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2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕΛΜΟΥΖΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ, 2007 - 08

“ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΩΠΟΣ”

ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πώς τον λεν
τον οχετό

Ασωπό, Ασωπό
Θα σου πω το μικρό μου μυστικό

δεν μπορώ, δεν μπορώ!
Τα παιδιά ζητούν λίγο νεράκι
μα αυτό είναι τόσο τοξικό!
Έλα βόηθησε και συ λιγάκι
για να γίνει πάλι καθαρό!

Για το κέρδος έχει γίνει και αυτό, το κακό.
Δεν μπορώ να τ’ αφήσω έτσι αυτό,

αντιδρώ, αντιδρώ.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2008
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Το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα ή μια 
άσκηση ευαισθησίας και θέλησης για ζωή

Η ομάδα του σχολείου μας αποφάσισε τη φετινή χρονιά να ασχοληθεί με το 
ζήτημα της βιομηχανικής ρύπανσης και τις επιπτώσεις της στη διατροφή και, κατ’ 
επέκταση, στην υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών. Αφορμή γι’ αυτήν την 
επιλογή αποτέλεσε η πληθώρα των δημοσιευμάτων για τη ρύπανση του Ασωπού 
ποταμού, από το καλοκαίρι και μετά.

   Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα μόλυνσης, μόνο του 
Ασωπού ποταμού, αλλά ολόκληρου του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, από τα 
παράλια του Ευβοϊκού, μέχρι και την πόλη της Θήβας. Μάλιστα, το πιο ανησυχητικό 
στοιχείο, από αυτά που ήρθαν στο φως, ήταν η ανίχνευση μιας πολύ ισχυρής τοξικής 
ουσίας, του καρκινογόνου εξασθενούς χρωμίου. Πρόκειται για μια ουσία που δεν 
βρίσκεται ελεύθερη στη φύση, αλλά προκύπτει από συγκεκριμένες ανθρώπινες 
δραστηριότητες, ειδικά στη βιομηχανική παραγωγή.

   Το στοιχείο που κάνει εφιαλτικό αυτό το γεγονός, είναι ότι τα επιφανειακά, 
αλλά και τα υπόγεια νερά χρησιμοποιούνται για την ύδρευση δεκάδων χιλιάδων 
κατοίκων της περιοχής, για την παρασκευή τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών κλπ. στις 
δεκάδες βιομηχανίες που υπάρχουν συγκεντρωμένες εκεί, καθώς, επίσης, και για τις 
αγροτικές καλλιέργειες του κάμπου της Θήβας, που τροφοδοτεί συστηματικά τις 
αγορές της πρωτεύουσας.

   Αποφασίσαμε, λοιπόν, να αναζητήσουμε στοιχεία για τις αιτίες αυτής της 
κατάστασης, κάτι που αποτέλεσε και το βασικό αντικείμενο της δραστηριότητας της 
ομάδας, στην πρώτη φάση. Τα παιδιά ξεσκόνισαν, κυριολεκτικά, όλες τις πηγές 
πληροφόρησης (διαδίκτυο, έντυπα, βιβλιογραφία). Αποτέλεσμα αυτής της έρευνας: 
πάνω από 500 σελίδες ειδησεογραφίας και πληροφοριών.

   Το δεύτερο στάδιο της δραστηριότητάς μας ήταν η επιτόπια αυτοψία στη 
βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων και η ανταλλαγή απόψεων με μαθητές των 
Οινοφύτων, καθώς και ανθρώπους που ζουν στην περιοχή και που προσπαθούν να 
ευαισθητοποιήσουν τους συμπολίτες τους.

   Το τρίτο στάδιο ήταν η κατάρτιση ενός ενημερωτικού φακέλου, ο οποίος πήγε 
στις οικογένειες των παιδιών, που συμμετείχαν στην περιβαλλοντική ομάδα, για την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των γονιών τους.

   Το τέταρτο στάδιο ήταν η διοργάνωση ημερίδας, με θέμα “η βιομηχανική 
ρύπανση και οι επιπτώσεις της στη διατροφή μας”, στις 14 Μαΐου 2008, με 
εισηγητές: τον καθηγητή του γεωλογικού τμήματος του Παν. Αθήνας κ. Ευθύμιο 
Λέκκα, τον λέκτορα χημείας τροφίμων του χημικού τμήματος του Παν. Αθήνας κ. 
Γιάννη Ζαμπετάκη και τον π. Γιάννη Οικονομίδη, ιερέα στα Οινόφυτα και ενεργό 
πολίτη της περιοχής.

   Το πέμπτο στάδιο είναι η οπτικοακουστική καταγραφή των δραστηριοτήτων 
της ομάδας σε ένα DVD, το οποίο θα προβληθεί στην τελική εκδήλωση –
παρουσίαση ολόκληρης της δουλειάς των μαθητών μας, στις 19 Ιουνίου 2008, στο 
σχολείο μας.

   Στο λεύκωμα, που σας παρουσιάζουμε, έχουν καταγραφεί οι εντυπώσεις, οι 
σκέψεις, οι ανησυχίες, αλλά και τα αυθόρμητα συναισθήματα των μελών της ομάδας 
από αυτή τη ξαφνική επαφή με τα προβλήματα της βιομηχανικής ρύπανσης στην 
περιοχή του Ασωπού και όχι μόνο.
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   Εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε τα παιδιά, που με 
τόσο μεράκι και αγωνία δούλεψαν μια ολόκληρη χρονιά γι’ αυτό το πρόγραμμα. 
Υπήρξαν φορές που οι απόψεις τους και η ευρηματικότητά τους μας άφησαν 
άφωνους.    

   Σας καλούμε, με τον τρόπο σας, να στηρίξετε και να διαδώσετε αυτή τη 
δραστηριότητα των παιδιών σας, καθώς θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική 
προσπάθεια κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, που έχει στο 
επίκεντρό της ότι πιο σοβαρό μπορεί να υπάρξει: την ανθρώπινη ζωή και το ίδιο το 
μέλλον των παιδιών μας.

   Σας καλούμε, και σας όλους, να δραστηριοποιηθείτε σ’ αυτό το δύσκολο, μα 
όμορφο και αναγκαίο, αγώνα για τη σωτηρία του περιβάλλοντος!

Ηλιούπολη, Ιούνιος 2008

για την περιβαλλοντική ομάδα
οι καθηγητές 

Σιούτη Ευγενία (συντονίστρια)
Μπάκος Ανδρέας

Σταθόπουλος Άγγελος
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Τα παιδιά στον Ασωπό
   Συνήθως προστατεύουμε τα παιδιά από άσχημες εικόνες, όπως, για 

παράδειγμα, εικόνες βίας στην τηλεόραση. Δεν έχουμε άδικο, αφού η παιδική ψυχή 
είναι ευάλωτη και ευαίσθητη χωρίς να έχει αναπτύξει τις άμυνες του ενήλικου.

   Κατά ένα περίεργο τρόπο όμως, όταν η εικόνα είναι βγαλμένη απ’ την ίδια τη 
ζωή και όχι από το Xόλιγουντ, η εστίαση της παιδικής ματιάς στην οδυνηρή 
πραγματικότητα είναι μάλλον ωφέλιμη για όλους μας.

   Χάρη στον Ασωπό ποταμό και τη “διάσημη”, πλέον, ρύπανσή του, είχα την 
ευκαιρία  να έρθω σε επαφή με πολλά παιδιά. Κάποια σχολεία έχουν εκπαιδευτικούς 
με θάρρος και τόλμη, οι οποίοι δεν διστάζουν να ανοίξουν το παράθυρο που δείχνει 
την αλήθεια, χωρίς αναισθητικό. Είναι αυτοί που τιμούν το λειτούργημά τους και δεν 
αρκούνται στην χωρίς προσωπικό κόστος και συμμετοχή παρελθοντολογία (που δεν 
ενοχλεί κανένα), αλλά προσπαθούν να ξυπνήσουν στον κάθε μαθητή τον “ήρωα”, που 
θα τα βάλει με τα κακώς κείμενα όταν έρθει η ώρα του. Είναι αυτοί που δείχνουν στα 
παιδιά πως ο εχθρός δεν υπήρξε μόνον το 1821 ή το 1940 αλλά υπάρχει και στις 
μέρες μας και είναι εντός των τειχών.

   Ανάμεσα στα παιδιά που μελετούν σήμερα τον Ασωπό, στo πλαίσιo της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, βρίσκεται ο αυριανός υπουργός, νομάρχης, δήμαρχος, 
δημόσιος υπάλληλος, εργαζόμενος, ενεργός πολίτης, μα και ο αυριανός βιομήχανος!  
Μας συμφέρει και εμάς και αυτά να νιώσουν από τώρα τα αδιέξοδα του τρόπου ζωής 
και παραγωγής που έχουμε υιοθετήσει.

   Μου προκαλεί δέος, προσωπικά, η συνάντηση της ζωής, που ξεχειλίζει στα 
παιδικά βλέμματα με το θάνατο, που ξεχειλίζει στον Ασωπό … και με διδάσκει.

   Ευχαριστώ από καρδιάς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς του δευτέρου 
Γυμνασίου Ηλιούπολης και εύχομαι το παράδειγμά τους να το ακολουθήσουν όλα τα 
σχολεία. 

Οινόφυτα, 26-05-2008

π. Ιωάννης Οικονομίδης
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Εργασίες μαθητών

           ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ /Β1

 Στην επίσκεψη  που κάναμε στα Οινόφυτα είδαμε ως που μπορεί να φτάσει ο 
άνθρωπος, για να βγάλει  χρήματα.  Χαρακτηριστικά σε ένα μέρος της περιήγησης 
πήγαμε σ’ ένα γεφυράκι, που από τη μια πλευρά έβλεπες πολύ ωραία λουλούδια και 
δέντρα και ένα ωραίο ποτάμι με πεντακάθαρα νερά και λίγα μέτρα πιο κάτω άρχιζε η 
μόλυνση των νερών του ποταμού και των γύρω φυτών. Αυτός ήταν ο άλλοτε  
πεντακάθαρος Ασωπός ποταμός, πηγή ζωής για την περιοχή.  Αυτή η παρέμβαση του 
ανθρώπου στη φύση, οδηγούσε σε ένα θέαμα που κανείς δεν θα ήθελε να αντικρίσει.

Το νερό σε πολλά μέρη είχε αλλάξει χρώμα και σε άλλα μέρη είχε δημιουργηθεί 
ένα στρώμα ρύπων πάχους 5-10 εκ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό εκτός από ένα 
θλιβερό θέαμα που προκαλεί σε όποιον το αντικρίζει , έχει και επιπτώσεις στην υγεία 
των ανθρώπων. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί είναι εκτεθειμένοι σε μια πηγή μόλυνσης 
και κινδυνεύουν από σοβαρές και επικίνδυνες αρρώστιες, μια απ’ αυτές είναι ο 
καρκίνος. Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής είναι καταδικασμένοι να μην μπορούν 
να απολαύσουν ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά, το νερό,  επειδή είναι μολυσμένο.  
Έτσι είναι αναγκασμένοι να κάνουν πορείες διαμαρτυρίας και άλλες μορφές αγώνων 
για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.

Το πρόβλημα όμως  δεν είναι τοπικό, είναι γενικότερο. Κινδυνεύουμε και εμείς 
οι κάτοικοι της Αττικής γιατί στην περιοχή υπάρχουν μερικές από τις μεγαλύτερες 
βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και αναψυκτικών (οι οποίες χρησιμοποιούν το 
μολυσμένο νερό της περιοχής για την παραγωγή των προϊόντων τους) που με τα 
προϊόντα τους ,προμηθεύουν τους κατοίκους της Αττικής. Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα 
συμβαίνει  με τα κτηνοτροφικά και γεωργικά προϊόντα. Επειδή ο υδροφόρος 
ορίζοντας είναι μολυσμένος  έχει σαν αποτέλεσμα όλα τα αγαθά που παράγονται 
στην περιοχή γύρω από τον Ασωπό ποταμό να είναι μολυσμένα και να κινδυνεύει 
άμεσα η υγεία όσων καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα.     

Έτσι, πιστεύω ότι έφτασε η ώρα να κάνουμε και εμείς κάτι ώστε να 
βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην προσπάθεια και στον αγώνα που κάνουν. 
Δεν πρέπει να αισθάνονται ότι είναι μόνοι τους, άλλα ότι έχουν συνανθρώπους δίπλα 
τους  που μπορούν να τους βοηθήσουν. Πρέπει καθένας από εμάς να ενημερώσει το 
διπλανό του ώστε να γίνουμε πολλοί  και να πιέσουμε τους υπευθύνους να βρουν μια 
λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Εάν δεν πιέσουμε και δεν διαμαρτυρηθούμε σε 
λίγο καιρό θα υπάρξουν και άλλες περιοχές με το ίδιο και ίσως με σοβαρότερο 
πρόβλημα.

Το περιβάλλον είναι ότι πολυτιμότερο έχουμε , είναι ένα δώρο που πρέπει να το 
διαφυλάξουμε και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.  
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      ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ /B1

Η ζωή των ανθρώπων, των ζώων, το περιβάλλον μας απειλείται καθημερινά και 
καταστρέφεται από τη βιομηχανική ρύπανση σε όλο τον κόσμο.

Με την ομάδα του σχολείου μας, μετά από πληθώρα δημοσιευμάτων για τη 
ρύπανση του Ασωπού ποταμού, επισκεφθήκαμε την περιοχή αυτή στα Οινόφυτα. 
Έμεινα άφωνος από αυτά που είδα, όλα τα εργοστάσια της περιοχής ρίχνουν τα 
απόβλητά τους στον Ασωπό ποταμό εδώ και 40 χρόνια.

Οι άνθρωποι της περιοχής δεν μπορούν να αντιδράσουν γιατί εργάζονται στα 
εργοστάσια αυτά και θα μείνουν άνεργοι.

Τα προϊόντα που παράγουν τα εργοστάσια είναι μολυσμένα και έτσι φθάνουν 
και σε εμάς τους καταναλωτές.

Οι άνθρωποι της περιοχής ζητούν τη βοήθεια όλων μας.
Εμείς σαν σχολείο τα παιδιά, οι γονείς πρέπει να κάνουμε κάτι δραστικό και να 

βοηθήσουμε τους κατοίκους που υποφέρουν και να προστατέψουμε την υγεία όλων 
μας.

Πρέπει να επιβάλλουμε στο κράτος να επέμβει, ώστε όλα τα εργοστάσια να μην 
ρίχνουν τα απόβλητά τους στον Ασωπό και να επιβαρυνθούν με τα έξοδα των 
βιολογικών καθαρισμών, για την υγεία όλων μας και για ένα καλύτερο αύριο.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΕΡΒΟΣ /Α2
                                           

Τοξική βόμβα παραμένουν τα Οινόφυτα και οι γύρω περιοχές, καθώς τα νερά 
του Ασωπού με τα οποία ποτίζονται τα χωράφια, είναι γεμάτα με καρκινογόνα 
απόβλητα από τα εκατοντάδες εργοστάσια που λειτουργούν. Οι κάτοικοι συνεχίζουν 
να πίνουν μολυσμένο νερό, παρά το γεγονός ότι ο δήμος έχει ζητήσει εδώ και μήνες 
να ενταχθεί στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Πριν λίγες ημέρες που πήγαμε στα Οινόφυτα με 
την ομάδα της περιβαλλοντολογικής είδαμε τα φυτά, τα δέντρα και νόμιζα ότι μας 
έκαναν πλάκα ότι υπήρχε εξασθενές χρώμιο. Όμως όλα ήταν απάτη όλα τα φυτά, τα 
δέντρα και τα ποτάμια ήταν δηλητηριασμένα από τα απόβλητα των εργοστασίων, ο 
ήλιος να μη φαίνεται από τα καυσαέρια των εργοστασίων, που εγώ κάποια στιγμή 
νόμιζα ότι είχαν πιάσει φωτιά. Στην συνέχεια πήγαμε να δούμε τα ποτάμια, όταν τα 
είδα έπαθα σοκ, ένα ποτάμι είχε περίεργα χρώματα και ένα άλλο είχε κόπρανα. 

Εγώ με τα παιδιά της περιβαλλοντικής λέγαμε, πως αν μέναμε σε έναν τόσο 
βρώμικο τόπο, θα βάζαμε τους γονείς μας να κάνουν μήνυση στους εργοστασιάρχες, 
ώστε να πληρώσουν βαρύ πρόστιμο και να καθαριστεί ο τόπος.
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΟΡΡΑΔΑΚΗ /Α1                      ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ /Α1

 «Καταστροφή από το παρελθόν με σίγουρο μέλλον….. »
Η φύση έφτιαξε το ποτάμι. Οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμασαν Ασωπό….
Συμμετέχοντας στην περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας επισκεφτήκαμε 

την περιοχή του πόταμου Ασωπού ,γνωστή ως Βιομηχανική περιοχή Οινόφυτων. 
Εκεί διαπιστώσαμε ότι η περιοχή έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή από τις 

βιομηχανίες.  Αντικρίζοντας το ποταμό Ασωπό από κοντά και παρατηρώντας τα νερά  
και τις όχθες του, είναι 
εύκολο για τον καθένα να 
καταλάβει 
ότι είναι υπερβολικά 
μολυσμένος.

Επίσης είναι εύκολο να 
συμπεράνει κανείς ότι για 
την μόλυνση ευθύνονται οι 
βιομηχανίες. 

Όλη η ομάδα είδε ότι 
πολλές βιομηχανίες  ρίχνουν 
τα στερεά και τα υγρά τους 
απόβλητα στο ποταμό με αγωγούς, τις περισσότερες φορές κρυμμένους πίσω από την 
πυκνή βλάστηση. Τις τελευταίες δεκαετίες μια λανθασμένη  λογική ανάπτυξης για 
λίγους  μετέτρεψε σε αγωγό λυμάτων τον ποταμό και τα νερά έχουν αποκτήσει  
απαίσια σκούρα όψη και ιδιαίτερα διαπεραστική δυσάρεστη οσμή.  Σχηματίζεται 
βούρκος, ενώ σε κάποια σημεία, η ξηραμένη λόγω καλοκαιριού κοίτη έχει σκεπαστεί 
από κρούστα λυματολάσπης, η οποία μάλιστα έχει «σκάσει» όπως φαίνεται στην 
παρακάτω φωτογραφία.

Σήμερα, η ζωή και η ρύπανση 
αναμετριούνται στις όχθες του Ασωπού, 
όπου βατράχια, πάπιες και σπάνια πουλιά 
παλεύουν να επιζήσουν, παρά τη βαριά 
τοξική μόλυνση. Επικίνδυνη όμως είναι και 
η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα της 
περιοχής. Τον Νοέμβριο του 2004 σε 
αντλιοστάσια του δήμου Οινοφύτων δίπλα 
στον Ασωπό ποταμό βρέθηκε ότι το νερό 
είχε μεγάλες συγκεντρώσεις ιόντων 
χρωμίου, μολύβδου, νιτρικών και χλωρίου! 
Πρόκειται για καρκινογόνες ουσίες, άμεσα 
βλαπτικές για την υγεία του κόσμου. Τι 

σημαίνει άραγε αυτό για μια περιοχή που εξακολουθεί να παράγει ακόμα αγροτικά 
προϊόντα και να υποδέχεται βιομηχανίες τροφίμων; 

Η αιτία του προβλήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των 
τοπικών εργοστασίων δεν λειτουργεί -λόγω κόστους- τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτων που διαθέτει (και που απέκτησε με επιδότηση!) ή σε ορισμένες 



8

περιπτώσεις δεν έφτιαξε ποτέ. Διαμορφώθηκε δηλαδή μια «φτηνή» για τους 
επενδυτές βιομηχανική ζώνη, με ανυπολόγιστο τίμημα για το περιβάλλον και τους 
κατοίκους. 
Το παρακάτω κείμενο βρέθηκε στο διαδίκτυο 

Ούτε έλεγχοι, ούτε πρόστιμα 
Απέναντι σε αυτήν την ασυδοσία η πολιτεία αποδείχθηκε εγκληματικά 

ανεπαρκής. Οι έλεγχοι αποτελούν σπάνια εξαίρεση. Όσο για τα πρόστιμα που 
επιβάλλονται είναι τόσο χαμηλά που οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων προτιμούν να τα 
πληρώνουν και να συνεχίζουν να παρανομούν . 

Η καχυποψία των κατοίκων, που βλέπουν εδώ και δεκαετίες να μην επιβάλλει η 
πολιτεία τους νόμους και να μην προστατεύει το περιβάλλον, δεν μπορεί να 
ξεπεραστεί παρά μόνο με έργα. 
Προειδοποιούσαν 30 χρόνια πριν! 

«Ο Ασωπός ποταμός 
μετετράπη σε ρυπαρό ρέμα». 
«Μελετάται η μετατροπή του 
Ασωπού εις αγωγό μεταφοράς 
των δηλητηριωδών αποβλήτων 
των εργοστασίων»
«Κίνδυνος θάνατος τα 
απόβλητα για την υγεία και τη 
θάλασσά μας»
 Όχι, δεν πρόκειται για τίτλους 
του 2006, αλλά του 1974 (!) και 
του 1979 (!) της τοπικής 
εφημερίδας «Η Φωνή του 
Ωρωπού». 

Κύλησε τόσο νερό στον 
Ασωπό και φαίνεται σαν να 
μην άλλαξε τίποτα! Ή μάλλον 
να άλλαξε προς το χειρότερο. 

Η μελέτη του ΕΜΠ 

Το 1996, ύστερα από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε στο 
Πολυτεχνείο την εκπόνηση μελέτης για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στη 
μελέτη προβλεπόταν η δημιουργία ενός αγωγού που θα οδηγούσε τα λύματα σε μια 
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας των Βιομηχανικών Αποβλήτων και των αστικών 
λυμάτων του Αυλώνα, στην περιοχή Στενό. Κάθε βιομηχανία φυσικά υποχρεούνταν 
σε προεπεξεργασία των αποβλήτων της. Το έργο τελικά δεν χρηματοδοτήθηκε. 
Αποτελεί πάντως λύση, αλλά χρειάζεται επικαιροποίηση. Από τις 80 περίπου 
βιομηχανικές μονάδες που παράγουν υγρά απόβλητα, μόνον οι 15 διαθέτουν 
συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, ενώ 30 επιπλέον μονάδες απορρίπτουν στο 
ποτάμι νερά ψύξης μηχανών, νερά έκπλυσης βυτίων σκυροδέματος κ.ο.κ. Στις 
αναλύσεις που έγιναν στο πόσιμο νερό, τα αποτελέσματα των οποίων κατατέθηκαν 
στο Δήμο Οινοφύτων στις 3 Αυγούστου, εμπεριέχεται χρώμιο άνω των 54,0μg/l και 
νιτρικά άνω των 76,5μg/l με όριο και για τα δύο το 50. 
Πολλοί κάτοικοι φοβούνται ότι εκτός από τα παραμύθια του Αισώπου, υπάρχουν και 
αυτά του... Ασωπού.
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 ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ / Β1
                        

Στις  2.4.2008 επισκεφτήκαμε μαζί με το σχολείο μου τα Οινόφυτα, μια 
βιομηχανική περιοχή έξω από την Αθήνα. Από την αρχή της διαδρομής ήμασταν 
έτοιμοι για το τι θα  αντιμετωπίζαμε, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι αυτό που 
αντικρίσαμε δεν είχε καμία σχέση με αυτό που φανταζόμασταν και τόσο καιρό 
φαντάζονται τόσοι άνθρωποι. 

Η περιοχή αυτή πριν από κάμποσα χρόνια ήταν γεμάτη από πράσινο και από 
νερά, τώρα είναι ένας σκουπιδότοπος. Ο ποταμός Ασωπός, που πριν μερικές 
δεκαετίες ήταν ένας από τους πιο όμορφους ποταμούς της Αττικής και ίσως και όλης 
της Ελλάδας ,τώρα είναι ένας απλός αποδέκτης λυμάτων από χιλιάδες εργοστάσια. 
Τα νερά του, που κάποτε ήταν τόσο καθαρά που αντικατοπτρίζονταν οι μορφές των 
καλαμιών, τώρα είναι ένας σορός από βρόμικα νερά που κάθε άλλο παρά καθαρά 
είναι. Ο βυθός του που πριν από χρόνια έσφυζε από ζωή τώρα είναι γεμάτος μόνο 
από χώμα και λάσπη.

Και όχι μόνο αυτός ο ποταμός συνεχίζει να υπάρχει , αλλά με αυτά τα νερά 
ποτίζονται τα τρόφιμα που τρώμε. Προφανώς τα νερά του ποταμού αυτού είναι 
πλήρως ακατάλληλα παρ’ όλα αυτά το νερό αυτό καταλήγει στα σπίτια μας. Οι 
κάτοικοι των Οινοφύτων έχουν μειωθεί σημαντικά, και τα κρούσματα του καρκίνου 
συνεχώς αυξάνονται. Το κράτος παρ’ όλα αυτά έχει διαβεβαιώσει ότι τα νερά είναι 
πόσιμα.

Οι κάτοικοι με διάφορες διαμαρτυρίες και συλλαλητήρια προσπαθούν να 
κάνουν το κράτος να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης και να πάρει κάποια 
μέτρα. Προσπαθούν ακόμα να αφυπνίσουν τον κόσμο έτσι ώστε όλοι μαζί να 
παλέψουμε για αυτό που μας ανήκει : τη ζωή.

Ελπίζω κάποια μέρα, οι άνθρωποι και το κράτος να καταλάβουν πόσο 
σημαντική είναι η προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο για τη δική μας ζωή αλλά 
και για τις ζωές που ακολουθούν και πάντα θα ακολουθούν. 

                        

 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ /Α4

Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μου και εγώ επισκεφτήκαμε τα 
Οινόφυτα για να δούμε τη μόλυνση που προκλήθηκε από τα  εργοστάσια στον 
ποταμό Ασωπό και στις καλλιέργειες. Όσο όμορφο και αν ήταν το τοπίο, τόσο 
μολυσμένη ήταν η περιοχή και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Φυσικά για αυτό 
ευθύνονται τα απορρίμματα που ρίχνουν τα εργοστάσια στον ποταμό. Έτσι, οι 
κάτοικοι της περιοχής απαιτούν τα χρήματα για τον καθαρισμό του ποταμού να τα 
πληρώσουν οι εργοστασιάρχες που έχουν εργοστάσια, τα οποία ρίχνουν απορρίμματα 
στον ποταμό.
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ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗ / Γ2                           ΕΛΕΑΝΝΑ ΖΑΜΠΑΡΑ / Γ2

Ασωπός: 
ποταμός ή οχετός

Η αδυναμία της ελληνικής πολιτείας να προστατέψει 
τους υδάτινους πόρους, καθώς και την εύθραυστη υγεία των 
κατοίκων της περιοχής των Οινοφύτων, οι οποίοι αρχικά εν 
αγνοία τους χρησιμοποιούσαν και κατανάλωναν το νερό που 
προερχόταν από τον Ασωπό ποταμό, για οικιακή κυρίως 
χρήση και γενικότερα για την κάλυψη των αναγκών τους, 
προκαλεί... 

Αγανακτισμένοι –και με το δίκιο τους(!)- οι κάτοικοι 
των Οινοφύτων προβάλλουν τα αιτήματά τους στις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, κανείς 
δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για το μέλλον των κατοίκων, όπως και για τον 
υδροφόρο ορίζοντα και τη χλωρίδα, που μολύνεται καθημερινά όλο και περισσότερο 
με ταχείς ρυθμούς. 

Υπαίτιοι γι’ αυτή την ανέντιμη πράξη, είναι οι μεγάλες τοπικές βιομηχανίες (τα 
αμείλικτα οικονομικά τους συμφέροντα), που ρίχνουν τα απόβλητά τους στις όχθες 
του ποταμού απελευθερώνοντας μια πολύ επικίνδυνη ουσία το εξασθενές χρώμιο, 
που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Καλιφόρνια και γι αυτό ευθύνεται η Pacific
Gas Company,  εταιρεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. 

Στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στην 
περιοχή των Οινοφύτων η περιβαλλοντική ομάδα του 
σχολείου μας , οι μαθητές μπόρεσαν να δουν από κοντά 
και συνεπώς να ερευνήσουν καλύτερα την υπόθεση 
μόλυνσης του Ασωπού ποταμού.

Τα παιδιά ήρθαν επίσης σε επικοινωνία με τους 
μαθητές ενός σχολείου των Οινοφύτων και 
παρακολούθησαν με θαυμασμό τους μαθητές, να 
υπερασπίζονται την περιοχή τους, καθώς και να 
αντιτίθενται απόλυτα σε αυτή την πράξη των 
βιομηχανιών. 

Ανταλλάσσοντας απόψεις με αυτούς τους 
μαθητές μπορέσαμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα προβλήματα που τους προκάλεσε 
το εξασθενές χρώμιο όπως και την αλλαγή του τρόπου ζωής και του βιοτικού τους 
επιπέδου. 

Το μολυσμένο νερό της βρύσης δεν το χρησιμοποιούν, παρά μόνο για την 
ατομική τους καθαριότητα (με επιφυλάξεις φυσικά) κι έτσι αναγκάζονται να 
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αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό για πλύσιμο χεριών, δοντιών αλλά και για την φυσική 
ανάγκη κατανάλωσής του.

Οι γηραιότεροι, ωστόσο, της περιοχής συνεχίζουν την κατανάλωση νερού που 
προέρχεται από τον Ασωπό ποταμό, υποστηρίζοντας: «Τόσα χρόνια πίναμε από αυτό 
το νερό, αγνοώντας την ύπαρξη του εξασθενούς χρωμίου. Εφόσον δεν είχε κάποιες 
επιπτώσεις σε εμάς, θα συνεχίσουμε την κατανάλωσή του».

Αυτοί οι άνθρωποι, μόνο με τα χρήματα από τη σύνταξή τους, αδυνατούν να 
αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό καθημερινά  για διάφορες χρήσεις, θέτοντας τη ζωή 
τους σε κίνδυνο, γιατί από αυτή την ουσία μπορεί να προκληθεί καρκίνος σε κάποιο 
ζωτικό τους όργανο (μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα) με δυσμενείς συνέπειες.

Ακόμα, μας έκανε εντύπωση η αποφασιστικότητα ενός κοριτσιού που εξέφρασε την 
ξεκάθαρη θέση της απέναντι στην μόλυνση του «ποταμού τους». Μας συγκίνησε 
ιδιαίτερα η ειλικρίνειά της, δηλώνοντας: «Ο πατέρας μου είναι μανάβης. Η δουλειά 
του βρίσκεται σε ύφεση, καθώς οι πελάτες μειώνονται αισθητά, γνωρίζοντας για το 
εξασθενές χρώμιο και αποφεύγοντας να αγοράζουν τα προϊόντα μας. Έτσι προτιμούν 
να αγοράζουν τα προϊόντα που χρειάζονται, από τους πάγκους των super market ή 
την αγορά συσκευασμένων προϊόντων που είναι σαφέστερα και η πιο ασφαλής γι’ 
αυτούς και τις οικογένειές τους».

Σαν αποτέλεσμα, ο κάθε έμπορος ή αγρότης ζημιώνεται και δυσκολεύεται να 
συνεισφέρει οικονομικά στην οικογένειά του, εφόσον τα αρδευτικά συστήματα που 
χρησιμοποιούν για το πότισμα των καλλιεργειών τους, αντλούν νερό από τον 
μολυσμένο πια, Ασωπό.

Οι κινητοποιήσεις που έγιναν από την πλευρά των κατοίκων των Οινοφύτων 
δεν απέφεραν δυστυχώς το επιθυμητό αποτέλεσμα που οι ίδιοι θα περίμεναν, δηλαδή  
την χορήγηση νερού από την EΥΔΑΠ και όχι από τον ποταμό. 

Σημαντικές, αναποτελεσματικές, ωστόσο, κινητοποιήσεις ευαισθητοποίησης 
των κρατικών φορέων αλλά και του κάθε πολίτη, πραγματοποιήθηκαν αρχικά, στην 
περιοχή των Οινοφύτων ως συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την μη παροχή νερού από 
την ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια με το δεκαπεντάλεπτο κλείσιμο της Εθνικής Οδού. 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα πρόστιμα που δόθηκαν στις υπεύθυνες. βιομηχανίες 
για την μόλυνση του Ασωπού, δεν αγγίζουν ούτε το ένα δέκατο των κερδών τους. 
Άρα τους συμφέρει να πληρώνουν τα «μηδαμινά» στην ουσία πρόστιμα, από το να 
χρησιμοποιήσουν ειδικά φίλτρα και γενικά να εφαρμόσουν οποιουσδήποτε ελέγχους 
και μέτρα, προκειμένου να προστατέψουν και να διατηρήσουν την υγεία των 
κατοίκων και το φυσικό περιβάλλον. 

Για άλλη μια φορά, διαπιστώσαμε ότι ο άνθρωπος βάζει πάνω από κανόνες 
ηθικής και σεβασμού στο συνάνθρωπό του, το δικό του προσωπικό- οικονομικό 
όφελος. 

«Ακρίδα» για τη γη ο άνθρωπος

Η υπερκατανάλωση εξαντλεί με πρωτοφανείς ρυθμούς τα αποθέματα σε 
ενέργεια, τρόφιμα και φυσικούς πόρους. Όχι έναν αλλά…. δύο πλανήτες θα 
χρειάζεται για τις ανάγκες της η ανθρωπότητα μέχρι το 2050. 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ /Α2

   Ο Ασωπός είναι ένας μολυσμένος ποταμός εδώ και τριάντα και πλέον  χρόνια, 
ο οποίος καταστράφηκε από εκατοντάδες βιομηχανίες και λοιπές ρυπογόνες 
εγκαταστάσεις.

   Ο Ασωπός αντί να ρέει με καθαρό νερό είναι βρόμικος , γεμάτος με λάσπη και 
λύματα  που η οσμή τους σε αποτρέπει να πλησιάσεις . 

   Η ρύπανση μόλυνε τον ποταμό όπως και τους υδροφόρους ορίζοντες, με 
αποτέλεσμα το νερό όχι μόνο να μην είναι πόσιμο αλλά και να προκαλεί σε όποιους 
το ήπιαν σοβαρές ασθένειες (καρκίνο και άλλες). Οι γεωργοί μην έχοντας καθαρό 
νερό να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους  ή τις ποτίζουν με το υπάρχον 
συμβιβαζόμενοι   με την πραγματικότητα αδιαφορώντας για τις συνέπειες στην 
δημόσια υγειά ή άλλοι που δεν  το αντέχουν αυτό εγκαταλείπουν την γεωργία και 
ζητούν εργασία στα πολλά εργοστάσια τις περιοχής(φαύλος κύκλος δηλαδή ).

   Μεγάλη εντύπωση μου έκανε ένα σημείο του ποταμού το οποίο ήταν γεμάτο 
με πρασινόμαυρο  βούρκο και σκουπίδια .Όταν εμείς  επιχειρήσαμε να  πετάξουμε 
πέτρες δημιουργήθηκαν τρύπες σαν “κρατήρες” βγάζοντας ταυτόχρονα αποπνικτική 
μυρωδιά βόθρου!!!

ΤΙ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ;
   Τα πρόστιμα που έχουν δοθεί από το κράτος και είναι πολύ “μικρά”, με 

αποτέλεσμα να μην ενοχλούν σχεδόν καθόλου τους εργοστασιάρχες. 
   Ή ο σχεδόν ανύπαρκτος έλεγχος από κάποιους ανίκανους και διεφθαρμένους 

δημόσιους λειτουργούς του κράτους μικρούς ή μεγάλους.
   Οι λύσεις που προτείνω είναι:

1) Να κατασκευαστούν  άμεσα σύγχρονοι βιολογικοί καθαρισμοί με τα 
τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα, με βάση τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή  
Ένωση   

2) Να δημιουργηθούν τόποι βιολογικής ταφής των στερεών αποβλήτων, 
νεκρών ζώων κ.λ.π.

3) Να υπάρξει αυστηρότερος και συχνότερος  έλεγχος των αρμοδίων 
εποπτών δημόσιας υγείας, κτηνιάτρων, και λοιπών ειδικών.

4) Τα πρόστιμα και οι ποινές για τους παραβάτες της μη τήρησης των 
νόμων και των κανόνων  να είναι αυστηρά-ρες και στους υποτροπιάζοντες 
εξοντωτικά-ες 

5) Να μην επιτραπεί να κατασκευάζονται εργοστάσια ή βιοτεχνίες 
ρυπογόνα, –ες πλησίον των πόλεων, χωριών, οικισμών αλλά και πλησίον πηγών, 
ποταμών, λιμνών και γενικότερα σε μέρη πλουτοπαραγωγικά καλλιέργειες κ.λ.π. 
όπως και μέρη με ιδιαίτερο κάλος και αρχαιολογικούς χώρους .Τα δε υπάρχοντα 
στα μέρη αυτά εργοστάσια κλπ. να απομακρυνθούν άμεσα.

6) Την επαγρύπνηση των ανήσυχων πολιτών «μικρών και μεγάλων»δια 
την αυστηρή τήρηση των ποιο πάνω.(άλλωστε αυτό “ζητάει” και το σύνταγμά 
μας)

   Ελπίζω οι λύσεις που προτείνω εγώ, αλλά και τα αλλά παιδιά της 
περιβαλλοντικής ομάδας μας να πραγματοποιηθούν σύντομα και ο Ασωπός να γίνει 
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όμορφος και καθαρός όπως πρώτα και κυρίως πηγή ζωής για τους κατοίκους των 
Οινοφύτων και της ευρύτερης περιοχής.

ΑΝ ΔΕΝ ΣΩΘΕΙ Ο ΑΣΩΠΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
“ΜΕΓΑΛΟΥΣ” ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΟ, ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ...!!!ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΩΡΑ!!!

Α-Ν-Τ-Ι-Δ-Ρ-Ω-Ν-Τ-Α-Σ      Δ-Υ-Ν-Α-Μ-Ι-Κ-Α

(…Ελπίζουμε να μην τον  εξαφανίσετε τα επόμενα χρόνια…)

 ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ/ Α2

Με λένε Νίκο Κυπραίο και συμμετέχω στην περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου 
μου. Σε μια επίσκεψη που έκανε η ομάδα μου περιηγηθήκαμε στον ποταμό Ασωπό 
από τον  παπά των Οινοφύτων, ο οποίος ασχολείται με το πρόβλημα της μόλυνσης 
του ποταμού εδώ και 8 χρόνια. Είδαμε διάφορους σωλήνες μέσα από τους οποίους 
πέρναγαν λύματα τα οποία χύνονταν στον Ασωπό με αποτέλεσμα να τον μολύνουν με 
πολλές βλαβερές ουσίες όπως βαρέα μέταλλα και εξασθενές χρώμιο. Οι πηγές της 
μόλυνσης ήταν πολλές. Από όχι και τόσο βλαβερά πλυντήρια καρώτων μέχρι μεγάλα 
μεταλλουργεία που έβγαζαν διάφορα υγρά κάνοντας το νερό εκεί να πάρει διάφορες 
αποχρώσεις του πράσινου, του κίτρινου και του μοβ. Μετά το πούλμαν μας οδήγησε 
σε ένα σημείο δίπλα από το ποτάμι, όπου εκεί στην επιφάνεια του νερού είχε 
σχηματιστεί μία κρούστα λάσπης τόσο παχιά που η πέτρα που έριξα στο ποτάμι αντί 
να βουλιάξει στον πάτο έμεινε στην επιφάνεια.
   Ύστερα, επισκεφτήκαμε το σχολείο των Οινοφύτων. Εκεί, ανταλλάξαμε διάφορες 
απόψεις και γνώμες με τα παιδιά της περιβαλλοντικής ομάδας εκείνου του σχολείου. 
Από αυτά που άκουσα συνειδητοποίησα πόσο δύσκολη είναι η ζωή σε αυτήν την 
περιοχή που η μόλυνση είναι μεγάλη. Στα σχολεία το νερό από τις βρύσες δεν πίνετε 
όπως και στα σπίτια. Έτσι αναγκάζονται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να αγοράζουν 
μπουκάλια με νερό δίνοντας τα λεφτά από το πορτοφόλι τους.

    Γι’ αυτό πιστεύω πως πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε, να απαιτήσουμε να 
σταματήσει η μόλυνση του Ασωπού και να τιμωρηθούν οι αίτιοι.   
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   ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ /Α2

   Η επίσκεψη στον Ωρωπό ήταν πραγματικά μια πολύ καλή εμπειρία! Είδαμε 
πολλά πράγματα και μάθαμε ακόμα περισσότερα!

  Το πρώτο πράγμα που είδα καθώς φτάναμε ήταν εργοστάσια και βιομηχανίες, 
τα οποία ήταν τόσα πολλά και τεράστια που τα βλέπαμε για πολλή ώρα. Βιομηχανίες 
και σκουπίδια παντού. 

  Επίσης ο ποταμός ήταν ο πιο βρόμικος και μολυσμένος από όλα. Πολλά 
σκουπίδια και τεράστια μόλυνση. Πραγματικά απορώ πως καταφέρνουν να ζουν σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον οι κάτοικοι των Οινοφύτων. 

  Η καλύτερη μου στιγμή ήταν όταν πήγαμε στο σχολείο των Οινοφύτων. Εκεί 
συναντήσαμε άλλα παιδιά τα οποία μας εκμυστηρεύτηκαν τα προβλήματα του τόπου 
τους, τα οποία μας προβληματίζουν και εμάς όσο και εκείνους μιας και ο σκοπός της 
εκδρομής αυτής ήταν να μάθουμε σχετικά με το πρόβλημα των Οινοφύτων, να 
έρθουμε σε επαφή με παιδιά τα οποία ζουν στην περιοχή αυτή και να τα βοηθήσουμε 
όσο περισσότερο μπορούμε. 

  Κάποια παιδιά τα οποία είχαν το θάρρος να μας μιλήσουν για τα προβλήματα 
τους, μας είπαν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το νερό στην περιοχή. Επίσης μας 
έδωσαν και παραδείγματα τα οποία τα ζουν καθημερινά στο σπίτι τους, ακόμα και 
στο σχολείο τους. 

  Μια κοπέλα μας είπε ότι ο πατέρας της έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα 
διότι τα προϊόντα που καλλιεργεί στ χωράφι του δεν καταφέρνει να τα πουλήσει αφού 
ποτίζονται με το νερό των Οινοφύτων, το οποίο όλοι ξέρουμε ότι περιέχει εξασθενές 
χρώμιο. Ένα άλλο παιδί μας είπε ότι έχει βγει ανακοίνωση η οποία λέει να μην 
πλένουμε καν τα χέρια μας με αυτό το νερό. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μολυσμένο 
είναι αυτό το νερό που δεν επιτρέπεται καν να πλένουμε τα χέρια μας. Και η ερώτηση 
μου είναι η εξής: πώς θα κάνουνε μπάνιο, πώς θα μαγειρέψουν αφού το νερό είναι μη 
πόσιμο και καταστρέφει την υγεία μας; Για πόσο καιρό θα πίνουνε εμφιαλωμένο 
νερό; Θα φτάσει για όλους τους;

  Τα παιδιά προσπάθησαν να ξεσηκωθούν αλλά δεν έχουν την δύναμη να 
αλλάξουν τα φαινόμενα. Αν δεν βοηθήσει το κράτος δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Το 
κράτος δεν βοηθάει. Άρα αυτό σημαίνει ότι τους καταδικάζει όλους σε θάνατο; Μα 
πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο; Αυτοί οι άνθρωποι είναι καταδικασμένοι να 
πεθάνουν ή εμείς τους αναγκάζουμε; Πως γίνεται να αφήνουμε έτσι όλους αυτούς 
τους ανθρώπους στην μοίρα τους;

  Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Κι όμως το κάνουμε. 
Πρέπει όλοι μας μαζί να συνεργαστούμε και να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, 
ακόμα και αν η βοήθεια αυτή είναι μικρή. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε θα 
ξέρουμε ότι προσπαθήσαμε, αλλά δεν θα πρέπει να τα παρατήσουμε. Πρέπει να 
φτάσουμε ως το τέλος. Ως εκεί που θα λήξει αυτή η ιστορία. Ξέρω ότι μπορούμε. 
Αλλά θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό! 

  Ας βάλουμε λοιπόν όλοι τα δυνατά μας για να τα καταφέρουμε!!!



15

                                    
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΝΤΟΝΗ   B2                      ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑ B2

Την φετινή χρονιά η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας αποφάσισε να 
ασχοληθεί με το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή των Οινοφύτων .

Η επίσκεψη που διοργανώθηκε πριν λίγο καιρό είχε σκοπό  να μας αφυπνίσει 
και να μας ευαισθητοποιήσει για το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
κάτοικοι της περιοχής αυτής.

Καταρχάς πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι το εξασθενές χρώμιο (μια ουσία που 
βρέθηκε στα νερά του Ασωπού ποταμού)είναι μια ένωση χρωμίου η οποία πρέπει να 
παραμένει αυστηρά κάτω από συγκεκριμένες συγκεντρώσεις και είναι καθαρά 
καταταγμένη στις καρκινογόνος ουσίες.

Από το 1969, όλα τα εργοστάσια που είναι 
εγκατεστημένα σε αυτή την περιοχή ρίχνουν τα απόβλητα 
τους στον ποταμό. Η κατάσταση αυτή πραγματοποιείται  
στηριζεται  στο απαράδεχτο διάταγμα της δικτατορίας, που 
επέτρεπε στα εργοστάσια να ρυπαίνουν ασύστολα τον 
Ασωπό.

     Δεν κρύβουμε την αγανάκτηση και την οργή που 
αισθανθήκαμε όταν αντικρίσαμε την τραγική αυτή εικόνα του μολυσμένου ποταμού. 
Κατά την διάρκεια της εκδρομής ο παπάς του χωριού μας ξεναγούσε στην περιοχή 
που απλωνόταν αυτό το μεγάλο έγκλημα. Σε λίγα μόνο σημεία κατάφερνες να 
διακρίνεις το φυσιολογικό χρώμα του νερού αφού παντού κυριαρχούσε η «καφετί» 
μόλυνση που έμοιαζε με λάσπη όπως μπορούμε να δούμε και στην παραπάνω εικόνα.

Στη συνέχεια φροντίσαμε  να επισκεφτούμε το γυμνάσιο των Οινοφύτων ώστε 
να καταλάβουμε τα συναισθήματα των παιδιών και κατά συνέπεια των κατοίκων. 
Έτσι λοιπόν μιλήσαμε με την ομάδα περιβαλλοντικής του σχολείου αυτού. Από  τα 
λόγια τους αυτό που μας εξέπληξε περισσότερο ήταν το γεγονός ότι το νερό της 
περιοχής τους συνεχίζει να χρησιμοποιείται για την ύδρευση και την παρασκευή 
τροφίμων από τα μεγάλα εργοστάσια.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι στα τελευταία είκοσι χρόνια ένας στους τρεις 
ανθρώπους πεθαίνει από καρκίνο, ενώ παλαιότερα το  ποσοστό αυτό ήταν πολύ 
μικρότερο. Αυτό το γεγονός όπως επίσης και πολλοί επιστήμονες πρέπει να μας 
«ανοίξουν τα ματιά» και να μας δραστηριοποιήσουν ενάντια σ αυτήν την πράξη, που 
θέλει τους ιδιοκτήτες των εργοστασίων, να ρυπαίνουν τον ποταμό χωρίς να σέβονται 
κανέναν και τίποτα.

 Η κατάσταση αυτή είναι απογοητευτική, εξοργιστική και σίγουρα λυπητερή. 
Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί μια ριζική λύση… Έχουν ξαναγίνει προσπάθειες για τη 
λύση του προβλήματος, αλλά καμιά από αυτές δεν ήταν ικανή να το λύσει. (π.χ. είχε 
ζητηθεί από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. να παρέχει νερό στην περιοχή των Οινοφύτων έτσι ώστε 
οι κάτοικοι μην αναγκάζονται να χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό για τις 
καθημερινές τους ανάγκες. Το σχέδιο αυτό απέτυχε γιατί εμφανίστηκαν πολλά 
προβλήματα στην πραγματοποίηση του : α) για πόσο χρονικό διάστημα η Ε.Υ.Δ.Α.Π 
θα μπορεί να παρέχει νερό στους κατοίκους ;
β) το νερό που έφτανε στα χεριά των κατοίκων είχε πολύ άσχημη οσμή και γεύση) 
Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα  ότι πρέπει να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα. 
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κατά την γνώμη μας οι υπεύθυνοι για αυτήν την μόλυνση πρέπει να πληρώσουν «από 
την τσέπη τους» τα έξοδα για τον βιολογικό καθαρισμό που πρέπει να γίνει στα νερά 
του Ασωπού, όπως επίσης η διακοπή της πολιτικής των εργοστασίων, να ρίχνουν τα 
απόβλητα τους στα νερά αυτά. Ασφαλώς πρέπει να δοθούν μεγάλα πρόστιμα στους 
υπεύθυνους αυτής της οικολογικής καταστροφής, τα οποία θα τους «ταρακουνήσουν» 
και ίσως τους ωθήσουν στο σταμάτημα της μόλυνσης του Ασωπό

Ελπίζουμε το κράτος να δώσει παραπάνω σημασία σε αυτό το τεράστιο 
οικολογικό πρόβλημα και να κάνει κάτι για το καλό όλων μας…γιατί μην ξεχνάμε ότι 
πρόκειται για την υγειά μας και για τίποτα λιγότερο.

                                  

ΜΑΥΡΟΜΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ /Α3

Η επίσκεψή μας στα Οινόφυτα ήταν τρομερή εμπειρία για μένα. Αυτά που 
είδαμε θα μείνουν βαθιά χαραγμένα στη μνήμη μου και με κάνουν να αναρωτιέμαι σε 
τι κόσμο θα ζήσουμε!

Είδαμε βιομηχανίες και εγκαταστάσεις που έριχναν τα απόβλητά τους σε όλη 
την περιοχή. Ήταν απογοητευτικό. Εκεί που έβλεπες δέντρα, νερά, λουλούδια και 
νόμιζες ότι ήταν  η φύση τόσο όμορφη, όλα ήταν ψεύτικα, δηλητηριασμένα, 
άρρωστα…

Νερά - βαλτότοποι, χωράφια - σκουπιδότοποι, ουρανός χωρίς ήλιο, λουλούδια 
ξερά χωρίς ζωή. Τελικά ζωή χωρίς ελπίδα!

Σ’ αυτόν τον αφιλόξενο τόπο ζουν άνθρωποι, παιδιά που πάνε σχολείο, που δεν 
έχουν να πιούν το πιο πολύτιμο αγαθό, καθαρό νερό, χωράφια και καλλιέργειες που 
ποτίζονται με φάρμακα, δηλητήρια, άρρωστο νερό. Και ζουν εκεί και δεν 
εγκαταλείπουν και ελπίζουν…

Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ανησυχώ. Ανησυχώ και φοβάμαι.

Κάτι πρέπει να κάνουμε.

Να ξυπνήσουν όλοι. Να το μάθουν όλοι. Να βοηθήσουμε όλοι.

Φωνάξτε, διαμαρτυρηθείτε, ξεσηκωθείτε.

Για να ξαναπαίξουν τα παιδιά σε καθαρές γειτονιές, για να ξαναπιούν καθαρό 
νερό, να κάνουν μπάνιο, να ποτίσουν τα χωράφια τους, να καθαρίσει ο τόπος, να 
φύγει η ομίχλη και η συννεφιά από τον καπνό των εργοστασίων.

Να ξαναβγεί ο ήλιος, να έρθει ξανά το χαμόγελο σ’ αυτά τα πρόσωπα που είδα 
και με πλήγωσαν!

Ελπίζω……..
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 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΙΓΛΗ /Α2

Όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ακούμε για τις επικίνδυνες μολύνσεις
και τις καταστροφικές ενέργειες των ανθρώπων που βάλλουν τον πλανήτη μας. Δε 
φανταζόμαστε όμως πόσο κοντά σε εμάς υπάρχει μια τρομερή εστία μόλυνσης της 
περιοχής μας, αυτή των Οινοφύτων. 

 Πρόσφατα, με την 
περιβαλλοντική ομάδα του 
σχολείου μας επισκεφτήκαμε 
το μέρος αυτό. Ένα μέρος 
καταπληκτικό και ταυτόχρονα 
καταθλιπτικό, όπου η φύση 
πνίγεται. Η άπληστη επέμβαση 
του ανθρώπου ήταν τόσο 
έκδηλη… 

 Στην πρώτη μας στάση 
μια γέφυρα χώριζε τον Ασωπό σε δυο αντίθετες πλευρές. Απ’ τη μια μεριά, τα 
ολοκάθαρα νερά του και η όχθη κατάφυτη από ψηλά και θαλερά δέντρα. Απ’ την 
άλλη, δέντρα και φυτά αδύναμα ζάρωναν στα βρόμικα καφετιά νερά του. 

 Πιο πέρα ένας ρηχός παραπόταμος ήταν γεμάτος χρώματα που σε όλες άρεσαν. 
Κανείς όμως δεν ήξερε πως οι χρωστικές ουσίες των εργοστασίων επενέβαιναν 
δυναμικά. Η ανακάλυψη αυτή ήταν πικρή. 

 Προχωρώντας η όσφρησή μας μάς έκανε να καταλάβουμε ότι πλησιάζουμε σε 
υπόνομο. Πράγματι ο Ασωπός κατέληξε σε 
υπέργειο υπόνομο. Η διαπίστωση αυτή μας γέμισε 
πίκρα και ερωτηματικά.

Πίκρα για την κατάχρηση και κακοποίηση ενός 
σύγχρονου ¨Πακτωλού¨ για ορισμένους που, 
προκειμένου  να ικανοποιήσουν τις οικονομικές 
τους επιδιώξεις και συμφέροντα, τον γέμισαν με 
¨αρνητικό φορτίο¨. Αυτό στρέφεται  προς όλους 

εμάς τους πολίτες, που δικαιούμαστε τη φύση, την ίδια την ζωή. Τα μολυσμένα νερά 
καταλήγουν στις τροφές μας. 

      Ερωτηματικά πολλά δημιουργήθηκαν για 
την αμέτοχη, αν όχι αδιάφορη της πολιτείας 
απέναντι στους υπεύθυνους των  βιομηχανιών 
που πλαισιώνουν τον ποταμό αυτό και 
καταστρέφουν τη φύση με όλα της τα 
πλάσματα. 

      Έχουμε χρέος να διαφυλάξουμε αυτό το 
πανέμορφο και πολύτιμο μέρος. Διότι έχουμε 
δικαίωμα να το χαρούμε. 

Διότι έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε!...
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    ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ /Β3

           Μία μέρα, η καθηγήτριά μας αποφάσισε να μας πάει μια επίσκεψη στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας. Το είχε διοργανώσει για να προσπαθήσει να κάνει κάτι για το 
εξασθενές χρώμιο που υπάρχει εκεί. Το εξασθενές χρώμιο δημιουργήθηκε από την 
μόλυνση των εργοστάσιων των Οινόφυτων και είναι πολύ ανθυγιεινό για τους 
ανθρώπους εκεί. Αν δεν κάνουμε κάτι, σε λίγο θα επηρεάσει και εμάς.
           Καθώς πλησιάζαμε, ο ουρανός σκοτείνιαζε από το μεγάλο νέφος που έχουν 
δημιουργήσει τα εργοστάσια των Οινόφυτων. Όταν φτάσαμε εκεί, είδαμε τον Ασωπό, 
τον ποταμό από τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν το νερό του στην 
καθημερινή τους ζωή. Τώρα πια, έχει μολυνθεί και μοιάζει με βαλτό που μέσα 
βρίσκονται σκουπίδια και έχει άσχημη μυρωδιά. Τα νερά τώρα του Ασωπού, 
μολύνουν και τα φυτά που υπάρχουν εκεί γύρω, έτσι μολύνονται και πολλές  
αγροτικές καλλιέργειες. Οι άνθρωποι εκεί, δυσκολεύονται να ζήσουν χωρίς νερό και 
είναι αναγκασμένοι να αγοράζουν πόσιμο. Ακόμη, ο Ασωπός έχει πολλά κουνούπια 
τα οποία αν τσιμπήσουν κάποιον, μπορεί να  του προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια.
           Αν δεν κάνουμε κάτι για όλα αυτά που συμβαίνουν, σύντομα πολλοί άνθρωποι 
θα αρχίσουν να αρρωσταίνουν και να χάνουν την ζωή τους. Δεν χρειάζεται να 
αφήσουμε ανθρώπους να πεθάνουν, ήδη παρατηρούμε συνέπειες της. Πρέπει όλοι 
μας να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα γιατί αν δεν κάνουμε εμείς, δεν θα κάνει 
κανένας άλλος.
           Ελπίζω στο ότι μερικοί άνθρωποι θα  επηρεασθούν έστω και λίγο από αυτό το 
θέμα και θα κάνουν κάτι, όχι μόνο για το μέλλον των παιδιών αλλά και της χώρας 
μας. Αν βοηθήσει ο κάθε ένας μας από λίγο, θα καταφέρουμε πολλά σπουδαία 
πράγματα.

   ΝΙΜΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ /Α3

Στην αρχή της φετινής χρονιάς μαζί με άλλα παιδιά του σχολείου μου 
αποφάσισα να συμμετέχω στην περιβαλλοντική ομάδα που οργάνωσε η κυρία Ευγ. 
Σιούτη, καθηγήτρια των Γερμανικών.

  Μας μίλησε για την καταστροφή του περιβάλλοντος που έχει γίνει τα 
τελευταία χρόνια από τον άνθρωπο. 

Μια περιοχή πολύ κοντά στην Αθήνα που φαίνεται καθαρά η καταστροφική 
επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον είναι η Βιομηχανική περιοχή των 
Οινοφύτων και ο Ασωπός ποταμός.

Η περιβαλλοντική ομάδα λοιπόν επισκέφτηκε τη πιο πάνω περιοχή  και 
διαπίστωσε ότι μεγάλες βιομηχανίες ρίχνουν τα απόβλητα τους στο ποταμό με 
κρυμμένους αγωγούς και μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Η μόλυνση, 
πράγματι, του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής  έχει προσλάβει απαράδεκτες και 
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ανεξέλεγκτες διαστάσεις και εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία των 
καταναλωτών, καθώς το νερό διαπιστωμένα περιέχει υψηλή συγκέντρωση μολύβδου, 
νιτρικών ιόντων, ολικού και εξασθενούς χρωμίου που υπερβαίνουν, σε πολλές 
περιπτώσεις, σημαντικά τα επιτρεπόμενα όρια. 
        Εξάλλου, με δεδομένο ότι στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκονται  μεγάλες 

βιομηχανίες παραγωγής 
τροφίμων, που  
υδροδοτούνται από το 
δημοτικό σύστημα 
ύδρευσης της περιοχής , 
είναι βέβαιο, ότι υπάρχει  
κίνδυνος για την υγεία 
Ελλήνων και ξένων 
καταναλωτών από τα 
παραγόμενα τρόφιμα τα 
αγροτικά και κτηνοτροφικά 
προϊόντα, που διακινούνται 
στην τοπική και διεθνή 
αγορά.

Αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει  σήμερα λύση. 
Αν και η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή με την προσπάθεια όλων μπορεί να 

υπάρχει λύση.
Το κράτος, οι βιομηχανίες, οι κάτοικοι και όλοι όσοι μπορούν να βοηθήσουν  

πρέπει να συμφωνήσουν για να αλλάξει η  σημερινή κατάσταση.
         Αν γίνονται  έλεγχοι από το κράτος, αν  βάλουν βιολογικούς καθαρισμούς όλες 
οι βιομηχανίες και οι κάτοικοι αποκτήσουν    περιβαλλοντική  συνείδηση το μέλλον  
της περιοχής και του Ασωπού ποταμού  θα είναι καλύτερο. 
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ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ /Β4                     ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ/ Β4

        Είναι  απαράδεκτο  να  συμβαίνει  κάτι  τέτοιο  στην  Ελλάδα  του  2008. Το  
πρόβλημα  δεν  είναι  τωρινό,  καθώς  πρόκειται  για  μια  ακατάσχετη  εγκληματική  
ενέργεια  που  παραμένει  ατιμώρητη  εδώ  και  σαράντα  χρόνια.
        Η  εικόνα  μιλάει  από  μόνη  της. Όπως  διαπιστώσαμε  από  την  επίσκεψή  μας  
στην  περιοχή  των  Οινοφύτων, η  ρύπανση  στον  Ασωπό  ποταμό  έχει  πλέον  
ξεπεράσει  κάθε  όριο. Οι  διάφορες  βιομηχανίες  αποθέτουν  τα  απόβλητά  τους  
στα  νερά  του  μολύνοντας  έτσι  όχι  μόνο  τον  ίδιο  αλλά  και  ολόκληρο  τον  
υδροφόρο  ορίζοντα. Εξαιτίας  του γεγονότος  αυτού,  οι  κάτοικοι  της  περιοχής  
αντιμετωπίζουν  πολλές  δυσκολίες  τόσο  στην  ύδρευση  των  κατοικιών  τους  όσο  
και  σ’αυτή  των  αγροτικών  καλλιεργειών  τους.                                                                                                                                                        

    Ωστόσο  ο  σημαντικότερος  κίνδυνος  που  αντιμετωπίζει  η  περιοχή  είναι  
η  παρουσία  του  εξασθενούς  χρωμίου. Η  παθογόνος αυτή  ουσία  αποτελεί  αιτία  
πολλών  προβλημάτων υγείας που  αντιμετωπίζουν  οι  κάτοικοι  της  περιοχής  όπως  
καρδιαγγειακά  νοσήματα, αναπνευστικά  και  αναπαραγωγικά  προβλήματα  καθώς  
και  διάφορες  μορφές  καρκίνου  κ.α. Και  όλα  αυτά  επειδή δεν  υπάρχει   κανένας  
κρατικός  μηχανισμός  ελέγχου. Το  σίγουρο  είναι  πως  αν  η  πολιτεία δεν λάβει  
άμεσα  μέτρα  η  «επιδημία» αυτή  θα  μας  αφανίσει  όλους.

ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ / B5

Η βιομηχανική ρύπανση είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η γη 
τα τελευταία χρόνια. Εάν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα για να λύσουμε, μερικά 
τουλάχιστον, αυτό το πρόβλημα σε κάποια χρόνια η ανθρωπότητα θα εξαφανιστεί!

Το θέμα της βιομηχανικής ρύπανσης με ενδιαφέρει απόλυτα, όπως θα έπρεπε να 
ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους. Το θέαμα στον Ασωπό, που βρίσκεται στα 
Οινόφυτα, ήταν τραγικό και με εξόργισε. Δεν μπορεί τα πανέμορφο αυτό τοπίο να 
καταστρέφεται παντελώς απ’ τα χέρια τα δικά μας. Όλη αυτή η ανυπόφορη 
κατάσταση έχει φέρει τους ανθρώπους που κατοικούν εκεί να μετράνε τις ώρες για το 
πότε θα βρεθεί κάποιος να διορθώσει όλο αυτό.

Στο νερό που είναι μολυσμένο και ακατάλληλο για τους ανθρώπους ζούσαν 
μικροοργανισμοί, ψάρια και απ’ αυτό το νερό ποτίζονται οι καλλιέργειες και 
τρέφονται τα ζώα. Ποιος φταίει για όλα αυτά ;

Για όλο αυτό το κακό φταίνε οι ισχυροί που θυσιάζουν τα πάντα εκτός από τον 
εαυτό τους για να βγάζουν χρήματα και να έχουν δόξα. Στην κυριολεξία, πουλούν 
τους ανθρώπους και τη φύση για να βγάζουν αυτά τα χρήματα.

Το σε εξέλιξη αυτό πρόβλημα πρέπει να το λύσουμε δημιουργώντας ομάδες και 
με την αγάπη για την υγιεινή ζωή, τη δική μας αλλά και των επόμενων γενιών, να το 
εξολοθρεύσουμε!
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  ΝΙΚΛΑΝΟΒΙΤΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ / Β4

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ο Ασωπός  θα έπρεπε να 
μας  απασχολεί όλους, αλλά παρ όλα αυτά,  το πρόβλημα αφήνει αδιάφορους τους 
περισσότερους ανθρώπους που δεν κατοικούν σε κάποια από τις περιοχές που 
τροφοδοτούνται  με νερό από αυτόν τον συγκεκριμένο ποταμό.  Εκτός από αυτό 
πολλοί από τους ανθρώπους που το ξέρουν, ζουν σε μεγάλες πόλεις και αδιαφορούν 
πιστεύοντας ότι αυτό το πρόβλημα δεν έχει επιπτώσεις στη δική τους υγεία, αφού 
ζουν μακριά από αυτή τη βιομηχανική περιοχή. Αυτή η άποψη είναι λάθος, γιατί 
εκτός του ότι οι βλαβερές ουσίες μεταφέρονται μέσω του εδάφους  και μολύνουν τις 
γύρω καλλιέργειες, με συνέπεια να διεισδύουν στον οργανισμό των καταναλωτών 
μέσω των προϊόντων που παράγει η κάθε μια, θα πρέπει να σκεφτούμε  και το νερό 
που χρησιμοποιούν τα εργοστάσια τα οποία  βρίσκονται εκεί. Το δεύτερο βέβαια δεν 
νομίζω ότι θα έπρεπε να μας ανησυχεί και τόσο, αφού οι εταιρίες που έχουν τις 
εγκαταστάσεις τους εκεί, είναι αν όχι παγκοσμίως, πανελληνίως γνωστές  και το νερό 
πριν χρησιμοποιηθεί, (ελπίζω) να περνά από διαφορές διαδικασίες έλεγχου και 
καθαρισμού.

Πάνω σε αυτό το θέμα εργαστήκαμε φέτος σε μια από τις περιβαλλοντικές 
ομάδες του σχολείου μας. Αφού συλλέξαμε διάφορες πληροφορίες από το διαδίκτυο, 
επισκεφτήκαμε την περιοχή των Οινόφυτων, η όποια είναι μια από τις περιοχές που 
βιώνουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ασωπός καθημερινά, καθώς τους κάνει 
όλο ένα τη ζωή πιο δύσκολη. Εκεί  περιηγηθήκαμε σε διάφορες  περιοχές στις οποίες 
βρίσκονται βιομηχανικές εγκαταστάσεις, από έναν παπά που ζει σε αυτή τη περιοχή, 
ο οποίος μας εξήγησε, πως έχει η κατάσταση. Περπατήσαμε ένα κομμάτι του 
Ασωπού κατά μήκος, παρατηρώντας ότι όσο πιο πολύ περιπατάγαμε και όσο πιο 
κοντά σε εργοστάσια βρισκόμαστε, τόσο πιο βρώμικος είναι και ο ποταμός. Για να 
μάθουμε όμως τη γνώμη και την αντιμετώπιση των κατοίκων, επισκεφτήκαμε το 
γυμνάσιο της περιοχής. Εκεί συναντήσαμε τα παιδιά που κάνουν μάθημα σε αυτό το 
σχολείο και μας μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Τέλος γυρίσαμε στο 
σχολείο και μας ζητήθηκε να γράψουμε μια εργασία πάνω σε αυτό το θέμα, η οποία 
να περιλαμβάνει  τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας για την επίλυση αυτού του 
προβλήματος.

Κατά τη γνώμη μου η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε αντιμετωπίσει από την αρχή 
το πρόβλημα, θέτοντας μεγάλα πρόστιμα και ποινές και κυρίως να υποχρεώσει τους 
υπεύθυνους γι αυτή τη κατάσταση, να χρηματοδοτήσουν τα έργα που θα χρειαστούν, 
για να επανέλθει ο Ασωπός στην αρχική του κατάσταση και να μπορούν οι κάτοικοι 
των περιοχών αυτών να χρησιμοποιούν άφοβα το νερό του ποταμού. Το κράτος όμως 
όχι μόνο αυτό δεν έκανε, αλλά και για ένα αρκετό χρονικό διάστημα ισχυριζόταν ότι 
το νερό του ποταμού είναι καθαρό. Όταν πλέον  ο κόσμος άρχισε να διαμαρτύρεται 
έντονα, το κράτος επέβαλε στις εταιρίες αυτές, κάποια εικονικά πρόστιμα, τα οποία 
ήταν γελοία σε σύγκριση με αυτά που έβγαζαν. Όπως ήταν αναμενόμενο οι εταιρίες 
συνέχισαν και ακόμα συνεχίζουν να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Κατά τη γνώμη μου αν το κράτος συνεχίσει να αδιαφορεί σε λίγα χρόνια θα έχει 
χαθεί κάθε είδος  ζωής γύρω από τον Ασωπό…
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  ΜΠΑΡΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Γ3

   Φέτος η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας αποφάσισε να ασχοληθεί  με το 
πρόβλημα τις βιομηχανικής ρύπανσης στον Ασωπό ποταμό και την επίδραση της 
ρύπανσης σε εμάς τους  ανθρώπους.
   Στην επίσκεψη που κάναμε στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, 
συνειδητοποιήσαμε την σοβαρότητα και την μεγάλη έκταση της ρύπανσης στον 
Ασωπό ποταμό. Τα νερά του ποταμού είχαν σκούρο χρώμα με έντονη ενοχλητική 
μυρωδιά, ενώ μεγάλοι αγωγοί έριχναν επικίνδυνα απόβλητα.
   Η μεγάλη και μακροχρόνια βιομηχανική παραγωγή στην περιοχή αυτή, καθώς και η 
ρίψη των λυμάτων στον ποταμό, έχουν σαν αποτέλεσμα τη μόλυνση των υδάτων  
καθώς και όλου του υδροφόρου ορίζοντα, από την τοξική ουσία του καρκινογόνου 
εξασθενούς χρωμίου.
   Παρά την επιβολή προστίμων στις βιομηχανίες, που απέρριπταν  και συνεχίζουν να 
απορρίπτουν ανεξέλεγκτα στον Ασωπό τα ανεπεξέργαστα τοξικά τους λύματα, ο 
κρατικός μηχανισμός δείχνει ανίκανος να δώσει μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα 
που επηρεάζει την υγεία, όχι μόνο των κατοίκων της περιοχής, αλλά και την υγεία 
όλων μας.
   Το νερό  είναι μολυσμένο και οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση. Πολλοί έχουν 
σταματήσει τη χρήση του νερού στα σπίτια τους, ενώ δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν  
για το πότισμα των καλλιεργειών και των ζώων τους. Παρόλα αυτά, τα αγροτικά 
προϊόντα της περιοχής διοχετεύονται χωρίς έλεγχο στις αγορές των γύρω πόλεων.
   Λυπηρό είναι το γεγονός ότι παρόλο που οι κάτοικοι αγωνίζονται και 
κινητοποιούνται, οι ιδιοκτήτες των βιομηχανιών δεν φαίνεται να ευαισθητοποιούνται. 
Θα πρέπει οι ίδιοι να διαθέσουν τα απαραίτητα κονδύλια για να αποκτήσουν τον 
απαιτούμενο εξοπλισμό, ώστε να  επεξεργάζονται τα λύματά τους και έτσι να είναι 
φιλικά με το περιβάλλον. 
   Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας είναι ότι η προστασία του περιβάλλοντος 
είναι σημαντική για τη ζωή μας και για τη ζωή των παιδιών μας.
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  ΠΕΣΧΟΥ ΜΕΛΙΝΑ, Γ4

   Είναι απίστευτο και όμως αληθινό το ότι σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τη
χώρα του πολιτισμού και της Δημοκρατίας  συντελείται μια οικολογική και 
περιβαλλοντική καταστροφή πάρα πολύ σοβαρή, χωρίς να κάνει κανείς τίποτα.
   Σχεδόν σαράντα χρόνια, από το 1969, ο Ασωπός ποταμός γίνεται αποδέκτης 
βιομηχανικών λυμάτων στην περιοχή των Οινοφύτων και Σχηματαρίου, χωρίς να 
λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο. Κάτοικοι της περιοχής έστειλαν δείγματα 
νερού για χημικές αναλύσεις, και έτσι βρέθηκε ότι το νερό περιέχει εξασθενές 
χρώμιο, νιτρικά και μόλυβδο, ήταν δηλαδή ακατάλληλο, για οποιαδήποτε χρήση. Το 
2004 τα αποτελέσματα του γενικού χημείου του κράτους έκαναν λόγο για “ολικό 
χρώμιο”.
   Από το αρμόδιο υπουργείο ανακοινώνονταν διάφορα μέτρα, όπως το ότι θα 
γίνονταν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις βιομηχανίες, θα έπεφταν πρόστιμα και ότι οι 
κάτοικοι θα είχαν καθαρό νερό μέχρι τα Χριστούγεννα.
   Βέβαια, όπως πάντα, άλλα λένε, άλλα κάνουν .... και στη συγκεκριμένη περίπτωση 
δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Ο Ασωπός συνεχίζει να είναι μαύρος, το νερό 
συνεχίζει να περιέχει το καρκινογόνο χρώμιο, ενώ τα Οινόφυτα δεν έχουν συνδεθεί 
ακόμα με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.
   Όσον αφορά τα πρόστιμα τα οποία υποτίθεται πως βάζουν στις βιομηχανίες,
αντιστοιχούν μόνο στο 2,39 % των ετήσιων κερδών τους (!!). Οι βιομήχανοι, φυσικά,
δεν πληρώνουν τίποτα, καταφεύγουν στα δικαστήρια, και οι υποθέσεις αυτές μένουν 
στα αρχεία. Το αποτέλεσμα: ούτε ένα ευρώ δεν έχει δοθεί.
   Το θέμα όμως δεν είναι να πληρωθούν τα πρόστιμα. Είναι το ότι πρέπει να γίνει 
κάτι να σταματήσει όλο αυτό. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι εκεί να μην μπορούν καν 
να πλύνουν τα χέρια τους με αυτό το νερό; Είναι δυνατόν να έχουν καρκίνο και να 
υποφέρουν, επειδή οι αρμόδιοι αδιαφορούν; Τόσα χρόνια το ξέρουν και δεν γίνεται 
τίποτα. Είναι απαράδεκτο.
Πρόκειται για άλλη μια καταστροφή που αφήνει αυτούς που μπορούν να κάνουν κάτι
αδιάφορους.
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Επιστολές

 ΔΙΟΝΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ /Α2
                                                    

Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους βουλευτές, τους νομάρχες ,τους 
δημάρχους και τον πρωθυπουργό.

Εκπροσωπώ το 2ο γυμνάσιο Ηλιούπολης και λέγομαι Ιάσωνας Διονάς.
Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε παιδιά που σεβόμαστε και πάνω 

από όλα αγαπάμε τη φύση.
Για το λόγω αυτό και πολλούς άλλους που θα αναφέρω παρακάτω έχουμε 

εξοργιστεί  με την τρομερή και θανατηφόρα μόλυνση του Ασωπού από τα 
εργοστάσια των επιχειρήσεων όπου ο φόρος που πληρώνουνε είναι μηδαμινός σε 
σχέση με την καταστροφή που φέρνει η μόλυνση αυτή στους πολίτες  των 
Οινοφύτων, του Χαλκουτσίου, του Δήλεσι και σε λίγο  και της Αθήνας αν δεν 
κάνουμε ή αν θέλετε ΚΑΝΕΤΕ κάτι γρήγορα. Ένα άλλο πράγμα που με εξοργίζει 
είναι το ότι εμένα με λένε ΡΥΠΑΝΤΗ όταν πετάω ένα χαρτάκι κάτω και κ. 
πρωθυπουργέ εγώ έχω πρόστιμο  γι’ αυτό σύμφωνα με το νόμο ενώ οι επιχειρήσεις 
που ρυπαίνουν ένα ολόκληρο ποτάμι ζωτικής σημασίας και η τιμωρία τους ή δεν 
υπάρχει ή είναι μηδαμινή. Εγώ προσωπικά δεν θα μείνω μόνο στην επιστολή μα 
σκεφτείτε ότι για να είστε εκεί που είστε κάποιοι σας ψήφισαν και αυτοί θέλουν να 
δουν πράξεις όχι λόγια του αέρα γι’αυτό σας συμβουλεύω να βοηθήσετε στην 
επίλυση του προβλήματος για να σώσουμε εμείς τη ζωή μας και εσείς τη θέση σας.

Με όλο το σεβασμό που μπορέσαμε  να διαθέσουμε
2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης.

  ΧΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ / Α4

Γεια σας είμαι ο Γιώργος Χάντζος, ένα από τα πολλά παιδιά της 
περιβαλλοντικής ομάδας.

Όταν φθάσαμε στα Οινόφυτα ένα από τις χιλιάδες μου ερωτήματα ήταν πώς 
ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι.

Όταν άκουσα αυτό το εκπληκτικό ποσοστό, δηλαδή ότι το 40% των 
εργοστασίων όλης της Ελλάδας βρίσκονται στα Οινόφυτα, τρελάθηκα και για όλα 
αυτά ευθύνεται η χούντα που είπε στους ανθρώπους να πετάνε τα απόβλητά τους 
στον Ασωπό.

Τα πράγματα που μου έκαναν περισσότερο εντύπωση ήταν το πολύχρωμο νερό 
από τη μόλυνση του ποταμού, το εργοστάσιο της Βιοκότ, όπου έλεγε τα πιο αγνά 
κοτόπουλα της Ελλάδας, ενώ από πίσω είχαν τα κόπρανα των κοτόπουλων πεταμένα 
στον Ασωπό, όπου ένας παπάς μας είπε να πάρουμε μία πέτρα και να την πετάξουμε 
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μέσα στον ποταμό. Ακόμα με εντυπωίασαν τα πασίγνωστα εργοστάσια της ΗΒΗ και 
της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Επίσης, μου έκανε εντύπωση το εργοστάσιο με τα 
σκουπίδια. 

Τέλος αυτό που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν το θάρρος και το 
κουράγιο των παιδιών του γυμνασίου των Οινοφύτων και νομίζω ότι πρέπει να τα 
βοηθήσουμε και εμείς.

Είμαι πάρα πολύ νευριασμένος με αυτά που βλέπω και θα πρέπει να γίνουν 
κάποια έργα εκεί, αλλιώς το κρίμα στο λαιμό τους.

Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως. 

                                    
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΘΗ  / B2                 ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  /B2

Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,

Μετά την επίσκεψη μας στα Οινόφυτα μείναμε αρκετά απογοητευμένοι. Ο Ασωπός 
ήταν μολυσμένος και η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν απαράδεκτη.
Τα εργοστάσια μολύνουν το ποτάμι και ορισμένα πετούν τα απόβλητα τους μέσα σε 
αυτόν. Οι υπεύθυνοι των εργοστασίων δεν ενδιαφέρονται  για το μέλλον μας και το 
μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάζουν χρήματα, ενώ το ποτάμι μολύνεται όλο 
και περισσότερο.
Κάποιοι από τους κατοίκους υποστηρίζουν, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το 
ποτάμι, ενώ κάποια άλλοι ψάχνουν λύση για το πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται στους 
κατοίκους να χρησιμοποιούν το νερό και προσπαθούν να καλυτερέψουν την 
κατάσταση.
Η κατάσταση είναι τραγική, πιστεύουμε πως και αυτοί οι άνθρωποι όπως και εμείς 
έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε και όλοι πρέπει να ενδιαφερθούν και να βοηθήσουμε 
αυτούς τους ανθρώπους που τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι χάνονται 
εξαιτίας των χημικών.
Ελπίζουμε να λάβετε υπ’ όψιν σας την αξία αυτών των διαμαρτυριών και να 
συνεισφέρεται και εσείς στην αποκατάσταση του βρόμικου νερού με το καθαρό.

Με εκτίμηση
οι μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Κωνσταντινίδη Ανθή                                           
 Καραδήμου Ιωάννα
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ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  / Α4        ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

Κύριε Δήμαρχε των Οινοφύτων,

θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για τα προβλήματα του τόπου σας.
Πιστεύουμε ότι γνωρίζετε τα προβλήματα αλλά δεν τους δίνετε την ανάλογη 

σημασία. Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι η μόλυνση του Ασωπού.
Τα κυριότερα αίτια της μόλυνσης είναι τα εργοστάσια, διότι πετούν τα 

απόβλητά τους στον Ασωπό με αποτέλεσμα να μολύνουν αυτόν, τη γη και τα 
προϊόντα της , αφού ποτίζονται με το μολυσμένο νερό.

Θα θέλαμε να σας προτείνουμε κάποιες λύσεις για το καλό όχι μόνο του τόπου 
σας αλλά και για το δικό μας.

Μάθαμε ότι το κράτος έχει βάλει κάποια πρόστιμα στα εργοστάσια αυτά που 
όμως είναι ελάχιστα. Γι’ αυτό θα θέλαμε ν’ αυξήσετε τα πρόστιμα και να κάνετε 
συχνούς ελέγχους στα εργοστάσια.

Πιστεύουμε πως αν δραστηριοποιηθείτε και κινήσετε τις απαραίτητες 
διαδικασίες, το πρόβλημα θα λυθεί. 

Παρακαλούμε πραγματοποιήστε το όνειρο όλων μας για έναν Ασωπό πηγή 
ζωής και όχι μόλυνσης.

Με εκτίμηση
Τα παιδιά της περιβαλλοντικής
του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης    
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ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΕΤΣΟΥ / Β2                                ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗ / Β2

Κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος,

Την 2η ημέρα του μηνός Απριλίου, επισκεφθήκαμε την περιοχή της Βοιωτίας 
και συγκεκριμένα τα Οινόφυτα και τον Ασωπό ποταμό.

Ξεκινήσαμε από το πάνω μέρος του ποταμού όπου τα νερά ήταν καθαρά και 
διάφανα και συνεχίσαμε προς τα κάτω. Διαπιστώναμε ότι συνεχώς το νερό γινόταν 
όλο και πιο βρώμικο, ώσπου στο τέλος μεταβαλλόταν σε τέλμα και όλη η περιοχή 
απέπνεε μια βαριά μυρωδιά.

Αυτό όφειλαν, όπως διαπιστώσαμε στο ότι συνεχώς την πορεία του ποταμού 
διάφορες βιομηχανίες και βιοτεχνίες έριχναν τα λύματα τους στο νερό με αποτέλεσμα 
η ρύπανση να αυξάνεται βαθμιαία προς τα κάτω.

Όπως μας πληροφόρησαν οι κάτοικοι της περιοχής και όπως γνωρίζουμε από τα 
διάφορα άρθρα στις εφημερίδες, πέρα από τη ρύπανση του ποταμού, υφίσταται και 
ισχυρή μόλυνση με διάφορες χημικές ουσίες. Το πιο επικίνδυνο στοιχείο που 
προκαλεί καρκίνο είναι το εξασθενές χρώμιο, το οποίο έχει μολύνει τον υδροφόρο 
ορίζοντα και μεταφέρεται έτσι στο πόσιμο νερό των κατοίκων της περιοχής.

Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις οι κάτοικοι της περιοχής είναι ανάστατοι και 
επιζητούν διάφορες λύσεις από την πολιτεία.

Προφανώς έχουν δίκιο και μάλιστα, εφόσον η ρύπανση των νερών είναι 
συνεχείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, σημαίνει ότι αρκετοί κάτοικοι έχουν μολυνθεί 
στο παρελθόν, κάποιοι έχουν αποβιώσει και φυσικά κάποιοι άλλοι θα ασθενήσουν 
στο μέλλον.

Άρα εδώ πρόκειται για ένα συνεχές περιβαλλοντικό έγκλημα για το οποίο 
ευθύνονται, τόσο οι ρυπογώνες βιομηχανίες αλλά και οι υπεύθυνοι κρατικοί 
υπάλληλοι που είχαν τον έλεγχο της περιοχής και όφειλαν να ενημερώσουν τους 
αρμόδιους για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποτροπή αυτών των επικίνδυνων 
καταστάσεων.

Δυστυχώς αυτό δε συνέβη και φθάσαμε πολύ αργά πλέον στο σημείο να 
μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, που για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση 
θα περάσουν πολλά χρόνια.

Επειδή όπως φαίνεται η κατάσταση της ρύπανσης συνεχίζεται παρά τις 
κινητοποιήσεις των κατοίκων, δεν σας παρακαλούμε αλλά απαιτούμε πλέον να μας 
ενημερώσετε για τα μέτρα που έχετε πάρει για την αποτροπή της συνέχισης του 
φαινόμενου και για την τιμωρία των υπευθύνων της ρύπανσης.
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ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΕΥΑ/ Β4                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΑ/ Β4

       ΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ                                                       

Αγαπητέ κύριε Πρωθυπουργέ,

Σας γράφουμε εκ μέρους  των μαθητών της περιβαλλοντικής ομάδας του 2ου

Γυμνασίου Ηλιούπολης για να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας έπειτα από την 
επίσκεψή μας στην περιοχή των Οινοφύτων.

Η εικόνα που αντικρίσαμε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χωρίς υπερβολή 
τραγική και ανεξέλεγκτη. Μόλις φτάσαμε καταλάβαμε αμέσως το έντονο πρόβλημα 
που υπάρχει στην περιοχή. Το ποτάμι είχε χάσει το χρώμα του και στα περισσότερα 
σημεία του, θύμιζε βάλτο. Μόνο από αυτό συμπεραίνουμε τις τεράστιες ποσότητες 
ρύπων που καταλήγουν εδώ και χρόνια στον Ασωπό.

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην περιοχή και μείναμε έκπληκτοι από την 
πληθώρα των εργοστασίων που περιβάλλουν τον ποταμό και συνεπώς τον μολύνουν. 
Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα εργοστάσια συμπεριλαμβάνονται ονόματα γνωστών 
εταιριών που εμπιστευόμαστε λόγω της φήμης τους και των οποίων τα  ονόματα 
φροντίζετε να αποκρύπτετε για διάφορους λόγους.

Έπειτα , αφού επισκεφτήκαμε το σχολείο της περιοχής, διαπιστώσαμε  ότι οι  
κάτοικοι έχουν πλήρη  επίγνωση  της  κατάστασης και δυστυχώς η ανάγκη ,τους 
αναγκάζει να κρατούν παθητική στάση σε όσα γίνονται. Δηλαδή οι κάτοικοι με φόβο 
να χάσουν τις δουλειές τους (καθώς ένα μεγάλο ποσοστό εργάζεται στα 
συγκεκριμένα εργοστάσια)προτιμούν να χρησιμοποιούν  το μολυσμένο νερό της 
περιοχής τους. Παρόλα αυτά, τα παιδιά και οι νέοι δείχνουν πρόθυμοι να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Όμως δεν μπορούν να επιτευχθούν πολλά χωρίς την 
υποστήριξη των «μεγάλων».

Εμείς όμως ,με την υποστήριξη των γονέων και των καθηγητών μας, είμαστε 
διατεθειμένοι να τους ωθήσουμε να λάβουν δραστικότερα μέτρα αλλά και να 
αντιμετωπίσουμε οι ίδιοι το πρόβλημα  «πρόσωπο με πρόσωπο».
   Απ’ότι βλέπετε είμαστε αποφασισμένοι να δράσουμε έγκαιρα και 
περιμένουμε την  άμεση συμβολή σας. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει οι κάτοικοι να 
υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις  για τις πιθανές  επιπτώσεις του εξασθενούς 
χρωμίου στην υγεία τους, να γίνεται άρδευση  για καθαρό νερό και τέλος να δοθούν 
υψηλά  πρόστιμα (αυτή τη φορά) στους υπαίτιους του προβλήματος.
                                             

Με εκτίμηση,
Οι μαθήτριες

Ξεζωνάκη Εύα και Παναγιωτάκου Έλενα
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Μικροί ερευνητές στον Ασωπό
Η περιβαλλοντική ομάδα του 2ου γυμνασίου Ηλιούπολης, αποτελούμενη από 45 

μαθητές και 3 εκπαιδευτικούς, ασχολείται φέτος με τη βιομηχανική ρύπανση και της
επιπτώσεις της στη διατροφή και την υγεία εργαζομένων και καταναλωτών. 

   Αφορμή γι’ αυτό αποτέλεσε η πληθώρα των δημοσιευμάτων για τη ρύπανση 
του Ασωπού. Η ομάδα αναζήτησε στοιχεία για της αιτίες της της κατάστασης και οι 
μαθητές σαν «μικροί ερευνητές» ξεσκόνισαν το διαδίκτυο και τον τύπο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, επισκέφθηκαν, στις 2 Απριλίου, τη βιομηχανική περιοχή 
των Οινοφύτων. Εκεί, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν δίπλα στην 
κοίτη του Ασωπού και να καταγράψουν, με το δικό τους μοναδικό τρόπο, 
καταστάσεις και εντυπώσεις. Στην περιοδεία αυτή συνοδεύτηκαν και ενημερώθηκαν 
από τον παπα – Γιάννη Οικονομίδη.

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν το γυμνάσιο Οινοφύτων, όπου και συζήτησαν με 
την αντίστοιχη περιβαλλοντική ομάδα και αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες.
   Η ομάδα του 2ου γυμνασίου Ηλιούπολης συγκλονίστηκε από το μέγεθος της
καταστροφής που είδε στον Ασωπό. Συνέχισε τη μελέτη της και τις άλλες 
δραστηριότητες (ημερίδα, συζητήσεις κλπ.) και κατέληξε, στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς, με εκδήλωση, όπου παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς της και τον 
προβληματισμό της.
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Φωτογραφικό υλικό

ΕΠΙΣΚΕΨΗ- ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ
2/4/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ 14/5/2008

          

ΔΡΩΜΕΝΟ 14/5/2008
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Δεν ξοφλήσαμε

Γουστάρουν να μας βλέπουνε, άβουλους, ναρκωμένους,
άχρωμους, άοσμους, τυφλούς, μαζί και ευνουχισμένους.

Βγάζουν μαϊμού τελάληδες σε σκοτεινές οθόνες
το ψέμα μας σερβίρουνε, σαν να ’ναι μεθαδόνες.

Θαρρούν μας παγιδεύουνε, στα δόκανα που στήνουν,
πίσω όμως τους γυρίζουμε, το ψέμα που μας δίνουν.
Άγρυπνοι, όρθιοι, ζωντανοί, σχεδόν αλλοπαρμένοι,

για πείσμα, για γινάτι τους, ποτέ αλλοτριωμένοι!

Ψέματα λέν’ ασύστολα, διαδίδουν εικασίες,
τάχατες πως ξοφλήσαμε, προσφέρουν και ουσίες.
Λόγια βαρύγδουπα, ψυχρά, μαζί και υποσχέσεις,

χρηματιστήρια ψυχών, τζόγο και καταθέσεις.

Είμαστε όμως ζωντανοί, προβάλλουμε αντιστάσεις,
διαψεύδουμε όλες τις γραφές, στατιστικές και τάσεις.
Ρουφιάνοι δεν θα γίνουμε, σκυμμένοι δεν θα ζούμε,

για τη ζωή παλεύουμε, αλήθειες διεκδικούμε!

Τα κοστούμια

Με ποιο δικαίωμα μου λες
έρχονται σαν κατακτητές

στα πατρικά μας;
Μολύνουν τόπους και νερά

στήνουνε τέρατα φρικτά
στα δασικά μας.

Τι γυρεύουν τα κοστούμια
στου χωριού μας τα καντούνια;

Για ανάπτυξη μιλάνε,
μα ιερόσυλα κοιτάνε.

Ποιος είν’ αυτός που ξεπουλά,
θάλασσες, δάση και βουνά

σε ιδιώτες;
Με ποιο δικαίωμα μου λες,

έδωσε υποσχετικές
σε τυχοδιώκτες;

Τι γυρεύουν τα κοράκια,
στου χωριού μας τα σοκάκια;
Κάρβουνο θα κουβαλήσουν,
θέλουν να τα κονομήσουν.
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Επί του πιεστηρίου !

την ώρα που έκλειναν οι σελίδες αυτού του λευκώματος, μια ευχάριστη είδηση έφερε 
ένα άρωμα ελπίδας και αισιοδοξίας για το αύριο μιας περιοχής, που τις πληγές της 
ανιχνεύσαμε στη διάρκεια αυτής της χρονιάς:

Συμβούλιο της Επικρατείας:
Απαγόρευση ρίψης βιομηχανικών αποβλήτων στον Ασωπό

   Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 1543/2008 
απόφασή της, ακύρωσε μερικώς την από 3.7.2007 απόφαση των υπουργών 
Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ, με την οποία είχε καθοριστεί έκταση περίπου 2.016 
στρεμμάτων, στα όρια των Δήμων Τανάγρας και Οινοφύτων Βοιωτίας, βιομηχανική 
περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) και είχε εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

   Με τη μελέτη αυτή προβλέπονταν ότι η διάθεση των αποβλήτων και λυμάτων 
της ΒΙ.ΠΕ Τανάγρας θα γίνεται στον Ασωπό ποταμό, με τελικό αποδέκτη τη 
θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού, κοντά στο Χαλκούτσι.

   Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η υπουργική απόφαση, που εγκρίνει τη 
μελέτη, είναι παράνομη γιατί δεν εξετάζονται οι επιπτώσεις από την λειτουργία της 
ΒΙ.ΠΕ στα νερά του Ασωπού, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του 
Συντάγματος.

   Η δικαστική απόφαση αναφέρει ακόμη, ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, τα αρμόδια υπουργεία πριν 
εκδώσούν την απόφασή τους για την απόρριψη των αποβλήτων στον Ασωπό, είχαν 
την υποχρέωση να εξετάσουν αν θα επιβαρυνθεί περαιτέρω το οικοσύστημα του 
Ασωπού.

   Δηλαδή, συνεχίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ, η Πολιτεία έπρεπε να συνεκτιμήσει 
την επιβάρυνση που έχει δεχθεί ο ποταμός από τις νόμιμες και παράνομες 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και αν δεν προέκυπταν στοιχεία γι’ αυτό, να κάνει 
ειδική μελέτη και μετά να αποφασίσει.

   Σε περίπτωση κατά την οποία από την μελέτη προέκυπτε ότι ο Ασωπός έχει 
ήδη σοβαρά επιβαρυνθεί, τότε η Πολιτεία είχε τη συνταγματική υποχρέωση, 
αποκατάστασης των βλαφθέντων οικοσυστημάτων και έπρεπε να προβεί άμεσα στην 
απορρύπανσή του με την “λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων”, μετά από ειδικό 
πρόγραμμα. Και μόνο μετά την αποκατάσταση του οικοσυστήματος του Ασωπού, 
μπορούσε να εξετάσει την δυνατότητα εκ νέου απόρριψης αποβλήτων.

   Επίσης, αναφέρει η Ολομέλεια ότι στην μελέτη δεν εξετάζεται εναλλακτική 
λύση για τον τρόπο διαθέσεως των επεξεργασμένων αποβλήτων, αλλά “θεωρείται 
δεδομένη η επιλογή της διάθεσης των λυμάτων στον Ασωπό ποταμό”.
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Ευχαριστήρια

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την κάθε είδους βοήθεια: 

τη Διευθύντρια του σχολείου κ. Σταυρούλα Χόρτη,
το Σύλλογο Διδασκόντων  του σχολείου μας,

το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων,
τη συνάδελφο κ. Θάλεια Νταλούκα, υπεύθυνη της σχολικής βιβλιοθήκης,

το προσωπικό του σχολείου,
τον καθηγητή κ. Ε. Λέκκα, τον λέκτορα κ. Ι. Ζαμπετάκη, του Παν. Αθηνών

και τον π. Γ. Οικονομίδη, ενεργό πολίτη των Οινοφύτων,
εισηγητές στην ημερίδα που διοργανώσαμε,

και τον κ. Κ. Μπαμπούλα για την οπτικοακουστική κάλυψη των δραστηριοτήτων μας

Η διασκευή των στίχων του τραγουδιού στο εξώφυλλο, καθώς και τα ποιήματα ανήκουν
στην κ. Ευγενία Σιούτη
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Μποδάτε τους!

Το γαλανό σκοτώνουνε
ξάγναντο στην αυλή μας

Σκοτώνουν τ' άχραντο νερό
παίζουνε τη ζωή μας.

Μποδάτε τους!

Μποδάτε τ' ασυλλόιστο
που πάει να πέσει ασκέρι
Μποδάτε το που σύγνεφο

θανατερό θα φέρει.

του Τάκη Μιχόπουλου

(Αυτό το ποίημα του Τάκη Μιχόπουλου, μοιράστηκε στον Ελαιώνα Αιγιαλείας τον Ιούνιο του 1978 
και έγινε σημαία του επιτυχημένου αγώνα που δόθηκε, τότε, για τη σωτηρία του Κορινθιακού)


