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Ήμουν 17
και πέρασε

Όχι, όχι… δεν είναι τα χιλιάδες ευρώ που πρέπει 
να μαζέψει η οικογένειά σου για να ζήσει 
ετησίως, αλλά τα χιλιάδες μόρια που πρέπει να μαζέψεις εσύ για να 
πάρεις το φοιτητικό σου πάσο, την κάρτα σίτισης, τα υποχρεωτικά 
εργαστήρια και … χμμμμμ, α ναι! Είναι ο τρόπος ένταξής σου στην 
ανώτατη εκπαίδευση…
Μη χάνεσαι όμως στους αριθμούς. Πρόκειται για ένα χρόνο κατά τον 
οποίο θα κατακλυστείς από συναισθήματα. Δε ξέρω αν μπορώ να τα 
χωρίσω σε θετικά και αρνητικά, γιατί αν και με άλλα έκλαψα και με 
άλλα γέλασα, με όλα ένιωσα. Γύρω μου όλοι είχαν συνειδητοποιήσει 
ότι ζω τη στιγμή της ζωής μου, ότι κρίνεται το μέλλον μου, ότι μία 
λάθος κίνηση θα μου κόστιζε. Εγώ πάλι αναρωτιόμουν χωρίς να 
καταλήγω σε κάποιο συμπέρασμα… «Άραγε να αξίζει..;» Αξία 
έχει ό, τι αγαπάς και ό, τι σε κάνει να ανακαλύπτεις τα όρια σου. 
Δε μπορώ να πω ότι οι Πανελλήνιες ήταν το μέσον 
για να ανακαλύψω τα δικά μου όρια, αν και 
συντέλεσαν αρκετά. 
Μια μέρα συνειδητοποίησα ότι αυτοί που 
μου έλεγαν: «ένας χρόνος είναι και μετά 
όλα θα είναι τέλεια», οι ίδιοι κατέκριναν το 
«μετά» αποκαλώντας το ως χάος, κοροϊδία 
και μηχανισμό χαμηλού επιπέδου. Τότε ήταν 
που κατάλαβα πως οι απόψεις όπως και τα 
λόγια -ειδικά όταν είσαι έξω από το χορό- 
προσαρμόζονται και αλλάζουν. Αυτός που θα 
έμενε ίδιος θα ήμουν εγώ και οι επιλογές μου. 
Έτσι επέλεξα. Επέλεξα να μην ζήσω τη στιγμή 
με τον τρόπο που μου επέβαλαν, αλλά να την 
αντιμετωπίσω με τον δικό μου τρόπο. Έναν τρόπο 
χωρίς «πρέπει» και εξαναγκασμούς, αλλά γεμάτο 
με θέληση και πρωτοβουλία.
Μη δεις αυτή σου την προσπάθεια άχρωμη. 
Μην τη δεις σαν ένα τρόπο να μειώσεις 
το εισιτήριο στα 0,50€  προς τη στάση 
«Πανεπιστήμιο». Δες την πολύχρωμα.. 
Δες την σα μια πόρτα ενός σπιτιού με 
πολλούς ορόφους: δεν είναι ανάγκη 
να πας σε όλους, δεν είναι ανάγκη να 
πας καν. 
Αν θες όμως, το κλειδί το έχεις ΕΣΥ.
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Να ταξιδεύει με τρένο, να κάνει ποδήλατο, να έχει πείσμα, να φοράει 
ρούχα χρωματιστά, να έχει ψυχή, να εμπνέει, να ταξιδεύει, να είναι 
στάση, να είναι αντίσταση, να ‘ναι ομορφιά, να ‘χει θυμό, να ‘χει 
καρδιά, να ‘ναι παιδί, να ‘ναι στους δρόμους, να 
είναι πολιτική, να κάνει κλικ, να φυτρώνει στη γη, 
να ‘ναι απλό, να ξεπερνάει τα όρια, να είναι 
χάδι, να είναι μελωδία, να είναι καθαρό, 
να έχει ποιότητα, να ‘ναι αληθινό, να έχει 
έμπνευση, να έχει ήχους, να έρχεται στα 
όνειρα μου, να έχει άρωμα, να είναι εικόνες, 
να είναι κόκκινο, να είναι μπλε, να μυρίζει θάλασσα, 
να έχει ψυχή, να διαδηλώνει, να είναι καθαρό, να χωράει στη χούφτα, 
να είναι δικό σου, να είναι δικό μου, να είναι ελεύθερο, να είναι 
αντιδραστικό, να έχει πείσμα, να ζει το καινούργιο, να πετάει 
ψηλά, να είναι φιλόλογος και μαθηματικός μαζί, να 
τρέχει γρήγορα, να σκέφτεται ράθυμα, να ‘ναι παρέα, να 
‘ναι κύκλος, να αναζητάει το διαφορετικό, να έχει πανιά, 
να είναι αγκυροβόλι, να είναι τραγούδι, να κοιμάται σε 
σκηνή, να μυρίζει βροχή, να με παρασέρνει, να κάνει κούνια, 
να ψήνει καφέ, να είναι φίλος στο facebook…  

Να είναι με τον τρόπο του 
Kλάδου δηλαδή, να είναι ΜΑΖΙ.

Γι’ αυτό το τεύχος εργάστηκαν οι: 
 Κατερίνα Αγορογιάννη,

Φανή Αθανασοπούλου,
Σωσώ Αντωνοπούλου,

Ευτυχία Κούστα,
Σταυρούλα Παπαδοπούλου,

Ολυμπία Τσαμασφύρα,
Πάρις Χρανιώτης.



4

ΠΩΣ και...
ΓΙΑΤΙ και...
ΠΟΤΕ
να μη γίνεις απλός οπαδός των «εορτών και επετείων»...

Όχι βέβαια! Δεν θα σου δώσω εγώ οδηγίες!
Τα πώς, τα πότε και τα γιατί, δεν έχουν νόημα να απαντώνται, αν την 
απάντηση δεν τη βρίσκεις μόνος/η σου, την ώρα μάλιστα που την 
έχεις ανάγκη! 
Εγώ θα σου δώσω τα δεδομένα της άσκησης, και την πυξίδα- μ’ άλλα 
λόγια τα αξιώματα, που αν τα εφαρμόσεις, θα οδηγηθείς όχι σε λύσεις 
(αυτό είναι εύκολο, και εσύ είσαι ικανός/η για τα δύσκολα), αλλά θα 
οδηγηθείς σε στάσεις ζωής, σε επιλογές

 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παρακάτω δεδομένα:
α)  Το θέμα του εορτασμού της φετινής Ημέρας 

Σκέψης, που είναι «Δράσεις κατά της 
Φτώχειας»

β)  Τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου για την Επανάσταση της 25 
Μαρτίου 1821

γ)  Τον εορτασμό των 100 χρόνων από την γέννηση του μεγάλου 
ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσου.

αναφέρατε: τρόπους και λόγους 
όπου ένας/μια Μεγάλος/η Οδηγός, 

δεν γίνεται απλώς οπαδός ή βαριεστημένος 
θεατής εκδηλώσεων επετειακών, αλλά αποκτά συγκεκριμένο 

τρόπο ζωής, οδηγείται σε συγκεκριμένες προσωπικές επιλογές, και 
αποδείξτε την σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. 
 

Τα αξιώματα που σου προτείνω να αναλογισθείς για 
να βρεις τη λύση, σου είναι όλα γνωστά:
Αξίωμα 1ο: 

Η Οδηγική σου Υπόσχεση: Αναλογίσου, ότι πουθενά κανείς 
άλλος στην καθημερινή σου ζωή, δεν σου ζητά να υποσχεθείς, να 
προσπαθήσεις να υπερασπίζεσαι την Ειρήνη και την Ελευθερία, 
και ακόμα ότι Εσύ, όπως και τόσοι άλλοι Μεγάλοι Οδηγοί σε όλο τον 
κόσμο δεσμεύονται να υπηρετούν τις δυο αυτές αξίες επιπλέον 
των άλλων Οδηγικών Αξιών.

Το πρόβλημα

Το ζητούμενο

Το λυσάρι
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Αξίωμα 2ο:
Επανάσταση του 1821 
Αξίωμα 3ο:
«.....Τ’ αληθινό μπόι τ’ ανθρώπου, μετριέται πάντα με το μέτρο της 
Λευτεριάς» (Νίκος Καζαντζάκης)
Αξίωμα 4ο:
«....Εκεί που σμίγει η αγάπη των ανθρώπων είναι η πατρίδα σου...» 
(Γιάννης Ρίτσος).

Φίλε/η Μ. Οδηγέ, έχω πάνω κάτω 3 φορές τα χρόνια σου και λύσεις 
εύκολες δεν βρήκα ακόμα στα ερωτηματικά μου.
Ακόμα νοιώθω και πιστεύω βαθιά πως είμαι Μεγάλη Οδηγός, όχι γιατί 
δεν ωρίμασα, αλλά γιατί δεν έπαψα ποτέ να ψάχνω, αλλά και να 
βιώνω.
Ίσως γιατί πολύ πίστεψα και πιστεύω στους ποιητές της ψυχής όπως 
ο Γιάννης Ρίτσος, ίσως γιατί πήρα πολύ στα σοβαρά την Υπόσχεση, 
και ίσως γιατί πολύ με μάγεψε το κείμενο στη σελίδα 41 των 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ, και ιδιαίτερα εκεί που λέει:

«....Θα βιώνεις την ελευθερία σου, την ελευθερία που σου έχει δοθεί, 
αλλά την οποία συγχρόνως, πρέπει να διεκδικείς. Θα ανακαλύπτεις 
όρια που τα θέτεις εσύ μαζί με την Ομάδα, που τα αποδέχεσαι και που 
προσπαθείς να μην τα υπερβαίνεις...»

Γένοιτο!
(Ευκτική του ρήματος Γίνομαι, που σημαίνει: Στο εύχομαι, Μακάρι!)
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Jazz
Με τον όρο τζαζ αναφερόμαστε στο μουσικό είδος 
που αποτέλεσε εξέλιξη της λαϊκής αμερικανικής 
μουσικής κατά τον 19ο αιώνα  και άνθισε στον 20ο. 

Έχει αφρικανικές καταβολές και περιλαμβάνει αρκετά 
μουσικά είδη που στηρίχτηκαν σε ένα κοινό σκεπτικό 

κατασκευής, τον μερικό ή και ολικό αυτοσχεδιασμό. 
Ένας σημαντικός συνθέτης και πιανίστας της Τζαζ, ο 

Τελόνιους Μονκ (Thelonious Monk, 1917-1982) είχε 
πει: «Η Τζαζ είναι Ελευθερία».  Το ιδιαίτερο «χρώμα» 

του τζαζ ήχου, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ανορθόδοξη τεχνική παιξίματος από τους πρώτους και 
αυτοδίδακτους μουσικούς της. Κύριο χαρακτηριστικό 

της τζαζ είναι πως τα όργανα χρησιμοποιούνται σαν 
ανθρώπινες φωνές.

Η ετυμολογία της λέξης τζαζ παραμένει ανεξιχνίαστη παρόλο 
που κατά καιρούς επικράτησαν διάφορες γνώμες. Σύμφωνα με 
μια εκδοχή, η τζαζ πήρε το όνομά της από τον χορευτή Τζάζμπο 
Μπράουν, ενώ μια άλλη υποστηρίζει πως η ονομασία τζαζ 
προέρχεται από τη συντόμευση του ονόματος κάποιου μουσικού 
Τσάρλς (Charles, chas, jass, jazz) ή Τζάσπερ. Λέγεται, επίσης, ότι 
η λέξη τζαζ σχηματίστηκε από το γαλλικό ρήμα jaser (οι λευκοί 
της Νέας Ορλεάνης μιλούσαν τότε γαλλικά) που σημαίνει φλυαρώ, 
επειδή η φλυαρία υπονοεί τον αυτοσχεδιασμό.

Ragtime
Scott Joplin - The Entertainer (1902)
http://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q

New Orleans Swing
Louis Armstrong - Mahogany Hall Stomp (1929)
http://www.youtube.com/watch?v=K5r8m1mE6T0&feature=fvw

Be-Bop
Charlie Parker – Ornithology (1946)
http://www.youtube.com/watch?v=WT4CVz1TXUg

Free Jazz
John Coltrane – Leo (1967)
http://www.youtube.com/watch?v=7vJ7c-Wj0v8

Jazz Rock/Fusion
Soft Machine - Teeth (1971)
http://www.youtube.com/watch?v=hGhCUIWs8uE

ταυτίσου εδώ/ 
τ’ αυτί σου εδώ
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Rock
Ο όρος ροκ 
στη μουσική, 
χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει τα είδη που 
προέκυψαν από την εξέλιξη του 
είδους του rock and roll. Η μουσική 
ροκ στο σύνολό της, χαρακτηρίζεται 
συνήθως από έντονο ρυθμό και από ευδιάκριτη, 
χαρακτηριστική μελωδία φωνητικών η οποία συνοδεύεται 
συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο και ντραμς. 
Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και πληκτροφόρα όργανα, όπως 
πιάνο ή συνθεσάιζερ.
Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στην Αμερική και 
είχε ως βάση την τεχνοτροπία του Rhythm and Blues και το ρυθμό 
του rock and roll των αφροαμερικάνικων κοινοτήτων των Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Rhythm and Blues
Rocket 88 - Jackie Brenston and his Delta Cats (1951)
http://www.youtube.com/watch?v=Gbfnh1oVTk0

Rock and Roll
Chuck Berry - Johnny B. Goode (1958)
http://www.youtube.com/watch?v=w_Bd5-APPBw

Pop/Rock
The Beatles - Please Please Me (1963)
http://www.youtube.com/watch?v=6vZLVJwXP-U

Rock
Led Zeppelin - Whole Lotta Love (1969)
http://www.youtube.com/watch?v=nxm-4AwtB5w

Heavy Metal
Black Sabbath - Black Sabbath (1969)
http://www.youtube.com/watch?v=akt3awj_Ah8
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Γερμανία, Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 
(CDU), 1975 «Γερμανία για το CDU»

Βεράγκουα-Ντάνι-Αγκουλάρ, Χιλή, 1971, 
«Ελευθερία  για την Άντζελα Ντείβις»

Ιταλία, φεμινιστικές ομάδες συλλογικής 
δουλειάς, «Όταν οι άνδρες μιλούν οι 
γυναίκες πρέπει να σωπαίνουν».

Λ. Σινιούκεβα, ΕΣΣΔ, 1997
«Για τη διεθνή Ημέρα της Γυναίκας»

Η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου. Η 
ημερομηνία επιλέχθηκε με αφορμή μια μεγάλη δι-

αμαρτυρία γυναικών που 
έγινε στις 8 Μαρτίου 1857 

στην Νέα Υόρκη των ΗΠΑ όπου εργάτριες 
κλωστοϋφαντουργίας βγήκαν στους δρόμους ζητώντας κα-

λύτερες συνθήκες εργασίας. Η συγκέντρωση πνίγηκε στο αίμα αλλά ο 
δρόμος για ίσα δικαιώματα των δύο φύλων άνοιξε, τουλάχιστον στο 
δυτικό κόσμο.
Το 1910 στην Κοπεγχάγη καθιερώθηκε η 8η Μαρτίου ως Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας.
Σήμερα αρκετά από τα αιτήματα των γυναικών έχουν ικανοποιηθεί, 
τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες και γι’ αυτό η Ημέρα της Γυναί-
κας έχει χάσει το μεγάλο πολιτικό της νόημα. 
Ο εορτασμός όμως της Ημέρας της Γυναίκας παραμένει επίκαιρος 
και αναγκαίος. Σε πολλές χώρες καταπατούνται ακόμη και τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα των γυναικών ενώ το αίτημα για πλήρη ισότητα των 
δύο φύλων σε όλο τον κόσμο παραμένει ανικανοποίητο. 

Ένας άνθρωπος,
πολλοί ρόλοι!
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«Άλλος για τη βάρκα μας...» με αυτή τη φράση 

από τη Μανταλένα το Πλήρωμα της Κηφισιάς 

κάλεσε τα νέα παιδιά που ήρθαν φέτος για 

να γνωρίσουν το πως λειτουργούν οι Μεγάλοι 

Οδηγοί και οι Ναυτοδηγοί σε ένα διήμερο στον 

Άγιο Ανδρέα Αττικής όπου περάσαμε ωραία. 

Παρά τη βροχή που φάγαμε στο κεφάλι μας, 

καταφέραμε και πετύχαμε τους στόχους 

μας. Τα νέα παιδιά έμαθαν πως λειτουργεί ο 

Κλάδος μας, μέσω του Συμβουλίου Ομάδας, 

των Υπευθυνοτήτων, των Επιτροπών, της 

Ατομικής Προόδου & του Προγραμματισμού, 

θέματα τα οποία παρουσίασαν οι παλιοί 

Ναυτοδηγοί με χαρά. Ένα άλλο ωραίο νέο είναι, 

ότι καινούρια μέλη του Πληρώματος πέρασαν 

τους πρώτους τους προσανατολισμούς. Οι 

παλιοί της ομάδας ενώθηκαν με τους νέους 

και έγιναν ένα. Επίσης ένα όμορφο πράγμα, 

που έγινε στο διήμερο ήταν η τριπλή τελετή: 

ένα Στέλεχος πήρε το σήμα της βοηθού, ένας 

ναυτοδηγός έδωσε την Υπόσχεση του ενώ, 

ένας άλλος πήρε την ασημένια του πυξίδα. 

Όταν τελείωσε το διήμερο όλοι παλιοί και νέοι είχαμε δεσμούς 

εμπιστοσύνης μεταξύ μας και ιδέες για τις συγκεντρώσεις, που 

ερχόντουσαν...

Αλέξανδρος Κόρδας

2ο Πλήρωμα Ναυτοδηγών Κηφισιάς
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Κάν’ το όπως εμείς, κάν’ το μαζί!
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Κάν’ το όπως εμείς, κάν’ το μαζί!

Το διήμερο στη Μαλακάσα ε;
Σούπερ!!! Πρώτη φορά βλέπω τόσα παι-
διά στο Πλήρωμα!!! Βασικά όταν τα είδα 
είπα: “Λειτουργία καλή τύχη!!! Θα την 
χρειαστείς!” αλλά τελικά οι καινούριοι 
ναυτοδηγοί ήταν γεμάτοι όρεξη και 
κέφι. Συνεργαστήκαμε καλά και όλα 
μια χαρά! Όλοι εμείς οι παλιοί τους 
δείξαμε μέσα από παιχνίδια πως λει-
τουργούν οι Επιτροπές, το Συμβούλιο 
Ομάδας και οι Υπευθυνότητές μας! Το 
δύσκολο ήταν στον προγραμματισμό 
της τριμηνίας, που έπρεπε να δούμε 
μαζί με τους μικρότερους, τί προσα-
νατολισμούς θα κάνουν. Ήταν λίγο 
χαμένοι στο άπειρο...  ξέρω  κι’ εγώ; 
Μήπως τους έπεσαν πολλά; Δε νο-
μίζω. Στο τέλος συγκεντρώθηκαν 
και βγήκε ωραίο αποτέλεσμα: 
έχουμε έναν προγραμματισμό 
γεμάτο δράσεις που σκεφτήκα-
με όλοι μαζί και θα τις κάνουμε 
πράξη εμείς για εμάς! Και βέβαια 
μετά “πετάξαμε”!! Τι εννοώ; Μα 
με τις φοβερές δραστηριότητες 
του Adventure Park, απλά top!!  
Super baby!! H χρονιά μας ξεκί-
νησε πολύ δυνατά!.
Γιώργος Μαυρίδης
Πλήρωμα Ναυτοδηγών Γλυφάδας

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Νοέμβρη το 1ο και 2ο πλήρωμα 
Κέρκυρας πραγματοποίησαν διήμερο, με σκοπό να γνωρίσουν οι 
καινούριοι και να θυμηθούν οι παλιοί, πως λει-
τουργεί ο Κλάδος μας. Μέσα από την διασκέδα-
ση, το παιχνίδι, δουλεύοντας σε Επιτροπές και 
προετοιμάζοντας το διήμερο όλοι μαζί, λύσαμε 
όλες μας τις απορίες, γεμίσαμε ενθουσιασμό 
για νέους προσανατολισμούς, βάλαμε στό-
χους και προγραμματίσαμε σύμφωνα με τις 
δικές μας ιδέες και τα δικά μας θέλω. Μετά 
το διήμερο η διάθεση είναι ανεβασμένη και 
είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πράξη όλα αυτά 
που μάθαμε! 
Αρήτη Τσουκαλά
1ο Πλήρωμα Ναυτοδηγών Κέρκυρας
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... το νερό νεράκι
•  Μόνο το 2% του συνολικά διαθέσιμου νερού είναι άμεσα 

αξιοποιήσιμο από τον άνθρωπο. Το υπόλοιπο 98% είναι αλμυρό 
(περιέχει περισσότερα άλατα – άρα ακατάλληλο για πόση ή 
άρδευση)

•  Η τάση που υπάρχει τα τελευταία έτη για την εγκατάσταση 
μονάδων αφαλάτωσης συνεχώς αυξάνει. Το αφαλατωμένο 
νερό ωστόσο είναι εξαιρετικά ακριβό (χρηματικό κόστος) και η 
κατανάλωση ενέργειας για την επεξεργασία του είναι σημαντική.

•  Ενδεικτικά, η ημερήσια κατανάλωση νερού για οικιακή χρήση 
(domestic use) σε κάποιες χώρες του κόσμου είναι:

1) Η.Π.Α 600 λίτρα /ημέρα
2) Ισπανία 300 λίτρα /ημέρα
3) Ελλάδα 200 λίτρα /ημέρα
4) Ηνωμένο Βασίλειο  150 λίτρα /ημέρα
5) Κίνα 70 λίτρα /ημέρα
6) Μοζαμβίκη  10 λίτρα /ημέρα
Ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει εξαιρετικά άνετα με 150 λίτρα /
ημέρα (για να πιει, να φάει, να πλυθεί κτλ). Περισσότερο από αυτό 
(Η.Π.Α.) είναι υπερβολή ενώ λιγότερο από αυτό θεωρείται έλλειμμα 
(Κίνα, Μοζαμβίκη). Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική δ/
νση: www.data360.org/dsg.aspx?Data_Set_Group_Id=75
•  Μεγάλη τάση στις αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. είναι η 

«ανακύκλωση / re-use» του νερού. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο 
από την απλή επαναχρησιμοποίηση του βρόχινου νερού. Δηλαδή, 
το βρόχινο νερό ( αυτό που πέφτει στις στέγες, στον κήπο κτλ) 
συγκεντρώνεται σε μικρά ντεπόζιτα και επαναχρησιμοποιείται για 
το πότισμα του κήπου, για το πλύσιμο του αμαξιού κ.ά. Μήπως 
αυτό σας θυμίζει τις στέρνες για συλλογή βρόχινου νερού στα 
νησιά μας και αλλού;

•  Η ιστορία της Αθήνας με την παροχέτευσή της με πόσιμο νερό 
είναι μακρά και περίεργη. 

Στην αρχή χτίστηκε το φράγμα του Μαραθώνα το οποίο δημιούργησε 
την ομώνυμη λίμνη. Μετά από κάποια χρόνια καθώς η πρωτεύουσα 
συνεχώς αυξανόταν πληθυσμιακά, κατάφερε και την άδειασε. Στη 
συνέχεια αξιοποιήθηκαν τα ύδατα της Λίμνης Υλίκης (Βοιωτία). Άδειασε 
όμως και αυτή. Έτσι, η εξαπλωτική πορεία για την εύρεση πόσιμου 
νερού για την Αθήνα συνεχίστηκε. Ο Μόρνος ήταν ο επόμενος στόχος. 
Δυστυχώς και αυτός έδειξε να μην είναι ικανός να τροφοδοτήσει 
επαρκώς την Αθήνα, οπότε οι μηχανικοί πρότειναν την εκτροπή του 
Εύηνου προς το Μόρνο έτσι ώστε αυτός να δέχεται μεγαλύτερες 
ποσότητες νερού, για να διοχετεύει στην Αθήνα. Αυτή είναι μια τρελή 
ιστορία που δείχνει ότι αντί οι μεγάλες πόλεις να κτιστούν κοντά σε 
σημεία που υπάρχουν διαθέσιμοι υδατικοί πόροι, κτίσθηκαν μακριά 
με αποτέλεσμα το νερό να πρέπει να ταξιδεύει πολλά χιλιάδες μέτρα 
μέχρι να φτάσει στο στόχο του.
Αυτή η διαδικασία συντελεί στην αλλαγή του οικοσυστήματος των 
γύρω περιοχών των φραγμάτων, συνήθως με αρνητικές επιπτώσεις.
•  Για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού στη διαδρομή Μόρνος – 

Αθήνα έχουν τοποθετηθεί πέστροφες. Οι πέστροφες, είναι ψάρια 
ιδιαίτερα ευπαθή. Με την απειροελάχιστη αλλαγή της σύστασης του 
νερού (και ιδιαίτερα με την παρουσία τοξικών), αυτές πεθαίνουν. 
Τότε ο αρμόδιος άνθρωπος που παρακολουθεί τα μόνιτορ για 
την πορεία και τη ζωή των πεστρόφων κρούει το συναγερμός και 
κλείνει τις υδατοθυρίδες ώστε το νερό να σταματήσει να κυλάει.


