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- Επικεφαλής Παρατάξεων  
- Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων 
- ∆ήµο Χανίων 
- Γραφείο Τυπου και ∆ηµοσίων 

Σχέσεων  
 
 

ΘΕΜΑ: ∆ιαβίβαση της αριθ. 93/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου. 
 

Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα για τις δικές σας ενέργειες, αντίγραφο της 

αριθµ. 93/2021 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (πρακτικό Ν° 17/05-10-

2021), που αφορά στην Έκδοση ψηφίσµατος για τη διάσωση του φρουρίου 

Ιτζεδίν στην ΠΕ Χανίων.  

 

Η Προϊσταµένη του Τµήµατος  
 
 

Νίκη Βαρδιάµπαση  
 

 
 

 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 

- Γραφείο Περιφερειάρχη 
- Εντεταλµένο Περιφερειακό Σύµβουλο 
  Πολιτισµού και Απόδηµου Ελληνισµού 
- Εκτελεστικό Γραµµατέα Π.Κ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α∆Α:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Αυτοτελές Τµήµα Συλλογικών Οργάνων  
 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 17/05-10-2021 

Αριθµ. απόφ.  93/2021 
 

Στο Ηράκλειο σήµερα Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30. 
πραγµατοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ (οδός Υγείας 
αρ. 2 Ηράκλειο), δια ζώσης συνεδρίαση των µελών του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 26ης 
Μαΐου 2019 και ανακηρύχθηκαν µε την αριθµ. 69/2019 απόφαση του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου, (σύµφωνα µε το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020) και 
την ∆1 α/ΓΠ.οικ.57069/2021-ΦΕΚ 4337/Β/18-9-2021 ΚΥΑ: «Έκτακτα µέτρα 
προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστηµα από τη 
∆ευτέρα, 20 Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη ∆ευτέρα, 27 
Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 06:00» και την αριθµ. 642/24-09-21 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ. 283588/24-09-2021 
Πρόσκληση σε ορθή επανάληψη του Προέδρου του. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι κ.κ.: 
Αλεξάκης Γεώργιος, Ανδρουλάκης Ιωάννης, Αρχοντάκης Γεώργιος, Βαµβακάς 
Λάµπρος, Γουλιδάκης Ιωάννης (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Λασιθίου), Γύπαρης Κωνσταντίνος, ∆ανδουλάκης Κωνσταντίνος, ∆ασκαλάκη 
Καλλιόπη (Πόπη), ∆οξαστάκης Ζαχαρίας, Ζάχαρης Ευάγγελος, Κακογιαννάκης 
Νικόλαος, Καλλέργης Νικόλαος, Καλογερής Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων), Καµπουράκης Λάµπρος, Κοπάσης Ελευθέριος, 
Κουρουπάκης Αναστάσιος (Τάσος), Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη), Κριτσωτάκης 
Μιχαήλ, Λιονή Μαρία (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνου), 
Μαλανδράκη – Κρασουδάκη Σοφία, Μανούσακας Ιωάννης, Μανουσάκης 
Νικόλαος, Μαρινάκης Αλέξανδρος, Μαρκογιαννάκης Αλέξανδρος, Ματαλλιωτάκης 
Γεώργιος, Μηλάκη Γεωργία, Μπαριτάκης Παύλος (Πρόεδρος Περιφερειακού 
Συµβουλίου), Ξενικάκης Κωνσταντίνος, Ξυλούρης Νικόλαος, Παπαβασιλείου 
Νεκτάριος, Παπαδεράκης Αντώνιος, Παρασύρης Ιωάννης, Πιαγκαλάκης Γεώργιος, 
Πιτσούλης Γεώργιος, Σκουλάς Νικόλαος, Συντυχάκης Εµµανουήλ, Συριγωνάκης 
Νικόλαος (Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου), Τσιφετάκης 
Γεώργιος (Σερέτης), Φασουλάκης Κωνσταντίνος, Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, 
Χνάρης Εµµανουήλ, Χουδετσανάκη – Γιακουµάκη Ειρήνη και Χρονάκης Νικόλαος. 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα, ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης καθώς και οι Περιφερειακοί 
Σύµβουλοι κ.κ.: Κονταξάκης Γεώργιος, Κουκλινός Ανδρέας, Κωνσταντινίδης 
Ευθύµιος (Θέµης), Κώτσογλου Κυριάκος, Λεονταράκης Ιωάννης, Μερωνιανάκης 
Γεώργιος, Σπυρόπουλος Γεώργιος και Τζεδάκης Σταύρος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ακόµα οι κ.κ.: ∆ασκαλάκη Χρυσούλα 
∆ιευθύντρια Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού ΠΚ, Βογιατζή 
Χρυσάνθη ειδική σύµβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος ΠΚ κ. 
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Ξυλούρη Νικόλαου, Καµπέλη Κωνσταντίνα και Μηλιαράς Γεώργιος υποψήφιοι για 
τη θέση του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης και για 
την τήρηση των πρακτικών οι: Βαρδιάµπαση Νίκη, Γιατροµανωλάκη Ευαγγελία, 
Μιχελινάκη Άννα και Νικάκη ∆έσποινα και υπάλληλοι του Τµήµατος Συλλογικών 
Οργάνων ΠΚ. 

Παρατήρηση:  
α) Όλοι οι συµµετέχοντες Περιφερειακοί Σύµβουλοι και οι εισηγητές 

προσκόµισαν πιστοποιητικά εµβολιασµού ή νόσησης σύµφωνα µε την αριθµ. ∆1 
α/ΓΠ.οικ.57069/2021 - ΦΕΚ 4337/Β/18-9-2021 ΚΥΑ: «Έκτακτα µέτρα προστασίας 
της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα, 20 
Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη ∆ευτέρα, 27 Σεπτεµβρίου 2021 και 
ώρα 06:00». 

β) Ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Καµπουράκης Λάµπρος προσήλθε στη 
διάρκεια της συζήτησης της 3ης επερώτησης και µετά τη συζήτηση: της 1ης και 2ης 
επερώτησης, των 2(δύο) εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και του 1ου θέµατος 
ηµερήσιας διάταξης «εκλογής Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της 
Επιχείρησης». 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
 

Ψήφισµα 01: Έκδοση ψηφίσµατος για τη διάσωση του φρουρίου Ιτζεδίν 
στην ΠΕ Χανίων  

 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) του Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», 
β)  του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»,  
όπως εχουν τροποποιθεί και ισχύουν. 

2. Το Π.∆. 149/2010: «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης»(ΦΕΚ 242/27-12-2010, 
τεύχος Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε την αριθµ. 1218/ΦΕΚ 762 τ. Β΄/ 
26-02-2021 Απόφαση Συντονίστριας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 

3. Την πρόταση ψηφίσµατος από την παράταξη «ΚΡΗΤΗ Η ΖΩΗ ΜΑΣ», που 
παρουστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων κ. Καλογερή Νικόλαο και 
στο οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
«Η Περιφέρεια Κρήτης έµπρακτα και µε συνέπεια την τελευταία δεκαετία 
υποστηρίζει όλες τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης του πολιτιστικού 
αποθέµατος του νησιού θεωρώντας το έναν από τους σηµαντικότερους πυλώνες 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη της Κρήτης. 
Σε αυτό το πλαίσιο και ειδικά σε ό,τι αφορά στα Χανιά, µεγάλα έργα πολιτισµού 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί και συνεχώς πλαισιώνονται τόσο από νέες δράσεις 
σηµαντικής εµβέλειας, όσο και από ένα συνολικό και ολοκληρωµένο σχεδιασµό 
για την επόµενη δεκαετία, σε συνεργασία µε τους ∆ήµους της Π.Ε. Χανίων και το 
Υπουργείο Πολιτισµού.  
Στον πολιτιστικό χάρτη που διαµορφώνεται σηµαντικό ρόλο πρέπει να έχει το 
Φρούριο Ιτζεδίν. 
Αποτελεί ιστορικό διατηρητέο µνηµείο το οποίο χτίστηκε το 1872 από τον Ρεούφ 
Πασά. Από αµυντικό οχυρό επί Τουρκοκρατίας σταδιακά και µε παρεµβάσεις ήδη 
από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας µετατράπηκε σε εγκληµατική φυλακή και 
σε φυλακή πολιτικών κρατουµένων. Εκεί φυλακίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 
1903, ο Θεόδωρος Πάγκαλος το 1926-1928, και πλήθος πολιτικών κρατουµένων 
κατά τα χρόνια του εµφυλίου και της µετεµφυλιακής περιόδου (1948-1964), 
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αποτελώντας τόπο µαρτυρίου αγωνιστών της αριστεράς που έδωσαν ακόµα και 
τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τις αξίες και τα ιδανικά τους. Στην περίοδο της 
Ναζιστικής Κατοχής οι Γερµανοί το χρησιµοποίησαν ως στρατιωτική βάση και 
αποθήκη. Στο Ιτζεδίν πραγµατοποιήθηκε το 1972 η τελευταία εκτέλεση θανατικής 
ποινής στην Ελλάδα, ενώ έπαψε να χρησιµοποιείται ως φυλακή µε τη 
µεταπολίτευση το 1974.  
Το Φρούριο Ιτζεδίν είναι σήµερα φανερά εγκαταλελειµµένο και καταρρέει 
κυριολεκτικά. Η µεγάλη ιστορική σηµασία του σήµερα, µετά την εθνική 
συµφιλίωση, και η γεωγραφική θέση και τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του, 
αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήµατα και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για τη 
διάσωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίησή του. 
Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί την Ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Πολιτισµού, το 
∆ήµο Χανίων και όλους τους συναρµόδιους φορείς και κινήσεις πολιτών να 
διαµορφώσουµε από κοινού ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που να οδηγήσει στην 
διάσωση και αποκατάσταση του σηµαντικού αυτού µνηµείου της νεότερης 
ιστορίας µας και στην επανασύνδεση του µε τη σηµερινή ζώσα πραγµατικότητα.  
Το παρόν αποτελεί οµόφωνο αίτηµα – ψήφισµα προς το Υπουργείο Πολιτισµού 
προκειµένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες µε σκοπό τη διάσωση και 
ανάδειξη του Φρουρίου Ιτζεδίν στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού σχεδιασµού που θα 
ενσωµατώνει τα κτίρια στο σήµερα µε σεβασµό στις µνήµες που αυτά φέρουν και 
µε µία προσέγγιση που θα δικαιώνει τους διαχρονικούς αγώνες για τη δηµοκρατία 
και την ευηµερία αυτού του τόπου» 

4. Την πρόταση ψηφίσµατος από την παράταξη ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, που 
παρουστηκε από τον περιφερειακό σύµβουλο κ. Συντυχάκη Εµµανουήλ και στο 
οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
  «Είναι επιτακτική ανάγκη  να διασωθεί, µε κρατική ευθύνη, το φρούριο Ιτζεδίν, 
που λειτουργούσε ως φυλακή πολιτικών κρατουµένων και είναι ιστορικός τόπος 
µνήµης, όπως η Μακρόνησος και η Γυάρος.  
Η Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης στηρίζει το κείµενο υπογραφών που µας 
κοινοποιήθηκε από το Παράρτηµα Χανίων της ΠΕΑΕΑ-∆ΣΕ,  το οποίο  έχουν 
υπογράψει   εκατοντάδες  Χανιώτες, µε απαίτηση την άµεση αποκατάσταση του 
ιστορικού φρουρίου Ιτζεδίν.  
Επίσης,  σας γνωρίζουµε ότι για το ίδιο θέµα έχει παρθεί οµόφωνη  απόφαση 
δηµοτικού συµβουλίου  Χανίων (σας επισυνάπτεται), στη συνεδρίαση της  26 Μάη 
2021 , µε την οποία  το ∆Σ υιοθετεί το αίτηµα της Λαϊκής Συσπείρωσης Χανίων, 
προκειµένου να αποκατασταθεί άµεσα,  µε ευθύνη και χρηµατοδότηση του 
κράτους, το ιστορικό Φρούριο του Ιτζεδίν. 
Ζητούµε το περιφερειακό συµβούλιο που θα συνεδριάσει στις 30 Σεπτέµβρη  :   

1.  Να προσυπογράψει το κείµενο υπογραφών   που κοινοποιήθηκε από το 
Παράρτηµα Χανίων της ΠΕΑΕΑ-∆ΣΕ   στα µέλη του περιφερειακού 
συµβουλίου.     

2.  Να απαιτήσει από την κυβέρνηση τη διάσωση του Ιτζεδίν που καταρρέει, 
µε κίνδυνο να υποστεί ακόµη µεγαλύτερες καταστροφές µέσα στο 
χειµώνα.   

3. Την έκδοση   ψηφίσµατος  µε το παρακάτω περιεχόµενο :  
"Να αποκατασταθεί άµεσα µε ευθύνη και χρηµατοδότηση του κράτους το ιστορικό 
φρούριο του Ιτζεδίν, ώστε να αναδειχθεί ως ιστορικό µνηµείο και να δοθεί στην 
τοπική κοινωνία, για να µπορεί να αξιοποιείται από το λαό και τη νεολαία, για την 
ανάδειξη της ιστορίας του λαϊκού κινήµατος του τόπου» 

5. Τις απόψεις των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κρήτης κατά τη συνεδρίαση του σήµερα 
Τρίτη 05 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30. πραγµατοποιήθηκε, δια ζώσης 
αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω  ψηφίσµατος για τη διάσωση του 
φρουρίου Ιτζεδίν στην ΠΕ Χανίων: 
     «Η Περιφέρεια Κρήτης καλεί την Ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Πολιτισµού, 
το ∆ήµο Χανίων και όλους τους συναρµόδιους φορείς και κινήσεις πολιτών να 
διαµορφώσουµε από κοινού ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που να οδηγήσει στην 
διάσωση και αποκατάσταση του σηµαντικού αυτού µνηµείου της νεότερης 
ιστορίας µας και στην επανασύνδεση του µε τη σηµερινή ζώσα πραγµατικότητα.  

Το παρόν αποτελεί οµόφωνο αίτηµα – ψήφισµα προς το Υπουργείο 
Πολιτισµού προκειµένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες µε σκοπό τη 
διάσωση και ανάδειξη του Φρουρίου Ιτζεδίν στο πλαίσιο ενός πολιτιστικού 
σχεδιασµού που θα ενσωµατώνει τα κτίρια στο σήµερα µε σεβασµό στις µνήµες 
που αυτά φέρουν και µε µία προσέγγιση που θα δικαιώνει τους διαχρονικούς 
αγώνες για τη δηµοκρατία και την ευηµερία αυτού του τόπου.  

Να αποκατασταθεί άµεσα µε ευθύνη και χρηµατοδότηση του κράτους το 
ιστορικό φρούριο του Ιτζεδίν, ώστε να αναδειχθεί ως ιστορικό µνηµείο και να δοθεί 
στην τοπική κοινωνία, για να µπορεί να αξιοποιείται από τους πολίτες και τη 
νεολαία, για την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου»,   

 
σύµφωνα και µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.  
 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως παρακάτω: 
Ηράκλειο, 05-10-2021 
 

Ο Πρόεδρος του Π.Σ                          Η Γραµµατέας                    Τα µέλη  
 
 

Παύλος Μπαριτάκης                       Γεωργία Μηλάκη 
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