
 

 

Αζήλα, 16 Μαΐοσ 2022 

Επίθαηρε Ερώτεσε 

Προς Υποσργό Περηβάιιολτος & Ελέργεηας 

Θέκα: Μποσιλτόδες αιιοηώλοσλ αλεπαλόρζωτα το εκβιεκατηθό τοπόσεκο 

τοσ Πιαθηά τολ Παιίγθρεκλο στο Ρέζσκλο 

Έλα από ηα δηαζεκόηεξα ηνπία ηεο λόηηαο Κξήηεο, κηα από ηηο ‘θαξη πνζηάι’ ηνπ 

ΔΟΣ, απηή ηε ζηηγκή θαηαζηξέθεηαη ιόγσ ηεο νιηγσξίαο ηεο πνιηηείαο λα ην 

πξνζηαηεύζεη. Σηο πξνεγνύκελεο κέξεο νη θάηνηθνη είδαλ ηηο κπνπιληόδεο θαη ηα 

ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα ηδηώηε επελδπηή λα θαηαζηξέθνπλ έλα από ηα 

ζεκαληηθόηεξα γεσινγηθά κλεκεία ηεο Κξήηεο, κε ζθνπό ηελ θαηαζθεπή 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

Από ην 2019 όπνπ έγηλε γλσζηή ε ‘επέλδπζε’ ε ηνπηθή θνηλσλία αληέδξαζε αξλεηηθά 

όπσο θαη ζρεηηθνί θνξείο, νη ηνπηθνί εκπνξηθνί θαη επαγγεικαηηθνί ζύιινγνη, ην ΣΔΔ, 

ην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη ε Διιεληθή Δηαηξεία 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ. ηηο 27 Ννεκβξίνπ 2019, ην πκβνύιην 

Αξρηηεθηνληθήο Ρεζύκλνπ απέξξηςε ηε ζρεδηαδόκελε μελνδνρεηαθή κνλάδα 

θξίλνληαο κε ηθαλνπνηεηηθή ηελ έληαμή ηεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ. ηηο 12 Μαΐνπ ν 

Γήκνο Αγίνπ Βαζηιείνπ θαηέζεζε αζθαιηζηηθά κέηξα. 

Όπσο επηζεκαίλεη ην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο Κξήηεο, ν γθξεκόο ζρεκαηίδεηαη ζε 

κηα ζρεδόλ θαηαθόξπθε, θαηνπηξηθή επηθάλεηα ελόο ξήγκαηνο (άλσ ησλ 80 κέηξσλ). 

«Αςηόρ είναι και ο λόγορ πος δέσεηαι κάθε σπόνο πολλέρ επιζκέτειρ από θοιηηηέρ 

γευλογικών ζσολών ηηρ Ελλάδαρ και ηος εξυηεπικού», αλαθέξεη ν Χαξ. Φαζνύιαο, 

ππεύζπλνο ηνπ ηνκέα Γεσπνηθηιόηεηαο ηνπ κνπζείνπ θαη ζπληνληζηήο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Γηθηύνπ Παγθόζκησλ Γεσπάξθσλ UNESCO. Δπηπιένλ, ε πεξηνρή έρεη 

ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή αμία, θαζώο ζπλδέεηαη κε κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη ηζηνξηθά γεγνλόηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, ελώ δηαζέηεη θαη αμηόινγα νηθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζώο νη βξάρνη θαηαιήγνπλ ζε παξάθηηεο ακκνζίλεο. 

Ερωτάταη ο σποσργός: 
1. Με πνηα επηρεηξήκαηα ην Κεληξηθό πκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔΑ) ηνπ 

ππνπξγείνπ θαηέξξηςε ηελ νκόθσλε εηζήγεζε πνπ έιαβε από ην πκβνύιην 

Αξρηηεθηνληθήο Ρεζύκλνπ, παξ’ όιν πνπ ξεηά αλαθεξόηαλ ζε απηή όηη ε 

επέλδπζε «δεν αποηελεί ζε καμία πεπίπηυζη ήπια επέμβαζη, αλλά ανηίθεηα 

θα επιθέπει ανεπανόπθυηερ βλάβερ πος θα αλλοιώζοςν καθοπιζηικά ηο 

ιδιαίηεπα ζημανηικό, εμβλημαηικό και παγκόζμιος ενδιαθέπονηορ ηοπίο»; 

2. Δδώ θαη 2 ρξόληα ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζαο έρεη δεηήζεη λα θεξπρζεί ν 

Παιίγθξεκλνο «πξνζηαηεπόκελν ηνπίν – κλεκείν ηεο Φύζεο», γηαηί δελ έρεηε 

πξνρσξήζεη ζε ζρεηηθέο ελέξγεηεο; 

Ο ερωτώλ Βοσιεστής 
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