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ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣτΕ

Εκδίκαση προσφυγών για
τον βιολογικό Παλαιόχωρας
» Σε έξι μήνες η απόφαση
Μ

ετά από έξι χρόνια
εκδικάστηκαν χθες
στο Συμβούλιο της
Επικρατείας οι προσφυγές ιδιοκτητών γης ενάντια στην απόφαση του τότε γ.γ. της Περιφέρειας Κρήτης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον
βιολογικό καθαρισμό της Παλαιόχωρας! Η απόφαση αναμένεται σε εκδοθεί σε 6 - 7 μήνες,
ωστόσο, μέχρι τότε ο Δήμος
Καντάνου - Σελίνου, όπως δήλωσε στα “Χ.Ν.” ο δήμαρχος κ.
Γιώργος Δερμιτζάκης, θα έχει καταθέσει στην Περιφέρεια Κρήτης
τον φάκελο για την ένταξη του
έργου της αποχέτευσης της Παλαιόχωρας στο Π.Ε.Π. Κρήτης.
«Ηταν μία καθοριστική ημέρα
για το έργο, γιατί εκδικάζονταν
οι προσφυγές ενάντια στην απόφαση του γενικού γραμματέα της
Περιφέρειας Κρήτης για την
έγκριση περιβαλλοντικών όρων
της εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων Παλαιόχωρας. Μετά
από ακριβώς έξι χρόνια συζητήθηκε επιτέλους η υπόθεση.

Μετά από παρέλευση έξι ετών έγινε χθες η εκδίκαση των προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας
για τον βιολογικό της Παλαιόχωρας.

Κάθε πλευρά κατέθεσε τις θέσεις
της, τις δικές της έγγραφες παρατηρήσεις και το δικαστήριο
έδωσε προθεσμία έως τις 18
Δεκεμβρίου για να χορηγηθεί το
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο.
Ολη αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Εν
πάση περιπτώσει ελπίζουμε ότι
μετά από αυτό θα δρομολογηθεί
το έργο», δήλωσε ο κ. Δερμιτζάκης.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ο

Δήμος θα καταθέσει στις αρχές
του έτους τον φάκελο που αφορά την ένταξη του έργου στο
Ε.Σ.Π.Α. στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης καθώς «μέχρι να
εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ
δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουν οι εργασίες για την
ένταξη του έργου στο Ε.Σ.Π.Α.».
Σημειώνεται ότι πριν από μερικούς μήνες η πρόταση του Δήμου για ένταξη του έργου είχε

απορριφθεί από την Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή γιατί δεν
είχε λυθεί το θέμα του δρόμου
πρόσβασης στο εργοστάσιο του
βιολογικού καθαρισμού και δεν
είχε εξασφαλιστεί η γη για ορισμένα αντλιοστάσια. Ωστόσο,
σύμφωνα με τον κ. Δερμιτζάκη,
τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται και η πρόταση που θα κατατεθεί θα είναι ολοκληρωμένη.
Γ.ΚΩΝ.

ΧΘΕΣ ΣΤΟ Ε.Β.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

Επιμορφωτικό σεμινάριο Ερυθρού Σταυρού

Η αξία της ανιδιοτελούς προσφοράς στον συνάνθρωπο βρέθηκε στο επίκεντρο του 22ου
ετήσιου επιμορφωτικού σεμιναρίου εθελοντών του Τμήματος
Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ε.Β.Ε.Χ.
«Ερυθροσταυρίτες είναι όλοι οι
άνθρωποι εφόσον ενστερνιστούν τούτο: ότι πρέπει να βοηθούν εθελοντικά τον συνάνθρωπό τους, όταν έχει ανάγκη
και η προσφορά τους αυτή να
βγαίνει από μέσα τους», σημείωσε, μιλώντας στα “Χ.Ν.”, ο
πρόεδρος του Τμ. Χανίων Ε.Ε.Σ.
και περιφερειάρχης Κρήτης, κ.
Ιωάννης Σκαράκης, ενώ έκανε
αναφορά στις δράσεις που αναπτύσσει ο Ερυθρός Σταυρός
μέσα από τις εκπαιδευμένες

εθελόντριες νοσηλεύτριες, τις
υπηρεσίες πρόνοιας και τους
Σαμαρείτες, οι οποίοι προσφέρουν πρώτες βοήθειες όποτε
παραστεί ανάγκη.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου μίλησαν επίσης ο γ.γ. του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων
Ε.Ε.Σ., Ευάγγελος Παπαδάκης, ο
οποίος παρουσίασε εικόνες και
εντυπώσεις από ένα ταξίδι στην
Αφρική, οι εθελόντριες του Ε.Ε.Σ.
Μαραθάκη Ελένη και Τέλλα
Νεκταρία μίλησαν για το γέλιο
ως «μια συναισθηματική έκφραση του προσώπου, που αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη
ψυχή» και ο φιλόλογος Γεώργιος
Λουπάσης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Μπροστά στην κρίση με λογισμό και με όνειρο».

Στιγμιότυπο από το 22ο ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο εθελοντών του
Τμήματος Χανίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
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Μαθήματα αλληλεγγύης
Μαθήματα αλληλεγγύης “από τη Θεωρία… στην Πράξη” παραδίδουν το Λύκειο και το Γυμνάσιο Βάμου, που οργανώνουν
εκδήλωση το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα,
στον χώρο των σχολείων.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει συζήτηση, διασκέδαση με συγκέντρωση φαρμάκων, τροφίμων και ρούχων.
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
«Τα φάρμακα θα δοθούν στο κοινωνικό φαρμακείο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων. Τα τρόφιμα και τα ρούχα θα παραδοθούν στα συσσίτια της Κοινωνικής Κουζίνας.
Ομιλητές:
• Βουλγαρίδης Μηνάς, πρόεδρος Κοινωνικού Ιατρείου και
Φαρμακείου του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων.
• Κοκκινάκης Γιάννης, εκπρόσωπος της Κοινωνικής Κουζίνας
Χανίων.
Μετά τη συζήτηση διασκεδάζουμε με ζωντανή μουσική, τραγούδι, χορό και κεράσματα από μαθήτριες και μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς.
Διοργάνωση: Σχολικές Κοινότητες Λυκείου και Γυμνασίου
Βάμου.
Είσοδος ελεύθερη».

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ημέρα επιστήμης
“Ημέρα Επιστήμης 2012” για παιδιά Δημοτικού είναι το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου στους χώρους των 8ου και 4ου Δημοτικών Σχολείων Χανίων (πλατεία Αρκαδίου, οδός Γιαμπουδάκη).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 5 το απόγευμα έως
τις 8.30 το βράδυ. Οργανωτής είναι ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων των σχολείων, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο
Κρήτης και το ΕΚΦΕ. Ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του εξηγεί:
«Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το σχολικό συγκρότημα θα
μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργαστήριο όπου τα παιδιά θα
εκτελέσουν υπό την επίβλεψη έμπειρων πειραματικών πληθώρα πειραμάτων με εντυπωσιακά ή ακόμα και “μαγικά” αποτελέσματα προκειμένου να κατανοήσουν βασικές αρχές
Χημείας, Φυσικής, αλλά και Βιολογίας. Παράλληλα θα μπορούν να παρακολουθήσουν επιδείξεις διάφορων εφαρμογών
ρομποτικής, όπως ρομποτικός χορός, ρομποτικό ποδόσφαιρο,
ρομποτικά αυτοκίνητα και ψηφιακός Καραγκιόζης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα παρουσιάσεων του σχολείου δύο εντυπωσιακές επιδείξεις για το
ευρύ κοινό από τους έμπειρους πειραματικούς του ΕΚΦΕ Χανίων. Στο ισόγειο του σχολείου θα λειτουργεί η έκθεση “Junior Επιστήμονες 2012” με εργασίες από τους μαθητές του
σχολείου μας που θα έχουν ως θέμα τις φυσικές επιστήμες
και τη μηχανική. Η είσοδος είναι ελεύθερη».

