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Αθήνα, 7 Οκηωβρίοσ 2022 

Δρώηηζη & Αίηηζη Καηάθεζης Δγγράθων 

Προς ηον Υποσργό Περιβάλλονηος & Δνέργειας, Οικονομικών, Δζωηερικών, 

Πολιηιζμού & Αθληηιζμού, Παιδείας & Θρηζκεσμάηων 

Θέμα: Σε κίνδσνο οι Πηγές Αρμένων ζηη θέζη Πλάηανος ηοσ Γήμοσ Αποκορώνοσ 

Χανίων 

Σηηο Πεγέο Αξκέλσλ ππεγξάθε ηελ 22 Μαΐνπ 1822 ππό ηεο Κξεηηθήο Σπλειεύζεσο ην 

θαηαξηηζζέλ εηο Δπίδαπξνλ πνιίηεπκα. Κάησ από ηνλ ηζηνξηθό πιάηαλν έιαβε ρώξα ην 1897 

ε “Σπλέιεπζε ησλ Κξεηώλ” κε ηελ παξνπζία ηνπ Διεπζέξηνο Βεληδέινο ππέγξαςε ηελ έλσζε 

ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα. Ο πιάηαλνο θάεθε θαη ζήκεξα κηα πιάθα ζπκίδεη ηελ 

ηζηνξηθόηεηα ηνπ ρώξνπ, ε απόδνζε ηηκήο όκσο ζηα γεγνλόηα δελ εμαιείθεηαη.  

Ο ρώξνο έρεη αδηακθηζβήηεηα ηδηαίηεξε ηζηνξηθή θαη αξραηνινγηθή ζεκαζία. Σε κηθξή 

απόζηαζε βόξεηα ησλ πεγώλ ππάξρεη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Θενιόγνπ ηνπ 16νπ 

αηώλα, κέζα ζηελ νπνία από αλαζθαθηθέο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ από κεξηθά 

ρξόληα, απνθαιύθζεθαλ ηα ιείςαλα κηαο παιαηόηεξεο εθθιεζίαο ηνπ 13νπ αηώλα θαη πην 

θάησ κηαο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ηνπ 6νπ αηώλα κε ςεθηδσηά δάπεδα, πνπ 

επεθηείλεηαη αλαηνιηθά ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ πιάηαλν ηεο πιαηείαο θαη από ηηο άιιεο 

πιεπξέο ζε απξνζδηόξηζηε απόζηαζε. Καηά ηηο ηζηνξηθέο πεγέο έγηλε εγθαηάζηαζε Αξκελίσλ 

από ην Νηθεθόξν Φσθά (ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη θαη ην όλνκα Αξκέλνη) πνπ δείρλεη ηε 

δηαρξνληθή ζπλέρεηα ηνπ νηθηζκνύ. Από πεγέο αλαθέξεηαη επίζεο αλαθέξεηαη ε ύπαξμε κηα 

αθόκε παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο θάησ από ηελ εθθιεζία ηεο Παλαγίαο ζηα λόηηα, επίζεο 

ζε κηθξή απόζηαζε από ηηο πεγέο, ε νπνία ππέζηε θάπνηεο θαηαζηξνθέο θαηά ηελ 

αλαθαίληζε ηεο λεόηεξεο εθθιεζίαο. 

Δπίζεο αδηακθηζβήηεην είλαη όηη ην λεξό απνηειεί δεκόζην αγαζό, θπζηθό πόξν αλεθηίκεηεο 

αμίαο. Η δηαζθάιηζε ηνπ δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ρώξνπ ησλ πεγώλ θαη ηελ ειεύζεξε 

πξόζβαζε ζε απηέο ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα δηαθπιάζζεηαη. Τν ρσξηό Αξκέλνη δηαρξνληθά 

δεκηνπξγήζεθε γύξσ από απηέο ηηο πεγέο, νθείιεη δειαδή ηελ ύπαξμή ηνπ ζε απηέο. 

Μέρξη πξόηηλνο δίπια ζηηο 3 πεγέο απ’ όπνπ πδξνδνηείηαη θαη αξδεύεηαη ε κηζή επαξρία 

Απνθνξώλνπ βξηζθόηαλ έλα παιηό κηθξό θαθελείν, πνπ ηε δεθαεηία ηνπ ’80 έγηλε ηαβέξλα. 

Σηηο 31.3.2022 νη ηδηνθηήηεο παξαθεηκέλνπ ησλ πεγώλ αθηλήηνπ πνύιεζαλ απηό 
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ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηνλ θνηλόρξεζην δξόκν πνπ νδεγεί ζηηο πεγέο. Έρνληαο ιάβεη 

άδεηα κηθξήο θιίκαθαο μεθίλεζαλ άκεζα θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζην πσιεζέλ αθίλεην 

αθξηβώο δίπια ζηηο πεγέο. Ο λένο ηδηνθηήηεο ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ νη πεγέο, 

απνθάζηζε λα απαγνξεύζεη ηελ πξόζβαζε ζε απηέο. 

Τν 2004 κε ηελ ππ. αξηζκ. Απόθαζε 50 ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ζα πξνρσξνύζε ζε αγνξά 

ηνπ αθηλήηνπ πνπ πεξηβάιιεη ηηο 3 πεγέο εθηάζεσο πεξίπνπ 700 η.κ. Μάιηζηα ν πξόεδξνο 

ηόηε αλέθεξε πσο «ζ’ απηή ηελ ηδηνθηεζία ιεηηνπξγεί ηαβέξλα θπξηνιεθηηθά πάλσ ζηελ πεγή, 

όινο ν ρώξνο έρεη πιαθνζηξσζεί κε απνηέιεζκα όκβξηα ύδαηα αιιά θαη ηα λεξά πνπ πιέλνπλ 

ην πιαθόζηξσην δξνκάθη λα πέθηνπλ κέζα ζηελ πεγή. Αθόκε δελ γλσξίδνπκε αλ απόβιεηα 

ηεο θνπδίλαο δηνρεηεύνληαη ζηελ πεγή αλ ππάξρεη δηαξξνή βνζξνιπκάησλ πξνο απηήλ». 

Τνλ Οθηώβξην ηνπ 2021 ε αλνηρηή ζπλέιεπζε γηα ηα λεξά ηνπ Απνθόξσλα δήηεζε από ηνλ 

Γήκν ηηο αλαιύζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ ηεο πεξηνρήο. Πξνέθπςε όηη νη 

αλαιύζεηο γηλόηαλ από κε δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην ελώ δηαπίζησζαλ έιιεηςε 

πιεξνθνξηώλ γηα ην πώο έγηλε ε δεηγκαηνιεςία θαη εάλ έγηλε κε ηα ζσζηά θξηηήξηα. 

Σύκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο, κέξνο ησλ ζσιελώζεσλ ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο ζηελ πεξηνρή 

εμαθνινπζεί λα έρεη ακίαλην, ζπλεπώο θαίλεηαη απαξαίηεην λα ππάξμεη θαηάιιειε 

δεηγκαηνιεςία γηα λα δηαπηζησζεί ε παξνπζία απηνύ ηνπ θαξθηλνγόλνπ πιηθνύ ζην δίθηπν 

ύδξεπζεο. 

Με ηελ ππ’ αξηζκ. 389/25.4.2018 Απόθαζε ηεο Γ/λζεο Υδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο, ν 

Γήκνο Απνθνξώλνπ αληιεί λεξό γηα ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο 12.950 αηόκσλ. Ο Γήκνο 

ζπληεξεί θαη λα δηαθπιάηηεη ηελ θαζαξόηεηα ηνπ λεξνύ. 

Σηηο 29.4.2022 ε Υπεξεζία Γόκεζεο Πνιενδνκίαο Φαλίσλ πξνρώξεζε ζε απηνςία, 

δηαθόπηνληαο ηηο εξγαζίεο θαη επηβάιινληαο πξόζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ 

θαηαζθεπώλ. Ο Γήκνο έρεη πξνβεί ζε θαηαγγειία ησλ εξγαζηώλ ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο θαη 

πξνρσξήζεη ζε θαηάζεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ γηα ην δξόκν ησλ πεγώλ ε εθδίθαζε ησλ 

νπνίσλ ζα γίλεη ζηηο 26.9.2022 ζην Δηξελνδηθείν Βάκνπ. 

Δρωηώνηαι οι σποσργοί: 

1. Γεδνκέλνπ όηη ν κνλαδηθόο δξόκνο κεηάβαζεο ζηηο πεγέο Πιαηάλνπ (ν νπνίνο 

απνηειεί θνηλόρξεζην πξάγκα βάζεη ηνπ άξζξνπ 967 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα) έρεη 

απνθιεηζηεί από ηνλ επελδπηή, κε πνηεο ελέξγεηεο έρεηε δηαθπιάμεη ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ; Πνηνη έιεγρνη έγηλαλ θαη πνηεο παξαβάζεηο δηαπηζηώζεθαλ; 
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2. Γεδνκέλνπ όηη ν Γήκνο θαη ε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο έρνπλ δεηήζεη λα 

ραξαθηεξηζηεί ν ρώξνο σο «Ιζηνξηθόο Τόπνο» ιόγσ ηεο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο αμίαο, 

δεζκεύζηε λα επηζπεύζεηε ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη ηειηθήο θήξπμήο ηνπ;  

3. Έρεη γίλεη έιεγρνο από ηελ αξκόδηα Δθνξεία Αξραηνηήησλ, αλεμάξηεηα αλ ν ρώξνο 

είλαη θεξπγκέλνο σο Αξραηνινγηθόο, γηα ηελ επηβνιή ησλ όξσλ πξνζηαζίαο πηζαλώλ 

αξραηνηήησλ; 

4. Θα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ν ρώξνο ησλ 

πεγώλ ζηελ πνιηηηζηηθή δηαδξνκή πνπ ζπλδέεη 27 ζεκαληηθά κλεκεία πνιηηηζκνύ 

ζηνλ Απνθόξσλα; 

5. Με πνηνπο ηξόπνπο ζα αλαδείμεηε θαη ζα δηαθπιάμεηε ηελ ηζηνξηθόηεηα ηνπ ρώξνπ; 

6. Θα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα ραξηνγξαθεζνύλ θαη λα 

νξηνζεηεζνύλ άκεζα όιεο νη πεγέο ηνπ ρσξηνύ; 

7. Θα κεξηκλήζεηε έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζηαζία θαη ε θαζαξόηεηα ησλ 

πδάησλ ελάληηα ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πγείαο θαη ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ; Θα 

θαηαξηίζεηε θαηάιιειν πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ 

πξννξίδεηαη γηα αλζξώπηλε θαηαλάισζε ζύκθσλα κε ηε ΚΥΑ Γ1 (δ)/ ΓΠ 

νηθ.67322/2017 (ΦΔΚ 3282/Β/19.9.2017); 

Αιηούμαι ηα παρακάηω έγγραθα 

1. Τα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ λεξώλ ησλ 

πεγώλ Αξκέλσλ από ην 2018 έσο ζήκεξα ζύκθσλα κε ηελ ΚΥΑ Γ1 (δ)/ ΓΠ 

νηθ.67322/2017 θαη ηε ζρεηηθή λνκνζεζία. 

2. Τν ηνπνγξαθηθό κε ην νπνίν έγηλε ε ζπγθεθξηκέλε αγνξαπσιεζία. 

3. Οπνηαδήπνηε θαηαγξαθή αλαθνξηθά κε ηηο Πεγέο Αξκέλσλ ζην Αξρείν Υπεξεζίαο 

Δγγείσλ Βειηηώζεσλ (ΥΔΒ – Πεξηθέξεηα Κξήηεο Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο), 

επξηζθόκελν ζήκεξα ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο. 

 
Ο ερωηών Βοσλεσηής 

 
Κρίηων Αρζένης 




