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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3/3-10-2016 ΠΡΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ
Σήμερα, Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016, ώρα 19.30, συνεδρίασε το νεοεκλεγέν
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην έδρα του Ιδρύματος, στον Πύργο
Αλικιανού. Τα θέματα που ζητήθηκαν είναι τα εξής: α) Απολογισμός δράσης της
θερινής περιόδου 2016 από τον πρόεδρο του Ιδρύματος.

β) Κατανομή

αρμοδιοτήτων και Τομέων δράσης. γ) Προγραμματισμός δράσης για το έτος
2017 και δ) Προτάσεις.
Δ΄ ΖΗΤΗΜΑ
Όσον αφορά το Δ΄ ζήτημα προτάθηκαν από τα μέλη του Δ.Σ. οι κατωτέρω
δράσεις και αποφασίστηκαν τα εξής…..
Ο κ. Αλέξανδρος Παπαδερός, Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης τόπων
ιδιαίτερης εθνικής και ιστορικής σημασίας. Ανέφερε ως παράδειγμα τις
Φυλακές της Αγυιάς, όπου υπήρξε δέσμιος και ο ίδιος το 1943, 10ετής μόλις.
Είπε ότι, ύστερα από την ανέγερση νέων φυλακών στην περιοχή, γίνεται
ενδεχομένως επισφαλές το μέλλον του παλαιού συγκροτήματος, το οποίο υπήρξε

το φοβερό κολαστήριο της Κρήτης κατά τη γερμανική κατοχή· και συνεπώς,
μνημείο της πρόσφατης ηρωικής και μαρτυρικής ιστορίας του τόπου μας και
του λαού μας. Πρότεινε να επιδιωχθεί η αναγνώριση των φυλακών ως μνημείου
της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας και εισηγήθηκε να αναλάβει η Εταιρεία
πρωτοβουλία, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες για την επίτευξη του
σκοπού αυτού και ένα μέρος των φυλακών αυτών να διατεθεί άμεσα για τη
δημιουργία ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ και να αρχίσει το ταχύτερο η συλλογή υλικού και η μελέτη των
σχετικών ζητημάτων. Η Εταιρεία Κρητικών Σπουδών είναι πρόθυμη θα θέσει
στη διάθεση του αρμόδιου οργάνου το σχετικό υλικό της Πατριωτικής Ένωσης
Κυδωνίας, που ιδρύθηκε κατά την πρώτη Μεταπολεμική περίοδο και εξέδιδε επί
σειρά ετών, υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Δ. Καψωμένου και εν συνεχεία, της
Αρτεμισίας Χαριτάκη-Καψωμένου, το περιοδικό «Αρχείο της Μάχης της
Κρήτης», όπου είναι δημοσιευμένες μαρτυρίες πρωταγωνιστών και αυτοπτών
μαρτύρων του ιστορικού δράματος.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας ομόφωνα έκανε αποδεκτή την πρόταση του κ.
Παπαδερού και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο, τον γ΄ Αντιπρόεδρο κ. Δημήτρη
Νικολακάκη και τον γενικό Γραμματέα της Εταιρείας για τα περαιτέρω.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
της Εταιρείας Κρητικών Σπουδών-Ίδρυμα Καψωμένου
Πύργος Αλικιανού, 24/4/2017
Ο Πρόεδρος
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