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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ
Προς τον σποσργό Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Απνθαηάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνύ θξνπξίνπ «Ιηδεδίλ» ζηα Φαληά
Τν θξνύξην «Ιηδεδίλ» ζην ρσξηό Καιάκη Φαλίσλ είλαη από ηα ιίγα ζηελ Διιάδα
πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ηόζν ζηελά κε ηελ ηζηνξία ησλ ιατθώλ αγώλσλ, κε ηελ αιύγηζηε
ζηάζε ησλ εθαηνληάδσλ θνκκνπληζηώλ θαη άιισλ αγσληζηώλ απέλαληη ζηε βία θαη
ηηο δηώμεηο ηνπ αζηηθνύ θξάηνπο ηνλ 20ν αηώλα. έγηλε ηόπνο θξάηεζεο θαη καξηπξίνπ
γηα θνκκνπληζηέο θαη άιινπο αγσληζηέο.
Υπνινγίδεηαη όηη κέρξη ην 1964 βαζαλίζηεθαλ ζην Ιηδεδίλ πεξίπνπ 400
θνκκνπληζηέο θαη αληηζηαζηαθνί, ελώ ζηα θειηά πνπ θξαηνύληαλ νη κειινζάλαηνη
θνκκνπληζηέο πξηλ νδεγεζνύλ ζην απόζπαζκα ππάξρνπλ αθόκα ραξαγκέλα ηα
νλόκαηα θαη ηα ηειεπηαία ιόγηα θάπνησλ από απηνύο. Ωο θπιαθή ιεηηνύξγεζε κέρξη
ην 1971, νπόηε θαη έθιεηζε νξηζηηθά.
Τν 1975, ην ππνπξγείν Γηθαηνζύλεο παξαρώξεζε γηα ρξήζε ην εληόο ηνπ ηείρνπο
ζπγθξόηεκα ηνπ θξνπξίνπ Ιηδεδίλ ζην ππνπξγείν Δζληθήο Ακπλαο θαη ηελ Υπεξεζία
ηνπ Ναπζηάζκνπ Κξήηεο.
Τν 1986 ην θξνύξην ραξαθηεξίζηεθε ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν θαη πιένλ
ππάγεηαη θαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ππνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ - ζπγθεθξηκέλα ζηελ
Υπεξεζία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Τερληθώλ Δξγσλ Κξήηεο. Από ην 2007 πεξλάεη
ζηελ Κηεκαηηθή Δηαηξεία ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΔΓ).
Τν Γεθέκβξε ηνπ 2011 ε ΚΔΓ ζπγρσλεύζεθε κε ηελ (ηόηε) εηαηξεία «Διιεληθά
Τνπξηζηηθά Αθίλεηα» ιακβάλνληαο ηελ επσλπκία ΔΤΑΓ (Δηαηξεία Αθηλήησλ
Γεκνζίνπ), ελώ πξόζθαηα πέξαζε ζην ππεξηακείν κε ηελ ελζσκάησζε ηνπ ΔΤΑΓ
ζην νπνίν αλήθεη ζήκεξα.
Σηνλ ηζηνξηθό απηό ηόπν, δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θακηά εξγαζία ζπληήξεζεο
θαη ε αικύξα ηεο ζάιαζζα επηβαξύλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ άζρεκε θαηάζηαζε
θαη λα θάλεη άκεζα αλαγθαίεο ηηο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ, έλαο ρώξνο
πνπ ζα κπνξνύζε λα είλαη επηζθέςηκνο ζε εξγαδόκελνπο θαη καζεηέο, ζε ηνπξίζηεο
από όιν ηνλ θόζκν γηα λα δηαδίδεηαη ε ηζηνξηθή κλήκε, ζήκεξα αθήλεηαη ζηελ ηύρε
ηνπ.
Η αξρηηεθηνληθή θαη ε ηζηνξία ηνπ θηηξίνπ είλαη ηθαλέο γηα λα ραξαθηεξηζηεί θαη λα
αμηνπνηεζεί σο κλεκείν. Μάιηζηα, απηό ην θηίξην έρεη εκπλεύζεη θαη ηνλ θόζκν ηεο
ηέρλεο. Δθεί γπξίζηεθαλ από ηνλ Παληειή Βνύιγαξε ζθελέο ηεο ηαηλίαο ηνπ «Τα
πέηξηλα ρξόληα»
ΕΡΩΣΑΣΑΙ ο κύριος σποσργός
-Τη κέηξα ζα πάξεη ώζηε λα θύγεη ην θξνύξην από ην ππεξηακείν θαη λα
απνθαηαζηαζεί άκεζα κε επζύλε ηνπ θξάηνπο ώζηε λα αλαδεηρζεί σο ηζηνξηθό
κλεκείν θαη λα δνζεί ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ώζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηείηαη από ην
ιαό θαη ηε λενιαία γηα ηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ιατθνύ θηλήκαηνο ηνπ ηόπνπ.
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