
Η επίσκεψη της περιβαλλοντικής μας ομάδας στο ΚΠΕ Δραπετσώνας 

 

 

Η περιβαλλοντική μας ομάδα έκανε φέτος την πρώτη της επίσκεψη στο ΚΠΕ 

Δραπετσώνας και στο λιμανάκι Κερατσινίου! Η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση 

της παρουσίασης από τους ειδικούς είχε να κάνει με τη θαλάσσια ζωή και την αλιεία 

στο Σαρωνικό. Όπως ήταν φυσικό η επιλογή της Δραπετσώνας ήταν αναπόφευκτη 

μια και στο δικό μας περιβαλλοντικό πρόγραμμα φέτος ασχολούμαστε με την 

υποβάθμιση της Μεσογείου. Δεν το κρύβουμε ότι αρχικά ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι 

η ρύπανση της  θάλασσας θα μας έφερνε αντιμέτωπους με την αντιαισθητική εικόνα 

μιας υποβαθμισμένης περιοχής. Ο φόβος μας εν μέρει βγήκε αληθινός: 

εγκαταλελειμμένα εργοστάσια,  διάχυτη η αίσθηση της ανεργίας, και έντονη η εικόνα 

της ρύπανσης σε ατμόσφαιρα και υδάτινο οικοσύστημα. 

  

Ωστόσο, η φιλική υποδοχή και η βόλτα μας με το πούλμαν στο λιμανάκι Κερατσινίου 

διέλυσαν τις όποιες ανησυχίες μας για το αν θα περάσουμε καλά. Αλέγρα η 

παρουσίαση, ό,τι χρειαζόμαστε δηλαδή μετά από ένα κουραστικό ταξίδι. Επίσης, ην 

ώρα που έπρεπε γευτήκαμε ένα απολύτως υγιεινό κολατσιό.  

Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η απρόσμενη θέα του πράσινου στο 

λιμανάκι σε σύγκριση με το γκρίζο της υπόλοιπης πόλης.  

Οι δραστηριότητες που ακολούθησαν ήταν εκπαιδευτικές και συγχρόνως 

διασκεδαστικές.  

Μετρήσαμε το pH του νερού, την θερμοκρασία, την αλατότητα και την ένταση του 

ανέμου. Χάρη στις φωτογραφίες συγκρίναμε την εξέλιξη του λιμανιού μέσα στο 

χρόνο.  

Στο ειδικό εργαστήριο είδαμε στο μικροσκόπιο κύτταρα από διάφορους θαλάσσιους 

οργανισμούς, φυτικούς και ζωικούς. Η τελική δραστηριότητα στην ύπαιθρο μας 

βοήθησε να εμπεδώσουμε τις πληροφορίες της παρουσίασης.  

Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως οι γνώσεις που αποκτήσαμε στο ΚΠΕ θα 

βοηθήσουν σημαντικά και το δικό μας πρόγραμμα.  

  

Αφήσαμε το μέρος με ανάμεικτα συναισθήματα και αντιφατικές σκέψεις. 

Διαπιστώσαμε ότι το μέρος αναπτύχθηκε με βάση τα συμφέροντα των πολιτών. 

Αναρωτιόμαστε όμως εάν αυτή η ανάπτυξη έφερε την πραγματική πρόοδο στη ζωή 

τους!. Τα συμπεράσματα δικά σας... 

 


