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ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Αυθαίρετη (;) αναδάσωση στη Βαρυμπόμπη, απέναντι από Κτήμα ( CLUB)
γνωστού επιχειρηματία
Στη Βαρυμπόμπη, μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, οι
αναδασώσεις ξεκίνησαν άμεσα. Αλλά μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπου
συγκεντρώνονται οικονομικά συμφέροντα επιχειρηματιών, φίλων της κυβέρνησης.
Κάτοικοι καταγγέλλουν ότι απέναντι από το γνωστό πανάκριβο στέκι πλουσίων
TATOI CLUB, επί της οδού Ερυθραίας, έχει γίνει αποψίλωση και στη συνέχεια
δενδροφύτευση σε μήκος 2χλμ και πλάτος 50 μέτρων, όσο δηλαδή χρειάζεται για να
μην ενοχλείται η αισθητική των πελατών του κλαμπ.
Η δενδροφύτευση έγινε σε 5 σειρές, με ενδιάμεσους διαδρόμους που επιτρέπουν τη
διέλευση σε φορτηγά και μηχανήματα και έχει εγκατασταθεί ένα πυκνό αρδευτικό
σύστημα. Φυτεύτηκαν πλατάνια και λεύκες, υδρόφιλα δέντρα που φθάνουν σε ύψος
έως και 8 μέτρα. Σε εποχές που η χώρα μας μαστίζεται από ξηρασίες και ανομβρίες,
όταν ο απλός πολίτης καλείται να κάνει με κάθε τρόπο εξοικονόμηση των φυσικών
πόρων , ακόμα και του νερού που πίνει, οι υπεύθυνοι του υπουργείου Περιβάλλοντος
αποφάσισαν ότι στη θέση των καμένων πεύκων πρέπει να φυτευτούν πλατάνια και
λεύκες. Μάλιστα, βρέθηκε και λύση για την άρδευσή τους. Θα ποτίζονται από τους
πυροσβεστικούς κρουνούς. Υπάρχουν φωτογραφίες που καταγράφουν το αδιανόητο:
Το νερό για το πότισμα των εκατοντάδων δένδρων αντλείται με σωλήνα συνδεδεμένο
στον πυροσβεστικό κρουνό. Ο σωλήνας στη συνέχεια θάβεται για να χάνονται τα
ίχνη του, και αναδύεται λίγο πιο πέρα, όπου με διακλαδώσεις γεμίζει τρεις πολύ
μεγάλες πλαστικές δεξαμενές, από όπου ξεκινούν οι σωλήνες του ποτίσματος.

Ερωτάται ο υπουργός:









Βάσει ποιας μελέτης έγιναν τα έργα αποψίλωσης-δενδροφύτευσης; Ποιος την
ενέκρινε;
Ερωτήθηκε το δασαρχείο, και αν ναι, ποιος ενέκρινε τη φύτευση των
υδρόφιλων δέντρων;
Γιατί έγινε δενδροφύτευση μόνο στα συγκεκριμένα 2 χλμ μπροστά από το Τατόι
κλαμπ;
Πότε θα αναδασωθεί η έκταση 68.000 στρεμμάτων που κάηκε; Για την
αναδάσωση του καμένου πευκοδάσους θα φυτευτούν πλατάνια;
Σε ποιον υποβλήθηκε το αίτημα για την υδροδότηση από τον πυροσβεστικό
κρουνό και ποιος την ενέκρινε;
Τι απαντάτε στις εγκλήσεις ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν από επιχειρηματικό
όμιλο, που επέλεξε αυθαίρετα πού και τι θα φυτευτεί σε δημόσιο έδαφος,
καθώς και τον τρόπο που θα αρδεύεται η έκταση απέναντι από τα κλαμπ
ιδιωτών;
Από πού θα πάρουν νερό οι πυροσβεστικές αντλίες σε περίπτωση πυρκαγιάς
στη γύρω περιοχή;

Η ερωτώσα βουλεύτρια
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