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Ειδήοας ΕλΜ*α
Πήγε για
μαλλί και
...κλέψιμο
Η κομμώτρια λουζόταν
και η πελάτισσα της «ελά
φρωνε» το ταμείο. Ετσι μετά
το χτένισμα η πελάτισσα «κα
λοπλήρωσε» βέβαια, αλλά με
τα λεφτά της κομμώτριας.
Χτες η δθχρονη πελάτισ
σα Γεωργία I. Συρίγου κατα
δικάστηκε από το Τριμελές
Πλημμελειοδικείο σε πέντε
μήνες φυλάκιση για κλοπή.
Μηνύτρια ήταν η 37χρονη
Αιμιλία Β. Κιάφη που δια
τηρεί κομμωτήριο στα Νέα
Λιόσια.

4 μήνες για
τη σοκολάτα
- φάντασμα...
Γεμιστά μπισκότα σοκο
λάτας χωρίς ...σοκολάτα δι
έθεσε στην αγορά η βιομηχα
νία «Ε.Ι. Παπαδοπούλας
Α.Ε.» και χτες ο αγορανομικός της υπεύθυνος Χρ. Γ.
Καμπύλης καταδικάστηκε σε
4 μήνες φυλάκιση.
Τα μπισκότα είχαν πουλη
θεί σε περίπτερο της Φιλιππιάδας, όπου και έγινε αγορανομικός έλεγχος στις 12 Α
πριλίου 1984.
Απ’ ό,τι διαπιστώθηκε, πε
ριείχαν υποκατάστατο σοκο
λάτας και περισσότερες λιπα
ρές ουσίες από τις κανονικές.
• Ασκησε έφεση και αφέθηκε
ελεύθερος.

Δεν τούδωσαν
«δόση» - έσπασε
την κλινική
«Γυαλιά-καρφιά» έκανε
την ιδιωτική κλινική «Σωτήρ», στο Νέο Ηράκλειο, ο
τοξικομανής Γ.Κ. Χασπερίδης, 24 χρόνων.
Ο Χοσπερίδης, που έχει α
ποφυλακιστεί πρόσφατα, πή
γε στην κλινική και ζήτησε
ναρκωτικά για τη δόση του.
Δεν του έδωσαν και τότε
άρχισε να σπάει ό,τι υπήρχε
γύρω του.

Α Ν Ο Υ Ν τη χρονιά τους
από απουσίες 1 .2 0 0 μα
θητές τριών τεχνικών ε 
παγγελματικών Λυκείων που
μέσα στη σχολική χρονιά
1 9 8 4 -8 5 είχαν κάνει καταλή
ψεις τω ν σχολικών τους κτι
ρίων. Πρόκειται για τους μα
θητές τω ν 3ου Κ Ε Τ Ε Γκράβας
στο Γαλάτσι, 1ου Αθήνας και
Καισαριανής, που είχαν κατα
λάβει τα σχολεία τους με αι
τήματα την αύξηση του ορίου
απουσιών στις 7 5 αδικαιολό
γητες, από 5 0 που είναι σήμε
ρα, και την αύξηση τω ν δα
πανών για την παιδεία στο
15% .

Χ

Οι καταλήψεις των σχολείων
είχαν γίνει ταυτόχρονα από τις 6
ώς τις 19 Φεβρουάριου. Τότε εί
χαν σταματήσει γιατί ο διευθυν
τής μέσης τεχνικής εκπαίδευσης
κ. Βαβαλέσκος είχε υποσχεθεί
στους μαθητές του 3ου ΚΕΤΕ ότι
Μαθητές των 3 Λυκ είω ν συγκεντρωμένοι έξω από το υπουργείο Παιδείας απειλούν να προχω ρήσουν σε νέες καταλήψεις

1.200 μαθητές
χάνουν χρονιά
οι απουσίες τους τις μέρες της
κατάληψης δεν θα μετρήσουν.
Τον ισχυρισμό προβάλλουν
τώρα οι μαθητές του Λυκείου αυ
τού, αλλά και οι μαθητές των δύο
άλλων τεχνικών Λυκείων που υ
ποστηρίζουν ότι απέσπασαν ανά
λογες υποσχέσεις.
Την Πέμπτη το πρωί δόθηκε
στους μαθητές και των τριών Λυ
κείων το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξ

ετάσεων και τίποτα δεν προμηνούσε την χτεσινή εξέλιξη. Ο
ταν χτες το πρωί τα παιδιά έφτα
σαν στα σχολεία τους για να
δουν πόσοι είχαν μείνει από α
πουσίες διαπίστωσαν ότι είχαν
μείνει όλοι. Οπως είπαν οι μαθη
τές Σιμός Τσαώρης και Ιωάννα
Αναστασίου, είχε φτάσει στο
σχολείο τους τηλεγράφημα του
υπουργείου Παιδείας στο οποίο
υπήρχε η σχετική απόφαση. Μό

νο 50 μαθητές του 3ου ΚΕΤΕ εί
χαν το δικαίωμα να συμμετέχουν
στις εξετάσεις που αρχίζουν τη
Δευτέρα 13 Μαΐου. Κι αυτό γιατί
είχαν
υπογράψει
υπεύθυνες
δηλώσεις με τις οποίες δια
βεβαίωναν ότι αντίκεινται στην
κατάληψη.
Το νέο διαδόθηκε από στόμα
σε στόμα. Ετσι γύρω στις 1 το με
σημέρι 250 περίπου μαθητές και
από τα τρία Λύκεια και αρκετοί

γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από
το υπουργείο Παιδείας, ζητώντας
να δοθεί κάποια λύση στο πρό
βλημα. Επιτροπή γονιών και μα
θητών συναντήθηκε με τον υ
πουργό Παιδείας Απ. Κακλαμάνη.
«Το υπουργείο Παιδείας δεν
πρόκειται να προχωρήσει στη νο
μιμοποίηση των καταλήψεων»,
τους είπε ο υπουργός. «Ωστόσο,
σήμερα (χτες) ή τη Δευτέρα θα

Κακλαμάνης:
Οι σύλλογοι
γονέων και
καθηγητών
θ1 αποφασίσουν
συνέλθουν από κοινού οι σύλλο
γοι καθηγητών και γονέων για να
περιοριστεί κατά περίπτωση, ό
που είναι δυνατόν, ο αριθμός των
μαθητών που χάνουν τη χρονιά».
Να σημειώσουμε εδώ ότι από
το νόμο ο υπουργός Παιδείας δεν
έχει δικαίωμα να χαρακτηρίζει ε
παρκή ή ανεπαρκή τη φοίτηση
των μαθητών. Το δικαίωμα αυτό
έχει μόνο ο σύλλογος δι
δασκόντων.
Μαθητές, πάντως, και των
τριών σχολείων δήλωναν χτες,
μετά τη συνάντηση με τον υ
πουργό, ότι αν δεν δοθεί ικανο
ποιητική λύση στο πρόβλημα θα
προχωρήσουν πιθανότατα σε κα
ταλήψεις των σχολείων τους.
Α Λ ΙΚ Η Μ Α ΤΣΗ

Ενα μουσφ για λουλούδια
Ο Βοτανικό Μουσείο που
θ' αποτελεσει εκθετήριο
των 519 ειδών του φυτι
κού βασιλείου του Εθνικού
Κήπου, αρκετά από τα οποία
είναι υπεραιωνόβια, αλλά και
σπάνια, εγκαινίασε χτες ο υ
πουργός Γεωργίας, Κώστας
Σημίτης.
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Σε πρώτη φάση το Βοτανικό
Μουσείο, που είναι και το
πρώτο της χώρας, φιλοξενεί
320 είδη λουλουδιών και
φυτών του Εθνικού Κήπου,
ενώ παράλληλα εκτίθενται και
ιστορικά στοιχεία που αναφέ
ρουν πως το 1926 ο Αλέξαν
δρος Παπαναστασίου μετονό
μασε τον Βασιλικό τότε Κήπο
σ’ Εθνικό κ.ά. Ακόμη, εκεί ο ε
πισκέπτης βρίσκει και χρήσιμες
οδηγίες για
διαμορφώσεις
χώρων με πράσινο μέσα κι έξω
από το σπίτι.
Για τη στέγαση του Βοτανι
κού Μουσείου επιλέχτηκε το
κτίριο που είχε κτιστεί μέσ’
στον Εθνικό Κήπο το 1870 ως
συμπλήρωμα των ανακτόρων
(σημερινή Βουλή) για κατοικία
του διαδόχου. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε και μόλις πριν
δύο χρόνια αναπαλαιώθηκε μ’

Α ριστερά:
Σ τη χτεσινή
ξενάγηση
στο
Βοτανικό
μουσείο ο
υπουργός
Γεω ργίας
συνομιλεί μ ε
την κ.
Γουλανδρή.
Δίπλα
διακρίνεται
η κ. Σημίτη.
Δεξιά :
Παιδάκια
ασχολούνται
στη
βιβλιοθήκη
που έχει
δημιουργηθεί στον
Εθνικό Κήπο

επιστασία του υπουργείου
Γεωργίας. Η μελέτη του φυτι
κού κόσμου του Εθνικού Κή
που ανατέθηκε με πλειοδοτικό
διαγωνισμό στην ομάδα του
Πέτρου Ζαμπέλη που είναι και
ο υπεύθυνος - καλλιτέχνης του
Μουσείου Γουλανδρή «Ιστο

ρίας της Φυσικής».

Μιλώντας στους εργαζόμε
νους του Εθνικού Κήπου ο κ.
Σημίτης είπε, ότι ελπίζει η δη
μιουργία του Βοτανικού Μου
σείου ν' αποτελέσει ερέθισμα σε
πολλούς από τους επισκέπτες,

ώστε να πλουτίσουν τις
γνώσεις τους για το φυτικό βα
σίλειο του παλιότερου «Κήπου
της ^ώρας».
Εδώ, ας σημειωθεί, ότι ο Ε
θνικός Κήπος έκτασης 158
στεμμάτων
πρωτοδημιουργήθηκε το 1839. Σή-

μερα οι επισκέπτες τις καθημε
ρινές ξεπερνούν τις 10.000, ενώ
τα Σαββατοκύριακα και τις αρ
γίες τις 120.000.
Από τους πρώτους επισκέ
πτες του Βοτανικού Μουσείου
χτες ήταν και η κ. Γουλανδρή,
που είπε στην «Ε»:
«Στον τόπο μας στερόύμεθα
τόσο σε κήπους και γνώσεις
που η δημιουργία του Μου
σείου αυτού και μάλιστα μέσα
στο χώρο του Εθνικού Κήπου
αποτελεί εύρημα».
Ο υπουργός Γεωργίας που
συνοδευόταν από τη σύζυγό

του και συνεργάτες του επισκέφτηκαν χτες και την Παιδική
Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κή
που, που μέσ’ τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας της ήδη πρόσφερε
υπηρεσίες σε 30.000 παιδιά.
Στη συνέχεια, η υπουργική πα
ρέα ξεναγήθηκε στον Ζωολογι
κό Κήπο, όπου θαύμασε τα με
γαλοπρεπή παγώνια και τα
λιοντάρια και πήρε τον καφέ
της στο παραδοσιακό καφενείο
τόυ Εθνικού Κήπου, το οποίο
επίσης από χτες λειτουργεί α-.
ναμορφωμένο και μβγαίφ^έρο. [
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