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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων 
1. Βουλευτή κ. Μανώλη Συντυχάκη 
2. Βουλευτή κα Μαρία Κομνηνάκα
3. Βουλευτή κα Διαμάντω Μανωλάκου
4. Υπουργείο Εσωτερικών
5. Υπουργείο Οικονομικών
6. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 6911/23.8.2022 Ερώτηση με θέμα: 
«Για τις καθυστερήσεις και τις παραλείψεις στο έργο της παράκαμψης Τοπολίων στην
Κίσσαμο Χανίων»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 6911/23.8.2022 Ερώτησης των Βουλευτών 
κ.κ. Μανώλη Συντυχάκη, Μαρίας Κομνηνάκα και Διαμάντως Μανωλάκου και σύμφωνα με τα 
στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η ενταγμένη πράξη στο ΕΠ «Κρήτη 2014-2020», που εκτελείται από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αφορά στην παράκαμψη του οικισμού, 
της σήραγγας και του φαραγγιού των Τοπολίων, στον οδικό άξονα Καλουδιανά - Τοπόλια - 
Μύλοι - Έλος - Βάθη - Χρυσοσκαλίτισσα.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων το υποέργο 3, με τίτλο ''Αρχαιολογικές Έρευνες και 
Εργασίες'' της πράξης «Οδικός άξονας Καλουδιανά - Τοπόλια - Μύλοι - Έλος - Βάθη - 
Χρυσοσκαλίτισσα».

Σύμφωνα με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, στην περιοχή είχαν εντοπιστεί, ήδη 
από το 1988, από την τότε ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
κιβωτιόσχημοι τάφοι στα πρανή του κεντρικού δρόμου από την Κίσαμο προς τα 
Τσουρουνιανά. Το 2014 διαπιστώθηκε η παρουσία τάφων σε μεγάλη έκταση, ενώ το 2017 
έγιναν δοκιμαστικές τομές σε έκταση περίπου 1000 τ.μ. του υπό διάνοιξη δρόμου, για την 
διαπίστωση έκτασης του νεκροταφείου. 

Η ανασκαφή στα Τσουρουνιανά Κισάμου διενεργήθηκε το 2018 από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Χανίων, στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου, στο σημείο όπου πρόκειται να γίνει η 
διακλάδωση προς τον οικισμό Τσουρουνιανά, έφερε στο φως οικοδομικά λείψανα αγροικίας 
των ύστερων χρόνων της αρχαιότητας ή της πρωτοβυζαντινής περιόδου (4ος-5ος αι. μ.Χ.), 
καθώς και κοιμητήριο των μέσων βυζαντινών χρόνων. Ανασκάφηκαν συνολικά 156 
κιβωτιόσχημοι τάφοι σε μήκος περίπου 100 μ. του υπό διάνοιξη δρόμου και ανατολικά του 
υφιστάμενου ασφαλτοστρωμένου δρόμου προς τον οικισμό Τσουρουνιανά Τοπολίων, σε 
έκταση 480 τ.μ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής, η την Εφορεία ζήτησε, με το με αρ. πρωτ. 
410/11-2-2019 έγγραφό της, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων, την τροποποίηση της μελέτης με τη μετακίνηση, στο μέγιστο δυνατό, της μηκοτομής 
του προτεινόμενου δρόμου ψηλότερα και δυτικότερα, καθώς η προτεινόμενη χάραξη 
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διατάρασσε και κατέστρεφε στο σύνολό τους τα αρχαιολογικά ευρήματα, τόσο τα οικιστικά 
κατάλοιπα όσο και το νεκροταφείο.

Στις 9.7.2022 η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων κατέθεσε στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Χανίων πρόταση μετατόπισης του άξονα του δρόμου δυτικότερα και συγχρόνως 
την ανύψωσή του (αρ. πρωτ. 34577/9-2-2022 έγγραφο). Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση 
της χάραξης απομακρύνεται εντελώς ο δρόμος από το ανεσκαμμένο οικιστικό σύνολο και 
επιτυγχάνεται η ορατή διατήρηση των 84 από τους 156 τάφους, ενώ από τους υπόλοιπους 72 
είναι δυνατή η διατήρηση με κατάχωση περίπου των 30 τάφων και η αποδόμηση με 
ανασκαφικό τρόπο των υπολοίπων, περίπου 42, τάφων.

Η ανωτέρω μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/53279/01-07-2022 (ΑΔΑ: 
62244653Π4-Β9Ψ) Απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, κατόπιν ομόφωνης 
γνωμοδότησης του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Κρήτης. Ως εκ τούτου, διασφαλίζεται η 
διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του εν θέματι έργου.

Τα λοιπά ερώτημα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. 

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού
2. ΓΔΑΠΚ
3. ΔΙΠΚΑ
4. ΔΒΜΑ
5. ΕΦΑ Χανίων
6. ΥΝΜΤΕ Κρήτης
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