
 

     Ηράκλειο, 2-11-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς την κα. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 

Θέμα: Ανάδειξη εγκαταστάσεων που διασώζονται από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και αξιοποίηση τους ως μνημεία πολέμου και μνήμης 

 

Το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς ζητάει με επιστολή του  να αναδειχθούν οι 

εγκαταστάσεις που διασώζονται από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και να αξιοποιηθούν 

ως μνημεία πολέμου και μνήμης αυτής της αιματηρής και φρικτής περιόδου. Το 

στρατόπεδο αυτό είναι το μεγαλύτερο αμυντικό-οχυρωματικό έργο που έκαναν οι 

Γερμανοί στη Μεσόγειο. 

Οι εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ασφεντιλιά, όσο και άλλες σωζόμενες στην 

Κρήτη, είναι ζωντανά μνημεία του γεωπολιτικά στρατηγικού ρόλου που έπαιξε και 

παίζει το νησί διαχρονικά. Ειδικά η νότια και νοτιοανατολική πλευρά της Κρήτης 

λειτούργησε καταλυτικά στη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων και στην επιβολή της 

παγκόσμιας ειρήνης. 

Το σωματείο, «Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς» υπέβαλε αίτηση θεραπείας (αρ. πρωτ. 

εισερχ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΚΡ/ΤΠΝΜΚΠΑ/706669/80170/4613/2764/15.12.2020)(Συν.1

) κατά της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΝΣΑΚ/ΤΜΝΜ/145393/14110/1754/270/ 

17-6-2013 Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία οι γερμανικές  οχυρωματικές 

εγκαταστάσεις στην περιοχή Ασφεντιλιά Πιτσιδιών, Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου δεν 

χαρακτηρίζονται μνημεία ή ιστορικοί τόποι.  

Κατόπιν τούτου και αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν από αυτοψίες και 

έρευνες στην περιοχή, υπέβαλε αίτημα ακύρωσης κατά της απόφασης του ΥΠΠΟΑ 

στις 23-9-2022 (αρ. πρωτ. 457485) και έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 496567/13.10.2022  

από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, 

Μουσείων και Τεχνικών Έργων, Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης, 

Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων, Γ΄ Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου, 104 33 – 

Αθήνα. 

Το Δίκτυο Συλλόγων Μεσσαράς, αναφέρει ότι πρέπει να θωρακίσουνε την ιστορική 

κατοχική  μνήμη της Κρήτης.  Είναι χρέος μας να διατηρήσουμε άσβεστη την 

ιστορική  μνήμη των ολοκαυτωμάτων, την  ισοπέδωση  και καταστροφή που 

υπέστησαν τα χωριά. Ίσως αυτό λειτουργήσει ως μια διαρκή υπενθύμιση για 

πανανθρώπινες αξίες όπως είναι ο σεβασμός, η ειρήνη και η δικαιοσύνη, για όλους 

τους πολίτες του κόσμου. 

Η στρατιωτική βάση του Ασφεντιλιά – Πιτσιδίων, ( συμπεριλαμβάνει νοσοκομείο, 

στρατώνες, διοικητήριο, ΚΨΜ, υπόγεια καταφύγια, δεξαμενές νερού , ζωγραφιές, 

χαρακώματα, έξι βάσεις μεγάλων πυροβόλων, κλπ) σώθηκε διότι δεν 

εκπυρσοκρότησαν τα εκρηκτικά  που είχαν τοποθετήσει οι Γερμανοί στο στρατόπεδο, 
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φεύγοντας για την Σούδα των Χανίων. Οι υπόλοιπες στρατιωτικές βάσεις στην Κρήτη 

έχουν καταστραφεί και σώζονται μόνο τα οχυρωματικά έργα αυτών. 

 

Ερωτάσθε κα. Υπουργέ: 

Τι ενέργειες θα γίνουν ώστε το προαναφερθέν στρατόπεδο να αξιοποιηθεί ως μνημείο 

πολέμου και να γίνει ένα θεματικό πάρκο ιστορικού τουρισμού στην Κρήτη, 

προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες, όπως γίνεται σε άλλα κράτη της Ευρώπης;   

 

Ο ερωτών βουλευτής 

Γεώργιος Λογιάδης 

 




