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Ανακοίνωση
αποσπάσεων
εκπαιδευτικών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ χθες από 
το υπουργείο Παιδείας οι απο-
σπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας για 
το διδακτικό έτος 2010-2011. 
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση ανήλθαν σε 6.344 και ικανο-
ποιήθηκαν 3.997 (ποσοστό 
63%), ενώ στη Δευτεροβάθμια 
οι αιτήσεις ανήλθαν σε 6.435 και 
ικανοποιήθηκαν 3.635 (ποσοστό 
56,5%). Οι αποσπώμενοι εκπαι-
δευτικοί οφείλουν να επικοινω-
νήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, στην οποία ανήκει η 
περιοχή απόσπασής τους, προ-
κειμένου να πληροφορηθούν τα 
κενά στις σχολικές μονάδες και 
την προθεσμία υποβολής δήλω-
σης τοποθέτησης σε αυτές. Οι 
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και 
Γραφείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
για την εύρυθμη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων θα πρέπει να 
αποδεσμεύσουν τους αποσπώ-
μενους εκπαιδευτικούς, εφόσον 
αντικατασταθούν. Οι πίνακες με 
τα ονόματα των αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών βρίσκονται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου 
www.minedu.gov.gr.

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Καμπανάκι
για παιδικούς
σταθμούς
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ προβλήματα 
θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρο-
νιά για τους παιδικούς σταθμούς 
εξαιτίας της μειωμένης οικονομι-
κής επιχορήγησης και της έλλει-
ψης προσωπικού, όπως τόνισε ο 
δήμαρχος Αθηναίων Νικήτας Κα-
κλαμάνης σε συνέντευξη Τύπου 
που παραχώρησε, μαζί με την 
πρόεδρο του Δημοτικού Βρεφο-
κομείου Hρα Βαλσαμάκη.
Η κ. Βαλσαμάκη απηύθυνε έκ-
κληση προς τους υπουργούς 
Εσωτερικών και Οικονομικών να 
εξαιρέσουν το προσωπικό των 
παιδικών σταθμών (περίπου 35 
άτομα), ώστε να λειτουργήσουν 
χωρίς προβλήματα, καθώς εκ-
κρεμεί στο ΑΣΕΠ η έγκριση για 
την πρόσληψη 278 υπαλλήλων.
Σχετικά με το κλείσιμο ορισμέ-
νων παιδικών σταθμών, η πρόε-
δρος του Βρεφοκομείου τόνισε 
ότι κλείνουν είτε για δικαστικούς 
λόγους, είτε γιατί στην προκήρυ-
ξη που έγινε δεν προσκομίσθη-
καν τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά.

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ- ΓΙΓΑΝΤΑ βάρους 450 
κιλών έφτιαξαν οι κτηνοτρόφοι στα 
Ζωνιανά για να κεράσουν τους επι-
σκέπτες στη «Γιορτή του Βοσκού» που 
πραγματοποιήθηκε στο χωριό τους. 
Ο πολιτιστικός σύλλογος και οι κάτοι-
κοι των Ζωνιανών με εκδηλώσεις για 
τα τοπικά ήθη, τα έθιμα και την κτη-
νοτροφική ζωή που συνδυάστηκαν 
με γλέντι, μαντινάδες, χορούς και 
άφθονους κρητικούς μεζέδες παρου-
σίασαν στους χιλιάδες επισκέπτες την 
άλλη όψη του νομίσματος: Τα Ζωνια-
νά της παράδοσης και της κρητικής 
φιλοξενίας.

«Στόχος της Γιορτής Βοσκού- Τυ-

ριού των Ζωνιανών αποτελεί η ανά-
δειξη της τοπικής παράδοσης, των 
αγνών κτηνοτροφικών προϊόντων, 
καθώς επίσης και των πλούσιων πο-
λιτιστικών στοιχείων της περιοχής 
μας», δήλωσε στο «Εθνος» το μέλος 
του προεδρείου του Δ.Σ του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Ζωνιανών, Γιάννης 
Παρασύρης.

Η «Γιορτή του Βοσκού», όπως είπε 
ο κ. Παρασύρης, στέφθηκε με επιτυ-
χία, καθώς περισσότεροι από 5.000 
επισκέπτες γλέντησαν και είδαν από 
κοντά τη διαδικασία παρασκευής των 
κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι για την πα-

ρασκευή του τυριού των 450 
κιλών χρειάστηκαν τρεις 
τόνοι γάλακτος που 
προσφέρθηκαν δω-
ρεάν από τους κτη-
νοτρόφους του 
χωριού. 

Δύτες - μέλη του συλλόγου 
«Φίλοι του Βυθού» πραγματο-
ποίησαν καταδυτική εξερεύ-
νηση και φωτογράφηση του 
σπηλαίου, με στόχο την ανά-
δειξη και την αξιοποίησή του
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Κ αταδυτική εξερεύνηση με υπο-
θαλάσσια «σύσκεψη» στο 
υποβρύχιο σπήλαιο των «Ελε-

φάντων» πραγματοποίησαν οι «Φίλοι 
του Βυθού» Χανίων. Οπως λένε οι 
ίδιοι στο «Εθνος», πρόκειται για ένα 
εντυπωσιακό σπήλαιο που θυμίζει 
αυτό του Διρού, με πολύμορφους 
σχηματισμούς, χιλιάδες σταλαχτίτες-
σταλαγμίτες, εντυπωσιακά χρώματα 

στα πετρώματα, που 
μπορεί να αποτελέ-
σει πόλο έλξης του 
καταδυτικού τουρι-
σμού.

Το προεδρείο 
του συλλόγου και 
οκταμελής ομάδα 
δυτών-μελών των 
«Φίλων του Βυθού» 
«βούτηξαν» στο 
υποθαλάσσιο σπή-
λαιο, φωτογράφη-
σαν και κατέγρα-

ψαν τα χαρακτηριστικά του και την 
ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να 
υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές συ-
γκεκριμένη πρόταση για την αξιο-
ποίησή του.

Το σπήλαιο βρίσκεται στο ακρω-
τήριο Δράπανο, στον υποθαλάσσιο 
χώρο της ευρύτερης περιοχής του 
Δήμου Βάμου Χανίων.

«Θέλουμε τη συνεργασία όλων 
των τοπικών φορέων, αλλά προπά-
ντων ζητούμε να υπάρξει πολιτική 

βούληση για την προστασία του σπη-
λαίου, την πολιτιστική του ανάδειξη, 
αλλά και την οργανωμένη ανάπτυξη 
του καταδυτικού τουρισμού που θα 
φέρει οφέλη στην περιοχή. Είναι 
κρίμα να είναι αναξιοποίητο, βυθι-
σμένο στο σκοτάδι και παντελώς 
αποκλεισμένο ένα τέτοιο εντυπωσι-
ακό σπήλαιο, εφάμιλλο του Διρού...», 
δηλώνει στο «Εθνος» ο πρόεδρος του 
συλλόγου «Φίλοι του Βυθού» Χάρης 
Καραβαράκης.

Η είσοδος του σπηλαίου βρίσκεται 
10 μέτρα κάτω από την επιφάνεια 
της θάλασσας. Οπως λέει το μέλος 
της καταδυτικής αποστολής και αντι-
πρόεδρος του συλλόγου, καθηγητής 
του Πολυτεχνείου Βασίλης Σαμολα-
δάς, «πρόκειται για ένα εκπληκτικό 
σπήλαιο, βυθισμένο στο σκοτάδι, που 
μπορέσαμε με δικό μας φωτισμό να 
φωτογραφήσουμε και να καταγρά-
ψουμε τον πλούτο του, με τους χιλιά-
δες σταλαχτίτες-σταλαγμίτες, τα πο-
λυποίκιλα χρώματα των πετρωμάτων, 

τους ασβεστολιθικούς σχηματισμούς, 
τα θολωτά και άλλα... Το σπήλαιο, 
αν και είναι αποκλεισμένο, βυθισμέ-
νο στο σκοτάδι, αερίζεται. Εχει δια-
δρομή σε σχήμα «Γ» περίπου 100 
μέτρων, πλάτους 20 και το ύψος του 
είναι από 6 έως 7 μέτρα».

Το σπήλαιο των ελεφάντων «βα-
φτίστηκε» με το συγκεκριμένο όνομα, 
καθώς πριν από λίγα χρόνια στο 
εσωτερικό του βρέθηκαν απολιθω-
μένα οστά. Σε εξέταση παλαιοντολό-
γων που ακολούθησε, προέκυψε ότι 
ήταν απομεινάρια του ελέφαντα 
«Αντικους», ο οποίος έζησε στο νησί 
περίπου πριν από 500.000 χρόνια. 
Το σπήλαιο, όπως λένε ο πρόεδρος 
και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, 
ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά εντε-
λώς τυχαία πριν από δύο χρόνια από 
τον δύτη-ψαρά της περιοχής Μανόλη 
Ευθυμάκη, που δεν βρίσκεται σήμε-
ρα στη ζωή, ενώ στη συνέχεια ακο-
λούθησε αναγνωριστική κατάδυση 
του συλλόγου «Φίλοι του Βυθού».

Υποβρύχιο σπήλαιο των «Ελεφάντων» στα Χανιά

Ενα «διαμάντι» κάτω από τον βυθό


Βρίσκεται σε 
βάθος 10 μέ-
τρων στο α-
κρωτήριο 
Δράπανο και 
είναι εφάμιλ-
λης ομορφιάς 
με το σπήλαιο 
του Διρού



 ΜΕΛΗ 
του συλλό-
γου «Φίλοι 
του Βυθού» 
ενώ εξε-
ρευνούν το 
εντυπωσια-
κό υποβρύ-
χιο σπήλαιο 
των «ελε-
φάντων», 
το οποίο 
ονομάστηκε 
έτσι λόγω 
των απολι-
θωμένων 
οστών Ελε-
φάντων που 
βρέθηκαν 
στο εσωτε-
ρικό του

‚ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΕΣ 
και σταλαγμίτες βρίσκονται στο υπο-
βρύχιο σπήλαιο των «Ελεφάντων»
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ρασκευή του τυριού των 450 
κιλών χρειάστηκαν τρεις
τόνοι γάλακτος που 
προσφέρθηκαν δω-
ρεάν από τους κτη-
νοτρόφους του
χωριού. 



 ΤΟ ΚΕΦΑ-
ΛΟΤΥΡΙ - γί-
γαντας βάρους 
450 κιλών

«ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΟΣΚΟΥ»

Εφτιαξαν κεφαλοτύρι - γίγαντα στα Ζωνιανά


	Full page fax print
	11ETH_2707_022_CMYK

