
 
 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022 

Ερώτηση 

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας 

                                               Πολιτισμού και Αθλητισμού 

                                               Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Θέμα: Ιδιωτικοποίηση των ιστορικών Οχυρών της Πέρδικας  

 

Στις 19 Ιανουαρίου 2022 το Ταμείο Εθνικού Στόλου, μέσω της Υπηρεσίας Αξιοποίησης 

Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), εξέδωσε «Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αξιοποίηση του Ακινήτου Πέρδικα», το οποίο 

βγαίνει προς μίσθωση για 99 έτη με ετήσιο επιθυμητό ενοίκιο (1) ένα εκατ. ευρώ τον 

χρόνο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η συγκεκριμένη έκταση που διατίθεται προς 

«εκμετάλλευση» αποτελεί τόπο ιστορικής μνήμης και φυσικού κάλλους καθώς 

πρόκειται για  οχυρά που είχαν στόχο την άμυνα της Αττικής κατά τον Β´ Παγκόσμιο 

πόλεμο. Συγκεκριμένα τα «Ναυτικά Οχυρά της Πέρδικας» (Ν.Ο.Α. – Νότια Οχυρά 

Αίγινας) που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το 1936, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην 

άμυνα της χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα Νότια Οχυρά της Αίγινας μαζί με τα 

Βόρεια Οχυρά στον Τούρλο (Β.Ο.Α.) και τα Παρατηρητήρια του νησιού ήταν μια 

ενδιάμεση αλυσίδα στην άμυνα της χώρας, ενός αμυντικού άξονα που ξεκινούσε από 

την Κρήτη, διέτρεχε την ηπειρωτική Ελλάδα και κατέληγε στα Οχυρά Ρούπελ της 

Μακεδονίας. Η προοπτική διάθεσης της συγκεκριμένης έκτασης βρίσκει αντίθετη την 

τοπική κοινωνία στο σύνολό της με  το Τοπικό Συμβούλιο Πέρδικας να αποφασίζει 

ομόφωνα και να ζητά να διακοπούν οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει από το ΤΕΣ 

και να χαρακτηριστεί ο χώρος των Οχυρών Πέρδικας ως ιστορικό Μουσείο 2ου 
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Παγκοσμίου Πολέμου, να γίνουν εργασίες αποκατάστασης του χώρου και να 

κατασκευαστεί ναυτικό μουσείο, που θα αναδεικνύει την εποχή και την ιστορία της 

ναυτικής παράδοσης της Αίγινας. Η παράδοση ενός ιστορικού τόπου προς  εμπορική 

εκμετάλλευση από ιδιώτες και μάλιστα με σχέδια μετατροπής του σε χώρους εστίασης, 

ξενοδοχείων κλπ, είναι άκρως προσβλητική ως προς την ιστορικότητα του τόπου,  

προσβάλει την Ιστορική μνήμη των κατοίκων του νησιού, ακυρώνει την Ιστορία του 

τόπου, όπως επίσης αλλοιώνει βάναυσα το περιβάλλον. 

Δεδομένων τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Συμφωνείτε με τη διάθεση ιστορικών μνημείων προς εμπορική εκμετάλλευση 

από ιδιώτες; 

2. Σκοπεύετε - μετά τις αντιδράσεις του συνόλου των κατοίκων της περιοχής - να 

σταματήσετε τη διαδικασία διάθεσης του ιστορικού τόπου των οχυρών της 

Πέρδικας;  

3. Σκοπεύετε να προχωρήσετε στην ανάδειξη της περιοχής ως ιστορικού τόπου 

με τη δημιουργία Μουσείου; 

4. Τι προτίθεστε να πράξετε για την αποκατάσταση των μνημείων της περιοχής; 

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές 

Γιάνης Βαρουφάκης 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Μαρία Απατζίδη 

Κρίτων Αρσένης 

Κλέων Γρηγοριάδης 

Γιώργος Λογιάδης 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

Σοφία Σακοράφα 




