Παρουσίαση βιβλίου
Το παράρτηµα Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ,
πιστεύοντας ότι αρκετά "βράσαµε στο ζουµί
µας" έκανε µια προσπάθεια ανανέωσης µ'
ένα
άνοιγµα
στo
χώρο
της
λογοτεχνίας.
Έτσι, στις 19 Mαίου 1998
στον ωραίο και φιλόξενο χώρο της
Ελληνικής Eταιρίας για την Προστασία του
Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς, παρουσίασε το βιβλίο του
Βασίλη Καραποστόλη "Χειροποίητη Πόλη".
Οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν
στην πρόσκληση του Παραρτήµατος, σε
βαθµό που δηµιουργήθηκε αδιαχώρητο.
Απηύθυναν χαιρετισµούς ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας κ. Σκούλος, ο Πρόεδρος
της ΠΕΕΚΠΕ κ. Ψαλλίδας και ο Πρόεδρος
του Παραρτήµατος κ. Παπαπαύλου.
Για το συγγραφέα και τη «Xειροποίητη Πόλη» µίλησε η κ. Πέπη Ρηγοπούλου. Ο ίδιος ο συγγραφέας διάβασε και
ανέλυσε αποσπάσµατα από τα βιβλία του
Xειροποίητη Πόλη, η Αθήνα και το βιβλίο
είναι µια περιήγηση, κατά την οποία ο
συγγραφέας καταγράφει µε «µατι κάµερας"
στιγµιότυπα της πόλης και στοχάζεται πάνω
σ' αυτά.
Οι
συνάδελφοι
Aγγελική
Tρικαλίτη και Ρέα Παλαιοπούλου που είχαν
και την ευθύνη της οργάνωσης, επιχείρησσν
µια σύνδεση του βιβλίου µε την Π.Ε., µε
προτάσεις
για
προγράµµατα
ή
δραστηριότητες Π..Ε, µέσα από αποσπάσµατα του βιβλίου που διάβασε η συνάδελφος Γεωργία Τάρταρη και µε προβολή
διαφανειών.
Ακολούθησε συζήτηση.
Η βραδιά συνεχίστηκε µε "οικολογικό µπουφέ» υπό τους ήχους µουσικής και όσοι δεν βιάστηκαν να φύγουν λόγω
ψιχάλας, χόρεψαν µέχρι αργά στο αίθριο.

..... Kαι εις άλλα µε υγεία!
Και να µην ξεχάσουµε...

Καλό
και δροσερό
Καλοκαίρι
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'Όπως είναι ήδη γνωστό πραγµατοποιήθηκε στα Λουτρά Υπάτης η 2η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΚΠΕ . 'Όπως είχε προαναγγελθεί το Παράρτηµα Αττικής ναύλωσε λεωφορείο για τη µαζική µετακίνηση των µελών . Το «δύσκολο» της ώρας αναχώρησης σε συνδυασµό
µε την ηµέρα αναχώρησης (Παρασκευή) µας έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψουµε ιδιαίτερα άνετα Μόνο 26 µέλη του παραρτήµατος τίµησαν το
µαζικό µέσο µεταφοράς αν και τελικά στην συνέλευση παραβρέθηκαν περίπου 60 µέλη του Παραρτήµατος.
Συνολικά στην Συνέλευση ήταν παρόντα περίπου 120 µέλη της ΠΕΕΚΠΕ
και το µόνο παράρτηµα που δεν εκπροσωπήθηκε ήταν το Παράρτηµα
Κρήτης .
Τόσο οι εργασίες της Συνέλευσης όσο και η γενική οργάνωση της που είχε αναλάβει ο συνάδελφος Κώστας Στασινός ήταν ιδιαίτερα πετυχηµένες.
Πρέπει στο σηµείο αυτό να συγχαρούµε τον Κώστα και να ευχαριστήσουµε τον ∆ήµο Λουτρών Υπάτης για την ζεστή φιλοξενία και την περιποίηση. καθώς και όλους όσους µε διάφορους τρόπους συνέβαλλαν στην µεγάλη-πράγµατιεπιτυχία
της
κεντρικής
µας
εκδήλωσης.
Ολοµέλειες . οµάδες εργασίας αλλά και ξεναγήσεις και εξορµήσεις έγιναν
όλα στο σωστό χρόνο µε µεγάλη συµµετοχή έτσι που και σαν Συνέλευση
πέτυχε τους στόχους που είχαν ήδη τεθεί και σαν άτοµα είχαµε πολλές και
ενδιαφέρουσες διαπροσωπικές σχέσεις κάτι που σίγουρα είναι από τους
βασικούς στόχους κάθε δραστηριότητας της ΠΕΕΚΠΕ. Στη Συνέλευση.
έγιναν σηµαντικές παρεµβάσεις και οµιλίες, κατατέθηκαν δεκάδες προτάσεις από τις οποίες οι περισσότερες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Το νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πολλή δουλειά να κάνει και γι ' αυτό χρειάζεται την υποστήριξη όλων µας, αν θέλουµε η ΠΕΕΚΠΕ να διαδραµατίσει
το ρόλο που της αρµόζει και της πρέπει, σε µια συγκυρία όπου σηµαντικές µεταβολές συµβαίνουν στον εκπαιδευτικό χώρο. Οι συνάδελφοι που
θα επωµιστούν το κύριο βάρος των απαιτήσεων αυτών είναι αυτοί που αποτελούν το νεοεκλεγµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και είναι οι πρώτοι 8
που ακολουθούν
1.Ψαλλιδάς Βασίλης 120
12 Ταµουτσέλη Κωσταν. 42
2..Σιαµαντάς Χρήστος 104
13 Κρίβας Σπύρος 38
3.Αντωνιάδου Νανά 98
14. Αθανασάκης Αρτεµης 37
4. Τριανταφύλλου Ελέν 93
15 Ορεινός Θεόδωρος 34
5.Κοσµίδης Παύλος 75
16.Σαλαπατάρας Στέλιος 30
6.Φαραγγιτάκης Γιώρ.75
17.Στασινός Κώστας 26
7.Καλαϊτζίδης ∆ηµήτρ 62
18 Τσελέντης Σίµος 23
8.Σταθόπουλος Παναγ 54
19 Μαλαχτάρη - ∆ουµπιώτη
9.Παπαπαύλου Θοδωρ 51
Καίτη
20
10.Σκαµπαρδώνης Σταµ 48
20. Μαντάς Θεµιστοκλής 10
11.Κούσουλας Γιώργος 45
21 Τσεµπερλίδου Μαριάν. 10
Για την εξελεκτική επιτροπή έλαβαν: Βανδώρος Γεράσιµος 42. Βλάχου Φανή 132,
Κάββουρα - Αλέπη Αγγελική 23, Μαστρογιάννης Στράτος 10, Στράγκα Σοφία 48, Σχίζα
Ντίνα 143, και εκλέγονται οι τρεις πρώτοι σε ψήφους.

Ολοκληρώθηκε η επιλογή των Υπευθύνων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση για όλους τους
νοµούς της χώρας. Η τρίτη θητεία για
ορισµένους από τους παλιότερους, η δεύτερη
για άλλους και η πρώτη για λίγους. Οι
πληροφορίες µας µιλούν για περιορισµένο
αριθµό αλλαγών.
Το Παράρτηµα Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ
καλωσορίζει τους νέους Υπεύθυνους και
πιστεύει ότι και αυτοί, πολύ σύντοµα θα
βοηθήσουν µε τη δράση τους στην ανάπτυξη
του θεσµού στην Ελλάδα. Είµαστε πάντα στο
πλευρό τους. πιστεύουµε στο θεσµό των
Υπευθύνων, αναγνωρίζουµε ότι η συµβολή
τους στο ρίζωµα στην εµπέδωση, στην
ανάπτυξη και στην περαιτέρω βελτίωση των
προγραµµάτων Π.Ε. που πραγµατοποιούνται
στα σχολεία όλης της χώρας, είναι πολύ
περισσότερο από καθοριστική. Όλοι
γνωρίζουµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν
στην άσκηση των καθηκόντων τους.
γνωρίζουµε την ανυπαρξία ουσιαστικής
κάλυψης και υποστήριξης, το µετέωρο της
θέσης που δεν προσδιορίζεται και δεν
λαµβάνει ουσιαστική υπόσταση και παρ ' όλα
αυτά. προχωρούν, βοηθούν, στηρίζουν,
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, ανοίγουν
δρόµους. Πιστεύουµε ότι η θέση του
Υπευθύνου Π.Ε. ως θέση κλειδί για την
σταθεροποίηση και ανάπτυξη της Π.Ε. στη
χώρα µας χρειάζεται αναβάθµιση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Μιλώντας τώρα για τη διαδικασία επιλογής
των Υπευθύνων, θα πρέπει να κάνουµε
ορισµένες παρατηρήσεις. Υπήρξαν
σοβαρότατες αµφισβητήσεις για τις αποφάσεις
λίγων (πολύ λίγων είναι αλήθεια) ΠΥΣ∆Ε. για
τις οποίες και το Παράρτηµα έχει θορυβηθεί,
αφού δηµιουργούν ένα κακό προηγούµενο, ένα
δεδικασµένο αυθαιρεσίας, αδιαφορίας για την
αξιοκρατία και αδικαιολόγητου αποκλεισµού.
Αρχίζοντας από την εγκύκλιο- προκήρυξη των
θέσεων από το Υπουργείο, θα παρατηρήσουµε
ότι είναι βέβαια καλύτερη από την
προηγούµενη, έχει ωστόσο πολλές αδυναµίες.
Λεν υπήρχε στην εγκύκλιο σαφής διαχωρισµός
των προσόντων που αφορούν την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ούτε ιεράρχηση
των προσόντων και βέβαια ενώ όλοι περίµεναν
ένα είδος µοριοδότησης για να γίνει κατά το
δυνατόν αντικειµενική αξιολόγηση, η
εγκύκλιος κυκλοφόρησε ως ένα γενικόλογο

ευχολόγιο που έδινε τη δυνατότητα σε όσα
ΠΥΣ∆Ε ήθελαν, να αυθαιρετήσουν. Βέβαια
στην πλειοψηφία των νοµών της χώρας δεν
υπήρξαν σοβαρά παράπονα. Σε ορισµένες
περιπτώσεις όµως υπήρξαν εξόφθαλµα
λανθασµένες επιλογές . Θα είχε αποφευχθεί
αυτή η αναταραχή αν το Υπουργείο έδινε
σαφείς κατευθύνσεις για παραχώρηση
προτεραιότητας στους υποψήφιους των
οποίων τα προσόντα έχουν άµεση σχέση µε
την Π.Ε.
Για τις λίγες αυτές προκλητικά λανθασµένες
αποφάσεις δηµιουργούνται µερικά εύλογα
ερωτήµατα:
Τα ΠΥΣ∆Ε που έλαβαν αυτές τις αποφάσεις
διάβασαν την σχετική εγκύκλιο;
Την κατανόησαν: Είδαν· το είδος των
κριτηρίων που έθετε: Έγραφε πουθενά η
εγκύκλιος ότι πέρα από την προϋπόθεση να
έχει κανείς οργανική στο Νοµό. απαιτούνται
και άλλα προσόντα τοπικού χαρακτήρα;
Μήπως είδαν στην εγκύκλιο λανθασµένο
αριθµό για τα απαραίτητα χρόνια υπηρεσίας;
Μήπως δεν ήταν ευκρινώς γραµµένο στην
εγκύκλιο το απαραίτητο προσόν της εµπειρίας
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση; Έδινε η
εγκύκλιος το δικαίωµα στο ΠΥΣ∆Ε να
χρησιµοποιήσει αποκλειστικά δικά του
κριτήρια για την επιλογή:
Μεταξύ δύο διδακτορικών µήπως προηγείται
αυτό που είναι στην Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση;
Το Παράρτηµα Αττικής έχει λάβει αντίγραφα
των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σε τρεις
∆ιευθύνσεις ∆. Ε. ( Α' Αττικής. ∆' Αττικής και
Φθιώτιδας), για τις ατυχείς αυτές αποφάσεις
που πλήττουν το θεσµό του Υπευθύνου αλλά
και τον ίδιο το θεσµό της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Και οι τρεις ενστάσεις των
συναδέλφων απορρίφθηκαν.(όπως άλλωστε
αναµενόταν ) από τα ΠΥΣ∆Ε. Εν τω µεταξύ,
στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΚΠΕ στην
Υπάτη, έφτασε και η καταγγελία ενός ακόµη
συναδέλφου κατακρεουργηµένου από την
απόφαση του ΠΥΣ∆Ε Λέσβου.
Το Παράρτηµα Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ. έχει
επεξεργαστεί ένα σχέδιο εγκυκλίου για την
επιλογή Υπευθύνων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και θα ζητήσει από το
Υπουργείο, να συζητηθεί έγκαιρα το σχέδιο
αυτό και να εφαρµοστεί στην επόµενη
επιλογή, ώστε να εκλείψουν τα (πολύ λίγα
βέβαια) απαράδεκτα για µια δηµοκρατική
χώρα φαινόµενα αυθαιρεσίας.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΓΙΟΡΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΣΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ
Την Πέµπτη 4 και την Παρασκευή 5 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε η ετήσια (πια) γιορτή περιβάλλοντος την
οποία διοργανώνει (κατ' έθιµο) το ΥΠEΧΩ∆Ε. Η γιορτή περιλάµβανε εκθέσεις δραστηριοτήτων από Περιβαλλοντικές -Οικολογικές Οργανώσεις., από σχολεία,
από φορείς και υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα και του
Κράτους που ασχολούνται µε το Περιβάλλον (Γενική
Γραµµατεία ∆ασών- ΙΓΜΕ. κλπ).Περιλάµβανε επίσης
δύο πολύ ωραίες συναυλίες µουσικής µε διακεκριµένους νέους και παλιούς µουσικούς και τραγουδιστές.
∆εν περιλάµβανε κόσµο.
Το Παράρτηµα Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ συντόνισε την
παρουσία των σχολείων στη γιορτή περιβάλλοντος και
θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι η παρουσία αυτή
ήταν και το πιο ζωντανό κοµµάτι της γιορτής. Συµµετείχαν περισσότερα από πενήντα σχολεία από τις δύο
πρώτες βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Ο Υπουργός που την Πέµπτη το βράδυ περιήλθε όλα
τα περίπτερα δεν θα πρέπει να έµεινε και πολύ ευχαριστηµένος. Ελάχιστοι οι επισκέπτες στα περίπτερα,
αλλά πολύ περισσότεροι στην εξέδρα που είχε στηθεί
για τη συναυλία από την πλευρά της Καστέλας. Ας
κάνουµε µερικές υποθέσεις για την " µη επιτυχία" της
φετινής γιορτής.
1. Ο χώρος. Ήταν βέβαια άνετος και επαρκέστατος,
αλλά τα περίπτερα απλωµένα σε ένα µήκος περίπου ενός χιλιοµέτρου, πάνω σε κυρτή καµπύλη
που δεν επέτρεπε οπτική επαφή µεταξύ των περιπτέρων, γύρω από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
δεν έδιναν την εντύπωση γιορτής (ας πούµε του
περιβάλλοντος), αλλά µιας εµπορικής έκθεσης. Το
φοβερά αγαπητό από τους µηχανικούς υλικό που
λέγεται τσιµέντο, δεν είναι το καταλληλότερο για
τη φιλοξενία µιας Γιορτής Περιβάλλοντος.
2. Ο χρόνος. Όσοι πρότειναν την 5η Ιουνίου ως Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, δεν έλαβαν υπόψη την Ελληνική πραγµατικότητα Το τέλος Μαίου και οι αρχές Ιουνίου στην Ελλάδα είναι µέρες
σκληρές για τους µαθητές Γυµνασίου (ου µην αλλά και Λυκείου), που κατά κανόνα συµµετέχουν
ενεργά σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Μοιραία λοιπόν η προσέλευση αυτών των
ηλικιών ήταν µηδαµινή έως ανύπαρκτη.
3. Η προβολή. Το διαφηµιστικό τηλεοπτικό µήνυµα
ήταν απολύτως αποτρεπτικό της συµµετοχής του
κόσµου σε µια "τέτοια" εκδήλωση ("Περιβάλλον
και τέτοια: Ανακύκλωση και τέτοια:"), Ας πάµε
λοιπόν για τον Νταλάρα βοηθάµε και το περιβάλλον (σώωωπα!).Απόδειξη του γεγονότος ότι δεν
βοήθησαν καν το περιβάλλον, ήταν η γεµάτη πλατεία "Νταλάρα" και τα έρηµα περίπτερα να περιµένουν ελάχιστους επισκέπτες (τα παιδιά των "περιπτεράδων", τις γυναίκες τους που τους έψαχναν
να πάνε για κανένα ουζάκι στην Καστέλα).

Για να µη είµαστε όµως στείρα αρνητικοί, έχουµε να
πούµε και ένα καλό λόγο. Ο Υπουργός φιλοδοξεί να
ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα και για την προστασία του περιβάλλοντος
και διαθέτει γι αυτό το σκοπό πολλά εκατοµµύρια,
προκειµένου να οργανωθούν αυτές οι γιορτές περιβάλλοντος. Κάπου όµως το πράγµα στραβώνει και δεν
βγαίνουν οι γιορτές όπως θα τις θέλαµε. Τι λέµε και τι
προτείνουµε εµείς:
•
Η γιορτή Περιβάλλοντος να γίνεται πολύ πριν την
έναρξη των εξετάσεων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει
αρχές Μαίου το αργότερο, διότι υπάρχουν και οι
τοπικές και σχολικές αντίστοιχες γιορτές που γίνονται µεταξύ 15 και 22 Μαίου.
•
Ο χώρος. Θα πρέπει να προτιµάται ένας χώρος
που να θυµίζει έστω και αµυδρά, περιβάλλον φυσικό
και όχι
τσιµεντογενές
και
θερµοψυχροπληκτικό. Χωρίς να είναι η πλουσιότερη
πόλη της Ευρώπης σε πράσινο και πάρκα η Αθήνα διαθέτει µερικά µέρη κατάλληλα για τη γιορτή
Περιβάλλοντος. Εµείς µπορούµε και θέλουµε να
βοηθήσουµε για την επιτυχία της Γιορτής και µε
τις προτάσεις µας.
•

Η "Γιορτή Περιβάλλοντος" αφορά όλους τους
πολίτες της Αττικής (και γιατί όχι όλης της Ελλάδας). Αφορά όµως λίγο περισσότερο τους µαθητές
των ∆ηµοτικών, των Γυµνασίων και των Λυκείων.
Η πρόσβαση στους µαθητές αυτούς είναι δύσκολη
για το ΥΠΕΧΩ∆Ε αλλά πολύ εύκολη για την ΠΕΕΚΠΕ για προφανείς λόγους. Θέλοντας λοιπόν να
βοηθήσουµε ώστε αυτή η εκδήλωση να γίνει
πραγµατική γιορτή, προτείνουµε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε
να αναλάβουµε εµείς ως περιβαλλοντικός και εκπαιδευτικός φορέας την επόµενη γιορτή περιβάλλοντος. Μπορούµε να εγγυηθούµε ότι θα είναι πολύ καλύτερη σε όλους τους τοµείς και από όλες
τις απόψεις και όψεις. Αυτό που τίθεται όµως ως
προϋπόθεση για την ανάληψη αυτής της υποχρέωσης είναι η ανάθεση να γίνει έγκαιρα και όχι αργότερα από τον Ιανουάριο της επόµενης χρονιάς
Η πρόταση µας αυτή θα υποβληθεί από το Παράρτηµα Αττικής προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε και
ελπίζουµε να υπάρξει θετική ανταπόκριση. Άλλωστε ο ίδιος ο Υπουργός κατά την επίσκεψη του
στο περίπτερο µας την Πέµπτη 4 Ιουνίου, υποσχέθηκε "να συνεργαστούµε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο". Ας αρχίσουµε λοιπόν από το εθνικό και
εορταστικό.

∆ηµήτρης Καλαιτζίδης

ΓΙΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Την Πέµπτη 2 8 - 5 - 9 8 στον εξωτερικό χώρο (πάρκο ) µπροστά από το 2° Γυµνάσιο Αγ. Ι. Ρέντη
στη συµβολή των οδών Φλέµινγκ και ∆ηµητράτου (πλατεία Ελ. Βενιζέλου) σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αγ. Ι.
Ρέντη και τη ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης το Παράρτηµα Αττικής της ΠΕΕΚΠΕ διοργάνωσε Γιορτή για
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Η εκδήλωση ήταν απογευµατινή µε ώρα έναρξης 19.00 µ.µ
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του
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Πέµπτη 28 Μαΐου · 19:00
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Η ΠΕΕΚΠΕ σε ειδικό περίπτερο είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει µε πολλούς συναδέλφους και να
µοιράσει δεκάδες τρίπτυχα µε τις αρχές και τους στόχους της Ένωσης.
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Στο ίδιο πλαίσιο µε την Γιορτή του Πειραιά κινήθηκε και η Γιορτή που συνδιοργανώθηκε από την
ΠΕΕΚΠΕ και την ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκ/σης Αν. Αττικής την Κυριακή 14/6 στο 2° ∆Σ Γλυκών Νερών.Η
ευχάριστη διαφορά µεταξύ των δύο εκδηλώσεων οφείλεται στο κέφι και στην διάθεση του Υπευθύνου
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Χρήστου Βασιλείου που κατάφερε να οργανώσει ένα µικρό και πολύ ευχάριστο
γλέντι για όλους τους παρευρισκόµενους όπου ο οίνος έρεε άφθονος.
ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ ∆ '∆ιεύθυνση ΑΘΗΝΑΣ

Γιορτές Π.Ε οργανώθηκαν και από τις ∆/νσεις Α'βάθµιας Εκ/σης Α' και ∆' Αθήνας στις 29/5 και 11/6
αντίστοιχα. Και αυτές οι δύο Γιορτές σηµείωσαν εξαιρετική επιτυχία δείχνοντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη
πλέον να οργανωθεί σε όλη την Αττική µια ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ Π.Ε όπου θα λάβουν µέρος όλες οι
∆/νσεις Α'βάθµιας και Β'βάθµιας Εκ/σης.

