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Θέµα: «Προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του φρουρίου Ιτζεδίν»

Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί,

Σε συνέχεια  σειράς  προηγούµενων  επιστολών  µου,  από  το  2011 έως  και σήµερα,  για την
ανάγκη προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του φρουρίου Ιτζεδίν, επανέρχοµαι στο θέµα,
επισηµαίνοντας σας τα εξής:

1. Ιστορικότητα του φρουρίου
Το  φρούριο  Ιτζεδίν  που  βρίσκεται  στο  Καλάµι  της  ∆ηµοτικής  Ενότητας  Σούδας  ∆ήµου
Χανίων, χτίστηκε το 1872 και αποτελεί ένα από τα οχυρωµατικά έργα που χτίστηκαν για τη
προστασία  του  λιµανιού  της  Σούδας.  Στα  µεταγενέστερα  χρόνια  χρησιµοποιήθηκε  ως
φυλακή  πολιτικών  κρατουµένων,  κρατουµένων  του  κοινού  ποινικού  δικαίου  αλλά  και
θανατοποινιτών.  Την  περίοδο  της  Κρητικής  Πολιτείας  (1903)  ο  Ελευθέριος  Βενιζέλος
γνώρισε για 15 ηµέρες το αφιλόξενο περιβάλλον των φυλακών του φρουρίου. Στη διάρκεια
του  εµφυλίου,  στα  πρώτα  µετεµφυλιακά  χρόνια  αλλά  και  στη  διάρκεια  της  δικτατορίας,
εκατοντάδες  πολιτικοί  κρατούµενοι  πέρασαν  από  τα σκοτεινά  µπουντρούµια  του  ενώ  στη
µεταπολίτευση,  αποτέλεσε  τον  «φυσικό»  χώρο  για  να  γυριστούν  σκηνές  δύο  αξιόλογων
κινηµατογραφικών  ταινιών (“Μέρες  του ‘36” του Θ. Αγγελόπουλου και “Πέτρινα χρόνια”
του Π. Βούλγαρη).

2. Σηµερινή κατάσταση
Αυτό  το  σηµαντικό  µνηµείο  της  σύγχρονης  πολιτικής  ιστορίας  της  χώρας  σήµερα  –
δυστυχώς  - καταρρέει,  λόγω  της  ανεπαρκούς  χρηµατοδότησης,  από την  Πολιτεία,  για  την
συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του και παρά τις επίµονες προσπάθειες και προτάσεις
του ∆ήµου Χανίων (και προγενέστερα του ∆. Σούδας) για να εξευρεθεί χρηµατοδότηση για
τις  αναγκαίες  εργασίες  ανάδειξης  και  συντήρησής  του,  προτάσεις  οι  οποίες  δεν  έχουν
εισακουστεί έως σήµερα από τα εµπλεκόµενα Υπουργεία. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια
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το µνηµείο να είναι µη επισκέψιµο για το κοινό εξαιτίας της επικινδυνότητας των κτιρίων και
της εγκατάλειψης των χώρων του φρουρίου.

3. Η πρόταση του ∆ήµου Χανίων για τη διάσωση του Φρουρίου

Κατόπιν των ανωτέρω και µε δεδοµένο ότι το Φρούριο Ιτζεδίν, αποτελεί  σύµβολο εθνικής
αναφοράς, µνηµείο ελευθερίας και δηµοκρατίας  το οποίο οφείλουµε να  διασώσουµε, να
προστατεύσουµε και  να  αναδείξουµε διατηρώντας  ζωντανή  την  ιστορία  και  µνήµη  του
τόπου µας και αποδίδοντάς το παράλληλα στην τοπική κοινωνία, µε χρήσεις πολιτιστικού
και  µουσειακού  χαρακτήρα,  ζητούµε  να  γίνει  παραχώρηση  της  χρήσης  του  φρουρίου
Ιτζεδίν, από την Εταιρεία Ακινήτων ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ ΑΕ), στο ∆ήµο Χανίων, ώστε στη
συνέχεια  να  συναφθεί  Προγραµµατική  Σύµβαση  µεταξύ  του  ∆ήµου  Χανίων  και  του
Υπουργείου  Πολιτισµού,  για  την  εκπόνηση  µελέτης  για  την  άµεση  επισκευή  και
αποκατάσταση  του  Μνηµείου  αλλά  και  την  ανάδειξη  του  -  σε  συνεργασία  και  µε  το
Υπουργεία  ∆ικαιοσύνης,  ∆ιαφάνειας  &  Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων  και  Πολιτισµού  -  ως
επισκέψιµου χώρου ιστορικής µνήµης αλλά και ως χώρου τέχνης και πολιτισµού.

Με την πεποίθηση ότι θα εξετάσετε θετικά το αίτηµά του ∆ήµου Χανίων, αναµένουµε την
απάντηση σας, επισηµαίνοντας σας ότι  η Πολιτεία έχει ιστορική ευθύνη να διασώσει το
φρούριο  Ιτζεδίν  αναδεικνύοντας  το ως  σύµβολο  εθνικής  αναφοράς  αλλά  και ως  χώρο
πολιτισµού και προώθησης των ιδεωδών της δηµοκρατίας και ελευθερίας.
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