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ΕΡΩΤΗΣΗ 
Προς τους Υπουργούς  Εσωτερικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 

Θέμα: Για τις καθυστερήσεις και τις παραλείψεις στο έργο της παράκαμψης Τοπολίων στην 
Κίσσαμο Χανίων 
 

Μια άνευ προηγουμένου κατάσταση βιώνουν εδώ και χρόνια οι κάτοικοι της ευρύτερης 
περιοχής του Δήμου Κισσάμου Χανίων και ιδιαίτερα της Τοπικής κοινότητας Τοπολίων. 
Πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, συνολικά της τοπικής κοινωνίας, ήταν η 
κατασκευή ενός σύγχρονου κάθετου οδικού άξονα που θα συνδέει τον ΒΟΑΚ με το 
Ελαφονήσι, σε μια περιοχή που είναι από τις πιο πολυσύχναστες το καλοκαίρι, με τον 
δρόμο να έχει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας. 
Μάλιστα το 2011 σε σημείο του δρόμου υπήρχαν συνεχείς πτώσεις βράχων και από τύχη 
δεν θρηνήσαμε θύματα.  

 Εν τέλει, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας παράκαμψης 9 Km στο πιο δύσκολο 
κομμάτι της διαδρομής, στην τοπική κοινότητα Τοπολίων, με το έργο να ξεκινάει την Άνοιξη 
του 2014 και το χρονοδιάγραμμα να προσδιορίζεται στους 18 μήνες. Ακόμα και σήμερα,  8 
χρόνια μετά, με ευθύνη του εργολάβου, διαχρονικά των κυβερνήσεων και της Περιφέρειας,  
το έργο βρίσκεται στο αρχικό στάδιο, μισοχαραγμένο, με την περιοχή «κατακρεουργημένη» 
και με τους κατοίκους να δυσκολεύονται στην πρόσβαση στις περιουσίες τους και να 
κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον 
Νομό Χανίων τον Φεβρουάριο του 2019 βρήκαν το έργο ουσιαστικά σε αρχικό στάδιο, 
σχεδόν εγκαταλελειμμένο και οι πλημμύρες προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στις 
περιουσίες των κατοίκων της περιοχής.  

Οι διαμαρτυρίες των κατοίκων οδήγησαν στο αποτέλεσμα να ξεκινήσουν ξανά οι 
εργασίες το 2021, παρόλα αυτά οι αυθαιρεσίες συνεχίζονται ακόμα και σήμερα. Οι κάτοικοι 
της περιοχής καταγγέλλουν την εναπόθεση μεγάλου όγκου από μπάζα σε ιδιόκτητα 
χωράφια, ακόμα και μέσα σε ρυάκια, ποτάμια, δασικές εκτάσεις. Οι κάτοικοι έχουν κάνει 
συνεχείς καταγγελίες, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις παρατυπίες που μπορεί 
να οδηγήσουν σε μεγάλες καταστροφές τον χειμώνα που έρχεται, με τη δημιουργία 
έντονων πλημμυρικών φαινομένων. Παρά τις συνεχείς καταγγελίες της Επιτροπής 
κατοίκων καμία αρμόδια υπηρεσία δεν έχει απαντήσει για ποιον λόγο δεν μεταφέρονται 
από  την εργολήπτρια εταιρεία τα μπάζα στα προκαθορισμένα σημεία εναπόθεσης, με 
βάση τη σύμβαση υλοποίησης του έργου. Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι ανέδειξαν ότι κατά τη 
διάρκεια των εργασιών ανακαλύφθηκε  στην περιοχή, κοντά στον οικισμό Τσουρουνιανά, 
μεγάλο ταφικό συγκρότημα της βυζαντινής περιόδου, που πρέπει να προστατευτεί και να 
αναδειχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε: 

- Να εντατικοποιηθούν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί στην ώρα της η παράκαμψη 
Τοπολίων. 

- Να τηρηθούν όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον 
από τις ανεξέλεγκτες εναποθέσεις των χωματουργικών υλικών.  

- Να ολοκληρωθούν οι πρόσθετες μελέτες και τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα κατά 
μήκος του έργου, ώστε να προστατευτεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής και οι περιουσίες 
των κατοίκων. 



- Nα προστατευθεί και να αξιοποιηθεί το αρχαιολογικό εύρημα που ανακαλύφθηκε κατά τις 
εργασίες, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
- Να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να δημοπρατηθεί το έργο ενός σύγχρονου και 
ασφαλούς οδικού άξονα που να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 

 

Οι Βουλευτές 

                                                                                               Συντυχάκης Μανώλης 
                                                                                               Κομνηνάκα Μαρία 
                                                                                               Μανωλάκου Διαμάντω 
 


