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Θέμα: Προστασία του τουριστικού καταφυγίου στον Τσούτσουρα 

 

Ξανά στο προσκήνιο ήρθε το  πρόβλημα που βιώνουν ψαράδες και επιχειρηματίες της 

περιοχής του Τσούτσουρα καθώς όταν σκάφος «κολλήσει» στα αβαθή, «παγώνει» 

κάθε μετακίνηση και δραστηριότητα. Στο σημείο όπου ακινητοποιήθηκε το σκάφος 

των Τούρκων το βάθος αγγίζει σύμφωνα με τους ντόπιους μόλις το 1.10 μ. με 

αποτέλεσμα τα προβλήματα να αποτελούν συχνό φαινόμενο. 

Το εν λόγω σκάφος των Τούρκων έχει φρακάρει στην είσοδο, του τουριστικού 

καταφυγίου -καθώς αλιευτικό καταφύγιο ήταν μόνο στα χαρτιά- και το λιμενικό δεν 

μπορούσε να το βάλει μέσα  λόγω της προσάμμωσης. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει 

διάδρομος περίπου 3 μέτρων και τα μεγάλα σκάφη δεν μπορούν να περάσουν. Στο εν 

λόγω λιμάνι κολυμπάνε άνθρωποι και ελλοχεύει κίνδυνος για τη ζωή τους . Ψαράδες 

και επιχειρηματίες δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν και όλοι έχουν σταματήσει τη 

δουλειά τους. 

Σε κοινή επιστολή του Πολιτιστικού συλλόγου Τσούτσουρα και του συλλόγου 

Αλιέων που απέστειλαν στο υπουργείο Τουρισμού, στο παράρτημα του ΕΟΤ στην 

Κρήτη, στην Περιφέρεια Κρήτης και στο δήμο Μινώα- Πεδιάδας ανέφεραν 

«Λίγες μόλις ημέρες μετά την αποστολή του εγγράφου μας, ένα έκτακτο γεγονός ήλθε να 

επιβεβαιώσει τα γραφόμενα μας αλλά και τους χειρότερους φόβους μας. 

Μικρό ιστιοφόρο που μετέφερε Τούρκους  υπηκόους κατευθυνόμενοι προς Γαλλία 

ζητώντας πολιτικό άσυλο, ρυμουλκήθηκε, μετά από βλάβη, στο τουριστικό καταφύγιο 

Τσούτσουρα, με αποτέλεσμα να προσαράξει στην αβαθή -λόγω της προσάμμωσης-

 είσοδό του, αποφράσοντας την παντελώς, με αποτέλεσμα την πλήρη απαγόρευση κάθε 

εισόδου ή εξόδου ακόμη και των μικρότερων σκαφών. 

Τέτοια γεγονότα συμβαίνουν δυστυχώς πολύ συχνά και απαξιώνουν πλήρως αυτό το 

πολύτιμο έργο που είναι το μοναδικό για την Νότια Κρήτη, από την Παλαιόχωρα 

μέχρι την Ιεράπετρα. 

Με αφορμή το παραπάνω πολύ δυσάρεστο γεγονός και λόγω των κινδύνων που 

ελλοχεύουν για τις ζωές και τις περιουσίες  ζητάν:  

• άμεσα τον καθαρισμό του καταφυγίου για να μπορεί να προσφέρει τις 

υπηρεσίες για τις οποίες κατασκευάστηκε και 

• την ολοκλήρωση αυτού του ημιτελούς έργου, που εκτός της προσάμμωσής 

του, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα διάβρωσης στην παρακείμενη ακτή. 
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Υπενθυμίζεται ότι η ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου  είχε ανακοινωθεί από το 

κράτος το έτος 2009, είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, αλλά έμεινε στα χαρτιά και στις 

πανηγυρικές (τότε) ανακοινώσεις στα ΜΜΕ. 

 

Το παραπάνω έργο ήταν τότε χρήσιμο, σήμερα είναι απολύτως αναγκαίο και 

επιλέξιμο σε συνδυασμό με άλλα έργα υποδομής(πχ βιολογικό ,κάθετους οδικούς 

άξονες) αλλά και  λόγω της κατασκευής του νέου Αεροδρομίου στο Καστέλλι και 

σύνδεσή του με την νότια Κρήτη,  έχει αυξήσει σημαντικά το τουριστικό & 

επενδυτικό  ενδιαφέρον  για τη περιοχή. 

 

 Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

Θα προχωρήσετε άμεσα στον καθαρισμό του καταφυγίου για να μπορεί να προσφέρει 

τις υπηρεσίες για τις οποίες κατασκευάστηκε; 

Θα προχωρήσετε στην ολοκλήρωση αυτού του ημιτελούς έργου, που επιπλέον 

προκαλεί προβλήματα  διάβρωσης στην παρακείμενη ακτή;  

Πως θα εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του λιμανιού; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 

 




