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1. Πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής. ~~ ^ ο / ο ί ί ο α  ο/ί̂ 17 ί^ υ ω ^ ρ ί ιουν χωρ-^
Με βάση μελέτη του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης θα γίνουν 200 τουλάχιστον 
πάρκα σ' όλη την Ελλάδα. Έγιναν ήδη δύο στην Αθήνα (Αγ. Βαρβάρα, και /  / /  
Χαλάνδρι). Το κόστος, ύψους 25.000.000 δρχ. για το καθένα, καταβάλλει το 
Μεταφορών.
Έχουν ήδη υπογραφεί 101 συμβάσεις με Δήμους σ’ όλη την Ελλάδα.
Θα ήταν χρήσιμη μια επίσκεψη στο πάρκο Αγ. Βαρβάρας.
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2. Ανακαινίσεις νοσοκομείων.
Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 
κλινικών σε πέντε νοσοκομεία -  ΚΑΤ, Γεν. Κρατικό, «Σωτηρία», Ευαγγελισμός, 
Ερυθρός Σταυρός.
Έγινε συνολική παρέμβαση σε δωμάτια 700 κλινών και όλους τους χώρους των 
κλινικών του προγράμματος.
Θάλαμοι 6-14 κλινών έγιναν 1,2,3 κλινών με w.c. ανά δωμάτιο κ.λ.π.
Θα προχωρήσει σ’ όλα τα παλιά νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Στο Γ' ΚΠΣ έχουν 114 δις δρχ. γι’ αυτό το σκοπό.

3. Περιφράξεις γραμμών ΟΣΕ.
Έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες σε Αττική (Πειραιάς -  Μενίδι) και Κορινθία (Αγ. 
Θεόδωροι).
Θα προχωρήσουν εντός των ημερών σε λοιπή Κορινθία και Αχαϊα.
Με το Γ' ΚΠΣ, θα γίνουν σε όλο το μήκος των γραμμών Αθήνας -  Θεσσαλονίκης 
και Κοζάνης -  Έβρου.
Μαζί με τις περιφράξεις τοποθετούνται ωραία φωτιστικά σώματα, ώστε να 
σχηματίζεται ένας «φωτεινός διάδρομος» μέσα στην καρδιά των πόλεων -  που 
έως σήμερα ήταν σ’ αυτά τα σημεία υποβαθμισμένες.

Μπορεί να γίνει επίσκεψη -στην καρδιά της Αθήνας, στο Μεταξουργείο -  
ιστορική αλλά υποβαθμισμένη ως σήμερα περιοχή -  μεταξύ Λένορμαν και Ιεράς 
οδού και επί μήκους 2 χιλμ. Αν μάλιστα γίνει το απόγευμα (6-7μ.μ.) το θέαμα 
(για τις κάμερες κ.λ.π.) θα είναι εντυπωσιακό.

4. Πράσινο σχολείων.
Μετά από μελέτες και συνεννοήσεις με ΟΣΚ και Δήμους προχωρούν έργα 
διαμόρφωσης αυλείων χώρων, πρασίνου, πεζοδρομήσεων γύρω δρόμων - σε 
πολλούς Δήμους της Αττικής. Θ’ ακολουθήσουν σ’ όλη την Ελλάδα. Μπορεί να 
γίνει άμεσα, επίσκεψη σ’ ένα από τα σχολεία που τα έργα έχουν τελειώσει.

5. Μητροπολιτικό πάρκο Γουδιού.
Είναι έτοιμη για εφαρμογή σχετική μελέτη του ΕΜΠ.
Εγκαινιάσθηκε -  από τον κ. Α. Τσοχατζόπουλο, με την παρουσία μου -  το Πάρκο 
Στρατού, που αποτελεί μέρος -  ίσου με τον Εθνικό Κήπο μεγέθους -  του όλου 
πάρκου Γουδιού, εκτάσεως 3.500 στρεμμάτων στην πλήρη ανάπτυξή του. Τώρα 
ανοίγει στο κοινό.



6. Κτίριο Γενικών Αρχείων
Μετά από καθυστερήσεις σχεδόν 20 ετών προχώρησε επί των ημερών σας 
καταλληλότατο πλέον κτίριο 6.000 τ.μ.
Είναι σε φάση πολύ προχωρημένη -  πρόκειται να παραδοθεί κομπλέ σε 14 μήνες.

7. Κέντρο απεξάρτησης Θηβών
Είναι έτοιμο για λειτουργία -  εντός του μηνός. Πρόκειται για το μοναδικό τέτοιο 
Κέντρο -  κι όχι μόνο στην Ευρώπη. Είναι πολυτελέστατο και γενικά 
εντυπωσιακό.
Κατασκευάζεται άλλο ένα στη Θεσσαλονίκη.

8. Κάστρα
Μπορεί να οργανωθεί έκθεση στο Ζάππειο με υλικό από τα έργα ανάδειξης που 
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα "Κάστρων περίπλους». Εκτελούνται από το 
ΤΑΠ και τις τοπικές Εφορίες Αρχαιοτήτων.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 35 κάστρα. Έχουν τελειώσει τα 16.
Οι κατά τόπους εκθέσεις που λειτούργησαν τις μέρες παράδοσης κάθε κάστρου 
είχαν μεγάλη απήχηση.

9. Ιατροβιολογικό Κέντρο
Είναι σε τόσο προχωρημένη φάση που αξίζει μια επίσκεψη. Άλλωστε 
εντυπωσιάζει -  και θα είναι ισάξιο με διεθνή ανάλογα ιδρύματα.

ΙΟ.Θεμελίωση οικισμού τσιγγάνων στους Σοφάδες Καρδίτσας. Κατασκευάζουμε, 
με την ΚΕΔ και τον ΟΕΚ, 150 κατοικίες σε δύο φάσεις. Η Α' φάση - 84 
κατοικίες -  μπορεί να θεμελιωθεί τώρα. Ήδη υπάρχει εργολάβος που 
εργάζεται. Θα υπάρχουν μακέτα, ταμπέλα, σκαψίματα, μηχανήματα και πολύς 
κόσμος.
Εντάσσεται στο μεγάλο πρόγραμμα στέγασης όλων των τσιγγάνων της χώρας, 
που περιλαμβάνει τρεις εναλλακτικές λύσεις :
α)οικόπεδα και δάνεια -  όπως αυτά που δώσαμε στους παλιννοστούντες 
β)σπίτια, που κατασκευάζει ο ΟΕΚ -  με αντιπαροχές από ΚΕΔ 
γ)λυόμενα- που περίσσεψαν στο ΥΠΕΧΩΔΕ από τον σεισμό της 7-9-99.

11. Ανακαινίσεις σταθμών ΟΣΕ
Για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια ανακαινίσθηκαν όλοι οι σταθμοί μεταξύ 
Πειραιά και Θεσσαλονίκης. Θα προχωρήσουμε στα τμήματα Πάτρα -  Αθήνα και 
Κοζάνη -  Έβρο.

12. Αξίζουν επίσκεψης : α) η Εφορία Κηφισιάς -  που είναι υπόδειγμα αισθητικής και 
λειτουργικότητας β) ο ανακαινισμένος -  φωτισμένος σταθμός του ΗΣΑΠ στον 
Πειραιά.
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