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Βουτιά στα καταδυτικά πάρκα 

 
 

«Μέχρι σήμερα οι λάτρεις της κατάδυσης πήγαιναν σε άλλες χώρες. Ελπίζουμε ότι σύντομα η 
Ελλάδα θα καταφέρει να προσελκύσει ένα κομμάτι αυτού του τουρισμού», αναφέρει στην «Κ» 
ο δήμαρχος του Αποκόρωνα (φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ). 
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Τα πρώτα δύο καταδυτικά πάρκα είναι γεγονός, τουλάχιστον θεσμικά. Τον Ιούλιο 
και τον Αύγουστο εγκρίθηκε δημιουργία καταδυτικών πάρκων στον Αποκόρωνα 
Χανίων και στον Τυρό Αρκαδίας, έπειτα από πολλά χρόνια προσπαθειών και στις 
δύο περιπτώσεις. Τώρα ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση των έργων που θα 
προσδώσουν στα δύο πάρκα μια ιδιαίτερη ταυτότητα – πιο προχωρημένη είναι η 
περίπτωση του Αποκόρωνα που έχει ήδη συμφωνήσει με το υπουργείο Εθνικής 
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Άμυνας τη βύθιση δύο παλαιών πολεμικών πλοίων, καθώς και την πόντιση 
υφάλων σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). 

Το πρώτο πάρκο στη χώρα μας εγκρίθηκε στην περιοχή Ομπρός Γιαλός του 
Αποκόρωνα και έχει έκταση 60 στρεμμάτων. «Το παλεύουμε από το 2014, 
χρειάστηκαν 46 αδειοδοτήσεις», λέει ο δήμαρχος της περιοχής, Χαράλαμπος 
Κουκιανάκης. «Επιτέλους η προσπάθειά μας τελεσφόρησε και αποκτήσαμε το 
πρώτο καταδυτικό πάρκο στην Ελλάδα. Τώρα βέβαια ανοίγει ο δρόμος της 
υλοποίησης, που είναι μακρύς. Ελπίζουμε ότι στα τέλη του 2022 το πάρκο θα 
είναι γεγονός. Έχουμε ήδη συνάψει συμφωνίες με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
που θα μας δώσει δύο παροπλισμένα σκάφη, ένα 42 μέτρων ξύλινο και ένα 25 
μέτρων σιδερένιο για να τα ποντίσουμε. Επίσης συμφωνήσαμε με το ΕΛΚΕΘΕ για 
την πόντιση 38 τεχνητών υφάλων διαστάσεων έως 5Χ6, για να δημιουργήσουμε 
εστίες για τα ψάρια. Το καταδυτικό πάρκο, μαζί με το δίκτυο μονοπατιών 120 
χλμ. που δημιουργούμε αυτή την περίοδο θα δημιουργήσουν ιδανικές συνθήκες 
για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή μας». 

Το δεύτερο πάρκο θα καταλαμβάνει έκταση 1.700 στρεμμάτων, στην περιοχή του 
Τυρού Αρκαδίας, από το Ακρωτήριο Τρίκερι έως το μέσο της παραλίας Τηγάνι. 
«Χρειάστηκε 4-5 χρόνια γραφειοκρατίας, αλλά τα καταφέραμε», λέει ο δήμαρχος 
Νότιας Κυνουρίας, Χαράλαμπος Λυσικάτος. «Θέλουμε το καταδυτικό πάρκο, σε 
συνδυασμό με το ήδη επιτυχημένο πεδίο αναρρίχησης στο Λεωνίδιο, να 
δημιουργήσει έναν πόλο εναλλακτικού τουρισμού. Παράλληλα όμως το πάρκο 
θα βοηθήσει και το θαλάσσιο οικοσύστημα: εντός της έκτασής του απαγορεύεται 
η αλιεία, ενώ με τους υφάλους που σκεφτόμαστε να ποντίσουμε θα 
δημιουργηθούν φιλόξενες συνθήκες για την αύξηση των ψαριών». 

Ο δήμος θέλει να προχωρήσει άμεσα στη σήμανση του πάρκου, με αγκυροβόλια 
και πλωτούς φωτοσημαντήρες, ενώ εξετάζει παράλληλα τι έργα μπορούν να 
γίνουν για να αποκτήσει ο βυθός μεγαλύτερο ενδιαφέρον. «Μερικοί πιστεύουν 
ότι πρέπει να ποντίσουμε αγάλματα, εγώ προσωπικά το βρίσκω λίγο… κιτς», λέει 
ο κ. Λυσικάτος. «Πιθανά θα ποντίσουμε κάποιο πλοιάριο. Πάντως δεν θέλουμε 
να κινηθούμε βιαστικά – άλλωστε υπάρχουν ήδη κάποια ενδιαφέροντα σημεία 
στον βυθό, όπως βαγονέτα και απομεινάρια από τα εγκαταλελειμμένα μεταλλεία 
βαρύτη που βρίσκονται στην ξηρά. Θα θέλαμε να επενδύσουμε στην εκπαίδευση 
νέων δυτών, όσο και στην αναψυχή».  

«Υπολογίζεται ότι οι λάτρεις του καταδυτικού τουρισμού στην Ευρώπη είναι 5 
εκατομμύρια», λέει ο κ. Κουκιανάκης. «Μέχρι σήμερα όλοι αυτοί πήγαιναν σε 
άλλες χώρες για την αγαπημένη τους ασχολία. Ελπίζουμε ότι σύντομα η Ελλάδα 
θα καταφέρει να προσελκύσει ένα κομμάτι αυτού του τουρισμού». 

 


