
∆ραστικά µέτρα για την αντιµετώπιση
 της ασιτίας λαµβάνει το υπουργείο Παιδείας.

Ο Παν-Λακωνικός Σύλλογος ΝΝΟ 
“ΟΙ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ”

διοργανώνει την Ετήσια χοροεσπερίδα
το Σάββατο 11Φεβρουαρίου 2012, 7μμ  

στο VENUS RECEPTION CENTRE 
20 Belgrave St., Kogarah

Τιμή εισητηρίου μετα φαγητού και ποτού $60
Τα έσοδα θα προσφερθούν στο “Estia Foundation”

ΟΛΟΙ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟΙ  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα
0412 258 308 - 0423 301 770
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Συσσίτια στα σχολεία 
από το υπουργείο Παιδείας

∆εν κλείνουν η ΕΤ1 
και η «Ραδιοτηλεόραση»

Απευθείας πτήσεις Αθήνα-Τελ Αβίβ 
εγκαινιάζει η Olympic Air από τον Μάρτιο

ΚΟΛΑΤΣΙΟ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙΑ!

ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

Aπό την ερχόµενη εβδοµάδα το υπουργείο 
Παιδείας θα ξεκινήσει να παράσχει µικρο-
γεύµατα σε 18 σχολεία εννέα περιοχών του 

Λεκανοπεδίου Αττικής που αντιµετωπίζουν έντονα 
κοινωνικά προβλήµατα, ενώ πρόκειται σύντοµα να 
τεθεί σε εφαρµογή πρόγραµµα βοήθειας απευθείας 
σε οικογένειες που βρίσκονται σε δεινή οικονοµική 
κατάσταση. Την απόφαση έλαβε το υπουργείο Παι-
δείας σε µία προσπάθεια να καταπολεµηθούν τα 
κρούσµατα ασιτίας σε σχολικά συγκροτήµατα. 

Τα σχολεία όπου θα εφαρµοστεί πιλοτικά το πρό-
γραµµα βρίσκονται καταρχάς στον Ταύρο, τα Κάτω 
Πατήσια, τα Εξάρχεια, το Μενίδι και την Πλατεία 
Βάθη και αργότερα στο Μοσχάτο, τη Νίκαια, τον 
Ασπρόπυργο και τον Αυλώνα.

Τα µικρογεύµατα θα προσφέρονται δωρεάν µε 
κουπόνια σε όλους τους µαθητές των σχολείων 
και θα περιλαµβάνουν υγιεινές τροφές, όπως γάλα, 
µπισκότα µε δηµητριακά, φρούτα, σάντουιτς κ.λπ.

Ταυτόχρονα εξελίσσονται συνέργειες µε την Εκ-
κλησία, τους δήµους, ιδιωτικές εταιρείες αλλά και 
την αξιοποίηση όλων των χρηµατοδοτικών εργα-
λείων που έχει στη διάθεσή του το κράτος.

Τις ανακοινώσεις έκανε στη Βουλή η υφυπουρ-

γός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, απαντώντας 
σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Ν∆ Κυριά-
κου Μητσοτάκη σχετικά µε την αντιµετώπιση των 
κρουσµάτων υποσιτισµού παιδιών.

ΞΕΚΙΝΑ Ο ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Σε δεύτερο γύρο συγχωνεύσεων περνά το 
υπουργείο Παιδείας, σε µία προσπάθεια να µει-
ωθούν οι κρατικές δαπάνες και τα λειτουργικά 
έξοδο του δηµοσίου. 

Οι συγχωνεύσεις θα γίνουν µε βάση αυστηρά 
παιδαγωγικά κριτήρια, όπως διαβεβαιώνει το 
αρµόδιο υπουργείο, ενώ θα είναι πολύ λιγότερες 
από πέρυσι (δεν θα ξεπερνούν τα 200 σχολεία). 
Παράλληλα, θα γίνει και νέος κύκλος συγχωνεύ-
σεων κυρίως στην τεχνική εκπαίδευση.

Πάντως, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει δώ-
σει στην δηµοσιότητα το υπουργείο Παιδείας σχε-
τικά µε τον αριθµό των µαθητών ανά τµήµα, στα 
Γυµνάσια και Λύκεια της Αττικής, ο µέσος όρος 
τους είναι 23 µαθητές. Στα Γυµνάσια ο µέσος 
όρος τµηµάτων µε 26-30 µαθητές είναι 16%, ενώ 
στα Λύκεια είναι 19%.

∆ραστική αλλαγή πλεύσης ως προς την εξυγί-
ανση της ΕΡΤ σηµειώνεται στην κυβερνητική 
πολιτική ύστερα από τα όσα ενέκρινε το ∆ι-

οικητικό Συµβούλιο της κρατικής ραδιοτηλεόρασης 
υιοθετώντας τα πορίσµατα «ειδικής µελέτης».

Πέντε µήνες µετά από τις εξαγγελίες του τότε 
υπουργού Επικρατείας Ηλία Μόσιαλου, οι οποίες, 
µεταξύ άλλων, προέβλεπαν το κλείσιµο της ΕΤ1, του 
ψηφιακού «Σινέ/Σπορ» και της Ραδιοτηλεόρασης, 
το διοικητικό συµβούλιο της ΕΡΤ, σε συνεδρίασή 
του, ανακοίνωσε ότι κατόπιν «ειδικής µελέτης», ενέ-
κρινε «κατευθυντήριες γραµµές για το περιεχόµενο 
και τη στρατηγική των τηλεοπτικών καναλιών της 
ΕΡΤ Α.Ε». Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της εν λόγω 
«ειδικής µελέτης» - η απόφαση για τη διενέργεια της 
οποίας και οι εκτελεστικοί της ανάδοχοι δεν έτυχαν 
πάντως ιδιαίτερης δηµοσιότητας - αυτό που εν τέλει 
αποφασίζεται για την ΕΡΤ Α.Ε είναι:

• Η ΝΕΤ παραμένει το κυρίως ενημερωτικό κα-
νάλι. Ο κορµός και οι ζώνες του προγράµµατος 
καθορίζονται από τα δελτία ειδήσεων και τις βασι-
κές ενηµερωτικές εκποµπές, ενώ το πρόγραµµα θα 
συµπληρώνουν κινηµατογραφικές ταινίες, ντοκιµα-
ντέρ, µεγάλα αθλητικά γεγονότα και ψυχαγωγικό 
πρόγραµµα. 

• Η ΕΤ3 διατηρεί το χαρακτήρα της, αναδεικνύ-
οντας, µέσα από το πρόγραµµά της, τις ανάγκες, τις 
δράσεις, τη δηµιουργικότητα και την ανάπτυξη της 
ελληνικής περιφέρειας. Το πρόγραµµά της εµπλου-
τίζεται περαιτέρω µε αθλητικό πρόγραµµα. 

• Η ΕΤ1 παραμένει κανάλι με έμφαση στον πο-

λιτισµό, µε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκποµπές, 
κινηµατογραφικές ταινίες, παιδικό πρόγραµµα, 
ντοκιµαντέρ και εκποµπές ειδικού ενδιαφέροντος. 
Η ΕΡΤ, εκµεταλλευόµενη τις δυνατότητες που προ-
σφέρονται από την ψηφιακή τεχνολογία, εντάσσει 
στη δυναµική του προγράµµατος της ΕΤ1 και τις 
υπηρεσίες που προσφέρει η ∆ηµόσια Τηλεόραση 
και στα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, και οι οποίες 
παρέχονταν από το Πρίσµα+. Με την απορρόφηση 
αυτή θα προκύψει πρόγραµµα υψηλότερων προδι-
αγραφών, προσβάσιµο από τα ΑµεΑ, οικονοµίες 
κλίµακας για την εταιρεία και εξοικονόµηση ψηφια-
κών συχνοτήτων. 

• Το ψηφιακό κανάλι σινεσπόρ μετατρέπεται σε 
δορυφορικό. 

• Συνέχιση λειτουργίας και εκσυγχρονισμός του 
περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση», µε εξορθολογισµό 
του λειτουργικού κόστους και βελτίωση του περιε-
χοµένου.

Επιπρόσθετα, το ∆Σ της δηµόσιας ραδιοτηλεό-
ρασης ενέκρινε το σχέδιο αλλαγών και βελτιώσεων 
στη λειτουργία των 19 Περιφερειακών Ραδιοφωνι-
κών Σταθµών της εταιρείας. Προβλέπεται, µεταξύ 
άλλων, ο εξορθολογισµός λειτουργίας και υπηρε-
σιών ανά περιφέρεια, η καλύτερη αξιοποίηση του 
προσωπικού, αναβαθµισµένο πρόγραµµα, περαιτέ-
ρω άνοιγµα στις τοπικές κοινωνίες, αποδοτικότερος 
διοικητικός έλεγχος και η µετονοµασία όλων των 
«Περιφερειακών Σταθµών Ε.ΡΑ.» σε «Περιφερεια-
κούς Σταθµούς ΕΡΤ».

Απευθείας σύνδεση της Αθήνας 
µε το Ισραήλ, εγκαινιάζει από 
τις 9 Μαρτίου η Olympic Air, 

αναβαθµίζοντας έτσι την παρουσία 
της στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο 
του µακροπρόθεσµου στρατηγικού 
σχεδιασµού που έχει χαράξει.

Όπως ανακοινώθηκε, σε πρώτη 

φάση θα πραγµατοποιούνται τρεις 
πτήσεις την εβδοµάδα Αθήνα-Τελ 
Αβίβ και αντιστρόφως, δηλαδή κάθε 
∆ευτέρα, Παρασκευή και Κυριακή, 
ενώ την καλοκαιρινή περίοδο θα 
προστεθεί άλλη µια πτήση, κάθε Πέ-
µπτη. Η διάρκεια της πτήσης είναι 1 
ώρα και 50 λεπτά.

HURSTVILLE CITY MINOTAURS
Soccer Club Inc.

BOYS & GIRLS FROM UNDER 6’s TO ALL AGE
OVER 35’s MEN’S & WOMEN’S TEAMS

Experienced & Quali� ed Coaches available to help
with the development of Ball Skills & Teamwork.

Registration Commences Now
Please Register Online at

http://www.hurstvillecityminotaurs.com.au
Or

Come to Beverly Hills Park, Vanessa St, Beverly Hills
Every Tuesday at 7pm

Enquiries
Head Coach: Peter Sarikakis on 0412 407 830

Registar: Maria Tzavellas 0n 0402 278 208

PLAYERS WANTED
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