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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ, Σεπτέμβριος 2021:
«Η ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Το Παράρτημά μας πραγματοποίησε, παρά τις δυσκολίες, την
Εκλογοαπολογιστική του Συνέλευση το απόγευμα της 8ης Σεπτέμβρη στον κήπο του
ΚΠΕ Αργυρούπολης. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την Συνέλευσή μας και για λόγους
εφαρμογής του Καταστατικού του Συλλόγου και προκειμένου να υπάρξει ανανέωση για
ένα νέο ξεκίνημα του Παραρτήματος (ιδιαίτερα αν ξεπεραστεί το πρόβλημα της
Πανδημίας για το οποίο όλοι ανησυχούμε καθώς ανοίγουν τα Σχολεία) με ποιοτικές
δράσεις και σχέσεις εμπιστοσύνης, φιλίας και συνεργασίας.
H Συνέλευση εγινε με Πρόεδρο τον Κυριάκο Λεμπέση και Γραμματέα την
Αχιλλεία Μπαλιάκου. ( Tο άθροισμα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών που
παραβρέθηκαν ή προσήλθαν και ψήφισαν με αυτοπρόσωπη παρουσία ήταν 68%,
άρθρο 11 του Καταστατικού) Εφορευτική Επιτροπή ήταν οι συνάδελφοι Σκιαδά Ελένη,
Τραγαζίκης Παναγιώτης και Φίλης Γιώργος που διεκπεραίωσαν τη διαδικασία της
ψηφοφορίας και μετά το τέλος της Συνέλευσης εξέδωσαν αποτέλεσμα. Τους
ευχαριστούμε θερμά όλους
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έκανε σύντομη αναφορά στο κείμενο των
πεπραγμένων της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής που ήδη είχε κοινοποιηθεί και
μετά από επεξηγηματική παρέμβαση του απερχόμενου Προέδρου, γνωστοποίησε τον
απολογισμό Διαχείρισης και του Ταμείου, τον Οικονομικό Απολογισμό και την
ολοκλήρωση του Ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Μετά από αυτά το σώμα απήλλαξε ομόφωνα από κάθε ευθύνη τις
απερχόμενες Επιτροπές και άρχισαν οι τοποθετήσεις γύρω από τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης που ήταν:
α) Εκτιμήσεις για την κατάσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
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β) Προτάσεις για μελλοντικές δράσεις του Παραρτήματος.
Αντί με ενός λεπτού σιγή αποχαιρετίσαμε
σιγοτραγουδώντας το «Βρέχει στη φτωχογειτονιά»

το

Μίκη

Θεοδωράκη

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αναφέρθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας των Σχολείων
σύμφωνα με το νέο Νόμο και ενόψει του 4ου κύματος της πανδημίας. Στις τοποθετήσεις
και στη συζήτηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε γενική ανησυχία των μελών για το
κατά πόσο ενισχύεται η ΠΕ στα Σχολεία με την εφαρμογή των «Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων». Ο χρόνος που διατίθεται θεωρήθηκε από τους συναδέλφους
ανεπαρκής, και γενικά σε όλες τις τάξεις αλλά και ειδικά στις μεγάλες τάξεις του
Δημοτικού και ιδιαίτερα του Λυκείου. Αντιφάσεις διαπιστώθηκαν στις αναθέσεις
αφού εξαιρούνται από την Α’ ανάθεση στη Β/θμια οι Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Φυσικοί
και Χημικοί!
Ο Γιώργος Φαραγγιτάκης επεσήμανε την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ επαρκούς
επιστημονικής τεκμηρίωσης και παιδαγωγικής μεθοδολογίας τονίζοντας ότι οι
Περιβαλλοντικές Επιστήμες υποστηρίζουν την τεκμηρίωση του γνωστικού μέρους και
η Παιδαγωγική μεθοδολογία τον τρόπο διδασκαλίας.
Επίσης, επισήμανε την ανάγκη ιεράρχησης προτεραιοτήτων στην επιλεγόμενη
θεματολογία λαμβανομένης υπόψη της νέας κατάστασης λόγω της κλιματικής
κρίσης. Ολοι συμφώνησαν ότι τα θέματα των καταστροφών που φέρνει η κλιματική
κρίση και ο μετριασμός των επιπτώσεων πρέπει να είναι κεντρικό θέμα.
Κάλεσε όλους τους συναδέλφους, Εκπαιδευτικούς, Υπευθύνους ΠΕ, μέλη
Παιδαγωγικών ομάδων ΚΠΕ, Σχολικούς Συμβούλους να συνεργαστούν και μεταξύ
τους, αλλά και στο πλαίσιο της ΠΕΕΚΠΕ, προκειμένου με το διάλογο να
διαμορφώσουμε μια ισχυρή δύναμη δημιουργίας που θα μπορεί να επηρεάζει και
τις εξελίξεις. Ας αφήσουμε ,είπε, στην άκρη τα λάθη που ο καθένας μας έκανε και τις
λεπτομέρειες που μας χώρισαν και να μπούμε κάτω από τη σημαία των μεγάλων
αξιών που μας ένωσαν και πρέπει να καθοδηγούν τα βήματά μας.
Για την Αττική έκανε πρόταση συνεργασίας, Περιφερείας Αττικής, του ΣΠΑΥ
και τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, τους ειδικούς Επιστήμονες, την Πυροσβεστική, τις
Δασικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες Πολιτικής προστασίας, με τους υποστηρικτικούς
θεσμούς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Σχολεία για ένα ευρύ πρόγραμμα
Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης με αποδέκτες μαθητές, εκπαιδευτικούς, εθελοντές,
εργαζομένους Δήμων και πολίτες με θέμα «Δασικές πυρκαγιές: Αίτια – Πρόληψη –
Αντιμετώπιση – Αποκατάσταση».
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Όλοι συμφωνήσαμε ότι και στα Σχολικά προγράμματα και στα Εργαστήρια,
και στα ΚΠΕ και στην Επιμόρφωση και στη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες θα
πρέπει να δώσουμε έμφαση στα προβλήματα που προκύπτουν από την Κλιματική
κρίση. Το Παράρτημά μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες Επιμόρφωσης, σε συνεργασία
με Ειδικούς Επιστήμονες, Υπευθύνους ΠΕ, ΚΠΕ, Σχολικούς Συμβούλους, Αυτοδιοίκηση,
Εθελοντικές ομάδες και θα είναι στη διάθεση κάθε Σχολείου και κάθε Εκπαιδευτικού.
Μετά τη συζήτηση και την ολοκλήρωση της Συνέλευσης ολοκληρώθηκε και η
ψηφοφορία και η Εφορευτική Επιτροπή, εξέδωσε το αποτέλεσμα. Συνάδελφοι, δεν έχει
σημασία η σειρά εκλογής. Την τηρούμε για να είμαστε σύμφωνοι με το Καταστατικό.
Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, θα συνεργαστούμε όπως πάντα για την
προώθηση των σκοπών μας και σε αυτό το εθελοντικό έργο δεν περισσεύει κανείς.
Την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο ΚΠΕ Αργυρούπολης
έγινε η πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα της νέας Διοικούσας
Επιτροπής και της νέας Εξελεγκτικής .Η Συνεδρίαση είχε υβριδικό χαρακτήρα με
αυτοπρόσωπη παρουσία 7 εκλεγέντων μελών και συμμετοχή με βιντεοκλήσεις ή
τηλεφωνικά των υπολοίπων. Ομόφωνα αποφασίστηκε η παρακάτω σύνθεση της νέας
Διοικούσας Επιτροπής:
Πρόεδρος: Γιώργος Φαραγγιτάκης και από τις 1/10/ 2022 ο Θεμιστοκλής Σμπαρούνης.
Γενικός Γραμματέας: Θεμιστοκλής Σμπαρούνης και από την 1η Οκτωβρίου 2022 ο
Γιώργος Φαραγγιτάκης
Ταμίας: Θάλεια Παπακωνσταντίνου με βοηθό στις καταστάσεις Excel την Μαρία
Δρακοπούλου
Αντιπρόεδροι: Αργυρώ Ανδριοπούλου, Παναγιώτης Πήλιουρας και Γιάννης Βασιλούδης
Μέλη: η Μαρία Δρακοπούλου, ο Παντελής Παπάντος, η Βαρβάρα Πετρίδου, ο
Δημήτρης Γκότζος, η Παναγιώτα Πλέσσα και η Έφη Χριστοπούλου.
Εξελεγκτική Επιτροπή: η Σπανού Μάγδα, ο Σκρίνης Ευάγγελος, και η Κινικλή Μαρία
Στη συνέχεια έγινε η παράδοση-παραλαβή του Ταμείου από την απερχόμενη Ταμία
Σπανού Μάγδα στην νέα Ταμία Παπακωνσταντίνου Θάλεια, καταμετρήθηκε και
παραδόθηκε το υπόλοιπο. Δόθηκαν μπλοκάκια είσπραξης συνδρομών στην
Παπακωνσταντίνου, στη Δρακοπούλου, στον Φαραγγιτάκη και στον Σμπαρούνη, με την
υπόμνηση ότι κάθε νέο μέλος πρέπει να συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής με τα
στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να μπορούμε να το ενημερώνουμε..
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Επίσης συμφωνήθηκε να είναι Υπεύθυνοι για τις σχέσεις με τους Υπευθύνους ΠΕ η
Πετρίδου Βαρβάρα για τη Β/θμια και ο Γκότζος Δημήτρης για την Α/θμια, συνεχίζοντας
παράλληλα να είναι και Υπεύθυνος Ιστοσελίδας. O Δημήτρης ευχήθηκε να κόψουμε
φέτος Πρωτοχρονιάτικη πίτα. Ζητήθηκε από όλα τα μέλη της Δ.Ε. να φροντίσουν, στις
περιοχές τους, για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών των Σχολείων (π.χ. για την
περιοχή Πειραιά ο Παπάντος για την Β Αθήνας η Πλέσσα και οι αλλοι συνάδελφοι
κ.ο.κ.).
Στη συζήτηση που ακολούθησε συμφωνήσαμε να ζητήσουμε από όλους, ανεξάρτητα
από θέση, να συνεργαστούν για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
παρά τα κενά και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Συμφωνήσαμε ότι η Ένωση έχει
ανάγκη αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης των Παραρτημάτων πανελλαδικά (από τα 13
έχουν μείνει 5 ή 6) και ότι κάθε μέλος θα πρέπει να είναι ενεργό συμμετέχοντας στις
δραστηριότητες του Παραρτήματός του και όχι πληρώνοντας κάπου κάπου μια
συνδρομή για να περάσει κάθε δύο τρία χρόνια από ένα Συνέδριο ή μια
Εκλογοαπολογιστική.
Ως προς τις δράσεις, συμφωνήσαμε για τρεις επιμορφωτικές δράσεις:
1. Υβριδικό Σεμινάριο για τις δασικές πυρκαγιές προς τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές
Νοεμβρίου που θα περιλαμβάνει θεωρητικό διαδικτυακό μέρος και πρακτικό διά
ζώσης στο πεδίο.
2. Δύο Σεμινάρια με συντονίστρια την Αργυρώ Ανδριοπούλου με συνεργάτες της από το
ΕΛΚΕΘΕ, ένα για τις πλημμύρες μέσα στο Νοέμβρη και ένα για τη θάλασσα αργά την
Άνοιξη.
3. Σεμινάριο με ευθύνη του Παναγιώτη Πήλιουρα και της Έφης Χριστοπούλου για την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Eργαστήρια Δεξιοτήτων.
Προχωράμε σε εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Συνάδελφοι που για οποιοδήποτε λόγο
απομακρύνθηκαν και νέοι που θα ενημερωθούν και θα πιστέψουν στην αξία της
προσπάθειας, ας πυκνώσουν τις γραμμές του Συλλόγου μας για να εργασθούμε όλοι
μαζί για την ενίσχυση της Περιβαλλοντικής σε όλα τα επίπεδα. Η ενίσχυση της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
Για τη Διοικούσα Επιτροπή
Ο Γενικός Γραμματέας
Θεμιστοκλής Σμπαρούνης

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Φαραγγιτάκης
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