Ατάκτως εκδιδόµενο δελτίο της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ) - Παράρτηµα Αττικής
Τεύχος 18, Ιανουάριος 2003
Για κοίτα εκεί χάσµα σεισµού, βαθιά στον τοίχο
πέρα. Και βγαίνουν άνθια πλουµιστά και τρέµουν
στον αέρα. ∆. Σολωµός

...Γιατί εκείνοι χάθηκαν απ' τα δικά τους τα µεγάλα
σφάλµατα, νήπιοι και µωροί, που πήγαν κι έφαγαν τα
βόδια του υπέρλαµπρου Ήλιου κι αυτός τους άρπαξε του
γυρισµού τη µέρα.
"Οδύσσεια"

Αράξαµε σ'ακρογιάλιες γεµάτες αρώµατα
νυχτερινά µε κελαηδίσµατα πουλιών, νερά που
αφήνανε στα χέρια τη µνήµη µιας µεγάλης
ευτυχίας Γ. Σεφέρης

Από παντού µας περιζώνει το γαλάζιο
του ουρανού.. Κ Παλαµάς

...και πνοές από τη ρεµατιά
ευαιδιάζοντας Λυγαριά και
σχίνο , σπάρτο και πιπερόριζα
µε τα πρώτα πιπίσµατα των
οττίναιν, ψαλµωδίες γλυκές, µε
τα πρώτα πρώτα ∆όξα Σοι.
Ο. Ελύτης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Στις 30 Νοεµβρίου και 1 ∆εκεµβρίου 2002 πραγµατοποιήθηκε στην Άµφισσα, µε τη φιλοξενία του ∆ήµου Άµφισσας και τη
συνεργασία της τοπικής οργανωτικής επιτροπής, η Ε Έκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΠΕΕΚΠΕ. Οι εργασίες της
Συνέλευσης και οι άλλες εκδηλώσεις του προγράµµατος χαρακτηρίστηκαν από τη µεγάλη συµµετοχή µελών της Ένωσης
από όλη τη χώρα, το πολύ καλό κλίµα συνεργασίας και συναδελφικότητας και από γόνιµο και δηµιουργικό διάλογο.
Σύµφωνα µε το πρακτικό αριθµ. 5 της Εφορευτικής Επιτροπής που εξέλεξε η συνέλευση, τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας
που ακολούθησε για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν ως εξής:
Α. για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) εκλέγονται οι:
1.ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ µε
503
σταυρούς προτίµησης
2. Σ Τ ΕΦΑ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Ν Ι Κ Ο Σ

390

>>

3. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

243

>>

4. ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

200

>>

5. ΜΕΣΣΑΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

172

>>

6. ΜΑΡ∆ΙΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

156

>>

7. Σ Χ Ι Ζ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Α

150

>>

8. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΣΟΦΙΑ

147

>>

1. ΣΟΥΒΑΤΖΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ

122

>>

2. ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΖΗΣΗ

108

>>

3. ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆Η ∆ΗΜΗΤΡΗ

103

>>

4. ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΓΙΩΡΓΟ

99

>>

Με αναπληρωµατικά µέλη τους :

Β.για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγονται οι :
1.ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΘΟΣ

µε

316

σταυρούς προτίµησης

2. ΜΑΝΑΡΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

294

>>

3. ΟΡΕΙΝΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

290

>>

209

>>

Με αναπληρωµατικό µέλος το :
1. ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΣΤΕΛΙΟ
Αθήνα 3-12-2002,
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για το απερχόµενο ∆.Σ.

Ο Γενικός Γραµµατέας Νίκος Στεφανόπουλος

Ο Πρόεδρος Γιώργος Φαραγγιτάκης

ΠΑΡΝΩΝΑΣ 2002
1-2-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

οργανώσαµε στον Εθνικό ∆ρυµό Σουνίου σε συνεργασία µε το
Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Οδηγός µας ήταν
η κ. Μαργαρίτα Αριανούτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Οικολογίας του παραπάνω τµήµατος, και ο κ. ∆ηµήτρης
Καζάνης, επιστηµονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου
Οικολογίας του ίδιου τµήµατος.
Ο Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου ιδρύθηκε το 1971 κι έχει έκταση
5150 εκτάρια µαζί µε τη Νησίδα Πατρόκλου. Η ίδρυση του
∆ρυµού αποφασίστηκε αφού συνεκτιµήθηκε η οικολογική, η
ιστορική, η γεωλογική και η παλαιοντολογική αξία της περιοχής,
η οποία περιλαµβάνεται στο ∆ίκτυο προστατευοµένων
περιοχών NATURA 2000 της Ε.Ε.
Είδαµε τους τρεις κύριους τύπους µεσογειακών
οικοσυστηµάτων (µακί, πευκοδάση, φρύγανα), τη φυσική
αναγέννηση από τη µεγάλη πυρκαγιά του 1985 και την οικιστική
επέκταση του Αγ.Κων/νου της Καµάριζας σε βάρος του ∆ρυµού.
Ακούσαµε για τη µεγάλη σηµασία ενός τέτοιου δάσους για το
µικροκλίµα της ευρύτερης περιοχής, για τη σπουδαιότητα του
ως πέρασµα µεταναστευτικών πουλιών και για τις κλιµατικές
του ιδιαιτερότητες.
Συναγωνιοτήκαµε σε γνώσεις χλωρίδας (anthyllis, clematis,
brahypontium, genista acanthoclada, celicotome villosa,
ασφάκα, γαλαοτοιβή, γιουνίπερους, αγριελιά, φυτιλάκι, θυµάρι,
κυκλάµινο, λαδανιά, τεύκριο, άρκευθος, σχίνος, κουτσουπιά,
κουκουναριά, τραχεία & χαλέπιος πεύκη κ. ά.) Συναντήσαµε
πολλά βιοδηλωτικά ίχνη τρωκτικών. Μιλήσαµε για τις λειχήνες
και τα µυκήλια. Είδαµε από µακριά τις ανεµογεννήτριες αλλά και
τα φουγάρα του εργοστασίου της ∆ΕΗ. Υπήρξε ειδική στάση για
να δούµε σε πυκνό µέρος του δάσους τη φυλλοστρωµνή και το
χούµο.Ειδική αναφορά έγινε στα µεταλλεία του Λαυρίου,

∆εν µπορούσαµε να µην ικανοποιήσουµε το αίτηµα των µελών
µας ,που απαιτητικά ζητούσαν εξόρµηση. Έτσι πήραµε ...τα όρη
τα ...ήµερα(αυτή τη φορά) βουνά και εκδράµαµε στα νότια της
Πελοποννήσου, στον Πάρνωνα.
Ένα λεωφορείο για να είµαστε ευέλικτοι και µε τη συνοδεία
πέντε Ι.Χ. µαζευτήκαµε πενήντα έξι! Απευθυνθήκαµε και στην
«ΑΤΡΑΠΟΣ» και δε δυσκολευτήκαµε στην οργάνωση, καθώς
πατούσαµε πάτρια εδάφη(του γράφοντος). Για κέντρο µας
είχαµε το γραφικό χωριό ΑΓ.ΠΕΤΡΟ, κεφαλοχώρι της
ορεινής
Κυνουρίας.
Ανεβήκαµε
στο
καταφύγιο
της
Αρνόµουσγας και πεζοπορήσαµε για δύο περίπου ώρες προς
το χωριό Βαµβακού. Αλλοι έφτασαν πιο γρήγορα άλλοι πιο αργά,
γιατί...µάζευαν κάστανα! Καφές στην πλατεία του χωριού και
µετά νέα πορεία για τους πιο αποφασιστικούς, στα
Τζίντζινα. Οι µισοί προτίµησαν τη θαλπωρή της ταβέρνας, ενώ
οι άλλοι µισοί ανέβηκαν(και δικαιώθηκαν) µέχρι τη µονή .......
για να επιστρέψουν µετά από µία ώρα γεµάτοι εικόνες και
σχόλια προς τους ...θαµώνες της ταβέρνας!
Την άλλη µέρα σειρά είχε η Καστάνιτσα, πνιγµένη σε
καστανόδασος και µία ακόµη όµορφη πορεία. Στην πλατεία,
ξαποσταίνοντας
κάτω
απ'
την
επιγραφή
«Εντρού
Ενάτθε»,ακούσαµε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου,
εκλεγµένο στέλεχος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης αλλά και
υπάλληλο
του
∆ασαρχείου
(συγκέντρωνε
όλες
τις
προδιαγραφές) να µας εξηγεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
βουνού,
τα
προβλήµατα
του
κάστανου
και
των
χριστουγεννιάτικων δέντρων ,τις ασχολίες των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής, καθώς και τη ντοπιολαλιά, τα τσακώνικα.
Ανεβήκαµε στο κάστρο),ο Τάσος δίδαξε Γεωλογία(ήταν
οργανωµένος και µε εποπτικό υλικό),τιµήσαµε τις ταβέρνες του
χωριού.
Η επιστροφή περιελάµβανε στάσεις σε ασβεστοκάµινο,σε
εργοστάσιο επεξεργασίας κάστανου (το µοναδικό στην Ελλάδα)
στις Καρυές και αγορά ντόπιας κεφαλογραβιέρας.
Όλο το τριήµερο το κέφι δε µας εγκατέλειψε. Η γαλαρία ήταν
ασταµάτητη στο τραγούδι (Αχιλλέας-Θοδωρής: το αστείρευτο
ντουέτο), στις ταβέρνες η όρεξη δεδοµένη και στο ξενοδοχείο,
αργά τα βράδια ,διοργανώθηκε αυθόρµητος διαγωνισµός
ανέκδοτων µε πολλούς διακριθέντες!
Στην επιστροφή η ευχή ήταν η στερεότυπη: « Και στην επόµενη!
Πότε είπαµε ότι θα είναι;»
Σιγά ,συνάδελφοι! Ακολουθεί χειµώνας και...εκλογές!
Την άνοιξη βλέπουµε!
Κυριάκος Λεµπέσης

επισκεφθήκαµε µάλιστα τα πλυντήρια του χώρου επεξεργασίας
των µεταλλευµάτων στην αρχαιότητα. Ιστορικές αναφορές
έγιναν και για τον αρχαίο οικισµό του Θορικού, ενώ απέναντι
µας έστεκε σιωπηλή η Μακρόνησος. Αναφορά έγινε και στα
πετρώµατα της περιοχής, κυρίως ασβεστολιθικά, τα οποία είναι
εύκολα διαπερατά από το νερό και δηµιουργούν καροτικά
φαινόµενα, όπως το περίφηµο Χάος.
Τελικά, ήταν µια επιτυχηµένη εκδήλωση (και τυχερή αφού
έβρεχε µόνο όταν µπαίναµε στο πούλµαν), που συνδύαζε την
επιµόρφωση και την εξόρµηση στη φύση. Οι συνάδελφοι
αποκόµισαν πολλά στοιχεία για προγράµµατα περιβαλλοντικής
κπαίδευσης σχετικά µε το δάσος, γνώρισαν έναν Εθνικό ∆ρυµό
σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, προβληµατίστηκαν για την
τάση αποχαρακτηρισµού του ∆ρυµού µε σκοπό την
οικοπεδοποίηση και ζητούσαν να ακολουθήσουν κι άλλες
παρόµοιες εξορµήσεις. Τελικά, η βιωµατική προσέγγιση
αποδεικνύεται άλλη µια φορά πόλος συσπείρωσης
εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Αχιλλέας Μανδρίκας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟ
ΣΟΥΝΙΟΥ
βροχής

Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2002 παρά την απειλή της
50 µέλη µας συµµετείχαν στην περιήγηση που
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•
Τα Παραρτήµατα της ΠΕΕΚΠΕ αυξήθηκαν σε 14!
Στη Γ.Σ. της Άµφισσας εγκρίθηκε η ίδρυση των νέων
Παραρτηµάτων:
Πελοποννήσου
µε
έδρα
την
Καλαµάτα, Ιονίων Νήσων µε έδρα τη Ζάκυνθο,
Κέρκυρας µε έδρα την Κέρκυρα, Κεντρικής &
∆υτικής Θεσσαλίας µε έδρα τη Λάρισα και Σάµου.

Σας πληροφορούµε ότι στην ιστοσελίδα της Οµάδας
Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής
Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ) του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ):

•
Η χρηµατοδότηση των σχολικών προγραµµάτων
µε κονδύλια του 3ου ΚΠΣ είναι γεγονός! Έχει
δεσµευθεί ποσό 3 δις δρχ για 3000
σχολικά.
προγράµµατα Π.Ε. για τα έτη 2002-03 & 2003-04. Οι
σχετικές προκηρύξεις θα φθάσουν σε όλα τα σχολεία
από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το οποίο επελέγη από
το ΥΠΕΓΊθ για να αναλάβει το έργο της χρηµατοδότησης.

παρακάτω βιβλία:
α) «Προστατευόµενες Φυσικές Περιοχές» της (Θ
Λαζαρέτου και
β) «Προδιαγραφές µελετών διαχείρισης περιβάλλοντος
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών» του Γ. Καρέτσου

http://www.ekke.gr/estia
είναι διαθέσιµα για αντιγραφή

•
Το
Συµβούλιο
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
(ΣΠΕ) της Ελληνικής Εταιρείας για την Προστασία του
Περιβάλλοντος & της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς σε
συνεργασία
µε
το
Πανεπιστήµιο
Πειραιά
διοργανώνουν Συµπόσιο µε θέµα: «Σχεδιασµός και
παραγωγή
παιδαγωγικού
υλικού
για
την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Το Συµπόσιο θα γίνει
21-23 Φεβρουαρίου 2003 στους χώρους του Πανεπ.
Πειραιά
(Καραολή & ∆ηµητρίου 80) µε κόστος
συµµετοχής
65
ευρώ.
Πληροφορίες:
2104142000,
2103225245, 2103226693

(download)

τα

1.

α) «Βασικές αρχές της Οικολογίας από τη σκοπιά
της διαχείρισης» του Σ. Σφενδουράκη και
β) «Η επιστήµη της Οικολογίας και η διαχείριση
προστασία
του
περιβάλλοντος»
του
Κ.
Κορφιάτη

2.

«Περιβαλλοντικά Προβλήµατα και ∆ίκαιο» της
θ. Λαζαρέτου

Επίσης στην ιστοσελίδα µας υπάρχουν:
- Στην ενότητα «Συνεργασίες-Φιλοξενία» περιέχονται
άρθρα, δηµοσιεύσεις,
εισηγήσεις σε συνέδρια,
ανακοινώσεις από συνεργαζόµενους Φορείς-άτοµα,
σχετικά µε:

•
Το ΕΚΦΕ Ν. Σµύρνης σε συνεργασία µε το γραφείο
Π.Ε. της ∆' ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Αθήνας
οργανώνει στις 25 Ιανουαρίου 2003, ηµέρα Σάββατο, από
8.30 -14.00, επιµορφωτική ηµερίδα µε θέµα "Το πείραµα
στην Π.Ε." που θα πραγµατοποιηθεί στο ΕΚΦΕ Ν.
Σµύρνης, 2ο Γυµνάσιο Π. Φαλήρου, Τερψιθέας 35
και 28ης Οκτωβρίου, Π.Φάληρο. Την ηµερίδα µπορούν
να παρακολουθήσουν 30 καθηγητές της ∆/νσης,
ανεξαρτήτως
ειδικότητας.
Αιτήσεις συµµετοχής στην
Υπεύθυνη Π.Ε. και διοργανώτρια της επιµορφωτικής
συνάντησης, δρ. Ρέα Παλαιοπούλου µέχρι 17.1.2003.
Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται απλά πειράµατα
Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας, σχετικά µε φαινόµενα και
παραµέτρους του περιβάλλοντος.

α) Θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης β) Γενικά
Περιβαλλοντικά θέµατα
Στην κατηγορία «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»
περιέχονται
και
«Κατάλογοι
Εκπαιδευτικού
Οπτικοακουστικού Υλικού»το οποίο παρέχουν:
α) Υπ. Πολιτισµού,
β) η Νέα Ελληνική Τηλεόραση (NET)
- Στην «Παραλαβή Αρχείων» υπάρχει το "Ευρετήριο
(κατάλογος) των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων"
(ΜΚΟ-ΠΟ,
ενηµέρωση 9"ς -10ος/2002 "στοιχεία ταυτότητας των
οργανώσεων").

•

Από τον συνάδελφο Κ. Τσακίρη λάβαµε και
δηµοσιεύουµε το παρακάτω έγγραφο για ενηµέρωση των
µελών µας.

Ο ∆ιευθυντής
ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Οµάδα Περιβάλλοντος

Καθ. Θωµάς Μαλούτας
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Ο υπεύθυνος της Οµάδας
Περιβάλλοντος ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ
Κων/νος Τσακίρης

Ο ΚΑΖΑΜΙΑΣ της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης νια το

2003
Ιανουάριος: Τα άστρα σας ευνοούν! Αλλά αν δεν έχετε
υποβάλει ακόµα το πρόγραµµα σας στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ξεχάστε τη
χρηµατοδότηση για φέτος! Το ΥΤΤΕΧΩ∆Ε υπόσχεται ολοήµερη κρουαζιέρα µε ποταµόπλοιο στις
περιοχές Μοσχάτου, Ρέντη και Ν. Φαλήρου. Πολλές Μη Κυβερνητικές οργανώσεις
ανταποκρίνονται στο κάλεσµα.
Φεβρουάριος: Σύγκρουση όλων των πλανητών. Τα Τεχνικά ∆ελτία Έργου των ΚΠΕ πρέπει να
γραφτούν από την αρχή για 99η φορά!
Μάρτιος: Κυριαρχία του πλανήτη Άρη στους ∆ιδύµους. Εκατοντάδες συνάδελφοι σπεύδουν να
αλλάξουν ειδικότητα. Εσείς προτιµήστε του φιλόλογου ή του βιολόγου!
Απρίλιος: Ο Πλούτωνας στον αστερισµό του Λέοντα. Φτάνουν στα ΚΠΕ εν όψει του Πάσχα οι
ευχετήριες χριστουγεννιάτικες (!) κάρτες του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του
ΥΠΕΠΘ!
Μάιος: Η Αφροδίτη επιταχύνει προς τον Υδροχόο. Μόλις πήρατε τη συνήθη χρηµατοδότηση για το
πρόγραµµα σας. Τρέξτε γρήγορα για τις αποδείξεις! Εξαγγέλλονται τα φετινά θερινά σχολεία της ΠΕΕΚΠΕ
για λασπόλουτρα και υπνοθεραπεία σε ειδυλλιακές τοποθεσίες για τα κουρασµένα παλικάρια της
περιβαλλοντικής., σπεύστε να δηλώσετε....
Ιούνιος: Έκλειψη Ηλίου και Σελήνης ταυτόχρονα! Ενόψει της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος, ο
Τζορτζ Μπους υπογράφει το Πρωτόκολλο του Κιότο και απαγορεύει τις καλλιέργειες
µεταλλαγµένων! Προγραµµατίστε διακοπές, ολοκληρώστε τα προγράµµατα σας, κλείστε τις
οικονοµικές εκκρεµότητες σας µε αυτά και ανοίξτε το βιβλίο των διακοπών.
Ιούλιος: Η Σελήνη από τον Ταύρο κατευθύνεται στο Σκορπιό. Ξαφνικά γίνονται και πάλι οι εκλογές
για το ∆Σ της ΠΕΕΚΠΕ!..τόπος συνάντησης αυτή τη φορά το Κάτω Γαρδίκι της επαρχίας.. Αλωνίσταινας
Αυλές, εθελόδουλοι, νεκροθάφτες, βρίσκονται σε αναβρασµό! Η Γ. Τάρταρη απαγγέλλει στη συνέλευση το ποίηµα
"τα βόδια του ήλιου" και παµψηφεί εκλέγεται αυτή τη φορά ..το παιδί του λαού..
που έχει κατέβει στις εκλογές µε το σύνθηµα "αφήστε µε επιτέλους να κυβερνήσω την Ένωση..
Αύγουστος:
Το ΚΠΕ Αργυρούπολης διοργανώνει ταξίδι στο εξωτερικό (νότιο ηµισφαίριο!) για
ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας σε...βάθος χρόνου. Στους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ δανείζεται από ένα
ζευγάρι κιάλια για να βλέπουν καλά σε βάθος χρόνου. Αντιθέτως το ΚΠΕ Καστοριάς εξαγγέλλει κατόπιν ωρίµου σκέψεως- ότι φέτος δεν έχει ταξίδι στο εξωτερικό.
Σεπτέµβριος: Ο Τοξότης συναντά την Παρθένο. Ο Υπουργός Παιδείας χαρίζει σε κάθε Υπεύθυνο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ένα µεγάλο σηµειωµατάριο για να καταγράφει τα σχολεία που
επισκέπτεται καθηµερινά...Ενώ τα ΚΠΕ σύµφωνα µε Υ.Α. υπάγονται απευθείας στην
αρµοδιότητα των τοπικών Υπευθύνων ΠΕ και η συνάδελφος Σχίζα προσεγγίζει
..συστηµικά.. τα σεµινάρια του ΚΠΕ Αργυρούπολης
Οκτώβριος: Ο Ποσειδώνας κοντά στους Ιχθύες. Τα ΚΠΕ Σπετσών και ∆ραπετσώνας
ενώνονται και αποτελούν το ΚΠΕ Αργοσαρωνικού µε έδρα το Αγκίστρι. Υπεύθυνος ορίζεται ο Κουφοντίνας.
Νοέµβριος:
Ο Ερµής κυρίαρχος σε σύζευξη πλανητών στον Καρκίνο. Μπλακ άουτ στη χώρα:
µπερδεύτηκαν τα πολλά Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης! Λίµνες- ποτάµιαθάλασσες γίνονται ένα
∆εκέµβριος: Ο ∆ίας και ο Κρόνος χάθηκαν στο στερέωµα! Μήπως κάνουν προσοµοίωση της
πρόσθετης χρηµατοδότησης του ΚΠΣ; Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι βούλιαξε στα νερά
του...Αιγαίου.
Αστρολόγοι: Ν. Στεφανόπουλος - Α. Μανδρίκας
(κάθε οµοιότητα µε πρόσωπα και καταστάσεις είναι τελείως συµπτωµατική και δεν εµπίπτει στις διατάξεις
του νόµου περί προσωπικών δεδοµένων) καλή χρονιά και πάντα νάµαστε καλά.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003
3 Α. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
12 εκδηλώσεις
•
διήµερη εκδροµή στο Μουσείο Υδροκίνησης ∆ηµητσάνας και στο Φαράγγι του Βουραϊκού
•
επιµορφωτική συνάντηση για τα περιαστικά δάση
•
περιβαλλοντική τριήµερη εξόρµηση στη Βάλια Κάλντα
•
ηµερίδα µε θέµα: ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών & Π.Ε.
•
συνάντηση εργασίας µε θέµα: Κριτική προσέγγιση στο
παιδαγωγικό πλαίσιο της Π.Ε.
•
κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας & βραβεύσεις σχολείων
•
περιβαλλοντικό µονοπάτι στους αρχαιολογικούς χώρους του ∆. Αλίµου
•
παρουσίαση βιβλίων του Αρτεµη Αθανασάκη
• ανοιχτή συζήτηση µε τον Ευρωβουλευτή Μιχ. ΤΤαπαγιαννάκη µε θέµα:
Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νοµοθεσία και ελληνική πραγµατικότητα
• περιβαλλοντική περιήγηση στον Εθνικό ∆ρυµό Σουνίου
• διήµερη εκδροµή στα χωριά του Πάρνωνα
•περιβαλλοντικό µονοπάτι στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελευσίνας
3 6 εκδόσεις του ενηµερωτικού δελτίου «άκρως εκπαιδευτΟΙΚΟ»
συµµετοχή στα Θερινά Σχολεία 2001 & 2002
συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΚΠΕ στην Άµφισσα
δηµιουργία βιβλιοθήκης (200 βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες κλπ)
δηµιουργία φωτογραφικού αρχείου εκδηλώσεων
σύνταξη βιβλιογραφικού οδηγού µε βιβλία για την Π.Ε.
συµµετοχή σε πρόταση για πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ-MINERVA
επιστολές για την «ευέλικτη ζώνη» και τη µη µοριοδότηση των
Υπευθύνων Π.Ε. προς το ∆.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ, τον Υφυπουργό Παιδείας, τις
∆/νσεις Σπουδών του ΥΠΕΠΘ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
3 έκδοση ενηµερωτικού δελτίου για γνωριµία µε την ΠΕΕΚΠΕ
3 έρευνα µε ερωτηµατολόγιο για τις προσδοκίες των µελών από την Ένωση
Β. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3 16 συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής
3 τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας
3 6 αποστολές του περιοδικού της ΠΕΕΚΠΕ
3 συµµετοχή στις οµάδες διαλόγου της ΠΕΕΚΠΕ για τη µεθοδολογία, το
θεσµικό και το παιδαγωγικό πλαίσιο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
3 επικοινωνία µε τα µέλη µας µε κάθε πρόσφορο τρόπο
3 310 εγγραφές νέων µελών
3 εκκαθάριση αρχείου µελών
3 2 µετακοµίσεις
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
3 εξόφληση κάθε οικονοµικής υποχρέωσης προς το ∆.Σ. της ΠΕΕΚΠΕ για τα έτη 2000, 2001
3 εξόφληση χρεών προς τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού της Ένωσης για τα έτη 1998,
1999, 2000. 2001
3
3
3
3
3
3
3

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Με επιτυχία συνεχίζεται το σεµινάριο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, που πραγµατοποιεί η Β' ∆/νση ∆.Ε Αθήνας, δια του
Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Γεωργίου Κούσουλα,
µε τη συνεργασία των τοπικών Ε.Λ.Μ.Ε.
Το Σεµινάριο απευθύνεται σ' όλους τους εκπαιδευτικούς της Β'∆/νσης ∆.Ε
Αθήνας ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Σ Τ Ο Χ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Ε Μ Ι Ν ΑΡ Ι Ο Υ
• να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί την ιστορία, το θεσµικό πλαίσιο και τους
τρόπους
εφαρµογής της
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης
στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
• να αντιληφθούν τη συστηµική διάσταση της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
• να εξοικειωθούν µε τις νέες παιδαγωγικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις.
• να κατανοήσουν τον τρόπο σχεδιασµού και πραγµατοποίησης ενός
σχολικού προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
• να διερευνήσουν τη δυνατότητα σύνδεσης των Νέων Τεχνολογιών µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
• να διευρυνθεί ο πυρήνας των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για την Π.Ε.

Η έναρξη του Σεµιναρίου πραγµατοποιήθηκε την ΤΡΙΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
( 09:30 - 13:30 ) στο Αµφιθέατρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και
Εκπαίδευσης «ΓΑΙΑ», σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα.
09:30-10:00 Προσέλευση
10:00—10:05 Καλωσόρισµα: Αλέξια Νικηφοράκη - Γεώργιος Κούσουλας
10:05-10:15
Οµιλία της ∆/ντριας της Β' ∆/νσης
κ. Μαρίας
Παπαχριστοπούλου
10:15-10:25 Οµιλία της Προέδρου του Μ.Γ.Φ.Ι κ. Νίκης Γουλανδρή
10:25-10:35
Παρουσίαση του Σεµιναρίου: Γεώρ. Κούσουλας, Υπεύθυνος
Π.Ε
10:35-10:50 Χαιρετισµοί Εκπροσώπων Ε.Α.Μ.Ε, Ο.Λ.Μ.Ε και Ο.Τ.Α.
10:45-11:00 Προβολή της ΣΦΑΙΡΑΣ. (ΓΗ)
11:00-11:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:30-13:30
Επίσκεψη στον Εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Π.Ε.Ε
«ΓΑΙΑ».
Ο Υπεύθυνος ΠΕ της Β'∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Ν. Αττικής και
διοργανωτής του σεµιναρίου, Γ. Κούσουλας κατά την παρουσίαση
του σεµιναρίου

Εκτός των εκατόν πενήντα (150), εκπαιδευτικών, που δήλωσαν συµµετοχή και παρακολουθούν το σεµινάριο, την
εναρκτήρια εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους και χαιρέτησαν οι κ.κ Προϊστάµενοι των Γραφείων Εκπαίδευσης, οι
κ.κ ∆/ντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων της Β' ∆/νσης, Υπεύθυνοι Π.Ε, και εκπρόσωποι των ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ και ΟΤΑ.
Όλοι εντυπωσιάστηκαν από την λειτουργικότητα και την αισθητική των χώρων του Κ.Π.Ε.Ε «ΓΑΙΑ». Τιµητική διάκριση
προς το σεµινάριο απετέλεσε και το µήνυµα που µας έστειλε ο αξιότιµος Υφυπουργός Παιδείας κ Ν. Γκεσουλης τον οποίον
και ευχαριστούµε. Ευχαριστούµε επίσης θερµά την οικοδέσποινα κ. Νίκη Γουλανδρή για την ηθική και όχι µόνον
υποστήριξη που τόσα χρόνια παρέχει γενναιόδωρα προς την εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας.
Οι δέκα δίωρες ανά εβδοµάδα απογευµατινές επιµορφωτικές συναντήσεις, που συνθέτουν τον κορµό του Σεµιναρίου,
πραγµατοποιούνται κάθε Πέµπτη 6µµ-8µµ,στην αίθουσα εκδηλώσεων των 2ου Γυµνασίου και 2ου Ενιαίου Λυκείου
Χαλανδρίου σύµφωνα µε το παρακάτω πρόγραµµα
ΠΕΜΠΤΗ-7-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
18:00-19:30

19:30-20:00

«Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Η Ελληνική εµπειρία»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χρήστος Σιγάλας, Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ4
«ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Π.Ε»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Κούσουλας, Υπεύθυνος Π.Ε Β' ∆/νσης Λ.Ε Αθήνας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ - 14 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
18:00-19:30
19:30-20:00

«ΜΟΡΦΕΣ ∆ΙΛΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ντίνα Σχίζα Υπεύθυνη Π.Ε Α'∆/νσης Α.Ε Αθήνας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ - 21 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2002
18:00-19:30
19:30-20:00

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε ΜΕ ΘΕΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ντίνα Σχίζα Υπεύθυνη Π.Ε Α' ∆/νσης ∆.Ε Αθήνας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ - 28 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
18:00-19:30
19:30-20:00

«ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ»
«Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κώστας Χρυσαφίδης Αναπληρωτής Καθηγ Παν/µίου Αθηνών
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ -5 -∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
18:00-19:30

19:30-20:00

2002

2002

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γεώργιος Κούσουλας Υπεύθυνος Π.Ε Β' ∆/νσης ∆.Ε Αθήνας
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Ρέα Παλαιοπούλου
Υπεύθυνη Π.Ε ∆' ∆/νσης ∆.Ε Αθήνας
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : Μαριάννα Χατζηµιχαήλ Υπεύθυνη Π.Ε Β' ∆/νσης Π.Ε Αθήνας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ - 16 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003
18:00-19:30

19:30-20:00

«ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ντίνα Σχίζα - Γεώργιος Κούσουλας - Παύλος Κοσµίδης Υπεύθ Π.Ε
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ - 23 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003
18:00-19:30
19:30-20:00

«ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Γεώργιος Κούσουλας - Ντίνα Σχίζα - Παύλος Κοσµίδης Υπεύθ Π.Ε
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ - 6 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003
18:00-19:30

19:30-20:00

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Αλεξάνδρα Κιµουλάκη, Εκπ/κός - ∆. Σ ∆ήµου Αγ. Παρασκευής
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γεώργιος Κούσουλας, Υπεύθυνος Π.Ε Β Ά/νσης ∆.Ε Αθήνας
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μαριάννα Γκούβρα, Υπεύθυνη Α.Υ Β '∆/νσης ∆.Ε Αθήνας
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ - 13 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003
18:00-20:00

«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παναγιώτης Ζάφειρας, Μαθηµατικός - Επιµορφωτής Η/Υ

ΠΕΜΠΤΗ - 20 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
18:00-19:00
19:00-20:00

2003

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΤΕΛΕΤΗ
ΛΗΞΗΣ

Στο πρόγραµµα του σεµιναρίου εντάσσονται και περιβαλλοντικές επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
χώρας. Ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί δύο διήµερες εκπαιδευτικές-περιβαλλοντικές εκδροµές στον Εθνικό ∆ρυµό της Οίτης
για τους συµµετέχοντες στο σεµινάριο εκπαιδευτικούς.
Στους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν το σεµινάριο, θα δοθεί Βεβαίωση παρακολούθησης 40 ωρών.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Με την ευκαιρία εύχοµαι στα µέλη της νέας ∆.Ε της Π.Ε.ΕΚ.ΠΕ υγεία και καλή επιτυχία στο δύσκολο
έργο τους. Παράλληλα όµως θέλω να εκφράσω προς τα µέλη µας, τα οποία πιστεύω ότι διαθέτουν ευήκοον ους, την
ανησυχία µου για την παρουσία ελαχίστων µελών της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε, συγκριτικά µε αυτούς που ψήφισαν, στην
εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Άµφισσας. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, αν οι απόντες είναι υπερπολλαπλάσιοι των
παρόντων, τότε κάτι δεν πάει καλά και πρέπει να ληφθούν µέτρα ανάσχεσης αυτού του θλιβερού φαινοµένου. Τα επικίνδυνα
παιχνίδια µε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει να σταµατήσουν αµέσως.
Γεώργιος Κούσουλας
Υπεύθυνος ΠΕ
της Β ∆/νσης Β/θ µιας Αττικής
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
∆' Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση
του Παραρτήµατος Αττικής της
ΠΕΕΚΠΕ
Η ∆ιοικούσα
Επιτροπή
του
Παραρτήµατος Αττικής της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
σας καλεί στην ∆' Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση του Παραρτήµατος Αττικής
που θα πραγµατοποιηθεί στο Αµφιθέατρο
του Μαρασλείου ∆ιδακαλείου (Μαρασλή
4,
Κολωνάκι)
την
Κυριακή
16
Φεβρουαρίου 2003 και ώρα 4.00 το
απόγευµα, οπότε θα γίνει και η κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης
Θέµα
1° Λογοδοσία
Επιτροπής

∆ιοικούσας

1. Απολογισµός της ∆ιοικούσας
Επιτροπής
2. Οικονοµικός Απολογισµός 2001-2003
3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
4. Έγκριση πεπραγµένων
Θέµα 2° Αργαιρεσίες του Παραρτήµατος
Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ
1. Ορισµός Εφορευτικής Επιτροπής
2. Εκλογές για ∆.Ε. και Ε.Ε. του
Παραρτήµατος Αττικής
3. Ανακοίνωση αποτελεσµάτων

∆ιευκρινίσεις - Πληροφορίες :
για την
∆' ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ∆.Ε. του Παραρτήµατος Αττικής στη συνεδρίαση της 8-122002 αποφάσισε η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση να γίνει την Κυριακή
16 Φεβρουαρίου 2003 και ώρα 4.00nu. στο Αµφιθέατρο του
Μαρασλείου ∆ιδασκαλείου (Μαρασλή 4, Κολωνάκι).
Τα παλαιά µέλη του Παραρτήµατος Αττικής για να έχουν το
δικαίωµα του "εκλέγειν και εκλέγεσθαι" θα πρέπει να είναι ταµειακώς
τακτοποιηµένα για τα έτη 2001-2002, ενώ για τα νέα µέλη αρκεί η
εγγραφή τους για το 2002. Νέα µέλη µπορούν να ψηφίσουν εφ' όσον
εγγραφούν ως τις 27-1-2003 καταβάλλοντος τη νέα συνδροµή των 20
ευρώ.
Τα ταµειακώς τακτοποιηµένα µέλη του Παραρτήµατος Αττικής
της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. που επιθυµούν να θέσουν υποψηφιότητα για τη νέα ∆.Ε.
και Ε.Ε. παρακαλούνται να συµπληρώσουν τη δήλωση υποψηφιότητας
(Υπόδειγµα) και να τη στείλουν µε φαξ στο 2109959251 ως τη ∆ευτέρα
27-1-2003.
Τα µέλη, που κωλύονται να παραστούν στη Γ.Σ., έχουν τη
δυνατότητα να ψηφίσουν και ταχυδροµικώς ύστερα από απόφαση της
∆.Ε Όµως, λόγω των αυξηµένων ταχυδροµικών εξόδων, δεν έχουµε τη
δυνατότητα αποστολής των ψηφοδελτίων σε όλα τα µέλη. Όσοι
ενδιαφέρονται να ψηφίσουν ταχυδροµικά, παρακαλούνται να παραλάβουν
ψηφοδέλτιο, φακέλους και οδηγίες από το ορισθέν µέλος της Εφορευτικής
Επιτροπής Μιχάλη Φουρφουρή (2° Λύκειο Αργυρούπολης-Μ.Αντιύπα 2
Αργυρούπολη 16451-τηλ. 2109942055), τα οποία πρέπει να αποστείλουν
εσωκλείοντας φωτοτυπία της ταυτότητας τους στη διεύθυνση: ΓΙΑ ΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΕΚΠΕ - ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ ΑΝΩ
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ - POST RESTANTE ∆ωδεκανήσου 45 Αλιµος 17456.
Η παρουσία σας, ωστόσο, στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης κρίνεται
απαραίτητη.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΕΚΠΕ που έγινε στην Άµφισσα η
συνδροµή των µελών αυξήθηκε στα 20 ευρώ από το 2003 (ύστερα από
10χρονη παραµονή στις 5000 δρχ=15 ευρώ). Παρακαλούµε µην την αµελείτε,
γιατί ήδη αναστέλλονται δράσεις και εκδόσεις για οικονοµικούς λόγους.
Επιµέλεια έκδοσης Ν. Στεφανόπουλος- Α. Μανδρίκας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Η ∆.Ε. του Παραρτήµατος Αττικής σε συνεργασία µε τις Υπεύθυνες Π.Ε. της ∆υτικής Αττικής
Σπυριδούλα Μαργαρίτη και Ευαγγελία Καλεράντε σας προσκαλούν να βαδίσετε στα χνάρια της
Ιστορίας της Ελευσίνας, που δυστυχώς καλύπτονται από το τσιµέντο και καταστρέφονται από τη
ρύπανση. Βασικός µας οδηγός στην περιήγηση θα είναι η αρχαιολόγος της τοπικής Εφορείας
Αρχαιοτήτων κ. Παπαγγελή. Χρόνος: Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2003 ώρα 10πµ-2µµ ∆ηλώσεις
συµµετοχής: Σπ. Μαργαρίτη (2105561137 για όσους έλθουν µε δικό τους µέσο) και Αχ. Μανδρίκας
(2109959251 για συµµετοχές στο πούλµαν που θα ξεκινήσει στις 9µµ από τον Άλιµο).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ

Σας ενηµερώνουµε ότι ο συνάδελφος Ανδρέας Σεληνιωτάκης (Τηλ.: 210-9953395
κιν.: 0944-27.19.19) έχει αναλάβει την εκτύπωση της εφηµεριδούλας µας.
Μπορεί να αναλάβει την εκτύπωση οποιουδήποτε εντύπου εσείς θέλετε. Ακόµα
και µεταξοτυπίες σε στυλό, µπρελόκ, µπλούζες, καπέλα, κούπες κ.ά.
Και πάντα σε συναδελφικές τιµές!!!

8

