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Εισαγωγή 

     Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί τη διπλωματική μου εργασία για την απόκτηση 

του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη «Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή 

Ιστορία» στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πηγές 

που χρησιμοποιώ είναι: α) οι εφημερίδες του Ηρακλείου Αγών, Αλήθεια, Εθνική, 

Ελευθερία, Ίδη, Νέα Ελευθερία και Νέα Εφημερίς, β) τα Πρακτικά του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ηρακλείου, γ) το Αρχείο της Ανωτέρας Διεύθυνσης Εσωτερικών της 

Αυτονόμου Κρητικής Πολιτείας και πιο συγκεκριμένα την Αλληλογραφία του Δήμου 

Ηρακλείου με την Ανωτέρα Διεύθυνση Εσωτερικών, δ) το Αρχείο Στυλιανού 

Παπαδάκη, ε) η Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, στ) η Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, ζ) τα πρακτικά της Διπλής Αναθεωρητικής 

Βουλής (1911) και η) η δευτερογενής βιβλιογραφία.  

     Η επανάσταση του 1821 (1821-1828) μαζί με το δεκάχρονο καθεστώς της 

Αιγυπτιοκρατίας (1830-1840) αποτέλεσαν καθοριστικές χρονικές περιόδους για την 

ιστορία της Κρήτης.
1
 Η θρησκευτική σύνθεση του κρητικού πληθυσμού αλλοιώθηκε 

ουσιωδώς στην εικοσαετία 1821-1840. Μετά την επανάσταση και τον 

επανεποικισμό της Κρήτης με όσους την είχαν εγκαταλείψει, οι χριστιανοί 

απέκτησαν σαφή αριθμητική υπεροχή.
2
 Τα πρώτα επίσημα δημογραφικά στοιχεία 

που έχουμε για το νησί προέρχονται από την αιγυπτιακή διοίκηση. Πρόκειται για 

ένα χειρόγραφο στατιστικό πίνακα με τίτλο «Στατιστική των Χριστιανών της Κρήτης 

κατά το 1832-1833», που καταρτίστηκε επί Μουσταφά Πασά, κατά διαταγήν του 

αντιβασιλέα Μεχμέτ Αλή πασά.
3
 Εξάλλου, ξένοι περιηγητές αλλά και εγχώριες πηγές 

υποστηρίζουν ότι στην αρχή της επανάστασης του 1821 υπήρχαν στην Κρήτη 

260.000, περίπου, κάτοικοι.
4
 Μάλιστα ο πληθυσμός του νησιού υπολογίζεται ανά 

                                                           
1
 Μάνος Περάκης, Το Τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Οι Όροι Κατάρρευσης του Καθεστώτος 

της Χαλέπας (1878-1889), Αθήνα:  Βιβλιόραμα, 2008, σ. 27. 
2
 Στο ίδιο. 

3
 Νικόλαος Σταυράκης, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, Αθήνα 1890, σ. 190-191, Robert 

Pashley, Ταξίδια στη Κρήτη, μτφρ.-επιμ. Δ. Γ. Γόντικα, 2 τ., Ηράκλειο 1994, ιδ. τ. 2, σ. 226-241. Βλ. 

επίσης Κωνσταντίνος Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες, Χανιά 1929, σ. 28-29, Ελευθερία Ζέη, Χώρος 

και Φωτογραφία, Το Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2005, σ. 32.  
4
 Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 191. Βλ. επίσης Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες…, ό.π., σ. 28-

29. 
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επαρχίες και χωριά σε οικογένειες με τον αριθμό των μελών που αντιστοιχούν σε 

κάθε νοικοκυριό να ανέρχεται στα 4 κατά μέσο όρο, εκτός από τον πληθυσμό των 

τριών μεγάλων πόλεων όπου έχουν απογραφεί άτομα, και όχι οικογένειες.  

     Το 1858 διενεργείται απογραφή από τον Γενικό Διοικητή Κρήτης Βελή πασά για 

την κατανομή του φόρου στρατιωτικών υπηρεσιών, της οποίας τα συνολικά 

αποτελέσματα παραθέτει ο Νικόλαος Σταυράκης.
5
 Τα συνολικά αποτελέσματα 

έχουν ως εξής:  

Χριστιανοί 215.863 

Μουσουλμάνοι 62.138 

Εβραίοι 907 

Σύνολο 278.908 

     Το 1881 διενεργείται απογραφή την οποία αναλαμβάνει ο Σταυράκης, ως γενικός 

γραμματέας της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης, με Γενικό Διοικητή Κρήτης τον Ιωάννη 

Φωτιάδη πασά.
6
 Τα αποτελέσματα αυτής της απογραφής παρατίθενται αναλυτικά 

στη Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης. 

     Μια σημαντική καινοτομία είναι ότι απαριθμεί το πληθυσμό κατά πόλεις και 

χωρία και στη συνέχεια συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα για να εξαχθεί το 

σύνολο σε επίπεδο επαρχιών και διοικήσεων.
7
 Επιπλέον, διακρίνει τον πληθυσμό 

(κατά οικογένειες, φύλο, την κοινωνική του κατάσταση, τη θρησκεία) σε 

επαγγελματικές κατηγορίες προκειμένου να σχηματίσουμε μία πληρέστερη εικόνα 

των πληθυσμών στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
8
 Ωστόσο, λόγω της 

ελλιπούς οργάνωσης των δήμων και της απουσίας δημοτολογίων και μητρώων 

παραλείπει τους πίνακες των δημοτών. Επίσης, στην τελική μορφή των 

                                                           
5
 Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 192. Βλ. επίσης Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες…, ό.π.,, σ. 28-

29, Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 32. 
6
 Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 3-4, 193-207 και πίνακες, Μέρος Δεύτερον, σ. 3 κ.ε. 

7
 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 37. 

8
 Στο ίδιο. 
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αποτελεσμάτων παραλείπει τις εγγεγραμμένες ηλικίες, μεταξύ άλλων, λόγω του 

χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού.
9
 

     Στα 1900 η απογραφή που διενεργήθηκε αμέσως μετά την σύσταση της Κρητικής 

Πολιτείας δεν διακρίνει τον πληθυσμό σε θρησκεύματα παρά μόνο στα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα για όλο το νησί: 

 

Χριστιανοί: 267.266 

Μουσουλμάνοι: 33.281 

Εβραίοι: 726 

     Είναι χαρακτηριστική από την άποψη αυτή η ανατροπή των εθνοθρησκευτικών 

ισορροπιών.
10

 Τα γεγονότα του 1898 οδήγησαν στη μετανάστευση των 

μουσουλμάνων της υπαίθρου είτε εκτός Κρήτης είτε στα αστικά κέντρα του νομού 

όπου το μουσουλμανικού στοιχείο ήταν ακόμη πιο ισχυρό (όχι όμως στα επίπεδα 

του 1881).
11

 

     Ενώ πριν από την επανάσταση του 1821 ο μουσουλμανικός και ο χριστιανικός 

πληθυσμός μοιράζονταν εξίσου, ενδεχομένως με μια μικρή υπεροχή του τελευταίου 

με ποσοστό μέχρι 55%, από τις αρχές της ύστερης οθωμανικής εποχής οι χριστιανοί 

αποτέλεσαν τα ¾ του συνολικού πληθυσμού. Η αναλογία αυτή παρέμεινε σχεδόν 

σταθερή μέχρι το 1898, οπότε μεγάλο μέρος του μουσουλμανικού πληθυσμού 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει οριστικά το νησί κατά τη διετία 1898-1899 λόγω της 

αποχώρησης των οθωμανικών στρατευμάτων και της ανακήρυξης της Αυτονομίας. 

Η διατήρηση της εθνοθρησκευτικής αναλογίας αποδίδεται στην επίδραση 

διαφορετικών παραγόντων. Ο μουσουλμανικός πληθυσμός –το μεγαλύτερο μέρος 

του οποίου κατοικούσε στις 3 πόλεις (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο)- παρουσίαζε 

μικρότερο ρυθμό φυσικής αύξησης. Ο χριστιανικός πληθυσμός περιορίστηκε μόνο 

κατά την επανάσταση του 1866 (απώλειες σε ανθρώπινες ζωές λόγω των 

                                                           
9
 Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 8-9. 

10
 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 52. 

11
 Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες…, ό.π., σ. 28. 
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συγκρούσεων και μετανάστευση προς περιοχές του ελληνικού κράτους) και στα 

μέσα της «δύσκολης» δεκαετίας του 1870 λόγω της βραχείας κρίσης του αγροτικού 

χώρου (μετανάστευση προς περιοχές του ελληνικού κράτους).
12

  

     Η αριθμητική υπεροχή των χριστιανών εκφράστηκε με μια σαφή κυριαρχία τους 

στην ύπαιθρο, όπου ενώ πριν από την επανάσταση αποτελούσε το 59% του 

πληθυσμού, μετά από αυτήν αποτελούσε το 79%, ενώ στις πόλεις οι χριστιανοί 

αποτελούσαν γύρω στο ¼ του συνολικού πληθυσμού, όπως και πριν από το 1821.
13

 

Αριθμητική υπεροχή η οποία συνοδεύτηκε από μια ποιοτική αναβάθμιση της 

πολιτικής και κοινωνικής επιρροής τους. 

     Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα η μεγάλη μουσουλμανική έγγειος 

ιδιοκτησία περιοριζόταν όλο και περισσότερο και ως επί το πλείστον 

συγκεντρωνόταν γύρω από τις μεγάλες πόλεις, με τους ιδιοκτήτες της γης να ζουν 

μέσα σε αυτές, και στο κεντροανατολικό μέρος της πεδιάδας της Μεσαράς.
14

   

     Εξάλλου, οι διαφορετικές οικονομικές δομές των πόλεων και της υπαίθρου 

καθιστούσαν τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους της υπαίθρου ένα σώμα 

πολύ διαφορετικό από τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους των πόλεων και 

κάνουν δυσχερή έως και αδύνατη τη συμβίωση τους στο χώρο της πόλης. Έτσι, στην 

Κρήτη το φαινόμενο της αγροτικής εξόδου που θα διόγκωνε τον πληθυσμό των 

πόλεων και αναπόφευκτα θα προκαλούσε σημαντικές αλλαγές και στην οικονομία 

του νησιού δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι το τέλος του 19
ου

 αιώνα.
15

 

     «Η στεγανότητα» του πληθυσμού των πόλεων και της υπαίθρου σε συνδυασμό 

με την απουσία γενικών μεταναστευτικών κινήσεων από και προς την Κρήτη, παρά 

την αύξηση του πληθυσμού μετά την επανάσταση του 1821 και εξής, είχε ως 

αποτέλεσμα να μην διαταραχθούν τα ποσοστά των κρητών που κατοικούσαν στις 

πόλεις και την ύπαιθρο. Από το 1840 μέχρι το 1898 σχεδόν σταθερά τα 4/5 του 

πληθυσμού κατοικούσαν στην ύπαιθρο. Η αγροτική έξοδος των χριστιανών προς τις 

                                                           
12

 Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες…, ό.π., σ. 12 και Μ. Περάκης, Το Τέλος της Οθωμανικής…, ό.π., 

σ. 27. 
13

 Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες…, ό.π., σ. 12 και Μ. Περάκης, Το Τέλος της Οθωμανικής…, ό.π., 

σ. 27. 
14

 Μ. Περάκης, Το Τέλος της Οθωμανικής…, ό.π., σ. 28. 
15

 Μ. Περάκης, Το Τέλος της Οθωμανικής…, ό.π., σ. 29. 
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πόλεις κατέστη δυνατή και πάντως πραγματοποιήθηκε σε μικρή σχετικά έκταση 

μόνο μετά το 1898, όταν δηλαδή καταλύθηκε η οθωμανική κυριαρχία και 

περιορίστηκε ο βαρύνων ρόλος των μουσουλμάνων, παράλληλα με το μεγάλο κύμα 

αποχώρησης των τελευταίων από την Κρήτη στη διετία 1898-1899. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι και αυτή η αγροτική έξοδος δεν προκάλεσε αισθητές επιπτώσεις 

στην αναλογία του πληθυσμού των πόλεων και της υπαίθρου. 

 

Η διοικητική διαίρεση της Κρήτης τον 19
ο
 αιώνα 

     Μετά το τέλος της Αιγυπτιακής διοίκησης (1840) η Κρήτη περιέρχεται και πάλι 

στα χέρια του σουλτάνου και διαιρείται σε 3 διοικήσεις (λιβά) και σε 22 επαρχιακές 

περιφέρειες (καζάδες)∙
16

 περιλαμβάνει, δηλαδή, 19 επαρχίες, δύο μεγάλες πόλεις, 

το Ηράκλειο και τα Χανιά, και το οροπέδιο του Λασιθίου. Επικεφαλής κάθε λιβά 

τοποθετείται ένας καϊμακάμης (υποδιοικητής) και κάθε επαρχίας ένας μουδίρ. Η 

έδρα της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης μεταφέρεται στα Χανιά, όπου έχει αρχίσει να 

μετατοπίζεται το διοικητικό κέντρο του νησιού ήδη από το 1828. Ο Μεχμέτ-Εμίν 

πασάς, που διαδέχεται τον Μουσταφά πασά, κυβερνήτη της περιόδου της 

Αιγυπτιακής κατοχής, εγκαθίσταται κατευθείαν στα Χανιά. Έτσι, στον λιβά των 

Χανίων, ο Γενικός Διοικητής αναλάμβανε και καθήκοντα καϊμακάμη. 

     Με βάση τους προνομιακούς ορισμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Χάττι 

Σερίφ του Γκιούλ Χανέ (Hatt-I Serif Gulhane, 1839) και κυρίως Χάττι Χουμαγιούν 

(Hatt-I Humayun, 1856), που στοχεύουν στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μη 

μουσουλμανικών πληθυσμών της στα πλαίσια της πρώτης και της δεύτερης φάσης 

των μεταρρυθμίσεων Τανζιμάτ, και κυρίως μετά την επαναστατική κίνηση του 1858 

στο νησί, ο τρόπος συγκρότησης και οι αρμοδιότητες των μελών των τοπικών 

συμβουλίων που είχε εγκαθιδρύσει ο Μεχμέτ Αλή τροποποιούνται:
17

 τα τρία 

συμβούλια του νησιού περιλαμβάνουν από έξι αντιπροσώπους της πόλεως και των 

επαρχιών που ανήκουν σε κάθε λιβά∙ τα μέλη αυτά εκλέγονται ανά δύο (ένας 

χριστιανός και ένας οθωμανός), με φανερή ψηφοφορία των προεστών κάθε 
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 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 25. 
17

 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 25-26. 
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εκλογικής περιφέρειας. Τακτικά μέλη των συμβουλίων ήταν ο καϊμακάμης του λιβά 

ως προεδρεύων, ο καδής, ο μουφτής, ο επίσκοπος, ο οικονομικός έφορος και ο 

γραμματέας του συμβουλίου. Στο συμβούλιο των Χανίων μετείχαν επίσης δύο 

αντιπρόσωποι από κάθε θρήσκευμα των λιβάδων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, οι 

οποίοι εκλέγονταν από τα αντίστοιχα τοπικά συμβούλια. Με τον ίδιο 

αυτοκρατορικό ορισμό θεσμοθετούνται και συγκροτούνται και τρείς χριστιανικές 

δημογεροντίες υπό την προεδρία των αρχιερέων κάθε περιφέρειας, οι οποίες 

αναλαμβάνουν την εκδίκαση των διαφορών κληρονομικού και οικογενειακού 

δικαίου μεταξύ χριστιανών, αρμοδιότητα που είχε πλέον αφαιρεθεί από τον καδή.
18

 

Επιπλέον, οι δημογεροντίες ανέλαβαν και τη διαχείριση των χριστιανικών 

ορφανικών ταμείων. 

     Το διοικητικό αυτό καθεστώς διατηρείται στο νησί μέχρι την επανάσταση του 

1866-7∙ τότε, ο μέγας βεζίρης Μεχμέτ-Εμίν Ααλή πασάς φτάνει στη Κρήτη και 

εξαγγέλλει τον Οργανικό Νόμο (Ιανουάριος 1868). Ο Νόμος αυτός εγκαινιάζει τη 

νέα διοικητική διαίρεση, που ισχύει όλον τον υπόλοιπο 19
ο
 αιώνα. Οι διοικήσεις του 

νησιού αυξάνονται σε πέντε: Χανίων, Σφακίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. 

Στόχος του Οργανικού Νόμου είναι να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς μεγαλύτερης 

συναίνεσης ανάμεσα στη χριστιανική και τη μουσουλμανική κοινωνία του νησιού∙ 

έτσι επικεφαλής των διοικήσεων αυτών τοποθετήθηκαν μουτεσαρίφες (διοικητές), 

από τους οποίους οι μουτεσαρίφες Ηρακλείου και Ρεθύμνου ήταν οθωμανοί, ενώ 

των Σφακίων και του Λασιθίου χριστιανοί. Και πάλι, ο Γενικός Διοικητής Χανίων 

ασκεί συγχρόνως και καθήκοντα μουτεσαρίφη της διοικήσεως Χανίων. Σε όλα τα 

επίπεδα της διοίκησης συγκροτούνται διοικητικά συμβούλια: το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Γενικής Διοίκησης αποτελείται από τον πρόεδρο, θέση που κατέχει ο 

Γενικός Διοικητής, δύο συμβούλους, ένα μουσουλμάνο και ένα χριστιανό, έναν 

Επιθεωρητή Δικαιοσύνης (Μουφετίσι Χουκιάμ), τον Μητροπολίτη, τον Γενικό 

Εισπράκτορα (Δεφτερδάρη), δύο Γενικούς Γραμματείς και έξι μέλη, τρείς 

μουσουλμάνους και τρείς χριστιανούς. Η σύνθεση των συμβουλίων στις πέντε 

διοικήσεις ακολουθεί σε γενικές γραμμές τη λογική της συγκρότησης των τοπικών 

συμβουλίων της προηγούμενης περιόδου, χωρίς τη συμμετοχή του Καδή και του 
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 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 26-27. 
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Μουφτή, και με την προσθήκη ενός δεύτερου αρχιγραμματέα. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι αν η διοίκηση είχε αποκλειστικά χριστιανικό πληθυσμό, το συμβούλιο της 

περιλαμβάνει μόνο ένα αρχιγραμματέα, ενώ στη θέση των έξι μελών της εκλέγονται 

μόνο χριστιανοί. Τέλος, η έδρα της Γενικής Διοίκησης είναι συγχρόνως και έδρα της 

Γενικής Συνέλευσης, κύριο πολιτικό όργανο των κατοίκων του νησιού. Στο σώμα 

αυτό συμμετέχουν δύο αιρετά μέλη από κάθε επαρχία∙ οι επαρχίες με μεικτό 

πληθυσμό εκλέγουν ένα μουσουλμάνο και ένα χριστιανό, οι επαρχίες με ομοιογενή 

θρησκευτικά πληθυσμό δύο μουσουλμάνους ή χριστιανούς αντίστοιχα. Η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο, συνήθως υπό τη διεύθυνση του Γενικού 

Διοικητή, και έχει δικαίωμα να διαπραγματεύεται ζητήματα συγκοινωνίας και 

οδοποιίας, δημοσίων έργων, δανείων, γεωργίας, βιοτεχνίας, εμπορίου, 

εκπαίδευσης, διαχείρισης των εσόδων του νησιού και εισπράξεις των φόρων.
19

 

     Η διαίρεση σε επαρχίες παραμένει η ίδια σε όλο τον 19
ο
 αιώνα: 20 επαρχίες, μη 

συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγάλων πόλεων (Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο).
20

 

     Η δημοτική συγκρότηση του νησιού χρονολογείται από το 1867 και θα 

διατηρηθεί μέχρι την ένωση της Κρήτης με το ελληνικό κράτος, οπότε το νησί θα 

ενταχθεί στο κοινοτικό σύστημα που ισχύει από το 1912 στη ελληνική επικράτεια. 

Μετά την κρητική επανάσταση του 1866 εγκαθίστανται τα πρώτα δημαρχεία στις 

έδρες των πέντε διοικήσεων που εγκαινίασε ο Οργανικός Νόμος και ανέλαβαν την 

ευθύνη για την καθαριότητα και την επισκευή των δρόμων, την εφαρμογή του 

σχεδίου πόλεως, την αστυνόμευση της αγοράς, την επίβλεψη των νοσοκομείων που 

λειτουργούσαν στις έδρες των διοικήσεων. Οι πρώτοι δήμαρχοι του νησιού 

εξαρτώνταν άμεσα και απόλυτα από τους μουτεσαρίφηδες, ήταν δηλαδή απλοί 

διοικητικοί υπάλληλοι∙ εξάλλου κανένα δημαρχείο δεν εγκαταστάθηκε στις έδρες 

των επαρχιών, παρόλο ότι αυτό προέβλεπε ο Οργανικός Νόμος και παρά τις 

προσπάθειες εφαρμογής του από τις γενικές συνελεύσεις. Μετά την επανάσταση 

του 1878, η Σύμβαση της Χαλέπας θα προβλέπει στο άρθρο 4, κατόπιν απαιτήσεως 

των πληρεξουσίων του νησιού, τη σύνταξη και την εφαρμογή Δημοτικού Νόμου∙ 

έτσι η Γενική Συνέλευση του 1879 ψηφίζει Δημοτικό Νόμο με βάση τα δυτικά 
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 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 27. 
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 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 27-28. 
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πρότυπα.
21

 Καθιερώνεται η καθολική ψηφοφορία για την εκλογή των δημοτικών 

αρχόντων. Για πρώτη φορά επίσης προβλέπεται κοινή ψηφοφορία οθωμανών και 

χριστιανών, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (βουλευτών, αιρετών δικαστών, 

διοικητικών συμβούλων) για κάθε θρησκευτική ομάδα διεξάγονται χωριστές 

εκλογές. Επειδή η κατανομή του πληθυσμού ευνοούσε το οθωμανικό στοιχείο στο 

νησί, και επομένως θα ευνοούσε και την αντιπροσώπευση του στους δήμους, 

υπήρχαν ειδικές ρυθμίσεις για το θρήσκευμα των δημοτικών αρχόντων. Έτσι, στους 

δήμους ενός και μόνο θρησκεύματος, οι δημοτικοί άρχοντες προέρχονταν 

αποκλειστικά από το θρήσκευμα αυτό. Στους μεικτούς δήμους (και ως μεικτός 

δήμος ορίστηκε εκείνος ο οποίος περιλάμβανε περισσότερες από 40 οικογένειες 

του μειοψηφούντος θρησκεύματος), ο δήμαρχος ανήκε στο πλειοψηφούν 

θρήσκευμα, ο πρώτος δημαρχικός πάρεδρος στο μειοψηφούν, ενώ τα μέλη του 

δημοτικού συμβουλίου εκλέγονταν κατά την αναλογία 1:2. Στην περίπτωση, 

ωστόσο, όπου οι οικογένειες του μειοψηφούντος θρησκεύματος ήταν πάνω από 

150, τότε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγονταν σε ίση αναλογία και από 

τα δύο θρησκεύματα. Ως επιστέγασμα της νέας διοικητικής αντίληψης που 

εκφράζει η εγκαινίαση της αναλογικής αντιπροσώπευσης του χριστιανικού 

στοιχείου, θα έρθει ο διορισμός του πρώτου χριστιανού Γενικού Διοικητή στο νησί 

το 1878. 

     Ο αριθμός των δήμων ορίστηκε στο πρώτο άρθρο του Δημοτικού Νόμου, 

σύμφωνα με το οποίο οι πόλεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου θα 

αποτελέσουν ιδιαίτερους δήμους, ενώ κάθε επαρχία, διατηρώντας τα αρχικά 

γεωγραφικά-διοικητικά της όρια, θα διαιρεθεί ανάλογα με την έκταση και τον 

πληθυσμό της, σε δύο έως έξι δήμους.
22

 Έτσι, με τον Δημοτικό Νόμο το νησί 

διαιρείται σε 88 δήμους, από τους οποίους 17 υπάγονται στη διοίκηση Χανίων, 14 

υπάγονται στη διοίκηση των Σφακίων, 16 στη διοίκηση Ρεθύμνου, 21 στη διοίκηση 

Ηρακλείου και 20 στη διοίκηση Λασιθίου. Από τους δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 

46 του Δημοτικού Νόμου, μόνο 10 έχουν οθωμανό δήμαρχο: οι δήμοι των τριών 

πόλεων, οι δήμοι Αζιζιέ (Σούδας) στην Κυδωνία, οι δήμοι Αρκαλοχωρίου, Τεφελίου 
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 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 28-30. 
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 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 30. 
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και Μ. Βρύσης στο Μονοφάτσι, ο δήμος Αμπελούζου στο Καινούριο και ο δήμος 

Σπιναλόγκας στην Ιεράπετρα. Από τους υπόλοιπους 78 δήμους με χριστιανό 

δήμαρχο, 36 έχουν αποκλειστικά χριστιανικό πληθυσμό, και επομένως τα δημοτικά 

τους συμβούλια είναι εξολοκλήρου χριστιανικά.
23

  

     Η επιλογή του 1898 ως χρονική αφετηρία για τη μελέτη μας εδράζεται στη 

δημιουργία της Αυτονόμου Πολιτείας, κατά την οποία η Κρήτη αυτονομήθηκε από 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ενός έτους το οποίο σηματοδοτούσε τη ρήξη με το 

ιστορικό παρελθόν του νησιού και την αρχή μίας νέας προπαρασκευαστικής 

περιόδου η οποία θα οδηγούσε στην οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος μετά 

την έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων. Η καταληκτική ημερομηνία του 1925 

συνδέεται με τη διαδικασία επιλογής των δημοτικών αρχόντων στην πόλη του 

Ηρακλείου, καθώς συμπίπτει με τη διαδικασία άμεσης εκλογής τους από το λαό. 

Στη δεύτερη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα οι Βαλκανικοί πόλεμοι και αργότερα ο Α΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος οδήγησαν σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής 

που εκδηλώθηκε την περίοδο 1914-1917, με βασικό διακύβευμα την είσοδο ή μη 

της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διένεξη Ελευθερίου Βενιζέλου και 

Βασιλιά Κωνσταντίνου του Α΄ χώρισε τη χώρα σε δύο διαφορετικά στρατόπεδα και 

προκάλεσε εξαιρετικά βαθύ χάσμα στην ελληνική κοινωνία, με ακραίες συνέπειες 

τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό από αυτήν την 

άποψη ότι μετά το 1911 η συμμετοχή των κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου, και 

όχι μόνο, στη διαδικασία επιλογής των δημοτικών αρχόντων παρακάμπτεται, με τον 

εκάστοτε δήμαρχο, τους παρέδρους και το δημοτικό συμβούλιο -να  παραδίδουν  

μαθήματα  κομματικής  νομιμοφροσύνης-  να  διορίζονται  με  απευθείας  ανάθεση  

από  τον  κομματικά  ελεγχόμενο  κρατικό  μηχανισμό. 

Η μελέτη μας χωρίζεται σε τέσσερα μέρη:  

Το πρώτο μέρος πραγματεύεται απογραφές σχετικά με την πληθυσμιακή εξέλιξη. 

Επιθυμώντας να διερευνήσουμε τις πληθυσμιακές μεταβολές που συντελούνται 

στην πόλη του Ηρακλείου μεταξύ 1898 και 1925, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε 

διάφορες απογραφές απεικονίζοντας τη δημογραφική εξέλιξη του μουσουλμανικού 
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και του χριστιανικού στοιχείου. Να προσεγγίσουμε διάφορες πτυχές της 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Ηρακλείου: τα ποσοστά 

αγραμματοσύνης/εγγραμματοσύνης και το επάγγελμα. Τα επίπεδα 

αγραμματοσύνης/εγγραμματοσύνης προσεγγίζουν μόνο οι απογραφές του 1881 και 

του 1900. Το επάγγελμα προκειμένου να κατανοηθεί το εργασιακό περιβάλλον της 

πόλης∙ η ιεραρχία, όσο αυτό είναι δυνατό, στο εσωτερικό των διαφόρων 

επαγγελματικών κατηγοριών, αλλά και στο εσωτερικό της ηρακλειώτικης κοινωνίας. 

Επιπλέον, να διακριθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργοδότες από τους 

εργαζόμενους. Να παρακολουθήσουμε που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 

μουσουλμάνοι και χριστιανοί. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο το ποσοστό των 

μουσουλμάνων που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα.     

Στο δεύτερο μέρος στόχος μας να είναι να σκιαγραφήσουμε όσο το δυνατόν 

καλύτερα την οικονομική πολιτική του Δήμου Ηρακλείου, με κύριους άξονες τα 

έσοδα και τις δαπάνες. Θα επιχειρήσουμε να παρακολουθήσουμε τις ανεπιτυχείς 

προσπάθειες του Δήμου να αυξήσει τα έσοδα του, προκειμένου να προχωρήσει στη 

χρηματοδότηση μικρών και μεγάλων έργων υποδομής.  

Το τρίτο μέρος πραγματεύεται το τμήμα εκείνο του θεσμικού πλαισίου που αφορά 

στην περιφερειακή διοίκηση της νήσου, όπως και στη σύσταση δήμων. 

Στο τέταρτο, και τελευταίο, μέρος προβαίνουμε στην ανάδειξη των διαφόρων 

πεδίων που επηρεάζουν την πολιτική ζωή του τόπου. Επιχειρούμε να δούμε τη 

διαδικασία επιλογής ή και ανάδειξης –μέσα από ανοικτές εκλογικές διαδικασίες-, 

στα τέλη του 19
ου

 αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

, έπειτα από τη 

δημιουργία της Αυτονόμου Πολιτείας, των δημάρχων, των παρέδρων, καθώς και 

των δημοτικών συμβούλων του Ηρακλείου. Επίσης εξετάζουμε την πολιτική δράση 

των δημοτικών αρχών∙ αναδεικνύουμε τις περιχαρακώσεις στο εσωτερικό της  

ηρακλειώτικης κοινωνίας όπως εκφράζονται μέσα από συσπειρώσεις και 

διαχωρισμούς, και μετεξελίσσονται αναλόγως των συνθηκών της εκάστοτε  

περιόδου. Τέλος επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις αντιλήψεις και πρακτικές 

του μουσουλμανικού στοιχείου της πόλης του Ηρακλείου απέναντι στις βαθύτερες 
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αλλαγές που συμβαίνουν τόσο στην Αυτόνομη Πολιτεία όσο και στο Ελληνικό 

Κράτος.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Πρώτο Κεφάλαιο 

Πληθυσμός – Περιοχές 

1.1. Ο πληθυσμός του Δήμου Ηρακλείου μέσα από τις απογραφές του 

1881 και του 1900 

     Στα 1881 η πόλη εκπροσωπεί τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή συγκέντρωση στο 

νησί, είναι η πρωτεύουσα και συνιστά Δήμο, δηλαδή τη νέα ανώτερη διοικητική 

οντότητα.
24

 Παράλληλα στεγάζει κυψέλες εξουσίας του νέου συγκεντρωτικού 

κράτους, αλλά κυρίως προορίζεται να αντιπροσωπεύσει το νέο ενοποιητικό πλαίσιο 

της παλαιάς πολυεθνικής οθωμανικής κοινωνίας, όπου θεωρητικά χριστιανοί και 

μουσουλμάνοι μπορούν να συμβιώνουν ισότιμα.
25

  

     Στην απογραφή του 1900 το χριστιανικό στοιχείο έχει όλο και περισσότερο το 

πρώτο λόγο στο εμπόριο των αστικών κέντρων, στα δίκτυα δανεισμού ανάμεσα στις 

πόλεις και την ύπαιθρο, αλλά και στην αγορά ακινήτων (αρχικά, κυρίως 

αγροτικών).
26

 Πρωτοστατούν οι έμποροι και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και 

ακολουθούν οι γαιοκτήμονες, οι γιατροί και οι δικηγόροι. Οι αγροτικές περιουσίες 

των μουσουλμάνων που έχουν εγκαταλείψει τα χωριά τους ήδη από τα τέλη του 

19
ου

 αιώνα θα περιέλθουν καταρχήν στα χέρια των μουσουλμάνων της πόλης.  

     Ο Δήμος Ηρακλείου στα 1900, πέραν του αστικού του κέντρου, συναπαρτίζεται 

από επτά ακόμα συνοικισμούς που συμπληρώνουν τα γεωγραφικά του όρια και 

είναι οι εξής (Πίνακας 1.1): 1) Αγία Ειρήνη, 2) Ακ-Τάμπια, 3) Κατσαμπάς, 4) Μακρύς  

Τοίχος, 5) Μεσκινιά, 6) Μετόχια, 7) Φορτέτζα. Εν αντιθέσει με την απογραφή του 

1900, στα 1881 παρατηρούμε ότι ο Δήμος περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις 

συνοικισμούς (Πίνακας 1.1): 1) Ακ-Τάμπια, 2) Μεσκινιά, 3) Κατσαμπάς, 4) Μετόχια  

Καινούργιας  Πόρτας. 

 

                                                           
24

 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 59.  
25

 Στο ίδιο. 
26

 Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 59-60 και Ιωάννης Κοκκινάκης, «Νόμισμα και κοινωνία στην Κρήτη 

(1899-1906)» στο Ιστορικά, Τόμ. 16
ος

 , τεύχ. 30, Εκδοτικός Οίκος «Μέλισσα», σ. 120. 
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Πίνακας 1.1 

Πληθυσμός πραγματικός στην πόλη και τα χωριά του Δήμου Ηρακλείου κατά τις 

γενικές απογραφές των κατοίκων της Κρήτης 1881 και 1900     

Δήμος 

Ηρακλείου 

1881 

 

1900
27

 Αύξηση/Μείωση 

πληθυσμού 

Αύξηση/Μείωση 

πληθυσμού % 

1) Ηράκλειο 19.262 19.374 +112 +0,58 

2) Ακ-Τάμπια 314 395 +81 +25,79 

3 )Μεσκινιά 794 1.073 +273 +34,38 

4)Κατσαμπάς 299 392 +93 31,10 

5) Μετόχια 

Καινούργιας 

Πόρτας 

400 621 +221 55,25 

6) Αγία Ειρήνη _ 35 _ _ 

7) Μακρύς 

Τοίχος 

_ 125 _ _ 

8) Φορτέτζα _ 462 _ _ 

9) Μονή Άγιος 

Ματθαίος 

_ 4 _ _ 

Πηγή: Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 

φύλλου Β΄. Τεύχους της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης-Πληθυσμός, 

σ. 20 και Νικόλαος Σταυράκης, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, Αθήνα 1890, 

Μέρος Β΄, σ. 40-41. 

     Συμπεραίνουμε ότι η συνολική πληθυσμιακή αύξηση ανάμεσα στις δύο 

απογραφές συνδέεται αφενός με την επέκταση των δημοτικών ορίων, η οποία 

συνεπάγεται την ενσωμάτωση νέων συνοικισμών, και την ταυτόχρονη πληθυσμιακή 

αύξηση των ήδη υπαρχόντων, αφετέρου με την πραγματική πληθυσμιακή αύξηση 

του αστικού κέντρου το οποίο βαθμιαία εξελίσσεται σε πόλος έλξης εργατικού 

δυναμικού, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, από την ενδοχώρα του νομού.  

     Ο αριθμός των κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου στα 1900 είναι 19.374, έναντι 

19.151 στα 1881, δηλαδή αύξηση κατά 223. Ο χριστιανικός πληθυσμός της πόλης 

στα 1900 (9.740), αντιπαραβαλλόμενος μ’ αυτόν της απογραφής του 1881 (5.958), 

παρουσιάζει αύξηση 3.782 κατοίκων. Εν συγκρίσει με τον χριστιανικό πληθυσμό, ο 

                                                           
27

 Ο αριθμός των Εβραίων συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο. 
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μουσουλμανικός έχει ελαττωθεί κατά 3.628 σε σχέση με το 1881 (13.193). 

Διαπιστώνουμε, επομένως, ότι το μουσουλμανικό πληθυσμιακό έλλειμμα 

υπερκαλύπτεται από την αύξηση του χριστιανικού στοιχείου της πόλης του 

Ηρακλείου. Κατά συνέπεια, η πραγματική πληθυσμιακή αύξηση του αστικού 

κέντρου ισοδυναμεί με την χριστιανική πληθυσμιακή αύξηση. 

      Στα 1881 ο συνολικός αριθμός των κατοίκων της αγροτικής περιφέρειας του 

Δήμου ανερχόταν μόλις σε 1.807. Στα 1900 θα ανέλθουν σε 3.103. Αν συγκρίνουμε 

τα στοιχεία των απογραφών του 1881 και του 1900 του χριστιανικού πληθυσμού 

παρατηρούμε ότι ενώ στα 1881 ο αριθμός των χριστιανών κατοίκων περιοριζόταν 

σε 403, στα 1900 υπερβαίνει τους 1.000 (1.009). Αύξηση όμως παρατηρείται και επί 

του μουσουλμανικού πληθυσμού. Στα 1881 οι μουσουλμάνοι ανέρχονταν σε 1.404, 

ενώ στα 1900 σε 2.094.  

     Συμπεραίνουμε ότι οι χριστιανοί του Δήμου Ηρακλείου στα 1900 έχουν ήδη 

ανέλθει κατά 4.396 σε σχέση με τους χριστιανούς του 1881, ενώ οι μουσουλμάνοι 

έχουν μειωθεί κατά 2.938. Αν στους συνολικά 22.481 κατοίκους συμπεριλάβουμε 

και τη μουσουλμανική μείωση (2.938) τότε διαπιστώνουμε ότι πληθυσμός του 

Δήμου αγγίζει τους 25.419. Δηλαδή, διαπιστώνουμε ότι μεταξύ των δύο 

απογραφών ο πληθυσμός του Δήμου έχει αυξηθεί κατά 4.392 άτομα. 

     Δεν πρέπει εξάλλου να παραβλέψουμε ότι σε διάστημα είκοσι περίπου ετών, 

μεταξύ 1881-1900, ο συνολικός πληθυσμός του Νομού Ηρακλείου από 87.965 στα 

1881 θα ανέλθει μόλις σε 91.449 στα 1900, δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 3,96%.
28

 Στα 

1881 οι χριστιανοί ανέρχονταν, σύμφωνα με την απογραφή του Ν. Σταυράκη, σε 

54.287, ενώ στα 1900 σε 77.727. Ο μουσουλμανικός πληθυσμός στα 1881 

ανερχόταν σε 32.742. Στα 1900 έχουν απομείνει 13.431. Αν, τώρα, στη συνολική 

χριστιανική αύξηση υπολογίσουμε και τις καταγεγραμμένες μουσουλμανικές 

απώλειες, τότε συμπεραίνουμε ότι η πραγματική χριστιανική αύξηση υπερβαίνει 

κατά 42.751 τους κατοίκους του 1881 με μέση ετήσια αύξηση 2.250,05 κατοίκων. 

                                                           
28

 Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 3, 77 και Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, 

Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 φύλλου Β’. Τεύχους της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της 

Κρήτης - Πληθυσμός, σ. 38. 
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     Στα 1900 ο αριθμός των κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου έχει ανέλθει κατά 4,95% 

σε σχέση με το 1881. Βάσει των απογραφικών δεδομένων του 1900 ο πληθυσμός 

του Δήμου Ηρακλείου ανέρχεται σε 22.481, από τους οποίους 10.753 είναι 

χριστιανοί, 11.659 μουσουλμάνοι και 69 εβραίοι.
29

 Ο αριθμός αυτός 

αντιπαραβαλλόμενος μ’ αυτόν της απογραφής του 1881, 21.368, παρουσιάζει 

αύξηση κατά 1.113 άτομα.
30

 

     Συγκρίνοντας τώρα τον πληθυσμό του Ηρακλείου διαιρεμένο κατά θρήσκευμα 

παρατηρούμε ότι ο χριστιανικός πληθυσμός στα 1900 παραβαλλόμενος προς αυτόν 

της απογραφής του 1881, 6.361 χριστιανοί, εμφανίζει αύξηση 4.392 κατοίκων, ενώ 

οι μουσουλμάνοι που στα 1881 υπερέβαιναν τις 14.000 (14.597), μειώνονται στα 

1900 σε 11.659. 

                       -Χριστιανικός πληθυσμός: 10.753  

                       -Μουσουλμανικός πληθυσμός: 11.659 

                       -Εβραίοι: 69 

                       -Σύνολο: 22.481 

     Ο Στυλιανός Παπαδάκης παρατηρεί ότι στα 1899 μουσουλμανικοί πληθυσμοί 

εγκαταλείπουν το νησί με προορισμό τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
31

 Η 

μεγάλη μείωση του μουσουλμανικού στοιχείου αποδίδεται σ’ αυτή τη 

μετανάστευση, αποτέλεσμα της απόσχισης της Κρήτης από την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία -και της αναγνώρισης της ως αυτόνομο κράτος- και του περιορισμού 

των δικαιωμάτων του σουλτάνου επί της νήσου στο επίπεδο της απλής 

επικυριαρχίας. Προσθέτοντας τον αριθμό των μεταναστευόντων, 2.938, στην 

εξακριβωμένη μέσω της απογραφής αύξηση του πληθυσμού, 1.113, διαπιστώνουμε 

κατά μέσο όρο, ετήσια αύξηση 213,21 ατόμων. 

                                                           
29

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 φύλλου Β’. Τεύχους 

της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης - Πληθυσμός, σ. 43, 45. 
30

 Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 68, 78, 115-116. 
31

 Κλειστές Συλλογές Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κρήτης Ρέθυμνο (στο εξής Κ.Σ.Β.Π.Κ.Ρ.)/Αρχείο 

Στυλιανού Παπαδάκη (στο εξής Α.Σ.Π.), σπάραγμα επιστολής αρ. 69, 93. Βλ. επίσης Κωνσταντίνος Γ. 

Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες, Χανιά 1929, σ. 28. 
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     Ο Γεώργιος με προκήρυξη του, στις 12 Μαΐου 1899, ζήτησε από τους κρήτες να 

συνδράμουν για την παλιννόστηση των μουσουλμανικών οικογενειών στις εστίες 

τους, ώστε να ανασταλεί ο εκπατρισμός τους.
32

 

     Το Διάταγμα της 18 Αυγούστου 1899 «Περί εγκαταστάσεως εις τα κτήματα των 

εις τας Επαρχίας παλιννοστούντων Μουσουλμάνων» είχε ως στόχο την ομαλότερη 

παλιννόστηση των μουσουλμάνων στις εστίες τους.
33

 Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο, 

όσοι ήταν, μέχρι της 15 Ιανουαρίου 1897, ιδιοκτήτες κτημάτων που είχαν 

καταληφθεί, μπορούσαν να αιτηθούν τη λήψη προσωρινών μέτρων στους κατά 

τόπους ειρηνοδίκες, οι οποίοι με τη σειρά τους αναλάμβαναν να προωθήσουν το 

σύνολο των αιτημάτων δίνοντας, παράλληλα, εντολή για προσωρινή εγκατάσταση. 

Το άρθρο 2 του Διατάγματος προέβλεπε ότι ο ειρηνοδίκης θα συνέτασσε και 

σχετική έκθεση για να υποστηρίξει την αίτηση αυτή. Μάλιστα εάν πείθονταν ότι ο 

αιτών πράγματι παλιννόστησε στο χωριό του όριζε ημέρα και ώρα για την 

πραγματοποίηση αυτοψίας. Σύμφωνα με το διάταγμα «ο Ειρηνοδίκης εκδίδει 

αμέσως και επιτοπίως την απόφαση του» (Άρθρο 7), η οποία «εις ουδέν υποκειμένη 

ένδικον μέσον, λύει οριστικώς και ανεκκλήτως το ζήτημα των προσωρινών μέτρων» 

(Άρθρο 9). Επιθυμία της διοίκησης είναι η επιστροφή των μουσουλμανικών 

οικογενειών στις εστίες τους, στα χωρία τους, στα κτήματα τους προκειμένου να 

καλυφθεί το πληθυσμιακό κενό, να αποφορτιστούν τα αστικά κέντρα και να 

ενισχυθεί η παραγωγή. Μάλιστα, ο νομάρχης Ηρακλείου Γεώργιος Μαρής 

απευθυνόμενος, στις 21 Οκτωβρίου 1900, στον Σύμβουλο της Ανωτέρας Διεύθυνσης 

Εσωτερικών ζήτησε να μάθει με ποιο τρόπο θα εγγραφούν στα δημοτολόγια. Ο 

ίδιος διερωτάται αν θα εγγραφούν στα δημοτολόγια της επαρχίας τους ή στην 

πόλη, καθώς όπως επισημαίνει όλες σχεδόν οι μουσουλμανικές οικογένειες οι 

οποίες βρίσκονται στην πόλη του Ηρακλείου δεν εξήλθαν στις επαρχίες τους, παρά 

μόνον οι άνδρες κι αυτό για λίγες ημέρες.
34

 Επιπλέον, η πώληση ακινήτων κτημάτων 

                                                           
32

 Όπως επισημαίνει ο Ύπατος Αρμοστής «Οι συμπολίται υμών Μωαμεθανοί»…«εγκαταλείπουσιν 

ατυχώς την γενέτειραν γήν προς προφανή αύξησιν της δυστυχίας των. Εις υμάς απόκειται, ίνα δια 

της ζωηράς και ειλικρινούς έτι εκδηλώσεως των προς αυτούς αγαθών διαθέσεων και της προθύμου 

και φιλόφρονος αρωγής υμών αναστείλητε κατά το εφικτόν τον εκπατρισμόν αυτών». Βλ. Επίσημος 

Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, 12.5.1899. 
33

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, 18.8.1899. 
34

 Ιστορικό Αρχείο Κρήτης (στο εξής Ι.Α.Κ)/Ανωτέρα Διεύθυνση Εσωτερικών (στο εξής Α.Δ.Ε.), Τμήμα 

ΣΤ΄ Τμήμα Δημοτικόν Θυρίς 11 φάκελοι 21.10.1900.  
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της Μουσουλμανικής Δημογεροντίας Ηρακλείου, 7 Φεβρουαρίου 1901, εντός των 

περιφερειών Μαλεβιζίου και Τεμένους, υποθέτουμε ότι σχετίζεται με τη 

μουσουλμανική εγκατάλειψη της υπαίθρου και την εγκατάσταση τους είτε στο 

αστικό κέντρο του Νομού είτε σε περιοχές εκτός Κρήτης. 

     Η θέση των μουσουλμάνων της Κρήτης, κυρίως αυτών της υπαίθρου, είχε 

αποδυναμωθεί ήδη από το τέλος της επανάστασης του 1821-1830.
35

 Αρκετοί από 

αυτούς κατέφυγαν στις πόλεις ή στα περίχωρα τους, κάποτε εκποιώντας την 

περιουσία τους.
36

 Η διαδικασία αυτή έγινε εντονότερη μετά την επανάσταση του 

1866-1869 και έφθασε στην κορύφωση της κατά τις επαναστάσεις του 1889 και 

1896-1898.
37

 Στόχος από την πλευρά των χριστιανών ήταν η οριστική εκδίωξη των 

μουσουλμάνων από τις εστίες τους και η ιδιοποίηση της γης που οι τελευταίοι 

κατείχαν. Το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι οι συστηματικές και 

εκτεταμένες καταστροφές σπιτιών και καλλιεργειών που ανήκαν κατά κύριο λόγο σε 

μουσουλμάνους. 

     Παρά τις διακηρύξεις του Αρμοστή και τις προσφερόμενες εγγυήσεις των 

μεγάλων δυνάμεων για πλήρη ασφάλεια και ισοτιμία των δύο στοιχείων της Κρήτης 

και παρά τις προβλέψεις των ξένων παραγόντων, σημειώθηκαν αθρόες 

μεταναστεύσεις Τουρκοκρητών στην Κωνσταντινούπολη και στη Μ. Ασία, κατά τα 

δύο πρώτα έτη της Αυτονομίας.
38

 Έτσι ο μουσουλμανικός πληθυσμός μειώθηκε 

κατά 53,7% και από 72.353 στα 1881 κατέβηκε στους 33.496, κατά την απογραφή 

του 1900, ενώ το ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού μειώθηκε από το 25,9% 

στα 1881 στο 11% στα 1900. Ο μουσουλμανικός πληθυσμός των τριών μεγάλων 

πόλεων μειώθηκε λιγότερο, μόλις κατά 13%. Αντίθετα για το ίδιο διάστημα 

παρατηρήθηκε θεαματική αύξηση του χριστιανικού πληθυσμού, που έφτασε τους 

270.047 στα 1900, από 206.812 στα 1881. Ο μουσουλμανικός πληθυσμός που 

                                                           
35

 Νίκος Ανδριώτης-Tanzu Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: 

Οι Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939. Από την Κρήτη στην Τουρκία», στο Πεπραγμένα Θ΄ 

Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Τόμ. Γ1, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2005, σ. 

335-336 και Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 58-59. 
36

 Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες…, ό.π., σ. 27-28. 
37

 Ν. Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939.  Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 335-336. 
38

 Μάνος Περάκης, «Μεταβίβαση γαιών και πιστωτικό σύστημα κατά την περίοδο της Αυτονομίας 

(1898-1913)», στο Θέρισσον 1905, Χανιά 2009, σ. 277-278.  
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παρέμεινε κατοικούσε κυρίως στις πόλεις και στα περίχωρα αυτών. Το 1900 οι 

μουσουλμάνοι αποτελούσαν ακόμη την πλειονότητα στις πόλεις του Ηρακλείου και 

του Ρεθύμνου.
39

 Κατά την απογραφή του 1900, ο αστικός χριστιανικός πληθυσμός 

της Κρήτης ήταν 25.561, έναντι 26.509 του μουσουλμανικού. Ενώ στα 1881 ο 

μουσουλμανικός πληθυσμός της υπαίθρου αριθμούσε 41.596 κατοίκους στα 1900 

είχε περιοριστεί στους 6.981 υφιστάμενος δραματική μείωση, η οποία υπερέβη το 

80% (83,5%), περνώντας από το 17,9 στο 2,8% του συνολικού αγροτικού 

πληθυσμού. Η επιστροφή ενός σημαντικού αριθμού μουσουλμάνων στην επαρχία 

Μονοφατσίου και ενός μικρότερου στις επαρχίες Πεδιάδος και Σητείας κατά την 

πρώτη δεκαετία του 20
ου

 αι. δεν στάθηκε ικανή να αλλάξει την συνολική εικόνα.
40

 

Επιχειρήθηκε, επομένως, μια συστηματική προσπάθεια εκκαθάρισης των επαρχιών 

από το μουσουλμανικό στοιχείο η οποία ενισχύθηκε και από την εξαγορά των 

μουσουλμανικών κτημάτων. Σε μια τέτοια ερμηνεία συνηγορεί η πολιτική της 

Τράπεζας Κρήτης, η οποία δανείζει σημαντικό μέρος των πιστώσεων της για την 

εξαγορά των μουσουλμανικών κτημάτων.
41

 Μέσω, λοιπόν, αυτών των αγορών 

«επιχειρείται μία συνειδητή προσπάθεια θρησκευτικής και εθνικής 

ομογενοποίησης, σε αντίθεση με το πνεύμα, αν όχι και το γράμμα των διατάξεων 

του συντάγματος για ανεξιθρησκία και ισοπολιτεία».
42

 

     Τη διετία 1898-1899 αποχώρησε το μεγαλύτερο μέρος των μουσουλμάνων με 

προορισμό τη Σμύρνη και τα παράλια της Μ. Ασίας,
43

 τη Ρόδο
44

 και την Κω,
45

 τη 

                                                           
39

 Ν. Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939.  Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 336. 
40

 Ν. Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939.  Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 336-337. 
41

 Ι. Κοκκινάκης, «Νόμισμα και κοινωνία στην Κρήτη (1899-1906)»…, ό.π., σ. 120. 
42

 Στο ίδιο. 
43

 Ν. Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939. Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 337-338 και Μανόλης 

Πεπονάκης, «Η Τουρκοκρητική Μετανάστευση του 1897-1899», Κρητολογικά Γράμματα, 14, 

Περιοδική Έκδοση Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας Ρεθύμνης, Ρέθυμνο  1998, σ. 256-258.  
44

 Ιωάννης Ηλ. Βολανάκης, «Εγκαταστάσεις Κρητών μουσουλμάνων κατά τα τέλη του 19
ου

 αι. στη 

νήσο Ρόδο», Κρητολογικά Γράμματα, 14, Περιοδική Έκδοση Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας 

Ρεθύμνης, Ρέθυμνο  1998, σ. 269-302. 
45

 Ν. Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939.  Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 337-338. 
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Συρία,
46

 τα παράλια της Βορείου Αφρικής
47

 και άλλες περιοχές της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας.  

Πίνακας 1.2 

Μουσουλμανικός πληθυσμός των επαρχιών του Νομού Ηρακλείου κατά τις 

Απογραφές 1881 και 1900. 

Επαρχίες 1881 1900 Διαφορά Διαφορά % 

Τεμένους 2.031 518 -1.513 -74,49 

Μαλεβιζίου και 

Μέρος Ρίζου 

865 177 -688 -79,53 

Πεδιάδος 4.735 299 -4.436 -93,68 

Μονοφατσίου 8.222 711 -7.511 -91,35 

Καινουρίου 1.804 51 -1.753 -97,17 

Πυργιωτίσσης 488 15 -473 -96,92 

Σύνολο 18.145 1.771 -16.374 Συνολική 

μείωση 

90,24 

    Πηγή: Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 

φύλλου Β’. Τεύχους της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης-Πληθυσμός, 

σ. 36 και Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 8-9, 67-68. 

     Ο μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλης του Ηρακλείου μειώθηκε λιγότερο, 

κατά 20,12%. Αντίθετα ο μουσουλμανικός πληθυσμός της ενδοχώρας του 

Ηρακλείου μειώθηκε σε ποσοστό 90,24%, και από 18.145 στα 1881 κατέβηκε στους 

1.771 στα 1900, περνώντας από το 27,46% –του συνολικού αγροτικού πληθυσμού 

στα 1881- στο 2,57% στα 1900 (Πίνακας 1.2). Οι μεγαλύτερες αριθμητικές απώλειες 

καταγράφονται στην επαρχία Μονοφατσίου καθώς ο μουσουλμανικός πληθυσμός 

από 8.222 στα 1881 περιορίζεται στους 711 στα 1900, καταγράφοντας απώλειες 

7.511 ατόμων. Ακολουθούν οι επαρχίες Πεδιάδος με 4.436, Καινουρίου 1.753, 

Τεμένους 1.513, Μαλεβιζίου 688 και Πυργιωτίσσης 473. Σε ποσοστό επί τοις εκατό 

πρώτη έρχεται η επαρχία Καινουρίου με 97,17% και ακολουθούν οι επαρχίες 

Πυργωτίσσης 96,92%, Πεδιάδος 93,68%, Μονοφατσίου 91,35%, Μαλεβιζίου 79,53% 

                                                           
46

 Στο ίδιο και Μ. Πεπονάκης, «Η Τουρκοκρητική Μετανάστευση του 1897-1899»…, ό.π., σ. 256-258. 
47

 Ν. Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939. Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 337-338 και Μ. 

Πεπονάκης, «Η Τουρκοκρητική Μετανάστευση του 1897-1899»…, ό.π., σ. 256-258. 
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και Τεμένους 74,49%. Το μεγαλύτερο μέρος των μουσουλμάνων που εγκατέλειψαν 

τις εστίες τους στην ύπαιθρο αναχώρησαν από την Κρήτη. Από τους 16.374 

μουσουλμάνους που άφησαν την ενδοχώρα του Νομού μόνο 690 εγκαταστάθηκαν 

στο Δήμο Ηρακλείου και σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα στην αγροτική του 

περιφέρεια.      

       Κατά φύλο τώρα διάκριση:       -Άνδρες: 11.672 

                                                          -Γυναίκες: 10.809 

                                                           -Σύνολο: 22.481 

Παρατηρώντας τα απογραφικά δεδομένα του 1900, διαπιστώνουμε την αριθμητική 

υπεροχή των ανδρών έναντι των γυναικών, με τα ποσοστά τους να διαμορφώνονται 

στο 51,91% για τους άνδρες και στο 48,09% για τις γυναίκες.
48

 Επίσης, κατά την 

απογραφή του 1881 η αναλογία ήταν 50,35% για τους άνδρες και 49,65% για τις 

γυναίκες.
49

 Επομένως, και στις δύο απογραφές το ανδρικό φύλο είναι υπέρτερο του 

γυναικείου με την μεταξύ τους διαφορά να διευρύνεται κατά 1,57%, περίπου, 

ανάμεσα στις δύο απογραφές.   

     Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που πραγματεύεται η απογραφή του 1900 είναι το 

μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου (Πίνακας 1.3, Πίνακας 1.4, 

Γράφημα 1.1, Γράφημα 1.2).
50

 Από τους συνολικά 22.481 καταγεγραμμένους 

κατοίκους, οι 14.746 είναι αγράμματοι, 6.478 άνδρες και 8.268 γυναίκες, και οι 

7.735 εγγράμματοι, 5.194 άνδρες και 2.541 γυναίκες. Ενθαρρυντικό στοιχείο 

αποτελεί το γεγονός ότι το ποσοστό των αγραμμάτων μειώθηκε από 68,75% το 

1881 σε 65,59% το 1900, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη σε επίπεδο εγγραμμάτων 

διαμορφώνονται στο 31,25 και 34,41%. 

                                                           
48

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 φύλλου Β’. Τεύχους 

της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης - Πληθυσμός, σ. 20, 36, 38. 
49

 Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 4, 8, 40-41. 
50

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 φύλλου Β’. Τεύχους 

της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης - Πληθυσμός, σ. 47, 49. Βλ. επίσης Αντώνης Γ. 

Χουρδάκης, «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εκπαίδευση στην Κρητική Πολιτεία», στο Η εκπαιδευτική 

πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004, 

Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2007, σ. 90-91, Αντώνης Γ. Χουρδάκης, Η παιδεία στην Κρητική Πολιτεία 

(1898-1913), GUTENBERG, Αθήνα 2011, σ. 92-93 και Αντώνης Γ. Χουρδάκης, Η εκπαίδευση στη Κρήτη 

πριν την ένωση, Τελευταία φάση (1910-1913) και πρωτεργάτες, GUTENBERG, Αθήνα 2012, σ. 13-14. 
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Πίνακας 1.3 

Η εγγραμματοσύνη και αγραμματοσύνη κατά θρήσκευμα και φύλο στον Δήμο 

Ηρακλείου % επί του πληθυσμού, 1881, 1900 

Εγγράμματοι 

Μουσουλμάνοι Χριστιανοί 

Απογραφή 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Συνολικά
51

 

1881 31,96% 25,18% 63,62% 45,80% 28,88% 36,38% 31,24% 

1900 26,6% 11,96% 29,06% 61,92% 37,72% 70,94% 34,44% 

Αγράμματοι 

1881 68,04% 74,82% 72,39% 54,2% 71,12% 27,61% 68,76% 

1900 73,40% 88,04% 64,29% 38,08% 62,28% 35,71% 65,56% 

Πηγή: Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 

φύλλου Β’. Τεύχους της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης-Πληθυσμός, 

σ. 47, 49 και Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 149. 

 

Πίνακας 1.4       

Εγγραμματοσύνη και αγραμματοσύνη κατά φύλο στον Δήμο Ηρακλείου % επί του 

πληθυσμού 1881, 1900 

Εγγράμματοι 

Φύλο 

 

Απογραφή 

 Άνδρες Γυναίκες 

Σύνολο 

1881 56,83% 43,17% 31,25% 

1900 67,15% 32,85% 34,41% 

Αγράμματοι 

1881 46,18% 53,82% 68,75% 

1900 43,93% 56,07% 65,59% 

Πηγή: Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 

φύλλου Β’. Τεύχους της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης-Πληθυσμός, 

σ. 47, 49 και Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 149. 

     Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους συνολικά 6.478 άνδρες αγράμματους, οι 2.252 

είναι χριστιανοί, οι 4.201 μουσουλμάνοι και οι 25 εβραίοι. Επίσης, από τους 

συνολικά 5.194 άνδρες εγγραμμάτους, οι 3.662 είναι χριστιανοί, οι 1.522 

μουσουλμάνοι και οι 10 εβραίοι. Ομοίως από τις συνολικά 8.268 αγράμματες 

                                                           
51

 Περιλαμβάνει μουσουλμάνους και χριστιανούς.  
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γυναίκες, οι 3.014 είναι χριστιανές, οι 5.226 μουσουλμάνες και οι 28 εβραίες. Τέλος, 

από τις συνολικά 2.541 εγγράμματες γυναίκες, οι 1.825 είναι χριστιανές, οι 710 

μουσουλμάνες και οι 6 εβραίες. 

  

Γράφημα 1.1 

 

Πηγή: Πίνακας 1.3 και 1.4. 

 

     Όπως φαίνεται το ποσοστό των αγραμμάτων χριστιανών ανδρών ανάμεσα στις 

δύο απογραφές μειώνεται εντυπωσιακά (-16%) και από 54,2% (1.744) κατέρχεται 

στο 38,08% (2.252). Αντιστρόφως ανάλογη πορεία ακολουθεί το ποσοστό των 

εγγραμμάτων το οποίο από 45,80% (1.474) στα 1881 μεταβαίνει στο 61,92% (3.662) 

στα 1900. Από την άλλη μεριά το ποσοστό των μουσουλμάνων ανδρών αγραμμάτων 

από 68,04% (4.910) στα 1881 θα ανέλθει στο 73,40% (4.201) στα 1900. Επιπλέον, τα 

ποσοστά των εγγραμμάτων στα 1900 μειώνονται κατά 5,37% (26,6%/1.522) σε 

σχέση με το 1881 (31,96%/2.307). Να σημειωθεί, ότι το ποσοστό των εβραίων 

ανδρών αγραμμάτων ανέρχεται σε 71,42% (25) και εγγραμμάτων σε 28,58% (10). 
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Γράφημα 1.2 

 

Πηγή: Πίνακας 1.3 και 1.4. 

     Δεν πρέπει εξάλλου να παραβλέψουμε ότι στα 1900 από τις 10.809 γυναίκες οι 

8.268 είναι αγράμματες. Επομένως, το 76,49% των γυναικών είναι αγράμματες, ενώ 

το ποσοστό των εγγραμμάτων περιορίζεται στο 23,51%, έναντι 73,7% και 26,3% 

αντιστοίχως στα 1881. Παρατηρούμε, συνεπώς, μια αύξηση του συνολικού 

ποσοστού των αγραμμάτων γυναικών, κατά 2,78%, περίπου. Χαρακτηριστικό από 

την άποψη αυτή είναι το ποσοστό των χριστιανών αγραμμάτων γυναικών το οποίο 

από 71,12% (2.235) στα 1881 πέφτει στο 62,28% (3.014) στα 1900. Αντίθετα ο 

αριθμός των χριστιανών εγγράμματων γυναικών από 28,88% (908) στα 1881 θα 

ανέλθει στο 37,72% (1.825) στα 1900. Από την άλλη μεριά το ποσοστό των 

μουσουλμάνων αγράμματων γυναικών από 74,82% (5.521) στα 1881 θα ανέλθει στο 

88,04% (5.226) στα 1900. Επιπλέον, το ποσοστό εγγραμμάτων ακολουθεί πτωτική 

πορεία μεταβαίνοντας από το 25,18% (1.859) στα 1881 στο 11,96% (710) στα 1900. 

Εν’ αντιθέσει με τις μουσουλμάνες θήλεις που αυξάνουν τα ποσοστά 

αγραμματοσύνης τους στα επίπεδα του 13,22%, οι χριστιανές μειώνουν τα ποσοστά 

αγραμματοσύνης τους κατά 8,82% ή 0,46%. Το ποσοστό επί τοις εκατό για τις 

εβραίες αγράμματες αγγίζει το 82,35% ενώ για τις εγγράμματες το 17,64%. 

     Η αύξηση, ανάμεσα στις δύο απογραφές 1881 και 1900, στα ποσοστά των 

αγράμματων μουσουλμάνων ανδρών και γυναικών κατά 5,37% και 13,22% 
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αντιστοίχως και η συνεπαγόμενη μείωση του ποσοστού εγγραμματοσύνης, 

πιθανολογούμε ότι σχετίζεται με τη μουσουλμανική κινητικότητα των τελών του 

19
ου

 αιώνα στα οθωμανικά εδάφη. Ο Κωνσταντίνος Σβολόπουλος στη διδακτορική 

του διατριβή για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την πολιτική κρίση εις την Αυτόνομον 

Κρήτην 1901-1906 θα υποστηρίξει ότι η σταδιακή αποχώρηση των μουσουλμάνων 

από το νησί συμπαρέσυρε σημαντικό αριθμό μορφωμένων ομοθρήσκων.
52

 

Ανάλογου επιπέδου διαπίστωση με αντίθετα, ακριβώς, αποτελέσματα, θα 

μπορούσαμε να συνάγουμε και για το χριστιανικό στοιχείο του Δήμου Ηρακλείου, 

εάν συνδέσουμε την αύξηση των ποσοστών εγγραμματοσύνης με την ενσωμάτωση 

4.388 νέων κατοίκων.    

     Αν τώρα από το σύνολο των αγραμμάτων αφαιρέσουμε όλους εκείνους των 

οποίων η ηλικία, 0-5 ετών, δεν επιτρέπει την είσοδο τους στην εκπαίδευση τότε 

συμπεραίνουμε ότι ο συνολικός αριθμός μεταβάλλεται ακολουθώντας ανάλογη 

πτωτική πορεία, υπολειπόμενος του αρχικού (14.746) κατά 2.588 άτομα ή 4, 

περίπου, ποσοστιαίες μονάδες (από 65,59% σε 61,11%). 

Πίνακας 1.5 

Πληθυσμός κατά φύλο από 0-5 ετών κατά την γενική απογραφή του 1900   

 

Πηγή: Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 

φύλλου Β’. Τεύχους της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης-Πληθυσμός, 

σ. 51. 

     «Πάν άτομον έγγαμον ή ου μετά ή άνευ τέκνων εν ιδία κατοικία ενδιαιτώμενον 

εθεωρήθη αποτελούν ιδίαν οικογένειαν».
53

 Μέσω, λοιπόν, αυτών των απογραφών 

                                                           
52

 Κωνσταντίνος Δ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την Αυτόνομον 

Κρήτην 1901-1906 , Ίκαρος, Αθήνα, σ. 111, 143-144. 
53

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής  Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης - Πληθυσμός, σ. ιζ’ 

Ηλικία Άρρενες Θήλεις 

0 -12 μηνών 179 198 

1 έτους 254 198 

2 ετών 235 221 

3 ετών 196 180 

4 ετών 230 214 

5 ετών 259 224 

Σύνολο 1.353 1.235 
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διαπιστώθηκε ο ακριβής αριθμός των οικογενειών στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος 

στα 1900 παρουσιάζεται αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή του 

1881 κατά 846 οικογένειες. Οι οικογένειες στα 1881
54

 ανέρχονταν σε 5.045, ενώ στα 

1900
55

 σε 5.891. Από αυτές, 2.608 είναι χριστιανικές, 3.266 μουσουλμανικές και 17 

εβραϊκές. Είναι χαρακτηριστική από την άποψη αυτή η αύξηση των χριστιανικών 

οικογενειών κατά 1.158 και η μείωση των μουσουλμανικών κατά 329 σε σχέση με 

την απογραφή του 1881. Στα 1900 αναλογούν κατά μέσο όρο σε κάθε οικογένεια 

3,81 μέλη έναντι 4,23 στα 1881. Ακόμη σε κάθε νέα χριστιανική οικογένεια που 

δημιουργείται στα 1900 αντιστοιχούν 4,12 μέλη, όταν ο ίδιος δείκτης στα 1881 ήταν 

4,38. Ομοίως, στα 1881 κάθε μουσουλμανική οικογένεια αριθμεί κατά μέσο όρο 

4,06 μέλη, ενώ στα 1900 πέφτουν στα 3,23. Σε κάθε εβραϊκή οικογένεια στα 1900 

αντιστοιχούν 4,05 μέλη. 

     Ο αριθμός των μονίμως διαμενόντων στον Δήμο Ηρακλείου καταγεγραμμένων 

αλλοδαπών από 396 στα 1881 θα ανέλθει σε 1.563 στα 1900, παρουσιάζοντας 

αύξηση 1.167 ατόμων ή 294,69%, η οποία οφείλεται στην ανεξαρτητοποίηση της 

Κρήτης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην παρουσία μόνιμων 

εκπροσώπων των προστάτιδων δυνάμεων στο νησί (Πίνακας 1.6, Πίνακας 1.7). Η 

πλειοψηφία των Οθωμανών υπηκόων που βρίσκονται στον Δήμο Ηρακλείου είναι 

ελληνικής καταγωγής. 

 

Πίνακας 1.6 

Επίσημος αριθμός αλλοδαπών κατ’ εθνικότητα στα 1900 

Εθνικότητα Αριθμός 

Άγγλοι 56 

Αμερικανοί 6 

Αυστριακοί 11 

Βούλγαροι 12 

Γάλλοι 11 

Γερμανοί 5 

Έλληνες 993 

                                                           
54

 Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 82.  
55

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 φύλλου Β’. Τεύχους 

της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης-Πληθυσμός, σ. 90. 
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Ισπανοί 5 

Ιταλοί 106 

Οθωμανοί 

Υπήκοοι 

329 

Πέρσες 25 

Ρουμάνοι 1 

Ρώσοι 4 

Σύνολο 1.563 

Πηγή: Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 

φύλλου Β’. Τεύχους της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης-Πληθυσμός, 

σ. 94. 

 

Πίνακας 1.7 

Επίσημος αριθμός αλλοδαπών κατ’ εθνικότητα στα 1881 

Εθνικότητα Αριθμός 

Έλληνες 328 

Γάλλοι 1 

Άγγλοι 34 

Ιταλοί 31 

Αυστριακοί 2 

Σύνολο 396 

             Πηγή: Ν. Σταυράκης, Στατιστική…, ό.π., σ. 69. 

 

     Μέσω της απογραφής του 1900 έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το 

επιτήδευμα καθώς και τον, ανά επαγγελματικό κλάδο, αριθμό απασχολουμένων 

δημοτών, ανδρών και γυναικών (Πίνακας 1.8, Γράφημα 1.3, Γράφημα 1.4).
56

 Από 

τους 22.481 καταγεγραμμένους, οι 6.955 έλαβαν τον χαρακτηρισμό άνευ 

επαγγέλματος. Σ’ αυτούς δεν περιλαμβάνονται μόνο τα βρέφη και οι φοιτώντες 

μαθητές και σπουδαστές σε πανεπιστημιακά ή άλλου είδους εκπαιδευτήρια, αλλά 

και οι ασθενείς, οι φυλακισμένοι, οι επαίτες, καθώς και οι ιερόδουλες. 

 

 

                                                           
56

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 11 φύλλου Β’. Τεύχους 

της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης-Πληθυσμός, σ. 84-86. 
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Πίνακας 1.8 

Πληθυσμός πραγματικός κατ’ επάγγελμα στα 1900 

Κατηγορία Επάγγελμα Άρρενες Θήλεις 

I Εκμετάλευσις της 

επιφάνειας 

Του εδάφους 

1.638 

21,66% 

2 

0,025% 

II Εξόρυξις ορυκτών 

υλών 

3 

0,04% 

_ 

_ 

III Βιομηχανία 2.066 

27,33% 

62 

0,78% 

IV Μεταφορά 316 

4,18% 

_ 

_ 

V Εμπόριον 1.542 

20,40% 

3 

0,04% 

VI Δημόσια Δύναμις 144 

1,90% 

_ 

_ 

VII Διοίκησις 155 

2,05% 

1 

0,01% 

VIII Ελεύθερα 

επαγγέλματα, 

Κλήρος 

86 

1,14% 

2 

0,025% 

II Δικαστικά 48 

0,635% 

_ 

_ 

II Ιατρικά 

επαγγέλματα 

172 

2,27% 

54 

0,677% 

IX Εισοδηματίες 233 

3,08% 

_ 

_ 

X Οικιακές εργασίες 46 

0,60% 

7.213 

90,53% 

XI Γενικές δηλώσεις 

Άνευ αποδείξεως 

ορισμένου 

επαγγέλματος 

1.144 

15,13% 

630 

7,90% 

XII Άεργοι-Αγνώστου 

επαγγέλματος 

4.113 

35,24% 

2.842 

26,29% 

 Σύνολο 11.672 10.809 

       Πηγή: Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Παράρτημα του υπ’ αριθμόν 

11 φύλλου Β’. Τεύχους της Επισήμου Εφημερίδος, Στατιστική της Κρήτης-

Πληθυσμός, σ. 84-86. 

     Από τα ανωτέρω αριθμητικά δεδομένα προκύπτει ότι ο κλάδος της 

«Βιομηχανίας» (με τον όρο βιομηχανία εννοούμε κυρίως τα βιοτεχνικά-τεχνικά 

επαγγέλματα) είναι ο επικρατέστερος. Σε σύνολο 15.526 απασχολουμένων 

δημοτών, 2.128 ή το 13,7% δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό κλάδο της 
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«Βιομηχανίας» με το επάγγελμα του υποδηματοποιού ή τσαγκάρη να 

προπορεύεται με 25,23%, των ραπτών και ραπτριών να ακολουθεί με 8,55%, ενώ 

την τρίτη θέση καταλαμβάνει η επαγγελματική κατηγορία των ξυλουργών. 

 

Γράφημα 1.3 

 

 Πηγή: Πίνακας 1.8. 

     Μετά τον κλάδο της «Βιομηχανίας» επικρατέστερος είναι εκείνος των 

«εκμεταλλευτών της επιφάνειας του εδάφους» με 10,55%, περιλαμβάνοντας εκτός 

από τους γεωργούς, τους ποιμένες και τους αλιείς. Έπεται σε μέγεθος ο 

επαγγελματικός κλάδος των εμπόρων με 9,95% και ακολουθούν ο επαγγελματικός 

κλάδος των ελεύθερων επαγγελματιών με 2,33%, των μεταφορών με 2,035%, των 

εισοδηματιών με 1,5%, της διοίκησης με 1%, περίπου, και της δημόσιας δύναμης με 

0,93%. 

     Όπως φαίνεται η πλειοψηφία των ανωτέρω επαγγελματικών κατηγοριών 

μονοπωλείται από τον ανδρικό πληθυσμό. Από το σύνολο των απασχολουμένων 

γυναικών 7.967 το 1900 μόλις το 9,46% (754) δραστηριοποιείται εκτός οικιακού 

χώρου, στους κλάδους της «βιομηχανίας» (0,78%), των ιατρικών επαγγελμάτων 

(0,68%) και ως ημερομίσθιες εργάτριες, υπηρέτριες κτλ. (7,90%), ενώ το υπόλοιπο 

90,54% (7.213) επιδίδεται στην ενάσκηση των οικιακών του εργασιών. Εκείνο που 
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προξενεί εντύπωση από τα στοιχεία που συλλέξαμε για την επαγγελματική 

κατάσταση και απασχόληση των κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου στις αρχές του 

20
ου

 αιώνα είναι το υψηλό ποσοστό άεργων. Το συνολικό ποσοστό άεργων στα 

1900 υπερβαίνει το 30% (30,94%) των κατοίκων. Το γεγονός, όμως, ότι το 

μεγαλύτερο μέρος τους ήταν παιδιά, μαθητές ή σπουδαστές, 88,39%, δικαιολογεί, 

εν πολλοίς, το αυξημένο ποσοστό. Το υπόλοιπο 11,6% καλύπτεται από άτομα άνευ 

ή αγνώστου επαγγέλματος, ασθενείς, φυλακισμένους, επαίτες, αλήτες και 

ιερόδουλες.   

     Συνοψίζοντας την προηγηθείσα ανάλυση και τα στοιχεία που παρατέθηκαν θα 

μπορούσαμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα: ανάμεσα στα 1881 και το 1900 

αυξάνεται ο χριστιανικός πληθυσμός της πόλης, ενώ ο μουσουλμανικός μειώνεται, 

λόγω της απόσχισης της Κρήτης από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και της 

αναγνώρισης της ως αυτόνομο κράτος. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την απογραφή 

του 1900, την πλειονότητα των κατοίκων της πόλης του Ηρακλείου αποτελούσαν οι 

μουσουλμάνοι. Επιπλέον, περίπου το 1/3 των πολιτών είναι αγράμματοι. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στα 1900 το ποσοστό των χριστιανών αγραμμάτων ανδρών 

ελαττώνεται ενώ των μουσουλμάνων αυξάνεται. Σύμφωνα με την ίδια απογραφή 

δύο στις τρείς γυναίκες είναι αγράμματες. Κάτι ακόμα που παρατηρούμε είναι ότι 

ενώ το ποσοστό των αγραμμάτων χριστιανών γυναικών μειώνεται, ανάμεσα στο 

1881 και το 1900, των μουσουλμάνων αυξάνεται αισθητά. Δεν πρέπει επίσης να 

παραβλέψουμε ότι στα 1900 επικρατέστερος επαγγελματικός κλάδος είναι αυτός 

της «βιομηχανίας» (περιλαμβάνει βιοτεχνικά και τεχνικά επαγγέλματα). Ακολουθεί 

ο κλάδος «των εκμεταλλευτών της επιφάνειας του εδάφους» (περιλαμβάνει 

γεωργούς, κτηνοτρόφους και αλιείς), ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο 

επαγγελματικός κλάδος των εμπόρων. Να σημειωθεί ότι μόνο μία στις δέκα 

γυναίκες δραστηριοποιείται εκτός οικιακού χώρου.  
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Γράφημα 1.4 

  

Πηγή: Πίνακας 1.8. 

 

1.2. Ο εκλογικός κατάλογος του Δήμου Ηρακλείου 1906 

     Ο εκλογικός κατάλογος του 1906 μας προσφέρει τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουμε την ηλικία, το θρήσκευμα, το επιτήδευμα καθώς και τον, ανά 

επαγγελματικό κλάδο, αριθμό απασχολουμένων εκλογέων, χριστιανών και 

μουσουλμάνων (Πίνακας 1.9, Γράφημα 1.5, Γράφημα 1.6).
57

 Σε σύνολο 5.293 

καταγεγραμμένων εκλογέων, 2.959 είναι μουσουλμάνοι και 2.334 χριστιανοί. 

Διαπιστώνουμε, επομένως, υπεροχή του μουσουλμανικού στοιχείου η οποία 

υπερβαίνει το 10% (11,8%). Από αυτούς 379 έλαβαν το χαρακτηρισμό «άνευ 

επαγγέλματος». Σ’ αυτούς δεν περιλαμβάνονται μόνο όσοι δηλώνουν άεργοι, αλλά 

και οι φοιτώντες μαθητές και σπουδαστές σε πανεπιστημιακά ή άλλου είδους 

εκπαιδευτήρια, καθώς και οι επαίτες. 

 

 

                                                           
57

 ΙΑΚ/ΑΔΕ, φάκ. ιε΄ β΄, αρ. έγγ. 5407.  
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Πίνακας 1.9 

Εκλογείς κατ’ επαγγελματική κατηγορία 1906 

Κατηγορία Χριστιανοί Μουσουλμάνοι Εβραίοι Σύνολο Ποσοστό 

% επί του 

συνόλου 

των 

εκλογέων 

Εκμετάλλευση της 

Επιφάνειας του 

εδάφους 

103 520 - 623 13,33 

Βιομηχανία 821 569 4 1.394 

28,36% 

29,83 

Μεταφορά 31 115 - 146 3,12 

Εμπόριο 626 504 - 1.130 

22,99% 

24,18 

Διοίκηση 57 51 - 108 2,31 

Δικαστικά 

Επαγγέλματα 

37 4 - 41 0,88 

Απασχολούμενοι 

στο Εφκάφιο 

Ηρακλείου 

- 29 - 29 0,62 

Εισοδηματίες/Κτημ

ατίες 

42 205 - 247 5,29 

Οικιακές εργασίες 33 21 - 54 1,15 

Ελεύθερα 

Επαγγέλματα 

7 22 - 29 0,62 

Γενικές Δηλώσεις 184 308 - 492 10,53 

Άεργοι/Αγνώστου 

Επαγγέλματος 

149 229 1 379 8,11 

Πηγή: ΙΑΚ/ΑΔΕ, φάκ. ιε΄ β΄, αρ. έγγ. 5407. 

 

 

     Σε σύνολο 4.914 απασχολούμενων εκλογέων 1.394 ή το 29,83% 

δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό κλάδο της «βιομηχανίας» με το επάγγελμα 

του υποδηματοποιού να προπορεύεται 21,09%, του ξυλουργού να ακολουθεί στη 

δεύτερη θέση 7,81% διαδεχόμενο σε αυτήν εκείνο των ραπτών-ραπτριών, ενώ τη 

τρίτη θέση καταλαμβάνει το επάγγελμα του κτίστη. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται 

στη διαδικασία ανοικοδόμησης της πόλης, γεγονός που αποτυπώνεται στα 

πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και στον 

αυξημένο αριθμό αδειών οικοδόμησης.
58

 Επιχειρώντας, τώρα, να συγκρίνουμε τα 

                                                           
58

 Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (Στο εξής Β.Δ.Β.)/Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου (στο εξής Π.Δ.Σ.), 

συνεδρία 6.3.1906. 
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αριθμητικά δεδομένα του εκλογικού καταλόγου 1906 με εκείνα της απογραφής του 

1900 διαπιστώνουμε αριθμητική απόκλιση της τάξης των 734 ατόμων, η οποία 

εκτιμούμε ότι οφείλεται πρωτίστως στην απουσία ανήλικων αγοριών αλλά και 

κοριτσιών -ο βιομηχανικός κλάδος απασχολεί ανήλικα αγόρια αλλά και κορίτσια- 

και δευτερευόντως των γυναικών, οι οποίες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, από τον 

εκλογικό κατάλογο. Ωστόσο, η «αριθμητική του υποχώρηση» δεν αποτυπώνεται σε 

ποσοστιαίο επίπεδο καθώς το ποσοστό εξάρτησης των εκλογέων του Δήμου 

Ηρακλείου από τη «βιομηχανία» εμφανίζεται εντυπωσιακά ενισχυμένο κατά 

16,13% σε σχέση με την απογραφή του 1900 μεταβαίνοντας από το 13,7% στο 

29,83%. Η πληθυσμιακή ανάπτυξη της πόλης και η παρουσία των ευρωπαϊκών 

στρατευμάτων αύξησε τη κατανάλωση και ενθάρρυνε το μικρεμπόριο και τη 

βιοτεχνία.
59

 Να σημειωθεί, ότι το χριστιανικό στοιχείο υπερέχει αριθμητικά του 

μουσουλμανικού κατά 252. Από τους 1.394 που απασχολούνται άμεσα στον 

«βιοτεχνικό – βιομηχανικό» 821 είναι χριστιανοί και 569 μουσουλμάνοι.  

     Μετά τον κλάδο της «βιομηχανίας» επικρατέστερος είναι εκείνος των 

«εμπόρων» ο οποίος απασχολεί 1.130 άτομα, 626 χριστιανούς και 504 

μουσουλμάνους, που αντιστοιχούν στο 24,18% των εκλογέων έναντι 9,95% στα 

1900. Το ελληνικό στοιχείο ενισχυμένο αριθμητικά και πολιτικά, εύρισκε στα αστικά 

κέντρα της νήσου τα στοιχεία εκείνα τα οποία επέτρεπαν την περαιτέρω οικονομική 

και κοινωνική ενδυνάμωση. Παρά την κρίσιμη οικονομική κατάσταση η εμπορική 

κίνηση δεν είχε παύσει να αυξάνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της νήσου.
60

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59

 Κ. Δ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος…, ό.π., σ. 143-144.   
60

 Στο ίδιο. Βλ. επίσης Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες…, ό.π., σ. 12. 
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Γράφημα 1.5 

 

Πηγή: Πίνακας 1.9. 

 

 Γράφημα 1.6 

 

Πηγή: Πίνακας 1.9. 

     Ακολουθεί σε μέγεθος ο επαγγελματικός κλάδος των «εκμεταλλευτών της 

επιφάνειας του εδάφους» ο οποίος περιελάμβανε τις επαγγελματικές κατηγορίες 

του «γεωργού», δηλαδή του «κτηματία» (κατόχου σημαντικής έκτασης γης, με 
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αποκλειστική ενασχόληση την εκμετάλλευση της), του βοσκού και του εργάτη γης, 

καθώς και τους αλιείς (13,33%). Από τους συνολικά 623 οι 520 είναι μουσουλμάνοι 

και μόνο οι 103 χριστιανοί, επιβεβαιώνοντας έτσι την αγροτική προέλευση του 

μουσουλμανικού πληθυσμού.
61

 Αντιπαραβάλλοντας, τώρα, τα αριθμητικά 

δεδομένα του εκλογικού καταλόγου 1906 με εκείνα της απογραφής του 1900 

διαπιστώνουμε σημαντικότατη μείωση η οποία υπερβαίνει το 60% (62,01%). Στο 

σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός της μη ολοκλήρωσης στα 1900 

της διαδικασίας αφομοίωσης όλων όσων μετεγκαταστάθηκαν από την αγροτική 

ενδοχώρα του Νομού στο εργασιακό περιβάλλον της πόλης μετερχόμενη στα 1900 

την παλαιά τους εργασιακή ταυτότητα. Αποτέλεσμα των κοινωνικών και 

ιδεολογικών μετασχηματισμών είναι η μετακύληση σημαντικού αριθμού 

απασχολουμένων στον «βιομηχανικό» («βιοτεχνικό») αλλά και στον εμπορικό 

κλάδο, γεγονός που αποτυπώνεται έντονα και από την ίδρυση επαγγελματικών 

συλλόγων στις πόλεις.
62

 

     Έπεται σε μέγεθος η κατηγορία των «Γενικών Δηλώσεων» 10,53% και 

ακολουθούν ο επαγγελματικός κλάδος των «Εισοδηματιών-Κτηματιών»
63

 5,29%, 

των «Μεταφορών» 3,12% και της «Διοίκησης» 2,31%. 

     Στη «Διοίκηση» το χριστιανικό στοιχείο του Δήμου Ηρακλείου κατισχύει του 

μουσουλμανικού κατά 13 άτομα. Δηλαδή, από τους 131 (2,31%) συνολικά 

απασχολούμενους 72 είναι χριστιανοί και 59 μουσουλμάνοι. Οι δημόσιες 

προσλήψεις, έπρεπε, σύμφωνα με το άρθρο 93 του συντάγματος να γίνονται βάσει 

προσόντων και ειδικού διαγωνισμού.
64

 Οι μουσουλμάνοι εξασφάλισαν μεταβατική 

περίοδο οκτώ ετών στη διάρκεια της οποίας μπορούσαν να καταλάβουν δημόσια 

αξιώματα ακόμη και χωρίς επιστημονική μόρφωση ή γνώση των ελληνικών. Η 

θέσπιση ωστόσο της ελληνικής γλώσσας, σημειώνει ο Ιωάννης Κοκκινάκης, 

«δημιουργούσε στους τουρκοκρήτες την εντύπωση ότι, παρά τις ευνοϊκές διατάξεις 
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 Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες…, ό.π., σ. 12. 
62

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, 5.4.1907.  
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του συντάγματος, παρέμεναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Η πολιτική του 

Γεωργίου και των κομμάτων που στήριξαν τις ηγεμονικές επιλογές θα οδηγήσουν 

στη διεύρυνση αυτού του αισθήματος».
65

 Ακόμη και μετά το κίνημα του Θερίσου 

δεν ενσωματώνονται στην αυτόνομη πολιτεία. Έτσι μετά το 1905 η συμμετοχή τους 

σε θέσεις κλειδιά της διοίκησης παρέμενε αμελητέα. 

     Παρατηρούμε ακόμα την, σε διάστημα έξι ετών, μείωση του αριθμού των 

διοικητικών υπαλλήλων (υπηρεσίες δήμου και πολιτείας, συμπεριλαμβανομένου 

των δικαστικών αρχών και των αρχών των δικαστηρίων, καθώς και του υπαλληλικού 

προσωπικού) κατά 35 άτομα για την οποία μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι 

σχετίζεται με τις προσπάθειες του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για μείωση 

του εργασιακού κόστους του Δήμου, μέσω του περιορισμού των εργαζομένων.
66

 

     Να σημειωθεί, ότι οι χριστιανοί στα 1906 κυριαρχούν στον κλάδο των 

μορφωμένων, υπερισχύοντας των μουσουλμάνων κατά 103. Δηλαδή σε σύνολο 125 

καταγεγραμμένων μορφωμένων, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 2,36% των 

εκλογέων, 114 είναι χριστιανοί και μόλις 11 μουσουλμάνοι. Συγκρίνοντας τώρα τα 

αριθμητικά δεδομένα του εκλογικού καταλόγου (1906) με εκείνα της απογραφής 

του 1900 διαπιστώνουμε σημαντική αριθμητική υστέρηση. Έτσι το μορφωμένο 

στοιχείο του Δήμου Ηρακλείου από τους 275 στα 1900 μειώθηκε στους 125 στα 

1906. Δεδομένης της χαμηλής μόρφωσης και πολιτικής τους παιδείας οι 

μουσουλμάνοι τέθηκαν στο περιθώριο των εξελίξεων μετά μάλιστα και τη σταδιακή 

τους αποχώρηση από τη Κρήτη.
67

 Βέβαια, η περιθωριοποίηση τους δεν αποτελούσε 

απλό ζήτημα αριθμητικής. Σ’ αυτό συνέβαλε και η οικονομική αποδυνάμωση του 

μουσουλμανικού στοιχείου μετά τις ανακατατάξεις στο χώρο της αστικής και 

αγροτικής ιδιοκτησίας στις οποίες οδήγησαν οι αγοραπωλησίες μουσουλμανικών 

περιουσιών.   
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     Από τούς 247 που δηλώνουν κτηματίες ως επάγγελμα, το 82,99% είναι 

μουσουλμάνοι και το υπόλοιπο 17,01% χριστιανοί. Οι ανακατατάξεις στο χώρο της 

αστικής και αγροτικής ιδιοκτησίας, στις οποίες αναφερθήκαμε αμέσως πρωτύτερα, 

απόρροια σε μεγάλο βαθμό των εθνοθρησκευτικών αντιπαραθέσεων ανάμεσα στο 

μουσουλμανικό και το χριστιανικό στοιχείο της αγροτικής ενδοχώρας του νομού, 

είχαν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση σημαντικού αριθμού μουσουλμάνων από την 

ύπαιθρο στο αστικό κέντρο της.
68

 Εξάλλου, η συντριπτική πλειοψηφία των 

μουσουλμάνων ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους (πόλη, ύπαιθρος), 

κατείχαν γαίες στην ύπαιθρο, καθώς είτε επρόκειτο για μουσουλμάνους που στα 

τέλη του 19
ου

 αιώνα και λόγω της επανάστασης είχαν εγκατασταθεί στη πόλη, ή για 

εύπορα σχετικά μουσουλμανικά στρώματα των πόλεων που διέθεταν περιουσίες 

στην ύπαιθρο, αφού το μεγαλύτερο μέρος των κατωτέρων στρωμάτων των πόλεων 

πρέπει να είχαν ήδη αποχωρήσει από τη πρώτη στιγμή (1898-1899).
69

  

 

1.3. Η απογραφή του 1913 

     Ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος επέφερε την προσάρτηση στο ελληνικό κράτος  

της Μακεδονίας, μέχρι το Νέστο, της Ηπείρου, μέχρι των βορείων ορίων της 

περιοχής των Ιωαννίνων, των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης.
70

 Στις αρχές του 

1912, κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των χριστιανών να προχωρήσουν στην de 

facto ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα με την αποστολή κρητών βουλευτών στην 

Αθήνα και την κατάργηση των διεθνών προσομολογήσεων, επιθέσεις και φόνοι 

μουσουλμάνων έλαβαν χώρα και απολύθηκαν μουσουλμάνοι υπάλληλοι, 

φουντώνοντας εκ νέου τον φυλετικό φανατισμό του παρελθόντος.
71

 Τον Αύγουστο 

του 1913 η στατιστική υπηρεσία οργάνωσε μια, εν πολλοίς, πρόχειρη απογραφή 
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του πληθυσμού των νέων χωρών, με μόνη διάκριση το φύλο.
72

 Η απογραφή αυτή 

διεξήχθη κυρίως από τον ελληνικό στρατό, ελλείψει οργανωμένης τοπικής 

αυτοδιοίκησης και ντόπιων εγγραμμάτων πολιτών. Στις 28 Μαρτίου 1915 

δημοσιεύονται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως τα αποτελέσματα αυτής της 

απογραφής καθώς και πίνακες του πληθυσμού της Κρήτης που βασίζονταν στα 

αριθμητικά δεδομένα της απογραφής, της 5 Ιουνίου 1911.
73

 

     Πέραν του συνολικού αριθμού των κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου και της 

διάκρισης αυτού κατά φύλο δεν διαθέτουμε κανένα άλλο στοιχείο. Επισημαίνεται, 

απλώς, ότι ο Δήμος αποτελεί τμήμα της επαρχίας Τεμένους, υπολογίζοντας τον 

πληθυσμό της σε 30.879 κατοίκους, από τους οποίους οι 25.185 διαβιούν στον 

Δήμο Ηρακλείου. Ο συνολικός αριθμός τους εμφανίζεται, σε σχέση με την 

απογραφή του 1900, αυξημένος κατά 2.704, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 

13.325 και τις γυναίκες σε 11.860, αναλογικά με 11.672 και 10.809 στα 1900.  

     Συνεπώς, δεν διαθέτουμε όλα εκείνα τα αριθμητικά δεδομένα τα οποία θα 

λειτουργήσουν ως ερμηνευτικά εργαλεία στην διαδικασία αποκρυπτογράφησης της 

κοινωνίας του Ηρακλείου. Να σημειώσουμε απλώς ότι μεταξύ του 1900 και του 

1911 ο μουσουλμανικός πληθυσμός του νησιού μειώθηκε από 33.496 σε 27.852 

κατοίκους, μια μείωση που υποδηλώνει την ύπαρξη κύματος μετανάστευσης που, 

σύμφωνα με τον Μάνο Περάκη, θα υπερέβαινε τον αριθμό αυτόν, αφού στο μεταξύ 

επενεργούσε και η φυσική αύξηση του πληθυσμού.
74

 

     Παρότι η στρατιωτική απογραφή του 1913 δεν προβαίνει στη διάκριση μεταξύ 

μουσουλμανικού και χριστιανικού στοιχείου, ωστόσο, είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε, μέσω του τοπικού τύπου, τον υπέρτερο αριθμό των χριστιανών έναντι 

των μουσουλμάνων. Με αφορμή την διεξαγωγή δημοτικών εκλογών στην Αυτόνομη 

Πολιτεία, το Μάιο του 1911, αναδεικνύεται η ανάγκη σύμπνοιας και ομοφωνίας του 

χριστιανικού πληθυσμού της πόλης προκειμένου να αποτραπεί η εκλογή 
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μουσουλμάνου δημάρχου.
75

 «Εναπόκειται ήδη εις τον χριστιανικόν λαόν του 

Ηρακλείου, εάν θέλει να καταδείξει εμπράκτως την αριθμητικήν υπεροχήν του, 

γεγονός πολλής από εθνικής απόψεως σημασίας»…«να προσέλθη εις τα κάλπας, να 

ψηφίσει ηνωμένον τον χριστιανικόν συνδυασμόν».
76

 Προσδοκίες και ελπίδες οι 

οποίες τελικά ευοδώθηκαν.
77

 Οι Νικόλαος Ανδριώτης και Tanju Izbek υποστήριξαν 

το 2005 ότι οι μουσουλμάνοι απείχαν από τις δημοτικές εκλογές του Ηρακλείου, 

γιατί ο μουσουλμάνος υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου βλέποντας ότι δεν είχε 

ελπίδες να εκλεγεί, αφού οι χριστιανοί είχαν κοινό υποψήφιο, απέσυρε την 

υποψηφιότητα του.
78

 Παράλληλα επεσήμαναν ότι το 1914 παρατηρήθηκε ρεύμα 

αναχώρησης μουσουλμάνων από την Κρήτη, αν και σε μικρότερη έκταση από το 

ανάλογο ρεύμα σε περιοχές της ελληνικής Μακεδονίας, στη Σερβία και τη 

Βουλγαρία. 

     Τα μικρά διαστήματα ειρηνικής συνύπαρξης διαδέχονται περίοδοι κρίσεις μεταξύ 

χριστιανών και μουσουλμάνων. Στην Κρήτη από το 1914 έως και το 1917 έφθασαν 

πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, θύματα των διωγμών οθωμανών και 

μουσουλμάνων οι οποίοι είχαν φύγει από τα Βαλκάνια, γεγονός που δημιουργούσε 

περαιτέρω εντάσεις στις σχέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων του νησιού.
79

 Στις 

βουλευτικές εκλογές το Μάιο του 1915 έγιναν σοβαρά επεισόδια στο Ηράκλειο 

μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων με αρκετούς τραυματίες.
80

 Το 1917 και το 

1918 παρατηρήθηκε προσπάθεια αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μουσουλμανικών 

περιουσιών. Τον Ιανουάριο του 1917 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε 

την επισκευή του Βαλιδέ Τζαμί για τον στρατωνισμό του στρατού. Μάλιστα, το έργο 

χαρακτηρίστηκε ως κατεπείγον, προκειμένου να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Επιπλέον, αναφέρεται η απαλλοτρίωση του Τζαμιού που βρίσκεται στο 

πλάι του Αγίου Μηνά, γνωστού με το όνομα Αγία Αικατερίνη, υπέρ της Ενοριακής 

                                                           
75

 Νέα Εφημερίς, 24.4.1911. 
76

 Νέα Εφημερίς, 30.4.1911. 
77

 Νέα Εφημερίς, 8.5.1911. 
78

 Ν. Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939.  Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 340. 
79

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.12.1915 και Νέα Εφημερίς, 10.9.1914 και 11.10.1914. Βλ. επίσης Ν. 

Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939.  Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 341. 
80

 Ν. Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939.  Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 341. 



46 

 

Επιτροπής Ηρακλείου, και η απόδοση του στη χριστιανική λατρεία.
81

 Με το Βασιλικό 

Διάταγμα της 10 Σεπτεμβρίου 1918 ο Δήμος προέβη στην αναγκαστική 

απαλλοτρίωση του τεμένους Τεφτερδάρ, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι 

απαλλοτριώσεις των πέριξ του τεμένους οικοπέδων και μαγαζιών, τα οποία ανήκαν 

στο Εφκάφιο, ενώ σε ότι αφορά την αποζημίωση αυτή ανήλθε στις 32.600 δρχ.
82

 Να 

σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι μέχρι το 1914 λειτουργούσε ως τέμενος, με τον 

Δήμο Ηρακλείου, πλέον, να επιθυμεί την κατασκευή κοινωφελούς καταστήματος: 

ναό, θέατρο, δικαστήριο ή βιβλιοθήκη. Ενδεικτική της τάσης αυτής είναι και η 

ολοκληρωτική, σχεδόν, απουσία μουσουλμάνων από το υπαλληλικό προσωπικό του 

Δήμου Ηρακλείου.
83

   

     Μετά την προσχώρηση της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το καλοκαίρι του 

1917, στο αντίπαλο στρατόπεδο από εκείνο στο οποίο βρισκόταν η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία από το 1914, προέκυψαν νέα προβλήματα με εντονότερο εκείνο της 

στράτευσης των μουσουλμάνων.
84

 Σύμφωνα με το τέταρτο άρθρο του πρωτοκόλλου 

της συνθήκης των Αθηνών, το οποίο ρύθμιζε τα σχετικά με την απόκτηση της 

ελληνικής υπηκοότητας από τους κατοίκους των νέων χωρών, θα έπρεπε 

μουσουλμάνοι και εβραίοι των περιοχών αυτών να επιλέξουν μέσα σε μια ορισμένη 

προθεσμία αν θα πάρουν την ελληνική υπηκοότητα ή θα κρατήσουν την 

οθωμανική. Πολλοί μουσουλμάνοι, υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας, μη 

επιθυμώντας να ανήκουν σε στρατό εχθρικό προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

πριν εκπνεύσει η προθεσμία στα τέλη του 1917, επέλεξαν την οθωμανική 

υπηκοότητα.
85

 Η Οθωμανική Αυτοκρατορία τον Οκτώβριο του 1918 υπέγραψε 

ανακωχή, παρ’ όλα αυτά οι «ειρηνικές» ημέρες για τους μουσουλμάνους της 

Ελλάδας δεν διήρκεσαν πολύ, αφού μισό περίπου χρόνο αργότερα, το Μάιο του 

1919, ελληνικά στρατεύματα επιβιβάστηκαν στη Σμύρνη.
86

 Όσοι μουσουλμάνοι 

είχαν διατηρήσει την ελληνική υπηκοότητα και επρόκειτο να στρατευθούν επέλεξαν 
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την ανυποταξία, μέχρις ότου τους δόθηκε η δυνατότητα με κάποιες προϋποθέσεις, 

να απαλλαγούν από τη στρατιωτική υπηρεσία.
87

 

     Ανεξάρτητα με όλα όσα επισημάνθηκαν παραπάνω, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 

ότι υπήρξε αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα σε χριστιανούς και μουσουλμάνους. Όποτε 

δινόταν η ευκαιρία οι μεν συμμετείχαν στις θρησκευτικές εορτές των δε, όπως 

συνέβη και κατά τη διάρκεια του μπαϊραμιού τον Ιούνιο του 1920 στην πόλη του 

Ηρακλείου. Με αφορμή τον εορτασμό αυτό ο δημοσιογράφος της εφημερίδας Νέα 

Εφημερίς αναφέρει ότι διάκειται ευμενώς απέναντι στο μουσουλμανικό στοιχείο 

για τις αγαθές σχέσεις του με το χριστιανικό, εξάροντας τη νομιμόφρονα στάση 

του.
88

 Μάλιστα εξέχοντα μέλη των μουσουλμανικών κοινοτήτων των πόλεων 

προσέφεραν οικονομική βοήθεια στους χριστιανούς μικρασιάτες πρόσφυγες τόσο 

κατά τον πρώτο
89

 όσο και κατά τον δεύτερο διωγμό.
90

 Ο τοπικός τύπος αποκαλούσε 

αυτούς συμπατριώτες και μέχρι την οριστική αποχώρηση τους αντιμετωπίστηκαν με 

συμπάθεια.
91

  

 

1.4. Η απογραφή του 1920 

     Η επικρατούσα πολεμική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα, δεν 

επέτρεπε την απογραφή του πληθυσμού, η οποία θα διεξάγονταν κανονικά στα 

1915 (Ν.490/1914, άρθρο 1), αναβλήθηκε όμως για το 1918, αλλά και πάλι η εν 

γένει τεταμένη πολιτική κατάσταση δεν επέτρεψε την διεξαγωγή της. Την 26 Μαΐου 

δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το από 25 Μαΐου Βασιλικό 

Διάταγμα με το οποίο η γενική απογραφή του πληθυσμού του Κράτους και των 

ευρισκομένων στο εξωτερικό Ελλήνων πολιτών ορίσθηκε να ενεργηθεί στις 19
 

Δεκεμβρίου -παλαιό ημερολόγιο- 1920, δηλαδή την 1 Ιανουαρίου –νέο ημερολόγιο- 

1921.
92

 Μέσα από την σύνταξη συγκεντρωτικών πινάκων προβάλλεται για όλη τη 
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 Νέα Εφημερίς, 24.10.1921. 
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 Νέα Εφημερίς, 6.6.1920. 
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 Νέα Εφημερίς, 30.6.1917. 
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 Νέα Εφημερίς, 29.9.1922. 
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 Νέα Εφημερίς, 6.6.1920, 1.8.1923, 7.8.1923 και 26.12.1923. 
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 ΦΕΚ. 271/15-12-1922, 248/2-9-1923, 196/18-8-1924, 244/27-12-1926. 
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χώρα και για καθένα από τα δέκα γεωγραφικά διαμερίσματα που την απαρτίζουν 

μια συνολική παρουσίαση των δεδομένων της απογραφής.  

     Η καταγραφή του χριστιανικού και μουσουλμανικού πληθυσμού με βάση την 

απογραφή του 1920-1921 γίνεται μόνο σε επίπεδο διαμερίσματος (γεωγραφικό 

διαμέρισμα Κρήτης) γεγονός που μας εμποδίζει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη 

του μουσουλμανικού και του χριστιανικού στοιχείου της πόλης του Ηρακλείου, τον 

αριθμό των οικογενειών ή τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μονίμων 

κατοίκων. Πληροφορούμαστε απλώς ότι στα 1920 στον Δήμο Ηρακλείου είναι 

καταγεγραμμένοι 24.631 μόνιμοι κάτοικοι έναντι 25.185 στα 1913, ενώ ο συνολικός 

αριθμός των καταγεγραμμένων οικογενειών ανέρχεται σε 6.343. Παρατηρούμε ότι ο 

συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ηρακλείου εμφανίζει μια ελαφρά κάμψη η οποία 

κινείται λίγο πάνω από το 2% (2,2%).                    

                                 

1.5. Μικρασιατική καταστροφή: η ανταλλαγή των πληθυσμών              

     Η κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου και η συνακόλουθη ανταλλαγή των 

πληθυσμών επέφερε την μεταβολή των δημογραφικών δεδομένων πολλών 

περιοχών του ελληνικού κράτους.
93

 Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λωζάνης, η οποία 

υπογράφηκε 30 Ιανουαρίου 1923, οι μουσουλμάνοι έλληνες υπήκοοι έπρεπε σ’ ένα 

ορισμένο χρονικό διάστημα να αναχωρήσουν αναγκαστικά για την Τουρκία.
94

 Οι 

δύο υποεπιτροπές ανταλλαγής  που δημιουργήθηκαν, η μία με έδρα τα Χανιά και η 

άλλη το Ηράκλειο, ανέλαβαν το δύσκολο έργο της προετοιμασίας για την 

πραγματοποίηση της ανταλλαγής, το οποίο επικουρούσαν κατά τόπους βοηθητικές 

επιτροπές, καθώς και η ηγεσία των μουσουλμανικών κοινοτήτων στις πόλεις του 

νησιού.
95

 Οι υποεπιτροπές ήταν επιφορτισμένες με τη χορήγηση πιστοποιητικών 

στα οποία είχε καταγραφεί η αξία της ακίνητης περιουσίας που είχαν εγκαταλείψει 

οι ανταλλάξιμοι. Την κινητή περιουσία τους ή θα την μετέφεραν στον τόπο 

εγκατάστασης τους ή θα την εγκατέλειπαν και θα συνεκτιμούνταν αναλόγως, όπως 
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 Β.Δ. 18-10-1923 (ΦΕΚ. 302/22-10-1923). 
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 Νέα Εφημερίς, 18.3.1924. 
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 Νέα Εφημερίς, 27.11.1923.  
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και η ακίνητη.
96

 Από την Κρήτη αναχώρησαν συνολικά 23.821 μουσουλμάνοι, 

14.277 από την ανατολική Κρήτη και 8.744 από τη δυτική.
97

 Οι Νικόλαος Ανδριώτης 

και Tanju Izbek τονίζουν «ότι ενώ οι μουσουλμάνοι της Κρήτης ήταν 22.999 στην 

απογραφή του 1920, αναχώρησαν από την Κρήτη το 1923-1924 με τη φροντίδα της 

Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής 23.821 εκτός από εκείνους που είχαν αναχωρήσει 

λαθραία ή με δικά τους μέσα». Επίσης, «ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 1920 

ο μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλης του Ηρακλείου αποτελείτο από 7.998 

άτομα, τον Απρίλιο του 1923 ύστερα από σχετικό αίτημα της Νομαρχίας Ηρακλείου 

ο Δήμος της στέλνει πίνακα όπου αναφέρονται 16.800 μουσουλμάνοι». Ως εκ 

τούτου θέτουν ζήτημα αξιοπιστίας της απογραφής του 1920, τουλάχιστον ως προς 

τον αριθμό των μουσουλμάνων που κατοικούσαν στην Κρήτη, διότι θεωρούν 

δύσκολο από το 1920 έως το 1923 να επέστρεψε στην Κρήτη ένας μεγάλος αριθμός 

μουσουλμάνων.
98

  

     Η κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Απριλίου του έτους 1923 απογραφή των 

προερχομένων από την Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη προσφύγων 

αποτυπώνει τον συνολικό αριθμό τους και ταυτοχρόνως την επιμέρους κατανομή 

τους στον ελλαδικό χώρο. Στην Κρήτη συνολικά κατέφθασαν 28.821 πρόσφυγες 

(Απογραφή προσφύγων 1923). Στον Δήμο Ηρακλείου εγκαθίστανται 10.982, από 

τους οποίους 4.854 είναι άνδρες και 6.128 γυναίκες, αυξάνοντας έτσι τον συνολικό 

αριθμό των κατοίκων.
99

 

     Με εξαίρεση τις αναλυτικές πληθυσμιακές απογραφές του 1881 και του 1900, οι 

υπόλοιπες αδυνατούν να μας παράσχουν μια σφαιρική εικόνα που να αποτυπώνει 

επακριβώς την μουσουλμανική πληθυσμιακή εξέλιξη, περιορίζοντας τις 

δυνατότητες μας στο επίπεδο της αναζήτησης έμμεσων αναφορών. Τα απογραφικά 

δεδομένα του 1928 εμφανίζουν, εν συγκρίσει με αυτά του 1920, τον αριθμό των 
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 Νέα Εφημερίς, 25.8.1923. 
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 Κ. Γ. Φουρναράκης, Τουρκοκρήτες…, ό.π., σ. 45, Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 32, Ν. Ανδριώτης-T. 

Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι Μουσουλμάνοι της 

Κρήτης 1898-1939.  Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 346.  
98
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99

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 12.12.1922, συνεδρία 17.12.1922 και συνεδρία 29.12.1922. 
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καταγεγραμμένων κατοίκων του Δήμου αυξημένο κατά 5.000, περίπου.
100

 

Υποθέτουμε ότι η διαφορά των 5.000 κατοίκων, περίπου, αντιστοιχεί χονδρικά στον 

αριθμό των αποχωρησάντων μουσουλμάνων κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, 

το πληθυσμιακό «κενό» των οποίων έρχεται να καλύψει υπερδιπλάσιος αριθμός 

ελλήνων προσφύγων.         
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 ΦΕΚ. 246/24-11-1928, 269/20-12-1928. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

Οικονομία 

2.1. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Ηρακλείου πριν από τον 

εκλογικό νόμο 

      Ο Δήμος Ηρακλείου για το διάστημα από 19 Νοεμβρίου 1898 μέχρι 30 Ιουνίου 

1899 στοχεύει στη σύνταξη ενός ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, με τα έσοδα και 

τις δαπάνες να ανέρχονται στα 250.896,24 γρόσια. Διατρέχοντας τους πίνακες των 

εσόδων διαπιστώνουμε ότι δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ άμεσων και έμμεσων 

φόρων ενώ οι προβλεπόμενες εισπράξεις για το επερχόμενο οικονομικό έτος 

υπολογίζονται σε 198.689,49 γρόσια. Οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που 

συγκεντρώνονται αυτή την περίοδο ανέρχονται σε ποσοστό 79,19% επί των 

συνολικών εσόδων. Ο φόρος σφαγείου και κρεοπωλείου εκτιμάται ότι θα αποφέρει 

στα δημοτικά ταμεία 97.793,03 γρόσια, δηλαδή το 49,21% των φορολογικών 

εσόδων ή το 38,97% των προϋπολογισθέντων δημοτικών εισοδημάτων. Αν σε αυτά 

συνυπολογιστούν και οι προϋπολογισθείσες εισπράξεις από τις πωλήσεις ζώων 

9.821,90 γρόσια, τα προϋπολογισθέντα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση 

κρέατος θα ανέλθουν στα 107.614,93 γρόσια, συνεισφέροντας το 54,16%, κατά 

προσέγγιση, των συνολικών φορολογικών εσόδων και το 42,89% των συνολικών 

προϋπολογισθέντων εσόδων. Από τα δικαιώματα φωτισμού των αγορών ο Δήμος 

Ηρακλείου υπολογίζει ότι θα εξασφαλίσει 43.567,24 γρόσια ή το 17,36% των 

συνολικών εσόδων. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε και τον φόρο σφαγείου και 

κρεοπωλείου, τότε το ποσοστό εξάρτησης των συνολικών εσόδων του Δήμου από 

τους δύο αυτούς φόρους θα ανέλθει στο 56,34% (141.360,27 γρόσια). Οι χρηματικές 

εισροές από τα δικαιώματα αποθήκης εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων 

προϋπολογίζεται ότι θα υπερβούν τα 18.000 γρόσια (18.041 γρόσια), ενώ εκείνες 

από τις δημοπρασίες κινητών και ακινήτων κτημάτων τα 9.000 γρόσια (9.416,35 

γρόσια). Αυτά που απομένουν θα καλυφθούν, κατά κύριο λόγο, από τις προσόδους 

της δημοτικής περιουσίας, 18.306,30 γρόσια από ενοίκια ιδιοκτησιών του δήμου, 

10.714,30 γρόσια από δικαιώματα υδραγωγείου, 2.565 γρόσια από την χορήγηση 
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αδειών κυνηγιού, 2.432,10 γρόσια από τον φόρο οικοδομών, 1.807,25 γρόσια από 

πρόστιμα και διάφορα άλλα έσοδα.
101

 

     Εξετάζοντας τις δαπάνες της ερχόμενης οικονομικής περιόδου συνάγουμε ότι η 

μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων απορροφά το μεγαλύτερο τμήμα των 

εσόδων (153.397,55 γρόσια ή το 61,14% του προϋπολογισμού).
102

 Για την κάλυψη 

των δαπανών των δύο δημοτικών νοσοκομείων αναγράφονται 62.520,52 γρόσια. 

Επίσης, ο Δήμος Ηρακλείου φροντίζει για τη συντήρηση των εκθέτων βρεφών και τις 

κηδείες των απόρων με τα προς διάθεση ποσά να ανέρχονται στα 3.581 και 986 

γρόσια, αντιστοίχως. Οι δαπάνες για το φωτισμό της πόλης απορροφούν το 7,16% 

του προϋπολογισμού (17.973,33 γρόσια). Οι πιστώσεις για δημοτικά έργα είναι 

πενιχρές περιοριζόμενες στο 5,63% των συνολικών δαπανών (14.132,25 γρόσια). 

     Ο λογαριασμός διαχείρισης του Δήμου Ηρακλείου από 1 Ιουλίου 1899 μέχρι 28 

Δεκεμβρίου 1899 εμφανίζει έναν ισόποσο καταμερισμό εσόδων και εξόδων τα 

οποία ανέρχονται στα 226.117,20 γρόσια. Και εδώ δεν πραγματοποιείται καμία 

διάκριση μεταξύ άμεσης και έμμεσης φορολόγησης με τον Δήμο Ηρακλείου να 

εκτιμά για το τρέχον εξάμηνο έσοδα 151.198,95 γρόσια, απέναντι των 198.689,49 

γροσιών της προηγούμενης χρήσης. Οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που 

συγκεντρώνονται αυτή την περίοδο ανέρχονται σε ποσοστό 66,86% επί των 

συνολικών εσόδων. Να σημειωθεί, ότι η επερχόμενη χρήση υστερεί χρονικά κατά 

ενάμισι μήνα. Τα έσοδα από το φόρο σφαγείου και κρεοπωλείου μειώνονται στα 

58.790 γρόσια, απορροφώντας ωστόσο το 38,88% των φορολογικών και το 25,99% 

των συνολικών δημοτικών εισοδημάτων. Αν αθροίσουμε στο ανωτέρω ποσό τα 

φορολογικά έσοδα τόσο από το χοιρινό κρέας 1.125 γρόσια όσο και από τις 

πωλήσεις ζώων 15.963,30 γρόσια διαπιστώνουμε ότι τα προσδοκώμενα από την 

διακίνηση του κρέατος έσοδα θα ανέλθουν στα 75.878,3 γρόσια, δηλαδή το 50,18% 

των φορολογικών εισπράξεων και το 33,55% των συνολικών εσόδων. Επομένως, ο 

                                                           
101

 ΙΑΚ/ΑΔΕ., Στ΄ Τμήμα Δημοτικόν Θυρίς 11 1900, Αρ. Πρωτ. 1487-1505 Δήμαρχοι Τμήμα Ηρακλείου, 

29.12.1899. 
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 Στις δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων περιλαμβάνονται: οι δαπάνες των 

απασχολουμένων στο δημοτικό κατάστημα (66.010,10 γρόσια), οι δαπάνες μισθοδοσίας για τα δύο 

νοσοκομεία της πόλης, του μουσουλμανικού (17.962,12 γρόσια) και του χριστιανικού (12.784 

γρόσια), οι δαπάνες μισθοδοσίας των φανοκόρων (6.353,28 γρόσια), των νυκτοφυλάκων (26.732,30 

γρόσια), των επιστατών (1.140 γρόσια), των υδρονομών (8.624,25 γρόσια) και του υπαλλήλου 

αποθήκης πετρελαίου και εκρηκτικών υλών (2.136,08 γρόσια). Βλ. Στο ίδιο. 
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υπό εξέταση προϋπολογισμός αποτυπώνει τις αυξημένες προσδοκίες για σημαντικά 

έσοδα από την διακίνηση και κατανάλωση κρέατος. Ο φόρος δημοπρασίας κινητών 

και ακινήτων κτημάτων εκτιμάται ότι θα αποφέρει στα δημοτικά ταμεία 9.111 

γρόσια. Σε σχέση με τα δικαιώματα φωτισμού παρότι υστερούν έναντι του 

προηγούμενου οικονομικού έτους κατά 15.305,23 γρόσια, εντούτοις, υπολογίζεται 

ότι θα εισφέρουν στα δημοτικά ταμεία το ποσό των 28.262,23 γροσιών ή το 12,49% 

των δημοτικών εισπράξεων. Άλλη πηγή εσόδων είναι τα δικαιώματα αποθήκης 

πετρελαίου και παστών ιχθύων τα οποία αντιπροσωπεύουν το 6,37% των εσόδων 

του προϋπολογισμού (14.421,30, γρόσια). Επίσης, έσοδα θα εξασφαλιστούν από 

προσόδους της δημοτικής περιουσίας, 11.844 γρόσια από ενοίκια ιδιοκτησιών του 

δήμου, 10.714,30 γρόσια από δικαιώματα υδραγωγείου, 2.846,30 γρόσια από 

πρόστιμα, 1.920 γρόσια από άδειες κυνηγιού, 2.092,10 γρόσια από άδειες 

οικοδομών κ.τ.λ. Τέλος, από την αγγλική διοίκηση προτίθεται να καταβληθεί, για 

τον καλλωπισμό της πόλης, το ποσό των 32.370,30 γροσιών το οποίο αντιστοιχεί 

στο 14,31% των προϋπολογισθέντων εσόδων. 

     Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων ανέρχονται στο 

33,23% των τακτικών δαπανών και καταγράφουν απώλειες πλέον του μισού, 

78.239,55 γροσιών, εν συγκρίσει με την προηγούμενη χρήση, περιοριζόμενες στα 

75.158 γρόσια. Σ’ αυτούς εμπερικλείονται οι απασχολούμενοι στο δημοτικό 

κατάστημα (43.093,25 γρόσια), το προσωπικό του μουσουλμανικού (11.364,30 

γρόσια) και χριστιανικού νοσοκομείου Ηρακλείου (10.042,10 γρόσια), φανοκόροι 

(5.184,35 γρόσια), νυκτοφύλακες (299 γρόσια), υδρονομείς και φύλακες (5.175 

γρόσια). Οι χρηματικές δαπάνες για τη συντήρηση των δύο νοσοκομείων, 

μουσουλμανικού (23.356,82 γρόσια) και χριστιανικού (26.288,19 γρόσια), 

απορροφούν το 21,95% του προϋπολογισμού και υστερούν κατά 12.875,51 γρόσια, 

σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αγγίζοντας τα 49.645,01 γρόσια. Τα δημοτικά 

έργα απορροφούν το 8,95% των προϋπολογισθέντων δαπανών. Οι δαπάνες για 

δημοτικά έργα το προηγούμενο οικονομικό έτος ανέρχονταν μόλις στα 14.132,25 

γρόσια. Το δεύτερο εξάμηνο του 1899 αυξάνονται κατά 6.115,95 γρόσια 

ανερχόμενες στα 20.248,20 γρόσια. Επιπλέον, η χρηματική δαπάνη για τη 

συντήρηση των δύο νοσοκομείων, μουσουλμανικού και χριστιανικού, υπολείπεται 
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κατά 12.875,51 γρόσια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

εξαμήνου. Οι δαπάνες για το φωτισμό της πόλης μειώνονται στα 12.549 γρόσια 

(5,55% του προϋπολογισμού), ενώ εκείνες για τον καθαρισμό της πόλης στα 

24.297,35 γρόσια (10,74% του προϋπολογισμού). Τα κονδύλια για τη συντήρηση 

των εκθέτων βρεφών και τις κηδείες των απόρων ανέρχονται στα 1.828 και 945,12 

γρόσια αντιστοίχως, έναντι των 3.581 και 986 γροσιών κατά το προηγούμενο 

οικονομικό έτος.
103

 Διαβλέπουμε, επομένως, μία διάθεση για κάλυψη των 

αναγκαίων δημοτικών δαπανών και περιορισμού των μη αναγκαίων προκειμένου 

να επιτευχθεί ο στόχος ενός ισορροπημένου προϋπολογισμού.  

     Τα ποσά αυτά υποδηλώνουν τη δεινή οικονομική θέση στην οποία έχουν 

περιέλθει τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα της πόλης. Τα φορολογικά 

έσοδα, μέχρι το τέλος του 1899, προέρχονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη 

διακίνηση και κατανάλωση κρέατος ανερχόμενα στα 156.583,03 γρόσια. Αντίθετα, 

τα έσοδα από το φόρο πώλησης κινητών και ακινήτων κτημάτων ανήλθαν μόλις στα 

18.527,35 γρόσια. Η φοροεισπρακτική πολιτική του Δήμου Ηρακλείου στοχεύει στην 

εξεύρεση εσόδων πρωτίστως από την ευρεία κατανάλωση κρέατος των ανώτερων 

μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών τάξεων και τις στρατιωτικές δυνάμεις που είναι 

εγκατεστημένες στην πόλη, κάτι το οποίο υποδηλώνουν οι υψηλότατες 

φοροεισπρακτικές προσδοκίες των δημοτικών αρχών, και δευτερευόντως από τις 

δημοπρασίες κινητών και ακινήτων κτημάτων λόγω των μουσουλμανικών 

μετακινήσεων προς το εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αμέσως μετά 

από την ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης και τη σύσταση της Αυτονόμου Πολιτείας. 

Αναλογιζόμενοι το μέγεθος των προϋπολογισθέντων εισπράξεων από τη διακίνηση 

και κατανάλωση κρέατος συμπεραίνουμε ότι από τις καταστροφές τις 25
ης

 

Αυγούστου 1898 επλήγησαν κυρίως τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα της πόλης 

και δευτερευόντως τα μεσαία και ανώτερα. Επιπροσθέτως, τους πρώτους μήνες 

δημιουργίας της Αυτονόμου Κρητικής Πολιτείας η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου 

που θα καθόριζε τη λειτουργία των δήμων συντήρησε προσωρινά πρακτικές που 

κληροδοτήθηκαν από την περίοδο της οθωμανοκρατίας στην Κρήτη. 
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     Τον επόμενο χρόνο, στις 5 Φεβρουαρίου 1900, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Οσμάν Φ. 

Τσαμζαδές, με επιστολή του προς το νομάρχη Ηρακλείου Γεώργιο Μαρή τον 

πληροφορεί ότι ο Δήμος κατά το προηγούμενο έτος προέβη, μεταξύ άλλων, στην 

ενοικίαση των φόρων σφαγείου και κρεοπωλείου, καθώς και των φόρων από τις 

πωλήσεις ζώων και δημοπρατουμένων κινητών και ακινήτων κτημάτων από τους 

οποίους, όπως επισημαίνει, οι δύο πρώτοι είναι οι σπουδαιότεροι. Οι φόροι αυτοί 

άλλοτε εκμισθώνονταν και άλλοτε διαχειρίζονταν από τον Δήμο Ηρακλείου. 

Παράλληλα, ζητήθηκε από την προκάτοχο αγγλική διοίκηση η γνώμη της αναφορικά 

με τον τρόπο είσπραξης των εν λόγω φόρων. Συνέπεια αυτής ήταν να υποβληθούν 

σε δημοπρασία ενοικίασης, αποφέροντας σημαντικά έσοδα για τον Δήμο 

Ηρακλείου, και να εκμισθωθούν τελικά για έναν χρόνο, από 1 Μαρτίου 1899 μέχρι 

31 Φεβρουαρίου 1900. Επειδή όμως επρόκειτο σύντομα να τεθεί σε ισχύ ο νέος 

Δημοτικός Νόμος, του οποίου τις διατάξεις ο Δήμος Ηρακλείου δεν γνώριζε ούτε ως 

προς το είδος των φόρων ούτε ως προς τον τρόπο είσπραξης τους, ζητεί να 

πληροφορηθεί αν θα μπορούσε να ενεργήσει αυτοβούλως, ενοικιάζοντας εκ νέου 

τους φόρους αυτούς ώστε να εκτεθούν εγκαίρως σε δημοπρασία. Καθιστά, 

επιπλέον, γνωστό ότι για τον φόρο σφαγείου και κρεοπωλείου ο Δήμος Ηρακλείου 

πέτυχε να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό μίσθωμα το οποίο δεν θα μπορέσει κατά 

το τρέχον έτος να το εισπράξει, από τη μία διότι ο πληθυσμός της πόλης μειώθηκε 

λόγω της μετανάστευσης πολλών Οθωμανών, από την άλλη γιατί έπαυσε να 

πληρώνετε ο φόρος από τον αγγλικό στρατό.
104

 Ωστόσο, ο νομάρχης Ηρακλείου 

Γεώργιος Μαρής, καθοδηγούμενος από την Ανωτέρα Διοίκηση Εσωτερικών, 

εξέφρασε την άποψη ότι η εκμίσθωση των φόρων αυτών θα πρέπει να αναβληθεί 

μέχρι τη δημοσίευση του νέου δημοτικού νόμου και του καταρτισμού νέων 

δημοτικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου και αναλόγως των 

αναγκών του Δήμου, προτρέποντας, παράλληλα, τον δήμαρχο Ηρακλείου να προβεί 

προσωρινά στην είσπραξη των εν λόγω φόρων, απευθείας, άνευ ενοικίασης.
105

 

     Ο γραμματέας της Ανωτέρας Διεύθυνσης Εσωτερικών Γ. Α. Χατζηδάκης, συνεπεία 

εντολής την οποία έλαβε, στις 3 Ιανουαρίου 1900, να ελέγξει την εξέλιξη των 
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οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτονόμηση του νησιού, επεσήμανε 

ότι στον προϋπολογισμό του έτους 1899 προϋπολογίσθηκαν έσοδα και έξοδα του 

Δήμου Ηρακλείου ανάλογα ποσά (421.792 γρόσια).
106

 Στο διάστημα 28 Νοεμβρίου-

28 Δεκεμβρίου 1899 εισπράχθηκαν συνολικά 467.796,40 γρόσια και δαπανήθηκαν 

457.171,40 γρόσια, ενώ έμενε ακόμα υπόλοιπο στο ταμείο 10.624,33 ½ γρόσια. 

Όφειλε όμως ακόμα ο Δήμος σε ενοίκια χριστιανικού νοσοκομείου από 1 

Ιανουαρίου μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 1896 2.450 γρόσια, σε μισθοδοσίες υπαλλήλων 

μέχρι τέλος Ιανουαρίου 1897 10.815,13 γρόσια, σε ενοίκια οθωμανικού 

νοσοκομείου για μία εξαμηνία 2.100 γρόσια και σε ενοίκια χριστιανικού 

νοσοκομείου 700 γρόσια. Δηλαδή συνολικά 15.965,13 γρόσια. Υπολογίζοντας και τις 

υπόλοιπες δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου σε 30.713,10 γρόσια, διαπιστώνουμε ότι 

οι δαπάνες του Δήμου για τον μήνα Δεκέμβριο ανέρχονται στα 46.678,23 γρόσια, 

ενώ οι εισπράξεις αυτού προϋπολογίζονται μαζί με τα μετρητά που υπάρχουν στο 

ταμείο σε 20.195,22 γρόσια, ώστε προϋπολογίζεται έλλειμμα προερχόμενο από την 

προηγούμενη χρήση 26.483 ½ γρόσια. Το έλλειμμα αυτό είναι έλλειμμα των 

τελευταίων μηνών και σύμφωνα με το πόρισμα του Γ. Α. Χατζηδάκη οι λόγοι για 

τους οποίους δημιουργήθηκε είναι κυρίως δύο, πρώτον για την καθαριότητα της 

πόλης προϋπολογίσθηκε μικρό ποσό 3.500 γροσιών διότι την καθαριότητα της 

πόλης είχε αναλάβει η αγγλική διοίκηση, δαπανώντας από τα εισοδήματα του 

δημοσίου 10.000 γρόσια περίπου. Από την 1 Ιουλίου την καθαριότητα ανέλαβε ο 

Δήμος Ηρακλείου και μέχρι το τέλος του 1899 δαπάνησε 25.867 35/40 γρόσια, 

δηλαδή πλέον των προϋπολογισθέντων 22.367 35/40 γρόσια, σε όσα περίπου 

ανέρχεται και το έλλειμμα του Δήμου. Δεύτερον λόγω της άρνησης των 

τροφοδοτών του αγγλικού στρατού να πληρώνουν τον φόρο σφαγείου. Από τον 

Οκτώβριο και μετά ο Δήμος Ηρακλείου ζημιώνεται κατά 2-3 χιλιάδες γρόσια κάθε 

μήνα ώστε και αυτό να συντελέσει στην οικονομική δυσπραγία του. Όπως ανέφερε 

ο Χατζηδάκης, η οικονομική δυσπραγία του Δήμου θα συνεχιστεί και κατά το 

επόμενο έτος, αν δεν αυξηθούν εγκαίρως οι πόροι του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης, η 

ύπαρξη και συντήρηση στο Ηράκλειο δύο νοσοκομείων, ενός χριστιανικού και ενός 

μουσουλμανικού, αυξάνει την δαπάνη του Δήμου καθιστώντας επιτακτική, 
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σύμφωνα με τον Χατζηδάκη, την ανάγκη ένωσης τους προκειμένου να μειωθεί το 

κόστος λειτουργίας και συντήρησης τους. 

 

2.2. Τα δημοτικά έσοδα και οι δαπάνες (1900-1906) 

2.2.1. Έσοδα 

     Σύμφωνα με τον Δημοτικό Νόμο της Κρητικής Πολιτείας πηγές εισοδήματος των 

Δήμων είναι οι πρόσοδοι της δημοτικής περιουσίας οι οποίες απορρέουν από 

κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές, οι άμεσοι και έμμεσοι δημοτικοί φόροι, οι 

εισφορές, τα πρόστιμα και η αμισθί παρεχόμενη προσωπική υπηρεσία (Άρθρο 

65).
107

 Φόροι επιβαλλόμενοι προς αποκλειστική ωφέλεια των Δήμων είναι: 1) 0,5-

1% επί των συγκομιζομένων προϊόντων, 2) 2,5-10 λεπτά κατά κεφαλήν επί των 

προβάτων και 2,5 έως 20 λεπτά κατά κεφαλήν επί των αιγών, 3) 2-3% επί της αξίας 

της οικοδομήσιμης ξυλείας, όταν εξάγεται από την περιφέρεια του Δήμου στην 

οποία παράγεται, 4) 2 δραχμές για κάθε άδεια κυνηγιού, 5) αγοραπωλησία ζώων, 6) 

φανών, 7) ζυγίου, 8) σφαγείων και καταναλώσεως κρέατος, 9) πόσιμου ύδατος, 10) 

αγροφυλάκων και δασοφυλάκων, 11) επισκευή οικοδομών, 12) 20-100 δραχμές για 

κάθε νέα οικοδομή, 13) τα πρόστιμα, όσα επιβάλλονται κατά τους κειμένους 

νόμους προς όφελος των Δήμων, 14) άλλοι φόροι επιβαλλόμενοι στους αστικούς 

Δήμους και τους Δήμους Ιεράπετρας, Παλαιόχωρας, Καστέλι Κισσάμου και Σητείας 

από τα οικεία δημοτικά συμβούλια έπειτα από έγκριση των νομαρχών (Άρθρο 

69).
108

 

     Οι δημοτικές δαπάνες κατατάσσονται σύμφωνα με τον δημοτικό νόμο σε δύο 

κατηγορίες: στις αναγκαίες και προαιρετικές. Οι πρώτες αναγράφονται κατ’ έτος 

στον προϋπολογισμό του Δήμου, ενώ οι δεύτερες τότε μόνο, όταν «μετά την 

αφαίρεση των αναγκαίων δαπανών και την ύπαρξη περισσεύματος αναγνωρίζεται η 
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χρησιμότητα αυτών» (Άρθρο 72).
109

 Αναγκαίες δαπάνες είναι: η μισθοδοσία των 

δημοτικών υπαλλήλων, τα προς συντήρηση των δημοσυντήρητων αγαθοεργών 

καταστημάτων, η υποτροφία του φοιτούντος στο ιεροδιδασκαλείο μαθητή, η 

διατροφή των απόρων φυλακισμένων, η προς κατασκευή και διατήρηση των 

δημοτικών καταστημάτων, οδών, γεφυρών, φρεάτων, υδραγωγείων και άλλων 

έργων. Επιπλέον, οι καταβαλλόμενες υπέρ της παιδείας εισφορές που αντιστοιχούν 

στο 10% των συνολικών δημοτικών εσόδων ή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

οι οποίες πηγάζουν από δάνεια, από αγορά κινητών ή ακινήτων, από κάποια 

καταδικαστική απόφαση, ή από άλλη νόμιμη σχέση (Άρθρο 73). 

     Για κάθε Δήμο συντάσσεται κατ’ έτος σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο 

εμπεριέχει για το επόμενο οικονομικό έτος, α) όλους τους δημοτικούς πόρους τους 

ορισμένους και σταθερούς αλλά και τους ευμετάβλητους και β) όλες τις δημοτικές 

δαπάνες από κοινού με τα ποσά τα οποία προορίζονται για την ικανοποίηση 

απροσδόκητων καταστάσεων.
110

 Αναγράφεται κονδύλι για απροσδόκητες δαπάνες, 

όταν οι πρόσοδοι του Δήμου καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες αυτού, αλλά δεν 

πρέπει το αναγραφόμενο ποσό να υπερβαίνει το δέκατο των εισοδημάτων του 

Δήμου (Άρθρο 80). 

     Είκοσι ημέρες έπειτα από τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης, η οποία δεν μπορεί 

να επιμηκυνθεί πλέον των 15 μηνών, ο δημοτικός εισπράκτορας και ο ταμίας 

«απεικονίζουν τους λογαριασμούς της» κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Στους λογαριασμούς αυτούς εκτίθενται όλα τα έσοδα και έξοδα του Δήμου, ενώ ο 

δήμαρχος στη βάση αυτών συντάσσει και υποβάλλει στους μεν επαρχιακούς 

Δήμους στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους δε αστικούς στην διορισθείσα επιτροπή 

ελέγχου τον απολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους συνοδευόμενο από 

έκθεση του, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα (Άρθρο 86).
111
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     Η οργάνωση και η ομαλή λειτουργία του Δήμου Ηρακλείου προϋπέθεταν επαρκή 

χρηματοδότηση. Έσοδα που θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν είτε από δανεισμό 

είτε από ένα φορολογικό σύστημα ικανό να υποστηρίξει τις ανάγκες ενός Δήμου ο 

οποίος καλούνταν να ανταποκριθεί σ’ ένα νέο πλαίσιο πολιτειακών αρχών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών του Δήμου Ηρακλείου ο 

μέσος όρος των εσόδων (Πίνακας 2.1, Πίνακας 2.2, Γράφημα 2.1, Γράφημα 2.2) 

μεταξύ 1900-1906 υπολογίζεται σε 234.063,43 δρχ., ενώ ο μέσος όρος των δαπανών 

σε 236.774,3 δρχ. Συνεπώς, το μέσο ετήσιο έλλειμμα του προϋπολογισμού ήταν 

2.710,87 δρχ., ίσο με το 1,16% των εσόδων. Αντιθέτως, ο μέσος όρος των 

βεβαιωθέντων εσόδων μεταξύ 1900-1906 ανέρχεται σε 230.511,4 δρχ., ενώ ο μέσος 

όρος των δαπανών σε 178.624,05 δρχ. Συνεπώς, το μέσο ετήσιο βεβαιωθέν 

πλεόνασμα που συγκεντρώνεται την περίοδο 1900-1906 ανέρχεται σε ποσοστό 

22,5% (51.887,35 δρχ.) επί των συνολικών εσόδων.  

     Δεν πρέπει, εξάλλου, να παραβλέψουμε ότι σε σταθερές τιμές ο μέσος όρος των 

εσόδων από το 1900 μέχρι το 1906 εκτιμάται σε 243.346,32 δρχ., ενώ ο μέσος όρος 

των δαπανών σε 245.431,35 δρχ. Επομένως, το μέσο ετήσιο έλλειμμα σε σταθερές 

τιμές θα ανέλθει στο 0,85% των δημοτικών εσόδων. 

 

Πίνακας 2.1
112

   

Έσοδα και δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου τις χρήσεις (1900-1925) 

Έτη Έσοδα Έσοδα άνευ 

δανείων 

Βεβαιωθέντα 

έσοδα 

Δαπάνες Βεβαιωθείσες 

Δαπάνες 

Δαπάνες  

άνευ δανείων 

Ισοζύγιο 

1900-

1901 

226.277,60 δρχ. 201.289,3 δρχ. 240.255,55 δρχ. 226.289,30 δρχ. 171.082,18 δρχ. 201.277,6 δρχ. +69.173,37 δρχ.

1901-

1902 

222.124,74 δρχ. 222.124,74 δρχ. 195.236,28 δρχ. 238.401,44 δρχ. 174.497,29 δρχ. 238.401,44 δρχ. +20.738,99 δρχ.

1902-

1903 

241.046,71 δρχ. 241.046,71 δρχ. - 241.046,91 δρχ. - 241.046,91 δρχ. - 

1903-

1904 

233.278,51 δρχ. 233.278,51 δρχ. 254.698,15 δρχ. 233.278,51 δρχ. 216.062,23 δρχ. 233.278,51 δρχ. +38.635,92 δρχ.

1904-

1905 

266.702,59 δρχ. 266.702,59 δρχ. - 266.702,59 δρχ. - 266.702,59 δρχ. - 

1905-

1906 

239.938,75 δρχ. 239.938,75 δρχ. 231.855,60 δρχ. 239.938,75 δρχ. 152.854,49 δρχ. 239.938,75 δρχ. +79.001,11 δρχ.

1906-

1907 

241.392,12 δρχ. 241.392,12 δρχ. 233.703,69 δρχ. 294.059,63 δρχ. 225.907,88 δρχ. 294.059,63 δρχ. +7.795,81 δρχ.

                                                                                                                                                                      

Έτος Α΄, φύλ. 3 (Χανιά 11-2-1900), Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ε΄, φύλ. 35 (Χανιά 

10-7-1903) και Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Β΄, φύλ. 6 (Χανιά 1-2-1901). 
112

 Στα ποσά συμπεριλαμβάνονται και τα προϋπολογισθέντα δάνεια. 
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1907-

1908 

495.783,39 δρχ. 298.871,77 δρχ. 227.797,63 δρχ. 498.871,77 δρχ. 286.752,23 δρχ. 298.871,77 δρχ. -58.954,6 δρχ.

1908-

1909 

364.476,40 δρχ. 318.401,1 δρχ. 213.555,93 δρχ. 368.401,10 δρχ. 271.876,12 δρχ. 318.401,1 δρχ. -58.320,19 δρχ.

1909-

1910 

305.613,50 δρχ. 305.613,50 δρχ. 224.657,82 δρχ. 305.613,50 δρχ. 283.244,34 δρχ. 305.613,50 δρχ. -58.586,52 δρχ.

1910-

1911 

310.420 δρχ. 310.420 δρχ. 268.720,05 δρχ. 307.038,48 δρχ. 296.712,85 δρχ. 307.038,48 δρχ. -27.992,8 δρχ.

1911-

1912 

367.956,05 δρχ. 287.956,05 δρχ. 

 

318.316,95 δρχ. 359.675,83 δρχ. 303.873,50 δρχ. 

 

279.675,83 δρχ. +14.443,45 δρχ.

1912-

1913 

901.030,05 δρχ. 309.030,05 δρχ. 331.733,25 δρχ. 900.519,63 δρχ. 353.142,75 δρχ. 

 

308.519,63 δρχ. -21.409,5 δρχ.

1913-

1914 

917.377,50 δρχ. 310.377,5 δρχ. 337.978,97 δρχ. 917.622 δρχ. 352.505,47 δρχ. 

 

310.622 δρχ. -14.526,5 δρχ.

1915 543.361,45 δρχ. 385.761,45 δρχ. 

 

400.943,89 δρχ. 537.919,55 δρχ. 398.711,51 δρχ. 380.319,55 δρχ. +2.232,38 δρχ.

1916 506.794,60 δρχ. 399.794,6 δρχ. 392.748,85 δρχ. 506.794,60 δρχ. 352.202,41 δρχ. 399.794,4 δρχ. -40.546,44 δρχ.

1917 612.970,72 δρχ. 432.668 δρχ. 

 

383.102,48 δρχ. 610.155,38 δρχ. 324.538,82 δρχ. 

 

429.852,66 δρχ. +58.563,66 δρχ.

1918 928.719,05 δρχ. 548.416,33 δρχ. 717.548,15 δρχ. 996.096,70 δρχ. 671.143,71 δρχ. 

 

615.793,98 δρχ. +46.404,44 δρχ.

1919-

1920 

671.285 δρχ. 671.285 δρχ. 737.785,09 δρχ. 703.789,50 δρχ. 667.508,56 δρχ. 703.789,50 δρχ. +70.276,53 δρχ.

1920-

1921 

2.372.243 δρχ. 572.243 δρχ. 

 

988.470,12 δρχ. 2.408.305,06 δρχ. 733.905,68 δρχ. 608.305,06 δρχ. +254.564,44 δρχ.

1921-

1922 

2.607.679 δρχ. 907.679 δρχ. 1.730.610,69 

δρχ. 

2.605.439,27 δρχ. 1.150.556,70 

δρχ. 

905.439,27 δρχ. +580.053,9 δρχ.

1922-

1923 

4.223.497,56 δρχ. 1.248.497,56 δρχ. 1.977.554,20 

δρχ. 

4.222.505,12 δρχ. 1.242.276,95 

δρχ. 

1.247.505,12 δρχ. 

 

+735.277,3 δρχ.

1923-

1924 

8.223.113,81 δρχ. 3.723.113,81 δρχ. - 8.220.008,85 δρχ. - 3.720.008,85 δρχ. 

 

- 

1924-

1925 

10.290.734,26 δρχ. 6.490.734,26 δρχ. - 10.223.979,45 

δρχ. 

- 6.423.979,45 δρχ. 

 

- 

Πηγή: ΒΔΒ/ΠΔΣ, τ. 1-15. 

 

Πίνακας 2.2  

Έσοδα και δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου σε απόλυτες τιμές τις χρήσεις (1900-

1925) 

Έτη Έσοδα σε απόλυτες τιμές Δαπάνες σε απόλυτες τιμές 

1900-1901 181.997,55 δρχ. 181.986,98 δρχ. 

1901-1902 170.865,18 δρχ. 183.385,72 δρχ. 

1902-1903 249.015,19 δρχ. 249.015,4 δρχ. 

1903-1904 242.493,25 δρχ. 242.493,25 δρχ. 

1904-1905 320.941,74 δρχ. 320.941,74 δρχ. 

1905-1906 294.765,04 δρχ. 294.765,04 δρχ. 

1906-1907 282.660,56 δρχ. 344.332,11 δρχ. 

1907-1908 334.308,46 δρχ. 334.308,46 δρχ. 

1908-1909 360.998,97 δρχ. 360.998,97 δρχ. 
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1909-1910 329.324,89 δρχ. 329.324,89 δρχ. 

1910-1911 349.966,17 δρχ. 346.153,86 δρχ. 

1911-1912 317.832,28 δρχ. 308.692,96 δρχ. 

1912-1913 342.605,37 δρχ. 342.039,5 δρχ. 

1913-1914 351.105,76 δρχ. 351.382,35 δρχ. 

1915 317.238,03 δρχ. 312.762,78 δρχ. 

1916 249.403,99 δρχ. 249.403,86 δρχ. 

1917 181.793,27 δρχ. 180.610,36 δρχ. 

1918 179.514,34 δρχ. 201.569,22 δρχ. 

1919-1920 200.144,6 δρχ. 209.835,86 δρχ. 

1920-1921 150.550,64 δρχ. 160.038,16 δρχ. 

1921-1922 191.493,46 δρχ. 191.020,94 δρχ. 

1922-1923 170.443,34 δρχ. 170.307,86 δρχ. 

1923-1924 294.410,39 δρχ. 294.164,85 δρχ. 

1924-1925 464.919 δρχ. 460.137,48 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακας 2.1. 

 

Γράφημα 2.1 

 

Πηγή: Πίνακας 2.1. 
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Γράφημα 2.2 

 

Πηγή: Πίνακας 2.1. 

 

Γράφημα 2.3 

 

Πηγή: Πίνακας 2.1. 
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Γράφημα 2.4 

 

Πηγή: Πίνακας 2.1. 

 

Γράφημα 2.5 

 

Πηγή: Πίνακας 2.1. 

     Οι άμεσοι φόροι (Πίνακας 2.3) ανάμεσα στα έτη 1900-1906 ανέρχονταν σε 

17.041,66 δρχ. κατά μέσο όρο και αποτελούν το 7,28% των εσόδων. Στους άμεσους 

φόρους περιλαμβάνονται ο επί των συγκομιζομένων προϊόντων, των 
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αγροφυλάκων,
113

 των αιγοπροβάτων και της οδοποιίας. Αναλυτικότερα, τα έσοδα 

από την άμεση φορολογία μεταξύ 1900-1901 υπολογίζονται σε 21.500 δρχ. 

Αποδοτικότερος όλων είναι ο φόρος οδοποιίας του οποίου τα προϋπολογισθέντα 

έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 15.000 δρχ. Μάλιστα, ο μουσουλμάνος 

δημοτικός σύμβουλος Ριφαάτ Αφεντακάκης συνέστησε, κάτι το οποίο έγινε 

αποδεκτό από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, τα έσοδα από το φόρο 

οδοποιίας να αποταμιεύονται χωριστά από τις υπόλοιπες εισπράξεις του Δήμου 

Ηρακλείου και να επαναπροωθούνται σε έργα τα οποία θα αποβλέπουν στη 

βελτίωση του οδικού δικτύου της πόλης.
114

 Το επόμενο έτος 1901-1902 τα έσοδα 

από την άμεση φορολογία υφίστανται μείωση η οποία αγγίζει το 47,67% (10.250 

δρχ.).
115

 Η ελάττωση αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην κατάργηση του φόρου 

αγροφυλάκων και στις μειωμένες προϋπολογισθείσες εισπράξεις του φόρου 

οδοποιίας, οι οποίες υπερβαίνουν το 45% (46,66%). Στα 1902-1903 παρουσιάζουν 

οριακή μείωση 0,44% (50 δρχ.).
116

 Ο δημοτικός σύμβουλος Δαυίδ Ξανθουδίδης 

αναδεικνύει την αδυναμία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού να συγκεντρώσει τον 

φόρο οδοποιίας. Ενώ κατά τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται 

από το φόρο οδοποιίας βεβαιωθέντα έσοδα 10.346 δρχ., δεν εισπράχθηκε τίποτα. 

Αυτό είχε ως συνέπεια το Δημοτικό Συμβούλιο να υποβιβάσει στο σχέδιο 

προϋπολογισμού το αναγεγραμμένο ποσό από 10.000 δρχ. σε 8.000 δρχ.
117

 Τα 

έσοδα στα 1903-1904 διπλασιάζονται (97,32%) ανερχόμενα στις 22.100 δρχ.,
118

 ενώ 

το επόμενο έτος (1904-1905) δεν μεταβάλλονται.
119

 Η αύξηση αυτή οφείλεται, 

κυρίως, στην επαναφορά του φόρου αγροφυλάκων του οποίου τα έσοδα θα 

ανέλθουν στις 8.000 δρχ. και στις αυξημένες εισπράξεις των φόρων οδοποιίας (25%) 

και συγκομιζομένων προϊόντων (33,33%).
120

 Τέλος το 1905-1906 τα έσοδα πέφτουν 

στις 14.100 δρχ.
121

 Η ελάττωση αυτή είναι αποτέλεσμα της κατάργησης του φόρου 

αγροφυλάκων προς καταβολή των μισθοδοσιών τους, ώστε την πληρωμή τους να 

                                                           
113

 Φόρος ο οποίος αναμένεται να καλύψει τη μισθοδοσία των αγροφυλάκων. 
114

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.5.1900 και συνεδρία 23.5.1900.  
115

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 19.1.1902 και συνεδρία 1.2.1902.    
116

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 17.10.1902. 
117

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.10.1902. 
118

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 21.2.1904. 
119

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 13.10.1904. 
120

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 21.2.1904. 
121

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.10.1905 και συνεδρία 20.10.1905. 
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επωμίζονται πλέον οι ιδιοκτήτες των κτημάτων, κρίνοντας το προηγούμενο 

σύστημα επιζήμιο για τον Δήμο Ηρακλείου. 

     Δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε ότι σε σταθερές τιμές ο μέσος όρος των 

εσόδων από άμεσους φόρους, μεταξύ του 1900-1906, υπολογίζεται σε 17.758,8 

δρχ. Στα 1900-1901 τα έσοδα από άμεσους φόρους σε σταθερές τιμές ανέρχονταν 

στις 19.439,42 δρχ. Στα 1901-1902 θα ανέλθουν μόλις στις 8.653,84 δρχ., ενώ το 

επόμενο έτος στις 11.570,24 δρχ. Τα έσοδα από άμεσους φόρους σε σταθερές τιμές 

αυξάνονται στις 22.972,97 δρχ. στα 1903-1904 και στις 26.594,46 δρχ. στα 1904-

1905. Στα 1905-1906 τα έσοδα μειώνονται στις 17.321,86 δρχ.  

Πίνακας 2.3 

Άμεσοι Φόροι (1900-1925) 

Έτη Έσοδα % επί των 

εσόδων 

Έσοδα σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 21.500 δρχ. 10,68 19.439,42 δρχ. 

1901-1902 11.250 δρχ. 5,06 8.653,84 δρχ. 

1902-1903 11.200 δρχ. 4,64 11.570,24 δρχ. 

1903-1904 22.100 δρχ. 9,47 22.972,97 δρχ. 

1904-1905 22.100 δρχ. 8,28 26.594,46 δρχ. 

1905-1906 14.100 δρχ. 5,87 17.321,86 δρχ. 

1906-1907 41.100 δρχ. 17,02 48.126,46 δρχ. 

1907-1908 47.100 δρχ. 10,92 52.684,56 δρχ. 

1908-1909 71.200 δρχ. 22,64 80.725,62 δρχ. 

1909-1910 49.282,50 δρχ. 16,12 53.106,14 δρχ. 

1910-1911 49.100 δρχ. 15,81 55.355,12 δρχ. 

1911-1912 75.600 δρχ. 26,25 83.443,7 δρχ. 

1912-1913 75.100 δρχ. 24,34 83.259,42 δρχ. 

1913-1914 75.150 δρχ. 24,21 85.011,31 δρχ. 

1915 49.000 δρχ. 12,7 40.296,05 δρχ. 

1916 43.000 δρχ. 10,76 26.824,7 δρχ. 

1917 51.000 δρχ. 11,79 21.428,57 δρχ. 

1918 60.670 δρχ. 11,06 19.859,24 δρχ. 

1919-1920 45.000 δρχ. 6,72 13.416,81 δρχ.   

1920-1921 45.000 δρχ. 7,86 11.838,98 δρχ. 

1921-1922 45.000 δρχ. 4,96 9.493,67 δρχ. 

1922-1923 65.000 δρχ. 5,2 8.873,72 δρχ. 

1923-1924 453.000 δρχ. 12,17 35.821,6 δρχ. 

1924-1925 385.000 δρχ. 5,93 27.576,82 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακας 2.1.  
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     Οι έμμεσοι φόροι (Πίνακας 2.4, Πίνακας 2.5, Γράφημα 2.3, Γράφημα 2.6) 

ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 57,8% (135.300 δρχ.) των εσόδων και αποτελούν τον 

σημαντικότερο πόρο του Δήμου Ηρακλείου. Στους έμμεσους φόρους 

περιλαμβάνονται: οι φόροι καθαριότητας, φωτισμού, αγοραπωλησίας ζώων, 

δημοπρατούμενων κινητών και πωλήσεως ακινήτων, ζυγίου, σφαγείου και 

κρεοπωλείου, λιανικής πωλήσεως οίνου και οινοπνευματωδών ποτών, αποθήκης 

εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων, σκαλιάτικα
122

 και δικαίωμα καυσόξυλων.  

 

Πίνακας 2.4 

Έμμεσοι Φόροι (1900-1925) 

Έτη Έσοδα % επί των 

εσόδων 

Έσοδα σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 165.600 δρχ. 82,27   149.728,75 δρχ. 

1901-1902 123.800 δρχ. 55,73 95.230,76 δρχ. 

1902-1903 118.700 δρχ. 49,24 122.623,96 δρχ. 

1903-1904 138.100 δρχ. 59,19 143.555,09 δρχ. 

1904-1905 134.500 δρχ. 50,43 161.853,18 δρχ. 

1905-1906 131.100 δρχ. 54,63 161.056,51 δρχ. 

1906-1907 112.550 δρχ. 46,62 131.791,56 δρχ. 

1907-1908 119.850 δρχ. 40,51 134.060,4 δρχ. 

1908-1909 119.050 δρχ. 37,86 134.977,32 δρχ. 

1909-1910 101.861 δρχ. 33,33  109.764 δρχ. 

1910-1911 102.200 δρχ. 32,92 115.219,84 δρχ. 

1911-1912 122.668,50 δρχ. 42,6 135.395,69 δρχ. 

1912-1913 122.552,50 δρχ. 39,66 135.867,51 δρχ. 

1913-1914 126.050 δρχ. 40,62 142.590,49 δρχ. 

1915 201.863,45 δρχ. 52,33 166.006,12 δρχ. 

1916 219.000 δρχ. 54,78 136.618,83 δρχ. 

1917 223.600 δρχ. 51,68 93.949,57 δρχ. 

1918 273.080 δρχ. 49,79 89.387,88 δρχ. 

1919-1920 354.589 δρχ. 52,82 105.721,22 δρχ. 

1920-1921 418.586 δρχ. 73,15 110.125,23 δρχ. 

1921-1922 540.204 δρχ. 59,51 113.967,08 δρχ. 

1922-1923 911.271,75 δρχ. 72,99 124.405,69 δρχ. 

1923-1924 2.245.214,75 δρχ. 60,30 177.543,47 δρχ. 

1924-1925 2.928.334,75 δρχ. 45,11 209.751,07 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακας 2.1. 

                                                           
122

 Δηλαδή δικαίωμα φορτώσεως και εκφορτώσεως στην προκυμαία του λιμένα μέσω δημοτικών 

σκαλών ή μη. 
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Πίνακας 2.5 

Ο μέσος όρος (δραχμές) των άμεσων και έμμεσων εσόδων, καθώς και μη 

φορολογικών εσόδων ανά δημοτική περίοδο από τους προϋπολογισμούς 1900-

1925 

Δημοτικές Περίοδοι/Έτη Άμεσοι φόροι % Έμμεσοι φόροι % Μη φορολογικά 

έσοδα % 

1900-1906 9,32 73,98 16,7 

1906-1911 25,55 55,06 19,39 

1911-1916 23,61 58,85 17,54 

1917-1921 12,24 77,05 10,71 

1921-1923 6,41 84,59 9 

1923-1925 12,13 74,89 12,98 

Πηγή: όπου πίνακας 2.1. 

Γράφημα 2.6 

 

Πηγή: Πίνακες 2.3 και 2.4. 

     Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία στα 1900-1901 ανήλθαν στις 165.600 δρχ. 

και αποτελούν το 82,27% των συνολικών εσόδων.
123

 Στα 1901-1902 με την 

προσθήκη του φόρου γάλακτος ο αριθμός των έμμεσων φόρων αυξάνεται κατά 

                                                           
123

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.5.1900 και συνεδρία 23.5.1900. 
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έναν. Στο διάστημα 1901-1902 τα έσοδα από την έμμεση φορολογία περιορίζονται 

σε 123.800 δρχ. (-25,24%).
124

 Η ελάττωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στον περιορισμό, 

κατά έξι μήνες, της διάρκειας του οικονομικού έτους. 

     Τον Ιανουάριο του 1902 οι κρεοπώλες του Δήμου Ηρακλείου, με αίτηση τους, 

ζήτησαν τον περιορισμό του δημοτικού φόρου επί των κρεάτων σε 5 λεπτά κατ’ 

οκά, από 10 που ίσχυε.
125

 Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στηριζόμενο 

στη συνεδρίαση της 11
ης

 Οκτωβρίου 1901, η οποία εγκρίθηκε, κατόπιν, από την 

προϊσταμένη διοικητική αρχή και όριζε το φόρο αυτό προς 10 λεπτά κατ’ οκά 

(δηλαδή 5 λεπτά για τον φόρο κατανάλωσης κρέατος και 5 για τον φόρο σφαγείου), 

αρνήθηκε να μεταβάλει ειλημμένη απόφαση. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι πρόκειται 

για έναν φόρο ο οποίος προορίζεται να ικανοποιήσει σημαντικές δημοτικές 

δαπάνες. Φορολογική ελάφρυνση, όμως, ζητήθηκε και από μερίδα καραγωγέων της 

πόλης που αιτούνταν τον περιορισμό σε 10, από 15 δρχ., του μηνιαίου τέλους επί 

των κάρων.
126

 Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως απέρριψε και αυτό το αίτημα. Ομοίως, 

και το αίτημα διαφόρων πλοιάρχων να περιορισθεί σε 50 λεπτά ο φόρος 

σκαλιάτικου για τα πλοία χωρητικότητας 3 έως 10 τόνων και επί των καυσόξυλων 

από 10 σε 5, χαρακτηρίζοντας το ως μη δικαιολογημένο. 

     Η ανάγκη εξεύρεσης πόρων σε συνδυασμό με την αδυναμία είσπραξης των 

φορολογικών εσόδων, βεβαιώνουν από τη μία την ανεπάρκεια των 

φοροεισπρακτικών μηχανισμών και από την άλλη το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης του 

πληθυσμού.
127

 Να σημειωθεί, ότι η αύξηση του αριθμού των έμμεσων, αλλά και 

άμεσων φόρων τα δύο προηγούμενα έτη, 1900-1901 και 1901-1902, εξασθένισαν τη 

φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων.  

     Ενστάσεις έναντι της «βεβαρημένης» φορολογικής πολιτικής του Δήμου 

Ηρακλείου, εκδηλώθηκαν και μεταξύ των δημοτικών συμβούλων. Εξάλλου, η 

οικονομική κατάσταση των δημοτών ύστερα από την επανάσταση του 1896-1898 

                                                           
124

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 19.1.1902 και συνεδρία 1.2.1902.    
125

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 28.1.1902. 
126

 Στο ίδιο. 
127

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 19.1.1902. 
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και τα γεγονότα της 25
ης

 Αυγούστου (1898) στην πόλη του Ηρακλείου ήταν 

ιδιαιτέρως δύσκολη για την πλειονότητα αυτών.
128

 Ο δημοτικός σύμβουλος Γ. 

Μαρκόπουλος αξίωνε τον περιορισμό των φόρων επί των οικιών και επί των 

μαγαζιών κατά το ήμισυ, δηλαδή στα 10 και 5 λεπτά αντίστοιχα το μήνα, καθώς 

επίσης και τη μείωση του «βαρύτατου», όπως τον χαρακτήριζε, φόρου 

καθαριότητας.
129

 Στη συνεχεία τροποποίησε την ανωτέρω πρόταση, προτείνοντας 

10 λεπτά κατά μήνα ανεξαιρέτως εάν πρόκειται για οικία ή μαγαζί, χωρίς όμως να 

γίνει αποδεκτή. Απεναντίας, οι ιδιοκτήτες αδειών κάρων και αμαξών, πέτυχαν τη 

μείωση του τέλους επί των κάρων, που απέδιδαν μηνιαίως στον Δήμο Ηρακλείου, 

από 15 δρχ. σε 8 δρχ., ενώ ο επί των αμαξών περιορίσθηκε σε 3 δραχμές. 

     Τα έσοδα από την έμμεση φορολόγηση, για το επερχόμενο οικονομικό έτος 

1902-1903, περιορίσθηκαν στις 118.700 δρχ. έναντι 123.800 δρχ. στα 1901-1902, 

παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 4,12%.
130

 Οι μειωμένες εισπράξεις 

οφείλονταν στον περιορισμό των προϋπολογισθέντων εσόδων από τους φόρους 

σφαγείου και καταναλώσεως κρέατος (4,76%), από τις 42.000 δρχ. θα πέσουν στις 

40.000 δρχ., και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων (20%), από 20.000 σε 16.000 

δρχ. 

     Υποθέτουμε, ότι η υστέρηση των φορολογικών εσόδων οδήγησε, μεταξύ άλλων, 

στην επιπλέον επιβάρυνση του φόρου εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων. Ο 

σύμβουλος των εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την Υπ’ Αριθ. 58/3 της 7
ης

 

Οκτωβρίου 1902 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, επικύρωσε την 

αύξηση της φορολόγησης για όσους έχουν αποθηκεύσει εμπορεύματα στις 

αποθήκες εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων.
131

 Όσοι δικαιούνταν να διατηρούν 

αυτά στις αποθήκες μέχρι εννέα μήνες. Πέραν της προθεσμίας αυτής το εμπόρευμα 

θα θεωρούνταν ως νέο εισαγόμενο στην αποθήκη και θα επιβαρύνονταν για κάθε 
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είδος με ορισμένο ποσό ενοικίου. Να σημειωθεί ότι όσα τυχόν εμπορεύματα θα 

παρέμεναν στην αποθήκη για περισσότερο του ενός έτους, οι έμποροι ήταν 

υποχρεωμένοι να τα παραλάβουν εντός δύο μηνών, από την επικύρωση της 

απόφασης. Η περαιτέρω χρονική επιμήκυνση θα θεωρούνταν ως νέα αποθήκευση 

και θα φορολογούνταν σύμφωνα με τα παραπάνω. Η επιπλέον, φορολογική 

επιβάρυνση εκτιμώ ότι συνδεόταν και με την μικρή αύξηση των εισαγωγών στην 

Αυτόνομη Πολιτεία στα 1903
132

 δημιουργώντας κλίμα ευφορίας και αισιοδοξίας, 

στους τοπικούς άρχοντες, για αύξηση των φορολογικών εσόδων, αλλά και την 

ανάγκη για προστασία των εγχώριων προϊόντων.  

     Τον Ιούνιο (23 Ιουνίου) του 1903 ο σύμβουλος των εσωτερικών της Αυτονόμου 

Κρητικής Πολιτείας επικύρωσε το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου, 

να επιβάλλει σε κάθε οκά εισαγόμενου στην πόλη γάλακτος δημοτικό φόρο ενός 

λεπτού. Στη βάση αυτή αναγράφηκε στον προϋπολογισμό της χρήσης 1901-1902 το 

ποσό των 2.500 δρχ. Παρατηρούμε, επομένως, τη διάθεση εφαρμογής ενός 

μοντέλου φορολογικής πολιτικής το οποίο επιβάρυνε, κυρίως, τα κατώτερα, αλλά 

και τα μεσαία στρώματα της ηρακλειώτικης κοινωνίας. Η βούληση αυτή 

εκδηλώνεται μέσα από τη φορολόγηση αγαθών ευρείας κατανάλωσης. Μίας 

πολιτικής η οποία στόχευε στην εξασφάλιση ενός σταθερού και σε μόνιμη βάση 

ελάχιστου δημοτικού εισοδήματος, μέσω της σταδιακής διεύρυνσης της 

φορολογικής βάσης και της αύξησης της φορολογίας.
133

 Με αφορμή την επιβολή 

του φόρου γάλακτος οι γαλακτοπώλες του Δήμου Ηρακλείου κατέθεσαν έφεση, στις 

25 Ιανουαρίου 1902, ζητώντας την ακύρωση του προϋπολογισμού ως προς το μέρος 

που αφορά την επιβολή του φόρου αυτού, υπογραμμίζοντας ότι αφού ο φόρος 

αυτός καταργήθηκε από τη Βουλή, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή 

του μέσω άλλης οδού. Συχνά χαρακτηρίζονταν από τους γαλακτοπώλες ως άδικος 

και καταστρεπτικός για τους κατόχους ποιμνίων, λόγω του ότι εκτός του φόρου του 

προβλεπομένου από το άρθρο 69 εδάφιο β΄ του Δημοτικού Νόμου, ο οποίος 

επιβάλλονταν μέσω του προϋπολογισμού, τα αιγοπρόβατα επιβαρύνονταν με 

άλλους τρείς φόρους, το φόρο σφαγείου 5 λεπτά κατ’ οκά, το φόρο κρεοπωλείου 5 
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λεπτά κατ’ οκά και το φόρο αγοραπωλησίας αιγοπροβάτων, ώστε ο εισπραττόμενος 

φόρος από τον Δήμο Ηρακλείου για κάθε αιγοπρόβατο να ποικίλει από 2-3 

δραχμές, υπερβαίνοντας, αλλά και επιβαρύνοντας περεταίρω τη φοροδοτική 

ικανότητα παραγωγών και καταναλωτών. Επιπλέον, θέλοντας να υποδηλώσουν 

πόσο βαριά φορολογείται η τάξη των κτηνοτρόφων τονίζουν, ότι η Βουλή επέβαλε 

φόρο στο εξαγόμενο πηγμένο γάλα και στα δέρματα. 

     Στην ίδια συνεδρίαση, ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μαρκόπουλος πρότεινε 

την επιβολή φόρου επί του εισαγομένου καπνού και τσιγάρων με σκοπό να 

προστατευθεί, όπως σημειώνει, ο πολυπληθής αριθμός ντόπιων εργατών, ο οποίος 

επιβιώνει μέσα από την κοπή και συσκευασία καπνού.
134

 Σύμφωνα με τον 

Μαρκόπουλο οι ντόπιοι εργάτες αδυνατούν να ανταγωνιστούν όλους εκείνους οι 

οποίοι απασχολούνται στο εξωτερικό, σε όμοιο επαγγελματικό κλάδο, με 

καλύτερους όρους. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε την ανωτέρω πρόταση 

επιβάλλοντας φόρο δημοτικό 1,50 δρχ. ανά χιλιόγραμμο συσκευασμένου σε κυτία 

«κεκομμένου» καπνού και 2,50 δρχ. επί των εισαγομένων σε κυτία τσιγάρων. 

     Οι έμμεσοι φόροι μεταξύ 1903-1904 ανέρχονταν σε 138.100 δρχ. προσαυξημένες 

κατά 16,34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
135

 Η 

αύξηση αυτή προέκυψε τόσο λόγω της εισαγωγής των δύο προαναφερθέντων 

φόρων, η οποία απέφερε συνολικά 12.000 δρχ., όσο και από την αύξηση των 

προϋπολογισθέντων εσόδων του φόρου σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος. 

     Τα έσοδα από την έμμεση φορολόγηση μειώνονται στις 134.500 δρχ. στα 1904-

1905.
136

 Σε επίπεδο ποσοστών στα 1904-1905 τα προϋπολογισθέντα έσοδα έχουν 

μειωθεί κατά 2,6% σε σχέση με το 1903-1904. Η ελάττωση που παρατηρείται ήταν 

απόρροια της αναστολής του δημοτικού φόρου ½% επί των εισαγομένων στο λιμάνι 

του Ηρακλείου εμπορευμάτων. 

     Στα 1905-1906 οι έμμεσοι φόροι πέφτουν στις 131.100 δρχ. σε σχέση με το 1904-

1905 καταγράφοντας απώλειες οι οποίες υπερβαίνουν το 2,52%.
137

 Η μείωση των 

                                                           
134

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 7.2.1904, συνεδρία 21.2.1904 και συνεδρία 23.2.1904. 
135

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 21.2.1904 και συνεδρία 25.2.1904. 
136

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 11.10.1904 και συνεδρία 13.10.1904. 
137

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.10.1905 και συνεδρία 20.10.1905. 



72 

 

προϋπολογισθέντων εσόδων από την έμμεση φορολόγηση είναι αποτέλεσμα της 

μετατόπισης του φόρου σκαλιάτικα στο κεφάλαιο τελών, δικαιωμάτων και 

προστίμων. 

     Να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος των εσόδων από έμμεσους φόρους σε σταθερές 

τιμές, μεταξύ του 1900-1906, ανέρχεται σε 139.008,04 δρχ. Σε σταθερές τιμές, τα 

έσοδα από έμμεσους φόρους από 149.728,75 δρχ. στα 1900-1901, πέφτουν στις 

95.230,76 δρχ. στα 1901-1902, για να ανέλθουν στις 122.623,96 δρχ. στα 1902-1903. 

Σε αποπληθωρισμένες τιμές, τα συνολικά έσοδα του Δήμου Ηρακλείου τόσο από 

άμεσους όσο και από έμμεσους φόρους παρουσίασαν σταθερή αύξηση κατά την 

περίοδο από το 1902 έως το 1906. Τα έσοδα από 122.623,96 δρχ. στα 1902-1903 

αυξάνονται στις 143.555,09 δρχ. στα 1903-1904 και στις 161.853,18 δρχ. στα 1904-

1905. Στα 1905-1906 τα έσοδα σε σταθερές τιμές θα αγγίξουν τις 161.056,51 δρχ. 

     Από πλευράς εσόδων, οι πιο σημαντικοί έμμεσοι φόροι είναι οι φόροι ζυγίου, 

σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων 

(Πίνακας 2.6, Πίνακας 2.7, Γράφημα 2.5, Γράφημα 2.6, Γράφημα 2.7, Γράφημα 2.8) 

οι οποίοι την εξαετία 1900-1906 υπερέβησαν το 60% των συνολικών εσόδων από 

έμμεσους φόρους, αποτελώντας τους κυριότερους οικονομικούς αιμοδότες των 

δημοτικών ταμείων. Ο μέσος όρος των τριών αυτών φόρων υπολογίζεται σε 

91.166,66 δρχ. Έτσι, τα έσοδα των τριών αυτών φόρων υπερβαίνουν τα 2/3 των 

συνολικών εσόδων των έμμεσων φόρων αγγίζοντας το 67,38% και το 1/3 των 

συνολικών δημοτικών εσόδων (38,95%). Το δεκαοκτάμηνο 1900-1901 εκτιμάται ότι 

θα αποδώσουν στα δημοτικά ταμεία τις 110.000 δρχ. από τις συνολικά 165.600 δρχ. 

ή το 66,42% των έμμεσων φόρων, συνιστώντας, παράλληλα, το 54,65% περίπου των 

συνολικών προϋπολογισθέντων εσόδων του Δήμου Ηρακλείου.
138

 Στα 1901-1902, 

παρότι, σε απόλυτους αριθμούς τα έσοδα από τους τρείς παραπάνω φόρους 

φαίνεται να υπολείπονται των αντίστοιχων περυσινών κατά 23.000 δρχ., όπως και 

το ποσοστό τους επί των συνολικών προϋπολογισθέντων εσόδων κατά 15,48%, 

περίπου, εντούτοις, η ποσοστιαία εξάρτηση των εσόδων από έμμεσους φόρους 

προσαυξάνεται κατά 3,85% (70,27%), κατά προσέγγιση.
139

 Τα έσοδα στα 1902-1903 
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μειώνονται σε 81.000 δρχ.,
140

 ομοίως και η εξάρτηση των συνολικών εσόδων από 

έμμεσους φόρους στο 68,23% από 70,27% στα 1901-1902. Να σημειωθεί, ότι και η 

εξάρτηση των συνολικών δημοτικών εσόδων από τους τρείς αυτούς φόρους 

περιορίζεται στο 33,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στα 1903-1904 τα 

έσοδα των τριών αυτών φόρων αυξάνονται στις 87.000 δρχ. σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση, δηλαδή σε ποσοστό 62,99% επί των συνολικών εσόδων από 

έμμεσους φόρους, ενώ το ποσοστό τους επί των συνολικών δημοτικών εσόδων 

διαμορφώνεται, αυτή τη φορά, στο 37,29% επιδεχόμενο αύξηση 3,69%.
141

 Μεταξύ 

1904-1905 τα έσοδα υπολογίζονται εκ νέου να αυξηθούν κατά 3,44% ανερχόμενα 

στις 90.000 δρχ., διαμορφώνοντας έτσι το ποσοστό εξάρτησης των συνολικών 

εσόδων από έμμεσους φόρους στο 66,91% και το ποσοστό τους επί των συνολικών 

δημοτικών εσόδων στο 33,74%.
142

 Τέλος, οι φόροι σφαγείου και κατανάλωσης 

κρέατος, εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων, καθώς και ζυγίου στα 1905-1906 

προβλέπονται να αυξηθούν κατά 2,22% αποδίδοντας 92.000 δρχ., δηλαδή σε 

ποσοστό 70,17% των έμμεσων φόρων ή το 38,34% των συνολικών δημοτικών 

εσόδων.
143

 Τα έσοδα από το φόρο ζυγίου θα φθάσουν στα 1900-1901 τις 40.000 

δρχ. μέγιστη τιμή για την εξαετία 1900-1906. Εν συνεχεία θα πέσουν στις 25.000 

δρχ., όπου θα διατηρηθούν για μια τριετία 1901-1904. Στα 1904-1905 θα ανέλθουν 

στις 30.000 δρχ., ενώ το επόμενο έτος στις 32.000 δρχ. Στα 1900-1901 τα έσοδα από 

το φόρο σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος ανέρχονταν στις 50.000 δρχ. Στα 1901-

1902 μειώνονται στις 42.000 δρχ., όπου και διατηρούνται αμετάβλητα μέχρι το 

1906. Το ενοίκιο αποθήκης εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων από 19.000 δρχ. 

στα 1900-1901 θα ανέλθει στις 20.000 δρχ. στα 1901-1902. Ωστόσο, τον επόμενο 

χρόνο περιορίζεται στις 16.000 δρχ. Στα 1903-1904 τα έσοδα έχουν ανέλθει κατά 

25% σε σχέση με το 1902-1903. Στα 1904-1905 τα έσοδα περιορίζονται στις 18.000 

δρχ. και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα το επόμενο έτος. 

     Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους ζυγίου, σφαγείου και 

κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων, μεταξύ του 1900-
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1906, αντιπροσωπεύουν σταθερά το 40% (38,48%), περίπου, των συνολικών 

δημοτικών εσόδων. Στα 1900-1901 τα έσοδα σε σταθερές τιμές από τους τρεις 

αυτούς φόρους θα ανέλθουν στις 99.457,5 δρχ., ενώ το επόμενο έτος πέφτουν στις 

66.923,07 δρχ. Τα επόμενα χρόνια τα έσοδα αυξάνονται σταθερά για να φθάσουν 

στα 1905-1906 στις 113.022,11 δρχ. 

 

Πίνακας 2.6 

 Έμμεσοι φόροι ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών 

και παστών ιχθύων (1900-1925) 

Έτη Έσοδα % επί των 

εσόδων των 

έμμεσων 

φόρων 

Λοιπά έσοδα % 

από έμμεσους 

φόρους 

Έσοδα σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 110.000 δρχ. 66,42 33,58 99.457,5 δρχ. 

1901-1902 87.000 δρχ. 70,27 29,73 66.923,07 δρχ. 

1902-1903 81.000 δρχ. 68,24 31,76 83.677,68 δρχ. 

1903-1904 87.000 δρχ. 63 37 90.436,59 δρχ. 

1904-1905 90.000 δρχ. 66,91 33,09 108.303,24 δρχ. 

1905-1906 92.000 δρχ. 70,18 29,82 113.022,11 δρχ. 

1906-1907 91.000 δρχ. 80,85 19,15 106.557,37 δρχ. 

1907-1908 98.000 δρχ. 81,77 18,23 109.619,68 δρχ. 

1908-1909 101.000 δρχ. 84,84 15,16 114.512,47 δρχ. 

1909-1910 87.511 δρχ. 85,91 14,09 94.300,64 δρχ. 

1910-1911 86.500 δρχ. 84,64 15,36 97.519,72 δρχ. 

1911-1912 93.615 δρχ. 76,32 23,68 103.327,81 δρχ. 

1912-1913 94.000 δρχ. 76,70 23,3 104.212,86 δρχ. 

1913-1914 99.000 δρχ. 78,54 21,46 111.990,95 δρχ. 

1915 89.962 δρχ. 44,57 55,43 73.981,9 δρχ. 

1916 88.000 δρχ. 40,18 59,82 54.897,06 δρχ. 

1917 88.600 δρχ. 39,62 60,38 37.226,89 δρχ. 

1918 77.605 δρχ. 28,42 71,58 25.402,61 δρχ. 

1919-1920 72.400 δρχ. 20,42 79,58 21.586,16 δρχ. 

1920-1921 94.085 δρχ. 22,48 77,52 24.752,69 δρχ. 

1921-1922 91.700 δρχ. 16,98 83,02 19.345,99 δρχ. 

1922-1923 284.827 δρχ. 31,26 68,74 38.884,23 δρχ. 

1923-1924 950.000 δρχ. 42,31 57,69 75.122,56 δρχ. 

1924-1925 1.150.000 δρχ. 39,27 60,73 83.372,32 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακας 2.1.  
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Πίνακας 2.7 

Διάρθρωση των εσόδων των φόρων ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος 

και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων σε σχέση με τα υπόλοιπα έσοδα των 

έμμεσων φόρων από τους προϋπολογισμούς 1900-1925 

Περίοδος Φόροι ζυγίου, 

σφαγείου και 

κατανάλωσης 

κρέατος και 

εύφλεκτων υλών 

και παστών ιχθύων 

Λοιπά έσοδα 

έμμεσων φόρων 

Φόροι ζυγίου, 

σφαγείου και 

κατανάλωσης 

κρέατος και 

εύφλεκτων υλών 

και παστών 

ιχθύων % εσόδων 

έμμεσων φόρων 

Λοιπά έσοδα 

% έμμεσων 

φόρων 

1900-1906 91.166,67 δρχ. 44.133 δρχ. 67,38 32,62 

1906-1911 92.802,20 δρχ. 18.100 δρχ. 83,68 16,32 

1911-1916 92.915,40 δρχ. 65.511,49 δρχ. 58,65 41,35 

1917-1921 83.172,50 δρχ. 234.291,25 δρχ. 26,20 73,80 

1921-1923 188.263,50 δρχ. 537.474,37 δρχ. 25,94 74,06 

1923-1925 1.050.000 δρχ. 1.536.774,70 

δρχ. 

40,59 59,41 

Πηγή: όπου πίνακας 2.1. 

 

Γράφημα 2.7 

 

Πηγή: Πίνακες 2.6 και 2.7. 
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Γράφημα 2.8 

 

Πηγή: Πίνακες 2.6 και 2.7. 

     Ειδικοί φόροι κατανάλωσης (Πίνακας 2.8) επιβάλλονται στο γάλα, το κρέας, τα 

αλκοολούχα ποτά και τον καπνό. Την περίοδο 1900-1906 οι φόροι αυτοί με βάση 

τους δημοτικούς προϋπολογισμούς αποφέρουν κατά μέσο όρο 27.433,33 δρχ., ίσες 

με το 11,72% των δημοτικών εσόδων.
144

 Στα 1901-1902 τα έσοδα περιορίζονται στις 

26.300 δρχ. από 34.000 δρχ. στα 1900-1901 ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, του 

περιορισμού της χρονικής διάρκειας του οικονομικού έτους, από δεκαοκτώ σε 

δώδεκα μήνες, και της ελάττωσης, πλέον του 60% (68,88%), των εσόδων από την 

λιανική πώληση οίνου και οινοπνευματωδών ποτών.
145

 Ομοίως, και στα 1902-1903 

υφίστανται μικρή μείωση η οποία αγγίζει το 3,5%, περίπου, σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση εξαιτίας του περιορισμού των εσόδων από τον φόρο 

κατανάλωσης κρέατος.
146

 Απεναντίας, μεταξύ 1903-1904 τα έσοδα από τους 

φόρους κατανάλωσης παρουσιάζουν σημαντική αύξηση η οποία υπερβαίνει το 

6,5% (6,69%), αναβιβάζοντας τα προϋπολογισθέντα έσοδα στις 27.100 δρχ., σε 

σχέση με το 1902-1903, που ήταν 25.400 δρχ. λόγω, κυρίως, της αύξησης των 

εσόδων από την κατανάλωση κρέατος και της εισαγωγής του φόρου καπνού και 

                                                           
144

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.5.1900, συνεδρία 23.5.1900, συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 19.1.1902, 

συνεδρία 1.2.1902, συνεδρία 17.10.1902, συνεδρία 25.2.1904, συνεδρία 21.2.1904, συνεδρία 

11.10.1904, συνεδρία 13.10.1904, συνεδρία 10.10.1905 και συνεδρία 20.10.1905.    
145

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 19.1.1902 και συνεδρία 1.2.1902.    
146

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 17.10.1902. 
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σιγαρέτων.
147

 Στα επόμενα δύο έτη, 1904-1905
148

 και 1905-1906,
149

 τα έσοδα από 

τους φόρους κατανάλωσης πέφτουν στις 26.200 δρχ. και 25.600 δρχ. αντίστοιχα, 

συνέπεια, κυρίως, του περιορισμού των εσόδων από τους φόρους κατανάλωσης 

κρέατος και εισαγόμενου καπνού και σιγαρέτων στα 1904-1905, καθώς και 

κατανάλωσης γάλακτος και οινοπνευματωδών ποτών στα 1905-1906. 

     Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης, κατά την 

περίοδο από το 1900 έως το 1906, σε σταθερές τιμές ανέρχονταν κατά μέσο όρο 

στις 28.059,53 δρχ. Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης στα 1900-1901 

ανέρχονταν στις 30.741,41 δρχ., ενώ το επόμενο έτος πέφτουν στις 20.230,76 δρχ. 

Στη συνέχεια θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Τα έσοδα από τους ειδικούς 

φόρους κατανάλωσης σε σταθερές τιμές αυξάνονται στις 26.239,66 δρχ. στα 1902-

1903 και στις 28.170,47 δρχ. στα 1903-1904. Στα 1904-1905 θα ανέλθουν στις 

31.528,27 δρχ., ενώ το επόμενο έτος θα πέσουν στις 31.446,63 δρχ. 

Πίνακας 2.8  

Φόροι Κατανάλωσης (1900-1925) 

Έτος Έσοδα Έσοδα σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 34.000 δρχ. 30.741,41 δρχ. 

1901-1902 26.300 δρχ. 20.230,76 δρχ. 

1902-1903 25.400 δρχ. 26.239,66 δρχ. 

1903-1904 27.100 δρχ. 28.170,47 δρχ. 

1904-1905 26.200 δρχ. 31.528,27 δρχ. 

1905-1906 25.600 δρχ. 31.446,63 δρχ. 

1906-1907 25.550 δρχ. 29.918,03 δρχ. 

1907-1908 25.850 δρχ. 28.914,98 δρχ. 

1908-1909 28.000 δρχ. 31.746,03 δρχ. 

1909-1910 27.500,50 δρχ. 29.634,15 δρχ. 

1910-1911 27.500 δρχ. 31.003,38 δρχ. 

1911-1912 29.310 δρχ. 32.350,99 δρχ. 

1912-1913 28.552,5 δρχ. 31.654,65 δρχ. 

1913-1914 25.550 δρχ. 28.902,71 δρχ. 

1915 25.647,87 δρχ. 21.091,99 δρχ. 

1916 25.000 δρχ. 15.595,75 δρχ. 

1917 28.800 δρχ. 12.100,84 δρχ. 

                                                           
147

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 21.2.1904 και συνεδρία 25.2.1904. 
148

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 11.10.1904 και συνεδρία 13.10.1904. 
149

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.10.1905 και συνεδρία 20.10.1905. 
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1918 24.762,5 δρχ. 8.105,56 δρχ. 

1919-1920 20.535 δρχ. 6.122,54 δρχ. 

1920-1921 26.040 δρχ. 6.850,82 δρχ. 

1921-1922 27.454 δρχ. 5.791,98 δρχ. 

1922-1923 71.613,5 δρχ. 9.776,58 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακας 2.1. 

     Μία πλειάδα φόρων -αιγοπροβάτων, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος, 

γάλακτος, αγοραπωλησίας ζώων- επιβάλλονται στη διακίνηση και κατανάλωση 

προϊόντων ζωικής παραγωγής (Πίνακας 2.9) αποφέροντας κατά μέσο όρο 55.008,33 

δρχ. οι οποίες ισοδυναμούν με το 40,65% των συνολικών εσόδων από έμμεσους 

φόρους ή το 23,5% των συνολικών δημοτικών εσόδων. Οι φόροι στα είδη αυτά 

έχουν σημαίνουσα αξία η οποία αποτυπώνεται τόσο σε επίπεδο πλήθους όσο και 

σε επίπεδο προϋπολογισθέντων εσόδων. Η διάθεση αυτή σχετίζεται με τη σημασία 

της πόλης ως οικονομικό και εμπορικό κέντρο του Νομού και της συνακόλουθης 

προσέλκυσης νέων πληθυσμών είτε μέσα από την ενσωμάτωση νέων οικισμών είτε 

εξαιτίας της μετατόπισης τους από την ενδοχώρα του Νομού στο κυρίαρχο αστικό 

κέντρο. Επιπροσθέτως, θα πρέπει τονιστεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι συγχρόνως 

και αστικός και αγροτικός Δήμος. Αυτό συνεπάγεται ότι εμπερικλείει στους κόλπους 

του όχι μόνον σπουδαίες περιουσίες, αλλά και σημαντικό αριθμό κτηνοτρόφων ο 

οποίος εν μέρη δικαιολογεί τις προσδοκίες για αυξημένα έσοδα από τα ανωτέρω 

είδη, όπως, βεβαίως, και οι συναλλαγές της πόλης με την αγροτική ενδοχώρα του 

Νομού Ηρακλείου. 

Πίνακας 2.9 

Διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής (1900-1925) 

Έτη Έσοδα Έσοδα σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 65.900 δρχ. 59.584,08 δρχ. 

1901-1902 52.750 δρχ. 40.576,92 δρχ. 

1902-1903 50.700 δρχ. 52.376,03 δρχ. 

1903-1904 53.300 δρχ. 55.405,4 δρχ. 

1904-1905 53.300 δρχ. 64.139,59 δρχ. 

1905-1906 54.100 δρχ. 66.461,91 δρχ. 

1906-1907 52.600 δρχ. 61.592,5 δρχ. 

1907-1908 52.400 δρχ. 58.612,97 δρχ. 

1908-1909 51.200 δρχ. 58.049,88 δρχ. 

1909-1910 49.201 δρχ. 53.018,31 δρχ. 
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1910-1911 49.300 δρχ. 55.580,6 δρχ. 

1911-1912 63.217,5 δρχ. 69.776,49 δρχ. 

1912-1913 62.602,5 δρχ. 69.404,1 δρχ. 

1913-1914 56.100 δρχ. 63.461,53 δρχ. 

1915 56.214,25 δρχ. 46.228,82 δρχ. 

1916 54.500 δρχ. 33.998,75 δρχ. 

1917 72.100 δρχ. 30.294,11 δρχ. 

1918 79.275 δρχ. 25.949,26 δρχ. 

1919-1920 77.535 δρχ. 23.117,17 δρχ. 

1920-1921 95.480 δρχ. 25.119,7 δρχ. 

1921-1922 52.504 δρχ. 11.076,79 δρχ. 

1922-1923 132.227 δρχ. 18.051,46 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

     Στα 1900-1901 τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής 

παραγωγής θα ανέλθουν σε 65.900 δρχ.
150

 Το επόμενο έτος υφίστανται τις 

συνέπειες της τροποποίησης της χρονικής διάρκειας του οικονομικού έτους, από 

δεκαοκτώ σε δώδεκα μήνες, καταγράφοντας απώλειες που προσεγγίζουν το 20%.
151

 

Τα έσοδα από 52.750 δρχ. στα 1901-1902 πέφτουν στις 50.700 δρχ. στα 1902-

1903,
152

 για να ανέλθουν μόλις στις 53.300 δρχ. στα 1903-1904.
153

 Τέλος, στα 1905-

1906 τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής 

υφίστανται μία ανεπαίσθητη αύξηση της τάξης του 1,5%, φθάνοντας στις 54.100 

δρχ.
154

 

     Στις 7 Φεβρουαρίου 1904, Ο δημοτικός σύμβουλος Νικόλαος Μητσοτάκης 

παρατήρησε ότι τα οικονομικά του Δήμου Ηρακλείου δεν εξελίσσονται 

ικανοποιητικά και πρότεινε την αύξηση των δημοτικών εσόδων μέσω της, προς τα 

επάνω, τροποποίησης των φορολογικών συντελεστών σε ήδη επιβεβλημένους 

φόρους.
155

 

     Τον επόμενο χρόνο, στις 7 Μαρτίου 1905, η επιτροπή ελέγχου του απολογισμού 

της χρήσης 1903-1904 επεσήμαινε στην έκθεση της ότι οι φόροι που εισπράττονται 

απευθείας, με εξαίρεση τον φόρο καθαριότητας, δεν παρουσιάζουν καμία 

καθυστέρηση. Εκείνοι όμως που συλλέγονται από τους εισπράκτορες παρουσιάζουν 

                                                           
150

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.5.1900 και συνεδρία 23.5.1900.  
151

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 19.1.1902 και συνεδρία 1.2.1902.    
152

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.10.1902 και συνεδρία 17.10.1902. 
153

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 21.2.1904. 
154

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.10.1905 και συνεδρία 20.10.1905. 
155

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 7.2.1904. 
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μεγάλες καθυστερήσεις με τον Δήμο Ηρακλείου να ζητεί τη λήψη όλων εκείνων των 

αναγκαίων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το οποίο 

οφείλεται, όχι στην αμέλεια των εισπρακτόρων αλλά, στην οικονομική καχεξία των 

κατοίκων.
156

   

     Η ανεπάρκεια των φοροεισπρακτικών μηχανισμών να συλλέξουν τα 

προϋπολογισθέντα σε συνδυασμό με την ανάγκη κατοχύρωσης πάγιων χρηματικών 

εισροών φαίνεται ότι υποχρέωσε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ηρακλείου, Εμμανουήλ Λογιάδη, έναν χρόνο νωρίτερα, στις 4 Μαρτίου 1904, να 

ζητήσει την εκμίσθωση ορισμένων φόρων, αγοραπωλησίας ζώων, σφαγείου και 

κατανάλωσης κρέατος, καθώς και ζυγίου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα 

μίνιμουμ εσόδων.
157

 Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε επωφελέστερη για τον Δήμο 

Ηρακλείου την πρόταση του προέδρου και αποφάσισε την ενοικίαση τους μέχρι 31 

Αυγούστου 1905.  

     Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστείδης Στεργιάδης
158

 σημείωνε τον 

Αύγουστο του 1906 ότι η απουσία λογιστικής υπηρεσίας η οποία θα διευκόλυνε τον 

έλεγχο, η ανυπαρξία προηγούμενης βεβαίωσης των φόρων εκείνων οι οποίοι θα 

μπορούσαν να βεβαιωθούν όπως της καθαριότητας, της λιανικής πώλησης οίνου 

και οινοπνευματωδών ποτών κ.α., καθώς και η μη εκμίσθωση των φόρων που δεν 

μπορούσαν να βεβαιωθούν προηγουμένως όπως ο φόρος σφαγείου, ζυγίου κ.α. 

καθιστούσε αδύνατο τον οποιοδήποτε σοβαρό έλεγχο της διαχείρισης των εσόδων. 

                                                           
156

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 7.3.1905. 
157

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.3.1904. 
158

 Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και προερχόταν από εύπορη οικογένεια με ρίζες από τη 

Μακεδονία. Ο πατέρας του ήταν λαδέμπορος από τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα 

και το Παρίσι και ιδιώτευσε ως δικηγόρος στην γενέτειρα του από το 1889. Η αντιτουρκική δράση 

που ανέπτυξε η οικογένεια του είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα δυο του αδέλφια, Ιωάννης και 

Θρασύβουλος. Πρωταγωνίστησε στην επανάσταση του Θερίσου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα 

να φυλακισθεί από τους άγγλους για δώδεκα μήνες. 

      Ασχολήθηκε με την πολιτική διατελώντας πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου μέχρι 

το 1910. Συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον οποίο συνεργάστηκε στη 

σύνταξη διαφόρων νόμων για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τον μουσουλμανικό πληθυσμό της 

Κρήτης. Το 1914 συμμετείχε στη σύνταξη της συνθήκης των Αθηνών. Στη συνέχεια διορίστηκε Γενικός 

Διοικητής Ηπείρου (1917-1919). Η τοποθέτηση του στην Ύπατη Αρμοστεία της Σμύρνης αποτελούσε 

προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου. Ο Αριστείδης Στεργιάδης έφτασε 

στη Σμύρνη στις 8 Μαΐου του 1919 και την εγκατέλειψε μία μέρα πριν την είσοδο των τούρκων (27 

Αυγούστου 1922). Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στις αρχές του 1923 στη νότια Γαλλία. Τα τελευταία 

χρόνια της ζωής αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών στη 

Νίκαια στις 22 Ιουνίου του 1949. 
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Τη σύγχυση αυτή ενέτεινε ο διαχωρισμός των χρήσεων και η ανάμειξη κατά 

διαδοχή των παλαιότερων οφειλών προηγούμενων χρήσεων και των τακτικών 

εσόδων των επερχόμενων προϋπολογισμών.
159

 Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Μουσταφά 

Δεληαχμετάκης, υποστηρίζει ότι τα ταμεία του Δήμου στερούνται χρημάτων, διότι η 

είσπραξη πολλών φόρων προσκόπτει στην οικονομική δυσπραγία των κατοίκων.
160

 

     Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο μέσος όρος των εσόδων από 

τη διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής, μεταξύ του 1900-

1906, σε σταθερές τιμές υπολογίζεται σε 56.423,98 δρχ., αποτελώντας το 23,18% 

των συνολικών δημοτικών εσόδων. Τα έσοδα από 59.584,08 δρχ. στα 1900-1901, 

πέφτουν στις 40.576,92 δρχ. στα 1901-1902, για να ανέλθουν μόλις στις 52.376,03 

δρχ. στα 1902-1903. Στα 1903-1904 τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση 

προϊόντων ζωικής παραγωγής θα ανέλθουν στις 55.405,4 δρχ., ενώ το επόμενο έτος 

στις 64.139,59 δρχ. Κατά την πενταετία 1901-1906 τα έσοδα από τη διακίνηση και 

κατανάλωση προϊόντων ζωικής σε σταθερές τιμές έχουν ήδη ανέλθει κατά 63,79%.   

     Στα μη φορολογικά έσοδα (Πίνακας 2.10) περιλαμβάνονταν, ανάμεσα στα άλλα, 

από προσόδους της δημοτικής περιουσίας, τα δικαιώματα υδραγωγείου, τα ενοίκια 

ιδιοκτησιών του Δήμου, τα πρόστιμα, τα ενοίκια πεζοδρομίων, οδών και πλατειών 

κ.α. και από άδειες, οικοδομών, επισκευής οικοδομών, κυνηγιού, αμαξών και 

κάρων, αρτοπωλών, κρεοπωλών και ιχθυοπωλών, καθώς και θεάτρων και 

θεαματικών παραστάσεων. Όπως φαίνεται από τη μελέτη των μη φορολογικών 

εσόδων συγκεντρώνονταν ετησίως την περίοδο 1900-1906 κατά μέσο όρο 30.524,12 

δρχ., αντιπροσωπεύοντας το 13,04% των συνολικών εσόδων. Στα 1901-1902
161

 σε 

σχέση με το 1900-1901
162

 υφίστανται σημαντικότατη αύξηση η οποία υπερβαίνει το 

100% (112,91%). Αν εξαιρέσουμε τις χρήσεις 1902-1903
163

 και 1904-1905
164

 των 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.8.1906. 
160

 Στο ίδιο. 
161

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 19.1.1902 και συνεδρία 1.2.1902.    
162

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.5.1900 και συνεδρία 23.5.1900.  
163

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 17.10.1902. 
164

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 11.10.1904 και συνεδρία 13.10.1904. 
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οποίων τα έσοδα δεν υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ., οι υπόλοιπες πλησιάζουν ή και 

ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις τις 40.000 δρχ.
165

   

     Σε σταθερές τιμές, τα μη φορολογικά έσοδα αποτελούν, μεταξύ του 1900-1906, 

το 12,78% των συνολικών δημοτικών εσόδων (31.113,28 δρχ.). Τα μη φορολογικά 

έσοδα στα 1900-1901 ανέρχονταν μόλις στις 19.005,42 δρχ. Στη συνέχεια θα 

διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, με εξαίρεση το 1902-1903, όπου θα πέσουν στις 

22.685,95 δρχ. Στα 1905-1906 τα έσοδα θα ανέλθουν κατά 89,52% σε σχέση με το 

1902-1903 και κατά 126,22% σε σχέση με το 1900-1901. 

Πίνακας 2.10
166

 

Μη Φορολογικά Έσοδα (1900-1925) 

Έτη Έσοδα % επί των εσόδων Έσοδα σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 21.020 δρχ. 7,05 19.005,42 δρχ. 

1901-1902 44.755,23 δρχ. 20,14 34.427,1 δρχ. 

1902-1903 21.960 δρχ. 9,11 22.685,95 δρχ. 

1903-1904 31.312,50 δρχ. 13,42 32.549,37 δρχ. 

1904-1905 29.100 δρχ. 10,91 35.018 δρχ. 

1905-1906 34.997 δρχ. 14,58 42.993,85 δρχ. 

1906-1907 35.800 δρχ. 14,83 41.920,37 δρχ. 

1907-1908 40.950 δρχ. 48,57 45.805,36 δρχ. 

1908-1909 42.680 δρχ. 39,5 48.390,02 δρχ. 

1909-1910 36.170 δρχ. 11,83 32.976,29 δρχ. 

1910-1911 40.020 δρχ. 12,89 45.118,37 δρχ. 

1911-1912 53.300 δρχ. 31,15 58.830,02 δρχ. 

1912-1913 53.414 δρχ. 36 59.217,29 δρχ. 

1913-1914 50.368 δρχ. 35,17 56.977,37 δρχ. 

1915 39.168 δρχ. 34,97 32.210,52 δρχ. 

1916 39.841 δρχ. 34,46 24.854,02 δρχ. 

1917 36.648 δρχ. 36,53  15.398,31 δρχ. 

1918 44.720 δρχ. 39,15 14.638,29 δρχ. 

1919-1920 43.720 δρχ. 6,51 13.035,18 δρχ. 

1920-1921 51.350 δρχ. 18,99 13.509,6 δρχ. 

1921-1922 62.310 δρχ. 35,53 13.145,56 δρχ. 

1922-1923 92.002 δρχ. 21,81 12.560 δρχ. 

1923-1924 471.320 δρχ. 27,53 37.270,28 δρχ. 

1924-1925 425.200 δρχ. 48,96 30.456,27 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 25.2.1904, συνεδρία 21.2.1904, συνεδρία 10.10.1905 και συνεδρία 

20.10.1905. 
166

 Δεν περιλαμβάνονται οφειλές προηγούμενων χρήσεων. 
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2.2.2. Δαπάνες 

     Ο μέσος όρος των δαπανών (Πίνακας 2.1, Πίνακας 2.2, Γράφημα 2.1, Γράφημα 

2.2), μεταξύ του 1900-1906, ανέρχεται σε 236.774,3 δρχ. Το σημαντικότερο κονδύλι 

του προϋπολογισμού είναι εκείνο που αφορά την μισθοδοσία του προσωπικού. Οι 

δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού (Πίνακας 2.11, Πίνακας 2.12, Πίνακας 

2.13, Γράφημα 2.9, Γράφημα 2.10, Γράφημα 2.11, Γράφημα 2.12) ανέρχονται κατά 

μέσο όρο σε 37,51% των τακτικών δαπανών (88.819,55 δρχ.) και θεωρούνται 

υπερβολικές και δυσανάλογες προς τους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.
167

 Παρόλα 

αυτά δεν καταβάλλεται καμία προσπάθεια για ελάττωση του συγκεκριμένου 

κονδυλίου. Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού του 

Δήμου Ηρακλείου στα 1905-1906 παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 

8,96% σε σχέση με το 1904-1905, η οποία οφείλονταν στην πρόθεση του δημάρχου 

Ηρακλείου να περιορίσει το εργασιακό κόστος μέσω της περιστολής των θέσεων 

εργασίας. Ωστόσο, στο αμέσως επόμενο έτος
168

 και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι το 

1909, οι δαπάνες για τη μισθοδοσία θα επιβαρύνονται κατά μέσο όρο με 10,87%. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε σταθερές τιμές η μισθοδοσία 

των δημοτικών υπαλλήλων την εξαετία 1900-1906 απορροφά ετησίως το 37,48% 

του προϋπολογισμού (92.001,96 δρχ.). 

Πίνακας 2.11 

Μισθοδοσία δημοτικών υπαλλήλων (1900-1925) 

 Έτη Δαπάνες % επί των 

δαπανών 

Δαπάνες σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 101.832,05 δρχ. 50,59 92.072,37 δρχ. 

1901-1902 75.055,75 δρχ. 31,48 57.735,19 δρχ. 

1902-1903 80.420 δρχ. 33,36 83.078,51 δρχ. 

1903-1904 91.085 δρχ. 39,04 94.682,95 δρχ. 

1904-1905 96.670 δρχ. 36,25 116.329,72 δρχ. 

1905-1906 88.004 δρχ. 36,68 108.113,02 δρχ. 

1906-1907 98.024 δρχ. 33,33 114.782,2 δρχ. 

1907-1908 103.840 δρχ. 34,74 116.152,12 δρχ. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.5.1900, συνεδρία 25.5.1900, συνεδρία 29.5.1900, συνεδρία 12.10.1901, 

συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 17.10.1902, συνεδρία 16.2.1904, συνεδρία 25.2.1904, συνεδρία 

6.10.1904 και συνεδρία 13.10.1904. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.10.1905, συνεδρία 11.10.1905, συνεδρία 18.10.1905 και συνεδρία 

20.10.1905. 
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1908-1909 119.740 δρχ. 37,6 135.759,63 δρχ. 

1909-1910 114.560 δρχ. 37,48 123.448,27 δρχ. 

1910-1911 97.880 δρχ. 31,88 110.349,49 δρχ. 

1911-1912 70.140 δρχ. 25,07 77.417,21 δρχ. 

1912-1913 74.580 δρχ. 24,17 82.682,92 δρχ. 

1913-1914 81.820 δρχ. 26,34 92.556,56 δρχ. 

1915 78.000 δρχ. 20,5 64.144,73 δρχ. 

1916 97.742 δρχ. 24,45 60.974,42 δρχ. 

1917 122.040,36 δρχ. 28,39 51.277,46 δρχ. 

1918 128.657 δρχ. 20,89 42.113,58 δρχ. 

1919-1920 122.680 δρχ. 17,43 36.577,22 δρχ. 

1920-1921 147.573 δρχ. 24,26 38.824,78 δρχ. 

1921-1922 227.424 δρχ. 25,12 47.979,74 δρχ. 

1922-1923 315.292 δρχ. 25,27 43.043,27 δρχ. 

1923-1924 605.180 δρχ. 16,27 47.855,44 δρχ. 

1924-1925 944.870 δρχ. 14,7 67.679,24 δρχ. 

 Πηγή: όπου πίνακα 2.1.    

 

Πίνακας 2.12 

Το ύψος των δαπανών (δραχμές) σε διάφορους τομείς από τους 

προϋπολογισμούς 1900-1925 

Τομείς Δαπανών
169

 1900-1925 % επί 

των 

δαπανών 

Μισθοδοσία δημοτικών 

υπαλλήλων  

170.129,55 δρχ. 21,12 

Δημοτικά έργα 88.529,39 δρχ.  11,02 

Καθαριότητα 130.645,25 δρχ. 16,2 

Οδοποιία 165.879,44 δρχ. 20,6 
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 Η διάκριση των δαπανών στο κείμενο μας διαμορφώνεται με βάση τη διάκριση του συντάκτη του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου. Όπως φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο διακρίνονται οι 

δαπάνες στους δημοτικούς προϋπολογισμούς συνδέεται άμεσα με τον τρόπο χρηματοδότησης τους. 

Για την κάλυψη των τακτικών δαπανών για την οδοποιία προβλέπεται ανάλογος φόρος, ομοίως για 

τον φωτισμό και την υδροδότηση της πόλης. Το κονδύλι των δημοτικών έργων στηρίζεται σχεδόν στο 

σύνολο του στην εξασφάλιση δανειακών συμβάσεων, δεδομένου ότι έχουν μειωθεί σε ένα μεγάλο 

βαθμό τα έσοδα του Δήμου Ηρακλείου, ενώ η κρατική χρηματοδότηση είναι μηδενική. Είναι 

ενδιαφέρον ότι το κονδύλι περιλαμβάνει δαπάνες όχι μόνο για την εκτέλεση έργων οδοποιίας, 

φωτισμού και υδροδότησης της πόλης, οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν το χρηματοδοτικό κενό 

που δημιουργείται τόσο από τα περιορισμένα έσοδα των αντίστοιχων φόρων, όσο και από τις 

αυξημένες ανάγκες, αλλά και εκσυγχρονισμού του λιμανιού και βελτίωσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την κατασκευή νέου δημαρχείου, δημοτικής αγοράς, την εφαρμογή του σχεδίου πόλη 

κ.τ.λ.  
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Φιλανθρωπία 80.844,09 δρχ. 10,06 

Εκπαίδευση 10.949,74 δρχ. 1,35 

Φωτισμός 54.201,69 δρχ. 6,75 

υδροδότηση 31.320,83 δρχ. 3,9 

Άλλες δαπάνες 79.093,59 δρχ. 9 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1.    

 

Πίνακας 2.13 

Το ύψος των δαπανών (δραχμές) σε διάφορους τομείς από τους 

προϋπολογισμούς 1900-1925 

Τομείς Δαπανών
170

 1900-1925 % επί 

των 

δαπανών 

Μισθοδοσία δημοτικών 

υπαλλήλων  

170.129,55 δρχ. 21,12 

Δημοτικά έργα
171

 255.895,34 δρχ. 42,27 

Καθαριότητα 130.645,25 δρχ. 16,2 

Φιλανθρωπία 80.844,09 δρχ. 10,06 

Εκπαίδευση 10.949,74 δρχ. 1,35 

Άλλες δαπάνες 79.093,59 δρχ. 9 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1.    
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 Η διάκριση των δαπανών στο κείμενο μας διαμορφώνεται με βάση τη διάκριση του συντάκτη του 

προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου. Όπως φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο διακρίνονται οι 

δαπάνες στους δημοτικούς προϋπολογισμούς συνδέεται άμεσα με τον τρόπο χρηματοδότησης τους. 

Για την κάλυψη των τακτικών δαπανών για την οδοποιία προβλέπεται ανάλογος φόρος, ομοίως για 

τον φωτισμό και την υδροδότηση της πόλης. Το κονδύλι των δημοτικών έργων στηρίζεται σχεδόν στο 

σύνολο του στην εξασφάλιση δανειακών συνομολογήσεων, δεδομένου ότι έχουν μειωθεί σε ένα 

μεγάλο βαθμό τα έσοδα του Δήμου Ηρακλείου, ενώ η κρατική χρηματοδότηση είναι μηδενική. Είναι 

ενδιαφέρον ότι το κονδύλι περιλαμβάνει δαπάνες όχι μόνο για την εκτέλεση έργων οδοποιίας, 

φωτισμού και υδροδότησης της πόλης, οι οποίες έρχονται να συμπληρώσουν το χρηματοδοτικό κενό 

που δημιουργείται τόσο από τα περιορισμένα έσοδα των αντίστοιχων φόρων, όσο και από τις 

αυξημένες ανάγκες, αλλά και εκσυγχρονισμού του λιμανιού και βελτίωσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, την κατασκευή νέου δημαρχείου, δημοτικής αγοράς, την εφαρμογή του σχεδίου πόλη 

κ.τ.λ.  
171

 Συμπεριλαμβανομένου και των δαπανών για οδοποιία, φωτισμό και υδροδότηση της πόλης. 
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Γράφημα 2.9 

 

Πηγή: Πίνακες 2.1, 2.2, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20 και 2.21. 

 

 

Γράφημα 2.10 

 

Πηγή: Πίνακες 2.1, 2.2, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20 και 2.21. 
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Γράφημα 2.11 

 

Πηγή: Πίνακες 2.1, 2.2, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20 και 2.21. 

 

 

Γράφημα 2.12 

 

Πηγή: Πίνακες 2.1, 2.2, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.19, 2.20 και 2.21. 
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     Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου και η επισκευή των υπονόμων θεωρούνταν 

ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της δημόσιας 

υγείας της πόλης.
172

 Τα έξοδα θα καλύπτονταν εξολοκλήρου από την είσπραξη του 

φόρου οδοποιίας. Ο μέσος όρος των τακτικών δαπανών για την οδοποιία μεταξύ 

1900-1906 ανέρχεται σε 10.166,66 δρχ., ίσος με το 4,29% των δημοτικών δαπανών. 

Αρθρογράφος της Νέας Ελευθερίας του Ηρακλείου, στις 26 Σεπτεμβρίου 1904, 

διατείνεται πως παρά το γεγονός ότι οι φόροι οδοποιίας, φωτισμού και 

καθαριότητας εισπράττονται τακτικώς και ανελλιπώς από την δημοτική αρχή, 

ωστόσο δεν καταβλήθηκε καμία φροντίδα για την βελτίωση και αναβάθμιση του 

οδικού δικτύου της πόλης, για έναν όσο το δυνατόν καλύτερο φωτισμό, ο οποίος θα 

μπορούσε να βελτιώσει την ασφάλεια μέσα στην πόλη, και για τον εκσυγχρονισμό 

του αποχετευτικού συστήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία των 

κατοίκων.
173

 Μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει ότι και ο νυν δήμαρχος Ηρακλείου, 

Ριφαάτ Αφεντακάκης, και ο πρώην, Μουσταφά Δεληαχμετάκης, προχώρησαν στην 

λιθόστρωση δρόμων που βρίσκονταν γύρω από τις οικίες τους ενώ οι κεντρικοί 

δρόμοι παραμελούνταν. 

     Τα δημοτικά έργα (Πίνακας 2.12, Πίνακας 2.13, Πίνακας 2.14, Πίνακας 2.15, 

Γράφημα 2.9, Γράφημα 2.10, Γράφημα 2.11, Γράφημα 2.12) απορροφούν, μεταξύ 

του 1900-1906, το 22,5% των συνολικών δαπανών (53.269,47 δρχ.).
174

 Εάν σ’ αυτές 

συνυπολογίσουμε και τις δαπάνες για την οδοποιία, την υδροδότηση και τον 

φωτισμό της πόλης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο των δημοτικών 

έργων, διαπιστώνουμε ότι ο μέσος όρος των τακτικών δαπανών μεταξύ 1900-1906 

ανέρχεται σε 80.453,29 δρχ. ή το 33,98% των συνολικών δαπανών. Σε σταθερές 

τιμές, επίσης, ο μέσος όρος των τακτικών δαπανών για δημοτικά έργα μεταξύ 1900-

1906 ανέρχεται σε 58.260,58 δρχ. Εάν σ’ αυτές συνυπολογίσουμε και τις δαπάνες 

για οδοποιία, φωτισμό και υδροδότηση διαπιστώνουμε ότι απορροφούν ετησίως το 

34,65% του προϋπολογισμού (85.042,28 δρχ.).    
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.5.1900, συνεδρία 27.5.1900 και συνεδρία 29.5.1900, συνεδρία 23.10.1901, 

συνεδρία 17.10.1902, συνεδρία 9.10.1902, συνεδρία 16.2.1904, συνεδρία 25.2.1904, συνεδρία 

6.10.1904, συνεδρία 13.10.1904, συνεδρία 12.10.1905 και συνεδρία 20.10.1905. 
173

 Νέα Ελευθερία, 26.9.1904 και 24.10.1904. 
174

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.5.1900, συνεδρία 12.10.1901, συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 9.10.1902 

και συνεδρία 17.10.1902.  
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     Το παλιό ενετικό λιμάνι δεν προσέφερε σίγουρο καταφύγιο στα ατμόπλοια που 

προσέγγιζαν το Ηράκλειο.
175

 Για το λόγο αυτό ο πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ηρακλείου, Εμμανουήλ Λογιάδης, ζήτησε από την κυβέρνηση να 

μετακαλέσει μηχανικό προς μελέτη του ζητήματος του λιμανιού (θα μιλήσουμε 

εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα).
176

 Το κονδύλι αυτό καλύπτει, κυρίως, τη 

συντήρηση δημοτικών κρουνών ή την κατασκευή νέων, τη συντήρηση του 

εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου, καθώς και του δικτύου των σωλήνων που 

μεταφέρουν το νερό στην πόλη, την εξεύρεση νέων υδάτινων πόρων και τη 

δενδροφύτευση και συντήρηση δημοτικών δένδρων. Τα περιορισμένα τακτικά 

έσοδα δεν επέτρεψαν την εκτέλεση αξιόλογων δημοτικών έργων. Για να γίνει, όμως, 

αυτό θα έπρεπε πρώτα να τακτοποιηθούν τα οικονομικά του Δήμου, ώστε ο 

προϋπολογισμός, μετά την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών, να αφήσει αρκετό 

περίσσευμα το οποίο θα χρησίμευε ως τοκοχρεολύσιο προς σύναψη ενός 

σπουδαίου δανείου για τα δημοτικά έργα. 

Πίνακας 2.14 

Τακτικές και έκτακτες δαπάνες για Δημοτικά έργα (1900-1925) 

Έτη Δαπάνες Έκτακτες 

δαπάνες 

Τακτικές 

δαπάνες 

% επί των 

συνολικών 

δαπανών 

Τακτικές 

δαπάνες σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 25.000 δρχ. 25.000 δρχ. - - - 

1901-1902 40.000 δρχ. - 40.000 δρχ. 16,78 30.769,23 δρχ. 

1902-1903 56.996,84 δρχ. - 56.996,84 δρχ. 23,64 58.881,03 δρχ. 

1903-1904 59.940 δρχ. - 59.940 δρχ. 25,69 62.307,69 δρχ. 

1904-1905 89.410 δρχ. - 89.410 δρχ. 33,52 107.593,26 δρχ. 

1905-1906 73.270 δρχ. - 73.270 δρχ. 30,53 90.012,28 δρχ. 

1906-1907 20.700 δρχ. - 20.700 δρχ. 7,04 24.238,87 δρχ. 

1907-1908 211.800 δρχ. 200.000 δρχ. 11.800 δρχ. 3,95 13.199,1 δρχ. 

1908-1909 77.500 δρχ. 50.000 δρχ. 27.500 δρχ. 8,63 31.179,13 δρχ. 

1909-1910 13.800 δρχ. - 13.800 δρχ. 4,51 14.870,68 δρχ. 

1910-1911 3.200 δρχ. - 3.200 δρχ. 1,04 3.607,66 δρχ. 

1911-1912 103.400 δρχ. 80.000 δρχ. 23.400 δρχ. 8,37 25.827,81 δρχ. 

1912-1913 616.400 δρχ. 592.000 δρχ. 24.400 δρχ. 7,9 27.050,99 δρχ. 

1913-1914 644.400 δρχ. 607.000 δρχ. 37.400 δρχ. 12,04 42.307,69 δρχ. 

1915 179.000 δρχ. 157.600 δρχ. 21.400 δρχ. 5,63 17.598,68 δρχ. 

1916 125.700 δρχ. 107.000 δρχ. 18.700 δρχ. 4,68 11.665,62 δρχ. 

1917 224.391,22 δρχ. 180.302,72 δρχ. 44.088,5 δρχ. 10,26 18.524,57 δρχ. 
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 Ι. Κοκκινάκης, «Νόμισμα και κοινωνία στην Κρήτη (1899-1906)»…, ό.π., σ. 93. 
176

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία, 9.10.1902, συνεδρία 16.10.1902 και συνεδρία 17.10.1902. 
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1918 401.782,72 δρχ. 380.302,72 δρχ. 21.480 δρχ. 3,49 7.031,09 δρχ. 

1919-1920 55.320 δρχ. - 55.320 δρχ. 7,86 16.493,73 δρχ. 

1920-1921 1.839.600 δρχ. 1.800.000 δρχ. 39.600 δρχ. 6,5 10.418,31 δρχ. 

1921-1922 1.774.100 δρχ. 1.700.000 δρχ. 74.100 δρχ. 8,18 15.632,91 δρχ. 

1922-1923 3.046.800 δρχ. 2.975.000 δρχ. 71.800 δρχ. 5,75 9.802,04 δρχ. 

1923-1924 4.967.200 δρχ. 4.500.000 δρχ. 467.200 δρχ. 12,56 36.944,48 δρχ. 

1924-1925 4.629.200 δρχ. 3.800.000 δρχ. 

7.000 λίρες 

Αγγλίας 

829.200 δρχ. 12,9 59.394,02 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1.     

 

Πίνακας 2.15 

Τακτικές δαπάνες για Δημοτικά έργα συμπεριλαμβανομένου και των δαπανών για 

οδοποιία, φωτισμό και υδροδότηση (1900-1925) 

 

Έτη Δαπάνες % επί των 

συνολικών 

δαπανών 

Δαπάνες σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 36.072,9 δρχ. 17,92 32.615,64 δρχ. 

1901-1902 80.660 δρχ. 33,83 62.046,15 δρχ. 

1902-1903 88.336,84 δρχ. 36,65 91.257,06 δρχ. 

1903-1904 73.880 δρχ. 31,67 76.798,33 δρχ. 

1904-1905 111.220 δρχ. 41,7 133.838,74 δρχ. 

1905-1906 92.550 δρχ. 38,57 113.697,78 δρχ. 

1906-1907 59.800 δρχ. 20,34 70.023,41 δρχ. 

1907-1908 31.680 δρχ. 10,6 35.436,24 δρχ. 

1908-1909 70.680 δρχ. 22,2 80.136,05 δρχ. 

1909-1910 48.920 δρχ. 16 52.715,51 δρχ. 

1910-1911 28.920 δρχ. 9,42 32.604,28 δρχ. 

1911-1912 115.600 δρχ. 41,33 127.593,81 δρχ. 

1912-1913 130.040 δρχ. 42,15 144.168,51 δρχ. 

1913-1914 145.080 δρχ. 46,7 164.117 δρχ. 

1915 104.100 δρχ. 27,37 85.608,55 δρχ. 

1916 101.200 δρχ. 25,31 63.131,62 δρχ. 

1917 135.968,5 δρχ. 31,63 57.129,62 δρχ. 

1918 192.560 δρχ. 31,27 63.031,09 δρχ. 

1919-1920 154.600 δρχ. 21,97 46.094,21 δρχ. 

1920-1921 112.080 δρχ. 18,42 29.486,97 δρχ. 

1921-1922 307.360 δρχ. 33,94 64.843,88 δρχ. 

1922-1923 417.660 δρχ. 33,48 57.018,43 δρχ. 

1923-1924 1.822.820 δρχ. 49 144.142,02 δρχ. 

1924-1925 1.679.700 δρχ. 26,15 120.313,73 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1.     
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     Ο αρθρογράφος της Νέας Ελευθερίας, 26 Ιανουαρίου 1902, σχολιάζει την 

αδυναμία άμεσης εκπλήρωσης δύο μείζονος σημασίας δημοτικών έργων, από τη 

μία την παύση κατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, «…αφ’ ού δι’ 

αυτό εσπαταλήθησαν σπουδαία ποσά, διά τών οποίων ηδυνάμεθα να 

ανοικοδομήσωμεν έν νέον κτίριον κατάλληλον πράγματι διά Μουσείον», και από 

την άλλη της «φειδούς» που επιδεικνύει η κεντρική διοίκηση αναφορικά με την 

κατασκευή κεντρικής λεωφόρου που θα οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο της 

Κνωσού, συντελώντας στην ποιοτική αναβάθμιση της πόλης.
177

 Η κριτική του 

αρθρογράφου έχει ως αποδέκτη περισσότερο τις κρητικές κυβερνήσεις και λιγότερο 

τον Δήμο Ηρακλείου θέλοντας να υποδηλώσει την ανεπάρκεια των δημοτικών 

εσόδων να υποστηρίξουν τέτοιου είδους μεγαλόπνοες επενδύσεις.
178

 

     Εν συνεχεία, τον Οκτώβριο του 1902, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, 

μειοψηφούντος του Δαυίδ Ξανθουδίδη, να μεταβάλλει τα εγγεγραμμένα στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου ποσά (16.000 δρχ.) για αναστήλωση της 

πρόσοψης του Μουσείου και για κατασκευή σφαγείου και αναγράφει αντί αυτών 

κονδύλιο ως πίστωση προς το Λιμενικό Ταμείο 12.000 δρχ., ώστε με το ποσό αυτό 

να μετακληθεί ειδικός για τα λιμενικά έργα μηχανικός προκειμένου να προβεί στις 

προπαρασκευαστικές για την υλοποίηση του έργου μελέτες.
179

 Η θέση του 

Δημοτικού Συμβούλου Δαυίδ Ξανθουδίδη για την πρόσοψη του μουσείου 

διαμορφώνεται εν πολλοίς από την συγγενική σχέση με τον συνονόματο του 

αρχαιολόγο και έφορο αρχαιοτήτων Χανίων με έδρα το Ηράκλειο Στέφανο 

Ξανθουδίδη.
180

 

     Εξετάζοντας τους πίνακες των τακτικών εσόδων και εξόδων του Δήμου 

Ηρακλείου παρατηρούμε ότι με εξαίρεση τον προϋπολογισμό του 1901-1902, όπου 

προκύπτει πλεόνασμα,
181

 οι υπόλοιποι εμφανίζονται απολύτως ισοσκελισμένοι. Η 

                                                           
177

 Νέα Ελευθερία, 26.1.1902. 
178

 Νέα Ελευθερία, 26.1.1902 και 2.3.1902. 
179

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.10.1902 και συνεδρία 17.10.1902. 
180

 Ο Δαυίδ είναι αδερφός του Στέφανου Ξανθουδίδη. 
181

 Στις 19 Ιανουαρίου 1902, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Ριφαάτ Αφεντακάκης, υπέβαλε την Υπ’ Αριθμόν 

158/61, 15 Ιανουαρίου 1902, απόφαση του νομάρχη Ηρακλείου μέσω της οποίας επικυρώνεται ο, 

από 1 Σεπτεμβρίου 1901 μέχρι 31 Αυγούστου 1902, προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου ως προς 

τα έσοδα και τις δαπάνες, τροποποιείται όμως, προκειμένου να καταστεί πλεονασματικός, 

εξοικονομώντας περίσσευμα 14.339,49 δρχ. Το αναγραφόμενο, στο κεφάλαιο των δημοσίων έργων, 
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υστέρηση των βεβαιωθέντων εσόδων συγκριτικά με τις προϋπολογισθείσες 

εισοδηματικές επιδιώξεις σε συνδυασμό με την ανάγκη επίδειξης ενός 

ισορροπημένου ισολογισμού επενεργεί αρνητικά τόσο στην εξυπηρέτηση των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου, μετακυλώντας οφειλές σε ευχερέστερο 

χρόνο –υπόλοιπο καθυστερούμενων εισφορών υπέρ παιδείας κεκλεισμένων 

χρήσεων, στο Κοινωφελές Ταμείο Ηρακλείου για την αποπληρωμή του δανείου των 

156.064 δρχ.
182

 (θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα)- όσο και στην 

διάθεση δαπανών για ανάπτυξη. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειωθεί 

εδώ είναι η αναβολή ή κατάργηση πιστώσεων για οδοποιία και δημοτικά έργα, η 

οποία οφειλόταν στο φόβο που επικράτησε να μην παρουσιαστεί έλλειμμα και ο 

Δήμος Ηρακλείου να μπορέσει να καλύψει τις τακτικές του δαπάνες.
183

 Η 

εξασφάλιση πιστώσεων, μέσω δανειακών συμβάσεων, για την εκτέλεση διαφόρων 

αναπτυξιακών έργων και την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών προκρίθηκε ως 

μόνη λύση ώστε ο Δήμος Ηρακλείου να εξέλθει απ’ το τέλμα, ωστόσο η κακή 

κατάσταση των οικονομικών του δεν ευνόησε το όλο εγχείρημα. 

     Με τα παραπάνω δεδομένα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το ύψος των 

πραγματικών δαπανών για δημοτικά έργα είναι περιορισμένο ή και μηδενικό και ο 

τακτικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει την υλοποίηση έργων 

υποδομής. Στον προϋπολογισμό του 1900-1901 προβλέπονται αναπτυξιακές 

δαπάνες συνολικού ύψους 25.000 δρχ., ενώ οι πραγματικές δαπάνες για το έτος 

είναι μηδενικές. Αναφορικά με το ύψος των προϋπολογισθέντων κονδυλίων των 

υπολοίπων ετών, τη μεγαλύτερη άνθηση τους γνωρίζουν στα 1904-1905 

απορροφώντας το 33,52% των συνολικών δαπανών. 

     Επίσης, οι πραγματικές προϋπολογιζόμενες για δημοτικά έργα δαπάνες παρότι 

εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό, ωστόσο, είτε ακυρώνονται είτε 

μετατίθενται για την ικανοποίηση έτερων τακτικών ή έκτακτων αναγκών. Αξίζει στο 

                                                                                                                                                                      

κονδύλι 25.000 δρχ. απαλείφεται και αναγράφεται σ’ εκείνο των απροσδόκητων δαπανών, 

διαγράφεται η πίστωση των 2.000 δρχ. ως περιττή, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει τη μελέτη 

και εκτέλεση του έργου του λιμένος, ενώ περιορίζει και το υπό διάθεση για την αναμόρφωση της 

πλατείας των Τριών Καμαρών ποσό κατά 12.339,49 δρχ., περιορίζοντας έτσι τις προϋπολογισθείσες 

δαπάνες στις 213.401,44 δρχ. Βλ. ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 19.1.1902. 
182

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.10.1902 και συνεδρία 17.10.1902. 
183

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 3.10.1902, συνεδρία 9.4.1903, συνεδρία 7.2.1904 και συνεδρία 25.2.1904. 
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σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι στο σχέδιο προϋπολογισμού της Μονίμου 

Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου από 1 Σεπτεμβρίου 1903 μέχρι 31 

Αυγούστου 1904 υπολογίζονταν έσοδα 226.864,21 δρχ. και δαπάνες 264.682,71 

δρχ.
184

 Η παρουσιαζόμενη διαφορά 37.818,50 δρχ. στο σχέδιο προϋπολογισμού δεν 

είναι, κυρίως, έλλειμμα, αλλά προέρχεται από το γεγονός ότι αναγράφονται 

διάφορα ποσά για κοινωφελή δημοτικά έργα, ανέγερση νέου σφαγείου, 

διαρρύθμιση και εξωραϊσμό της πλατείας του Πρίγκιπα Γεωργίου, αφαίρεση των 

μαγαζιών του τετραγώνου Μεϊντάνι, τα οποία αν δεν ψηφίσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο επέρχεται πλήρες ισοζύγιο. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού συνδέεται 

άρρηκτα με την εξεύρεση δανείου για την κατασκευή αυτών, καθώς τα έσοδα 

καλύπτουν μόνο τις οριζόμενες από το Νόμο αναγκαίες δαπάνες, για τις οποίες, 

πρωτίστως, πρέπει να μεριμνά ο προϋπολογισμός και δεν μένει περίσσευμα για την 

κατασκευή κάποιου δημοτικού έργου άξιου λόγου. Ωστόσο, ο Δήμος Ηρακλείου δεν 

προέβη στην εκτέλεση κανενός έργου προκειμένου να μην διαταραχθεί η ισορροπία 

εσόδων-εξόδων. Δεν πρέπει, εξάλλου, να παραβλέψουμε τη χορήγηση, τον 

Ιανουάριος του 1905, εκτάκτου βοηθήματος, το οποίο εξοικονομήθηκε από τη 

μεταφορά πιστώσεων για δημοτικά έργα, στους άπορους δημότες του Ηρακλείου, 

οι οποίοι λόγω του βαρύ χειμώνα δεν μπορούσαν να εργασθούν. 

     Παρότι ο Δήμος Ηρακλείου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απαρέγκλιτη εφαρμογή 

του σχεδίου πόλης, ωστόσο, η οικονομική ένδεια στην οποία έχει περιπέσει δεν 

επιτρέπουν την απαρακώλυτη εφαρμογή του. Τον Απρίλιο του 1903, κατά την 

εξέταση αιτήσεων δημοτών είτε για έκδοση οικοδομικής άδειας είτε για εξαγορά 

από τον Δήμο Ηρακλείου ιδιοκτησιών οι οποίες δεσμεύονται από το σχέδιο πόλης 

αποκάλυψε την αδυναμία του Δήμου, λόγω των πενιχρών οικονομικών του, αλλά 

και της ασυμβατότητας, δευτερευόντως, του σχεδίου με τις υφιστάμενες 

πολεοδομικές συνθήκες, να μπορέσει να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 

πολεοδομικής αναβάθμισης της πόλης.
185

 Ομοίως και στα 1904.
186

 Σύμφωνα με την 

επιτροπή που συστήθηκε στα 1906 για την εξέταση διαφόρων μερών της πόλης 

όπου κάτοικοι προτίθενται να οικοδομήσουν, η υλοποίηση του σχεδίου θα πρέπει 

                                                           
184

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 7.2.1904. 
185

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 9.4.1903 και συνεδρία 15.4.1903. 
186

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 11.2.1904 και συνεδρία 11.10.1904. 
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να ανασταλεί σε ορισμένα σημεία, διότι η ανάγκη καταβολής των απαιτούμενων 

αποζημιώσεων σε δικαιούχους αποτελεί τροχοπέδη για την απρόσκοπτη εφαρμογή 

του.
187

 

     Στις 29 Μαΐου 1900, ο πρόεδρος της Ολομέλειας του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Αριστείδης Στεργιάδης, εξήρε την ανάγκη εξασφάλισης, από τον Δήμο Ηρακλείου, 

δανείου για την ταχεία προώθηση και εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδομής, 

και πιο συγκεκριμένα την εφαρμογή του σχεδίου πόλης και του εξωραϊσμού 

αυτής.
188

 Για την εξοικονόμηση του ανωτέρω δανείου, ο πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου, πρότεινε να δοθούν εγγυήσεις στους πιστωτές μέσω της ενεχυρίασης 

των φόρων σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος, καθώς και του φόρου ζυγίου. 

Τελικά η πρόταση εγκρίθηκε και αναγράφηκε στον προϋπολογισμό πίστωση 25.000 

δρχ. για την εξυπηρέτηση του δανείου. Τον Ιανουάριο του 1902, έχοντας λάβει την 

έγκριση της προϊσταμένης διοικητικής αρχής, τέθηκε εκ νέου σε συζήτηση από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.
189

 Ο Στεργιάδης, από τη θέση του δημοτικού συμβούλου 

πλέον, θεωρεί χρήσιμη την εξασφάλιση, με ευνοϊκούς όρους, δανειακής σύμβασης, 

επειδή η εφαρμογή του σχεδίου είναι επιβεβλημένη από τον νόμο σε ορισμένα 

μέρη της πόλης.
190

 Ο δημοτικός σύμβουλος Ιωάννης Βογιατζάκης διατυπώνει την 

άποψη ότι η εφαρμογή του σχεδίου και συνεπώς η συνομολόγηση του δανείου δεν 

θα πρέπει να γίνει στην παρούσα χρονική συγκυρία, διότι λόγω της δυσχερούς 

οικονομικής θέσης στην οποία βρισκόταν η νήσος, ο Δήμος Ηρακλείου δεν θα 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές αποζημιώσεις τις οποίες θα καλούνταν να 

καταβάλλει στους δικαιούχους.
191

 Ο Κωνσταντίνος Σταματάκης, αναγνωρίζοντας 

αυτές τις δυσχέρειες, προτείνει με τη σειρά του ο Δήμος να προβεί στη 

συνομολόγηση του αφού τα οικονομικά του βελτιωθούν. Ο σύμβουλος θεωρεί 

χρήσιμη την κατασκευή αγοράς, ώστε να μεταφερθούν εκεί υποχρεωτικά τα 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 6.3.1906. 
188

 ΒΔΕ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.5.1900. Βλ. επίσης ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 12.10.1901 και συνεδρία 

23.10.1901. 
189

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 19.1.1902 και συνεδρία 23.1.1902. 
190

 Μεταξύ πολλών άλλων επισημαίνει και τα εξής: «…αν το ποσόν του δανείου εκ 400.000 δραχμών 

φαίνεται υπερβολικόν, δύναται να περιορισθή κατά το ήμισυ, πάντας όμως πρέπει να γίνει τοιούτον, 

διότι άνευ δανείου δεν είναι δυνατόν να συντελεσθή εν τή πόλει, έργον άξιον λόγου, ουδέ να 

εκπληρώση ο Δήμος τάς υποχρεώσεις ως το επιβάλλει ο Νόμος απέναντι των ιδιοκτητών και αίτινες 

υποχρεώσεις και δικαστικώς θα επιδικασθώσι». Βλ. ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.1.1902. 
191

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.1.1902.  
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κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία και τα λαχανοπωλεία. Ο Σταματάκης πιστεύει ότι μ’ 

αυτό τον τρόπο θα υποτιμηθούν τα ενοίκια των μαγαζιών της αγοράς Μεϊντάνι και 

ο Δήμος Ηρακλείου κατά την εφαρμογή του σχεδίου θα υποβληθεί σε μικρότερες 

αποζημιώσεις.
192

 

     Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Εμμανουήλ Λογιάδης, στέκεται στην 

αδυναμία των οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου να υποστηρίξουν ένα τέτοιο 

εγχείρημα σημειώνοντας, παράλληλα, ότι ο εξωραϊσμός της πόλης και πιο 

συγκεκριμένα οι περιοχές Μεϊντάνι και πλατεία Τριών Καμαρών, κατά τη κρίση του, 

θα απορροφήσουν τα ¾ του δανείου, αν όχι ολόκληρο, έτσι ο Δήμος μόνο για τον 

εξωραϊσμό ορισμένων μερών της πόλης θα εξαντλούσε ολόκληρη την οικονομική 

του δύναμη και θα περιέρχονταν γρήγορα σε κακή οικονομική κατάσταση, η οποία 

θα αποτελούσε τροχοπέδη για την κατασκευή του ελάχιστου έργου γενικής 

ωφελείας. Επίσης, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου θα αναγράφει 

κατ’ έτος και για μία εικοσαετία ποσό 14.000 δρχ. για το χρέος προς το Κοινωφελές 

Ταμείο.
193

 Αν, λοιπόν, εγκριθεί και το δάνειο τότε στον προϋπολογισμό θα 

αναγραφούν για πληρωμή τοκοχρεολυσίων 40.000 δρχ., περίπου, έναντι τακτικών 

εσόδων 220.000 δρχ. κατά μέσο όρο. Τελικά, μειοψηφούντος του Στεργιάδη, 

αποφασίστηκε η μη σύναψη του εν λόγω δανείου. 

     Οι δαπάνες για την καθαριότητα, μεταξύ του 1900-1906, ανέρχονταν σε 16.147,5 

δρχ. κατά μέσο όρο και αποτελούσαν το 6,82% των συνολικών δαπανών.
194

  

 

2.3. Τα δημοτικά έσοδα και οι δαπάνες (1906-1911) 

2.3.1. Έσοδα 

     Κατά μέσο όρο τα έσοδα από 234.063,43 δρχ. δρχ. στα 1900-1906 θα ανέλθουν 

σε 294.939,69 δρχ. στα 1906-1911, επιδεχόμενα αύξηση 26%. Από την άλλη οι 
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 Στο ίδιο. 
193

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 19.1.1902. 
194

 ΙΑΚ/ΑΔΕ, Στ΄ Τμήμα Δημοτικόν Θυρίς 11 1900, 22.11.1900 και ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.5.1900, 

συνεδρία 29.5.1900, συνεδρία 27.5.1900, συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 17.10.1902, συνεδρία 

9.10.1902, συνεδρία 16.2.1904, συνεδρία 25.2.1904, συνεδρία 6.10.1904, συνεδρία 13.10.1904, 

συνεδρία 12.10.1905 και συνεδρία 20.10.1905. 
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μέσες ετήσιες δαπάνες από 236.774,3 δρχ., μεταξύ του 1900-1906, θα ανέλθουν σε 

304.796,89 δρχ., στο διάστημα 1906-1911, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 

28,73%. Συνεπώς, το μέσο ετήσιο έλλειμμα του προϋπολογισμού ήταν 9.857,2 δρχ., 

ίσο με το 3,34% των δημοτικών εσόδων. Ομοίως, ο μέσος όρος των βεβαιωθέντων 

εσόδων μεταξύ 1906-1911 υπολογίζεται σε 233.687,02 δρχ., ενώ ο μέσος όρος των 

δαπανών σε 272.898,68 δρχ. Επομένως το μέσο ετήσιο βεβαιωθέν έλλειμμα που 

συγκεντρώνεται την περίοδο 1906-1911 ανέρχεται στις 39.211,66 δρχ., ίσο με το 

16,78% των συνολικών εσόδων. 

     Σε σταθερές τιμές, τα συνολικά έσοδα του Δήμου Ηρακλείου παρουσίασαν 

αύξηση κατά την περίοδο από το 1906 μέχρι το 1911 η οποία ανήλθε στο 36,2% της 

προηγούμενης περιόδου (331.451,82 δρχ.). Ομοίως και οι δαπάνες παρουσίασαν 

σταθερή άνοδο, μεταξύ του 1906-1911, η οποία ανήλθε στο 39,76% των δαπανών 

του 1900-1906 (343.023,65 δρχ.). Αντιπαραβάλλοντας τα προϋπολογισθέντα έσοδα 

και τις δαπάνες με τις σταθερές τιμές τους διαπιστώνουμε, μεταξύ 1902-1914, 

υπεροχή των σταθερών τιμών έναντι των προϋπολογισθέντων εσόδων και εξόδων 

του Δήμου Ηρακλείου, εξαιτίας των χαμηλών πληθωριστικών δεικτών στην Κρητική 

Πολιτεία. Αντιστρόφως ανάλογη πορεία ακολουθείται τη δεκαετία 1915-1925 με τις 

επαναλαμβανόμενες υποτιμήσεις του νομίσματος και τις πληθωριστικές πιέσεις να 

συμπιέζουν προς τα κάτω τις σταθερές τιμές των προϋπολογισθέντων εσόδων και 

εξόδων. 

     Οι άμεσοι φόροι, ανάμεσα στα 1906-1911, ανέρχονται σε 51.556,5 δρχ. κατά 

μέσο όρο έναντι 17.041,66 δρχ. στα 1900-1906 και αποτελούν το 17,48% των 

δημοτικών εσόδων.
195

 Από 14.100 δρχ. στα 1905-1906 θα ανέλθουν στις 41.100 δρχ. 

στα 1906-1907. Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυρίως, στη μετατόπιση των φόρων 

φωτισμού και καθαριότητας –οι δύο αυτοί φόροι γίνονται ένας ενιαίος φόρος- από 

την κατηγορία των έμμεσων σε αυτήν των άμεσων φόρων και στην επαναφορά του 

φόρου αγροφυλάκων.
196
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     Η φιλοσοφία των συντακτών του προϋπολογισμού της χρήσης 1907-1908, 

κινούμενη στο ίδιο μήκος κύματος με εκείνη του 1906-1907, εμφορείται από την 

ανάγκη αύξησης των εσόδων από την άμεση φορολογία.
197

 Ανάγκη η οποία δεν 

ικανοποιείται από την εισαγωγή νέων φόρων, ώστε να δοθεί πραγματική ώθηση 

στα έσοδα, αλλά από την μεταγραφή απλώς των ήδη υπαρχόντων από την μια 

κατηγορία στην άλλη. Οι φόροι φωτισμού και καθαριότητας διαχωρίζονται και πάλι, 

αποδίδοντας έσοδα που υπερβαίνουν τις 25.000 δρχ. (26.000 δρχ.). Αν σε αυτά 

συνυπολογίσουμε και τη διατήρηση τόσο του αριθμού όσο και των εσόδων των 

άμεσων φόρων στα ίδια με το προηγούμενο οικονομικό έτος επίπεδα, 

διαπιστώνουμε ότι αυξάνουν κατά 14,59%. 

     Στα 1908-1909 υπάρχει μία σημαντική αύξηση των εσόδων. Αναλυτικότερα, τα 

έσοδα από την άμεση φορολογία στα 1908-1909 έχουν ανέλθει κατά 51,16% σε 

σχέση με το 1907-1908.
198

 Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, 

Αριστείδης Στεργιάδης, χαρακτήρισε το φόρο φωτισμού -ο φωτισμός των δρόμων 

του Ηρακλείου γινόταν με τη χρήση φωταερίου- άδικο, άνισο και αντισυνταγματικό 

τονίζοντας, πρώτον την αναγκαιότητα μετασχηματισμού του διότι φορολογούνται 

οι οικονομικά ασθενέστεροι προς όφελος των πιο εύπορων και ειδικότερα των 

κτηματιών, οι οποίοι απαλλάσσονται τελείως επωφελούμενοι περιουσιακά εξαιτίας 

της προόδου και του εκπολιτισμού της πόλης του Ηρακλείου, και δεύτερον διότι ο 

φόρος αυτός δεν επιβάλλεται ούτε διαβαθμίζεται κατ’ αναλογία με το κεφάλαιο, 

την πρόσοδο, το επάγγελμα, την αξία του ακινήτου ή την πρόσοδο του κτήματος. 

Με βάση το ισχύων σύστημα ο φόρος φωτισμού επιβαρύνει, σύμφωνα με τον 

Στεργιάδη, όχι τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά μόνο τους ενοίκους μαγαζιών, 

γραφείων, εργαστηρίων και εμπορικών αποθηκών κατ’ αναλογία των μισθωμάτων 

που καταβάλλει ο μισθωτής. Για τους λόγους αυτούς προτείνει, όχι την κατάργηση 

αλλά, την μεταρρύθμιση του καθιστώντας αυτόν δικαιότερο και λογικότερο. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου θεώρησε δίκαιο να διευρυνθεί η φορολογική βάση 

και να επιβληθεί ο φόρος αυτός στα εντός της πόλης του Ηρακλείου και στην 

προκυμαία του λιμένα ακίνητα οποιασδήποτε κατηγορίας εκμισθωμένα ή μη, 
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εξαιρουμένων των δημοσίων κτιρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 

της πολιτείας, των εκκλησιών, οποιουδήποτε χριστιανικού δόγματος, τεμένη, 

τεκέδες και συναγωγές, πλην των προσοδοφόρων καταστημάτων αυτών τα οποία 

υπάγονται στην φορολογία αυτή. Ακόμα εξαιρούνται οι οικίες οι οποίες 

κατοικούνται από τους ιδιοκτήτες τους, όχι όμως οι εκμισθωμένες, των οποίων η 

ετήσια πρόσοδος υπερβαίνει τις εκατό δραχμές κατ’ έτος. Ο φόρος φωτισμού 

ορίζεται σε 2% επί της ετήσιας προσόδου κάθε ακινήτου χωριστά, εισπραττόμενος 

εφάπαξ κάθε οικονομικό έτος από τους ιδιοκτήτες και από τους ενοικιαστές αυτών 

βάσει φορολογικών καταλόγων. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος του φόρου 

φωτισμού που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 1908-1909 αναμένεται να ανέλθει 

στις 32.000 δρχ. έναντι 16.000 δρχ. στα 1907-1908. Ο Στεργιάδης αναμένει 

αυξημένα έσοδα ως αποτέλεσμα του καταρτισμού δικαιότερων φορολογικών 

καταλόγων, της αύξησης του αριθμού των φορολογουμένων, μέσω της φυσικής 

αύξησης του πληθυσμού, της εγγραφής νέων δημοτών και μέσω της ενηλικίωσης 

πολλών. Επίσης, η εξίσωση της φορολογίας των μαγαζιών και των οικιών, δηλαδή 

20 λεπτά κατά μήνα για κάθε κατοικία και για κάθε μαγαζί, αναμένεται να 

προκαλέσει αύξηση εσόδων από το φόρο καθαριότητας κατά 2.000 δρχ.
199

  

     Ωστόσο, η οικονομική καχεξία των πολιτών δεν επέτρεψε την αναθεώρηση των 

σχετικών καταλόγων πριν από τα τέλη του οικονομικού έτους με αποτέλεσμα οι 

φόροι οδοποιίας, φωτισμού και καθαριότητας να υστερήσουν των προβλέψεων του 

προϋπολογισμού. Η περιστολή των εισπράξεων από άμεσους φόρους στα 1908-

1909 αποτυπώνεται και από τις μειωμένες προϋπολογισθείσες εισπράξεις του 

επερχόμενου οικονομικού έτους 1909-1910, καταγράφοντας απώλειες οι οποίες 

υπερβαίνουν το 30% (30,78%), λόγω της μείωσης των εσόδων από τους φόρους 

φωτισμού και οδοποιίας και της κατάργησης των φόρων αιγοπροβάτων και 

αγροφυλακής.
200

 

     Τον Οκτώβριο του 1909 ο δημοτικός σύμβουλος Ηρακλής Αρχανιωτάκης 

παρατήρησε ότι για την τροποποίηση του φόρου φωτισμού ακούγονται πολλά 

παράπονα, «διότι ο φόρος διπλασιάζεται χωρίς να γίνεται τίποτε το καλόν εις τους 
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πολίτας», προτείνοντας, μάλιστα, την επαναφορά του προηγούμενου συστήματος 

φορολόγησης.
201

 Εγκρίθηκε τελικά κατά πλειοψηφία -επτά θετικές έναντι πέντε 

αρνητικών ψήφων- από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου η 

τροποποίηση της φορολογίας. 

     Στα 1910-1911 τα έσοδα από την άμεση φορολογία περιορίζονται κατά 0,37%. 

Όπως φαίνεται από το σχέδιο προϋπολογισμού της Μονίμου Επιτροπής του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου η περιστολή αυτή είναι απόρροια των 

μειωμένων προϋπολογισθέντων εισπράξεων του φόρου καθαριότητας (-37,93%). Η 

ανωτέρω μείωση αντισταθμίστηκε, μερικώς, από τις αυξήσεις στους φόρους επί των 

συγκομιζομένων προϊόντων (7,81%) και φωτισμού (25%), καθώς και από την 

επαναφορά του φόρου αιγοπροβάτων στην κατηγορία των άμεσων φόρων. 

     Ο φόρος φωτισμού τροποποιείται εκ νέου επιβαρύνοντας όλα ανεξαιρέτως τα 

ακίνητα δίχως να εξετάζεται ο τρόπος χρήσης τους. Εξαιρούνται οι οικίες που 

κατοικούνται από τους ιδιοκτήτες τους και οι εκμισθωμένες των οποίων η ετήσια 

πρόσοδος δεν υπερβαίνει τις 150 δρχ. κατ’ έτος. Ο φόρος φωτισμού ορίζεται στο 

1,5% της ετήσιας ακαθάριστης προσόδου κάθε κτιρίου και εισπράττεται εφάπαξ 

κάθε οικονομικό έτος από τους ιδιοκτήτες ή τους ενοικιαστές στη βάση 

φορολογικού καταλόγου. Η επιθυμία του Δήμου Ηρακλείου να αυξήσει τα έσοδα 

από το φόρο φωτισμού, μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, εκτιμούμε 

ότι προσέκρουε στις αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων οι οποίες διχάζουν και το 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Το γεγονός αυτό υποδηλώνουν οι 

επαναλαμβανόμενες τροποποιήσεις και οι οριακές ψηφοφορίες. Σε διάστημα τριών 

ετών (1908-1910), ο φόρος φωτισμού επανήλθε προς συζήτηση τρεις φορές και 

αναθεωρήθηκε τις δύο. Αυτό είχε ως συνέπεια την μείωση του φορολογικού 

συντελεστή κατά μισή μονάδα, από 2% σε 1,5%. 

     Η κατάργηση του φόρου επί του εισαγομένου από το εξωτερικό κομμένου 

καπνού και τσιγάρων, λόγω της χαμηλής του απόδοσης, υποχρέωσε τον πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, Αριστείδη Στεργιάδη, στις 16 Αυγούστου 

1906, να παρατηρήσει ότι είναι συνάμα και φόρος προστατευτικός για τους 
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ντόπιους εργαζόμενους καπνεργάτες, κόπτες και σιγαροποιούς οι οποίοι 

κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εργασία αν επιτραπεί η ατελής εισαγωγή των 

ανωτέρω ειδών, προτείνοντας, παράλληλα, την αναγραφή του στον προϋπολογισμό 

του 1906-1907.
202

 Η πρόταση του προέδρου έγινε αποδεκτή από την Ολομέλεια του 

Δημοτικού Συμβουλίου και ανεγράφησαν για την τρέχουσα χρήση 50 δρχ. 

     Σε σταθερές τιμές, ο μέσος όρος των εσόδων από άμεσους φόρους στα 1906-

1911 θα ανέλθει στις 57.999,58 δρχ. έναντι 17.758,8 δρχ. στα 1900-1906, 

επιδεχόμενος αύξηση η οποία υπερβαίνει το 226%. Στα 1906-1907 τα έσοδα του 

Δήμου Ηρακλείου από άμεσους φόρους σε σταθερές τιμές θα ανέλθουν στις 

48.126,46 δρχ. Στα 1907-1908 θα ανέλθουν στις 52.684,56 δρχ., ενώ το επόμενο 

έτος στις 80.725,62 δρχ. Τα έσοδα από άμεσους φόρους σε σταθερές τιμές 

μειώνονται στις 53.106,14 δρχ. στα 1909-1910 και ανέρχονται στις 55.355,12 στα 

1910-1911. 

     Οι έμμεσοι φόροι από 56,79% στα 1900-1906 συρρικνώνονται στο 37,67% 

(111.102,2 δρχ.) των δημοτικών εσόδων στα 1906-1911.
203

 Στα 1906-1907 τα έσοδα 

από την έμμεση φορολογία, παρά τη μεταγραφή του φόρου θεάτρου, καφωδείων 

και θεαματικών παραστάσεων από το κεφάλαιο των τελών, δικαιωμάτων και 

προστίμων σε εκείνο των έμμεσων φόρων, θα κατέλθουν στις 112.550 δρχ. από 

131.100 δρχ. στα 1905-1906. Η ελάττωση αυτή οφείλεται στη μετατόπιση των 

φόρων καθαριότητας και φωτισμού στην κατηγορία των άμεσων φόρων. Σύμφωνα 

με την Επιτροπή Απολογισμού της χρήσης 1906-1907, τον Ιανουάριο του 1908, τα 

έσοδα από τον φόρο ζυγίου και ½% επί των συγκομιζομένων προϊόντων 

παρουσιάζουν μείωση, συνέπεια της αφορίας του 1906 και της ολοσχερούς σχεδόν 

έλλειψης ελαιοπαραγωγής.
204

 

     Τα έσοδα στα 1907-1908 αυξάνονται κατά 6,48%. Η τάση αυτή είναι απόρροια 

της ενίσχυσης, κατά 7,69%, των προϋπολογισθέντων εσόδων των φόρων σφαγείου 

και κατανάλωσης κρέατος, εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων και ζυγίου οι οποίοι 
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αυξάνονται από 91.000 δρχ. στα 1906-1907 σε 98.000 δρχ. στα 1907-1908, 

αποτελώντας συγχρόνως, το 81,76% των έμμεσων φόρων. Παρατηρούμε, 

επομένως, μία διαρκώς ενισχυόμενη εξάρτηση των δημοτικών εσόδων από τρείς 

μόνον φόρους. Η αδυναμία των φοροεισπρακτικών μηχανισμών να ανταποκριθούν 

στο έργο της φορολογικής συγκομιδής, θα ισχυριζόμασταν ότι, «επέβαλε» την 

ενοικίαση τους ώστε να εξασφαλιστεί ένα μίνιμουμ εσόδων.
205

 Όπως σημειώνουν οι 

συντάκτες της έκθεσης οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονταν από την μία στην 

οικονομική δυσπραγία του έτους και στα πολιτικά γεγονότα στα οποία προσέκρουε 

η είσπραξη του και από την άλλη στην καθυστερημένη παράδοση των φορολογικών 

καταλόγων στους εισπράκτορες. 

     Τον επόμενο χρόνο τα έσοδα από την έμμεση φορολογία περιορίζονται κατά 

0,66%, εξαιτίας της μείωσης των προϋπολογισθέντων εσόδων από το φόρο 

εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων.
206

 Στο διάστημα 1909-1910 τα έσοδα από 

έμμεσους φόρους συρρικνώνονται κατά 14,43% περιοριζόμενα στις 101.861 δρχ. σε 

σχέση με 119.050 δρχ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού 

έτους. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, κυρίως, στην μείωση των προϋπολογισθέντων 

εσόδων από τους φόρους σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών 

και παστών ιχθύων. 

     Στα 1910-1911 τα έσοδα από έμμεσους φόρους εμφανίζουν οριακή αύξηση της 

τάξης του 0,33%. Ο φόρος ζυγίου εμφανίζει μειωμένες προϋπολογισθείσες 

εισπράξεις οι οποίες υπερβαίνουν το 4%. Σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, επιβάλλεται τροποποιημένος μόνο όσον αφορά 

τον εισαγόμενο στην πόλη οίνο, περιορίζοντας τη φορολογία κατά το ήμισυ, δηλαδή 

σε πέντε λεπτά το φορτίο των 78 οκάδων,
207

 κι αυτό λόγω της μεγάλης υποτίμησης 

του και της δυσαναλογίας του προς τον φόρο ελαίου, όπου για ίση ποσότητα με 

εκείνη του κρασιού πληρώνει 20 λεπτά. Η πιο πάνω μείωση αντισταθμίστηκε από 

τις αυξήσεις στις προϋπολογισθείσες εισπράξεις των φόρων πώλησης ακινήτων και 
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γραμμάρια. 
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δημοπρατούμενων κινητών και των τελών θεάτρου και «θεαματικών 

παραστάσεων». 

     Τα έσοδα από έμμεσους φόρους σε σταθερές τιμές, μεταξύ του 1906-1911, 

ανήλθαν στις 125.162,62 δρχ. κατά μέσο όρο έναντι 139.008,04 δρχ. στα 1900-1906, 

παρουσιάζοντας μείωση η οποία αγγίζει το 9,96%. Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα από 

έμμεσους φόρους από 161.056,5 δρχ. στα 1905-1906, πέφτουν στις 131.791,56 δρχ. 

στα 1906-1907, για να ανέλθουν μόλις στις 134.977,32 δρχ. στα 1908-1909. Στα 

1909-1910 τα έσοδα από έμμεσους φόρους έχουν πέσει κατά 18,67% σε σχέση με 

το 1908-1909 και κατά 32,18% σε σχέση με το 1904-1905. 

     Οι φόροι ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και 

παστών ιχθύων την περίοδο 1906-1911 αυξάνουν το ποσοστό τους επί των 

συνολικών εσόδων που απέφεραν οι έμμεσοι φόροι στο 83,52% από 67,38% το, 

αμέσως, προηγούμενο διάστημα, συνεχίζοντας, παράλληλα, να εξασφαλίζουν ένα 

στέρεο εισόδημα για τα δημοτικά ταμεία. Ο μέσος όρος των τριών αυτών φόρων 

ανέρχεται στις 92.802,2 δρχ. στα 1906-1911 έναντι 91.166,66 δρχ. στα 1900-1906. 

Ωστόσο, η μέση ποσοστιαία επιρροή τους επί των συνολικών εσόδων περιστέλλεται 

κατά 11,25% (31,46%). Στα 1906-1907 θα ανέλθουν στις 91.000 δρχ., ενώ το 

επόμενο έτος στις 98.000 δρχ. Στη συνέχεια, με εξαίρεση το 1909, όπου θα 

ανέλθουν στις 101.000 δρχ., θα υποστούν σημαντική μείωση η οποία θα αγγίξει τις 

14.500 δρχ. Τα έσοδα από το φόρο ζυγίου από 32.000 δρχ. στα 1905-1906, θα 

ανέλθουν στις 33.000 δρχ. στα 1906-1907. Τα επόμενα χρόνια τα έσοδα 

διατηρούνται σταθερά για να περιοριστούν στις 25.010 δρχ. στα 1909-1910 και στις 

24.000 δρχ. στα 1910-1911. Τα έσοδα από το φόρο σφαγείου και κατανάλωσης 

κρέατος στα 1906-1907 θα ανέλθουν στις 40.000 δρχ., ενώ το επόμενο έτος στις 

46.050 δρχ. Στη συνέχεια μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1910-1911 στις 

42.500 δρχ. Το ενοίκιο αποθήκης εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων στα 1906-

1907 ανέρχονταν στις 18.000 δρχ. Το μεγάλο άλμα γίνεται στα 1907-1908 όταν τα 

έσοδα αυξάνονται κατά 40%, περίπου. Στα 1910-1911 έχουν απομείνει 20.000 δρχ. 

     Σε σταθερές τιμές, τα συνολικά έσοδα από τους φόρους ζυγίου, σφαγείου και 

κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων, μεταξύ του 1906-
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1911, ανέρχονται κατά μέσο όρο στις 104.501,97 δρχ. έναντι 93.636,69 δρχ. στα 

1900-1906, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,6%. Να σημειωθεί ότι οι τρείς αυτοί 

φόροι αντιπροσωπεύουν σταθερά πάνω από το 30% των συνολικών δημοτικών 

εσόδων. Τα έσοδα στα 1906-1907 παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το 

προηγούμενο οικονομικό έτος και στη συνέχεια αυξήθηκαν εκ νέου το 1907-1908 

και το 1908-1909. Στα 1909-1910 υπάρχει μία σημαντική κάμψη στα έσοδα. 

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια τα έσοδα σε σταθερές τιμές θα αγγίξουν τις 97.519,72 

δρχ. 

     Την πενταετία 1906-1911 ο μέσος όρος των φόρων κατανάλωσης υπολογίζεται 

σε 26.880,10 δρχ. συγκριτικά με 27.433,33 δρχ. την, αμέσως, προηγούμενη περίοδο, 

αποτελώντας στην πράξη το 9% περίπου των συνολικών εσόδων (9,11%). Στα 1906-

1907 οι φόροι κατανάλωσης υφίστανται οριακή μείωση της τάξης του 0,19%, σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, περιορίζοντας τα έσοδα 

τους στις 25.550 δρχ., ενώ στα 1907-1908 θα αγγίξουν τις 25.850 δρχ. Ακολούθως, 

στα 1908-1909 τα έσοδα θα ανέλθουν στις 28.000 δρχ. Τα επόμενα δύο χρόνια 

υπάρχει μία μικρή κάμψη στα έσοδα. 

     Σε σταθερές τιμές, ο μέσος όρος των εσόδων από τους φόρους κατανάλωσης την 

πενταετία 1906-1911 ανήλθε κατά 7,78% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τα 

έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης από 31.446,63 δρχ. στα 1905-1906, πέφτουν 

στις 28.914,98 δρχ. στα 1907-1908, για ανέλθουν στις 31.746,03 δρχ. στα 1908-

1909. Στα 1910-1911 τα έσοδα σε σταθερές τιμές μειώνονται στις 31.003,38 δρχ. 

     Τα έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως την περίοδο 1906-1911 από τη 

διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής ανέρχονται σε ποσοστό 

17,27% επί των συνολικών δημοτικών εσόδων εν συγκρίσει με 23,5% το αμέσως 

προηγούμενο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο μέσος όρος των ετήσιων εσόδων που 

συγκεντρώνονται υφίστανται μείωση 4.068,13 δρχ. (50.940,2 δρχ.) αναλογικά με 

την προηγούμενη περίοδο, ίσος με το 45,58% των έμμεσων φόρων. Στο σημείο αυτό 

αξίζει να επισημάνουμε ότι αν και τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση 

προϊόντων ζωικής παραγωγής περιορίζονται, ωστόσο, η επιρροή τους επί των 

έμμεσων φόρων ενισχύεται, εξαιτίας της ταυτόχρονης μείωσης των συνολικών 
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εσόδων των έμμεσων φόρων. Τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση 

προϊόντων ζωικής παραγωγής στα 1906-1907 ανέρχονταν στις 52.600 δρχ. Τα έσοδα 

μειώνονται στις 52.400 δρχ. στα 1907-1908 και στις 51.200 δρχ. στα 1908-1909. Τα 

επόμενα δύο χρόνια τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής 

παραγωγής μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1910-1911 στις 49.300 δρχ. 

     Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως από τη διακίνηση και 

κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής, την περίοδο 1906-1911, ανέρχονται σε 

ποσοστό 17,3% επί των συνολικών εσόδων. Την τετραετία 1906-1910 υπάρχει μία 

σημαντική κάμψη στα έσοδα η οποία υπερβαίνει το 20% σε σχέση με το 1905-1906. 

Τα επόμενα χρόνια τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής 

παραγωγής σε σταθερές τιμές αυξάνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1911-1912 

στις 69.776,49 δρχ. 

     Την πενταετία 1906-1911 τα έσοδα από την έμμεση φορολόγηση σημειώνουν 

σημαντικές απώλειες οι οποίες υπερβαίνουν το 20% εξαιτίας τόσο της μεταγραφής 

φόρων από την κατηγορία των έμμεσων σ’ αυτήν των άμεσων φόρων, όσο και των 

μειωμένων προϋπολογισθέντων εισπράξεων.
208

 Με εξαίρεση το 1903-1904, το 

1907-1908 και το 1910-1911 τις υπόλοιπες χρονιές καταγράφουν απώλειες έως και 

25,24%. Η προσπάθεια αύξησης των εσόδων των άμεσων φόρων μέσω της 

μεταγραφής των φόρων καθαριότητας και φωτισμού, από την κατηγορία των 

έμμεσων σ’ αυτήν των άμεσων φόρων, ενισχύουν την πεποίθηση ότι ο Δήμος 

Ηρακλείου προσέβλεπε στην αυτοχρηματοδότηση των δημοτικών δαπανών για την 

καθαριότητα και τον φωτισμό πόλης, όπως συνέβη και με την οδοποιία, μέσα από 

την εξασφάλιση ενός σταθερού και σε μόνιμη βάση δημοτικού εισοδήματος. 

     Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι παρά τις αυξημένες 

προσδοκίες των προϋπολογισμών του Δήμου Ηρακλείου για σημαντικά φορολογικά 

έσοδα τα βεβαιωθέντα ποσά, με εξαίρεση τους φόρους που έχουν εκχωρηθεί σε 

ενοικιαστές, εμφανίζονται να υστερούν των προβλέψεων του προϋπολογισμού και 

                                                           
208

 Την τάση αυτή ενισχύει η συμπερίληψη στους προϋπολογισμούς των εσόδων –αλλά και εξόδων- 

ποσών τα οποία αποτελούν προϊόν μη πραγματοποιηθέντων δανείων τα οποία επιβαρύνουν την 

ποσοστιαία απόκλιση. 
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σε πολλές περιπτώσεις να μην επαληθεύονται.
209

 Οι καθυστερήσεις αυτές 

οφείλονται, εν πολλοίς, στην οικονομική δυσπραγία των κατοίκων και τα πολιτικά 

γεγονότα στα οποία προσέκρουε η είσπραξη τους. Επίσης, στην καθυστέρηση 

καταρτισμού των φορολογικών καταλόγων, όπου απαιτούνται κατάλογοι, ή στην 

κωλυσιεργία των εισπρακτόρων. 

     Τα μη φορολογικά έσοδα ανέρχονταν κατά μέσο όρο στις 39.124 δρχ. στα 1906-

1911 έναντι 30.524,12 δρχ. στα 1900-1906. Επιπλέον, σε επίπεδο ποσοστών, η 

συμβολή τους στα συνολικά έσοδα αναλογικά δεν έχει μεταβληθεί μεταξύ των δύο 

περιόδων. Στα 1906-1907 θα φθάσουν στις 35.800 δρχ., ενώ στα 1907-1908 

υπερβαίνουν τις 40.000 δρχ. (40.950 δρχ.). Στη συνέχεια θα διατηρηθούν πάνω από 

τις 40.000 δρχ., με εξαίρεση το 1909-1910, όπου θα πέσουν στις 36.170 δρχ. 

     Σε σταθερές τιμές, τα μη φορολογικά έσοδα ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 

12,92% των δημοτικών εσόδων. Κατά την περίοδο από το 1906 έως το 1911 τα μη 

φορολογικά έσοδα σε αποπληθωρισμένες τιμές παρουσίασαν σταθερή αύξηση. 

Μόνο στα 1909-1910 κατέγραψαν σημαντική μείωση σε σταθερές τιμές. 

 

2.3.2. Δαπάνες 

     Ο μέσος όρος των δαπανών την περίοδο 1906-1911 υπολογιζόταν σε 304.796,89 

δρχ. Οι δαπάνες για την μισθοδοσία απορροφούν ετησίως το 35,04% του 

προϋπολογισμού (106.808,8 δρχ.).
210

 Στα 1906-1907 φθάνουν στις 98.024 δρχ. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου προέβη στην μείωση του αριθμού των κλητήρων 

αφενός διότι θεωρεί παράνομη και επιζήμια την, μέσω κλητήρων, είσπραξη 

οποιουδήποτε φόρου, αφετέρου γιατί κάποιοι από τους φόρους αυτούς θα 

εκμισθώνονται, ενώ άλλοι θα εισπράττονται όπως ορίζει ο νόμος από το ταμείο, 

μέσω τακτικών και ειδικών εισπρακτόρων. Έτσι, η λογική της εκμίσθωσης των 

φόρων αποβλέπει αφενός στην αύξηση των εσόδων λόγω καλύτερων εισπρακτικών 

                                                           
209

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.1.1908, συνεδρία 13.2.1909, συνεδρία 4.4.1910, συνεδρία 15.3.1911 και 

συνεδρία 29.2.1912. 
210

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 9.8.1906, συνεδρία 11.8.1906, συνεδρία 22.2.1907, συνεδρία 23.7.1907, 

συνεδρία 28.7.1908, συνεδρία 30.7.1908, συνεδρία 19.10.1908, συνεδρία 13.9.1908, συνεδρία 

15.10.1909, συνεδρία 11.11.1909 και συνεδρία 29.7.1910. 
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πρακτικών και αφετέρου στη μείωση των δαπανών μέσω της αντικατάστασης 

μόνιμων δημοτικών υπαλλήλων (κλητήρες) από ιδιώτες. Ακολούθως, εισάγεται στην 

δημοτική υπηρεσία γενικός διευθυντής καθαριότητας, ενώ συστήνεται και η θέση 

του αρχιφύλακα ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος με την προστασία της κινητής 

δημοτικής περιουσίας. Επίσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αριστείδης 

Στεργιάδης, προώθησε το αίτημα της Μονίμου Επιτροπής για σύσταση λογιστηρίου 

του Δήμου για την τακτοποίηση της οικονομικής υπηρεσίας. Προσέθεσε μάλιστα ότι 

η νέα αυτή θέση δεν θα επιβαρύνει ιδιαιτέρως τον προϋπολογισμό. Οι πιστώσεις 

στα 1907-1908 θα ανέλθουν στις 103.840 δρχ., ενώ το επόμενο έτος στις 119.740 

δρχ. Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων μειώνονται στις 

114.560 δρχ. στα 1909-1910 και στις 97.880 δρχ. στα 1910-1911. 

     Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο μέσος όρος των τακτικών 

δαπανών για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων σε σταθερές τιμές, μεταξύ 

του 1906-1911, ανέρχεται σε 120.098,34 δρχ. έναντι 92.001,96 δρχ. στα 1900-1906 

και απορροφά το 35,01% του προϋπολογισμού. 

     Τα έργα για την οδοποιία απορροφούν, μεταξύ του 1906-1911, το 6,82% των 

συνολικών δαπανών (20.800 δρχ.).
211

 Σύμφωνα με τον δήμαρχο Ηρακλείου, 

Μουσταφά Δεληαχμετάκη, τα τακτικά έσοδα αδυνατούν να καλύψουν εμπρόθεσμα 

τις διάφορες υποχρεώσεις του Δήμου προς τους εργολάβους έργων οδοποιίας και 

αποχέτευσης, με συνέπεια κανένας να μην προσέρχεται για μειοδοσία. Η 

βραδύτητα των διαδικασιών είσπραξης καθιστούσε δυσχερέστερη, αν όχι αδύνατη, 

την άμεση είσπραξη ικανού ποσού για την εκτέλεση αναγκαίων έργων οδοποιίας 

και οχετών. Γι’ αυτό πρότεινε τη συνομολόγηση προσωρινού δανείου 8.000 δρχ. 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση τους. Η πρόταση αυτή έγινε ομόφωνα 

δεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο.
212

 

                                                           
211

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 11.8.1906, συνεδρία 12.8.1906, συνεδρία 22.2.1907, συνεδρία 23.7.1907, 

συνεδρία 25.7.1907, συνεδρία 21.10.1908, συνεδρία 18.9.1908, συνεδρία 15.10.1909, συνεδρία 

11.11.1909 και συνεδρία 29.7.1910.    
212

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 15.10.1909, συνεδρία 17.10.1909 και συνεδρία 11.11.1909. 
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     Τα δημοτικά έργα απορροφούν, μεταξύ του 1906-1911, μόλις το 5,05% των 

ετήσιων τακτικών δαπανών (15.400 δρχ.).
213

 Επιπλέον, ο μέσος όρος των τακτικών 

δαπανών για δημοτικά έργα, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για την 

οδοποιία, τον φωτισμό και την υδροδότηση της πόλης μεταξύ 1906-1911 

υπολογιζόταν σε 48.000 δρχ. Συνεπώς, οι μέσες ετήσιες δαπάνες για δημοτικά έργα 

ισούνται με το 15,75% των τακτικών δαπανών του προϋπολογισμού. Οι δαπάνες για 

δημοτικά έργα στα 1906-1907 θα περιορισθούν στις 20.700 δρχ.
214

 Τον Οκτώβριο 

του 1905, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η 

κυβέρνηση παραχώρησε στον Δήμο Ηρακλείου την ενετική Loggia Τσεπανέ προς 

ανέγερση δημοτικού καταστήματος και οικοδόμηση ικανού αριθμού μαγαζιών στο 

ισόγειο του κτιρίου, από τα οποία υπολογίζεται ότι θα προκύψει ένα σταθερό 

εισόδημα για το δημοτικό ταμείο.
215

 Τον επόμενο χρόνο, 16 Αυγούστου 1906, ο 

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, Αριστείδης Στεργιάδης, 

επισημαίνει την ανάγκη σύναψης δανείου συνολικού ύψους 160.000 δρχ. Ο 

Στεργιάδης θεωρεί χρήσιμη τη συνομολόγηση δανείου πρώτον για να αποσβέσει ο 

Δήμος τις εκκρεμείς υποχρεώσεις που η προκάτοχος διοίκηση αφήνει, συνολικού 

ύψους 70.000 δρχ. -από τα οποία 40.000 δρχ. θα αποδοθούν στο Δημόσιο και 

27.000 δρχ. στο Κοινωφελές Ταμείο-, δεύτερον για την ανοικοδόμηση του νέου 

δημαρχείου και τρίτον για την ανακαίνιση του παλαιού δημαρχείου και μετατροπή 

του σε ξενοδοχείο.
216

 Παράλληλα πιστεύει ότι από τις προσόδους του 

ανακαινισμένου παλαιού δημαρχείου και μικρής προσθήκης από τους ετήσιους 

προϋπολογισμούς θα γίνει απόσβεση του δανείου σε διάστημα 10 ή 12 ετών. 

     Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται την πρόταση και εξουσιοδοτεί τη Μόνιμο 

Επιτροπή αφενός να προβεί σε προπαρασκευαστικές συζητήσεις για τη 

συνομολόγηση δανείου με μια τράπεζα, για δάνειο χρεολυτικό και με ενέχυρο το 

φόρο σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος, και αφετέρου να ζητήσει την, μέσω 

διατάγματος, επικύρωση του δανείου, υπό τον όρο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί 

                                                           
213

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 11.8.1906, συνεδρία 12.8.1906, συνεδρία 22.2.1907, συνεδρία 23.7.1907, 

συνεδρία 25.7.1907, συνεδρία 21.10.1908, συνεδρία 18.9.1908, συνεδρία 15.10.1909, συνεδρία 

11.11.1909 και συνεδρία 29.7.1910.    
214

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 12.8.1906. 
215

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 18.10.1905. 
216

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.8.1906. 
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χωρίς νεότερη απόφαση του Συμβουλίου. Επίσης, εξουσιοδοτεί τη Μόνιμο 

Επιτροπή να προκηρύξει διαγωνισμό για τον καταρτισμό του σχεδίου 

ανοικοδόμησης του δημαρχείου.
217

 

     Στο Υπ’ Αριθ. 20/4 19 Φεβρουαρίου 1907, έγγραφο του λογιστή του Δήμου 

Ηρακλείου Γ. Χατζηδάκη αναφέρονται αναλυτικά οι αναγκαίες δαπάνες για τη 

λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου οι οποίες ανέρχονται μηνιαίως στο 

ποσό των 8.881,66 δρχ. και οι συνολικές μηνιαίες εισπράξεις οι οποίες ανέρχονται 

στις 8.748,60 δρχ. Η αντιπαραβολή αυτή, σύμφωνα με το Χατζηδάκη, δείχνει ότι τα 

τακτικά μηνιαία έσοδα υστερούν έναντι των τακτικών μηνιαίων δαπανών με 

συνέπεια να μην είναι δυνατή η εκτέλεση των αναγραφόμενων στον 

προϋπολογισμό δημοτικών έργων. Αν, λοιπόν, ο Δήμος Ηρακλείου, διατείνεται ο 

Χατζηδάκης, προσβλέπει στην εκτέλεση έργων υποδομής θα πρέπει να επιδείξει τη 

δέουσα φροντίδα για την είσπραξη άμεσων και έμμεσων φόρων, ειδικότερα 

εκείνων που δεν έχουν ενοικιασθεί.
218

 Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραβλέψουμε ότι 

τα στενά και ασφυκτικά οικονομικά περιθώρια του Δήμου Ηρακλείου δεν 

επιτρέπουν την εκτέλεση έργων ανάπλασης και αναμόρφωσης της πόλης. 

Χαρακτηριστική από αυτή την άποψη είναι η αναβολή του έργου της ισοπέδωσης 

της πλατείας των Τριών Καμαρών και της αξιοποίησης των προϋπολογισθέντων 

κονδυλίων για εκτέλεση έργων οδοποιίας.
219

 

     Στα 1907-1908 οι τακτικές και έκτακτες δαπάνες για δημοτικά έργα θα ανέλθουν 

στις 211.800 δρχ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη συνομολόγηση δανείου 200.000 

δρχ., το οποίο θα διατεθεί για την κατασκευή νέας δεξαμενής του υδραγωγείου 

(100.000 δρχ.) και την ανέγερση δύο προσοδοφόρων δημοτικών κτιρίων, του νέου 

δημοτικού καταστήματος στο ενετικό κτίριο Τσεπανέ, δημοτικής ιδιοκτησίας, και 

της ανακαίνισης του παλαιού δημαρχείου και μετατροπής του σε ξενοδοχείο 

παρουσία καταστημάτων στο ισόγειο, το οποίο επίσης ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου 

100.000 δρχ.
220

 Τα δύο δημοτικά κτίρια υπολογίζεται ότι θα αυξήσουν την 

περιουσία και τις προσόδους του Δήμου από τις οποίες θα πληρωθούν όλα σχεδόν 
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τα τοκοχρεολύσια, ενώ, ταυτόχρονα, ο Δήμος θα απαλλαχθεί από την πληρωμή 

ενοικίου για το δημαρχείο. Κατά συνέπεια, οι δαπάνες για δημοτικά έργα στα 1907-

1908 ανέρχονταν μόλις στις 11.800 δρχ. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη 

λήψη του εν λόγω δανείου και εξουσιοδότησε την Μόνιμο Επιτροπή αφενός να 

διαπραγματευθεί τη συνομολόγηση της δανειακής σύμβασης και να ορίσει τους 

δημοτικούς πόρους οι οποίοι θα ενεχυριασθούν, αφετέρου, τη μέσω Ηγεμονικού 

Διατάγματος, επικύρωση του υπό τον όρο ότι το δάνειο δεν θα συνομολογηθεί 

χωρίς νεώτερη απόφαση του συμβουλίου. Στο Δήμο Ηρακλείου όλοι θέλουν να 

αποφύγουν τον χαρακτηρισμό της ενετικής λέσχης ως αρχαιολογικού μνημείου, 

προκειμένου να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα το κόστος ανακατασκευής του 

κτιρίου. Σε μια τέτοια ερμηνεία συνηγορεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ηρακλείου, λίγους μήνες αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου 1908, από τα εγκεκριμένα 

έργα, για τα οποία αποφασίσθηκε η εξασφάλιση δανειακής σύμβασης 200.000 δρχ., 

να αναβληθεί η εκτέλεση του πρώτου, διότι το δωρηθέν, προς τον Δήμο Ηρακλείου, 

ενετικό κτίριο θεωρήθηκε αρχαιολογικό μνημείο και μόνο μέσω της συνομολόγησης 

ενός μεγαλύτερου δανείου θα πραγματοποιούνταν η ανακατασκευή του.
221

  

     Παρ’ όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, από τις συνολικές 

προϋπολογισθείσες δαπάνες μεταξύ του 1907-1908 (498.871,77 δρχ.), 

βεβαιώθηκαν 286.752,23 δρχ., ενώ απομένει υπόλοιπο βεβαιωθέντων εξόδων 

212.119,54 δρχ.
222

 Οι πιστώσεις αυτές προέρχονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από 

τα μη εκτελεσθέντα δημοτικά έργα λόγω της μη πραγματοποίησης του δανείου των 

200.000 δρχ. Ο Στεργιάδης θα υποστηρίξει ότι «…μόνον δια της συνομολογήσεως 

δανείου δια της τροποποιήσεως του φόρου φωτισμού και της αυξήσεως των 

δικαιωμάτων του υδραγωγείου δυνατόν να επιτελεσθώσι έργα άξια λόγου».
223

 Γι’ 

αυτό επισημαίνει ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τους άμεσους αλλά 

και έμμεσους φόρους, η αποδοτικότερη είσπραξη των φορολογικών εσόδων και η 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού ή η αύξηση 

των φορολογικών συντελεστών με παράλληλη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
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κατοίκων, αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση σημαντικών 

δημοτικών εσόδων ώστε να καλυφθούν οι υψηλότατες δανειακές υποχρεώσεις. 

     Οι δαπάνες των δημοτικών έργων μειώνονται στις 77.500 δρχ. στα 1908-1909, 

λόγω της μη αναγραφής στον προϋπολογισμό των τοκοχρεολυσίων του δανείου 

επειδή δεν συνομολογήθηκε.
224

 Το κονδύλι αυτό προορίζεται να καλύψει τη 

χρηματοδότηση των δαπανών για την επισκευή και τον καθαρισμό του εσωτερικού 

και εξωτερικού υδραγωγείου, την προμήθεια σωλήνων, ελαστικών, κ.α., τη 

χρηματοδότηση για τη διαρρύθμιση της πλατείας των Τριών Καμαρών που θα 

εξασφαλιστεί από τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού δανείου 50.000 δρχ. για την 

εκτέλεση του έργου. 

     Στις 4 Μαΐου του 1909, ο Στεργιάδης, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ηρακλείου, θα παρουσιάσει έγγραφο του νομάρχη Ηρακλείου με το 

οποίο, κατ’ εντολή του Επιτρόπου των Εσωτερικών, καλείται το συμβούλιο να 

αποφασίσει αν θα προβεί στη σύναψη του ανωτέρω δανείου. Λαμβάνοντας υπόψη, 

μάλλον, άλλες περισσότερο επείγουσες ανάγκες, για τις οποίες τα οικονομικά του 

Δήμου αδυνατούν να ανταποκριθούν, αποφασίζει να αναβληθεί το δάνειο και κατ’ 

επέκταση η εκτέλεση του έργου.
225

 

     Στα 1909-1910 οι δαπάνες για δημοτικά έργα θα φθάσουν μόλις στις 13.800 

δρχ.
226

 και στις 3.200 δρχ. στα 1910-1911. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 

αναφέρει ότι, με απόφαση της μονίμου επιτροπής, 27 Δεκεμβρίου 1905, 

τροποποιήθηκε το σχέδιο πόλης σε διάφορες οδούς προτείνοντας, παράλληλα, το 

Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί αναφορικά με το ζήτημα της εφαρμογής ή μη 

του σχεδίου. Ο ίδιος πιστεύει ότι τυχόν εφαρμογή του θα επιφέρει σημαντική 

οικονομική ζημία, όχι μόνο στους κατόχους των εκεί ιδιοκτησιών, λόγω της 

ρυμοτομίας των κτημάτων τους, αλλά και στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος θα 

υποχρεωθεί να καταβάλλει εκτεταμένες αποζημιώσεις, αποτέλεσμα της δυσχερούς 

οικονομικής κατάστασης την οποία αντιμετωπίζει. Συνέπεια όλων των παραπάνω, 
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και με δεδομένο ότι τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι ανθηρά, ήταν το Δημοτικό 

Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει υπέρ της αναστολής του ρυμοτομικού σχεδίου.
227

 

     Επιπλέον, σε σταθερές τιμές οι τακτικές δαπάνες για δημοτικά έργα, την περίοδο 

1906-1911, απορροφούν ετησίως το 5,07% του προϋπολογισμού (17.419,08 δρχ.). 

Εάν σ’ αυτές συνυπολογίσουμε και τις δαπάνες για οδοποιία, φωτισμό και 

υδροδότηση διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό τους ως ποσοστό των συνολικών 

δαπανών ανέρχεται στο 15,79% (54.183,09 δρχ.). 

     Οι δαπάνες για την καθαριότητα στο διάστημα 1906-1911 ανέρχονταν σε 28.676 

δρχ. και αποτελούσαν το 9,4% των συνολικών δαπανών.
228

  

 

2.4. Τα δημοτικά έσοδα και οι δαπάνες (1911-1916) 

2.4.1. Έσοδα 

     Ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων μεταξύ 1911-1916 υπολογίζεται σε 

338.583,93 δρχ. έναντι 294.939,69 δρχ. στα 1906-1911, υπερβαίνοντας κατά 

14,8%
229

 τα έσοδα του 1906-1911. Επίσης, ο μέσος όρος των δαπανών θα ανέλθει 

από 304.796,89 δρχ. στα 1906-1911 στις 335.786,28 δρχ. στα 1911-1916.
230

 Όπως 

φαίνεται από τα μέσα ετήσια τακτικά έσοδα αλλά και έξοδα των προϋπολογισμών 

για πρώτη φορά προκύπτει μέσο ετήσιο πλεόνασμα 2.797,65 δρχ. το οποίο 

ισοδυναμεί με το 0,83% των δημοτικών εσόδων. Ο μέσος όρος των βεβαιωθέντων 

εσόδων μεταξύ 1911-1916 υπολογιζόταν σε 356.344,38 δρχ., ενώ ο μέσος όρος των 

βεβαιωθέντων δαπανών σε 352.087,12 δρχ. Να σημειωθεί ότι το ετήσιο πλεόνασμα 
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των βεβαιωθέντων εσόδων ήταν 4.257,26 δρχ., το οποίο αντιστοιχούσε στο 1,19% 

των βεβαιωθέντων εσόδων. 

     Σε σταθερές τιμές, τα συνολικά έσοδα του Δήμου Ηρακλείου από το 1911 έως το 

1916 μειώνονται κατά 4,77% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Ο μέσος όρος 

των συνολικών δημοτικών εσόδων σε σταθερές τιμές, μεταξύ 1911-1916, ανέρχεται 

στις 315.637,08 δρχ. έναντι 331.451,82 δρχ. στα 1906-1911. Οι δαπάνες 

παρουσίασαν επίσης μείωση στα 1911-1916 η οποία αγγίζει το 8,79%. Οι ετήσιες 

δαπάνες από 343.023,65 δρχ. στα 1906-1911 πέφτουν στις 312.856,29 δρχ. την 

επόμενη πενταετία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε σχέση με 

την προηγούμενη περίοδο στα 1911-1916 καταγράφεται μέσο ετήσιο πλεόνασμα το 

οποίο αγγίζει το 0,88% των δημοτικών εσόδων. Το επίπεδο των εσόδων και των 

δαπανών του Δήμου Ηρακλείου σε σταθερές τιμές καταγράφει σημαντικές 

απώλειες μετά το 1915, λόγω της σημαντικής αύξησης του πληθωρισμού. Τα έσοδα 

στα 1915 έχουν ήδη μειωθεί κατά 10%, περίπου, ενώ στα 1916 υπολείπονται κατά 

30% των εσόδων του 1913-1914. Οι δαπάνες, επίσης, στα 1916 έχουν μειωθεί κατά 

27,08% σε σχέση με το 1912-1913 και κατά 29,02% σε σχέση με το 1913-1914. 

     Οι άμεσοι φόροι από 51.556,5 δρχ. στα 1906-1911 θα ανέλθουν στις 62.970 δρχ. 

στα 1911-1916 και αποτελούν κατά μέσο όρο το 18,6% των εσόδων. Στα 1911-1912 

οι άμεσοι φόροι αυξάνονται κατά 53,97%.
231

 Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

τροποποίηση του συστήματος φορολογίας του φόρου φωτισμού. Οι συζητήσεις που 

έλαβαν χώρα γύρω από τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης κατέδειξαν την ανάγκη 

αύξησης του φορολογικού συντελεστή από 1,5% σε 3% -επί της ακαθάριστης 

προσόδου κάθε κτιρίου-, έχοντας υπόψη ότι σε άλλες πόλεις της Κρήτης οι κάτοικοι 

πλήρωναν φόρο ανώτερο του 3,5%, δίχως να υπάρχει ηλεκτροφωτισμός. Ο φόρος 

φωτισμού εξακολουθεί να επιβαρύνει τα εντός της πόλης ακίνητα, καθώς και τα 

κτίρια της προκυμαίας του λιμένα του Ηρακλείου. Εξαιρούνται, τα κτίρια που 

χρησιμοποιούνται από το δημόσιο για τις ανάγκες του, οι εκκλησίες του 

χριστιανικού δόγματος, τα τεμένη, οι τεκέδες, και οι συναγωγές, πλην των 

προσοδοφόρων παραρτημάτων τους. Επίσης, οι οικίες που κατοικούνται από τους 
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ιδιοκτήτες τους και εκείνες των οποίων η ετήσια πρόσοδος δεν υπερβαίνει τις 150 

δρχ. ετησίως, αν έχουν μισθωθεί σε τρίτους. 

     Οι άμεσοι φόροι από 75.600 δρχ. στα 1911-1912, πέφτουν στις 75.100 δρχ. στα 

1912-1913, λόγω της μείωσης του φόρου επί των συγκομιζομένων προϊόντων, για 

να ανέλθουν μόλις στις 75.150 δρχ. στα 1913-1914.
232

 Στα 1915 οι άμεσοι φόροι θα 

περιοριστούν στις 49.000 δρχ., ενώ στα 1916 πέφτουν στις 40.000 δρχ.
233

 Η 

κατάργηση των φόρων οδοποιίας, καθαριότητας και αιγοπροβάτων περιόρισε τα 

έσοδα από άμεσους φόρους κατά 42,78%. 

     Σε σταθερές τιμές, οι άμεσοι φόροι που συγκεντρώνονται ετησίως την περίοδο 

1911-1916 ανέρχονται σε ποσοστό 20,2% επί των συνολικών εσόδων έναντι 17,49% 

κατά την προηγούμενη περίοδο. Τα έσοδα από άμεσους φόρους σε σταθερές τιμές 

από 83.443,7 δρχ. στα 1911-1912, πέφτουν στις 83.259,42 δρχ. στα 1912-1913, για 

ανέλθουν στις 85.011,31 δρχ. στα 1913-1914. Τα επόμενα χρόνια τα έσοδα 

μειώνονται δραματικά για να φθάσουν στα 1916 τις 26.824,7 δρχ. 

     Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα δεν σήμαινε και την άμεση εισαγωγή νέων 

πολιτικών θεσμών και νόμων. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αργή εξελικτική 

διαδικασία της οποίας οι αλλαγές αρχίζουν να γίνονται εμφανείς μετά την 

ολοκλήρωση των πολέμων και το τέλος μικρασιατικής εκστρατείας. Η ένωση της 

Κρήτης με το ελληνικό βασίλειο συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στη σταδιακή αφομοίωση 

ενός φορολογικού πλαισίου το οποίο ουσιαστικά δεν ακύρωνε το προηγούμενο, 

αλλά ερχόταν να το συμπληρώσει. Δεν θα πρέπει, εξάλλου, να παραβλέψουμε τη 

στενή σύνδεση της κρητικής με την ελληνική οικονομία.
234

 Εξάλλου, η διαμόρφωση 

ενός φορολογικού πλαισίου, την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, το οποίο 

προσιδίαζε σε εκείνο του ανεξάρτητου βασιλείου υποδήλωνε την πεποίθηση ότι το 

στάδιο της αυτονομίας είναι προσωρινό και ότι δεν θα αργήσει η πολυπόθητη 

ένωση με την Ελλάδα.
235

 Ενός πλαισίου το οποίο στόχευε αφενός στην ελάφρυνση 

των κατοίκων από άμεσους φόρους και αφετέρου στην αύξηση τόσο του αριθμού 
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όσο και των εσόδων των έμμεσων φόρων, μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής 

βάσης, αλλά και της αύξησης των φορολογητέων ειδών. Τις τάσεις αυτές ενίσχυαν 

οι μικρές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την ένωση. 

     Οι έμμεσοι φόροι από 37,67% στα 1906-1911 θα ανέλθουν στο 46,79% των 

δημοτικών εσόδων στα 1911-1916 (158.426,89 δρχ.). Από 102.200 δρχ. στα 1910-

1911 θα ανέλθουν στις 122.552,50 δρχ. στα 1911-1912.
236

 Ο φόρος ζυγίου θα 

πληρώνεται στο ακέραιο όταν το φορτίο είναι ανώτερο των 40 οκάδων, το μισό 

όταν είναι κατώτερο των 40 οκάδων και ατελώς θα εισάγονται όλα τα είδη όταν 

είναι βάρους κατώτερου των δέκα οκάδων, πλην των ειδών εκείνων επί των οποίων 

ο φόρος ζυγίου επιβλήθηκε κατ’ οκά. Στα 1912-1913 οι έμμεσοι φόροι μειώνονται 

στις 122.552,50 δρχ., ενώ στα 1913-1914 θα ανέλθουν στις 126.050 δρχ.
237

 

     Εκείνο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε από τα στοιχεία που συλλέξαμε για την 

οικονομική κατάσταση του Δήμου Ηρακλείου στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας 

του 20
ου

 αιώνα είναι ο, όχι αμελητέος, ρόλος της επιστράτευσης και της εμπόλεμης 

κατάστασης (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Πρώτος Παγκόσμιος), στην οικονομική 

κατάσταση του Δήμου την περίοδο 1911-1916. Η οικονομική στενοχωρία της 

περιόδου αποτυπώθηκε στις μειωμένες φορολογικές εισπράξεις (εύφλεκτων υλών, 

δημοτικός δασμός ωνίων και εμπορευμάτων),
238

 και αποτέλεσε ισχυρό πλήγμα για 

τους ενοικιαστές δημοτικών φόρων και κατ’ επέκταση για το Δήμο Ηρακλείου.
239

 

Οικονομικές δυσχέρειες που αποτυπώνονται, μεταγενέστερα, και από τις χαμηλές 

προσφορές για ενοικίαση δημοτικών φόρων.
240

 Να σημειωθεί, ότι πολλές άλλες 

πρόσοδοι του Δήμου Ηρακλείου δεν τις επηρέασε η πολιτική κατάσταση 

εμφανίζοντας, μάλιστα, έσοδα μεγαλύτερα των προϋπολογισθέντων, καλύπτοντας 

έτσι ως ένα βαθμό τις όποιες μειώσεις.
241
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 Εκτός από τον φόρο ακινήτων του οποίου την είσπραξη είχαν επιφορτιστεί οι συμβολαιογράφοι, 

οι οποίοι καθυστερούν συνήθως τους λογαριασμούς τους συντελώντας στην ανεπαρκή βεβαίωση 

του φόρου αυτού.  Βλ. ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 18.1.1917 και συνεδρία 22.2.1918. 
239

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.7.1913, συνεδρία 7.3.1914, συνεδρία 27.12.1914 και συνεδρία 18.1.1917.    

240
 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 11.12.1915. 

241
 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 22.2.1918. 



115 

 

     Στις 29 Ιουλίου 1913, την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου απασχόλησε το 

αίτημα (28 Μαρτίου 1913) του Εμμανουήλ Γουναλάκη, ενοικιαστή στα 1912-1913 

των φόρων σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος, αγοραπωλησίας ζώων και 

θεάτρων, για μείωση του μισθώματος.
242

 Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος 

Γιαννακάκης πιστεύει ότι επιδίωξη του Δήμου θα πρέπει να είναι ο συμβιβασμός με 

τον αιτούντα, καθότι τελεσιδικεί απόφαση κατά του Δήμου Ηρακλείου από τα 

Δικαστήρια. Αντίθετα, αν ο Δήμος δεν έλθει σε συμβιβασμό με το αιτούντα, ο 

εισαγόμενος στην Κρήτη από το ελληνικό κοινοβούλιο Νόμος δύναται να απαλλάξει 

μέχρι του 1/6 του ετήσιου μισθώματος τον ενοικιαστή των δημοτικών φόρων κατά 

τα έτη 1912 και 1913. Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο, μειοψηφούντος του Γεωργίου 

Γιαννακάκη, απέρριψε τις υποβαλλόμενες αιτήσεις -12 Αυγούστου 1913 και 5 

Οκτωβρίου 1913- προκρίνοντας τη λύση των τακτικών δικαστηρίων ως μέσου λύσης 

της μεταξύ τους διαφοράς. Τον Ιανουάριο του 1917 αναφέρεται ότι έγιναν αιτήσεις 

ενοικιαστών δημοτικών φόρων του 1916 με τις οποίες αιτούνται τη μείωση του 

μισθώματος, λόγω του γενικού αποκλεισμού των Μ. Δυνάμεων και του Κινήματος 

Εθνικής Άμυνας.
243

 

     Στη συνέχεια οι έμμεσοι φόροι θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Από 126.050 

δρχ. στα 1913-1914, θα ανέλθουν στις 201.863,45 δρχ. στα 1915 και στις 219.000 

δρχ. στα 1916.
244

 Στις 27 Δεκεμβρίου 1914, λίγο πριν από την ψήφιση του 

προϋπολογισμού του 1915, προβάλλεται, από ορισμένους δημοτικούς συμβούλους, 

η ανάγκη επιβολής του φόρου ωνίων και εμπορευμάτων. Σύμφωνα με τον Νόμο 

ΞΗ΄, ο οποίος εισάγεται στην Κρήτη, τα Δημοτικά Συμβούλια των αστικών Δήμων, 

εφόσον τα τακτικά έσοδα υπολείπονται των δαπανών δύνανται να επιβάλλουν το 

φόρο αυτό και σε περίπτωση άρνησης δύναται να τον επιβάλλει ο νομάρχης.
245

 

Όπως φαίνεται η εισαγωγή στην Κρήτη του νέου θεσμικού πλαισίου, κατήργησε 

διάφορα έσοδα του Δήμου, δηλαδή τέλη αδειών κυνηγιού, κρεοπωλείων, πρόστιμα 

των δικαστικών αρχών, πρόστιμα των προζυμιών, του ενοικίου πεζοδρομίων, 
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κρατήσεις των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων υπέρ παιδείας.
246

 Εάν σ’ αυτά 

συνυπολογίσουμε και την κατάργηση των φόρων οδοποιίας, καθαριότητας, 

αιγοπροβάτων και καπνού θα προκύψει σημαντική μείωση των εσόδων του 

προϋπολογισμού. Όσοι τάσσονται υπέρ της επιβολής του φόρου ωνίων και 

εμπορευμάτων υποστηρίζουν ότι η μείωση αυτή τόσο στον αριθμό των φόρων όσο 

και στο ύψος των εσόδων, αφενός θα επιβραδύνει την εκτέλεση σημαντικών 

δημοτικών έργων, στη λογική ότι ο νέος φόρος θα αποτελέσει εγγύηση για τη 

συνομολόγηση δανείου, αφετέρου το παρουσιαζόμενο έλλειμμα θα υπερβεί τις 

90.000 δρχ.
247

 Ο φόρος αυτός, όπως σημειώνουν, καθώς είναι έμμεσος και 

ελάχιστος, θα γίνει αποδεκτός πρόθυμα από τους δημότες. Παράλληλα πιστεύουν 

ότι η επιβολή ενός νέου φόρου θα οδηγήσει στην κατάργηση κάποιων άλλων. Για 

αυτό θεωρείται ότι θα γίνει άμεσα αποδεκτός από τους δημότες. 

     Άλλος σύμβουλος υποστηρίζει ότι λόγω της επιστράτευσης καλό θα ήταν για το 

τρέχον έτος να αποφευχθεί η επιβολή του ανωτέρω φόρου.
248

 Κρίνει, μάλιστα, 

εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας που πλήττει την πόλη, μη αναγκαία την 

εκτέλεση των έργων της δημοτικής αγοράς και του υδραγωγείου. Ενδεικτική της 

τάσης αυτής είναι και η πρόταση ο Δήμος Ηρακλείου να επιδιώξει την απάλειψη 

των χρεών προς το δημόσιο, προκειμένου ο προϋπολογισμός να μην παρουσιάζει 

κάθε χρόνο έλλειμμα. Να σημειωθεί ότι η ψηφοφορία που διεξήχθη στις 27 

Ιανουαρίου 1915 απέρριψε κατά πλειοψηφία την επιβολή του φόρου ωνίων.
249

 

     Λίγες μέρες αργότερα, στις 9 Φεβρουαρίου 1915, η επιτροπή που ορίστηκε για 

την σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του 1915 μελετώντας τη δημοτική 

φορολογία διαπίστωσε ότι ορισμένοι φόροι, εξαιτίας της διευρυμένης φορολογικής 

βάσης τους, επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους δημότες του Ηρακλείου, χωρίς να 

παρέχουν οφέλη στον Δήμο.
250

 Αντίθετα δημιουργούνται σημαντικές δυσκολίες 

κατά την είσπραξη, από τις οποίες προέρχονται πολλές καθυστερήσεις οι οποίες 

ανέρχονται για τον φόρο οδοποιίας σε 83.017 δρχ. και για τον φόρο της 
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καθαριότητας σε 50.000 δρχ. Γι’ αυτό η επιτροπή πρότεινε την κατάργηση των δύο 

αυτών φόρων, αλλά και κάποιων άλλων εξαιτίας της μικρής τους απόδοσης, όπως 

των αιγοπροβάτων και ο επί του εισαγομένου καπνού και σιγαρέτων, και ως 

αντίβαρο προτείνεται η εισαγωγή του φόρου ωνίων και εμπορευμάτων με ποσοστό 

1% επί της αξίας όλων των προς τοπική κατανάλωση στον Δήμο Ηρακλείου 

εμπορευμάτων. Ο φόρος αυτός επεκτεινόταν και σε όλα τα εξαιρούμενα από τον 

νόμο ώνια και σε όλα εν γένει τα εμπορεύματα εκτός από τα εξαγώγιμα προϊόντα 

του νησιού όπως είναι το κρασί, η σταφίδα και το ελαιόλαδο. Εκτιμά ακόμα ότι 

λόγω του μικρού ποσοστού και των μεγάλων διακυμάνσεων που υφίστανται οι 

τιμές δεν θα καταστεί επώδυνος στους δημότες και επιπλέον θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη δανείου. Ενδεικτική της τάσης αυτής είναι η 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου να επιβάλει τον φόρο ωνίων και 

εμπορευμάτων, αλλά και τον φόρου ιχθυαλιείας ως δημοτικό φόρο με ποσοστό 

φορολόγησης το 10% επί της αξίας. 

     Σε σταθερές τιμές, οι έμμεσοι φόροι ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 45,39% των 

εσόδων έναντι 37,76% στα 1906-1911 και εξακολουθούν να αποτελούν τον 

σημαντικότερο πόρο του Δήμου Ηρακλείου. Την πενταετία 1911-1916 οι έμμεσοι 

φόροι σε σταθερές τιμές ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 

1916, όπου θα πέσουν στις 136.618,83 δρχ. 

     Τα έσοδα από τους φόρους ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και 

εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων αποφέρουν στα 1911-1916 το 58,65% των 

εισπράξεων από τους έμμεσους φόρους. Εάν, λοιπόν, στους τρείς αυτούς φόρους 

συνυπολογίσουμε και τον φόρο ωνίων και εμπορευμάτων τότε διαπιστώνουμε ότι 

το ποσοστό τους επί των έμμεσων φόρων υπερβαίνει το 75% (76,95%). Ο μέσος 

όρος των τριών προαναφερθέντων φόρων, με εξαίρεση τον φόρο ωνίων και 

εμπορευμάτων, από 92.802,2 δρχ. στα 1906-1911 ανέρχεται στις 92.915,4 δρχ. στα 

1911-1916. Από την άλλη μεριά, εάν σ’ αυτούς συμπεριλάβουμε και τον φόρο 

ωνίων οι μέσες ετήσιες εισπράξεις αγγίζουν τις 121.915,4 δρχ. Ακόμη, η μέση 

ποσοστιαία επιρροή τους επί των συνολικών εσόδων θα ανέλθει στο 36% έναντι 

37,67% στα 1906-1911. 
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     Οι τρείς αυτοί φόροι στα 1911-1912 θα ανέλθουν κατά 8,22% (93.615 δρχ.), ενώ 

στα 1912-1913 παρουσιάζουν οριακή αύξηση της τάξης του 0,41% (94.000 δρχ.).
251

 

Στα 1913-1914 τα έσοδα από τους τρείς αυτούς φόρους αυξάνονται κατά 5,31% 

(99.000 δρχ.).
252

 Ακολούθως στα 1915 η αύξηση υπερβαίνει το 70% (169.962 δρχ.), 

λόγω της προσθήκης του φόρου ωνίων και εμπορευμάτων, ενώ στα 1916 

υφίστανται οριακή μείωση κατά 9,98% (153.000 δρχ.).
253

 Τα έσοδα από το φόρο 

ζυγίου στα 1911-1912 ανέρχονταν στις 23.000 δρχ. Στα 1912-1913 θα ανέλθουν στις 

25.000 δρχ., ενώ το επόμενο έτος στις 35.000 δρχ. Τα έσοδα από το φόρο ζυγίου 

μειώνονται στις 23.711,25 δρχ. στα 1915 και στις 23.000 δρχ. στα 1916. Στο 

διάστημα 1911-1916, τα έσοδα από το φόρο σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος 

υφίστανται μια σημαντική κάμψη. Τα έσοδα από 45.615 δρχ. στα 1911-1912 

πέφτουν στις 45.000 δρχ. στα 1912-1913 και στις 40.000 δρχ. στα 1913-1914. 

Ωστόσο, τον επόμενο χρόνο τα έσοδα αυξάνονται οριακά, αγγίζοντας τις 41.250,75 

δρχ. Στα 1916 ανέρχονταν μόλις στις 40.000 δρχ. Την πρώτη τριετία της περιόδου τα 

ετήσια έσοδα από το ενοίκιο αποθήκης εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων 

διατηρούνται σταθερά στις 24.000 δρχ. Ωστόσο, θα φτάσουν στο υψηλότερο σημείο 

τους στα 1915, αγγίζοντας τις 25.000 δρχ. 

     Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα από τους φόρους ζυγίου, σφαγείου και 

κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων ανέρχονταν κατά 

μέσο όρο στο 28,41% των εσόδων έναντι 31,52% στα 1906-1911. Στα 1911-1912 τα 

έσοδα από τους τρεις αυτούς φόρους σε σταθερές τιμές φαίνεται ότι έχουν 

ανακάμψει σε σχέση με το 1910-1911, ενώ στα 1913-1914 τα έσοδα αυξάνονται 

κατά 18,75% σε σχέση με το 1909-1910. Στη συνέχεια τα έσοδα από τους φόρου 

ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και παστών 

ιχθύων καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Στα 1915 έχουν ήδη μειωθεί κατά 

33,94%, ενώ στα 1916 κατά 50,98% σε σχέση με τα έσοδα του 1913-1914. 

     Οι φόροι κατανάλωσης στο διάστημα 1911-1916 ανέρχονταν στις 26.812,07 δρχ. 

σε σχέση με 26.880,10 δρχ. στα 1906-1911 και αποτελούσαν το 7,92% των 
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συνολικών δημοτικών εσόδων. Οι φόροι κατανάλωσης από 27.500 δρχ. στα 1910-

1911 θα ανέλθουν στις 29.310 δρχ. στα 1911-1912.
254

 Ακολούθως, μειώνονται στις 

28.552,5 δρχ. στα 1912-1913 και στις 25.550 δρχ. στα 1913-1914.
255

 Τα επόμενα 

χρόνια τα έσοδα των φόρων κατανάλωσης μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 

1916 στις 25.000 δρχ.
256

 

     Σε σταθερές τιμές, ο μέσος όρος των προϋπολογισθέντων εσόδων από τους 

φόρους κατανάλωσης, μεταξύ του 1911-1916, υπολογίζεται σε 25.919,21 δρχ. 

έναντι 30,243,31 δρχ. κατά την προηγούμενη περίοδο. Τα έσοδα από τους φόρους 

κατανάλωσης σε σταθερές τιμές ακολουθούν πτωτική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια 

της περιόδου. Στα 1915 τα έσοδα έχουν μειωθεί κατά 34,8% σε σχέση με το 1911-

1912 και κατά 50,73% σε σχέση με το 1912-1913.  

     Τα έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως την περίοδο 1911-1916 από τη 

διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής ανέρχονται στις 58.526,85 

δρχ. έναντι 50.940,2 δρχ. στα 1906-1911 και αποτελούν το 17,28% των συνολικών 

εσόδων. Τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής 

από 49.300 δρχ. στα 1910-1911 αυξάνονται στις 63.217,5 δρχ. στα 1911-1912.
257

 Στη 

συνέχεια μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1916 στις 54.500 δρχ.
258

 

     Επίσης, σε σταθερές τιμές, τα έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως από τη 

διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής, την περίοδο 1911-1916, 

ανέρχονται σε ποσοστό 17,92% επί των συνολικών εσόδων έναντι 17,3% κατά την 

προηγούμενη περίοδο. Τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων 

ζωικής παραγωγής σε σταθερές τιμές θα φθάσουν στα 1911-1912 στις 69.776,49 

δρχ., μέγιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925. Στα 1915 έχουν ήδη μειωθεί 

κατά 33,74%, ενώ στα 1916 υπολείπονται κατά 50% των εσόδων του 1911-1912.  

     Τα μη φορολογικά έσοδα ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 13,94% των συνολικών 

εσόδων (47.218,2 δρχ.). Στα 1911-1912 τα μη φορολογικά έσοδα ανέρχονταν στις 
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53.300 δρχ.
259

 Στα 1912-1913 θα ανέλθουν στις 53.414 δρχ., ενώ στα 1913-1914 

πέφτουν στις 50.368 δρχ.
260

 Τα μη φορολογικά έσοδα στα 1915 μειώνονται στις 

39.168 δρχ., λόγω της κατάργησης σημαντικών δημοτικών εσόδων, ενώ το επόμενο 

έτος θα ανέλθουν μόλις στις 39.841 δρχ.
261

 

     Σε σταθερές τιμές, τα μη φορολογικά έσοδα που συγκεντρώνονται, μεταξύ του 

1911-1916, ανέρχονται σε ποσοστό 14,7% επί των συνολικών εσόδων. Στα 1912-

1913 τα μη φορολογικά έσοδα σε σταθερές τιμές θα ανέλθουν στις 59.217,29 δρχ., 

μέγιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925. Στη συνέχεια θα διατηρηθούν σε 

χαμηλά επίπεδα. Στα 1915 έχουν μειωθεί κατά 45,24% σε σχέση με το 1911-1912, 

ενώ στα 1916 κατά 58,02% σε σχέση με το 1912-1913. 

  

2.4.2. Δαπάνες 

     Ο μέσος όρος των τακτικών δαπανών μεταξύ του 1911-1916 ανέρχεται σε 

335.786,28 δρχ. Οι δαπάνες για την μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων 

ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 23,96% των συνολικών δαπανών (80.456,4 δρχ.). Οι 

δαπάνες για την μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων στα 1911-1912 ανέρχονταν 

μόλις στις 70.140 δρχ.
262

 Στα 1912-1913 θα ανέλθουν στις 74.580 δρχ., ενώ το 

επόμενο έτος στις 81.820 δρχ.
263

 Κατά τη διετία αυτή διπλασιάζεται το κονδύλι για 

την μισθοδοσία των δημοτικών εισπρακτόρων. Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των 

δημοτικών υπαλλήλων μειώνονται στις 78.000 δρχ. στα 1915, ενώ στα 1916 θα 

ανέλθουν στις 97.742 δρχ.
264

 Η αύξηση αυτή αφορά τις δαπάνες για την είσπραξη 

του φόρου ωνίων και το αναγραφόμενο κονδύλι για την προσωρινή αύξηση κατά 

10% επί των μισθοδοσιών των δημοτικών υπαλλήλων. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να επισημάνουμε ότι οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων σε 

σταθερές τιμές την πενταετία 1911-1916 ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 24,15% των 

τακτικών δαπανών (75.555,15 δρχ.). 

                                                           
259

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 6.8.1911. 
260

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 30.7.1913 και συνεδρία 17.7.1916. 
261

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 9.2.1915 και συνεδρία 20.11.1915. 
262

 ΒΔΒ/ ΠΔΣ, συνεδρία 10.8.1911. 
263

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 18.7.1912, συνεδρία 20.7.1912 και συνεδρία 3.8.1913. 
264

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.2.1915 και συνεδρία 24.11.1915. 



121 

 

     Για τη βελτίωση των οδών και την αποκατάσταση ή την δημιουργία νέου 

αποχετευτικού δικτύου ο Δήμος Ηρακλείου, μεταξύ του 1911-1916, προϋπολογίζει 

το 11,61% των δαπανών (39.000 δρχ.).
265

 Ομοίως, τα δημοτικά έργα απορροφούν 

ετησίως μόλις το 7,46% των τακτικών δαπανών του προϋπολογισμού (25.060 δρχ.). 

Οι δαπάνες για δημοτικά έργα, μαζί με τη δαπάνη για οδοποιία, φωτισμό και 

υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου, απορροφούν ετησίως το 35,5% του 

προϋπολογισμού (119.204 δρχ.). Οι δαπάνες για δημοτικά έργα στα 1911-1912 θα 

ανέλθουν στις 23.400 δρχ.
266

 Οι δαπάνες αυτές θα διατεθούν για την συντήρηση 

του υδραγωγείου, την επισκευή των κρηνών ή την κατασκευή νέων, τη 

δενδροφύτευση και συντήρηση δημοτικών δένδρων, καθώς και τη σύνταξη μελετών 

για το υδραγωγείο. Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα απορροφηθούν 80.000 δρχ. από τη 

σύναψη δανείου για την εκτέλεση δημοτικών έργων.  

     Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνος Σταματάκης, πιστεύει ότι 

δυνάμει του 395 Νόμου το σχέδιο πόλης έχει υποχρεωτική εφαρμογή στην πλατεία 

του Πρίγκιπα Γεωργίου. Ο Σταματάκης θεωρεί αναγκαία την τροποποίηση του 

σχεδίου, επειδή η εφαρμογή του καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή για 

το Δημόσιο και τον Δήμο. Σύμφωνα με τον Σταματάκη, η οικονομική κατάσταση του 

Δήμου Ηρακλείου δεν επιτρέπει να αναλάβει τέτοιες υποχρεώσεις, καθώς, όπως 

επισημαίνει, έχει αναλάβει έργα που αφορούν την υγεία των πολιτών, 

αναφέροντας χαρακτηριστικά το ζήτημα του υδραγωγείου και της κατασκευής των 

οχετών. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την τροποποίηση του σχεδίου στην 

πλατεία του Πρίγκιπα Γεωργίου, ζητώντας παράλληλα από την κυβέρνηση να 

ενεργήσει προκειμένου να τροποποιηθεί το σχέδιο πόλης. Τον Μάρτιο του 1912, το 

Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε το ενδεχόμενο απαλλοτρίωσης των μαγαζιών στην 

αγορά Ακτάρικα προτείνοντας, παράλληλα, να παραχωρηθεί σ’ αυτούς ως 

αποζημίωση ανάλογος χώρος πίσω από τα εν λόγω μαγαζιά.
267

 Επιπλέον, συζητείται 

η κατεδάφιση μέρους του φρουρίου για την ανέγερση δημοτικών καταστημάτων. 

Είναι ενδεικτική, επομένως, η τάση εξωραϊσμού του αστικού ιστού της πόλεως 
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μέσω της εφαρμογής του σχεδίου, έστω και τροποποιημένου, με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος.   

     Στα 1912-1913 οι δαπάνες για δημοτικά έργα θα ανέλθουν στις 24.400 δρχ.
268

 

Υπολογίζεται επίσης ότι θα εξοικονομηθούν 592.000 δρχ. από τη σύναψη δανείων 

για την εκτέλεση εκτεταμένων δημοτικών έργων (92.000 δρχ.) και την κατασκευή 

δημοτικής αγοράς (500.000 δρχ.).
269

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου θεωρούσε 

απαραίτητη την κατασκευή δημοτικής αγοράς για λόγους που αφορούν την υγιεινή 

των τροφίμων εν γένει και για λόγους υγείας των δημοτών.
270

 Οι λόγοι ήταν 

βεβαίως και οικονομικοί. Έτσι διατυπώθηκε η άποψη να ζητηθούν σχετικές 

πληροφορίες και η γνώμη του Δημάρχου Αθηναίων. Για το λόγο αυτό ψηφίστηκε η 

συνομολόγηση δανείου 500.000 δρχ. για την κατασκευή δημοτικής αγοράς και τις 

αποζημιώσεις των κτημάτων που θα απαλλοτριωθούν. 

     Οι τακτικές και έκτακτες δαπάνες για δημοτικά έργα από 616.400 δρχ. στα 1912-

1913, θα ανέλθουν στις 644.400 δρχ. στα 1913-1914.
271

 Αν υπολογίσουμε ότι από 

τις 644.400 δρχ. μόλις 37.400 δρχ. αποτελούν μέρος των τακτικών δαπανών του 

προϋπολογισμού, ενώ οι υπόλοιπες προϊόν δανειακών συμβάσεων, 

αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες από τη μη σύναψη τους. Από αυτές 500.000 δρχ. 

προορίζονται για την κατασκευή δημοτικής αγοράς και 107.000 δρχ. για την 

εκτέλεση διαφόρων άλλων δημοτικών έργων. 

     Τον επόμενο χρόνο οι δαπάνες για δημοτικά έργα μειώνονται στις 179.000 

δρχ.
272

 Στο διάστημα αυτό αποφασίζεται η συνομολόγηση δανειακής σύμβασης 

ύψους 250.000 δρχ., για την ανοικοδόμηση και διαρρύθμιση της ενετικής λέσχης 

Loggia, ώστε να εγκατασταθεί εκεί το νέο δημαρχείο, από την οποία ο Δήμος 

Ηρακλείου, για το τρέχον οικονομικό έτος, εκτιμά ότι θα εισπράξει τις δύο πρώτες 

δόσεις οι οποίες ανέρχονται στις 157.600 δρχ. Η Γενική Διοίκηση Κρήτης δώρισε, 

τον Οκτώβριο του  1905, την αρχαία ενετική λέσχη προκειμένου να στεγαστεί εκεί ο 
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Δήμος Ηρακλείου.
273

 Ήδη από το καλοκαίρι του 1911 ο Γενικός Πρόξενος της Ιταλίας 

στο νησί σε συνάντηση του με το δήμαρχο Ηρακλείου Στυλιανό Γεωργίου έδειξε 

ενδιαφέρον για την ανοικοδόμηση του ενετικού κτιρίου και δήλωσε ότι θα 

ενεργήσει προκειμένου η ιταλική κυβέρνηση να αποστείλει ειδικό μηχανικό.
274

 Στα 

1916 οι δαπάνες για δημοτικά έργα μειώνονται στις 125.700 δρχ. Το κονδύλι των 

τακτικών εσόδων αναμένεται να περιοριστεί στις 18.700 δρχ., ενώ οι υπόλοιπες 

106.000 δρχ. είναι προϊόν δανείου, υπόλοιπο πρώτης και δεύτερης δόσης, για την 

ανοικοδόμηση της ενετικής λέσχης. 

     Εκείνο που προξενεί εντύπωση από τα στοιχεία που συλλέξαμε για τις δαπάνες 

για δημοτικά έργα στο διάστημα 1911-1916, είναι ότι με εξαίρεση τη συνομολόγηση 

δανείου για την ανοικοδόμηση και διαρρύθμιση της αρχαίας ενετικής λέσχης 

Loggia, προκειμένου να στεγαστεί ο Δήμος Ηρακλείου, δεν προχώρησε καμία άλλη 

δανειακή σύμβαση.
275

 Η οικονομική στενοχωρία του Δήμου ήταν η κύρια αιτία που 

δεν προχώρησε καμία άλλη δανειακή σύμβαση, η οποία αποδόθηκε στους 

διαδοχικούς πολέμους (Βαλκανικοί Πόλεμου, Πρώτος Παγκόσμιος), στην αδυναμία 

του Δήμου Ηρακλείου να φορολογήσει τους ξένους υπηκόους πριν την ένωση, στο 

δυσανάλογο, σε σχέση με τις εισοδηματικές προσδοκίες και την οικονομική 

στενότητα των κατοίκων, φορολογικό πλαίσιο. Στο γεγονός αυτό οφείλεται η 

αδυναμία κάποιων φόρων να ξεχωρίσουν και να αποτελέσουν εγγύηση για τη 

σύναψη κάποιου δανείου.  Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραβλέψουμε ότι η Τράπεζα 

Κρήτης, στα τέλη του 1916, μετέβαλε την πιστωτική πολιτική της αρνούμενη την 

καταβολή των υπολοίπων δόσεων του δανείου των 250.000 δρχ. οι οποίες 

ανέρχονται στο ποσό των 180.302,72 δρχ.  

     Σε σταθερές τιμές, τα δημοτικά έργα απορροφούν, μεταξύ του 1911-1916, το 

7,95% των συνολικών δαπανών (24.890,15 δρχ.). Εάν σ’ αυτές συμπεριλάβουμε και 

τις δαπάνες για οδοποιία, φωτισμό και υδροδότηση το ύψος των συνολικών 

δαπανών, την πενταετία 1911-1916, θα ανέλθει στο 37,37% του προϋπολογισμού 

(116.923,89 δρχ.). Οι δαπάνες για δημοτικά έργα στα 1913-1914 θα φθάσουν στις 
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164.117 δρχ., μέγιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925. Στα 1911-1912 οι 

δαπάνες σε σταθερές τιμές έχουν ήδη ανέλθει κατά 290%, ενώ στα 1913-1914 

υπερβαίνουν κατά 400% τις δαπάνες του 1910-1911. Τα επόμενα χρόνια οι δαπάνες 

για δημοτικά έργα σε αποπληθωρισμένες τιμές μειώνονται σταθερά για να 

φθάσουν στα 1916 στις 63.131,62 δρχ. 

     Οι δαπάνες για την καθαριότητα μεταξύ του 1911-1916 απορροφούν ετησίως το 

11,63% του προϋπολογισμού (39.048 δρχ.).
276

  

 

2.5. Τα δημοτικά έσοδα και οι δαπάνες (1917-1921) 

2.5.1. Έσοδα 

     Ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων
277

 μεταξύ του 1917-1921 υπολογίζεται σε 

556.153,08 δρχ., ενώ ο μέσος όρος των δαπανών
278

 σε 589.435,3 δρχ. Συνεπώς, το 

μέσο ετήσιο έλλειμμα των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού ήταν 33.282,22 

δρχ. ίσο με το 5,98% των δημοτικών εσόδων. Την ίδια περίοδο βεβαιώθηκαν έσοδα 

706.726,46 δρχ. Έναντι αυτών των βεβαιωθέντων εσόδων δαπανήθηκαν 599.274,19 

δρχ. Επομένως, το μέσο ετήσιο πλεόνασμα των δημοτικών απολογισμών ήταν 

107.452,27 δρχ., ίσο με το 15,2% των βεβαιωθέντων εσόδων. 

     Σε σταθερές τιμές, ο μέσος όρος των προϋπολογισθέντων εσόδων υπολογίζεται 

σε 178.000,71 δρχ., ενώ ο μέσος όρος των δαπανών σε 188.013,4 δρχ. Συνεπώς, το 

μέσο ετήσιο έλλειμμα του προϋπολογισμού σε σταθερές τιμές θα ανέλθει στις 

10.012,69 δρχ. ή το 5,62% των δημοτικών εσόδων. 

     Αντιπαραβάλλοντας τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 1910-1911 με τα 

αντίστοιχα του 1918, διαπιστώνουμε ότι σημειώνεται αύξηση 76,67% από το ένα 
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έτος στο άλλο. Αντιθέτως τα συνολικά έσοδα σε σταθερές τιμές στα 1918 

παρουσιάζουν μείωση κατά 48,7% σε σχέση με το 1910-1911. Επιπλέον, τα 

προϋπολογισθέντα έσοδα από 310.377,5 δρχ. στα 1913-1914 θα ανέλθουν στις 

572.243 δρχ. στα 1920-1921, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 84,37%. Δραματική 

μείωση, σε σταθερές τιμές, εμφανίζουν τα συνολικά έσοδα του Δήμου Ηρακλείου 

κατά την περίοδο από το 1913-1914 έως το 1920-1921 η οποία υπερβαίνει το 57%. 

     Συγκρίνοντας τις δημοτικές δαπάνες στο Ηρακλείου το 1918 με αυτές του 1910-

1911 παρατηρείται αύξηση η οποία υπερβαίνει το 100%. Σε σταθερές τιμές, οι 

συνολικές δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου στα 1918 παρουσιάζονται μειωμένες 

κατά 41,76% σε σχέση με το 1910-1911. Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες από 

310.622 δρχ. στα 1913-1914 θα ανέλθουν στις 608.305,06 δρχ. στα 1920-1921. Σε 

σταθερές τιμές, οι δημοτικές δαπάνες μειώνονται κατά 55% την οκταετή περίοδο 

1913-1921. 

     Οι άμεσοι φόροι από 62.970 δρχ. στα 1911-1916 πέφτουν στις 50.417,5 δρχ. στα 

1917-1921. Οι άμεσοι φόροι που συγκεντρώνονται ετησίως, την περίοδο 1917-

1921, αντιστοιχούν στο 9,06% των συνολικών εσόδων. Στα 1917 θα ανέλθουν στις 

51.000 δρχ. Τα έσοδα από άμεσους φόρους στα 1918 αυξάνονται στις 60.670 δρχ., 

ενώ τα επόμενα δύο έτη θα περιοριστούν στις 45.000 δρχ., λόγω της κατάργησης 

του φόρου ½% επί των συγκομιζομένων προϊόντων. 

     Σε σταθερές τιμές, οι άμεσοι φόροι που συγκεντρώνονται ετησίως την περίοδο 

1917-1921 ανέρχονται σε ποσοστό 9,34% επί των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα από 

άμεσους φόρους στα 1917 έχουν ήδη μειωθεί κατά 20%, ενώ στα 1918 

υπολείπονται κατά 26% των εσόδων του 1916. Στα 1920-1921 τα έσοδα από 

άμεσους φόρους σε σταθερές τιμές έχουν μειωθεί κατά 85,81% σε σχέση με το 

1911-1912 και κατά 86,07% σε σχέση με το 1913-1914. 

     Οι έμμεσοι φόροι την περίοδο 1917-1921 ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 57,08% 

(317.463,75 δρχ.) των συνολικών εσόδων. Οι εισπράξεις του Δήμου από 219.000 

δρχ. στα 1916 αυξάνονται στις 223.600 δρχ. στα 1917. Τον Μάιο του 1917, το 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ασχολήθηκε με το ζήτημα της αύξησης των πόρων 

του Λιμενικού Ταμείου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη δανείου 
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4.000.000 δρχ. για την εκτέλεση των αναγκαίων λιμενικών έργων, επισημαίνοντας 

ότι η αύξηση των εισπραττόμενων φόρων θεωρείται μονόδρομος.
279

 Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες προτείνεται να αυξηθεί ο φόρος εισαγωγής από 7% σε 9%, της 

ζάχαρης από 2% σε 3%, του καφέ από 4% σε 6% και της εξαγωγής προϊόντων από 

1% σε 1,25%. Εν συνεχεία, όμως, αποφασίστηκε η επ’ αόριστον παράταση της 

ισχύος των ήδη επιβεβλημένων λιμενικών φόρων. Μετά τη λήξη της διετίας, η 

οποία ολοκληρώνεται την 1 Μαΐου 1918, το Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να 

τροποποιήσει την απόφαση του.   

     Στα 1918 οι έμμεσοι φόροι θα ανέλθουν στις 273.080 δρχ., ενώ το επόμενο έτος 

στις 354.589 δρχ. Ο προϋπολογισμός στα 1919-1920 παρουσιάζει διαφορές σε 

σχέση με τον προηγούμενο οι οποίες πηγάζουν από τη μεταβολή των φορολογικών 

νόμων και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος μετά τον πόλεμο.
280

 Τα τακτικά 

έσοδα του Δήμου Ηρακλείου από την έμμεση φορολόγηση αυξάνονται κατά 81.509 

δρχ. από την μία χρήση στην άλλη. Εξέλιξη που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην 

άνοδο των εισπράξεων του φόρου ωνίων, οι οποίες, σύμφωνα με τη Μόνιμο 

Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, μετά την αποκατάσταση της 

πολιτικής ομαλότητας σχεδόν διπλασιάσθηκαν, αλλά και στις προσόδους από την 

φορολογία εισοδήματος, από τις οποίες ο Δήμος θα λαμβάνει μέρισμα 10%. Η 

πρόσοδος αυτή δόθηκε ως αντικατάσταση του φόρου λαχανικών και οπωρικών, 

από τον οποίο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ο Δήμος Ηρακλείου είχε 

έσοδα 114.370 δρχ. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο φόρος λιανικής πώλησης οίνου 

και οινοπνευματωδών ποτών καταργείται. 

     Τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξάνονται στις 418.586 δρχ. στα 1920-1921. 

Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ καταργούνται ο φόρος λαχανικών και οπωρικών και το 

μέρισμα του Δήμου επί της φορολογίας ακινήτων τα έσοδα από την έμμεση 

φορολόγηση αυξάνονται. Τον Απρίλιο του 1920 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου 

επανήλθε εκ νέου στο ζήτημα της αύξησης του λιμενικού φόρου. Σύμφωνα με το 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου το έργο του νέου λιμένα δεν είναι δυνατόν να 

                                                           
279

 Χαρακτηριστικές από την άποψη αυτή είναι οι εκτιμήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου 

οι οποίες κάνουν λόγο για 300.000 δρχ. ετησίως. Βλ. ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 11.5.1917. 
280

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 18.3.1919 και συνεδρία 19.3.1919. 



127 

 

συντελεστεί με τις υφιστάμενες λιμενικές εισπράξεις. Όπως φαίνεται από το 

Βασιλικό Διάταγμα της 2 Σεπτεμβρίου 1917, τα ανώτατα ποσοστά των λιμενικών 

φόρων αυξάνονται σημαντικά προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έργου. Τα ποσοστά αυτά περιλαμβάνουν: 1) 

τον διπλασιασμό, από 7% σε 15%, του φόρου εισαγωγής, με εξαίρεση τη ζάχαρη της 

οποίας το ποσοστό αυξάνεται από το 2% στο 5% και του καφέ από το 4% στο 9%, 2) 

τον ορισμό σε 1,5% του φόρου επί της αξίας των εισαγομένων από άλλα μέρη της 

Ελλάδας εμπορευμάτων, 3) την τροποποίηση από 1% σε 3% του φόρου εξαγωγής 

και 4) την επιβολή φόρου 1% επί της αξίας των ατελώς εισαγομένων 

εμπορευμάτων.
281

 Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι η θέση του 

Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου ο οποίος τάσσεται υπέρ της άμεσης εκτέλεσης του 

έργου και της αύξησης των λιμενικών φόρων, διότι θεωρεί ότι εξυπηρετεί ζωτικά 

συμφέροντα για το Νομό.
282

 Η ανωτέρω αυξημένη λιμενική φορολογία θα αρχίσει 

να εισπράττεται μετά την υπογραφή του εργολαβικού συμβολαίου με την ανάδοχο 

εταιρεία και η ισχύς της ορίζεται μέχρι την εξόφληση του δανείου. Δεν πρέπει 

εξάλλου να παραβλέψουμε ότι η ετήσια είσπραξη αναμένεται να ανέλθει στις 

800.000 δρχ.  

     Σε σταθερές τιμές, οι έμμεσοι φόροι ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 56,06% των 

εσόδων. Στα 1918 τα έσοδα από έμμεσους φόρους σε σταθερές τιμές θα 

περιοριστούν στις 89.387,88 δρχ., ελάχιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925. 

Τα έσοδα από έμμεσους φόρους στα 1919-1920 έχουν ήδη ανέλθει κατά 18,27%, 

ενώ στα 1920-1921 υπερβαίνουν κατά 23,19% τα έσοδα του 1918. 

     Στα 1918 τα προϋπολογισθέντα έσοδα από έμμεσους φόρους είναι υψηλότερα 

κατά 122% σε σχέση με το 1911-1912. Σε σταθερές τιμές, τα συνολικά έσοδα του 

Δήμου Ηρακλείου από έμμεσους φόρους στα 1918 εμφανίζεται να υπολείπονται 

αυτών στα 1911-1912 κατά 33,98%. 

     Τα προϋπολογισθέντα έσοδα από έμμεσους φόρους την οκταετία 1913-1921 

παρουσιάζουν αύξηση 232,07%. Αντίθετα με την τάση των προϋπολογισθέντων 
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εσόδων, το επίπεδο των εσόδων από έμμεσους φόρους σε σταθερές τιμές 

εμφανίζει σημαντική μείωση από το 1913 έως το 1921 η οποία αγγίζει το 22,76%.  

     Τα έσοδα από τους φόρους ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και 

εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων, στο διάστημα 1917-1921, αποτελούν το 

14,11% των συνολικών εσόδων (83.172,5 δρχ.). Τα έσοδα από τους φόρους ζυγίου, 

σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων στα 

1917 θα ανέλθουν στις 88.600 δρχ. Ωστόσο στα επόμενα δύο έτη καταγράφουν 

απώλειες οι οποίες υπερβαίνουν το 18% (18,28%). Στα 1920-1921 τα έσοδα των 

τριών αυτών φόρων αυξάνονται στις 94.085 δρχ., μέγιστη τιμή για την τετραετία 

1917-1921.  

     Σε σταθερές τιμές, οι έμμεσοι φόροι ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος 

και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 15,3% των 

εσόδων. Τα έσοδα στα 1917 έχουν μειωθεί κατά 66,75%, ενώ στα 1919-1920 

υπολείπονται κατά 80,72% των εσόδων του 1913-1914. 

     Τα έσοδα από τον φόρο σφαγείου και κρεοπωλείου την περίοδο 1917-1921 

ανέρχονταν σε 40.921,25 δρχ. κατά μέσο όρο και αποτελούσαν το 12,89% των 

έμμεσων φόρων. Στα 1917 υπάρχει μία σημαντική αύξηση των εσόδων η οποία 

αγγίζει το 14% (45.600 δρχ.). Ωστόσο, τα επόμενα δύο έτη καταγράφουν σημαντικές 

απώλειες οι οποίες υπερβαίνουν το 20% (21,05%). Τα μεγαλύτερα έσοδα 

πραγματοποιούνται την περίοδο 1920-1921, καθώς το ύψος τους υπερβαίνει τις 

46.000 δρχ. (46.080 δρχ.). Η δραχμή αυτά τα χρόνια υποτιμείται. Επομένως η 

αύξηση των εσόδων που παρατηρείται ιδίως μετά το 1920 θα πρέπει να τεθεί σ’ 

αυτά τα πλαίσια. Το ίδιο και για τις δαπάνες. Ο ρυθμός μεταβολής του 

πληθωρισμού από 8% το 1920 θα φτάσει το 1923 στο 62%.
283

 Επιπλέον, η ισοτιμία 

δραχμής/στερλίνας το 1923 θα φτάσει τις 1.129 μονάδες έναντι των 100 του 1918. 

Δεν πρέπει εξάλλου να παραβλέψουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση το 1922 

αποφάσισε την έκδοση αναγκαστικού δανείου.
284

 Με το αναγκαστικό αυτό δάνειο 
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οι κάτοχοι χαρτονομισμάτων θα έκοβαν τα χαρτονομίσματα τους σε δύο ίσα μέρη. 

Το ένα μισό θα ανταλλασσόταν με τη μισή συνολική ονομαστική αξία και παρέμενε 

στην κυκλοφορία, ενώ το άλλο μισό θα ανταλλασσόταν με έντοκα γραμμάτια του 

δημοσίου. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι η επείγουσα ανάγκη κάλυψης των 

πολεμικών δαπανών οδηγεί το κράτος το 1923 στην έκδοση ακάλυπτου 

χαρτονομίσματος, μέσω της επέκτασης του προνομίου της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος κατά 750 εκατ. Δραχμές.
285

 Συνέπεια του παραπάνω μέτρου ήταν η 

περαιτέρω υποτίμηση της εσωτερικής και εξωτερικής αξίας της δραχμής. 

     Τα έσοδα από τον φόρου ζυγίου αποτελούν το 8,58% των έμμεσων φόρων 

(27.251,25 δρχ.). Η μεγαλύτερη αύξηση γίνεται στα 1917 όταν τα έσοδα αυξάνονται 

κατά 21,74% (28.000 δρχ.). Τα επόμενα δύο χρόνια μειώνονται σταθερά για να 

φθάσουν στα 1920-1921 στις 28.005 δρχ. 

     Τα έσοδα από τον φόρο εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων, στο διάστημα 

1917-1921, ανέρχονταν κατά μέσο όρο στις 15.000 δρχ. και αποτελούσαν το 4,72% 

των έμμεσων φόρων. Τα έσοδα από τον φόρο εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων, 

μεταξύ του 1916-1920, μειώνονται κατά 60%. Η μεγάλη βουτιά γίνεται στα 1917 

όταν τα έσοδα μειώνονται κατά 40% (15.000 δρχ.), ενώ τον επόμενο χρόνο τα έσοδα 

διατηρούνται σταθερά. Τα έσοδα από 15.000 δρχ. στα 1918 πέφτουν στις 10.000 

δρχ. στα 1919-1920, για να φθάσουν στις 20.000 δρχ. στα 1920-1921.    

     Τα έσοδα από το φόρο ωνίων και εμπορευμάτων αντιπροσωπεύουν το 35,43% 

των έμμεσων φόρων (112.500 δρχ.). Στα 1917 ανέρχονταν στις 70.000 δρχ. Στα 1918 

θα περιοριστούν στις 60.000 δρχ., εξαιτίας της μη φορολόγησης των εισαγόμενων 

από άλλες περιοχές του νησιού εμπορευμάτων, ενώ το επόμενο έτος θα ανέλθουν 

στις 120.000 δρχ. Τα έσοδα από το φόρο ωνίων και εμπορευμάτων στα 1920-1921 

ανέρχονταν στις 200.000 δρχ. 

     Ο φόρος αγοραπωλησίας ζώων αποτελεί το 11,65% των έμμεσων φόρων 

(36.977,5 δρχ.). Τα έσοδα σχεδόν τετραπλασιάζονται κατά το διάστημα 1916-1920. 

Τα έσοδα στα 1917 διπλασιάζονται. Τα επόμενα χρόνια αυξάνονται σταθερά για να 

φθάσουν στα 1920-1921 στις 46.400 δρχ.   
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     Ο φόρος ιχθυαλιείας απέδωσε κατά μέσο όρο 26.326,5 δρχ. ή το 8,29% των 

έμμεσων φόρων. Τα έσοδα τριπλασιάζονται κατά το διάστημα 1916-1917. 

Ακολούθως, με εξαίρεση το 1918, όπου περιστέλλονται κατά 39,32%, αυξάνονται 

σταθερά με μέγιστη τιμή τους τις 33.101 δρχ. 

     Ο φόρος λαχανικών και οπωρικών, μεταξύ του 1918-1920, στη συνέχεια 

καταργήθηκε, αποτελούσε το 9,77% των έμμεσων φόρων (61.327 δρχ.). Στα 1918 τα 

έσοδα θα φθάσουν στις 75.000 δρχ., ενώ το επόμενο έτος μειώνονται στις 47.654 

δρχ. 

     Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης αποτελούν μόλις το 4,5% των συνολικών 

εσόδων (25.034,37 δρχ.). Στα 1917 θα ανέλθουν στις 28.800 δρχ. Τα έσοδα από 

φόρους κατανάλωσης μειώνονται στις 24.762,5 δρχ. στα 1918 και στις 20.535 δρχ. 

στα 1919-1920. Τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης θα φθάσουν στα 1920-1921 

στις 26.040 δρχ.    

     Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης ανέρχονται κατά 

μέσο όρο, την περίοδο 1917-1921, στο 4,66% των εσόδων. Τα έσοδα από τους 

φόρους κατανάλωσης σε σταθερές τιμές μειώνονται στις 12.100,84 δρχ. στα 1917 

και στις 8.105,56 δρχ. στα 1918. Στα 1919-1920 τα έσοδα έχουν πέσει κατά 78,81% 

σε σχέση με το 1913-1914 και κατά 81,07% σε σχέση με το 1911-1912. 

     Τα έσοδα από την διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής 

αποτελούν το 14,58% των συνολικών εσόδων (81.097,5 δρχ.). Τα έσοδα από τη 

διακίνηση και κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής θα φθάσουν στα 1917 

στις 72.100 δρχ. Στη συνέχεια θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, με εξαίρεση το 

1919-1920 όπου θα πέσουν στις 77.535 δρχ.  

     Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως την περίοδο 1917-

1921 από τη διακίνηση και κατανάλωση  προϊόντων ζωικής παραγωγής ανέρχονται 

σε ποσοστό 14,67% επί των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα σε σταθερές τιμές από 

33.998,75 δρχ. στα 1916 πέφτουν στις 30.294,11 δρχ. στα 1917 και στις 25.949,26 

δρχ. στα 1918. Στα 1919-1920 τα έσοδα σε σταθερές τιμές μειώνονται κατά 66,87% 
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σε σχέση με το 1911-1912. Στα 1920-1921 τα έσοδα θα ανέλθουν μόλις στις 

25.119,7 δρχ. 

     Τα μη φορολογικά έσοδα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 7,93% των τακτικών και 

έκτακτων εσόδων του προϋπολογισμού (44.109,5 δρχ.). Τα μη φορολογικά έσοδα 

από 39.841 δρχ. στα 1916 θα μειωθούν στις 36.648 δρχ. στα 1917. Στα 1918 θα 

ανέλθουν στις 44.720 δρχ., ενώ το επόμενο έτος περιστέλλονται κατά 1.000 δρχ. Τα 

μη φορολογικά έσοδα θα φθάσουν στα 1920-1921 στις 51.350 δρχ. 

     Τα μη φορολογικά έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως σε σταθερές τιμές την 

περίοδο 1917-1921 ανέρχονται σε ποσοστό 7,94% επί των εσόδων. Σε σταθερές 

τιμές, τα μη φορολογικά έσοδα πέφτουν από 24.854,02 δρχ. στα 1916, στις 

15.398,31 δρχ. στα 1917 και στις 14.638,29 δρχ. στα 1918. Στα 1920-1921 τα μη 

φορολογικά έσοδα μειώνονται κατά 77,18% σε σχέση με το 1912-1913. 

 

2.5.2. Δαπάνες 

     Οι δαπάνες την τετραετία 1917-1921 παρουσιάζουν αύξηση, διότι εκτός από την 

αύξηση της τιμής των πρώτων υλών και των ημερομισθίων, διαπιστώνεται αύξηση 

των αποδοχών των δημοτικών υπαλλήλων λόγω του πολέμου. Ο μέσος όρος των 

τακτικών δαπανών κατά το διάστημα 1917-1921 ανέρχεται σε 589.435,3 δρχ.
286

 Οι 

δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων απορροφούν ετησίως το 

22,09% των συνολικών δαπανών (130.237,59 δρχ.). Στα 1917 θα ανέλθουν στις 

122.040,36 δρχ. από 97.742 δρχ. στα 1916. Εκείνο που θα πρέπει να 

παρατηρήσουμε από τα στοιχεία που μελετήσαμε είναι η προσπάθεια του Δήμου 

Ηρακλείου να σταθεί αρωγός στις έκτακτες βιοτικές ανάγκες των υπαλλήλων του. Οι 

υπερβολικές υπερτιμήσεις των τροφίμων και άλλων ειδών, εξαιτίας του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, οδήγησαν σε μείωση του βιοτικού επιπέδου των δημοτικών 

υπαλλήλων. Μάλιστα, στις 14 Δεκεμβρίου 1916, κατά τη συζήτηση του σχεδίου του 
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προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 1917, η Μόνιμος Επιτροπή πρότεινε την 

προσωρινή αύξηση των μισθοδοσιών η οποία θα αναλογούσε στο 15% επί των 

μισθών των δημοτικών υπαλλήλων.
287

 Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, στις 30 

Δεκεμβρίου 1916, η πρόταση αναθεωρήθηκε.
288

 Γι’ αυτούς που λάμβαναν μισθό 

μέχρι 120 δρχ. προβλέπονταν αύξηση 20%, ενώ για εκείνους που λάμβαναν μισθό 

ανώτερο των 120 δρχ. προβλέπονταν αύξηση 15%. Η πρόταση έγινε ομοφώνως 

αποδεκτή από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. 

     Στα 1918 οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων θα ανέλθουν 

στις 128.657 δρχ. Ο Δήμος Ηρακλείου και εδώ, ορμώμενος από την απόφαση της 

ελληνικής κυβέρνησης να σταθεί αρωγός στους δημοσίους υπαλλήλους, λόγω του 

Πολέμου, αποφασίζει την χορήγηση προσωρινού επιδόματος στους δημοτικούς 

υπαλλήλους, το οποίο ισοδυναμούσε με το 50% του οργανικού μισθού αυτών που 

παίρνουν μέχρι και 140 δρχ. μηνιαίως και 40% επί του μισθού εκείνων οι οποίοι 

λάμβαναν μηνιαίως πλέον των 140 δρχ.
289

 Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος στο κατώτερο προσωπικό του 

νοσοκομείου. Για τον διευθυντή ιατρό 20% επί του οργανικού μισθού του, ενώ για 

όλους τους άλλους υπαλλήλους 15%.  

     Στα 1919-1920 οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων 

μειώνονται στις 122.680 δρχ., για να υπερβούν τις 140.000 δρχ.(147.573 δρχ.) στα 

1920-1921. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, τον Μάρτιο του 1920, 

κατά την συζήτηση του σχεδίου του προϋπολογισμού της χρήσης 1920-1921 

αποφασίστηκε η αύξηση του προσωρινού επιδόματος. Σύμφωνα με αυτήν, όσοι 

λαμβάνουν μισθό μέχρι 100 δρχ. το ποσοστό αύξησης του προσωρινού επιδόματος 

θα αγγίξει το 100%, ενώ όσοι αμείβονται από 100 δρχ. μέχρι 150 δρχ. το 90%. 

Ακόμη, για εκείνους που λαμβάνουν μισθό από 150 δρχ. και πάνω σε 80%. 
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     Σε σταθερές τιμές, οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων 

ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 22,44% των τακτικών δαπανών. Από 60.974,42 δρχ. 

στα 1916, πέφτουν στις 51.277,46 δρχ. στα 1917 και στις 42.113,58 δρχ. στα 1918. 

Στα 1919-1920 οι δαπάνες έχουν μειωθεί κατά 73,05% σε σχέση με το 1908-1909. 

     Τα έργα για την οδοποιία απορροφούν, μεταξύ του 1917-1921, το 11,67% των 

συνολικών δαπανών (68.810 δρχ.). Για το ίδιο διάστημα οι δαπάνες για δημοτικά 

έργα απορροφούν το 6,8% των δαπανών (40.122,12 δρχ.). Ομοίως, εάν σ’ αυτές 

συμπεριλάβουμε και τις δαπάνες για την οδοποιία, τον φωτισμό και την 

υδροδότηση της πόλης οι ετήσιες δημοτικές δαπάνες μεταξύ 1917-1921 θα 

ανέλθουν στις 589.435,3 δρχ. ή το 25,24% των συνολικών δαπανών.  Οι δαπάνες για 

δημοτικά έργα στα 1917 ανέρχονταν στις 224.391,22 δρχ. Από αυτές μόλις οι 

44.088,5 δρχ. θα εκτελούνταν μέσω των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Το 

υπολειπόμενο ποσό, 180.302,72 δρχ., αποτελεί προϊόν τοκοχρεολυτικού δανείου 

250.000 δρχ. για την ανοικοδόμηση της ενετικής λέσχης Loggia. Ωστόσο, σύμφωνα 

με την απαγορευτική διαταγή της Προσωρινής Κυβέρνησης, η οποία υπογράφτηκε 

στα τέλη του 1916, η Τράπεζα Κρήτης αρνείται να καταβάλλει το ανωτέρω ποσό.
290

 

Έτσι, ο Δήμος καλείται να καταβάλλει τόκους και χρεολύσια επί ενός δανείου το 

οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του δεν το έχει λάβει. Δεν πρέπει, εξάλλου, να 

παραβλέψουμε το γεγονός ότι η κατασκευή του έργου υπερέβη τους αρχικούς 

υπολογισμούς. Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Ιωάννης Βογιατζάκης, ύστερα από ομόφωνη 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ζήτησε από την Τράπεζα Κρήτης την παροχή 

δανείου ίσου ποσού.
291

 Τις τάσεις αυτές ενίσχυε η αύξηση των υλικών και του 

εργασιακού κόστους, αποτέλεσμα του Ά Παγκοσμίου Πολέμου, συντελώντας στην 

υπέρβαση των προϋπολογισθέντων δαπανών για την αποπεράτωση του έργου. 

Τελικά η Προσωρινή Κυβέρνηση δεν έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου 

Ηρακλείου. Λίγους μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 1917, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ηρακλείου ζήτησε από την Προσωρινή Κυβέρνηση την τροποποίηση της δανειακής 

σύμβασης.
292

 Η τροποποίηση αφορά τη μετατόπιση του υπολειπόμενου ποσού του 

δανείου για την κατασκευή και τον καθαρισμό του εσωτερικού και εξωτερικού 
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υδραγωγείου. Ούτε, όμως, το αίτημα αυτό έγινε αποδεκτό. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του ότι ο Δήμος από τη 

μία δε θα μπορέσει να εισπράξει το υπολειπόμενο ποσό του δανείου και από την 

άλλη να ολοκληρώσει το οικοδόμημα, με συνέπεια σε λίγα χρόνια να απορροφηθεί 

εξολοκλήρου το ποσό προκειμένου να καλυφθεί το τοκοχρεολύσιο του δανείου. Οι 

προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος κλιμακώνονται τον Μάιο του 1917, 

όταν νέα πρόταση αξιώνει την καταβολή του υπόλοιπου ποσού του δανείου 

180.302,72 δρχ. για την αποπεράτωση του έργου της ενετικής λέσχης, εάν η 

Προσωρινή Κυβέρνηση δεχθεί να αποπερατώσει το όλο έργο στη βάση των 

σχεδιαγραμμάτων του ιταλού αρχιτέκτονα Μαξ Όγγαρο, δαπανώντας η ίδια το 

επιπλέον ποσό που θα απαιτηθεί.
293

 Η Προσωρινή Κυβέρνηση ανέλαβε τελικά τη 

συνέχιση των εργασιών με την έναρξη του έργου να τοποθετείται αμέσως μετά τη 

λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
294

 

     Η απόφαση αυτή θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σχετίζεται με την 

διαφαινόμενη κατίσχυση του κράτους της Θεσσαλονίκης επί του κράτους των 

Αθηνών. Δεν πρέπει εξάλλου να παραβλέψουμε το ρόλο της Τράπεζας Κρήτης στο 

Κίνημα της Εθνικής Άμυνας και στη δημιουργία του κλίματος «κρίσης» στη σχέση 

της με τον Δήμο Ηρακλείου. Η Τράπεζα Κρήτης θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι 

δεσμεύει το σύνολο των πιστώσεων της για τις ανάγκες του κινήματος. Σε μια τέτοια 

ερμηνεία συνηγορεί η μεταβολή της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας, 

αποτέλεσμα της απόλυτης ταύτισης με την Προσωρινή Κυβέρνηση, η οποία 

αποτυπώνεται από την στάση που επέδειξε, την περίοδο 1916-1917, στη καταβολή 

των υπολοίπων δόσεων του δανείου. 

     Εκείνο που προξενεί εντύπωση είναι ότι τον Φεβρουάριο του 1918 η Τράπεζα 

Κρήτης αρνείται εκ νέου να καταβάλλει το υπόλοιπο (180.302,72 δρχ.) του δανείου 

250.000 δρχ., ενώ λίγους μήνες αργότερα ζητεί τόκο επί κεφαλαίου το οποίο δεν 

κατέβαλε.
295

 Παρόλα αυτά, στα τέλη του 1918, η Τράπεζα δέχθηκε να μην εισπράξει 

τόκους για όλο το ποσό του δανείου αλλά μόνο για το ποσό το οποίο κατέβαλε. 
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Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή είναι ότι, στις 28 Μαρτίου 1919, κατά τη 

συζήτηση του προϋπολογισμού των εξόδων της χρήσης 1919-1920 αναγράφηκε η 

καταβολή τοκοχρεολυτικής δόσης και όχι το υπολειπόμενο ποσό.
296

        

     Τον Δεκέμβριο του 1916 ο δήμαρχος Ηρακλείου, Ιωάννης Βογιατζάκης, υπέβαλε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο έγγραφο του νομάρχη Ηρακλείου με το οποίο πρότεινε, 

λόγω της ανόδου της τιμής του κρέατος, την κατασκευή δημοτικού κρεοπωλείου, 

ώστε να διευκολυνθούν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα από τις δύσκολες 

κοινωνικές περιστάσεις.
297

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού συζήτησε το ζήτημα 

κατέληξε ομοφώνως ότι ο Δήμος αδυνατεί να ιδρύσει δημοτικό κρεοπωλείο για 

τους εξής λόγους: 1) διότι η έλλειψη κρέατος στην αγορά του Ηρακλείου οφείλεται 

κατά πρώτο λόγο στην ύπαρξη μικρού αριθμού σφαγμένων ζώων στο νομό 

Ηρακλείου, κατά δεύτερο στη κατανάλωση στα χωριά κρέατος απαλλαγμένου από 

το δημοτικό φόρο -17 λεπτά περίπου κατ’ οκά- σε τιμές πολλές φορές ανώτερες από 

τις ισχύουσες διατιμήσεις της πόλης του Ηρακλείου και τρίτον στην απαγόρευση 

εισαγωγής από άλλο νομό της Κρήτης ζώων προς σφαγή, 2) διότι αφενός ο Δήμος 

Ηρακλείου θα έρθει αντιμέτωπος με μια ολόκληρη επαγγελματική τάξη αυτή των 

κρεοπωλών και αφετέρου δεν θα προσέφερε καμία υπηρεσία στους δημότες διότι 

στερούμενος του δικαιώματος της επίταξης θα βρίσκονταν σε ίση ή και μεγαλύτερη 

δυσχέρεια από τους επαγγελματίες κρεοπώλες να προμηθευτεί ζώα προς σφαγή. 

Για τους λόγους αυτούς το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι θα ήταν ωφελιμότερο αν 

από την αρμόδια αρχή αίρονταν η απαγόρευση εισαγωγής από άλλους νομούς της 

Κρήτης και πιο συγκεκριμένα της εισαγωγής από τον νομό Λασιθίου ζώων προς 

σφαγή στο νομό Ηρακλείου και δεύτερον αν γίνονταν από την επιτροπή των 

τροφίμων τροποποίηση της ισχύουσας διατίμησης των κρεάτων.  

     Στα 1918 οι δαπάνες για δημοτικά έργα θα ανέλθουν στις 401.782,72 δρχ. Από 

αυτές μόλις 21.480 δρχ. θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η άνοδος 

αυτή οφείλεται στην αναγραφή του υπολειπόμενου ποσού του δανείου για την 

ανοικοδόμηση της ενετικής λέσχης (180.302,72 δρχ.) και του κονδυλίου 200.000 
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δρχ. για την ανύψωση των υδάτων της πηγής Μηλιαρά και διοχέτευση τους στο 

υπάρχον υδραγωγείο.
298

 

     Οι δαπάνες για δημοτικά έργα στα 1919-1920 θα ανέλθουν μόλις στις 55.320 

δρχ. και θα εκτελεσθούν όλες από τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού. Τον 

επόμενο χρόνο οι δαπάνες που προϋπολογίζει να καλύψει ο Δήμος μέσω των 

τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού ανέρχονται μόλις στις 39.600 δρχ. Ωστόσο, 

αντιστρόφως ανάλογη πορεία θα ακολουθήσουν οι, μέσω έκτακτων εσόδων, 

δαπάνες, οι οποίες θα ανέλθουν στο 1.600.000 δρχ. και θα καλυφθούν 

εξολοκλήρου από τη συνομολόγηση δανείων. Από αυτές, 1.200.000 δρχ. θα 

διατεθούν για την επισκευή του υδραγωγείου και 400.000 δρχ. για τη ρυμοτομία 

της αγοράς Ακτάρικα και την ανοικοδόμηση μαγαζιών. Επιπλέον, αναγράφεται το 

ποσό των 16.555,90 δρχ. ως τοκοχρεολύσιο δανείου για την ανοικοδόμηση της 

Loggia. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι τα τέλη του 1921 δεν πραγματοποιήθηκε 

κανένα από τα προαναφερθέντα δάνεια. 

     Σε σταθερές τιμές, τα δημοτικά έργα απορροφούν, μεταξύ του 1917-1921, το 

6,97% των συνολικών δαπανών (13.116,92 δρχ.). Εάν σ’ αυτές συμπεριλάβουμε και 

τις δαπάνες για οδοποιία, φωτισμό και υδροδότηση τότε διαπιστώνουμε ότι το 

ποσοστό τους επί των συνολικών δημοτικών δαπανών αγγίζει το 26,02% (48.935,47 

δρχ.). Οι δαπάνες στα 1917 έχουν μειωθεί κατά 65,18%, ενώ στα 1919-1920 

υπολείπονται κατά 71,91% των δαπανών του 1913-1914. Οι δαπάνες στα 1920-1921 

θα μειωθούν στις 29.486,97 δρχ., ελάχιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925. 

     Οι δαπάνες για την υγεία και καθαριότητα της πόλης, μεταξύ του 1917-1921, 

απορροφούν το 8,83% των συνολικών δαπανών (52.100 δρχ.). 
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2.6. Τα δημοτικά έσοδα και οι δαπάνες (1921-1923) 

2.6.1. Έσοδα 

     Ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων
299

 την διετία 1921-1923 υπολογίζεται σε 

1.078.088,28 δρχ., ενώ ο μέσος όρος των δαπανών
300

 σε 1.076.472,2 δρχ. Συνεπώς, 

το μέσο ετήσιο πλεόνασμα των τακτικών και έκτακτων εσόδων του 

προϋπολογισμού ήταν 1.616,09 δρχ., ίσο με το 0,15% των δημοτικών εσόδων. Την 

ίδια περίοδο στα ταμεία του Δήμου εισήλθαν κατά μέσο όρο 1.854.082,4 δρχ. 

Έναντι αυτών των βεβαιωθέντων εσόδων δαπανήθηκαν 1.196.416,8 δρχ. Επομένως, 

το μέσο ετήσιο βεβαιωθέν πλεόνασμα μεταξύ 1921-1923 ήταν 657.665,6 δρχ., ίσο 

με το 35,47% των βεβαιωθέντων εσόδων. 

     Σε σταθερές τιμές, ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων, μεταξύ του 1921-1923, 

υπολογίζεται σε 180.968,4 δρχ., ενώ ο μέσος όρος των δαπανών σε 180.664,4 δρχ. 

Στα 1921-1922 τα συνολικά έσοδα σε σταθερές τιμές έχουν μειωθεί κατά 46,95%, 

ενώ στα 1922-1923 υπολείπονται κατά 52,78% των εσόδων του 1908-1909. Στα 

1922-1923 οι δαπάνες σε σταθερές τιμές έχουν μειωθεί κατά 39,7% σε σχέση με το 

1906-1907 και κατά 52,78% σε σχέση με το 1908-1909.  

     Οι άμεσοι φόροι που συγκεντρώνονται ετησίως την περίοδο 1921-1923 

ανέρχονται σε ποσοστό 5,1% (55.000 δρχ.) επί των συνολικών εσόδων έναντι 9,06% 

στα 1917-1921. Τα έσοδα από τους άμεσους φόρους στα 1921-1922 θα ανέλθουν 

στις 45.000 δρχ., ενώ το επόμενο έτος στις 65.000 δρχ., λόγω της μετατόπισης από 

την κατηγορία των έμμεσων σ’ αυτήν των άμεσων φόρων του δημοτικού 

μερίσματος από τη φορολογία εισοδήματος και της αυτόματης υπερτίμησης 

ακινήτων κατά το νόμο 1642 (10.000 δρχ.) και της επαναφοράς, αυτή τη φορά στους 

άμεσους φόρους, του μερίσματος του Δήμου επί της φορολογίας της καθαρής 

προσόδου (10.000 δρχ.).  

     Σε σταθερές τιμές, οι άμεσοι φόροι που συγκεντρώνονται ετησίως την περίοδο 

1921-1923 ανέρχονται σε ποσοστό 5,07% επί των συνολικών εσόδων. Στα 1921-
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1922 οι άμεσοι φόροι σε σταθερές τιμές έχουν μειωθεί κατά 82,84% σε σχέση με το 

1910-1911 και κατά 88,83% σε σχέση με το 1913-1914. Στα 1922-1923 οι άμεσοι 

φόροι σε σταθερές τιμές έχουν μειωθεί κατά 90%, περίπου, σε σχέση με το 1913-

1914. 

     Οι έμμεσοι φόροι ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 67,32% των εσόδων 

(725.737,87 δρχ.). Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία στα 1921-1922 θα 

ανέλθουν στις 540.204 δρχ. έναντι 418.586 δρχ. στα 1920-1921. Στο διάστημα αυτό 

ο φόρος αγοραπωλησίας ζώων καταργείται, διότι τα σφάγια θεωρείται ότι 

βαρύνονται πολλαπλά, και στη θέση του επανέρχεται ο φόρος λαχανικών και 

οπωρικών.
301

 Χαρακτηριστική από αυτή την άποψη είναι η επάνοδος στον 

προϋπολογισμό του δημοτικού μερίσματος από την φορολογία εισοδήματος και την 

αυτόματη υπερτίμηση ακινήτων. Χαρακτηριστική, είναι, επίσης, η εισαγωγή τριών 

νέων φόρων:
302

 α) του φόρου επί των, μέσω ξηράς, μεταφερομένων εγχώριων 

προϊόντων, β) του φόρου μεταφερομένων εγχωρίων προϊόντων επί ταχυδρομικών 

δεμάτων εσωτερικού και γ) του φόρου των εισαγομένων από το εξωτερικό 

εμπορευμάτων. 

     Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Εμμανουήλ Χουρδάκης, θεωρεί 

αναγκαία την αύξηση της δημοτικής φορολογίας.
303

 Ο Χουρδάκης επισημαίνει ότι η 

βάση επί της οποίας αρχικά το Δημοτικό Συμβούλιο στηρίχθηκε για τον ορισμό των 

δημοτικών φόρων μεταβλήθηκε, λόγω της ανατίμησης διαφόρων προϊόντων και της 

ανόδου του εργασιακού κόστους. Παράλληλα, πιστεύει ότι η υπερτίμηση της 

μισθωτής εργασίας και όλων εν γένει των υλικών οδήγησε στην αύξηση των 

υποχρεώσεων του Δήμου Ηρακλείου. Γι’ αυτό προτείνει το Δημοτικό Συμβούλιο να 

προβεί στην αύξηση των δημοτικών φόρων, ώστε να μπορέσει και ο Δήμος να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου θεωρεί 

εύλογη και δίκαιη την προτεινόμενη αύξηση της δημοτικής φορολογίας και επέβαλε 

τροποποιήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την κάλυψη του ελλείμματος ο Δήμος 

προέβη στον τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό, ακόμη και δεκαπλασιασμό 

                                                           
301

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 2.6.1921. 
302

 Στο ίδιο. 
303

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 28.2.1922 και συνεδρία 1.6.1922. 



139 

 

ορισμένων δημοτικών φόρων, αυξάνοντας, παράλληλα, και τον αριθμό των 

φορολογητέων ειδών. 

     Οι διπλάσιες, σχεδόν, προϋπολογισθείσες εισπράξεις στα 1922-1923 

αποτυπώνουν τις ανωτέρω εξελίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι έμμεσοι φόροι 

από  540.204 δρχ. στα 1921-1922, θα ανέλθουν στις 911.271,75 δρχ. στα 1922-1923. 

     Σε σταθερές τιμές, οι έμμεσοι φόροι ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 65,86% των 

εσόδων και αποτελούν το σημαντικότερο πόρο του Δήμου Ηρακλείου. Τα έσοδα 

στα 1921-1922 σε σταθερές τιμές έχουν ανέλθει κατά 27,49%, ενώ στα 1922-1923 

υπερβαίνουν κατά 40%, περίπου, τα έσοδα του 1918. Συγκρίνοντας στα 1921-1922 

τα προϋπολογισθέντα έσοδα με την σταθερή τιμή τους διαπιστώνεται υπεροχή των 

προϋπολογισθέντων εσόδων έναντι της σταθερής τιμής η οποία υπερβαίνει το 

374%, λόγω των επαναλαμβανόμενων υποτιμήσεων του νομίσματος και των 

υψηλών πληθωριστικών πιέσεων. Ομοίως, η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων 

εσόδων και σταθερής τιμής στα 1922-1923 διαμορφώθηκε στο 632,5%. 

     Τα έσοδα από τους φόρους ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και 

εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων στο διάστημα 1921-1923 θα αποτελέσουν το 

5,51% των συνολικών εσόδων (188.263,5 δρχ.). Στα 1921-1922 τα έσοδα από τους 

φόρους ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και 

παστών ιχθύων θα ανέλθουν στις 91.700 δρχ., ενώ στα 1922-1923, έτος 

φορολογικής επιβάρυνσης, η αύξηση υπερβαίνει το 200% (284.827 δρχ.). 

     Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα από τους έμμεσους φόρους ζυγίου, σφαγείου και 

κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων που 

συγκεντρώνονται ετησίως την περίοδο 1921-1923 ανέρχονται σε ποσοστό 16,08% 

επί των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα σε σταθερές τιμές θα φθάσουν στα 1921-

1922 τις 19.345,99 δρχ., ελάχιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925. Στα 

1921-1922 τα έσοδα από τους τρείς αυτούς φόρους έχουν μειωθεί κατά 80,16% σε 

σχέση με το 1910-1911 και κατά 82,72% σε σχέση με το 1913-1914. 

     Τα έσοδα από τον φόρο ζυγίου αντιπροσωπεύουν, την περίοδο 1921-1923, το 

10,35% των έμμεσων φόρων (75.100 δρχ.). Τα έσοδα από 28.005 δρχ. στα 1920-
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1921 πέφτουν στις 21.600 δρχ. στα 1921-1922. Στα 1922-1923 τα έσοδα έχουν 

ανέλθει κατά 495,35% (128.600 δρχ.) σε σχέση με το 1921-1922. Την τελευταία 

διετία ο φόρος σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος αντιπροσωπεύει το 11,8% των 

έμμεσων φόρων. Στα 1921-1922 τα έσοδα θα ανέλθουν στις 50.100 δρχ. Στα 1922-

1923 μάλιστα, η σημαντική φορολογική επιβάρυνση ωθεί τα έσοδα στις 121.227 

δρχ. Τα έσοδα από τον φόρο εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων ανέρχονται στις 

27.500 δρχ. και αποτελούν το 3,79% των έμμεσων φόρων. Τα έσοδα από 20.000 

δρχ. στα 1921-1922 θα ανέλθουν στις 35.000 δρχ. στα 1922-1923. 

     Ο φόρος ιχθυαλιείας, μεταξύ του 1921-1923, αντιπροσωπεύει το 6,83% των 

έμμεσων φόρων. Τα έσοδα από το φόρο ιχθυαλιείας στα 1921-1922 πέφτουν στις 

29.200 δρχ. από 33.101 δρχ. στα 1920-1921. Στα 1922-1923 υπάρχει μία σημαντική 

αύξηση των εσόδων, τα οποία θα ανέλθουν στις 70.000 δρχ. 

     Τα έσοδα από το φόρο λαχανικών και οπωρικών, το ίδιο διάστημα, αποτελούν το 

11,24% των έμμεσων φόρων. Στα 1921-1922 θα ανέλθουν στις 50.000 δρχ. από 

47.654 δρχ. στα 1920-1921, ενώ το επόμενος έτος στις 113.230 δρχ.   

     Ο φόρος ωνίων και εμπορευμάτων, την περίοδο 1921-1923, εκτιμάται ότι θα 

αποδώσει το 34,86% των έμμεσων φόρων (253.000 δρχ.). Στα 1921-1922 τα έσοδα 

από το φόρο ωνίων και εμπορευμάτων θα ανέλθουν στις 234.400 δρχ., ενώ το 

επόμενο έτος στις 272.000 δρχ. 

     Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης αντιπροσώπευαν, μεταξύ του 1921-

1923, κατά μέσο όρο το 1,22%  των συνολικών εσόδων (49.533,75 δρχ.). Τα έσοδα 

από τους φόρους κατανάλωσης θα αυξηθούν στα 1921-1922 στις 27.454 δρχ. και 

στις 71.613,5 δρχ. στα 1922-1923. 

     Οι φόροι κατανάλωσης σε σταθερές τιμές ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 4,3% 

των εσόδων. Τα έσοδα από 6.850,82 δρχ. στα 1920-1921, πέφτουν στις 5.791,98 

δρχ. στα 1921-1922, μικρότερη τιμή στην εικοσιπενταετία 1900-1925, για να 

ανέλθουν μόλις στις 9.776,58 δρχ. στα 1922-1923. 

     Επιπλέον, τα έσοδα από την διακίνησης και κατανάλωσης προϊόντων ζωικής 

παραγωγής, για το ίδιο διάστημα, αποτελούσαν μόλις το 8,56% των συνολικών 
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εσόδων (92.365,5 δρχ.). Στα 1921-1922 τα έσοδα από τη διακίνηση και κατανάλωση 

προϊόντων ζωικής παραγωγής θα φθάσουν τις 52.504 δρχ., ενώ το επόμενο έτος 

στις 132.227 δρχ.     

     Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως από τη διακίνηση και 

κατανάλωση προϊόντων ζωικής παραγωγής, την περίοδο 1921-1923, ανέρχονται σε 

ποσοστό 8,04% επί των συνολικών εσόδων. Στα 1921-1922 τα έσοδα σε σταθερές 

τιμές έχουν μειωθεί κατά 76% σε σχέση με το 1915 και κατά 84,12% σε σχέση με το 

1911-1912. Στα 1922-1923 τα έσοδα θα ανέλθουν μόλις στις 18.051,46 δρχ.  

     Τα μη φορολογικά έσοδα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 7,15% των συνολικών 

εσόδων (77.155 δρχ.).
304

 Τα έσοδα στα 1921-1922 έχουν ήδη ανέλθει κατά 21,34% 

(62.310 δρχ.) σε σχέση με το 1920-1921, ενώ στα 1922-1923, έτος φορολογικής 

επιβάρυνσης, υπερβαίνουν κατά 47,65% (92.002 δρχ.) τα έσοδα του 1921-1922. 

     Σε σταθερές τιμές, τα μη φορολογικά έσοδα ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 7,1% 

των συνολικών εσόδων. Τα έσοδα σε σταθερές τιμές μειώνονται στις 13.145,56 δρχ. 

στα 1921-1922 και στις 12.560 δρχ. στα 1922-1923.   

      

2.6.2. Δαπάνες 

     Ο μέσος όρος των τακτικών δαπανών την περίοδο 1921-1923 ανέρχεται σε 

1.076.472,2 δρχ.
305

 Η ελληνική πολεμική προσπάθεια στη Μικρά Ασία και η ύπαρξη 

δημοσιονομικής κρίσης, κυρίως από το σημείο που η εξωτερική συμμαχική βοήθεια 

διακόπτεται τελείως (τέλος 1920) βαθαίνει ακόμη περισσότερο.
306

 Έτσι, προέκυψαν 

μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα τα οποία καλύφθηκαν από την αύξηση της 

νομισματικής κυκλοφορίας.
307

 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να περιοριστεί εξαιρετικά 

η αγοραστική δύναμη των πολιτών και να αυξηθούν οι τιμές των βασικών ειδών 
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διαβίωσης. Η δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων ανέρχονται 

κατά μέσο όρο σε 25,2% των τακτικών δαπανών (271.358 δρχ.). Τον Ιούνιο του 

1921, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού των εξόδων της χρήσης 1921-1922, το 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου προέβη στην αύξηση των μισθοδοσιών των 

δημοτικών υπαλλήλων. Το μέτρο αυτό συνοδεύθηκε από τη συγχώνευση των 

μισθοδοσιών με το έκτακτο επίδομα αφενός για να διευκολύνει την οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου και αφετέρου εξαιτίας της οικονομικής στενότητας των 

κατοίκων. Οι δαπάνες στα 1921-1922 έχουν ήδη ανέλθει κατά 54,1% (227.434 δρχ.) 

σε σχέση με το 1920-1921, ενώ στα 1922-1923 υπερβαίνουν κατά 38,63% (315.292 

δρχ.) τις δαπάνες του 1921-1922.  

     Σε σταθερές τιμές, οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων 

ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 25,19% των τακτικών δαπανών (45.511,5 δρχ.). Οι 

δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων από 38.824,78 δρχ. στα 

1920-1921, θα ανέλθουν στις 47.979,74 δρχ. στα 1921-1922, για να πέσουν στις 

43.043,27 δρχ. στα 1922-1923. Στα 1922-1923 οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των 

δημοτικών υπαλλήλων σε σταθερές τιμές έχουν μειωθεί κατά 60,99% σε σχέση με 

το 1910-1911 και κατά 62,29% σε σχέση με το 1908-1909. Συγκρίνοντας τα 

προϋπολογισθέντα έσοδα στα 1921-1922 με την σταθερή τιμή τους διαπιστώνουμε 

υπεροχή των προϋπολογισθέντων εσόδων η οποία αγγίζει το 374%. Ομοίως, στα 

1922-1923 η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων εσόδων και σταθερής τιμής 

υπερβαίνει το 632%. 

     Οι δαπάνες για την οδοποιία, την περίοδο 1921-1923, απορροφούν το 14,44% 

των συνολικών δαπανών (155.500 δρχ.). Εξάλλου, τον Φεβρουάριο του 1921 το 

υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Ηράκλειο ζήτησε από τον Δήμο Ηρακλείου 

να της καταβάλλει τη δεύτερη δόση –του τοκοχρεολυσίου του έτους 1920- του 

συναφθέντος δανείου για την ανοικοδόμηση της Loggia.
308

 Σύμφωνα με το 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου το γεγονός ότι το εν λόγω δάνειο συνομολογήθηκε 

από την προηγούμενη δημοτική αρχή και την Προσωρινή Κυβέρνηση της 

Θεσσαλονίκης και υπογράφηκε από τον εκπρόσωπο της στο νησί, οδήγησε τον 

δήμαρχο Ηρακλείου, Στυλιανό Γεωργίου, επειδή δεν γνώριζε κατά πόσο η 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.6.1921. 



143 

 

αντιβενιζελική κυβέρνηση ήταν διατεθειμένη να αναγνωρίσει τη σύμβαση αυτή, 

στην αναβολή της πληρωμής και ανέφερε το γεγονός στο αρμόδιο υπουργείο. Οι 

δαπάνες για δημοτικά έργα την διετία 1921-1923 απορροφούν το 6,77% των 

τακτικών δαπανών του προϋπολογισμού (72.950 δρχ.). Εξάλλου, συμψηφίζοντας τις 

τακτικές δημοτικές δαπάνες του προϋπολογισμού με τις δαπάνες για οδοποιία, 

φωτισμό και υδροδότηση της πόλης διαπιστώνουμε ότι οι μέσες ετήσιες δημοτικές 

δαπάνες μεταξύ 1921-1923 ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 33,67% των τακτικών 

δαπανών (362.510 δρχ.). Οι τακτικές και έκτακτες δαπάνες για δημοτικά έργα στα 

1921-1922 θα ανέλθουν σε 1.774.100 δρχ.
309

 Από αυτές, μόλις 74.100 δρχ. θα 

καλυφθούν από τις τακτικές δαπάνες του προϋπολογισμού, ενώ για την εύρεση του 

υπολοίπου ποσού θα συναφθούν δάνεια 1.700.000 δρχ. Ο Γεωργίου αναφέρει ότι 

δυνάμει αποφάσεων των προηγούμενων Δημοτικών Συμβουλίων, έχοντας λάβει και 

την έγκριση της προϊσταμένης διοικητικής αρχής, αποφασίσθηκε να ρυμοτομηθούν 

και ανοικοδομηθούν τα καταστήματα που βρίσκονται στην περιοχή Ακτάρικα. Για 

την εκτέλεση του έργου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε τη 

συνομολόγηση δανείου 500.000 δρχ. από την Εθνική Τράπεζα. Επιπλέον, 

προωθείται η συνομολόγηση τοκοχρεολυσίου δανείου 1.200.000 δρχ. για την 

κατασκευή του υδραγωγείου (θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα). 

     Τον επόμενο χρόνο οι τακτικές πιστώσεις του προϋπολογισμού για δημοτικά 

έργα ανέρχονταν μόλις στις 71.800 δρχ.
310

 Τα περιθώρια εκτέλεσης σημαντικών 

δημοτικών έργων μέσω των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού είναι 

περιορισμένα. Για την πραγματοποίηση σημαντικών δημοτικών έργων συνάπτονται 

δάνεια 3.300.000 δρχ. Οι έκτακτες πιστώσεις για την κατασκευή του εξωτερικού 

υδραγωγείου θα φθάσουν στα 1922-1923 το 1.200.000 δρχ. Ομοίως, το 

συμπληρωματικό κονδύλι για τη ρυμοτομία και ανοικοδόμηση των μαγαζιών της 

αγοράς Ακτάρικα ανέρχεται σε 1.000.000 δρχ. Ομοίως, για την εγκατάσταση 

ηλεκτρικού δικτύου της πόλης προϋπολογίζονται έκτακτες πιστώσεις συνολικού 

ύψους 600.000 δρχ. (θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε επόμενη ενότητα). Η εν 

συνεχεία, όμως, εξέλιξη των γεγονότων δεν θα επαληθεύσει τις αρχικές προσδοκίες. 
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Χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή είναι το γεγονός ότι με εξαίρεση το δάνειο 

500.000 δρχ. για τη ρυμοτομία και ανοικοδόμηση των καταστημάτων της αγοράς 

Ακτάρικα, δεν πραγματοποιούνται άλλες συμβάσεις με τράπεζες. 

     Σε σταθερές τιμές, τα δημοτικά έργα απορροφούν, μεταξύ 1921-1923, το 7,03% 

των συνολικών δαπανών (12.717,47 δρχ.). Στα 1921-1922 οι δαπάνες σε σταθερές 

τιμές θα ανέλθουν στις 15.632,91 δρχ., ενώ το επόμενο έτος πέφτουν στις 9.802,04 

δρχ. Συγκρίνοντας τις προϋπολογισθείσες δαπάνες στα 1921-1922 με την σταθερή 

τιμή τους διαπιστώνουμε υπεροχή των προϋπολογισθέντων δαπανών η οποία 

υπερβαίνει το 374%. Ακολούθως, η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων δαπανών 

και σταθερής τιμής στα 1922-1923 διαμορφώνεται στο 632,5%. 

     Εάν στις δαπάνες για δημοτικά έργα συνυπολογίσουμε και τις δαπάνες για 

οδοποιία, φωτισμό και υδροδότηση τότε απορροφούν, μεταξύ του 1921-1923, το 

33,72% του προϋπολογισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω δαπάνες σε 

σταθερές τιμές φαίνεται ότι έχουν ανακάμψει στα 1921-1922. Από 29.489,97 δρχ. 

στα 1920-1921, αυξάνονται στις 64.843,88 δρχ. στα 1921-1922, ενώ το επόμενο έτος 

περιορίζονται στις 57.018,43 δρχ. 

     Οι πιστώσεις για την υγεία και καθαριότητα της πόλης του Ηρακλείου 

απορροφούν, μεταξύ του 1921-1923, το 10,89% των συνολικών δαπανών (117.300 

δρχ.). 

  

2.7. Τα δημοτικά έσοδα και οι δαπάνες (1923-1925) 

2.7.1. Έσοδα 

     Ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων,
311

 τη διετία 1923-1925, υπολογίζεται σε 

5.106.924,03 δρχ., ενώ ο μέσος όρος των δαπανών
312

 σε 5.071.994,15 δρχ. Συνεπώς, 

το μέσο ετήσιο πλεόνασμα διαμορφώνεται στις 34.929,88 δρχ., το οποίο 

ισοδυναμεί με το 0,68% των δημοτικών εσόδων. Οι αυξήσεις αυτές στα έσοδα των 
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διαφόρων δημοτικών φόρων αποδίδονται, από τη Μόνιμο Επιτροπή, στην ανάγκη 

εκτέλεσης των απολύτως αναγκαίων δημοτικών έργων. Η Επιτροπή, προς επίρρωση 

των λεγομένων της, σημειώνει το γεγονός της μηδενικής αύξησης των μισθοδοσιών 

των δημοτικών υπαλλήλων, πλην ελαχίστων στο τμήμα των τεχνικών υπηρεσιών του 

Δήμου.  

     Σε σταθερές τιμές, ο μέσος όρος των συνολικών εσόδων, μεταξύ του 1923-1925, 

ανέρχονταν στις 379.664,69 δρχ. έναντι 180.968,4 δρχ. την αντίστοιχη προηγούμενη 

περίοδο, σημειώνοντας αύξηση η οποία υπερβαίνει 109%. Επίσης, οι συνολικές 

δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου σε σταθερές τιμές ανέρχονταν στις 377.151,16 δρχ. 

έναντι 180.664,4 δρχ., την περίοδο 1921-1923, παρουσιάζοντας αύξηση 108,75%. 

Τα έσοδα θα φτάσουν στις 464.919 δρχ. στα 1924-1925. Στα 1924-1925 τα έσοδα 

έχουν ανέλθει κατά 57,91% σε σχέση με το 1923-1924 και κατά 172,77% σε σχέση 

με το 1922-1923. Συγκρίνοντας τα προϋπολογισθέντα έσοδα στα 1923-1924 με την 

σταθερή τιμή τους διαπιστώνεται υπεροχή των προϋπολογισθέντων εσόδων έναντι 

της σταθερής τιμής η οποία υπερβαίνει το 1.165%, που όπως προείπαμε είναι 

απόρροια των επαναλαμβανόμενων υποτιμήσεων του νομίσματος και των υψηλών 

πληθωριστικών δεικτών. Επιπλέον, η απόκλιση προϋπολογισθέντων εσόδων και 

σταθερής τιμής θα ανέλθει στο 1.310,6% στα 1924-1925. 

     Οι δαπάνες στα 1924-1925 σε σταθερές τιμές θα ανέλθουν στις 460.137,48 δρχ. 

Στα 1924-1925 οι συνολικές δαπάνες έχουν ανέλθει κατά 56,42% σε σχέση με το 

1923-1924 και κατά 187,51% σε σχέση με το 1920-1921. Αντιπαραβάλλοντας τις 

προϋπολογισθείσες δαπάνες στα 1923-1924 με την σταθερή τιμή τους 

διαπιστώνουμε υπεροχή των προϋπολογισθέντων δαπανών έναντι της σταθερής 

τιμής η οποία υπερβαίνει το 1.164%. Να σημειωθεί ότι η διαφορά μεταξύ 

προϋπολογισθέντων δαπανών και σταθερής τιμής στα 1924-1925 θα ανέλθει στο 

1.296%.     

     Οι άμεσοι φόροι ανέρχονταν κατά μέσο όρο στις 419.000 δρχ. και αποτελούσαν 

το 8,2% των εσόδων του Δήμου Ηρακλείου. Οι άμεσοι φόροι από 65.000 δρχ. στα 

1922-1923 θα ανέλθουν στις 453.000 δρχ. στα 1923-1924.
313

 Η επανεμφάνιση των 

                                                           
313

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 5.3.1923. 



146 

 

φόρων καθαριότητας και επί των συγκομιζομένων προϊόντων σε συνδυασμό με την 

εκχώρηση κρατικού μερίσματος από τη φορολόγηση της γεωργικής παραγωγής -

σύμφωνα με το νόμο 1640 και 2173- επιβεβαιώνουν την ανωτέρω αύξηση. Η 

τροποποίηση, εξάλλου, των φορολογικών συντελεστών διευκολύνει την αύξηση των 

εσόδων. Το ποσοστό του φόρου φωτισμού, επί της αξίας της ακαθάριστης 

προσόδου, αυξάνεται από 3% σε 6%. Επίσης, το γεγονός της αύξησης των κρατικών 

μερισμάτων που απορρέουν από τη φορολόγηση της καθαρής προσόδου, του 

εισοδήματος και της αυτόνομης υπερτίμησης ακινήτων συνέβαλε στην αύξηση των 

εσόδων. Μέσω, λοιπόν, αυτών των μεταρρυθμίσεων επιχειρείται μία προσπάθεια 

κάλυψης των ελλειμμάτων, αποτέλεσμα του πρόσφατου πολέμου και της 

προσπάθειας για αποκατάσταση των προσφύγων.  

     Στα 1924-1925 τα έσοδα από τους άμεσους φόρους μειώνονται κατά 15,01% 

(385.000 δρχ.).
314

 Στην παύση του κρατικού μερίσματος επί της φορολογίας της 

καθαρής προσόδου και του φόρου επί των συγκομιζομένων προϊόντων οφείλονται, 

εν πολλοίς, οι καταγεγραμμένες απώλειες, οι οποίες καλύπτονται, ως ένα βαθμό, 

τόσο από την αύξηση των φόρων καθαριότητας
315

 και φωτισμού, από 6% σε 8%, 

όσο και από την εκχώρηση κρατικού μερίσματος, βάσει του νόμου 1640 και 2173, 

επί της φορολογίας των εισοδημάτων των γαιών. Να σημειωθεί ότι επανέρχεται ο 

φόρος αιγοπροβάτων.
316

  

     Οι άμεσοι φόροι που συγκεντρώνονται ετησίως σε σταθερές τιμές την περίοδο 

1923-1925 ανέρχονται σε ποσοστό 8,34% επί των συνολικών εσόδων. Το μεγάλο 

άλμα γίνεται στα 1923-1924 όταν τα έσοδα υπερτετραπλασιάζονται. Στα 1924-1925 

τα δημοτικά έσοδα από την άμεση φορολόγηση σε σταθερές τιμές θα ανέλθουν 

στις 35.821,6 δρχ. Αντιπαραβάλλοντας τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 1923-1924 

με την σταθερή τιμή τους διαπιστώνουμε υπεροχή των προϋπολογισθέντων εσόδων 

σε σχέση με την σταθερή τιμή κατά 1.164,6%. Ομοίως, η απόκλιση 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 22.4.1924. 
315
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προϋπολογισθέντων εσόδων και σταθερής τιμής στα 1924-1925 υπερβαίνει το 

1.296%.  

     Τα έσοδα από την έμμεση φορολόγηση στα 1923-1924 υπερβαίνουν κατά 

146,38% τα έσοδα του 1922-1923. Τα έσοδα από 911.271,75 δρχ. στα 1922-1923 θα 

ανέλθουν στα 2.245.214,75 δρχ. στα 1923-1924.
317

 Σύμφωνα με το Δημοτικό 

Συμβούλιο Ηρακλείου, της 15
ης

 Φεβρουαρίου 1923, εκείνο που προέχει είναι η 

διατήρηση του Βασιλικού Διατάγματος της 28 Ιουνίου 1921 για την εκτέλεση των 

αναγκαίων λιμενικών έργων.
318

 Η συνέχιση, δηλαδή, της είσπραξης όλων των 

επιβεβλημένων λιμενικών φόρων και μετά την 1 Ιανουαρίου 1923 σε δραχμές 

μεταλλικές και όχι χάρτινες. Η επιλογή αυτή υποθέτουμε ότι σχετίζεται με το φόβο 

μίας νέας νομισματικής υποτίμησης. Έτσι επέλεξαν τη λύση της μεταλλικής δραχμής 

της οποία η αναγραφόμενη αξία αντιστοιχούσε σε ανάλογη ποσότητα χρυσού ή 

αργύρου. Το Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύει ότι το ισχύον φορολογικό πλαίσιο 

επιβαρύνει περισσότερο τους εξαγωγείς και λιγότερο τους φορολογούμενους, διότι 

το βάρος αυτό ακολουθεί την, σε κάθε περίπτωση, αυξημένη ή μειωμένη τιμή των 

εξαγόμενων προϊόντων. Για να αξιολογήσουμε τη σημασία της λιμενικής 

φορολογίας στην τοπική οικονομία θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας και το 

επί της εισαγωγής μέρος της, δηλαδή την είσπραξη λιμενικού φόρου σε ποσοστό 

15% επί των αντίστοιχων δημόσιων εισαγωγικών τελών σε δραχμές μεταλλικές αντί 

χάρτινων. Όπως φαίνεται από το Βασιλικό Διάταγμα της 28 Ιουνίου 1921 ο 

λιμενικός φόρος επιβαρύνει περισσότερο τις εισαγωγές, ώστε εκτός από την 

επιβάρυνση των δημοτών ελλοχεύει ο κίνδυνος να πληγεί το εισαγωγικό εμπόριο 

και πιο συγκεκριμένα το διαμετακομιστικό, ζημιώνοντας ακόμη και το Λιμενικό 

Ταμείο. 

     Σύμφωνα με το ανωτέρω Διάταγμα διπλασιάζονται οι έμμεσοι φόροι α) επί των 

εισαγόμενων ωνίων και εμπορευμάτων, β) των μεταφερόμενων εγχωρίων 

προϊόντων επί ταχυδρομικών δεμάτων εσωτερικού και γ) των μέσω ξηράς 

μεταφερόμενων εγχωρίων προϊόντων. Επιπλέον, αυξάνονται: α) ο φόρος σφαγείου 

και κατανάλωσης κρέατος από 15 σε 45 λεπτά κατ’ οκά, β) ο φόρος γάλακτος από 5 
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σε 20 λεπτά για κάθε οκά γάλακτος, γ) ο φόρος λαχανικών και οπωρικών από 5% σε 

6%, δ) ο φόρος ζυγίου αυξάνει τα φορολογικά του έσοδα μέσω της διεύρυνσης του 

καταλόγου των φορολογητέων ειδών και της τροποποίησης των διατιμήσεων των 

ήδη υπαρχόντων, ε) ομοίως και για τα τέλη αποθήκης εύφλεκτων υλών και παστών 

ιχθύων. Επίσης, επιβάλλεται στα 1923-1924 φόρος επί των εισαγομένων από το 

εξωτερικό προς τοπική κατανάλωση εμπορευμάτων για την ενίσχυση των 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Να σημειωθεί ότι ο φόρος επί των δημοπρατούμενων 

κινητών καταργείται. 

     Στις 30 Μαρτίου 1923 το Υπουργείο Συγκοινωνιών επέβαλε την τροποποίηση του 

άρθρου 8 του νόμου 3020, καταργώντας την υπάρχουσα λιμενική φορολογία και 

επιβάλλοντας νέα.
319

 Η ρύθμιση αυτή ανησυχεί το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. 

Όπως φαίνεται θεωρεί χρήσιμη τη διατήρηση της ισχύος του Βασιλικού 

Διατάγματος της 28 Ιουνίου 1921, προκειμένου να εκτελεστούν τα αναγκαία 

λιμενικά έργα, μέσω της παραμονής του Δήμου στο ειδικό φορολογικό καθεστώς, 

ώστε να αποφευχθεί η μείωση των εισπράξεων του Λιμενικού Ταμείου. Είναι 

χαρακτηριστική από την άποψη αυτή η άρνηση της κυβέρνησης να δεχτεί να 

εξαιρεθεί ο Δήμος Ηρακλείου προσωρινά μέχρι την εκτέλεση των 

προγραμματισμένων λιμενικών έργων, τα οποία είχαν προγραμματιστεί βάσει της 

προηγούμενης φορολογίας, με συνέπεια ο Δήμος να καθορίσει τα ποσοστά 

λιμενικής φορολογίας τα οποία θα εφαρμόζονταν ως εξής: 

1. 10% επί των αντίστοιχων δημόσιων εισαγωγικών τελών για τα εισαγόμενα από το 

εξωτερικό εμπορεύματα εισπρακτέα σε μεταλλική δραχμή. 

2. 100% για τα μεταφερόμενα από άλλα μέρη του ελληνικού κράτους προϊόντα και 

εμπορεύματα. 

3. 200% για τα εξαγόμενα ή προς μεταφορά προϊόντα, εμπορεύματα και ορυκτά εν 

γένει, πλην των προϊόντων μεταλλείων. 

4. Τέλος, 40% για τα εμπορεύματα που μεταφέρονται από πλοίο σε πλοίο στο 

λιμάνι του Ηρακλείου, όπως και τα επί της παραλίας αποβιβαζόμενα προς 
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διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση ή μεταφορά αλλού, έστω και αμέσως, 

προοριζόμενα προϊόντα και εμπορεύματα, εν γένει, πλην των προϊόντων των 

μεταλλείων. 

     Ο παραπάνω κανονισμός κρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ότι 

βρίσκονταν πολύ κοντά στην πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι προσεγγίζει 

περισσότερο την υφισταμένη φορολογία και ελαφρύνει την εισαγωγή εν μέρει σε 

βάρος της εξαγωγής. Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί αναγκαία την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ελάφρυνση της εισαγωγής, διότι η επιβάρυνση αυτή εκτός του ότι 

απομακρύνει το εμπόριο και ιδίως το διαμετακομιστικό, συνεπάγεται και 

ανατίμηση των διαφόρων ειδών του καθημερινού βίου, με συνέπεια να πιέζονται 

τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, γεννώντας επικίνδυνη δυσφορία. 

     Στα 1924-1925 τα έσοδα από έμμεσους φόρους θα φθάσουν τα 2.928.334,75 

δρχ., μέγιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925.
320

 Με εξαίρεση τους φόρους 

α) ζυγίου, β) σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος, γ) γάλακτος, δ) πώλησης 

ακινήτων οι υπόλοιποι ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία. Να σημειωθεί, ότι ο 

φόρος σφαγείου αυξάνεται από 45 σε 75 λεπτά κατ’ οκά, ενώ ο φόρος 

κατανάλωσης κρέατος διατηρείται αμετάβλητος (15 λεπτά κατ’ οκά, ορισμένος από 

το νόμο). Επιπλέον, ο φόρος ζυγίου διπλασιάζεται σχεδόν σε όλα τα αγαθά. Επίσης, 

ο φόρος πώλησης ακινήτων φορολογείται με 1,5% της αξίας τους και επιβαρύνει 

τον πωλητή, ενώ ο φόρος ιχθυαλιείας με 10% επί της χονδρικής πώλησης των 

ιχθύων. 

     Οι έμμεσοι φόροι ανέρχονταν σε σταθερές τιμές στο 51% των εσόδων και 

εξακολουθούν να αποτελούν τον σημαντικότερο πόρο του Δήμου Ηρακλείου. Τα 

έσοδα από την έμμεση φορολόγηση σε σταθερές τιμές θα φθάσουν στα 1924-1925 

στις 209.751,07 δρχ., μέγιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925. Τα έσοδα στα 

1923-1924 έχουν ήδη ανέλθει κατά 55,78%, ενώ στα 1924-1925 υπερβαίνουν κατά 

84% τα έσοδα του 1921-1922. Αντιπαραβάλλοντας τα προϋπολογισθέντα έσοδα του 

1923-1924 με την σταθερή τιμής τους διαπιστώνεται υπεροχή των 

προϋπολογισθέντων εσόδων η οποία αγγίζει το 1.164%. Να σημειωθεί ότι στα 1924-
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1925 η απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντων εσόδων και σταθερής τιμής 

υπερβαίνει το 1.296%.   

     Οι έμμεσοι φόροι ζυγίου, σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων 

υλών και παστών ιχθύων ανέρχονταν κατά μέσο όρο στο 11,34% των συνολικών 

εσόδων (1.050.000 δρχ.). Στα 1923-1924 θα ανέλθουν στις 950.000 δρχ., ενώ το 

επόμενο έτος στο 1.150.000 δρχ. Ο φόρος ζυγίου στα 1923-1924 έχει ήδη ανέλθει 

κατά 288,80% (500.000 δρχ.), μέγιστη τιμή της εικοσιπενταετίας, ενώ στα 1924-1925 

θα πέσουν στις 400.000 δρχ. Στα 1923-1924 τα έσοδα από το φόρο σφαγείου και 

κατανάλωσης κρέατος έχουν ήδη ανέλθει κατά 147,47% (300.000 δρχ.), ενώ στα 

1924-1925 υπερβαίνουν κατά 188,71% τα έσοδα του 1922-1923. Ομοίως, τα έσοδα 

από το φόρο εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων στα 1923-1924 θα ανέλθουν στις 

150.000 δρχ. έναντι 35.000 δρχ. στα 1922-1923, ενώ το επόμενο έτος αυξάνονται 

κατά 166,66% (400.000 δρχ.) σε σχέση με το 1923-1924. 

     Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα από τους φόρους ζυγίου, σφαγείου και 

κατανάλωσης κρέατος και εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων ανέρχονται κατά 

μέσο όρο στο 20,87% των εσόδων. Στα 1923-1924 τα έσοδα φαίνεται ότι έχουν 

ανακάμψει, ενώ στα 1924-1925 τα έσοδα αυξάνονται κατά 114,41% σε σχέση με το 

1922-1923. 

     Τα έσοδα από το φόρο ιχθυαλιείας, μεταξύ του 1923-1925, αποτελούν το 3,29% 

των έμμεσων φόρων. Στα 1923-1924 θα ανέλθουν στις 70.000 δρχ., ενώ το επόμενο 

έτος στις 100.120 δρχ.  

     Την ίδια περίοδο, τα έσοδα από το φόρο λαχανικών και οπωρικών 

αντιπροσωπεύουν το 10,24% των έμμεσων φόρων. Τα έσοδα από 113.230 δρχ. στα 

1922-1923, θα ανέλθουν στις 150.000 δρχ. στα 1923-1924 και στις 380.000 δρχ. στα 

1924-1925. 

     Τα έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως από το φόρο ωνίων και εμπορευμάτων 

την διετία 1923-1925 ανέρχονται σε ποσοστό 12,18% επί των συνολικών εσόδων 

των έμμεσων φόρων. Τα έσοδα θα φθάσουν στα 1923-1924 στις 280.000 δρχ., ενώ 

στα 1924-1925 στις 350.000 δρχ., μέγιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925.    
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     Τα μη φορολογικά έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως, την περίοδο 1923-1925, 

ανέρχονται σε ποσοστό 8,77% επί των συνολικών εσόδων (448.260 δρχ.).
321

 Τα 

έσοδα από 92.002 δρχ. στα 1922-1923 θα ανέλθουν στις 471.320 δρχ. στα 1923-

1924, για να πέσουν στις 425.200 δρχ. στα 1924-1925. 

     Τα μη φορολογικά έσοδα που συγκεντρώνονται ετησίως σε σταθερές τιμές την 

περίοδο 1923-1925 ανέρχονται σε ποσοστό 8,91% επί των συνολικών εσόδων. Τα 

μη φορολογικά έσοδα σε σταθερές τιμές υπερτριπλασιάζονται την περίοδο 1923-

1924. Τα έσοδα από 12.560 δρχ. στα 1922-1923, αυξάνονται στις 37.270,28 δρχ. στα 

1923-1924, ενώ στα 1924-1925 φαίνεται ότι υφίστανται μια μικρή κάμψη. 

 

2.7.2. Δαπάνες 

     Ο μέσος όρος των τακτικών δαπανών, μεταξύ του 1923-1925, ανέρχεται σε 

5.071.994,15 δρχ.
322

 Οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων 

απορροφούν ετησίως το 15,28% του προϋπολογισμού (775.025 δρχ.). Οι δαπάνες 

για τη μισθοδοσία στα 1923-1924 έχουν ήδη ανέλθει κατά 91,94%, ενώ στα 1924-

1925, υπερβαίνουν κατά 200%, περίπου, τις δαπάνες του 1922-1923. 

     Σε σταθερές τιμές, οι δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων 

απορροφούν το 15,31% των συνολικών δαπανών (57.767,34 δρχ.). Στα 1923-1924 οι 

δαπάνες για τη μισθοδοσία των δημοτικών υπαλλήλων σε σταθερές τιμές φαίνεται 

ότι έχουν ανακάμψει, ενώ στα 1924-1925 αυξάνονται κατά 57,23% σε σχέση με το 

1922-1923. Συγκρίνοντας τις προϋπολογισθείσες δαπάνες στα 1923-1924 με την 

σταθερή τιμή τους διαπιστώνουμε υπεροχή των προϋπολογισθέντων δαπανών σε 

σχέση με την σταθερή τιμή η οποία υπερβαίνει το 1.164%. Ομοίως, στα 1924-1925 η 

απόκλιση προϋπολογισθέντων εσόδων και σταθερής τιμής θα ανέλθει στο 

1.296,1%. 

     Η οδοποιία απορροφά ετησίως το 13,82% του προϋπολογισμού (701.000 δρχ.). 

Οι τακτικές και έκτακτες πιστώσεις για δημοτικά έργα αυξάνονται σε 4.967.200 δρχ. 
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στα 1923-1924 και περιορίζονται στα 4.629.200 δρχ. στα 1924-1925. Οι αριθμοί 

αυτοί υποδηλώνουν την ουσιαστική προσπάθεια εκτέλεσης σημαντικών έργων 

υποδομής μέσω της σύναψης δανείων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 1923-1924 το 

κονδύλι που θα προκύψει από τις τακτικές δαπάνες θα ανέλθει μόλις στις 467.200 

δρχ., ενώ το επόμενο έτος στις 829.200 δρχ.
323

 Στα 1923-1924 η Μόνιμος Επιτροπή 

αναγράφει τη σύναψη δανείου 2.500.000 δρχ. για τη ρυμοτομία και ανοικοδόμηση 

των μαγαζιών της αγοράς Ακτάρικα. Παράλληλα, αναγράφει δάνειο 2.000.000 δρχ. 

για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης (θα μιλήσουμε εκτενέστερα σε επόμενη 

ενότητα). Το επόμενο έτος λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και των 

δύο έργων επιβάλλει τροποποιήσεις στο ύψος των δανείων. Το πρώτο θα ανέλθει 

στα 3.000.000 δρχ. ενώ το δεύτερο στις 800.000 δρχ. και 7.000 λίρες Αγγλίας. Όπως 

φαίνεται από τον απολογισμό της χρήσης 1924-1925 μόνο το δεύτερο δάνειο 

φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην υλοποίηση του. Επίσης, εάν στις τακτικές 

δαπάνες για δημοτικά έργα συνυπολογίσουμε και αυτές για την οδοποιία, τον 

φωτισμό και την υδροδότηση της πόλης, μεταξύ του 1923-1925, θα ανέλθουν στο  

1.751.260 δρχ. ή το 34,53% των δημοτικών δαπανών. 

     Οι πιστώσεις για δημοτικά έργα σε σταθερές τιμές απορροφούν, μεταξύ του 

1923-1925, το 12,77% των συνολικών δαπανών (48.169,25 δρχ.). Οι πιστώσεις από 

9.802,04 δρχ. στα 1922-1923, θα ανέλθουν στις 36.944,48 δρχ. στα 1923-1924. Στα 

1924-1925 οι πιστώσεις σε σταθερές τιμές έχουν αυξηθεί κατά 505,93% σε σχέση με 

το 1922-1923. Επιπλέον, συγκρίνοντας τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις με την 

σταθερή τιμή τους στα 1923-1924 διαπιστώνουμε υπεροχή των 

προϋπολογισθέντων δαπανών έναντι της σταθερής τιμής τους κατά 1.164%. 

Ομοίως, η απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντων εσόδων και σταθερής τιμής στα 

1924-1925 θα ανέλθει στο 1.294,1%. 

     Εάν στις δαπάνες για δημοτικά έργα συμπεριλάβουμε και αυτές για οδοποιία, 

φωτισμό και υδροδότηση διαπιστώνουμε ότι απορροφούν το 35,05% των 

συνολικών δαπανών (132.227,87 δρχ.). Οι πιστώσεις στα 1923-1924 έχουν υπερβεί 

κατά 152,79%, ενώ στα 1924-1925 κατά 111% τις πιστώσεις του 1922-1923. 

Αντιπαραβάλλοντας τις προϋπολογισθείσες πιστώσεις με την σταθερή τιμή τους στα 
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1923-1924 διαπιστώνουμε υπεροχή των προϋπολογισθέντων δαπανών η οποία 

υπερβαίνει το 1.164%. Ομοίως, η απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντων δαπανών 

και σταθερής τιμής στα 1924-1925 θα ανέλθει στο 1.296,1%.  

     Τέλος, η καθαριότητα απορροφά, μεταξύ του 1923-1925, το 10,46% ετησίως 

(530.600 δρχ.). 

 

2.8. Φορολόγηση ξένων υπηκόων 

     Η ανάγκη περεταίρω αύξησης των δημοτικών εσόδων αποτυπώνεται, στις 10 

Φεβρουαρίου 1901, από τον Δημαρχεύοντα Πάρεδρο Δαυίδ Ξανθουδίδη, ο οποίος 

εκφράζει την ευχή οι προστάτιδες δυνάμεις να εγκρίνουν τους δημοτικούς και 

λιμενικούς φόρους.
324

 Στο ίδιο πλαίσιο εξάλλου, προσπορισμού φορολογικών 

εσόδων, εντάσσεται και η πρόταση του δημοτικού συμβούλου Νικόλαου Μακράκη 

που πρότεινε την επιβολή φόρου στο εισαγόμενο γάλα. Ενός φόρου ο οποίος είχε 

καταργηθεί από την κεντρική διοίκηση. Το συμβούλιο έκανε αποδεκτή την πρόταση 

του Μακράκη επιβαρύνοντας κατά 1 λεπτό την κάθε οκά γάλακτος. 

     Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21 Φεβρουαρίου 1904, προβλήθηκε η ανάγκη 

επιβολής δημοτικού φόρου επί των εισαγομένων στο λιμάνι του Ηρακλείου 

εμπορευμάτων.
325

 Ο Καδρής Δουλιανάκης, δημοτικός σύμβουλος και μέλος της 

επιτροπής για τη μελέτη του ζητήματος της επιβολής δημοτικού φόρου επί των 

εισαγομένων στο λιμάνι του Ηρακλείου εμπορευμάτων, πρότεινε να επιβληθεί 

φόρος ¼% επί της αξίας όλων ανεξαιρέτως των εισαγομένων στο λιμάνι του 

Ηρακλείου εμπορευμάτων, εξαιρώντας τα εμπορεύματα για τα οποία 

καταβάλλονταν φόρος αποθήκης. Υπεβλήθη και δεύτερη πρόταση η οποία κινήθηκε 

στο ίδιο μήκος κύματος με την προηγούμενη τροποποιούμενη μόνο επί του 

φορολογικού συντελεστή, ο οποίος διαμορφώθηκε στο ½% της αξίας των 

εμπορευμάτων. Οι δύο προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία, με τη δεύτερη τελικώς 

να κατισχύει της πρώτης. Υπέρ της επιβολής του φόρου αυτού τάχθηκε το σύνολο 
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σχεδόν των δημοτικών συμβούλων. Ο Ανδρέας Καλοκαιρινός ο οποίος εκτός από 

δημοτικός σύμβουλος ήταν και πρόξενος της Αγγλίας εκπροσωπώντας τα 

συμφέροντα της στο νησί, ενέκρινε μεν τον φόρο, ζήτησε, όμως, αντί του ½% να 

ορισθεί το ¼% και αυτό γιατί ενδέχεται να γεννηθεί ζήτημα, εκ μέρους των 

κυβερνήσεων των ξένων υπηκόων κατά του φόρου αυτού.
326

  

     Στις 2 Μαρτίου 1904, ο Σύμβουλος των Εσωτερικών της Κρητικής Πολιτείας 

ανέστειλε την είσπραξη του δημοτικού φόρου ½% επί των εισαγόμενων 

εμπορευμάτων από τους ξένους υπηκόους.
327

 Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι 

έλληνες υπήκοοι αξίωσαν να απαλλαγούν της πληρωμής του, καθώς, όπως 

επισημαίνουν, και οι έλληνες θεωρούνται ξένοι υπήκοοι και συνεπώς θα πρέπει να 

απαλλαγούν της πληρωμής του. Το εν λόγω αίτημα εκφράστηκε και παλιότερα από 

τους έλληνες υπηκόους για τον φόρο επιτηδεύματος.
328

 Ο νομάρχης Ηρακλείου, Ι. 

Μαλατάκης, εξέφρασε την άποψη ότι οι έλληνες υπήκοοι είχαν δίκιο να αντιδρούν, 

διότι η αναστολή της είσπραξης του φόρου από τους ξένους υπηκόους παρείχε 

σπουδαίο πλεονέκτημα σε αυτούς, ώστε να μπορούν να συναγωνίζονται 

αποτελεσματικά τους λοιπούς εμπόρους. Επομένως, κρίθηκε επιβεβλημένη η 

παντελής κατάργηση του, χάριν της προστασίας τόσο των ελλήνων όσο και των 

κρητών πολιτών, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστούν να προμηθεύονται 

τα εμπορεύματα τους στο όνομα των ξένων υπηκόων παραγγελιοδόχων, οπότε η 

προερχόμενη από το φόρο αυτό πρόσοδος θα ήταν ασήμαντη και η διατήρηση 

αυτού επομένως άκαρπη. Πέντε μέρες μετά η Ανωτέρα Διεύθυνση Εσωτερικών 

απάλλαξε και τους έλληνες υπηκόους.
329

 

     Προκειμένου να ληφθεί οριστική απόφαση η μόνιμος επιτροπή κάλεσε εκτάκτως 

σε σύνοδο το Δημοτικό Συμβούλιο.
330

 Από ορισμένους εκφράστηκε η ανάγκη 

διατήρησης της φορολόγησης ως προς τους ημεδαπούς, αλλά να φορολογούνται 

και όλοι εκείνοι οι οποίοι επιθυμούσαν να αγοράζουν εμπορεύματα από 
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καταστήματα ξένων υπηκόων, ενώ από άλλους ότι η κατάργηση του προσκρούει 

στον προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίθηκε από την προϊσταμένη διοικητική αρχή. 

Εξαιτίας των μεγάλων πλεονεκτημάτων που θα επέφερε ο φόρος στην πόλη του 

Ηρακλείου, τίθεται επιτακτικά το αίτημα η κρητική κυβέρνηση να συνδιαλλαγεί με 

τις ξένες κυβερνήσεις ώστε να καταστεί αποδεκτός. Επομένως, προτάθηκε όχι η 

παύση αλλά η αναστολή του για ημεδαπούς και αλλοδαπούς μέχρι η κυβέρνηση να 

πληροφορήσει για τις ενέργειες της τις εξαγωγικές προς την Κρήτη χώρες και αν 

εκείνες εμμείνουν στην αρχική τους απόφαση να μην καταβάλλεται, τότε να 

καταργηθεί. Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την αναστολή του μέχρι την 

οριστική επίλυση του ζητήματος.    

     Μάλιστα τα προϋπολογισθέντα έσοδα του Δήμου από την έμμεση φορολόγηση 

στα 1904-1905 παρουσιάζουν απόκλιση κατά 2,6% σε σχέση με το 1903-1904.
331

 Η 

ελάττωση που παρατηρείται, όπως είδαμε παραπάνω, ήταν απόρροια της 

αναστολής του δημοτικού φόρου ½% επί των εισαγομένων στο λιμάνι του 

Ηρακλείου εμπορευμάτων. 

     Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Αλεπουδέλης
332

 επεσήμανε στις 9 

Αυγούστου 1906 ότι οι πλοίαρχοι των, υπό ξένη σημαία, πλοίων που κατέπλεαν στο 

λιμάνι του Ηρακλείου αρνούνταν να καταβάλουν τα δικαιώματα σκαλών, 

«Σκαλιάτικα», για τις φορτώσεις και εκφορτώσεις των πλοίων, το οποίο είχε ορισθεί 

προς δέκα λεπτά κατά τόνο.
333

 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 

1906, ο Δήμος Ηρακλείου να εμφανίζει ζημία ύψους 600 δραχμών. Με αφορμή την 

ανωτέρω κατάσταση προτάθηκε η ελάττωση του φόρου, ώστε να είναι βέβαιο ότι 

και οι ξένοι υπήκοοι δεν θα αρνούνταν να πληρώσουν. Τελικώς, το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ο φόρος αυτός να ελαττωθεί σε 5 μόνο λεπτά κατά 

τόνο είτε επρόκειτο για ιστιοφόρο είτε για ατμόπλοιο, ανεξαρτήτως της αξίας του 

φορτίου. 
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     Στις 10 Οκτωβρίου 1908, με αφορμή την επανάληψη των συζητήσεων του 

σχεδίου προϋπολογισμού του 1908-1909, και πιο συγκεκριμένα του ενοικίου 

αποθήκης εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων, επανήλθε εκ νέου το ζήτημα της 

επιβολής φόρου επί των εισαγομένων από το εξωτερικό αγαθών χωρίς όμως, και 

πάλι, να ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.
334

 Το ζήτημα ανακινήθηκε όταν ο 

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αριστείδης Στεργιάδης 

γνωστοποίησε την απόφαση της εαρινής συνόδου για μείωση του φόρου 

οινοπνεύματος από 15 σε 10 λεπτά ανά χιλιόγραμμο. Ο Στεργιάδης επισημαίνει ότι 

θα πρέπει να εισπράττεται μόνο στην περίπτωση που καταβάλλουν το φόρο αυτό 

και οι ξένοι υπήκοοι. Αρκείται, λοιπόν, να συστήσει τη βεβαίωση του φόρου για 

ντόπιους και ξένους και την είσπραξη του αφ’ ότου νομίμως λυθεί το ζήτημα. 

Ενδεικτική των συζητήσεων είναι η μείωση των εισπράξεων που παρουσιάζει ο 

φόρος των εύφλεκτων υλών για τους γνωστούς λόγους οι οποίοι σχετίζονται με τη 

φορολογία των ξένων υπηκόων.  

     Κατά τη συζήτηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του 1911-1912 αναφέρθηκε 

ότι ορισμένοι από τους αλλοδαπούς που ζουν στην πόλη του Ηρακλείου 

συμφώνησαν με τους καραγωγείς των επαρχιών για την αγορά κίτρου, κρασιού, 

ελαιολάδου και άλλων εγχώριων προϊόντων.
335

 Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την 

μεταφορά τους προς την πόλη αρνήθηκαν την πληρωμή του φόρου ζυγίου με την 

πρόφαση ότι ανήκουν σε ξένους υπηκόους, επιδεικνύοντας, μάλιστα, και την 

υπογραφή τους, στους επιφορτισμένους με την είσπραξη του φόρου αυτού 

φοροεισπράκτορες. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται, όπως αναφέρεται 

χαρακτηριστικά στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, η 

καταστρατήγηση της περί του φόρου ζυγίου απόφασης, με αποτέλεσμα να 

ζημιώνεται ο Δήμος προς όφελος των καραγωγέων ή του αγοραστή των προϊόντων. 

Το Δημοτικό Συμβουλίου αναγνωρίζει ότι ο φόρος ζυγίου δεν είναι υποχρεωτικός 

για τους ξένους υπηκόους, εφόσον πηγάζει από εισόδημα προσωπικής τους 

ιδιοκτησίας το οποίο εισάγεται στην πόλη. Αν όμως τα εισαγόμενα προϊόντα 

προέρχονται από ιδιοκτησίες ημεδαπών, οι οποίοι υπόκεινται στην πληρωμή των 
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υφιστάμενων φόρων, συνεπώς και του φόρου ζυγίου, το Συμβούλιο έχει τη γνώμη 

ότι αυτά τα εγχώρια προϊόντα υπόκεινται στην πληρωμή του φόρου ζυγίου, 

ανεξαρτήτως αν πουλήθηκαν ή θα πουληθούν σε ξένο υπήκοο ή αν αγοράσθηκαν 

από αυτόν στον τόπο της παραγωγής. Επιπλέον, ζητεί από την κρητική κυβέρνηση 

να συνεννοηθεί με τους Προξένους προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα προς 

προστασία των συμφερόντων του Δήμου Ηρακλείου. 

     Εν συνεχεία διευκρινίζεται ότι ο φόρος οινοπνεύματος θα εισπράττεται κανονικά 

μόνο σε περίπτωση κατά την οποία τον καταβάλλουν και οι ξένοι υπήκοοι.
336

 Ο 

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνος Σταματάκης, επανέλαβε την 

Υπ’ Αριθ. 2175/1122, της 3
ης

 Ιουλίου 1907, εγκύκλιο της Ανωτέρας Διεύθυνσης 

Εσωτερικών της Αυτονόμου Πολιτείας μέσω της οποίας οι Πρόξενοι των Μ. 

Δυνάμεων, απευθυνόμενοι στον Ύπατο Αρμοστή, 20 Μαΐου 1902, καθιστούσαν 

γνωστό ότι οι κυβερνήσεις των Μ. Δυνάμεων παρέχουν τη συγκατάθεση τους στην 

επιβολή και στους ξένους υπηκόους, υπό τις επόμενες τρείς επιφυλάξεις: α) του 

φόρου οδοποιίας, β) του φόρου ζυγίου και γ) του λιμενικού φόρου, ο οποίος δεν θα 

εισπράττεται πριν εκτελεσθούν ή τουλάχιστον αρχίσουν τα έργα επιδιόρθωσης του 

λιμένα Ηρακλείου. Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου παρατηρεί ότι οι 

ξένοι υπήκοοι δεν απαλλάσσονταν της πληρωμής των υφιστάμενων φόρων πριν 

από το 1902. Όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του προϋπολογισμού του 1900, 

μεταξύ των υφισταμένων φόρων, πριν από το 1902, ήταν και ο φόρος του 

οινοπνεύματος τον οποίο «προθύμως» κατέβαλαν επί σειρά ετών και οι ξένοι 

υπήκοοι. Διατείνεται μάλιστα ότι είναι υποχρεωτική και για τους αλλοδαπούς η επί 

του οινοπνεύματος φορολογία και ζητά από την κυβέρνηση να σταθεί αρωγός, 

ερχόμενη σε συνεννόηση με τους προξένους των Μ. Δυνάμεων για τη λύση του 

ζητήματος, πολύ περισσότερο διότι ο φόρος οινοπνεύματος υφίσταται και στα 

Χανιά και στο Ρέθυμνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι σύμβουλοι Χριστόφορος 

Ανερράψης, Μιλτιάδης Καμπανάρης και Όθων Κρούγερ διαφωνώντας με τις 
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ενέργειες που προωθούσε το προεδρείο μετά την ανάγνωση του εγγράφου 

δήλωσαν ότι απέχουν της συζήτησης. 

     Τον Ιούλιο του 1912 κατά την συζήτηση του σχεδίου του προϋπολογισμού του 

1912-1913 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου θέλοντας να προστατεύσει τους 

καπνεργάτες επέβαλε φόρο δημοτικό επί του εισαγομένου στην περιφέρεια του 

Δήμου Ηρακλείου καπνού και σιγαρέτων εκφράζοντας παράλληλα την ευχή η 

κυβέρνηση, μέσω της νομοθετικής εξουσίας, να επιτρέψει στον Δήμο να επιβάλλει 

αυτή τη φορολογία.
337

 

     Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Στυλιανός Γεωργίου, στις 14 Μαρτίου 1914, κατά την 

συζήτηση του φόρου αποθήκης εύφλεκτων υλών και παστών ιχθύων θεωρεί, μετά 

και την πολιτική αποκατάσταση της Κρήτης, αναγκαία την αλλαγή του φορολογικού 

πλαισίου αναφορικά με τις εισαγωγές των ξένων υπηκόων. Ο Γεωργίου επισημαίνει 

ότι ο φόρος επί των εκ του εξωτερικού εισαγόμενων ειδών, εννοώντας τα εκτός της 

Κρήτης μέρη, θα πρέπει να εισπράττεται κανονικά, διότι η Κρήτη κατά την έκδοση 

των αποφάσεων αποτελούσε Αυτόνομη Πολιτεία και πλέον δεν υφίσταται. 

Παράλληλα υποστηρίζει ότι τα είδη τα προερχόμενα από μέρη εκτός Κρήτης θα 

πρέπει να υφίστανται την ανωτέρω φορολογία και όταν αυτά εισάγονται στον Δήμο 

Ηρακλείου από άλλους Δήμους της Κρήτης. Τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ηρακλείου αποφάσισε την αποδοχή των προτάσεων του δημάρχου, εξαρτώντας, 

βεβαίως, την ισχύ τους από την έγκριση της προϊσταμένης διοικητικής αρχής. 

     Δεν πρέπει ωστόσο να παραβλέψουμε το ασφυκτικό φορολογικό πλαίσιο των 

κρητικών κυβερνήσεων και τις περιοριστικές διατάξεις στη φορολόγηση των ξένων 

υπηκόων. Εκείνο που προξενεί εντύπωση από τα στοιχεία που συλλέξαμε είναι ο 

μικρός αλλά όχι αμελητέος ρόλος των Μ. Δυνάμεων στην κατάρτιση του 

φορολογικού πλαισίου της Κρητικής Πολιτείας, υπονομεύοντας την αυτονομία της. 

Η νέα οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται με τη 

δημιουργία της Αυτονόμου Κρητικής Πολιτείας «ακυρώνεται» στην πραγματικότητα 

από την άρνηση των κυβερνήσεων των Μ. Δυνάμεων να φορολογηθούν οι ξένοι 

υπήκοοι που εμπορεύονται στο νησί, με το επιχείρημα της εκτέλεσης αναγκαίων 
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έργων υποδομής στους σημαντικότερους λιμένες της Κρήτης. Η οριστική 

διευθέτηση του εθνικού ζητήματος, της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, 

προδίκαζε την υιοθέτηση του ελληνικού φορολογικού συστήματος σε μια περίοδο 

όπου οι δημοτικές αρχές της πόλης του Ηρακλείου αγωνίζονταν να παρουσιάσουν 

ισορροπημένους προϋπολογισμούς και να καλύψουν τα ελλείμματα.  

 

2.9. Φιλανθρωπία 

     Όπως στο ελληνικό κράτος έτσι και στην Κρητική Πολιτεία, κατά την διάρκεια της 

πρώτης δεκαετίας του 20
ου

 αιώνα, κοινωνική νομοθεσία δεν υφίσταται. Ωστόσο, 

ακόμη και μετά την ένωση του νησιού με την Ελλάδα το πρόβλημα της έλλειψης 

κράτους πρόνοιας εξακολουθεί να υφίσταται. Η απουσία και η έλλειψη ενός 

αρθρωμένου παρεμβατικού λόγου από τα πολιτικά κόμματα της εποχής, όπως 

σημειώνει ο Ιωάννης Κοκκινάκης για την Ελλάδα του 19
ου

 αιώνα και των πρώτων 

δεκαετιών του 20
ου

 αιώνα,
338

 θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι προσιδιάζει και 

στην περίπτωση της Κρητικής Πολιτείας. Επιπλέον, «η σχετική ισότητα που 

χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, η απουσία σύγχρονων οικονομικών δομών και 

των αντίστοιχων κοινωνικών τάξεων, η έλλειψη ενός βιομηχανικού προλεταριάτου 

και εμφανών διαδικασιών αποξένωσης των άμεσων παραγωγών από τα μέσα 

παραγωγής»,
339

 εμφανίζονται και στην περίπτωση της Κρήτης, καθυστερώντας την 

δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας. Το δημοτικό κονδύλι για τη φιλανθρωπία 

καλύπτει τη συντήρηση του Δημοτικού Νοσοκομείου, τη διατροφή των εκθέτων 

βρεφών, τις κηδείες των απόρων, τη χορήγηση έκτακτου βοηθήματος στους 

απόρους δημότες του Ηρακλείου και σπανιότερα τις επιχορηγήσεις σε 

φιλανθρωπικά ιδρύματα (Πίνακας 2.16, Πίνακας 2.17, Γράφημα 2.13).         
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 Ιωάννης Κοκκινάκης, «Πρόνοια και φιλανθρωπία στην Ελλάδα τον 19
ο
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Πίνακας 2.16 

Δαπάνες για φιλανθρωπία (1900-1925) 

Έτη Δαπάνες % επί των 

δαπανών 

Δαπάνες σε απόλυτες 

τιμές 

1900-1901 5.339,50 δρχ. 2,65 4.827,75 δρχ. 

1901-1902 23.980 δρχ. 10,06 18.446,15 δρχ. 

1902-1903 24.080 δρχ. 9,99 24.876,03 δρχ. 

1903-1904 45.164,42 δρχ. 2,32 46.948,46 δρχ. 

1904-1905 34.642,10 δρχ. 12,99 41.687,24 δρχ. 

1905-1906 28.655,5 δρχ. 11,94 35.203,31 δρχ. 

1906-1907 23.649,60 δρχ. 8,04 27.692,74 δρχ. 

1907-1908 29.180 δρχ. 9,76 32.639,82 δρχ. 

1908-1909 30.944 δρχ. 9,72 35.083,9 δρχ. 

1909-1910 32.738,70 δρχ. 10,71 35.278,77 δρχ. 

1910-1911 33.284,40 δρχ. 10,84 37.524,68 δρχ. 

1911-1912 33.000 δρχ. 11,8 36.423,84 δρχ. 

1912-1913 33.500 δρχ. 10,85 37.139,68 δρχ. 

1913-1914 33.500 δρχ. 10,78 37.895,92 δρχ. 

1915 40.000 δρχ. 10,51 32.894,73 δρχ. 

1916 44.000 δρχ. 11 27.448,53 δρχ. 

1917 54.000 δρχ. 12,56 22.689,07 δρχ. 

1918 66.000 δρχ. 10,71 21.603,92 δρχ. 

1919-1920 81.000 δρχ. 11,5 24.150,26 δρχ. 

1920-1921 68.000 δρχ. 11,18 17.890,1 δρχ. 

1921-1922 115.800 δρχ. 12,79 24.430,37 δρχ. 

1922-1923 118.800 δρχ. 9,52 16.218,43 δρχ. 

1923-1924 387.000 δρχ. 10,40 30.602,56 δρχ. 

1924-1925 554.000 δρχ. 8,62 39.681,97 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

 

Πίνακας 2.17 

Το ύψος των δαπανών (δραχμές) σε διάφορους τομείς της φιλανθρωπίας από 

τους προϋπολογισμούς 1900-1925 

Τομέας Δαπανών 1900-1925 % επί των 

δαπανών για 

την 

φιλανθρωπία 

Νοσοκομείο 67.397,99 δρχ. 83,37 

Διατροφή Εκθέτων 4.566,66 δρχ. 5,65 
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Διατροφή Απόρων 

Φυλακισμένων 

66,66 δρχ. 0,08 

Ενίσχυση Απόρων 2.320,83 δρχ. 2,87 

Κηδείες Απόρων 3.354,16 δρχ. 4,27 

Άλλες Δαπάνες 3.137,79 δρχ. 3,76 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

 

Γράφημα 2.13 

 

Πηγή: Πίνακες 2.16, 2.18, 2.19, 2.20 και 2.21. 

     Η Φιλανθρωπία απορροφά ετησίως το 4,97% του προϋπολογισμού (124.797,71 

δρχ.). Οι δαπάνες για τη Φιλανθρωπία στα 1902-1903 έχουν ήδη ανέλθει κατά 

350,97%, ενώ στα 1903-1904 υπερβαίνουν κατά 740% (745,85%) τις δαπάνες του 

1900-1901. Τα επόμενα χρόνια οι δαπάνες μειώνονται για να φθάσουν στα 1906-

1907 τις 23.649,60 δρχ. Στη συνέχεια αυξάνονται σταθερά, με εξαίρεση το 1911-

1912, όπου θα πέσουν στις 33.000 δρχ. Στα 1924-1925 θα φθάσουν στις 554.000 

δρχ., μέγιστη τιμή τους για την εικοσιπενταετία 1900-1925.    
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     Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραβλέψουμε ότι οι δαπάνες για τη φιλανθρωπία σε 

σταθερές τιμές θα φθάσουν στα 1903-1904 στις 46.948,46 δρχ., μέγιστη τιμή για την 

εικοσιπενταετία 1900-1925. Οι δαπάνες έχουν σχεδόν δεκαπλασιαστεί το διάστημα 

1900-1904. Τα επόμενα δύο χρόνια μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1906-

1907 στις 27.692,74 δρχ. Στη συνέχεια και μέχρι το 1913-1914 θα διατηρηθούν σε 

υψηλά επίπεδα. Στα 1913-1914 οι δαπάνες σε σταθερές τιμές έχουν ανέλθει κατά 

36,84% σε σχέση με το 1906-1907. Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια οι δαπάνες 

μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1922-1923, έτος έντονων πληθωριστικών 

πιέσεων, λόγω των επαναλαμβανόμενων υποτιμήσεων του νομίσματος, στις 

16.218,43 δρχ. Στα 1924-1925 οι δαπάνες για τη φιλανθρωπία σε σταθερές τιμές θα 

αγγίξουν τις 39.681,97 δρχ. 

     Συγκρίνοντας τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για τη φιλανθρωπία με τις 

σταθερές τιμές τους διαπιστώνουμε ότι, μεταξύ του 1902-1914, οι σταθερές τιμές 

εμφανίζονται υπέρτερες έναντι των προϋπολογισθέντων δαπανών τους, εξαιτίας 

των χαμηλών πληθωριστικών δεικτών. Η διαφορά θα φθάσει στα 1904-1905 το 

20,33%, μέγιστη τιμή για τη δωδεκαετία 1902-1914. Η διαφορά μεταξύ 

προϋπολογισθέντων δαπανών και σταθερής τιμής πέφτει στο 13,37% στα 1908-

1909 και στο 13,12% στα 1913-1914. Αντιστρόφως ανάλογη πορεία ακολουθείτε 

κατά την περίοδο από το 1915 έως το 1925 με τις επαναλαμβανόμενες υποτιμήσεις 

του νομίσματος και τους υψηλούς πληθωριστικούς δείκτες να συμπιέζουν προς τα 

κάτω τις σταθερές τιμές των προϋπολογισθέντων δαπανών για τη φιλανθρωπία. Στα 

1915 οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για τη φιλανθρωπία έχουν ήδη ανέλθει έναντι 

της σταθερής τιμής τους κατά 17,76%, ενώ στα 1919-1920 η διαφορά τους 

υπερβαίνει το 235%. Τα επόμενα χρόνια το χάσμα μεταξύ προϋπολογισθέντων 

δαπανών και σταθερής τιμής αυξάνεται σταθερά. Στα 1922-1923 η σταθερή τιμή 

υπολείπεται των προϋπολογισθέντων δαπανών κατά 632,5%. Στα 1924-1925 η 

διαφορά τους υπερβαίνει το 1.296%. 

     Επιπλέον, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ενώ οι προϋπολογισθείσες δαπάνες 

για τη φιλανθρωπία μεταξύ 1911-1912 και 1921-1922 έχουν ανέλθει κατά 32,92%, 

εντούτοις, σε επίπεδο σταθερών τιμών έχουν μειωθεί κατά 50%, περίπου. Ομοίως 
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και για τα έτη 1912-1913 και 1922-1923 με τις απώλειες σε επίπεδο σταθερών 

τιμών να αγγίζουν το 56,33%.   

     Οι δαπάνες για το Δημοτικό νοσοκομείο (Πίνακας 2.18, Πίνακας 2.19, Γράφημα 

2.13) από 40.753,10 δρχ. στα 1900-1901, έτος κατά το οποίο τα δύο νοσοκομεία, 

χριστιανικό και μουσουλμανικό, συγχωνεύθηκαν, πέφτουν στις 20.000 δρχ. στα 

1901-1902, για να ανέλθουν μόλις στις 38.044,42 δρχ. στα 1903-1904. Τα επόμενα 

χρόνια μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1906-1907 στις 17.549,60 δρχ. Στη 

συνέχεια θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, με εξαίρεση την τριετία 1911-1914 

όπου θα πέσουν στις 30.000 δρχ. Στα 1924-1925 οι δημοτικές δαπάνες για το 

νοσοκομείο Ηρακλείου έχουν ανέλθει κατά 942,86% σε σχέση με το 1900-1901 και 

κατά 2.025% σε σχέση με το 1901-1902. Επιπλέον, οι πιέσεις του Δήμου Ηρακλείου 

προς τις κρητικές κυβερνήσεις για ενεργότερη συμμετοχή στη χρηματοδότηση του 

νοσοκομείου είναι μεγάλες. Όμως τα περιθώρια κρατικής συμμετοχής μέσω των 

τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού είναι ελάχιστα. 

     Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τη φιλανθρωπική δράση ομάδων, 

συλλόγων, εταιριών η οποία αποσκοπούσε είτε στη χρηματοδότηση των δύο 

νοσοκομείων, Δημοτικού και Συφιλιδικού, είτε στην ενίσχυση των απόρων δημοτών. 

Τα δύο νοσοκομεία, και πριν αλλά και μετά την ένωση της νήσου με την Ελλάδα, 

συντηρούνται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα από την ετήσια επιχορήγηση του 

Δήμου Ηρακλείου. Το εφάπαξ ποσό του δημοσίου επαρκεί μόνο για τη συντήρηση 

του συφιλιδικού νοσοκομείου. Διαπιστώνουμε επομένως ότι όπως στην Ελλάδα
340

 

του τελευταίου τρίτου του 19
ου

 αιώνα και των αρχών του 20
ου

 αιώνα έτσι και στην 

Αυτόνομο Πολιτεία το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για ζητήματα κοινωνικής 

πρόνοιας φθίνει σε αντίθεση με την ιδιωτική φιλανθρωπία η οποία 

δραστηριοποιείται ενεργότερα. Προτεραιότητα των κυβερνήσεων της εποχής είτε 

μιλάμε για Κρήτη είτε για Ελληνικό κράτος
341

 ήταν η εμφάνιση αρκετά 

ισορροπημένων προϋπολογισμών μέσω των περικοπών των κονδυλίων για τη 

δημόσια υγεία. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι οι κρατικές πιστώσεις μέχρι το 
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 Ι. Κοκκινάκης, «Πρόνοια και φιλανθρωπία στην Ελλάδα τον 19
ο
 αιώνα»…, ό.π., σ. 223. 

341
 Στο ίδιο. 

 



164 

 

1912 ανέρχονταν μόλις στις 2.000 δρχ. ετησίως και είχαν ως αποδέκτη το 

συφιλιδικό νοσοκομείο Ηρακλείου. Ορισμένες χρονιές μάλιστα, όπως, στα 1900-

1901, 1901-1902, 1902-1903 και 1904-1905 η κρατική συμμετοχή απουσιάζει. Την 

πενταετία 1912-1917 οι κρατικές δαπάνες διπλασιάζονται (4.000 δρχ.). Το κονδύλι 

αυτό διανέμεται εξ ημισείας ανάμεσα στο δημοτικό και το συφιλιδικό νοσοκομείο 

Ηρακλείου. Στα 1918 οι κρατικές πιστώσεις για το νοσοκομείο Ηρακλείου 

ανέρχονταν μόλις στις 2.000 δρχ. με μοναδικό αποδέκτη το Συφιλιδικό Νοσοκομείο. 

Τα επόμενα χρόνια το ετήσιο χορήγημα θα φθάσει στις 3.000 δρχ. Ωστόσο, οι 

κρατικές δαπάνες θα φθάσουν στο υψηλότερο σημείο τους στα 1924-1925, 

αγγίζοντας τις 9.000 δρχ. 

     Οι δαπάνες για τη συντήρηση του Δημοτικού νοσοκομείου Ηρακλείου σε 

σταθερές τιμές από 36.847,28 δρχ. στα 1900-1901, πέφτουν στις 15.384,61 δρχ. στα 

1901-1902, για να ανέλθουν στις 39.547,21 δρχ. στα 1903-1904. Στη συνέχεια θα 

διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, με εξαίρεση το 1906-1907, όπου θα πέσουν στις 

20.549,88 δρχ. Μετά το 1915 οι αποπληθωρισμένες τιμές μειώνονται σταθερά για 

να φθάσουν στα 1922-1923 στις 13.651,87 δρχ. Στα 1924-1925 η σταθερή τιμή 

αγγίζει τις 30.441,94 δρχ. 

Πίνακας 2.18 

Δαπάνες Νοσοκομείου (1900-1925) 

Έτη Δημοτικές 

δαπάνες 

Δημοτικές 

δαπάνες σε 

απόλυτες τιμές 

Κρατικές δαπάνες 

1900-1901 40.753,10 δρχ. 36.847,28 δρχ. - 

1901-1902 20.000 δρχ. 15.384,61 δρχ. - 

1902-1903 20.000 δρχ. 20.661,15 δρχ. - 

1903-1904 38.044,42 δρχ. 39.547,21 δρχ. 2.000 δρχ. 

1904-1905 28.362,10 δρχ. 34.130,08 δρχ. - 

1905-1906 19.395,5 δρχ. 23.827,39 δρχ. 2.000 δρχ. 

1906-1907 17.549,60 δρχ. 20.549,88 δρχ. 2.000 δρχ. 

1907-1908 25.280 δρχ. 28.277,4 δρχ. 2.000 δρχ. 

1908-1909 26.844 δρχ. 30.435,37 δρχ. 2.000 δρχ. 

1909-1910 29.738,70 δρχ. 32.046,01 δρχ. 2.000 δρχ. 

1910-1911 30.584,40 δρχ. 34.480,72 δρχ. 2.000 δρχ. 

1911-1912 30.000 δρχ. 33.112,58 δρχ. 2.000 δρχ. 

1912-1913 30.000 δρχ. 33.259,42 δρχ. 4.000 δρχ.  

1913-1914 30.000 δρχ. 33.936,65 δρχ. 4.000 δρχ. 
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1915 36.000 δρχ. 29.605,26 δρχ. 4.000 δρχ. 

1916 40.000 δρχ. 24.953,21 δρχ. 4.000 δρχ. 

1917 50.000 δρχ. 21.008,4 δρχ. 4.000 δρχ. 

1918 60.000 δρχ. 19.639,93 δρχ. 2.000 δρχ. 

1919-1920 60.000 δρχ. 17.889,08 δρχ. 3.000 δρχ. 

1920-1921 60.000 δρχ. 15.785,31 δρχ. 3.000 δρχ. 

1921-1922 100.000 δρχ. 21.097,04 δρχ. 3.000 δρχ. 

1922-1923 100.000 δρχ. 13.651,87 δρχ. 3.000 δρχ. 

1923-1924 300.000 δρχ. 23.722,91 δρχ. 3.000 δρχ. 

1924-1925 425.000 δρχ. 30.441,94 δρχ. 9.000 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

     Τον Μάιο του 1900, ο δήμαρχος Ηρακλείου Μουσταφά Δεληαχμετάκης 

προωθούσε την ένωση των δύο νοσοκομείων, μουσουλμανικού και χριστιανικού, 

ώστε να μετριαστεί το κόστος λειτουργίας και συντήρησης τους.
342

 Η πρόταση αυτή 

εγκρίθηκε τελικά από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε 

η μετεγκατάσταση του χριστιανικού εκεί όπου στεγάζεται το μουσουλμανικό 

νοσοκομείο.  

     Στα τέλη του 1911, το Νοέμβριο, με αφορμή τη συζήτηση του προϋπολογισμού 

του δημοτικού νοσοκομείου, λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης του 

νοσοκομείου, το Δημοτικό Συμβούλιο επιβάλλει τη τροποποίηση τόσο του αριθμού 

όσο και των μισθοδοσιών των δημοτικών υπαλλήλων.
343

 Ο δημοτικός σύμβουλος, Γ. 

Γιαννακάκης, θεωρεί χρήσιμη την έκδοση λαχείου υπέρ του νοσοκομείου, κατά τα 

πρότυπα του λαχείου που ιδρύθηκε στα Χανιά το 1901 υπέρ του νοσοκομείου 

Χανίων, προς ανακούφιση των αναγκών του. Τελικά, αποφασίστηκε η έκδοση 

λαχείου από το Αδελφάτο του δημοτικού νοσοκομείου, τονίζοντας ότι οι πρόσοδοι 

θα διατεθούν αποκλειστικά για τις επείγουσες ανάγκες του νοσοκομείου. Επίσης, 

αναγράφει κονδύλι για την ανέγερση μολυσματικού παραρτήματος στο δημοτικό 

νοσοκομείο Ηρακλείου. Υποχρέωση την οποία ανέλαβε το Αδελφάτο ύστερα από 

την αποδοχή της διαθήκης της Ελένης Συκκοτοπούλου-Ζαχαριάδου. Χαρακτηριστικό 

από την άποψη αυτή είναι ότι το οίκημα που χρησιμοποιείται ως συφιλιδικό 

νοσοκομείο δεν είναι κατάλληλο επειδή βρίσκεται πλησίον των πορνείων και του 

δημοτικού νοσοκομείου.
344

 Επιπλέον, το παράρτημα των μεταδοτικών νοσημάτων 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 25.5.1900. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 7.11.1911. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.12.1916 και συνεδρία 29.12.1916. 
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βρίσκεται στο μέσο κατοικημένης περιοχής αποτελώντας κίνδυνο για τους 

περιοίκους. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1919, ο Ανδρέας Καλοκαιρινός δώρισε 

ιδιοκτησία του, η οποία βρίσκεται παραπλεύρως του Πανανείου Δημοτικού 

Νοσοκομείου, για να χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο μεταδοτικών νοσημάτων.
345

  

     Έναν χρόνο αργότερα, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 1920-1921, το 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ανέγραψε τη συνομολόγηση τοκοχρεολυτικού 

δανείου 200.000 δρχ., βάζοντας ενέχυρο τόσο τις προσόδους όλων των ιδιοκτησιών 

του νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένων και των δωρεών της Μοναστηριακής 

Επιτροπής, όσο και τα δικαιώματα υδροληψίας.
346

 Όπως φαίνεται από το αρχικό 

σχέδιο του νοσοκομείου το Αδελφάτο στόχευε στη ριζική επισκευή του παλαιού 

κτιρίου και την ανέγερση νέας πτέρυγας, όπως επίσης και την δημιουργία 

παραρτήματος συφιλιδικών νοσημάτων και φυματικών. Ενδεικτική της τάσης αυτής 

είναι η απόφαση της Ενοριακής Επιτροπής Ηρακλείου να εκχωρήσει, επί μία 

δεκαετία, δωρεάν στο Δήμο Ηρακλείου τη χρήση και κάρπωση του κτηρίου του 

νοσοκομείου και των παρακείμενων μοναστηριακών κτημάτων. Στην προοπτική 

σύναψης του δανείου το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προς το οποίο έγινε 

η πρόταση, απάντησε θετικά.
347

 Παράλληλα, τον Μάρτιο του 1923, για τις ανάγκες 

της επισκευής του νοσοκομείου ο Δήμος προέβη στη συμπλήρωση του δανείου των 

200.000 δρχ. διότι τα χρήματα δεν έφθασαν για την ολοκλήρωση των εργασιών.
348

    

     Με αφορμή την ανάγκη περίθαλψης των ελληνικών προσφυγικών πληθυσμών 

της Μικρά Ασίας, αμερικάνικη φιλανθρωπική οργάνωση πρότεινε να αναλάβει τη 

συντήρηση και διοίκηση του δημοτικού νοσοκομείου.
349

 Ο δήμαρχος Ηρακλείου 

Ιωάννης Βογιατζάκης ήρθε σε συνεννόηση με την αντιπρόσωπο της αμερικανικής 

οργάνωσης Μαρία Κρουϊπχιάνη σχετικά με τους όρους και τους τρόπους 

πραγματοποίησης έργων ή δραστηριοτήτων της εν λόγω οργάνωσης στην πόλη. Η 

Κρουϊπχιάνη αμέσως μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων με το Βογιατζάκη 

αναχώρησε για την Αθήνα προκειμένου να υποβάλλει στην εκεί διεύθυνση της 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 14.3.1919 και συνεδρία 18.3.1919. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.3.1920, συνεδρία 8.11.1920, συνεδρία 1.2.1921, συνεδρία 1.6.1921. 

 και συνεδρία 2.6.1921. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 1.9.1920, συνεδρία 8.11.1920, συνεδρία 1.2.1921 και συνεδρία 1.6.1921. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 13.3.1923. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 19.12.1923. 



167 

 

οργάνωσης το πόρισμα της. Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονταν 

τηλεγραφικώς από την Αθήνα. Τον επόμενο χρόνο, στις 11 Ιανουαρίου 1923, ο 

Δήμος Ηρακλείου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του «…προς το μέγα, ευγενές και 

Φιλάνθρωπο Αμερικάνικο Έθνος και προς όλες τις Αμερικάνικες Φιλανθρωπικές 

Οργανώσεις και ιδιαίτερα του Αμερικάνικου Ερυθρού Σταυρού και του 

αντιπροσώπου του στην Εγγύς Ανατολή Ρος Χιλλ για τις παρεχόμενες βοήθειες και 

περιθάλψεις στους πολυπληθείς προσφυγικούς πληθυσμούς της Μικρά Ασίας, του 

Πόντου, του Καυκάσου, της Κωνσταντινούπολης και της Ανατολικής Θράκης».
350

 

Στις 27 Οκτωβρίου 1923, η διευθύντρια της Οργάνωσης των Αμερικανίδων Κυριών, 

οι οποίες είχαν αναλάβει τη συντήρηση και διεύθυνση του δημοτικού νοσοκομείου, 

απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στο Δήμο Ηρακλείου για τη συνδρομή στην 

ευόδωση του αναληφθέντος έργου.
351

 Η Κρουϊπχιάνη τονίζει ότι παρότι η οργάνωση 

ανέλαβε τη συντήρηση και διεύθυνση του δημοτικού νοσοκομείου για ένα έτος, 

εντούτοις καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να το αποδώσει νωρίτερα του 

προβλεπομένου (15 Οκτωβρίου 1923). Κάλυψε όμως τις υποχρεώσεις της έναντι 

του δημοτικό νοσοκομείο μέχρι το τέλος του 1923. Οι κυριότερες δαπάνες της 

συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία: 1) από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 

20.000 δρχ., 2) από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 30.000 δρχ., 3) από 15 

Δεκεμβρίου μέχρι το τέλος του μήνα 100 δολάρια. Δηλαδή, περίπου, 6.500 δρχ. με 

την πρόσθετη δήλωση ότι εάν παρουσιαζόταν μεγάλη ανάγκη θα εξακολουθούσε 

να παρέχει και μετά την 1 Ιανουαρίου 1924 το ποσό των 100 δολαρίων κατά μήνα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η διοίκηση του νοσοκομείου, έπειτα από την αποχώρηση 

της οργάνωσης, αποφάσισε να αυξήσει τη μισθοδοσία του προσωπικού.
352

 Το 

Αδελφάτο, όπως τονίζει, προέβη σε αυτήν την κίνηση διότι το προσωπικό απείλησε 

με παραίτηση, καθώς δεν μπορούσε να αποδεχθεί, αμέσως μετά τη φυγή των 

Αμερικανίδων Κυριών, την επιστροφή των μισθών στα προηγούμενα επίπεδα. Όπως 

φαίνεται, το ύψος των μισθοδοσιών ήταν πολύ κατώτερο εκείνων που λάμβαναν 

από την αμερικάνικη οργάνωση.      
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     Σύμφωνα με στοιχεία των προϋπολογισμών του Πανανείου Δημοτικού 

Νοσοκομείου το επίπεδο των νοσηλίων (Πίνακας 2.19) δεν είναι ταυτόσημο για 

όλους τους ασθενείς αλλά διαμορφώνεται με βασικό γνώμονα την κοινωνική 

προέλευση του νοσηλευομένου και το επαγγελματικό πεδίο στο οποίο ανήκει. 

Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι ότι θίγονταν ορισμένες μόνο ομάδες της 

ηρακλειώτικης κοινωνίας. Τις τάσεις αυτές ενίσχυε η επιβολή νοσηλίων στους 

εύπορους, στους χωροφύλακες, στους στρατιώτες, στους ετεροδημότες, στις κοινές 

γυναίκες. Διαπιστώνουμε, επομένως, μία διάθεση να επιβαρυνθούν περισσότερο τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα σε σχέση με τα μεσαία και κατώτερα. Επιπλέον, θα 

μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το 

υψηλό κόστος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο οποίο είχαν πρόσβαση λίγοι. 

Εκείνο που προξενεί εντύπωση από τα στοιχεία που συλλέξαμε είναι η επιβολή 

νοσηλίων σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες (φυλακισμένοι, κοινές γυναίκες). Δεν 

πρέπει, εξάλλου, να παραβλέψουμε ότι, μεταξύ του 1903-1925, ο μέσος όρος των 

ετήσιων εσόδων από εύπορους ηρακλειώτες ανέρχονταν στις 3.223,8 δρχ. έναντι 

1.020 δρχ. των φυλακισμένων και 628,57 δρχ. των κοινών γυναικών. 

Πίνακας 2.19  

Νοσήλια (1900-1925) 

Έτη Χωροφύλακες Φυλακισμένοι Εύποροι Άποροι 

Ετεροδημότες 

Κοινών 

Γυναικών 

Στρατιώτες 

1900-1901 - - - -  - 

1901-1902 - - - -  - 

1902-1903 - - - -  - 

1903-1904 2.000 δρχ. 1.500 δρχ. 2.500 δρχ. 1.500 δρχ.
353

 500 δρχ. - 

1904-1905 1.200 δρχ. 2.000 δρχ. 2.000 δρχ. 800 δρχ. 2.000 δρχ. - 

1905-1906 1.500 δρχ. 2.000 δρχ. 2.500 δρχ. 1.000 δρχ. 2.000 δρχ. - 

1906-1907 1.500 δρχ. 1.500 δρχ. 3.000 δρχ. 800 δρχ. 400 δρχ. - 

1907-1908 1.000 δρχ. 1.000 δρχ. 3.000 δρχ. 500 δρχ. 400 δρχ. - 

1908-1909 - 1.000 δρχ. 3.000 δρχ. 500 δρχ. 400 δρχ. - 

1909-1910 - 1.000 δρχ. 2.500 δρχ. 500 δρχ. 500 δρχ. - 

1910-1911 - 1.000 δρχ. 2.000 δρχ. 600 δρχ. 400 δρχ. - 

1911-1912 - 1.100 δρχ. 2.200 δρχ. 600 δρχ. 400 δρχ. - 

1912-1913  1.500 δρχ. 2.000 δρχ. 200 δρχ. 200 δρχ. - 

1913-1914 - 1.500 δρχ. 2.000 δρχ. 200 δρχ. 200 δρχ. - 
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 Τα καλύπτουν οι δήμοι τους. 
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1915 - 2.000 δρχ. 3.500 δρχ. 200 δρχ. 200 δρχ. - 

1916 - 400 δρχ.
354

 4.000 δρχ. 200 δρχ. 200 δρχ. - 

1917 - 400 δρχ. 4.000 δρχ. 200 δρχ. 500 δρχ. - 

1918 - 400 δρχ. 4.000 δρχ. 200 δρχ. 500 δρχ. - 

1919-1920 - 400 δρχ. 4.000 δρχ. 200 δρχ. 500 δρχ. - 

1920-1921 - 400 δρχ. 7.000 δρχ. 200 δρχ. 500 δρχ. - 

1921-1922 - 1.000 δρχ. 2.500 δρχ. 100 δρχ. 500 δρχ. 1.000 δρχ. 

1922-1923 - - 4.000 δρχ. 100 δρχ. 700 δρχ. 100 δρχ. 

1923-1924 - 100 δρχ. 4.000 δρχ. 100 δρχ. 700 δρχ. 100 δρχ. 

1924-1925 - 100 δρχ. 4.000 δρχ. 100 δρχ. 1.500 δρχ. 1.000 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

     Τον Φεβρουάριου του 1915 τέθηκαν προς έγκριση οι Υπ’ Αριθ. 1011, 20 

Αυγούστου 1914, και 1511, 19 Δεκεμβρίου 1914, αποφάσεις του Αδελφάτου του 

δημοτικού νοσοκομείου Ηρακλείου σύμφωνα με τις οποίες αυξάνουν τα ημερήσια 

δικαιώματα νοσηλείας των χωροφυλάκων από 1 σε 2 δραχμές και των εύπορων από 

2 σε 3.
355

 Τελικά, μειοψηφούντος του Μιχαήλ Κασιμάτη, το δημοτικό συμβούλιο την 

ενέκρινε. Ο Κασιμάτης επισημαίνει ότι η αύξηση των νοσηλίων των εύπορων 

ασθενών θα καταστεί επιζήμια για το νοσοκομείο και είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως 

μη συνάδουσα προς τον φιλανθρωπικό σκοπό του Ιδρύματος, διότι θα 

αποκλείονταν από αυτό πολλοί ασθενείς. Ομοίως, τον Μάρτιο του 1920 το 

Αδελφάτο αύξησε από 3 σε 5 δραχμές τα ημερήσια έξοδα των επί πληρωμή 

νοσηλευομένων ευπόρων, λόγω της γενικής υπερτίμησης όλων των ειδών.
356

  

     Οι δαπάνες για τα έκθετα βρέφη (Πίνακας 2.17, Πίνακας 2.20, Γράφημα 2.13) στα 

1900-1901 θα ανέλθουν στις 2.200 δρχ. Στα 1901-1902 μειώνονται στις 1.800 δρχ. 

και στις 1.600 δρχ. στα 1903-1904. Στα 1905-1906 οι δαπάνες για τα έκθετα βρέφη 

φαίνεται ότι έχουν ανακάμψει, ενώ στα 1912-1913 οι δαπάνες αυξάνονται κατά 

13,64%. Στις 21 Ιουλίου 1912, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έκανε ομοφώνως 

αποδεκτή την πρόταση του δήμαρχου, Στυλιανού Γεωργίου, σύμφωνα με την οποία 

η φροντίδα του Δήμου για τα έκθετα μωρά της πόλης θα παρατείνονταν μέχρι το 

δωδέκατο έτος της ηλικίας τους και όχι το έβδομο που ήταν κανονικά.
357

 Η αστική 
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 Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται έσοδα από φυλακισμένους και χωροφύλακες μαζί, δίχως να 

γίνεται καμία διάκριση από τους συντάκτες των προϋπολογισμών του Πανανείου Δημοτικού 

Νοσοκομείου. Ομοίως και στους επόμενους προϋπολογισμούς.  
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τάξη της πόλης του Ηρακλείου μιμούμενη, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, τις 

αντίστοιχες των μεγάλων πόλεων του ελληνικού βασιλείου, με τη συμμετοχή σε 

φιλανθρωπικές εταιρείες και συλλόγους ή τη δράση της στο δημοτικό συμβούλιο 

επιδιώκει όχι μόνο να περιθάλψει τα έκθετα βρέφη, αλλά κυρίως, σύμφωνα με τη 

Βάσω Θεοδώρου, να προστατεύσει τα ακηδεμόνευτα φτωχά παιδιά από τους 

κινδύνους του περιβάλλοντος τους και την κοινωνία του μέλλοντος από τυχόν 

κοινωνικές αναταραχές.
358

 Στη συνέχεια οι δαπάνες για τα έκθετα βρέφη θα 

διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στα 1922-1923 οι δαπάνες έχουν ανέλθει κατά 

354,54%, ενώ το 1924-1925 υπερβαίνουν το 1.000% σε σχέση με το 1900-1901. Τον 

Φεβρουάριο του 1918 ορίστηκε στις 25 δρχ. το μηνιαίο επίδομα για κάθε παιδί.
359

 

Ομοίως, τον Μαρτίου του 1919,
360

 αυξάνεται από 25 σε 35 δρχ. για κάθε έκθετο, 

ενώ, ακριβώς, έναν χρόνο αργότερα, στις 2 Μαρτίου 1920,
361

 τα μηνιαία τροφεία 

αγγίζουν τις 40 δρχ.  

     Σε σταθερές τιμές, οι δαπάνες για τη διατροφή των εκθέτων βρεφών από 

1.989,15 δρχ. στα 1900-1901, πέφτουν στις 1.384,61 δρχ. στα 1901-1902, για να 

ανέλθουν μόλις στις 1.756,19 δρχ. στα 1902-1903. Στα 1913-1914 θα ανέλθουν στις 

2.828,05 δρχ., μέγιστη τιμή για την εικοσιπενταετία 1900-1925. Τα επόμενα χρόνια 

οι δαπάνες για τη διατροφή των εκθέτων βρεφών σε αποπληθωρισμένες τιμές 

μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1921-1922 στις 1.054,85 δρχ. Στα 1924-

1925 θα αγγίξουν τις 1.790,7 δρχ.  

 

 

                                                           
358

 Σύμφωνα με τη Βάσω Θεοδώρου τα πρώτα δείγματα μιας βιομηχανικής ανάπτυξης στα τέλη της 

δεκαετίας του 1860, στις τρείς μεγάλες πόλεις, την Αθήνα, την Ερμούπολη και τον Πειραιά, είναι 

αρκετά για να κινητοποιήσουν τους δραστήριους αστούς που ασχολούνται με τα κοινά, προς την 

υιοθέτηση λύσεων που έχουν δοκιμαστεί στον ευρωπαϊκό χώρο για την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων. Βλ. Βάσω Θεοδώρου, «Ο λόγος των φιλανθρώπων για τα φτωχά και 

περιπλανώμενα παιδιά 1870-1900», Το παιδί στη νεοελληνική κοινωνία 19
ος

-20
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 αιώνας, αξίες 

αναπαραστάσεις, αποτυπώσεις, Πρακτικά Διημερίδας, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 

(Ε.Λ.Ι.Α.) Αθήνα 1999, σ. 122. Βλ. επίσης Ι. Κοκκινάκης, «Πρόνοια και φιλανθρωπία στην Ελλάδα τον 

19
ο
 αιώνα»…, ό.π., σ. 226. 
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Πίνακας 2.20  

Διατροφή Εκθέτων (1900-1925) 

 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

 

Πίνακας 2.21 

Διατροφή απόρων φυλακισμένων (1900-1925)
362

 

Έτη Δαπάνες Δαπάνες σε 

απόλυτες 

τιμές 

1900-1901 1.000 δρχ. 904,15 δρχ. 

1901-1902 500 δρχ. 384,61 δρχ. 

1902-1903 100 δρχ. 103,3 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

                                                           
362

 Δεν έχουμε στοιχεία για τις δαπάνες για την διατροφή των απόρων φυλακισμένων μετά το 1903. 

Έτη Δαπάνες Δαπάνες σε 

απόλυτες 

τιμές 

1900-1901 2.200 δρχ. 1.989,15 δρχ. 

1901-1902 1.800 δρχ. 1.384,61 δρχ. 

1902-1903 1.700 δρχ. 1.756,19 δρχ. 

1903-1904 1.600 δρχ. 1.663,2 δρχ. 

1904-1905 1.600 δρχ. 1.925,39 δρχ. 

1905-1906 2.200 δρχ. 2.702,7 δρχ. 

1906-1907 2.200 δρχ. 2.576,11 δρχ. 

1907-1908 2.200 δρχ. 2.460,85 δρχ. 

1908-1909 2.000 δρχ. 2.267,57 δρχ. 

1909-1910 1.800 δρχ. 1.939,65 δρχ. 

1910-1911 1.500 δρχ. 1.691,09 δρχ. 

1911-1912 1.800 δρχ. 1.986,75 δρχ. 

1912-1913 2.500 δρχ. 2.771,61 δρχ. 

1913-1914 2.500 δρχ. 2.828,08 δρχ. 

1915 3.000 δρχ. 2.467,1 δρχ. 

1916 3.000 δρχ. 1.871,49 δρχ. 

1917 3.000 δρχ. 1.260,5 δρχ. 

1918 4.000 δρχ. 1.309,32 δρχ. 

1919-1920 4.000 δρχ. 1.192,6 δρχ. 

1920-1921 5.000 δρχ. 1.315,44 δρχ. 

1921-1922 5.000 δρχ. 1.054,85 δρχ. 

1922-1923 10.000 δρχ. 1.365,18 δρχ. 

1923-1924 20.000 δρχ. 1.581,52 δρχ. 

1924-1925 25.000 δρχ. 1.790,7 δρχ. 
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     Στο διάστημα 1900-1902 δεν αναγράφονται στους προϋπολογισμούς πιστώσεις 

για τους απόρους δημότες του Ηρακλείου (Πίνακας 2.17, Πίνακας 2.22, Γράφημα 

2.13). Ωστόσο, αναγράφει εφάπαξ χορηγία 600 δρχ. προς τη Φιλόπτωχο 

Αδελφότητα η οποία καταργείται στα 1904.
363

 Ωστόσο, κατά το διάστημα 1902-

1909, λόγω των οικονομικών δυσχερειών των κατοίκων, ο Δήμος Ηρακλείου 

εντάσσει στον προϋπολογισμό πιστώσεις για τους απόρους δημότες του Ηρακλείου 

οι οποίες ανέρχονταν μόλις στις 728,57 δρχ. ετησίως. Τον Οκτώβριο του 1902 ο 

δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Μαρκόπουλος πρότεινε να διανεμηθεί εξ ημισείας, 

μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων απόρων, στις γιορτές του Πάσχα και του 

Μπαϊραμιού, το ποσό των 800 δρχ.
364

             

 

Πίνακας 2.22 

Ενίσχυση απόρων δημοτών (1900-1925) 

Έτη Δαπάνες Δαπάνες σε 

απόλυτες 

τιμές 

1900-1901 - - 

1901-1902 - - 

1902-1903 800 δρχ.  826,44 δρχ. 

1903-1904 800 δρχ. 831,6 δρχ. 

1904-1905 1.000 δρχ. 1.203,36 δρχ. 

1905-1906 1.000 δρχ. 1.228,5 δρχ. 

1906-1907 500 δρχ. 585,48 δρχ. 

1907-1908 500 δρχ. 529,28 δρχ. 

1908-1909 500 δρχ. 566,89 δρχ. 

1909-1910 - - 

1910-1911 - - 

1911-1912  - 

1912-1913 - - 

1913-1914 - - 

1915 - - 

1916 - - 

1917 - - 

1918 - - 

1919-1920 3.000 δρχ. 894,45 δρχ. 

1920-1921 - - 

1921-1922 1.800 δρχ.  379,74 δρχ. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.5.1900, συνεδρία 5.10.1904, συνεδρία 8.10.1904 και συνεδρία 13.10.1904. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 17.10.1902 και συνεδρία 9.10.1902. 
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1922-1923 1.800 δρχ.  245,73 δρχ. 

1923-1924 12.000 δρχ. 948,91 δρχ. 

1924-1925 32.000 δρχ. 2.292,09 δρχ. 

  Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

     Στις 11 Ιανουαρίου 1905, το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε σε έκτακτη σύνοδο 

προκειμένου να αποφασίσει επί του ζητήματος της χορηγίας βοηθήματος στους 

απόρους δημότες του Ηρακλείου «…οι οποίοι, λόγω του συνεχούς βαρέως 

χειμώνος, πάσχουν δεινώς διότι δεν δύνανται να εργασθώσι και ότι φρονεί ότι 

πρέπει να έλθη προς τούτους αρωγός ο Δήμος εις την παρούσαν έκτακτον 

περίστασιν».
365

 Μετά την εισήγηση του ζητήματος γνωστοποιήθηκε η Υπ’ Αριθ. 

68/55, 10 Ιανουαρίου 1905, πρόταση του δημάρχου Ηρακλείου, Μουσταφά 

Δεληαχμετάκη, στην οποία αφού περιέγραφε τη θέση στην οποία βρίσκονταν οι 

άποροι δημότες πρότεινε την ψήφιση κονδυλίου 2.000 δρχ., για να δοθεί σε 

καθέναν από αυτούς που πλήττονται ανάλογο μικρό βοήθημα. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο, όμως, έκρινε ότι το ποσό των 2.000 δρχ. είναι ανεπαρκές και ψήφισε 

πίστωση 3.000 δρχ. Το ποσό αυτό μαζί με τις εισπράξεις των εράνων αποφασίστηκε 

να διανεμηθεί εξ ημισείας μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών απόρων από 

επιτροπή η οποία συστήθηκε γι’ αυτό το σκοπό. 

     Σε λιγότερο από ένα μήνα, στις 31 Ιανουαρίου 1905, το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ηρακλείου κλήθηκε να αποφασίσει εκ νέου σχετικά με τα ληπτέα μέτρα υπέρ των 

απόρων δημοτών, οι οποίοι λόγω της αδιάκοπης κακοκαιρίας δεν μπορούσαν να 

εργαστούν.
366

 Δεν πρέπει, εξάλλου, να παραβλέψουμε την αναστολή, σημαντικών 

δημοτικών έργων για την πόλη και τη μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού, 

ώστε να αντιμετωπιστεί η χρηματική στενότητα των κατοίκων. Κατά συνέπεια, ο 

πρόεδρος της Ολομέλειας, Ανδρέας Καλοκαιρινός, υποστήριξε ότι θα πρέπει να 

ανασταλεί η εκτέλεση του έργου εξωραϊσμού της πλατείας του Πρίγκιπα Γεωργίου, 

για το οποίο έχει αναγραφεί στον προϋπολογισμό χρηματικό δαπάνημα 10.000 

δρχ., ώστε να διατεθεί ένα μέρος του υπέρ των απόρων δημοτών. Το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να αναστείλει την εκτέλεση του έργου και 

να διαθέσει υπέρ των απόρων δημοτών του Ηρακλείου το ποσό των 3.500 δρχ. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.8.1906. 
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 Στο ίδιο. 
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Παράλληλα θεωρεί αναγκαία, επειδή τα ταμεία του Δήμου στερούνταν χρημάτων, 

λόγω της παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας, τη συνομολόγηση δανείου 

10.000 δρχ. 

     Στο διάστημα 1909-1918, παρόλο που διακόπηκε η χορήγηση χρηματικού 

βοηθήματος στους απόρους δημότες του Ηρακλείου, μέσω των τακτικών εσόδων 

του προϋπολογισμού, ωστόσο, οι αρχές δεν απέκλεισαν τη χορήγηση έκτακτου 

χρηματικού βοηθήματος σε περιόδους οικονομικής κρίσης στα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα της πόλης. Τον Αύγουστο του 1911, ο δήμαρχος Ηρακλείου Στυλιανός 

Γεωργίου πρότεινε το Συμβούλιο να προβεί στον καταρτισμό καταλόγου απόρων 

δημοτών σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 59 του Δημοτικού Νόμου.
367

 Να σημειωθεί 

ότι, τον Αύγουστο του 1913, ζητείται η συνδρομή του Δήμου Ηρακλείου για τη 

θεραπεία της μηνιγγίτιδας.
368

 Ενδεικτική της τάσης αυτής είναι η διαπίστωση ότι τα 

έξοδα της οικονομικής χρήσης του 1912-1913 υπερέβησαν αυτά του 1911-1912, 

λόγω των πολλαπλασιαζόμενων αναγκών του Δήμου και της επιδημικής νόσου που 

πλήττει την πόλη.
369

 Στις 30 Νοεμβρίου 1915, ο Δήμος ανταποκρινόμενος στο 

κάλεσμα του Συλλόγου Κυριών Ηρακλείου χορηγεί χρηματική βοήθεια για την 

ενίσχυση των συσσιτίων που οργανώνει.
370

 Τον επόμενο μήνα, 23 Δεκεμβρίου 1915, 

ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Σταματάκης, ζητεί να μπει ο 

Δήμος Ηρακλείου αρωγός στους απόρους δημότες του Ηρακλείου και στους 

πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, θύματα των Νεοτουρκικών διωγμών.
371

 Το 

Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το ποσό των 1.500 δρχ., από τις οποίες οι 1.000 δρχ. 

θα διατεθούν υπέρ των απόρων δημοτών και οι 500 δρχ. υπέρ των προσφύγων. Εν 

συνεχεία ο Σύλλογος Κυριών Ηρακλείου ζητεί εκ νέου την οικονομική αρωγή του 

Δήμου υπέρ του σκοπού τον οποίο επιδιώκει.
372

 Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε 

μηνιαία πίστωση 150 δρχ. αποσπώντας το ποσό αυτό από άλλες 

προϋπολογισθείσες δαπάνες. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.8.1911. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 3.8.1913. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 7.3.1914. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 30.11.1915. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.12.1915. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 26.1.1916. 
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     Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με αφορμή την άφιξη των διωκόμενων από το 

αντιβενιζελικό καθεστώς φιλελεύθερων αθηναίων ψηφίζει, τον Νοέμβριο του 1916, 

έκτακτη πίστωση 15.000 δρχ. για την περίθαλψη τους.
373

 Ωστόσο, όπως σημειώνει ο 

Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Χατζηδάκης «ελάχιστοι αφίχθησαν και έτυχαν 

άμεσης περίθαλψης», με την Προσωρινή Κυβέρνηση να φροντίζει για την 

περίθαλψη τους.
374

 Είναι χαρακτηριστικό ότι και οικήματα επίταξε και χρηματικά 

βοηθήματα παρείχε σε αυτούς. Δεν πρέπει, εξάλλου, να παραβλέψουμε ότι 

Μοναστηριακή Επιτροπή και Εφκάφιο Ηρακλείου διέθεσαν για το σκοπό αυτό 

20.000 και 3.000 δρχ., αντιστοίχως.
375

 Με αφορμή την άφιξη 26 ανδρών ναυαγών οι 

οποίοι ανήκαν στο πλήρωμα του ατμόπλοιου «Μαργαρίτα» ο Δημοτικός Σύμβουλος 

Αλέξανδρος Γεωργιάδης, στις 21 Δεκεμβρίου 1916, υποστήριξε ότι ο Δήμος θα 

πρέπει να έρθει «επίκουρος σε αυτούς τους δυστυχείς» και προτείνει να ψηφιστεί 

υπέρ αυτών ανάλογη πίστωση.
376

 Τελικά, το Συμβούλιο αποδέχθηκε ομοφώνως τη 

πρόταση και ψήφισε πίστωση 500 δρχ.    

     Στα 1919-1920 οι δαπάνες για τους απόρους δημότες του Ηρακλείου θα 

ανέλθουν μόλις στις 3.000 δρχ. Με αφορμή τον εορτασμό του Πάσχα ο δήμαρχος 

Ηρακλείου Ιωάννης Βογιατζάκης προτείνει να ψηφιστεί ανάλογο βοήθημα υπέρ των 

απόρων δημοτών και των προσφύγων όπως κατ’ έτος γίνεται. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες χορηγείται πίστωση 3.000 δρχ., από τις οποίες 2.000 δρχ. διατίθενται 

υπέρ των απόρων δημοτών και 1.000 δρχ. υπέρ των προσφύγων.
377

 Δεν πρέπει 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.11.1916. 
374

 Εφόσον, λοιπόν, οι προϋποθέσεις στις οποίες βασίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφίσει 

τη συγκεκριμένη πίστωση (15.000 δρχ.) δεν υφίστανται πλέον, υπέβαλε πρόταση προσωρινής 

αναστολής του μέρος της πίστωσης που δεν χρησιμοποιήθηκε (11.000 δρχ.). Ο δημοτικός σύμβουλος 

Μιχαήλ Κασιμάτης αντιτάχθηκε στη συγκεκριμένη πρόταση υποστηρίζοντας ότι η προσωρινή 

αναστολή της απόφασης αυτής, αφενός δεν δύναται να επανέλθει σε ισχύ αμέσως αφού 

παρουσιασθεί αυτή η ανάγκη, αφετέρου για να μην εκτίθεται το Συμβούλιο ότι ανακαλεί απόφαση 

την οποία έλαβε πριν από μικρό χρονικό διάστημα. Τελικά αποφασίστηκε, μειοψηφούντος του 

Κασιμάτη, η ανάκληση της Υπ’ Αριθ. 12, 29 Νοεμβρίου 1916, με την επιφύλαξη ότι αν παραστεί 

ανάγκη θα την επαναφέρουν. Βλ. ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 13.12.1916. 

375
 Τελικώς, δεν διετέθησαν ύστερα από απόφαση της Προσωρινής Κυβέρνησης. Βλ. ΒΔΒ/ΠΔΣ, 

συνεδρία 13.12.1916. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 21.12.1916. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.3.1919. 
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όμως να παραβλέψουμε τη χορήγηση σημαντικού αριθμού αδειών περιπτέρου σε 

αναπήρους του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου που αδυνατούσαν να εργαστούν.
378

  

     Παρ’ όλες τις δυσκολίες, ο Δήμος, ενίσχυε οικονομικά, ακόμη και κατά τη 

διάρκεια κρίσεων, τα ασθενέστερα στρώματα της ηρακλειώτικης κοινωνίας. Με 

αφορμή τον εορτασμό των Χριστουγέννων του 1920 ο Δήμος χορηγεί πίστωση 2.500 

δρχ. σε απόρους δημότες του Ηρακλείου. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει 

ποσό ανάλογο υπέρ των στρατιωτών του μετώπου, για τους οποίους διενεργείται 

και έρανος μεταξύ των πολιτών (2.000 δρχ.).
379

 

     Σύμφωνα με στοιχεία των προϋπολογισμών του Δήμου Ηρακλείου ο μέσος όρος 

των πιστώσεων, κατά το διάστημα 1921-1925, θα ανέλθει στις 11.900 δρχ. Το 

κονδύλι αυτό καλύπτει τη συντήρηση του οικονομικού συσσιτίου και τη χορήγηση 

χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες, αλλά και στους πρόσφυγες από τη 

Μικρά Ασία.
380

 Με αφορμή τον εορτασμό των Χριστουγέννων τον Δεκέμβριο του 

1922 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ψηφίζει έκτακτες πιστώσεις 18.000 δρχ. 

υπέρ των απόρων δημοτών, των προσφύγων, καθώς και του Συνδέσμου Οπλιτών 

και Αναπήρων Πολέμου.
381

 Οι πιστώσεις συνεχίστηκαν, εξάλλου, και τα επόμενα έτη 

(12.000 δρχ. στα 1923 και 20.000 δρχ. στα 1924).
382

 Το 1924 μάλιστα παρατηρήθηκε 

μία διάθεση εκτεταμένης οικονομικής ενίσχυσης, από τον Δήμο Ηρακλείου, των 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της πόλης.
383

 Στις 22 Απριλίου 1924, κατά τη συζήτηση 

του προϋπολογισμού της οικονομικής χρήσης 1924-1925 ψηφίζονται τα εξής: 1) στο 

Ορφανοτροφείο Θηλέων Ηρακλείου 15.000 δρχ., 2) στο Πτωχοκομείο Ηρακλείου 

20.000 δρχ. και 3) στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα για τη συντήρηση της Νυκτερινής 

Σχολής Απόρων Παίδων 12.000 δρχ.   
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 26.9.1919, συνεδρία 29.3.1919 και συνεδρία 9.3.1920. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 22.12.1920. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.6.1921, συνεδρία 1.6.1922, συνεδρία 1.6.1922 και συνεδρία 22.4.1924. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 19.12.1922. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 28.12.1923.  
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 22.4.1924. 
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     Δεν πρέπει, εξάλλου, να παραβλέψουμε ότι οι δαπάνες για την ενίσχυση των 

απόρων δημοτών σε σταθερές τιμές από 826,44 δρχ. στα 1902-1903, θα ανέλθουν 

στις 1.203,36 δρχ. στα 1904-1905 και στις 1.228,5 δρχ. στα 1905-1906. Στα 1906-

1907 οι δαπάνες μειώνονται, ενώ στα 1908-1909 υπολείπονται κατά 53,85% των 

δαπανών του 1905-1906. Ωστόσο, μετά το 1919 θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, 

με εξαίρεση το 1921-1922 και το 1922-1923, όπου η μείωση υπερβαίνει το 70% σε 

σχέση με το 1919-1920. 

     Οι δαπάνες για τις κηδείες των απόρων (Πίνακας 2.17, Πίνακας 2.23, Γράφημα 

2.13) δημοτών από 800 δρχ. στα 1900-1901 θα ανέλθουν στις 2.000 δρχ. στα 1904-

1905, για να πέσουν στις 800 δρχ. στα 1905-1906. Αν λάβουμε υπόψη ότι την ίδια 

περίοδο αυξάνονται οι πιστώσεις για τους απόρους δημότες του Ηρακλείου, 

αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης τα έτη 1903-1905.
384

 

Ωστόσο, η φύση και το εργασιακό περιβάλλον της πόλης σε συνδυασμό με την 

έλλειψη αγροτικής παραγωγής, σε αντιδιαστολή με την αγροτική ενδοχώρα, 

επέτειναν το πρόβλημα. 

Πίνακας 2.23  

Κηδείες Απόρων (1900-1925)  

Έτη Δαπάνες Δαπάνες σε 

απόλυτες 

τιμές 

1900-1901 800 δρχ. 723,32 δρχ. 

1901-1902 600 δρχ. 461,53 δρχ. 

1902-1903 800 δρχ. 826,44 δρχ. 

1903-1904 1.900 δρχ. 1.975,05 δρχ. 

1904-1905 2.000 δρχ. 2.406,73 δρχ. 

1905-1906 800 δρχ. 982,8 δρχ. 

1906-1907 1000 δρχ. 1.170,96 δρχ. 

1907-1908 1.200 δρχ. 1.342,28 δρχ. 

1908-1909 1.200 δρχ. 1.360,54 δρχ. 

1909-1910 1.200 δρχ. 1.293,1 δρχ. 

1910-1911 1.200 δρχ. 1.352,87 δρχ. 

1911-1912 1.200 δρχ. 1.324,5 δρχ. 

1912-1913 1.000 δρχ. 1.108,64 δρχ. 

1913-1914 1.000 δρχ. 1.131,22 δρχ. 
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 Ι. Κοκκινάκης, «Νόμισμα και κοινωνία στην Κρήτη (1899-1906)»…, ό.π., σ. 120. 
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1915 1.000 δρχ. 822,36 δρχ. 

1916 1.000 δρχ. 623,83 δρχ. 

1917 1.000 δρχ. 420,16 δρχ. 

1918 2.000 δρχ. 654,66 δρχ. 

1919-1920 4.000 δρχ. 1.192,6 δρχ. 

1920-1921 3.000 δρχ. 789,26 δρχ. 

1921-1922 3.000 δρχ. 632,91 δρχ. 

1922-1923 2.000 δρχ. 273,03 δρχ. 

1923-1924 20.000 δρχ. 1.581,52 δρχ. 

1924-1925 30.000 δρχ. 2.148,84 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

     Μετά το 1905-1906 οι δαπάνες για τις κηδείες των απόρων δημοτών αυξάνονται 

για να σταθεροποιηθούν στις 1.200 δρχ. στα 1911-1912. Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ 

στα 1911 η πόλη επλήγη από την επιδημική νόσο χολέρα, το κονδύλι για τις κηδείες 

των απόρων παρέμεινε αμετάβλητο, ως αποτέλεσμα του περιορισμένου αριθμού 

θανάτων.
385

 Το συμπέρασμα αυτό ενισχύει η απουσία από τον προϋπολογισμό του 

1911-1912 πίστωσης για την ενίσχυση των απόρων δημοτών. Επιπλέον, τον επόμενο 

χρόνο οι δαπάνες φθίνουν και σταθεροποιούνται στις 1.000 δρχ. μέχρι το 1917. Στα 

1920 θα αγγίξουν τις 3.000 δρχ. Μάλιστα καθόρισε ότι για τους χριστιανούς θα 

παρέχονται έξοδα κηδείας μέχρι 20 δρχ., ενώ για τους μουσουλμάνους μέχρι 25 

δρχ.
386

 Ωστόσο, οι πιστώσεις για τις κηδείες των απόρων δημοτών θα φθάσουν στο 

υψηλότερο σημείο τους στα 1924-1925 αγγίζοντας τις 30.000 δρχ.  

     Να σημειωθεί ότι οι δαπάνες για τις κηδείες των απόρων σε σταθερές τιμές στα 

1901-1902 θα ανέλθουν μόλις στις 461,53 δρχ., κατώτατη τιμή για τη δεκατετραετία 

1900-1914. Οι δαπάνες στα 1903-1904 έχουν ήδη ανέλθει κατά 327,93%, ενώ στα 

1904-1905 υπερβαίνουν κατά 421,46% τις δαπάνες του 1901-1902. Στη συνέχεια, 

και μέχρι το 1914, θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, με εξαίρεση το 1905-1906, 

όπου θα πέσουν στις 982,8 δρχ. Τα επόμενα χρόνια οι δαπάνες για τις κηδείες των 

απόρων σε αποπληθωρισμένες τιμές μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1917 

στις 420,16 δρχ. και στις 273,03 δρχ. στα 1922-1923. Στα 1924-1925 οι δαπάνες θα 

αγγίξουν τις 2.292,09 δρχ. 

 

                                                           
385

 Νέα Εφημερίς, 7.8.1911. 
386

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 2.3.1920.  
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2.10. Εκπαίδευση 

     Η Ανωτέρα Διεύθυνση Δημόσιας Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων με επιστολή 

της, στις 16 Αυγούστου 1899, ενημέρωνε Δημάρχους, Ενοριακούς Επιτρόπους και 

Προεστούς των Χριστιανικών και Μουσουλμανικών Κοινοτήτων του νησιού ότι στο 

αίτημα της Διεύθυνσης προς το Ηγεμονικό Συμβούλιο για χορήγηση πίστωσης 

προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες επισκευές στα διδακτήρια πριν 

από την έναρξη των μαθημάτων έλαβε αρνητική απάντηση. Στη διαμόρφωση αυτής 

της απόφασης συνέβαλε η άποψη ότι η δαπάνη για την ανέγερση και συντήρηση 

των διδακτηρίων επιβάρυνε ανέκαθεν τις κοινότητες. Επιπλέον, η διάταξη του 

Συντάγματος περί υποχρεωτικής δημοτικής εκπαίδευσης δεν συνεπαγόταν και 

υποχρέωση της Πολιτείας για ανέγερση διδακτηρίων. Ακόμη, η απόφαση αυτή 

υπογράμμιζε τη θέληση της κυβέρνησης να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το 

προηγούμενο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι κοινότητες μεριμνούσαν για την 

ίδρυση και συντήρηση των διδακτηρίων ζητώντας, παράλληλα, και από τους 

Δήμους να πράξουν αντιστοίχως. Όπως επισημαίνει, όταν θα το επιτρέψουν τα 

οικονομικά του κράτους τότε θα προσέλθει επίκουρος στις κοινότητες για τον 

παραπάνω σκοπό, σημειώνοντας ότι ούτε βάσει του Συντάγματος έχει την 

υποχρέωση να μεριμνήσει για τα διδακτήρια, ούτε οι οικονομικές δυσχέρειες 

επιτρέπουν μία τέτοια δαπάνη.
387

 

     Η εκπαίδευση (Πίνακας 2.24) απορροφά ετησίως, στη διάρκεια της περιόδου της 

Κρητικής Πολιτείας, το 10% των συνολικών φορολογικών εσόδων και το 1% των 

μισθών των δημοτικών υπαλλήλων καταβαλλόμενα στο Δημόσιο Ταμείο για την 

οργάνωση της εκπαίδευσης της νήσου.
388

 Οι σημαντικές δαπάνες για την παιδεία 

οφείλονται «στην επιθυμία ενός καταπιεσμένου ως προς το εθνικό αίσθημα λαού 

να διδαχθεί τη μητρική γλώσσα, αλλά και στην ανάγκη να στελεχωθεί η διοίκηση με 

                                                           
387

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Α΄ , φύλ. 69 (Χανιά 25-12-1898).   
388

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 19.5.1900, συνεδρία 12.10.1901, συνεδρία 23.10.1901, συνεδρία 17.10.1902, 

συνεδρία 16.2.1904, συνεδρία 25.2.1904, συνεδρία 5.10.1904, συνεδρία 8.10.1904 συνεδρία 

13.10.1904, συνεδρία 12.10.1905 και συνεδρία 20.10.1905. 
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μορφωμένο και ειδικευμένο προσωπικό. Για το σκοπό αυτό καλούνται ειδικοί 

υπάλληλοι από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία».
389

    

Πίνακας 2.24 

Δαπάνες για εκπαίδευση (1900-1925) 

Έτη Δαπάνες 

Προϋπολογισθείσες 

Δαπάνες 

Προϋπολογισθείσες 

σε απόλυτες τιμές 

Δαπάνες 

Εκκαθαρισμένες 

1900-1901 21.397 δρχ. 19.346,29 δρχ. 18.433,27 δρχ. 

1901-1902 14.769,10 δρχ. 11.360,84 δρχ. 13.049,10 δρχ. 

1902-1903 14.538,70 δρχ. 15.019,31 δρχ. 13.514 δρχ. 

1903-1904 13.689 δρχ. 14.229,72 δρχ. 13.500 δρχ. 

1904-1905 13.500 δρχ. 16.245,48 δρχ. 13.000 δρχ. 

1905-1906 12.000 δρχ. 14.742,01 δρχ. 13.500 δρχ. 

1906-1907 14.000 δρχ. 16.393,44 δρχ. 12.827,26 δρχ. 

1907-1908 14.000 δρχ. 15.659,95 δρχ. 13.335,70 δρχ. 

1908-1909 13.000 δρχ. 14.739,22 δρχ. 14.911,30 δρχ. 

1909-1910 12.700 δρχ. 13.685,34 δρχ. 12.700 δρχ. 

1910-1911 12.700 δρχ. 14.317,92 δρχ. 10.691 δρχ. 

1911-1912 13.000 δρχ. 14.348,78 δρχ. 13.000 δρχ. 

1912-1913 13.000 δρχ. 14.412,41 δρχ. 11.167,48 δρχ. 

1913-1914 1.500 δρχ. 1.696,83 δρχ. - 

1915 1.500 δρχ. 1.233,55 δρχ. - 

1916 1.500 δρχ. 935,74 δρχ. - 

1917 2.500 δρχ. 1.050,42 δρχ. - 

1918 2.500 δρχ. 818,33 δρχ. - 

1919-1920 3.500 δρχ. 1.043,53 δρχ. - 

1920-1921 4.500 δρχ. 1.183,89 δρχ. - 

1921-1922 7.500 δρχ. 1.582,27 δρχ. - 

1922-1923 6.500 δρχ. 887,37 δρχ. - 

1923-1924 14.500 δρχ. 1.146,6 δρχ. - 

1924-1925 34.500 δρχ. 2.471,16 δρχ. - 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

     Τον Μάιο του 1900, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού της χρήσης 1900-

1901, ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνιος Μιχελιδάκης
390

 πρότεινε το 10% των 

                                                           
389

 Ι. Κοκκινάκης, «Νόμισμα και κοινωνία στην Κρήτη (1899-1906)»…, ό.π., σ. 92-93. 
390

 Γεννήθηκε στο Ηράκλειο το 1844. Όταν ξέσπασε η Κρητική Επανάσταση (1866-1869) διέκοψε τις 

φιλολογικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να γυρίσει στην πατρίδα του και 

να συμμετάσχει ενεργά στην επανάσταση. Έτσι επιστρέφοντας ανέλαβε ως πληρεξούσιος της Γενικής 

Επαναστατικής Συνέλευσης, την οργάνωση και το συντονισμό της επαναστατικής δράσης στις 

ανατολικές επαρχίες της Κρήτης. Δέκα χρόνια αργότερα, όταν ξέσπασε η νέα Κρητική Επανάσταση 

του 1878, συμμετείχε από τους πρώτους, αναλαμβάνοντας αυτή τη φορά πρόεδρος της 

επαναστατικής συνέλευσης όπου με την ιδιότητα αυτή υπέβαλε στο Συνέδριο του Βερολίνου που 

συνήλθε τον Ιούνιο του έτους εκείνου σχετικό υπόμνημα, ζητώντας την προσάρτηση της νήσου με το 
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συνολικών δημοτικών εισοδημάτων να αποδοθεί για την ανέγερση κάποιου 

δημοτικού σχολείου και πιο συγκεκριμένα ενός Παρθεναγωγείου στην πόλη του 

Ηρακλείου, διότι οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις κρίνονται ακατάλληλες, 

αξιώνοντας, ταυτοχρόνως, να εκφραστεί η ευχή να γίνει αποδεκτό το εν λόγω 

αίτημα.
391

 Ανάλογη άποψη διατυπώθηκε και από τον μουσουλμάνο δημοτικό 

σύμβουλο Χασάν Σκυλιανάκη. Ο τελευταίος, θεωρώντας ότι η μουσουλμανική 

κοινότητα υποσκελίζεται, αιτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να δεσμευθεί ότι σε 

περίπτωση παραδοχής, εκ μέρους της Κυβέρνησης, αυτής της ευχής μέρος του 

ποσού αυτού θα διατεθεί υπέρ των μουσουλμανικών σχολείων. Και τις δύο αυτές 

προτάσεις, των Μιχελιδάκη και Σκυλιανάκη, το Συμβούλιο ενέκρινε παμψηφεί και 

αποφασίστηκε να εκφραστεί η ευχή προς την κυβέρνηση να επιτρέψει οι 

αναγραφόμενες προς το Δημόσιο Ταμείο πιστώσεις να διατεθούν για την ανέγερση 

κάποιου δημοτικού σχολείου.  

     Το 1904 αρθρογράφος της Νέας Ελευθερίας εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για 

την κατάσταση των εκπαιδευτηρίων της πόλης «άτινα εν ταις ευνομουμέναις 

Πολιτείαις ουδέ προς διαμονήν των βαρυποίνων καταδίκων θα εχρησιμοποιούντο». 

                                                                                                                                                                      

Βασίλειο της Ελλάδος, διαπραγματευόμενος μαζί με άλλα μέλη της Επαναστατικής Συνέλευσης τον 

καταστατικό χάρτη της Κρήτης, που έμεινε γνωστό στην ιστορία με την ονομασία «Σύμβαση της 

Χαλέπας». 

     Μετά από τα γεγονότα αυτά, το 1879 εξελέγη πληρεξούσιος του Ηρακλείου στη Γενική Συνέλευση 

και ακολούθως εξελέγη αρχηγός του Εθνικού Κόμματος της Κρήτης, αναλαμβάνοντας πρόεδρος της 

Κρητικής Βουλής, τα έτη 1901, 1903, 1905 και της Β΄ Συντακτικής Συνέλευσης του 1906, καθώς και 

της Βουλής το 1907. Αργότερα το 1910, εξελέγη «Τιμής Ένεκεν», μαζί με άλλους πέντε κρητικούς 

βουλευτής του ελληνικού χώρου. Ο ίδιος εξελέγη τότε βουλευτής Αττικοβοιωτίας. Τότε παρενέβη η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, ζητώντας την ακύρωση της εκλογής των κρητικών, με το αιτιολογικό ότι 

ήταν οθωμανοί υπήκοοι. Η ελληνική κυβέρνηση υπαναχώρησε. Τον επόμενο χρόνο που άρχισε την 

επαναστατική δραστηριότητα στη Κρήτη, επανεκλέχθηκε για ακόμα μια φορά πρόεδρος της 

επαναστατικής συνέλευσης. Το 1912, όταν διορίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση διοικητής της 

Κρήτης ο Στέφανος Δραγούμης, ο Αντώνιος Μιχελιδάκης ήταν αυτός που του παρέδωσε, ως 

πρόεδρος της επαναστατικής προσωρινής κυβέρνησης, τη διοίκηση της νήσου. 

     Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και την ένωση της Κρήτης με το Βασίλειο της Ελλάδος, 

διορίστηκε στη κυβέρνηση Στέφανου Σκουλούδη 1915 υπουργός των Εκκλησιαστικών και Δημόσιας 

Εκπαίδευσης. Το 1916, όταν η Αντάντ επέβαλε στην Ελλάδα δικό της Αρμοστή, καθιστώντας δηλαδή 

τη χώρα προτεκτοράτο κατάσχοντας ταυτόχρονα και τον ελληνικό στόλο, ο Μιχελιδάκης συνελήφθη 

ως βασιλόφρονας και καταδικάστηκε στο ειδικό δικαστήριο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της 

κυβέρνησης Σκουλούδη σε εκτοπισμό στη Μυτιλήνη. Απελευθερώθηκε αμέσως μετά τις εκλογές του 

1920, όταν καταψηφίστηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος από τις ενωμένες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. 

Παρά ταύτα, διάγοντας ήδη το 76 έτος της ηλικίας του, δεν αναμίχθηκε ξανά στη πολιτική. Πέθανε 

τρία χρόνια αργότερα στη γενέτειρα του, το 1923. 
391

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 19.5.1900. Βλ. επίσης Αντ. Γ. Χουρδάκης, Η παιδεία…, ό.π., σ. 81, 117-118 και 

Αντ. Γ. Χουρδάκης, Η εκπαίδευση..., ό.π., σ. 16, 20-21. 

Κ. Δ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος…, ό.π., σ. 45. 
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Και σημειώνει ότι «διδασκαλία υπό τοιούτους όρους διεξαγομένη δεν δύναται να 

επιτύχη του σκοπού αυτής και κατά συνέπειαν το σχετικώς προς τας καχεκτικάς 

οικονομίας δυνάμεις του Τόπου υπέρογκον ποσόν, το δαπανώμενον κατ’ έτος υπέρ 

της παιδείας δεν είναι δυνατόν να αποφέρει τα προσδοκώμενα αγαθά 

αποτελέσματα».
392

 

     Το 1907 ο Δήμος Ηρακλείου καλείται να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 

το Δημόσιο Ταμείο οι οποίες ανέρχονταν στις 66.335,70 δρχ.
393

 Η υστέρηση των 

εσόδων συγκριτικά με τα προϋπολογισθέντα σε συνδυασμό με την ανάγκη 

επίδειξης ενός ισορροπημένου ισολογισμού επενεργεί αρνητικά στην εξυπηρέτηση 

συμβατικών υποχρεώσεων του Δήμου, μετακυλώντας την αποπληρωμή οφειλών σε 

ευχερέστερο χρόνο. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αριστείδης 

Στεργιάδης, υποστήριξε ότι για να καταστεί δυνατή η πληρωμή της οφειλής του 

Δήμου Ηρακλείου προς το Δημόσιο Ταμείο θα πρέπει να συνομολογηθεί ειδικό 

δάνειο ύψους 40.000 δρχ., διότι η ικανοποίηση της από ίδιους πόρους καθίσταται 

αδύνατη. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συνομολόγηση του, 

εξουσιοδοτώντας παράλληλα τη Μόνιμο Επιτροπή αφενός να διαπραγματευθεί με 

πιστωτικό ίδρυμα, θέτοντας ως υποθήκη κάποιο φόρο, αφετέρου να εξασφαλιστεί 

η μέσω Διατάγματος επικύρωση του.
394

 Στις αρχές του 1912 ο Δήμος οφείλει προς 

το Δημόσιο Ταμείο για την εισφορά 10% υπέρ παιδείας 55.961,54 δρχ., ενώ από 

κρατήσεις 1% στους μισθούς των δημοτικών υπαλλήλων 2.889,05 δρχ.
395

 

     Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και η συνακόλουθη κατάργηση του Κρητικού 

Συντάγματος επέσυρε τη μονομερή, εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου, διαγραφή 

από τον προϋπολογισμό των εξόδων της ετήσιας δημοτικής εισφοράς 10% επί των 

καθαρών δημοτικών εσόδων και του 1% επί των μισθών των δημοτικών υπαλλήλων 

και την αντικατάσταση τους με μια νέα, σαφώς μικρότερη, αλλά αμεσότερη, αυτή 

τη φορά εισφορά του Δήμου υπέρ των σχολικών ταμείων (1.500 δρχ.).
396

 Είναι 
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 Νέα Ελευθερία, 26.9.1904. 
393

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 23.7.1907, συνεδρία 22.7.1908, συνεδρία 24.7.1908, συνεδρία 26.7.1908, 

συνεδρία 28.7.1908, συνεδρία 30.7.1908, συνεδρία 10.10.1908 και συνεδρία 13.2.1909. 
394

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 24.7.1907. 
395

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.2.1912. 
396

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.8.1911, συνεδρία 18.7.1912, συνεδρία 3.8.1913, συνεδρία 10.2.1915 και 

συνεδρία 24.11.1915. 
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χαρακτηριστικό ότι τη στιγμή που καταργούνται οι δημοτικές εισφορές για την 

παιδεία, στα 1913, ο Δήμος Ηρακλείου οφείλει προς το Δημόσιο Ταμείο της 

Αυτονόμου Πολιτείας 90.836,39 δρχ. Παρόλα αυτά, στους προϋπολογισμούς που θα 

ακολουθήσουν, μέχρι τον Μάρτιο του 1920, συνεχίζουν να αναγράφουν στο μέρος 

των εξόδων το συνολικό ύψος των χρεών χωρίς όμως να τα αποπληρώνουν.
397

 Το 

γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στην προσπάθεια του Δήμου να απαλλαγεί από 

το χρέος μέσω της διαγραφής του. Τις τάσεις αυτές ενίσχυε η παρουσία του 

βενιζελικού καθεστώτος στην εξουσία. Δεν πρέπει εξάλλου να παραβλέψουμε ότι η 

θέση του Δήμου Ηρακλείου υπέρ του κινήματος της Εθνικής Άμυνας δημιουργούσε 

τεράστιες προσδοκίες για διαγραφή του χρέους. 

     Στα 1917 οι πιστώσεις για την παιδεία θα ανέλθουν στις 2.500 δρχ. αυξανόμενες 

κατά 1.000 δρχ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ενώ το επόμενο έτος 

διατηρούνται σταθερές. Στα 1919-1920 η εισφορά του Δήμου Ηρακλείου υπέρ των 

σχολικών ταμείων αυξάνεται κατά 1.000 δρχ. ανερχόμενη στις 3.500 δρχ. Από αυτές 

οι 2.000 δρχ. θα διατεθούν
398

 υπέρ των δημοτικών σχολείων, ενώ οι υπόλοιπες 

1.500 δρχ.
399

 υπέρ των σχολείων της μέσης εκπαίδευσης. Στα 1921-1922 οι δαπάνες 

για την εκπαίδευση θα ανέλθουν στις 7.500 δρχ., ενώ το επόμενο έτος θα μειωθούν 

στις 6.500 δρχ. Μέγιστη τιμής τους στα 1924-1925 όπου θα αγγίξουν τις 34.500 δρχ. 

Από αυτές, οι 20.000 δρχ. προορίζονται υπέρ των σχολικών ταμείων των δημοτικών 

σχολείων, ενώ οι 4.500 δρχ. υπέρ των σχολικών ταμείων της μέσης εκπαίδευσης.
400

  

     Παράλληλα, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, την διετία 1920-1922, 

εξοικονομεί πιστώσεις, από άλλα κεφάλαια του προϋπολογισμού, για την ενίσχυση, 

κυρίως, του ταμείου της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Ηρακλείου και της 

Μουσουλμανικής Νυκτερινής Σχολής. Στα 1920-1921 αναγράφει εφάπαξ χορήγημα 

500 δρχ. για κάθε σχολή.
401

 Στις 3 Μαρτίου 1920, ο Σύλλογος Γονέων της Εμπορικής 

Σχολής Ηρακλείου ζητεί να ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου 

                                                           
397

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.8.1911, συνεδρία 18.7.1912, συνεδρία 21.7.1912, συνεδρία 3.8.1913, 

συνεδρία 10.2.1915, συνεδρία 13.2.1915, συνεδρία 20.10.1915, συνεδρία 24.10.1915, συνεδρία 

30.12.1916, συνεδρία 20.2.1918, συνεδρία 29.3.1919 και συνεδρία 3.3.1920. 
398

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 452. Βλ. ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.3.1919. 
399

 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 1286. Βλ. ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.3.1919 
400

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 22.4.1924. 
401

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 29.3.1919. 
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επιχορήγηση με σκοπό την ενίσχυση του μισθού του καθηγητή των εμπορικών 

μαθημάτων.
402

 Εν συνεχεία στα 1921-1922 οι πρόεδροι της Μουσουλμανικής 

Νυκτερινής Σχολής και της Φιλοπτώχου Αδελφότητας ζητούν να αυξηθεί αναλόγως 

από το Δήμο το ετήσιο βοήθημα υπέρ των συντηρούμενων νυκτερινών σχολών. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ομοφώνως αποδεκτή τη πρόταση των προέδρων και 

ψήφισε 1.000 δρχ. για κάθε σχολή.
403

 Τον επόμενο χρόνο το ποσό θα ανέλθει στις 

3.000 δρχ.
404

 Στα 1924-1925 αναγράφει το ποσό των 10.000 δρχ. υπέρ του ταμείου 

εκπαιδευτικής πρόνοιας. 

     Σε σταθερές τιμές, οι δαπάνες για την εκπαίδευση από 19.346,29 δρχ. στα 1900-

1901, πέφτουν στις 11.360,84 δρχ. στα 1901-1902, για να ανέλθουν μόλις στις 

16.245,48 δρχ. στα 1904-1905. Τα επόμενα χρόνια, μέχρι το έτος 1912-1913, οι 

δαπάνες σε σταθερές τιμές θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα. Στη συνέχεια 

μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1918 τις 818,33 δρχ. Στα 1924-1925 οι 

δαπάνες θα αγγίξουν τις 2.471,16 δρχ. 

     Αντιπαραβάλλοντας τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για την εκπαίδευση με τις 

σταθερές τιμές τους διαπιστώνουμε ότι από το 1902 έως το 1914 οι σταθερές τιμές 

υπερέχουν των προϋπολογισθέντων δαπανών, δεδομένων των πολύ χαμηλών 

επιπέδων πληθωρισμού. Η απόκλιση προϋπολογισθέντων εσόδων και σταθερής 

τιμής θα φθάσει στα 1905-1906 το 22,85%, μέγιστη τιμή για τη δωδεκαετία 1902-

1914. 

     Οι συνολικές δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου σε σταθερές τιμές παρουσίασαν 

δραματική μείωση κατά την περίοδο από το 1915 έως το 1925, λόγω των 

επαναλαμβανόμενων υποτιμήσεων του νομίσματος και του υψηλού πληθωρισμού. 

Η διαφορά των προϋπολογισθέντων δαπανών από τις σταθερές τιμές τους στα 

1919-1920 ανέρχεται στο 235,4%, ενώ στα 1924-1925 η απόκλιση υπερβαίνει το 

1.296%. Παρά το γεγονός ότι οι προϋπολογισθείσες δαπάνες για την εκπαίδευση 

στα 1902-1903 και στα 1923-1924 είναι στα ίδιο περίπου επίπεδο, εντούτοις σε 

                                                           
402

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 3.3.1920. 
403

 Στο ίδιο. 
404

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.6.1921. 
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σταθερές τιμές οι δαπάνες στα 1923-1924 υπολείπονται αυτών στα 1902-1903 κατά 

92,36%. Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ οι δημοτικές δαπάνες στα 1924-1925 υπερέχουν 

των αντίστοιχων του 1912-1913 κατά 21.500 δρχ., σε σταθερες τιμές συμβαίνει το 

αντίστροφο με τη διαφορά τους να υπερβαίνει το 483%. 

 

2.11. Φωτισμός 

     Ο ηλεκτροφωτισμός (Πίνακας 2.25) απορροφά, μεταξύ του 1900-1925, ετησίως 

το 3,44% των συνολικών δαπανών (86.269,51 δρχ.). Οι δαπάνες για τον φωτισμό της 

πόλης από 14.450,50 δρχ. στα 1900-1901 πέφτουν στις 8.300 δρχ. στα 1903-1904. 

Στα 1905-1906 ανέρχονται μόλις στις 11.320 δρχ. Στη συνέχεια, και μέχρι το 1912-

1913, θα ακολουθήσουν ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 1907-1908, όπου θα 

πέσουν στις 10.760 δρχ. Στο διάστημα 1913-1915 υπάρχει μία σημαντική κάμψη 

των δαπανών. Οι δαπάνες για το φωτισμό της πόλης θα φθάσουν στις 401.420 δρχ. 

στα 1923-1924, μέγιστη τιμή τους για την εικοσιπενταετία 1900-1925. 

     Σε σταθερές τιμές, οι δαπάνες για τον φωτισμό από 13.065,55 δρχ. στα 1900-

1901, πέφτουν στις 7.153,84 δρχ. στα 1901-1902. Δεν πρέπει, ωστόσο, να 

παραβλέψουμε ότι στα 1906-1907 έχουν ήδη ανέλθει κατά 163,53%, ενώ στα 1912-

1913 υπερβαίνουν κατά 463,7% τις δαπάνες του 1901-1902. Τα επόμενα χρόνια 

ακολουθούν πτωτική πορεία για να αγγίξουν στα 1920-1921 τις 9.208,1 δρχ. Στα 

1923-1924 οι δαπάνες σε σταθερές τιμές θα φθάσουν τις 31.742,84 δρχ. 

     Αντιπαραβάλλοντας τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για τον φωτισμό με τις 

σταθερές τιμές τους διαπιστώνουμε ότι από το 1902 έως το 1914 οι σταθερές τιμές 

υπερέχουν των προϋπολογισθέντων δαπανών, λόγω των χαμηλών πληθωριστικών 

πιέσεων. Μάλιστα η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων δαπανών και σταθερής 

τιμής θα φθάσει στα 1905-1906 το 22,85%, μέγιστη τιμή για τη δωδεκαετία 1902-

1914. Αντίθετα κατά το διάστημα 1915-1925 προϋπολογισθείσες δαπάνες και 

σταθερές τιμές ακολουθούν αντιστρόφως ανάλογη πορεία συγκριτικά με τη 

δωδεκαετία 1902-1914, εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης νομισματικής υποτίμησης 

και του υψηλού πληθωρισμού. Στα 1919-1920 οι δημοτικές δαπάνες για τον 
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φωτισμό σε σταθερές τιμές υπολείπονται των προϋπολογισθέντων κατά 235,4%, 

ενώ στα 1924-1925 η διαφορά υπερβαίνει το 1.296%. Επίσης, ενώ οι συνολικές 

δαπάνες σε σταθερές τιμές στα 1910-1911 και στα 1924-1925 βρίσκονται περίπου 

στο ίδιο επίπεδο, οι προϋπολογισθείσες δαπάνες στα 1924-1925 υπερέχουν κατά 

268.840 δρχ. των αντίστοιχων του 1910-1911. Ομοίως, ενώ οι δημοτικές δαπάνες 

στα 1923-1924 παρουσιάζονται αυξημένες έναντι εκείνων του 1911-1912 κατά 

365.480 δρχ., οι σταθερές τιμές τους ακολουθούν αντιστρόφως ανάλογη πορεία με 

τη διαφορά τους να αγγίζει το 24,96%.  

 

Πίνακας 2.25 

Δαπάνες για το φωτισμό της πόλης (1900-1925) 

Έτη Δαπάνες Δαπάνες σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 14.450,50 δρχ. 13.065,55 δρχ. 

1901-1902 9.300 δρχ. 7.153,84 δρχ. 

1902-1903 8.300 δρχ. 8.574,38 δρχ. 

1903-1904 8.300 δρχ. 8.627,85 δρχ. 

1904-1905 11.570 δρχ. 13.922,98 δρχ. 

1905-1906 11.320 δρχ. 13.906,63 δρχ. 

1906-1907 16.100 δρχ. 18.852,45 δρχ. 

1907-1908 10.760 δρχ. 12.035,79 δρχ. 

1908-1909 17.000 δρχ. 19.274,57 δρχ. 

1909-1910 17.260 δρχ. 18.599,13 δρχ. 

1910-1911 18.460 δρχ. 20.811,72 δρχ. 

1911-1912 35.940 δρχ. 39.668,87 δρχ. 

1912-1913 36.380 δρχ. 40.332,59 δρχ. 

1913-1914 35.420 δρχ. 40.067,87 δρχ. 

1915 26.420 δρχ. 21.726,97 δρχ. 

1916 31.420 δρχ. 19.600,74 δρχ. 

1917 36.000 δρχ. 15.126,05 δρχ. 

1918 39.800 δρχ. 13.027,82 δρχ. 

1919-1920 41.900 δρχ. 12.492,54 δρχ. 

1920-1921 35.000 δρχ. 9.208,1 δρχ. 

1921-1922 58.160 δρχ. 12.270,04 δρχ. 

1922-1923 92.860 δρχ. 12.677,13 δρχ. 

1923-1924 401.420 δρχ. 31.742,84 δρχ. 

1924-1925 287.300 δρχ. 20.578,75 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 
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     Η αύξηση του φόρου φωτισμού, την τετραετία 1908-1912, δεν συνοδεύθηκε από 

την εγκατάσταση του εργοστασίου για τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Σύμφωνα με 

τη σύμβαση, η οποία ψηφίσθηκε από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου, 

στις 28 Φεβρουαρίου 1912, και κυρώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών της 

Αυτονόμου Πολιτείας, στις 18 Μαΐου 1912, τις εργασίες μελέτης, κατασκευής και 

εγκατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην πόλη του Ηρακλείου ανέλαβε η 

εταιρεία Thomson Huston, η οποία είχε αναλάβει και τον ηλεκτροφωτισμό της 

Αθήνας.
405

 Ωστόσο, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) και στη συνέχεια ο Πρώτος 

Παγκόσμιος (1914-1918) εμπόδισαν την έναρξη των εργασιών του έργου.
406

 Τον 

Νοέμβριο του 1914 η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε την παύση των εργασιών λόγω του 

ευρωπαϊκού πολέμου και των εν Ελλάδι πολιτικών δυσχερειών.
407

 Τον επόμενο 

χρόνο, τον Ιανουάριο, παρά τις διαμαρτυρίες του Δήμου Ηρακλείου επέμεινε στην 

αρχική της απόφαση.
408

 Έκτοτε λόγω της ανώμαλης πολιτικής κατάστασης δεν έγινε 

καμία συνεννόηση με την εταιρεία. Με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 

το 1918 ο Δήμος με έγγραφο του ζήτησε να προχωρήσει το έργο.
409

 Εκείνη, όμως, 

απάντησε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν αφού η διεθνής κατάσταση και οι 

περιστάσεις επιτρέψουν στην εταιρεία να προβεί στις παραγγελίες των 

απαιτούμενων μηχανημάτων και υλικών. Τον επόμενο χρόνο, στις 25 Ιουνίου 1919, 

ο Δήμος Ηρακλείου κάλεσε εκ νέου την εταιρεία να ξεκινήσει τις εργασίες. Λίγους 

μήνες αργότερα, στις 3 Οκτωβρίου 1919, με νέα του επιστολή την καλούσε εντός 

δεκαπενθημέρου, από τη λήψη της επιστολής, να απαντήσει αν θα εκτελέσει και 

πότε τις συμβατικές τις υποχρεώσεις.
410

 Και αυτή όμως η προσπάθεια απέβη 

άκαρπη παρά την επίδοση της από δικαστικό επιμελητή. Σε συνάντηση του με το 

δήμαρχο Ηρακλείου ο πρόεδρος της εταιρείας δήλωσε ότι το συμβούλιο έκρινε ότι 

η ανατροπή των συνθηκών μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν επέτρεπε την 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 4.11.1924 και Νέα Εφημερίς, 26.9.1913. Βλ. επίσης Νίκος Σ. Παντελάκης, Ο 

εξηλεκτρισμός της Ελλάδας, Από την ιδιωτική πρωτοβουλία στο κρατικό μονοπώλιο (1889-1956), 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.), Αθήνα 1991, σ. 124.  
406

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 2.12.1919 και συνεδρία 4.11.1924. Βλ. επίσης Νέα Εφημερίς, 27.6.1913 και 

30.6.1913.   
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 2.12.1919 και συνεδρία 4.11.1924. 
408

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 2.12.1919 και συνεδρία 4.11.1924. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 2.12.1919 και συνεδρία 4.11.1924. Βλ. επίσης Ν. Σ. Παντελάκης, Ο 

εξηλεκτρισμός της Ελλάδας…, ό.π., σ. 124. 
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εκτέλεση τέτοιων έργων όχι μόνο από αυτή αλλά και από όλες τις υπόλοιπες. Η 

τροποποίηση των οικονομικών όρων σε διεθνές επίπεδο σε συνδυασμό με την 

πολεοδομική εξάπλωση της πόλης, ως αποτέλεσμα της αύξησης του πληθυσμού, 

αναβίβαζαν το κόστος ηλεκτροφωτισμού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εκτέλεση 

τέτοιων συμβάσεων που στα 1912 ήταν υλοποιήσιμες, στα 1920 ήταν σχεδόν 

ανεδαφικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διετία 1923-1924, αναγράφονται στο 

προϋπολογισμό δάνεια συνολικού ύψους 2.600.000 δρχ. τα οποία, τελικώς, δεν 

πραγματοποιούνται.
411

 

     Με αφορμή την παραχώρηση εκτέλεσης των νέων έργων του λιμένα Ηρακλείου 

σε μία αγγλική εταιρεία ανακινήθηκε εκ νέου το ζήτημα της ίδρυσης εργοστασίου 

για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Η Λιμενική Επιτροπή έχοντας ανάγκη 

ηλεκτρικού ρεύματος για την εκτέλεση των αναγκαίων λιμενικών έργων αποφάσισε 

τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσω, λοιπόν, αυτής 

της κατασκευής επιχειρήθηκε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού 

της πόλης. Σε μια τέτοια ερμηνεία συνηγορεί η συνομολόγηση σύμβασης, 6 

Νοεμβρίου 1924, μεταξύ Λιμενικής Επιτροπής και Δήμου Ηρακλείου τόσο για την 

εκχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος όσο και για την εξαγορά του ηλεκτρικού 

εργοστασίου αμέσως μετά την αποπεράτωση των λιμενικών εργασιών. Σύμφωνα με 

το άρθρο 2 της σύμβασης το Λιμενικό Ταμείο θα καταβάλλει το σύνολο των 

δαπανών για την κατασκευή του κτιρίου, των εγκαταστάσεων, την αγορά των 

αναγκαίων μηχανημάτων και συσκευών, την κανονική λειτουργία και συντήρηση 

του εργοστασίου κ.τ.λ. Από την άλλη πλευρά ο Δήμος θα καταβάλλει τη δαπάνη για 

την αγορά και εγκατάσταση των καλωδίων του δημοτικού φωτισμού και ολόκληρού 

του δικτύου της πόλης. Επιπλέον, ο Δήμος Ηρακλείου θα είναι επιφορτισμένος με 

τη συντήρηση και εκμετάλλευση του δικτύου το οποίο καλύπτει τις ανάγκες της 

πόλης. Για το σκοπό αυτό προέβη στη συνομολόγηση δανείου από την Εθνική 

Τράπεζα συνολικού ύψους 800.000 δρχ. και 7.000 αγγλικών λιρών.
412

 

 

                                                           
411
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2.12. Λιμάνι 

     Η συζήτηση που αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου τετάρτου του 

20
ου

 αιώνα για την επιδιόρθωση του λιμανιού πηγάζει από τη μετατόπιση της 

εμπορικής κίνησης στα τέλη του 19
ου

 αιώνα από τα Χανιά στο Ηράκλειο. Το λιμάνι 

του Ηρακλείου, όπως αποτυπώνεται από τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα για την 

ανάπτυξη των υποδομών του, έχει τη μεγαλύτερη κίνηση από τα λιμάνια της 

Κρήτης, από αυτό διεκπεραιώνεται ένα μεγάλο μέρος των Κρητικών εισαγωγών και 

εξαγωγών. 

     Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, Εμμανουήλ Λογιάδης, 

θεωρεί αναγκαία τη χορήγηση πίστωσης προς το Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου 15.000 

δρχ., για να καλέσει η κυβέρνηση ευρωπαίο μηχανικό ώστε να μελετήσει το ζήτημα 

του λιμένα και να εκτεθεί το έργο σε μειοδοσία. Παράλληλα, πιστεύει ότι οι 

Προστάτιδες Δυνάμεις θα το θεωρήσουν ως έναρξη του έργου και θα εγκρίνουν τη 

καταβολή του λιμενικού φόρου από τους ξένους υπηκόους τους.
413

 Ο Λογιάδης 

θεωρεί χρήσιμη τη μετακύληση των πιστώσεων για την αναστήλωση της πρόσοψης 

του Μουσείου (10.000 δρχ.) και την κατασκευή νέου σφαγείου (6.000 δρχ.) στον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους (1903-1904), ώστε το Συμβούλιο να προβεί 

στην εκλογή Λιμενικής Επιτροπής. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με εξαίρεση 

το Σύμβουλο Δαυίδ Ξανθουδίδη, επικύρωσε τη πρόταση Λογιάδη ορίζοντας το ποσό 

της πίστωσης στις 12.000 δρχ. Οι παρατηρήσεις Ξανθουδίδη σχετίζονταν με την 

εκλογή Λιμενικής Επιτροπής για την οποία ήταν αντίθετος, εφόσον δεν 

λαμβάνονταν απόφαση από τις Προστάτιδες Δυνάμεις αναφορικά με την 

ταυτόχρονη καταβολή του λιμενικού φόρου και από τους ξένους υπηκόους.  

     Μετά από διάστημα ενός και πλέον έτους η Ανωτέρα Διεύθυνση Εσωτερικών με 

το Υπ’ Αριθ. 5511/4406, 31 Δεκεμβρίου 1903, έγγραφο κατέστησε γνωστό στο 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ότι το Υπουργείο Δημοσίων Έργων της Γαλλίας 

συνιστά στην κρητική κυβέρνηση για τη μελέτη των λιμενικών έργων τους 

Guellenec, πρώην αρχιμηχανικό της γαλλικής αποστολής των δημοσίων έργων στην 

Ελλάδα, και τον Cauvert οδοποιό-εργοδηγό Α΄ τάξης ο οποίος, επίσης, αποτέλεσε 
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190 

 

μέλος της γαλλικής αποστολής των δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
414

 Ο δήμαρχος 

Ηρακλείου, Μουσταφά Δεληαχμετάκης, στις 18 Ιανουαρίου 1904, θα δηλώσει στην 

Ανωτέρα Διεύθυνση Εσωτερικών ότι αποδέχεται αυτές τις προτάσεις. Μάλιστα, το 

Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την ευχή η κρητική κυβέρνηση να εντείνει τις 

ενέργειες της μετακαλώντας το ταχύτερο δυνατό τους μηχανικούς τους οποίους η 

γαλλική κυβέρνηση προτείνει. Ακόμη, σημειώνει ότι αν το ποσό των 12.000 δρχ. 

αποδειχθεί ανεπαρκές πρόθυμα θα ψηφίσει και έτερο ποσό.  

     Όταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πληροφορήθηκε ότι η κυβέρνηση 

συνέστησε στον Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας στα Χανιά να επιταχύνει τις διαδικασίες 

καθόδου των γάλλων μηχανικών διατύπωσε την άποψη ότι το συμβούλιο θα πρέπει 

να προβεί στην εκλογή των μελών της Λιμενικής Επιτροπής με την οποία οι 

μηχανικοί θα συνεννοούνται για τη λύση των εκκρεμών ζητημάτων.
415

 Επιπλέον, θα 

αναλάμβανε τα προβλεπόμενα του Υπ. Αριθ. 502 Νόμου ανατιθέμενα καθήκοντα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής θα εκλέγονταν κατά 

προτίμηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς όμως να αποκλείει 

την εκλογή και άλλων προσώπων εκτός του Συμβουλίου. 

     Στις 5 Ιουνίου 1904, ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χασάν 

Σκυλιανάκης, κοινοποίησε στην Ολομέλεια το Υπ’ Αριθ. 2178/1370 έγγραφο του 

Συμβούλου επί των Εσωτερικών Αριστείδη Κριάρη μέσω του οποίου το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Γαλλίας πληροφορούσε ότι το ποσό για τη μελέτη των τριών 

λιμένων ορίστηκε κατ’ αποκοπή στις 18.000 δρχ., περιλαμβάνοντας τόσο τις 

δαπάνες του ταξιδιού των μηχανικών όσο και της ενοικίασης των εργαλείων. 

Επίσης, θα πληρώνονταν σε τρείς ίσες, μεταξύ των τριών αστικών Δήμων του 

νησιού, δόσεις από τις οποίες η πρώτη θα δίνονταν προκαταβολικώς, η δεύτερη 

μετά τη παράδοση των τοπογραφικών χαρτών και η τελευταία μετά την παράδοση 

των προσχεδιασμάτων.
416

 

     Τον Οκτώβριο του 1905 αναφέρεται ότι ο άγγλος συνταγματάρχης εξέφρασε την 

επιθυμία να προεκταθεί η αποβάθρα του λιμένα και προς αυτή τη κατεύθυνση 
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διαθέτει 700 δρχ. Επειδή, όμως, βάσει του υποβληθέντος από τον μηχανικό του 

Δήμου προϋπολογισμού η απαιτούμενη για την εκτέλεση του έργου δαπάνη είναι 

διπλάσια, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφισθεί ποσό ύψους 700 δρχ. 

προς κάλυψη του υπόλοιπου 50%. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατανοώντας την 

αναγκαιότητα αυτού του έργου αποφάσισε την εκτέλεση του χορηγώντας πίστωση 

700 δρχ.
417

 Δημοσιογράφος της Νέας Εφημερίδος θεωρεί αναγκαία τη διόρθωση 

του λιμένα και την αναβάθμιση της συγκοινωνίας με την ενδοχώρα του Νομού, 

ιδιαίτερα μετά την αύξηση του αριθμού των ξένων επισκεπτών στην πόλη του 

Ηρακλείου.
418

 Προς επίρρωση των ανωτέρω επικαλείται μαρτυρία αντιπροσώπου 

ναυτιλιακής εταιρίας ότι η εταιρεία του διέγραψε το Ηράκλειο από τα καλοκαιρινά 

του ταξίδια στη Μεσόγειο «λόγω της κινδυνώδους αποβιβάσεως των 

επισκεπτών».
419

 

     Στις 13 Ιουλίου 1912, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε την 

εκτέλεση των αναγκαίων λιμενικών έργων στη βάση της μελέτης του γάλλου 

μηχανικού Guellenec.
420

 Τον Ιούλιο του 1914 ζητείται από τη Λιμενική Επιτροπή να 

συνάψει το αναγκαίο δάνειο το ύψος του οποίου σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

της γαλλικής αποστολής ανέρχεται στα 4.500.000 δρχ.
421

 Λίγες μέρες αργότερα η 

επιφορτισμένη για τη συνομολόγηση του δανείου επιτροπή αποφαίνεται την 

αύξηση του ετήσιου λιμενικού φόρου από 196.487 δρχ. σε 270.000 δρχ. για να 

μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί στο μέγεθος ενός τέτοιου δανείου.
422

 Μάλιστα, 

προς ασφάλεια του δανείου θα τεθεί ως εγγύηση ο φόρος εισαγωγής και εξαγωγής. 

Επιπλέον, ο Δήμος Ηρακλείου εγγυάται ότι θα καταβάλλει απευθείας το ποσό που 

θα υπολείπεται των εισπράξεων του λιμενικού φόρου προς εξόφληση των 

τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι προς ασφάλεια της 

υποχρέωσης αυτής παρέχει ως υποθήκη το φόρο σφαγείου και κατανάλωσης 

κρέατος, καθώς και το φόρο αγοραπωλησίας ζώων. Στις αρχές του 1916 καταργεί 

τον ισχύον λιμενικό φόρο και επιβάλλει, μέσω Βασιλικού Διατάγματος, για μια 
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διετία τους Νόμους ΡΚΘ΄ (1865) και ΒΡΚΓ΄ (1893) του ελληνικούς κράτους.
423

 Ο 

Νόμος ΡΚΘ΄ της 29 Δεκεμβρίου 1865, καθώς και η τροποποιημένη μορφή του στα 

1893 (9 Ιανουαρίου 1893), ρυθμίζουν την επιβολή των λιμενικών φόρων και 

καθορίζουν το επίπεδο των φορολογικών συντελεστών υπέρ των Δήμων για την 

κατασκευή λιμένων, προκυμαίων κ.τ.λ. Σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους η 

είσπραξη των φόρων θα διαρκούσε μέχρι να συγκεντρωθούν, για την κατασκευή 

του λιμένα, όλα τα απαιτούμενα κεφάλαια. 

     Τον Μάιο του 1917 συζητείται εκ νέου το ζήτημα της εξεύρεσης δανείου 

4.000.000 δρχ., προκειμένου να βρει εφαρμογή το σχέδιο του γάλλου μηχανικού. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή του σχεδίου όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την τελευταία γαλλική αποστολή των 

δημοσίων έργων Κρήτης και του εκπροσώπου της Προσωρινής Κυβέρνησης 

Διαμαντίδη. Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η σύναψη του δανείου απαιτείται να 

αυξηθούν οι πόροι του Λιμενικού Ταμείου ώστε να αποδίδουν το ποσό των 300.000 

δρχ., ετησίως.
424

 Είναι χαρακτηριστικό ότι το μόνο σχεδόν μέτρο που εισηγείται το 

Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου είναι η αύξηση των εισπραττόμενων φόρων. Έτσι 

αποφασίζουν την επ’ αόριστον παράταση της ισχύος των ήδη επιβεβλημένων.
425

 

Στα 1921 η επιβεβλημένη λιμενική φορολογία αυξάνεται εκ νέου, με τα εισαγωγικά 

τέλη να υπερδιπλασιάζονται.
426

 Στις αρχές του 1923 το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε ότι για τον λιμένα Ηρακλείου θα πρέπει, λόγω ειδικών λόγων και 

εξαιρετικών συνθηκών, να διατηρηθεί η, μέσω Βασιλικού Διατάγματος, 

επιβεβλημένη φορολογία η οποία εφαρμόζονταν μέχρι 1 Ιανουαρίου 1923.
427

 

Παρόλα αυτά μέχρι το 1925 δεν προχώρησε η εκτέλεση έργου.  
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2.13. Υδροδότηση 

     Την περίοδο της Οθωμανοκρατίας την υγιεινή των πόσιμων υδάτων και τη 

συντήρηση των υδραγωγείων είχαν αναλάβει τα Βακούφια. Ο θεσμός αυτός 

απέρρεε από την θρησκεία και από τα ήθη και τις παραδόσεις των μουσουλμάνων. 

Σύμφωνα με τον Αντώνη Αναστασόπουλο τα βακούφια διακρίνονται α) σε 

αγαθοεργά ή δημόσια (χαϊρί), τα οποία παράγουν εισόδημα για κάποιο ίδρυμα, 

τους φτωχούς ή για οποιονδήποτε άλλο αγαθοεργό σκοπό, και β) σε οικογενειακά 

(εχλί), τα οποία συγκροτούνται επίσης για την ενίσχυση κάποιου αγαθοεργού ή 

ιερού σκοπού, που όμως πρόκειται να εξυπηρετηθεί μόνο αφού εκλείψουν ο 

ιδρυτής του βακουφιού και οι απόγονοι του ή κάποια τρίτα πρόσωπα που αυτός 

έχει ορίσει.
428

 Στην πρώτη περίπτωση ο ιδρυτής και οι οικείοι του δεν έχουν καμία 

υλική απολαβή από το βακούφι, ενώ στη δεύτερη είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι 

των εισοδημάτων του βακουφιού. Υπάρχει τέλος μια ενδιάμεση κατηγορία 

βακουφιών, που τα εισοδήματα τους κατανέμονται από την πρώτη στιγμή μεταξύ 

ενός αγαθοεργού ή ιερού σκοπού και του ιδρυτή και της οικογένειας του. Kαι σε 

αυτή την περίπτωση οι ιδρυτές των βακουφιών έχουν την δυνατότητα να 

ρυθμίσουν τους όρους της αφιέρωσης έτσι ώστε να διασφαλίσουν ένα σημαντικό 

εισόδημα στους εαυτούς και τους απογόνους τους. 

     Δεν είχε, απλώς, το κοινό και εύθραυστο κύρος των άλλων νόμων. Οποιοδήποτε 

συμφέρον ατομικό ή κοινοτικό θέτονταν υπό την προστασία του θεσμού αυτού 

ήταν από οποιαδήποτε αυθαιρεσία επαρκώς προφυλαγμένο. Φιλάνθρωποι είτε 

πλούσιοι είτε φτωχοί, ταπεινοί ή ισχυροί, ακόμη και σουλτάνοι παρακινούμενοι, 

κυρίως, από λόγους θρησκείας και φιλανθρωπίας και της παράδοσης, πολλές φορές 

και για πρόνοια οικογενειακή, αποβλέποντας στην στερέωση του θεσμού, ίδρυαν 

σχολεία και νοσοκομεία και ξενώνες, κατασκεύαζαν δρόμους κοινοτικούς και 

κρήνες και αναβρυτήρια και υδραγωγεία, επισκεύαζαν τα παλιά, προικίζοντας τα 

ιδρύματα με πόρους, στους οποίους προστίθενται και άλλοι άλλων 
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φιλάνθρωπων.
429

 Η διαχείριση όλων των παραπάνω ανήκε αρχικά στους 

Μουτεβελήδες, υπό την επίβλεψη του Καδή, αργότερα όμως πέρασε στη διεύθυνση 

των Ηνωμένων Βακουφιών. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 18
ου

 αιώνα οι σουλτάνοι 

άρχισαν να θέτουν υπό ενιαία διοίκηση το σύνολο σχεδόν των βακουφιών.
430

 Αυτή 

η τάση συγκεντρωτισμού οριστικοποιήθηκε το 1826 με την ίδρυση μιας νέας 

κεντρικής υπηρεσίας διοίκησης (αργότερα υπουργείου) των βακουφιών (εβκάφ-ι 

χουμαγιούν νεζαρέτι). Συνέπεια αυτού ήταν να αναλάβει το κράτος έναν πολύ πιο 

ενεργό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών πρόνοιας και αρωγής∙ κατά κάποιο τρόπο 

πρόκειται για μια πρώιμη περίπτωση κρατικοποίησης. 

     Με τον ίδιο τρόπο τα λεγόμενα Εφκάφια έλαβαν και είχαν τη διαχείριση των 

ποσίμων υδάτων των πόλεων, ακόμη και χωριών και κωμοπόλεων. Αυτά φρόντιζαν 

τη συντήρηση του εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου μέχρι και πριν από την 

περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, αυτά κανόνιζαν, βάσει των αρχικών διατάξεων των 

δωρητών, αναφορικά με την τοποθέτηση των κρηνών και την ποσότητα του νερού 

κάθε μίας από αυτές. Επομένως τα Εφκάφια που διαχειρίζονταν τα πόσα ύδατα, 

όριζαν τους όρους βάσει των οποίων θα παρείχαν νερό από το υδραγωγείο στις 

κατοικίες των ιδιωτών. Επίσης, το υδραγωγείο της πόλης αδυνατώντας να παράσχει 

σε όλους τους κατοίκους νέες εγκαταστάσεις υδροληψίας, περιόρισε, καταρχήν, την 

παροχή του νερού 1) στα διάφορα ιδρύματα των οποίων οι κρήνες ήταν 

τοποθετημένες σε πλατείες και οδούς και εντός ανοικτών αυλών τζαμιών, 

επέχοντας θέση δημοτικών κρηνών την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας και 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες του μεγαλύτερου μέρους του λαού, 2) στα κτίρια του 

Δημοσίου 3) και, τέλος, σε ολιγάριθμες ιδιωτικές κατοικίες.
431

 

     Το σύστημα και οι όροι βάσει των οποίων παρέχονταν δικαίωμα ύδρευσης από 

το υδραγωγείο της πόλης συνδέθηκε στενότατα με το ζήτημα της ανεπάρκειας του 

ύδατος. Όποιος νέος κάτοικος ζητούσε για την κατοικία του δεν μπορούσε να την 

επιτύχει, γιατί πριν από αυτόν η υδροληψία των ιδρυμάτων και των δημοσίων 

κτιρίων και των ολιγάριθμων ιδιωτικών εγκαταστάσεων είχε εξαντλήσει όλη τη 
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διαθέσιμη ποσότητα νερού. Μπορούσε, όμως, να εξαγοράσει το δικαίωμα 

υδροληψίας -θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε ίση ποσότητα νερού- με τη συναίνεση του 

κατόχου της προηγούμενης εγκατάστασης. Για να επιτρέψει ο τελευταίος τη 

μεταβίβαση από την παλαιά εγκατάσταση στην νέα, θα έπρεπε ο νεότερος να 

αποζημιώσει τον παλαιότερο υδρολήπτη. Οι ανωτέρω εκχωρήσεις του δικαιώματος 

ύδρευσης ήταν εκχωρήσεις προτεραιότητας λόγω της ανεπάρκειας του ύδατος, τις 

οποίες ρύθμιζε το Εφκάφιο, ως διαχειριστής των υδάτων του υδραγωγείου της 

πόλης του Ηρακλείου, με την άδεια του οποίου μπορούσε να γίνει η νέα 

εγκατάσταση. Όμως επί Κρητικής Πολιτείας την παραχωρεί ο Δήμος, εισπράττοντας 

ετήσιο δικαίωμα υδρονομίας. Επιπλέον, αφενός επειδή το δικαίωμα ήταν διαρκές, 

κληρονομικό και μεταβιβάζονταν και αφετέρου επειδή απουσίαζε η νομική 

ακρίβεια αναφορικά με το χαρακτηρισμό αυτής της σχέσης, παρουσιάζεται «κατά 

νομικήν σύγχυσιν ότι υπό το ειρημένον δικαίωμα ελάνθανε δικαίωμα δήθεν 

κυριότητος επ’ αυτού του νερού, ακόμη δε κατά τινάς και δικαίωμα συγκυριότητας 

επί του υδραγωγείου». Δεν θα πρέπει όμως να παραβλέψουμε ότι η διατήρηση της 

νομικής σύγχυσης και κατά την περίοδο της Αυτονόμου Πολιτείας δεν επιτρέπει στο 

Δήμο τη χορήγηση αδειών υδροληψίας.
432

                           

     Η ύδρευση (Πίνακας 2.26) απορροφά ετησίως το 1,25%, περίπου, του 

προϋπολογισμού (31.320,83 δρχ.). Τα έσοδα από τα δικαιώματα υδροδότησης στα 

1900-1901 από 9.720 δρχ. θα ανέλθουν στις 27.500 δρχ. στα 1901-1902. Ωστόσο, 

την επόμενη πενταετία (1902-1907) τα έσοδα ακολουθούν πτωτική πορεία με τις 

απώλειες να υπερβαίνουν τις 20.000 δρχ., έναντι του 1901-1902. Τη διετία 1908-

1910 τα δικαιώματα υδροληψίας φαίνεται ότι έχουν ανακάμψει ελαφρώς, ενώ στα 

1910-1911 τα έσοδα μειώνονται κατά 14,28% σε σχέση με την προηγούμενη διετία. 

Στα 1911-1912 τα έσοδα θα αγγίξουν τις 21.600 δρχ. και θα διατηρηθούν σταθερά 

μέχρι το 1919-1920. Ωστόσο, τα έσοδα υδροληψίας θα φθάσουν στο υψηλότερο 

σημείο τους στα 1924-1925, αγγίζοντας τις 140.000 δρχ.  

     Σε σταθερές τιμές, τα έσοδα από την υδροδότηση από 8.788,42 δρχ. στα 1900-

1901, θα ανέλθουν στις 21.153,84 δρχ. στα 1901-1902, για να πέσουν στις 7.484,4 
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δρχ. στα 1903-1904. Το μεγάλο άλμα γίνεται στα 1911-1912 όταν τα έσοδα 

υπερτριπλασιάζονται σε σχέση με το 1910-1911. Τα επόμενα χρόνια τα έσοδα από 

την υδροδότηση, με εξαίρεση ορισμένες χρονιές όπως το 1912-1913 και το 1913-

1914, μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1922-1923 τις 2.866,89 δρχ. Στα 

1924-1925 τα έσοδα σε σταθερές τιμές θα ανέλθουν στις 10.027,93 δρχ. 

     Συγκρίνοντας τα προϋπολογισθέντα έσοδα με τις σταθερές τιμές τους 

διαπιστώνουμε ότι, μεταξύ του 1902-1914, οι σταθερές τιμές υπερέχουν των 

προϋπολογισθέντων εσόδων. Η απόκλιση προϋπολογισθέντων εσόδων και 

σταθερής τιμής θα φτάσει στα 1905-1906 το 22,85%, μέγιστη τιμή για τη 

δωδεκαετία 1902-1914. Από το 1915 μέχρι το 1925 τα συνολικά έσοδα για την 

υδροδότηση σε σταθερές τιμές υποχωρούν δραματικά. Στα 1920-1921 τα έσοδα 

από την υδροδότηση σε σταθερές τιμές υποχωρούν κατά 68,32%, ενώ στα 1922-

1923 υπολείπονται κατά 80% των εσόδων του 1915. Εάν αντιπαραβάλουμε τις 

σταθερές τιμές των ετών 1912-1913 και 1922-1923 διαπιστώνουμε απώλειες στα 

έσοδα από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο οι οποίες υπερβαίνουν το 88%. Στα 

1923-1924 τα έσοδα από την υδροδότηση σε σταθερές τιμές έχουν μειωθεί κατά 

77% σε σχέση με το 1913-1914. 

Πίνακας 2.26 

Υδροδότηση (1900-1925)  

Έτη Έσοδα Έσοδα σε 

απόλυτες τιμές 

Δαπάνες Δαπάνες σε 

απόλυτες τιμές 

1900-1901 9.720 δρχ. 8.788,42 δρχ. 6.622,40 δρχ. 5.987,7 δρχ. 

1901-1902 27.500 δρχ. 21.153,84 δρχ. 23.360 δρχ. 5.987,7 δρχ. 

1902-1903 9.160 δρχ. 9.462,8 δρχ. 15.040 δρχ. 17.969,23 δρχ. 

1903-1904 7.200 δρχ. 7.484,4 δρχ. 5.640 δρχ. 5.862,78 δρχ. 

1904-1905 7.200 δρχ.  8.664,25 δρχ. 10.240 δρχ. 12.322,5 δρχ. 

1905-1906 7.200 δρχ. 8.845,2 δρχ. 7.960 δρχ. 9.778,86 δρχ. 

1906-1907 6.850 δρχ. 8.021,07 δρχ. 23.000 δρχ. 26.932,08 δρχ. 

1907-1908 10.250 δρχ. 11.465,32 δρχ. 9.120 δρχ. 10.201,34 δρχ. 

1908-1909 7.000 δρχ. 7.936,5 δρχ. 26.180 δρχ. 29.682,53 δρχ. 

1909-1910 7.000 δρχ. 7.543,1 δρχ. 17.860 δρχ. 19.245,68 δρχ. 

1910-1911 6.000 δρχ. 6.764,37 δρχ. 7.260 δρχ. 8.184,89 δρχ. 

1911-1912 21.600 δρχ. 23.841,05 δρχ. 22.260 δρχ. 24.569,53 δρχ. 

1912-1913 21.600 δρχ. 23.946,78 δρχ. 22.260 δρχ. 24.678,49 δρχ. 

1913-1914 21.600 δρχ. 24.434,38 δρχ. 30.260 δρχ. 34.230,76 δρχ. 

1915 21.600 δρχ. 17.763,15 δρχ. 21.280 δρχ. 17.500 δρχ. 
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1916 21.600 δρχ. 13.474,73 δρχ. 11.080 δρχ. 6.912,03 δρχ. 

1917 21.600 δρχ. 9.075,63 δρχ. 15.880 δρχ. 6.672,26 δρχ. 

1918 21.600 δρχ. 7.070,37 δρχ. 81.280 δρχ. 26.605,56 δρχ. 

1919-1920 21.600 δρχ. 6.440,07 δρχ. 57.380 δρχ. 17.107,93 δρχ. 

1920-1921 21.500 δρχ. 5.656,4 δρχ. 37.480 δρχ. 9.860,56 δρχ. 

1921-1922 21.000 δρχ. 4.430,37 δρχ. 56.100 δρχ. 11.835,44 δρχ. 

1922-1923 21.000 δρχ. 2.866,89 δρχ. 61.000 δρχ. 8.327,64 δρχ. 

1923-1924 70.000 δρχ. 5.535,34 δρχ. 303.200 δρχ. 23.975,96 δρχ. 

1924-1925 140.000 δρχ. 10.027,93 δρχ. 563.200 δρχ. 40.340,94 δρχ. 

Πηγή: όπου πίνακα 2.1. 

     Στα 1900-1901 οι δαπάνες για την υδροδότηση της πόλης του Ηρακλείου 

ανέρχονταν μόλις στις 6.622,40 δρχ., ενώ το επόμενο έτος στις 23.360 δρχ. Την 

τετραετία 1902-1906 θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα, με εξαίρεση το 1904-

1905, όπου θα ανέλθουν στις 10.240 δρχ. Στα 1906-1907 οι δαπάνες για την 

υδροδότηση έχουν ανέλθει κατά 188,94% σε σχέση με το 1905-1906. Στα 1907-1908 

θα περιοριστούν στις 9.120 δρχ., ενώ το επόμενο έτος θα ανέλθουν στις 26.180 δρχ. 

Ακολούθως, μειώνονται στις 17.860 δρχ. στα 1909-1910 και στις 7.260 δρχ. στα 

1910-1911. Τα επόμενα χρόνια οι δαπάνες για την υδροδότηση της πόλης 

αυξάνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1918 στις 81.280 δρχ. Ωστόσο, στο 

υψηλότερο σημείο τους θα φθάσουν στα 1924-1925 αγγίζοντας τις 563.200 δρχ. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η αναλογία εσόδων-εξόδων γέρνει συντριπτικά υπέρ των 

εξόδων. Ορισμένες μόνο χρονιές όπως στα 1900-1901, στα 1901-1902, στα 1903-

1904, στα 1907-1908, στα 1915, στα 1916 και στα 1917 η σχέση εσόδων-εξόδων 

ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Επίσης, ο Δήμος Ηρακλείου καλείται να 

αποπληρώσει ετήσιο τοκοχρεολύσιο εικοσαετούς δανείου 156.062 δρχ. προς το 

Κοινωφελές Ταμείο 14.000 δρχ., περίπου, για την βελτίωση των συνθηκών 

ύδρευσης της πόλης.
433

  

                                                           
433

 Με Διάταγμα, 19 Μαΐου 1900, του Ύπατου Αρμοστή Κρήτης Πρίγκιπα Γεωργίου της Ελλάδος 

αναγνωρίζεται, βάσει των άρθρων 111 και 113, ως νόμιμη η ύπαρξη του ιδρυθέντος πιστωτικού 

καταστήματος από το 1869 (Άρθρο 1). Η διεύθυνση και διαχείριση του Κοινωφελούς Ταμείου όπως 

και του Ταμείου Συντάξεως της τέως χωροφυλακής –ιδρύθηκε στις 23 Ιουνίου 1884- ανατέθηκε στον, 

μέσω Ηγεμονικού Διατάγματος, έπειτα από πρόταση του Συμβούλου των Εσωτερικών, διοριζόμενο 

διευθυντή, ο οποίος εκπροσωπεί τα ταμεία αυτά ενώπιον οποιασδήποτε αρχής (Άρθρο 2). Τα 

υποκαταστήματα του Κοινωφελούς Ταμείου εκπροσωπούνται από τους διευθυντές αυτών, οι οποίοι 

αναγνωρίζονται ως νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον 

διευθυντή του Κοινωφελούς Ταμείου, τον ορισμένο από την Ανωτέρα διεύθυνση δικαστικό 

σύμβουλο και του Ηγεμονικού Επιτρόπου στην Τράπεζα Κρήτης. Τα κέρδη του Κοινωφελούς Ταμείου 

τα οποία πρωτύτερα διατίθενται υπέρ της παιδείας και της οδοποιίας, θα διατίθενται πλέον προς 
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     Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου για την 

υδροδότηση παρουσίασαν αρκετές διακυμάνσεις την εικοσιπενταετία 1900-1925. 

Οι δαπάνες από 5.987,7 δρχ. στα 1900-1901, θα ανέλθουν στις 17.969,23 δρχ. στα 

1901-1902, για να πέσουν στις 5.862,78 δρχ. στα 1903-1904. Τα επόμενα χρόνια, και 

μέχρι το 1914, οι δαπάνες αυξάνονται σταθερά, με εξαίρεση το 1905-1906 και το 

1910-1911 όπου θα πέσουν κάτω από τις 10.000 δρχ. Στα 1913-1914 οι δαπάνες 

έχουν ανέλθει κατά 90,5% σε σχέση με το 1901-1902 και κατά 483,8% σε σχέση με 

το 1903-1904. Στη συνέχεια οι δαπάνες για την υδροδότηση σε σταθερές τιμές 

μειώνονται σταθερά για να φθάσουν στα 1917 τις 6.672,26 δρχ. Στα 1924-1925 οι 

δαπάνες αγγίζουν τις 40.340,94 δρχ. 

     Αντιπαραβάλλοντας τις προϋπολογισθείσες δαπάνες με τις σταθερές τιμές τους 

διαπιστώνουμε ότι, μεταξύ του 1902-1914, οι σταθερές τιμές υπερέχουν των 

προϋπολογισθέντων δαπανών. Μάλιστα η διαφορά μεταξύ προϋπολογισθέντων 

δαπανών και σταθερής τιμής στα 1905-1906 θα φτάσει το 22,85%. Από το 1915 έως 

το 1925 οι δημοτικές δαπάνες σε σταθερές τιμές υποχωρούν σημαντικά. Στα 1920-

1921 οι δαπάνες σε σταθερές τιμές υπολείπονται των προϋπολογισθέντων κατά 

280,1%, ενώ στα 1923-1924 η απόκλιση υπερβαίνει το 1.164,6%. Εάν 

αντιπαραβάλλουμε τις σταθερές τιμές των ετών 1912-1913 και 1922-1923 

διαπιστώνουμε απώλειες στις δαπάνες από το ένα οικονομικό έτος στο άλλο οι 

οποίες υπερβαίνουν το 66%. 

     Τον Μάιο του 1900 ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνιος Μιχελιδάκης επισημαίνει 

ότι οι διάσπαρτες σε διάφορα μέρη της πόλης αποθήκες πόσιμου νερού 

καθαρίζονται σπανίως με αποτέλεσμα να καθίστανται επιζήμιες για την υγεία των 

κατοίκων.
434

 Το Συμβούλιο προκρίνει να τεθούν σε αχρηστία και το νερό μελλοντικά 

να χορηγείται μέσω σωλήνων οι οποίοι θα επικοινωνούν μεταξύ τους. Στην πράξη 

όμως αποδεικνύεται ότι η κατάργηση των υδαταποθηκών είναι αδύνατη. Το 

γεγονός αυτό αποδίδεται στην αδυναμία ορισμένων κρουνών, λόγω της θέσης τους, 

να λειτουργήσουν. Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει 

                                                                                                                                                                      

αύξηση των κεφαλαίων του Ταμείου (Αρ. 6). (19 Μαΐου 1900). Βλ. Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής 

Πολιτείας, Έτος Α΄, φύλ. 25 (Χανιά 22-5-1900) και Νέα Έρευνα 3.7.1901. 

434
 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 16.5.1900. 
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τις αρνητικές παρενέργειες από τον ανεπαρκή καθαρισμό των υδαταποθηκών, 

εντούτοις, αρκείται στην επιδιόρθωση ορισμένων τμημάτων του εξωτερικού 

υδραγωγείου, αναγράφοντας στον προϋπολογισμό του 1900-1901 πίστωση 2.750 

δρχ.
435

    

     Τον Οκτώβριο του 1901, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστείδης 

Στεργιάδης προωθούσε τη πώληση ορισμένης ποσότητας νερού, ώστε να 

εξασφαλιστούν νέες πηγές εσόδων για τα δημοτικά ταμεία.
436

 Η πρόταση αυτή 

οφείλονταν στις πλεονάζουσες ποσότητες νερού που εξασφάλιζαν οι νέες υδάτινες 

πηγές. Ενδεικτική της τάσης αυτής είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ηρακλείου για πώληση 50 μασουρών
437

 ύδατος προς 400 δρχ. η μία. Επιπλέον, 

αποφασίστηκε οι εισπράξεις να διατεθούν αποκλειστικά για την κατασκευή 

δεξαμενής στη θέση «Μνήμα Καϊάφα» και σωληνωτού υδραγωγείου από τη νέα 

αυτή δεξαμενή, το οποίο θα ενώνεται με το δίκτυο της πόλης, στη συλλογή υδάτων 

νέων πηγών και διοχέτευση τους στο υδραγωγείο, στη συμπλήρωση του σιδηρού 

δικτύου της πόλης και σε άλλα έργα τα οποία αφορούν στη βελτίωση του 

υδραγωγείου. 

     Αρθρογράφος της μουσουλμανικής εφημερίδας Μετανέτ κατηγορεί το Δήμο 

Ηρακλείου ότι η υδροδότηση του Χανιαλή Τεκέ των Μπεκτασίδων
438

 είναι ελλιπής, 

                                                           
435

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 27.5.1900. 
436

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 15.10.1901. 
437

 1 Μασούρα=2 Οκάδες και 50 δράμια νερό το λεπτό της ώρας (1 οκά=1.282 γραμμάρια/1 

δράμι=3,2 γραμμάρια). 
438

 Μετά το 1866, τα συντηρητικά ρεύματα των οθωμανικών μεταρρυθμιστικών κινημάτων έχουν 

ήδη στραφεί προς το παραδοσιακό Ισλάμ, και μάλιστα προς τις μυστικιστικές εκδοχές του. Έτσι και 

στην Κρήτη, οι μουσουλμάνοι αρχίζουν να συσπειρώνονται γύρω από τους τεκέδες και τους 

δερβίσηδες του νησιού∙ οι τεκέδες πολλαπλασιάζονται όπως φαίνεται και από την απογραφή του 

1881 (μεταξύ τους οι τεκέδες δύο μεγάλων θρησκευτικών αδελφοτήτων, των Μπεκτασί, που 

ιδρύεται μετά το 1866, και των Μεβλάνα, που ιδρύεται το 1872). Στους τεκέδες συχνάζουν οι γόνοι 

της μουσουλμανικής ανώτερης τάξης του νησιού, ακόμη και οι γυναίκες και τα παιδιά, τα οποία 

φορούν το ψηλό τσόχινο κάλυμμα της κεφαλής, χαρακτηριστικό της αδελφότητας. Στόχος τους είναι 

η αναθέρμανση του ιερού νόμου και η διόρθωση της πίστης γι’ αυτό και έχουν άμεση σχέση με τα 

μουσουλμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του νησιού, αλλά και με τις περιπλανώμενες αδελφότητες, ή 

με τις επίσημες θρησκευτικές αποστολές από το κέντρο. Ας μην ξεχνάμε ότι η κίνηση του 

πανισλαμισμού γνωρίζει τη μεγαλύτερη έξαρση (οργανώνεται, μάλιστα, και γραφειοκρατικά) την 

εποχή του σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ∙ η πολιτική του θρησκευτικού προσηλυτισμού που εφαρμόζει ο 

Αβδούλ Χαμίτ αγκαλιάζει κατεξοχήν τους μουσουλμάνους των επαρχιών της αυτοκρατορίας, και 

μάλιστα όσους συμβιώνουν με άλλες θρησκευτικές ομάδες (ορθόδοξους, καθολικούς ή 

προτεστάντες χριστιανούς, ή εβραϊκούς πληθυσμούς), και επομένως μπορούν να γίνουν ευάλωτοι σε 

προσηλυτισμούς. Βλ. Ε. Ζέη, Χώρος και…, ό.π., σ. 43, 106.        
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καθώς λαμβάνει μόνο 16 μασούρες και ¼ ύδατος.
439

 Στις κατηγορίες αυτές 

απάντησε η Νέα Ελευθερία υπογραμμίζοντας ότι ο Τεκές «λαμβάνει πλέον των 100 

μασουρών ύδατος το ημερονύκτιον, ποτίζων τα εκτεταμένα περιβόλιά του, εν ώ οι 

κάτοικοι της πόλεως μας κυριολεκτικώς διψούν». Παράλληλα, αξιώνει την 

παρέμβαση της Μονίμου Επιτροπής, ώστε να τον υποχρεώσει να προσκομίσει τους 

απαραίτητους τίτλους που να αποδεικνύουν ποιας ποσότητας νερού είναι κάτοχος. 

     Το 1905 ο Δήμος Ηρακλείου θεώρησε ότι το ζήτημα του εξωτερικού υδραγωγείου 

ιεραρχείται υψηλότερα από το ζήτημα του εξωραϊσμού της πλατείας του Πρίγκιπα 

Γεωργίου.
440

 Επειδή όμως τα οικονομικά του Δήμου δεν επέτρεπαν τη διάθεση από 

τα δημοτικά ταμεία ενός τέτοιου ποσού ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ανδρέας Καλοκαιρινός συστήνει τη συνομολόγηση δανείου 40.000 δρχ., ώστε να 

διατεθεί αποκλειστικά για την εκτέλεση του έργου.
441

 Τελικά το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη δανείου με χρόνο αποπληρωμής τη μία δεκαετία. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι ο καθηγητής της υδραυλικής και γενικός 

επιθεωρητής δημοσίων έργων στην Ελλάδα Αναστάσιος Σούλης ενέκρινε το σχέδιο 

του μηχανικού του Δήμου επιφέροντας μόνο μικρές τροποποιήσεις.
442

 Λίγους μήνες 

αργότερα, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστείδης 

Στεργιάδης επισημαίνει την κακή κατάσταση των οικονομικών του Δήμου 

Ηρακλείου, υποστηρίζοντας ότι, κατά τη χρήση 1905-1906, το έλλειμμα θα υπερβεί 

τις 60.000 δρχ.
443

 Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί 

ως αναπόφευκτη υποχρέωση η αναγκαία δαπάνη για την επισκευή του 

υδραγωγείου Ηρακλείου η οποία πιθανότατα θα ανέλθει στις 40.000 δρχ. Να 

σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι τον Μάρτιο του 1906 ο δήμαρχος Ηρακλείου 

Μουσταφά Δεληαχμετάκης ανέγνωσε έγγραφο του διευθυντή του 

υποκαταστήματος Ηρακλείου της Τράπεζας Κρήτης, μέσω του οποίου γινόταν 

γνωστό ότι η Τράπεζα ενέκρινε την εκχώρηση του δανείου με ενέχυρο το δημοτικό 

φόρο σφαγείου και κρεοπωλείου.
444

 Εξάλλου, επικυρώθηκε με το Υπ’ Αριθ. 59, της 

                                                           
439

 Νέα Ελευθερία, 1.6.1902 και 6.7.1902.   
440

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 7.3.1905 και συνεδρία 14.3.1905. 
441

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 14.3.1905. 
442

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 18.10.1905. 
443

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 27.2.1906. 
444

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 2.3.1906 και συνεδρία 12.3.1906. 
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13 Μαΐου 1906, Ηγεμονικό Διάταγμα. Ο Στεργιάδης, αφενός επειδή ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου θα επιβαρυνθεί με τη πρώτη δόση δίχως να 

υπάρχει κονδύλι διαθέσιμο και αφετέρου επειδή η οικονομική κατάσταση του 

Δήμου δεν είναι καλή, θεωρεί αναγκαίο να γίνουν ορισμένες περικοπές, όπως η 

κατάργηση θέσεων εργασίας, οι οποίες θεωρούνται περιττές.
445

 Ως τέτοιες 

κατονόμασε τη θέση του αρχικλητήρα, του δημοτικού ιατρού, των δύο βοηθών του 

επιθεωρητή αγροφυλάκων, του χριστιανού βοηθού του υδρονόμου, του βοηθού 

του διευθυντή της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε 

ομόφωνα τη γνώμη του προέδρου και αποφάσισε οι εν λόγω θέσεις να μείνουν 

κενές δοκιμαστικά για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Λίγους μήνες αργότερα, στις 

12 Αυγούστου 1906, η Μόνιμος Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου θα 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σχεδιαζόμενη μερική επισκευή δεν είναι επαρκής 

για να εξασφαλίσει μελλοντικά την απρόσκοπτη λειτουργία του εξωτερικού 

υδραγωγείου. Η επιτροπή θα υποστηρίξει ακόμα ότι θα χρειαστεί ποσό ανώτερο 

του προϋπολογισθέντος, καθώς η μερική επισκευή δεν εξασφαλίζει το εξωτερικό 

υδραγωγείο. Γι’ αυτό προτείνει αναβολή του δανείου και περιορισμό στις αναγκαίες 

δαπάνες προς συντήρηση του. Επισημαίνεται, ακόμα, η σύνδεση του ζητήματος της 

μεγάλης επισκευής του υδραγωγείου με αυτό της ιδιωτικής κυριότητας του ύδατος. 

Τελικά, η ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε ομοφώνως αποδεκτή την 

πρόταση της Μονίμου Επιτροπής και την εξουσιοδότησε να προχωρήσει στην 

υλοποίηση της.
446

  

     Στα τέλη του 1905 ο αστίατρος ανέπτυξε τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία 

από τη χρήση του ύδατος των υφιστάμενων υδαταποθηκών στα διάφορα μέρη της 

πόλης, το νερό των οποίων, έπειτα από εξέταση βρέθηκε μολυσμένο.
447

 Ο 

αστίατρος θα υποστηρίξει ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι δεξαμενές αυτές και το 

νερό να χορηγείται από τις δεξαμενές του υδραγωγείου. Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε ως προς το ζήτημα του νερού να χορηγείται στο εξής μέσω κρουνών οι 

οποίες θα συγκοινωνούν απευθείας με τον σωλήνα του υδραγωγείου και όχι με τις 

δεξαμενές, εκτός από εκείνα τα σημεία στα οποία είναι αδύνατο, ενώ οι 

                                                           
445

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 12.3.1906. 
446

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 12.8.1906. 
447

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 10.3.1906. 



202 

 

υδαταποθήκες των τζαμιών, των τεκέδων και άλλων μουσουλμανικών ιδρυμάτων 

να παραμείνουν όπως και πριν αλλά μόνο όταν το νερό αυτό χρησιμεύει για 

θρησκευτικές πλύσεις και άλλες ανάγκες καθαρισμού, όχι προς πόση.   

     Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα γύρω από τη 

διαχείριση των υδάτινων πόρων μπορούν να συνδεθούν με τη μουσουλμανική 

προσπάθεια διατήρησης ενός αναχρονιστικού θεσμού ο οποίος έχει τις ρίζες του 

στην περίοδο της Οθωμανοκρατίας στο νησί. Η συρρίκνωση της περιουσίας των 

μουσουλμανικών θρησκευτικών ιδρυμάτων καθιστούσε επιτακτικότερη την ανάγκη 

διατήρησης των περιοριστικών ρυθμίσεων που αφορούσαν στη διαχείριση του 

νερού. Τον Φεβρουάριο του 1907, ο μουσουλμάνος δημοτικός σύμβουλος 

Μουσταφά Ραχμή Ταταράκης θα υποστηρίξει ότι επειδή το Εφκάφιο διαθέτει, εντός 

της πόλης του Ηρακλείου, για κοινή χρήση ικανή ποσότητα ύδατος προερχόμενη 

από τις ιδιόκτητες των διαφόρων θρησκευτικών ιδρυμάτων, θα πρέπει να 

απαλλαχθεί το νερό αυτό από τη πληρωμή των δημοτικών δικαιωμάτων 

υδραγωγείου. Από την άλλη μεριά, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριστείδης Στεργιάδης τονίζει ότι το Συμβούλιο κατά το παρελθόν είχε ορίσει ότι η 

διεύθυνση των μουσουλμανικών θρησκευτικών ιδρυμάτων της περιφέρειας του 

Ιεροδικείου Ηρακλείου όφειλε να πληρώνει τα δικαιώματα του υδραγωγείου για 37 

μασούρες ύδατος, το οποίο χρησιμοποιεί για τις ανάγκες διαφόρων 

μουσουλμανικών Ιδρυμάτων.
448

 Για το άλλο νερό, το οποίο χρησιμοποιείται 

εξολοκλήρου για τις ανάγκες του Δήμου και των δημοτών, δεν είναι δίκαιο να 

πληρώνει δικαιώματα υδραγωγείου και γι’ αυτό ούτε κατά το παρελθόν πλήρωνε. 

Ωστόσο, προς αποφυγή αμοιβαίων παρανοήσεων το ζήτημα ρυθμίστηκε βάσει 

διακανονισμού ο οποίος προέβλεπε: 1) η διεύθυνση των μουσουλμανικών 

θρησκευτικών ιδρυμάτων της περιφέρειας του Ιεροδικείου Ηρακλείου θα πληρώνει 

πάντοτε τα ορισμένα δικαιώματα του υδραγωγείου για 37 μασούρες ύδατος. Το 

νερό αυτό θα χρησιμοποιείται σε διάφορα τεμένη και άλλες ανάγκες των 

ιδρυμάτων, 2) οι καθυστερούμενες οφειλές προηγούμενων χρήσεων θα 

καταβάλλονται κανονικά, 3) για όλο το άλλο ιδιόκτητο νερό δεν θα πληρώνονται 

δικαιώματα υδραγωγείου εφόσον αυτό χρησιμοποιείται για τις ανάγκες όλης της 
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πόλης∙ εάν, όμως, απαλλοτριωθεί σε ιδιώτες θα πληρώνει τα νόμιμα δικαιώματα 

κατά το κοινό δίκαιο.  

     Ο Στεργιάδης τονίζει ότι αν και υπάρχουν συνιδιοκτήτες του νερού ο Δήμος 

Ηρακλείου βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, διότι επωμίζεται σχεδόν εξολοκλήρου 

την επισκευή του δικτύου.
449

 Προς την κατεύθυνση αυτή η Μόνιμος Επιτροπή 

ενέταξε στο σχέδιο προϋπολογισμού αύξηση 50 λεπτών για κάθε μασούρα ύδατος 

και αύξηση 25 λεπτών για κάθε μισή, ενώ το δικαίωμα υδραγωγείου ορίστηκε στις 

1,50 δρχ. Στις 23 Ιουλίου 1907, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε τη 

συνομολόγηση δανειακής σύμβασης 100.000 δρχ. για την κατασκευή νέας 

δεξαμενής του υδραγωγείου.
450

 Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πιστεύει 

ότι «μόνον δια της συνομολογήσεως δανείου δια της τροποποιήσεως του φόρου 

φωτισμού και της αυξήσεως των δικαιωμάτων του υδραγωγείου δυνατόν να 

επιτελεσθώσι έργα άξια λόγου».
451

 Η εξεύρεση δανειακής σύμβασης μέσω του 

ενεχυριασμού των φόρων φωτισμού και των δικαιωμάτων υδραγωγείου αποτελεί 

μονόδρομο, ώστε να πραγματοποιηθούν αξιόλογα έργα για την πόλη. Ο Στεργιάδης 

επισημαίνει τις αρνητικές παρενέργειες που θα προκύψουν από τη συνομολόγηση 

ενός νέου δανείου. Παράλληλα, εκτιμά ότι αν συνομολογηθεί νέο δάνειο ο 

προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου θα επιβαρυνθεί ετησίως μόνο για την 

υπηρεσία του υδραγωγείου με 50.000 δρχ. Δηλαδή το ¼, περίπου, του 

προϋπολογισμού. Λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη ότι Δήμος φέρει το βάρος του 

προηγούμενου δανείου και των πιστώσεων τόσο για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων 

όσο και για τη λειτουργία και συντήρηση του υδραγωγείου, που απαιτούν άλλες 

6.000 δρχ. ετησίως, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται 

να προκύψουν για την επισκευή ζημιών,
452

 θεωρεί καταστροφική την 

συνομολόγηση ενός νέου δανείου γιατί στις προαναφερθείσες πιστώσεις θα 

προστεθούν επιπλέον 30.000 δρχ. ως ετήσιο τοκοχρεολύσιο. Αν, λοιπόν, τα 

πράγματα παραμείνουν ως έχουν η πρόσοδος από τα δικαιώματα υδραγωγείου θα 

ανέλθει μόλις στις 6.000 δρχ. Εκείνο που προξενεί εντύπωση είναι ότι ο Δήμος θα 
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πληρώνει 44.000 δρχ. ετησίως για νερό το οποίο κατά τα 4/5 είναι ιδιόκτητο και του 

οποίου οι δικαιούχοι εκτιμάται ότι δεν θα συνεισφέρουν στις δαπάνες του νέου 

έργου, όπως δεν συνεισέφεραν και στις δαπάνες για την κατασκευή σιδερένιου 

σωληνωτού δικτύου. Από την άλλη μεριά η Μόνιμος Επιτροπή προτείνει την πλήρη 

ανακαίνιση όλου του υδραγωγείου και την εξεύρεση νέων πηγών μέσω της 

συνομολόγησης δανείου 300.000 δρχ. με ταυτόχρονη ενεχυρίαση του φόρου 

σφαγείου και κατανάλωσης κρέατος. Ενδεικτική της τάσης αυτής είναι η πρόταση 

της Μονίμου Επιτροπής για αύξηση των δικαιωμάτων υδροληψίας προς μερική 

κάλυψη του τοκοχρεολυσίου. Ο Στεργιάδης θεωρεί ότι μόνο μέσω της 

προτεινόμενης αύξησης τα δικαιώματα υδραγωγείου θα τριπλασιασθούν. Ο 

πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πιστεύει ότι το μέτρο αυτό θα καλύψει όχι 

μόνο το κονδύλι των 50.000 δρχ., που χρειάζεται ο Δήμος για το τοκοχρεολύσιο του 

προηγούμενου δανείου, την μισθοδοσία υδρονομέων, των φυλάκων και τη 

συντήρηση του υδραγωγείου, αλλά και το τοκοχρεολύσιο του νέου δανείου. 

Ενισχύεται, επομένως, ο ρόλος και η σημασία των προτεινόμενων αυξήσεων, λόγω 

της ανεπάρκειας των δημοτικών ταμείων να υποστηρίξουν το βάρος μιας νέας 

δανειοδότησης.
453

 Η πρόταση για τη σύναψη δανείου τέθηκε σε ψηφοφορία και 

απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία. Απορρίφθηκε επίσης, κατά πλειοψηφία, η 

συναφής πρόταση αύξησης των δικαιωμάτων υδροληψίας.
454

 

     Τον Απρίλιο του 1910, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ασχολήθηκε με το 

ζήτημα της διαχείρισης του ύδατος που αφιερώνεται στα μουσουλμανικά ιδρύματα 

από διάφορους δωρητές προς κοινή χρήση. Το γεγονός όμως ότι το μεγαλύτερο 

μέρος του πωλείται από το Εφκαφίου Ηρακλείου, με συνέπεια τη δημιουργία 

πολλών νέων εγκαταστάσεων, οξύνει το πρόβλημα του νερού για την πλειοψηφία 

των κατοίκων.
455

 Ορισμένοι από τους δημοτικούς συμβούλους θεωρούν ότι τα νερά 

εκείνα τα οποία είναι αφιερωμένα για κοινή χρήση είναι αναπαλλοτρίωτα, ενώ 

άλλοι ότι είναι νερά δημοτικά. Αντίθετα, οι μουσουλμάνοι δημοτικοί σύμβουλοι 

εξέφρασαν την άποψη ότι είναι ιδιόκτητα των ιδρυμάτων, συνεπώς μπορούν να 

απαλλοτριωθούν από αυτά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Χατζηδάκης δεν 
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θεωρεί «πρακτικόν να συζητηθή εάν τα νερά της πόλεως είναι δημοτικά ή ιδιόκτητα 

διότι εν συγκρούσει Δήμου και υδροληπτών θα αποφασίσουν τα δικαστήρια». 

Ωστόσο, μέχρι να γίνει έλεγχος των τίτλων όλων των υδροληπτών, κατά συνέπεια 

και του Εφκαφίου Ηρακλείου, για να μη χειροτερεύσει η λειτουργία του εσωτερικού 

υδραγωγείου, θα μπορούσαν να απαγορευθούν προσωρινά νέες εγκαταστάσεις, 

μέχρι να ανακαινισθεί όλο το υδραγωγείο, διατηρώντας το δικαίωμα ύδρευσης 

όσων κατέχουν νόμιμους τίτλους. Επίσης, προτείνει τη σύσταση τριμελούς 

ελεγκτικής επιτροπής, από ιδιώτες, επιφορτισμένης να εξακριβώσει αν κάποιος από 

τους υδρολήπτες δεν είναι νόμιμος. Ο Χατζηδάκης επισημαίνει ότι θα πρέπει να 

θεωρείται από τον Δήμο άκυρη η εκχώρηση δικαιώματος ύδατος, το οποίο ανήκει 

στα μουσουλμανικά ιδρύματα, σε ιδιώτες και να μην παρέχεται στους υδρολήπτες 

που έχουν ήδη τίτλο. Και οι δύο προτάσεις έγιναν κατά πλειοψηφία αποδεκτές 

μειοψηφησάντων των μουσουλμάνων δημοτικών συμβούλων. 

     Στα 1911 ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει να υποβάλλεται σε σημαντικές δαπάνες 

για τη συντήρηση του υδραγωγείου. Σύμφωνα με την Μόνιμο Επιτροπή, ο Δήμος 

Ηρακλείου βρίσκεται σε μειονεκτική θέση καθότι υπάρχουν συνιδιοκτήτες του 

ύδατος οι οποίοι επωφελούνται από τις εκάστοτε επισκευές και συμπληρώσεις 

χωρίς να συμμετέχουν στις δαπάνες.
456

 Αρκείται, λοιπόν, να αυξήσει σε 3 δρχ. κατά 

μήνα το δικαίωμα υδραγωγείου για κάθε μασούρα ύδατος. Επιπλέον, οι πληρωμές 

του ανωτέρω φόρου είναι υποχρεωτικές για όλους τους ιδιοκτήτες νερού χωρίς να 

μπορούν να ζητήσουν την απαλλαγή τους, μέσω της εκούσιας διακοπής της χρήσης 

του νερού. Αρθρογράφος της Νέας Εφημερίδος θεωρεί αναγκαία τη σύναψη 

μεγάλου δανείου για την επισκευή του εξωτερικού υδραγωγείου, καθώς «είνε 

φρικωδώς αποτρόπαιον να ποτίζεται ο λαός της πόλεως του Ηρακλείου με ύδωρ 

διοχετευόμενον δια μέσου των υπονόμων».
457

 Σε αντίθετη περίπτωση η πόλη θα 

είναι καταδικασμένη να μαστίζεται από διάφορες ασθένειες.
458

 

     Η οικονομική στενοχώρια την περίοδο του Εθνικού Διχασμού δεν επέτρεψε τη 

προμήθεια των απαραίτητων ανυψωτικών μηχανημάτων για την εκμετάλλευση των 
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πλούσιων υδάτων της πηγής Μηλιαρά η οποία θεωρούνταν ότι θα έλυνε το 

πρόβλημα της υδροδότησης της πόλης.
459

 Έτσι για να αντιμετωπιστεί η 

διαφαινόμενη λειψυδρία προτείνεται αφενός η επιδιόρθωση του εξωτερικού 

υδραγωγείου και η ελάττωση των εκτός της πόλης κρηνών και αφετέρου η 

χρησιμοποίηση υπόγειων πηγών οι οποίες βρίσκονται εντός της πόλης και στα 

περίχωρα αυτής. Τον Μάιο του 1917, ο εκπρόσωπος της Προσωρινής Κυβέρνησης 

στη Κρήτη Διαμαντίδης είχε δεσμευθεί ενώπιον της ολομελείας του Δημοτικού 

Συμβουλίου ότι θα αναλάμβανε ο ίδιος να ενεργήσει για τη προμήθεια των 

αναγκαίων ανυψωτικών μηχανών και σωλήνων, ερχόμενος σε συνεννόηση με τις 

κυβερνήσεις Αγγλίας και Γαλλίας, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
460

 Λίγους 

μήνες αργότερα, στις 30 Αυγούστου 1917, οι προσπάθειες για την άντληση των 

υδάτων της πηγής Μηλιαρά καταλήγουν στην απόφαση για σύναψη δανείου 

200.000 δρχ. μέσω του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου.
461

 Οι συνθήκες που 

υπαγόρευαν την εκτέλεση του έργου του υδραγωγείου επιδεινώθηκαν τα επόμενα 

χρόνια, με την πόλη να κινδυνεύει στα 1920 να βρεθεί χωρίς νερό.
462

 Οι 

προσπάθειες αντιμετώπισης του διαρκώς ογκούμενου προβλήματος κατέληξαν 

στην επιμήκυνση του ύψους του δανείου σε 1.200.000 δρχ.
463

 Είναι χαρακτηριστικό 

ότι όλες οι προσπάθειες για εξασφάλιση εκτάκτων πιστώσεων δεν προχώρησαν 

λόγω της κακής οικονομικής και πολιτικής κατάστασης του Δήμου Ηρακλείου την 

περίοδο 1898-1925.
464

 Ενδιαφέρουσα είναι η στάση του προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου Ηρακλείου Αντώνιου Χατζηδάκη Νίβα ο οποίος, τον Μάρτιο του 1923, 

ζητεί από τον Δήμο Ηρακλείου να αντιμετωπίσει το ζήτημα της υδροδότησης με 

μεγαλύτερη σοβαρότητα, ώστε να μην φθάσει στο σημείο να αδυνατεί να παράσχει 

το απαιτούμενο για τις ανάγκες των πολιτών νερό.
465

 Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

μόνο σχεδόν μέτρο που ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιου Ηρακλείου στα 1923 είναι 

οι εδαφολογικές μελέτες των εδαφών πέριξ του Ηρακλείου για την ανεύρεση νέων 

πηγών.  
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Κεφάλαιο Τρίτο 

Περιφερειακή Οργάνωση και Θεσμικό Πλαίσιο 

3.1. Περιφερειακή διοίκηση του Ελληνικού Κράτους 

3.1.1. Οι δέκα νομοί 

     Η πρώτη διοικητική περιφερειακή διοίκηση του Ελληνικού Βασιλείου όπως και η 

σύσταση δήμων στηρίχθηκε στην κρατική διοίκηση. Οι θεσμοί αυτοί ανήκαν στην 

παράδοση του ενιαίου και γραφειοκρατικού κράτους της δυτικής Ευρώπης και 

μάλιστα στο ναπολεόντειο διοικητικό πρότυπο, που μεταφέρθηκε δια μέσου της 

Βαυαρίας, από τη Γαλλία στην Ελλάδα.
466

 Η καθιέρωση ενός συστήματος 

αυτοδιοίκησης και διοίκησης στο πλαίσιο του κράτους, αποτέλεσε στρατηγική 

επιλογή της απόλυτης μοναρχίας.
467

 

     Το θεσμικό πλαίσιο δομήθηκε από τη θέσπιση πέντε νομοθετημάτων. Με το 

πρώτο το ελληνικό κράτος διαιρέθηκε σε 10 νομούς, που με τη σειρά τους 

διαιρέθηκαν σε 47 επαρχίες, ταυτίστηκαν με την πρώτη περιφερειακή διαίρεση του 

κράτους (περί της διαιρέσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, Διάταγμα της 6
ης

/18
ης

 

Απριλίου 1833).
468

 Στο δεύτερο νομοθέτημα καταγράφηκαν οι αρμοδιότητες των 

νομαρχών (περί της αρμοδιότητος των νομαρχών, Διάταγμα 4
ης

/16
ης

 Μαΐου 

1833).
469

 Με το τρίτο, οι δήμοι συνέστησαν την πρώτη διοικητική βαθμίδα (περί 

συστάσεως των Δήμων, Διάταγμα της 10
ης

/22
ης

 Ιανουαρίου 1834).
470

 

     Ως περιφερειακά, αποκεντρωμένα και εκτελεστικά όργανα της κεντρικής 

διοίκησης με αντίστοιχες χωρικές οριοθετήσεις (κατά νομούς και επαρχίες), οι 

επικεφαλείς του νομού και της επαρχίας, ο νομάρχης και ο έπαρχος, θα ασκούσαν 

τα πανομοιότυπα καθήκοντα τους, διοριζόμενοι απευθείας από το στέμμα και 

περιστοιχιζόμενοι, κατά το γράμμα του νόμου, από εκλεγμένα συμβουλευτικά 
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όργανα, τα νομαρχιακά και επαρχιακά συμβούλια, για την υποστήριξη του έργου 

τους. Οι αρμοδιότητες του νομάρχη αφορούσαν σε επίπεδο νομού, θέματα όλων 

των Γραμματειών, με εξαίρεση τις γραμματείες επί της δικαιοσύνης, των 

στρατιωτικών και των ναυτικών. Οι αρμοδιότητες των έπαρχων παρέμειναν 

ανενεργές, στο βαθμό που δεν εκδόθηκε το σχετικό διάταγμα. Το ίδιο συνέβη και με 

τη συγκρότηση των νομαρχιακών και επαρχιακών συμβουλίων. 

     Με τον κατακερματισμό της διοικητικής εξουσίας σε περιορισμένες δικαιοδοσίες, 

διαχωρισμένες με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε αρχή να ελέγχει και να αντισταθμίζει την 

άλλη, η κεντρική εξουσία, έλεγχε και εξισορροπούσε τις τοπικές δυνάμεις, 

αποτρέποντας την υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας, εφόσον κάθε ενέργεια ή 

απόφαση σε τοπικό επίπεδο εξαρτιόταν από την έγκριση άλλης αρχής έως την 

κεντρική εξουσία.
471

 

     Με το τέταρτο νομοθέτημα του 1836 (περί Διοικητικού Οργανισμού, Διάταγμα 

της 19
ης

 Ιουνίου/1
ης

 Ιουλίου 1836) καταργήθηκαν οι θέσεις των νομαρχών, 

νομοδιευθυντών και έπαρχων με τις υπηρεσίες τους (δηλαδή τη νομαρχία και το 

επαρχείο), αλλά διατηρήθηκε η διαίρεση της χώρας σε νομούς και επαρχίες.
472

 Το 

νέο σύστημα περιφερειακής διοίκησης με την υποδιαίρεση των νομών σε 30 

διοικήσεις, στενότερες διοικητικές περιφέρειες, και σε 19 υποδιοικήσεις 

αποσκοπούσε στην απλοποίηση των υποθέσεων και την ταχύτερη λειτουργία της 

διοικητικής μηχανής. Αποτύπωνε όμως μια πιο συγκεντρωτική έκφανση του ίδιου 

συστήματος, με απώτερο σκοπό την άρση των τοπικών διαιρέσεων μέσω του 

συστήματος των μεγάλων διοικητικών περιφερειών. Οι διοικητές είχαν αντίστοιχες 

αρμοδιότητες με τους νομάρχες (διάταγμα 26
ης

 Ιουνίου/8
ης

 Ιουλίου 1836 «περί 

αρμοδιότητος των διοικητών και υποδιοικητών και περί της υπηρεσίας αυτών»). 
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3.1.2. Οι δήμοι 

     Στο Διάταγμα της 6/18.4.1833 ενυπάρχει ρητή πρόβλεψη των δήμων «περί της 

διαιρέσεως του Βασιλείου και της διοικήσεως του». Με τη συμβολή του Κάρλ Βόν 

Άμπελ (Karl Von Abel) καταρτίστηκε το διάταγμα της 10/22.1.1834 «περί συστάσεως 

των δήμων», με το οποίο οι δήμοι εγκαταστάθηκαν ως περιορισμένης έκτασης 

διοικητικές περιφέρειες τριών κατηγοριών ανάλογα με τον πληθυσμό τους, α’ τάξης 

(τουλάχιστον 10.000 κάτοικοι), β’ τάξης (τουλάχιστον 2.000 κάτοικοι) και γ’ τάξης 

(λιγότερο από 2.000 κάτοικοι). Ο υπήκοος συνδέθηκε με το δημότη: έκαστος 

υπήκοος του κράτους πρέπει να είναι αυτός και η οικογένεια του μέλος κάποιου 

δήμου. 

     Ο πρώτος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση α’ βαθμού, οργάνωσε τους δήμους 

ως θεσμό της κεντρικής διοίκησης.
473

 Κάθε δήμος θα διοικούνταν από τη δημοτική 

αρχή, δηλαδή το δήμαρχο, τρίτη βαθμίδα περιφερειακής διοίκησης, τους 

παρέδρους και τους δημοτικούς συμβούλους. Ο αριθμός των παρέδρων θα 

κυμαινόταν από έναν έως έξι και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου από έξι έως 

δεκαοκτώ, ανάλογα με την τάξη του δήμου. Στην ουσία μόνο οι δημοτικοί 

σύμβουλοι θα εκλέγονταν με βάση την περιορισμένη ψήφο. Εκλογικό σώμα ήταν η 

δημαιρεσιακή συνέλευση, που απαρτιζόταν από τους πολίτες που φορολογούνται 

περισσότερο. Οι δήμαρχοι και οι πάρεδροι των δήμων α’ και β’ τάξης θα 

διορίζονταν από το Βασιλιά, των δήμων γ’ τάξης από τον αρμόδιο νομάρχη. 

     Η δήμοι αναλάμβαναν την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που απέρρεαν από 

τον κοινωνικό σκοπό ή από άλλους ειδικούς λόγους ενώ ο δήμαρχος, με τριετή 

θητεία, εκπροσωπούσε την κεντρική εξουσία στη διοικητική περιφέρεια του δήμου 

και είχε συγκεκριμένα καθήκοντα αστυνομικά, διοικητικά, ληξιαρχικά, φορολογικά, 

στρατολογικά. Οι πάρεδροι, με τριετή επίσης θητεία, ήταν βοηθοί του δημάρχου. 

Υπηρετούσαν και αυτοί αμισθί και ήταν δυνατόν να παύονται πριν από τη λήξη της 

θητείας τους. 
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     Το δημοτικό συμβούλιο βοηθούσε το δήμαρχο ως συμβουλευτική και 

συνεπικουρούσα αρχή, η οποία θα επαγρυπνούσε ως αντιπρόσωπος της 

ολομελείας του δήμου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μεγαλύτερο δυνατό όφελος 

σ’ αυτόν και να απομακρύνεται ταυτόχρονα από αυτόν οποιαδήποτε ζημία. Ο 

δήμαρχος δεν ήταν πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Ένα από τα μέλη του θα 

εκλέγονταν στη θέση αυτή. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέγονταν για εννέα έτη 

ενώ η σύνθεση του δημοτικού συμβουλίου θα ανανεώνονταν μερικώς ανά τρία έτη. 

     Αν και η επιτροπή της Β΄ Εθνικής Συνέλευσης θεώρησε ότι δύο ήταν οι αιτίες της 

αποτυχίας του δημοτικού νόμου της Αντιβασιλείας, (σχέδιο ψηφίσματος «περί 

συστάσεως των δήμων της 29.4.1863), η συγκέντρωση όλης της εξουσίας στα 

κρατικά όργανα και η συνακόλουθη με αυτήν παραμέληση της κοινοτικής 

αυτοδιοίκησης λόγω της κρατικής κηδεμονίας, το δημοτικό σύστημα διατηρήθηκε 

με αυτή τη μορφή έως σχεδόν το 1912, οπότε συστήθηκαν οι κοινότητες. 

 

3.2. Νέα διοικητική διαίρεση του Ελληνικού Κράτους με τάσεις 

αποκέντρωσης 

     Με την καθιέρωση της συνταγματικής μοναρχίας, το σύστημα των διοικήσεων 

του 1836 που είχε επικριθεί ως συγκεντρωτικό, κρίθηκε ανακόλουθο προς το νέο 

Σύνταγμα. «Προκειμένου να καταστούν αι υποθέσεις απλούστεραι, να κινηθεί η 

διοικητική μηχανή με πλειοτέραν ταχύτητα και να συσταθούν τα δημόσια έξοδα», ο 

νόμος ΚΕ’ της 5
ης 

/17
ης

 Δεκεμβρίου 1845 κατάργησε το σύστημα των διοικήσεων και 

επανέφερε το νομαρχιακό σύστημα.
474

  

     Η χώρα διαιρέθηκε στους 10 νομούς του 1833 και σε 49 επαρχίες. Οι 

αρμοδιότητες των νομαρχών καθορίστηκαν με το ίδιο διάταγμα ενώ οι νέες 

αρμοδιότητες του νομάρχη καθορίστηκαν με μεγαλύτερη σαφήνεια. 
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3.3. Το Σύνταγμα του 1864 και η περιφερειακή διοίκηση 

     Το νέο σύνταγμα του 1864, στο πλαίσιο της βασιλευόμενης πλέον δημοκρατίας 

ήταν συμβατό με ευρύτερη αποκέντρωση.
475

 Το αίτημα αυτό εγγράφηκε στο νέο 

πολιτικό κλίμα της εποχής με τη μορφή της διεκδίκησης αποφασιστικών 

αρμοδιοτήτων του νομάρχη. Στο πλαίσιο αυτό αργότερα, το 1875, ο Χαρίλαος 

Τρικούπης, κατά την πρωθυπουργία του, θα πρότεινε σχέδιο νόμου «περί 

νομαρχιακής επιτροπής», που δε μετατράπηκε σε νόμο, ο νομός ως νομικό 

πρόσωπο, που θα διοικούσε νομαρχιακή επιτροπή με αιρετά μέλη ενδύονταν με 

αποφασιστικές αρμοδιότητες σε μεγάλο αριθμό θεμάτων νομαρχιακού 

ενδιαφέροντος.
476

 Κατά τη συζήτηση του εκλογικού νόμου του 1877 προτάθηκε η 

διεύρυνση της εκλογικής περιφέρειας από το επίπεδο της επαρχίας σ’ αυτό του 

νομού που δεν έγινε όμως αποδεκτή. 

     Το ζήτημα της διεύρυνσης της εκλογικής περιφέρειας στα όρια του νομού 

συνδέθηκε και πάλι με την εκλογική μεταρρύθμιση του 1886, μέσω τριών 

νομοσχεδίων που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη.
477

 Τα 

νομοσχέδια αυτά τροποποιούσαν σε σημαντικό βαθμό τον εκλογικό νόμο του 1864 

και το συμπληρωματικό του ΧΜΗ΄ του 1877. Μεταξύ αυτών των αλλαγών 

περιλαμβάνονταν και η διεύρυνση της εκλογικής περιφέρειας από τα διοικητικά 

όρια της επαρχίας σ’ αυτά του νομού. 

     Με το ν. ΑΦΞΑ΄ (27.5.1887) καταργήθηκε η επαρχιακή διοίκηση και ο νομός 

αναγνωρίστηκε ως νομικό πρόσωπο, ενώ παράλληλα προβλέφθηκε και η σύσταση 

νομαρχιακού συμβουλίου, το οποίο θα εκλεγόταν ανά τετραετία. Ολιγομελής 

νομαρχιακή επιτροπή αμέσως εκλεγόμενη από τους εκλογής κάθε επαρχίας για 

τέσσερα έτη θα ασκούσε, κατά την απουσία του νομαρχιακού συμβουλίου, «πάντα 

τα εις αυτό ανατεθειμένα καθήκοντα». Ο αριθμός των μελών του νομαρχιακού 

συμβουλίου προσδιορίζονταν στη βάσει του συνολικού αριθμού των εκλογέων που 

περιλαμβάνονταν στους οριστικούς καταλόγους των δήμων του νομού. Ορίζονταν, 

                                                           
475

 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, φύλ. 48 (17-11-1833). 
476

 Ήβη Μαυρομούστακου, «Πολιτικοί θεσμοί. Η οργάνωση της διοίκησης 1871-1909», στο Βασίλης 

Παναγιωτόπουλος (επίμ.), Ιστορία του νέου ελληνισμού 1770-2000, Τα χρόνια της σταθερότητας, 

1871-1909, τόμ. 5
ος

, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 48, 50. 
477

  Ή. Μαυρομούστακου, «Πολιτικοί θεσμοί. Η οργάνωση της διοίκησης 1871-1909»…, ό.π., σ. 48-49. 



212 

 

επίσης, οι λόγοι διάλυσης του νομαρχιακού συμβουλίου από το Βασιλιά, «ένεκεν 

υπερβάσεων των καθηκόντων του». Στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνονταν η 

επιτήρηση, υπό την εποπτεία όμως του νομάρχη ως ανώτατου οργάνου της 

κεντρικής διοίκησης, της όλης κρατικής διοίκησης, της εκπαίδευσης στα δημοτικά 

και δημόσια σχολεία καθώς και της εκτέλεσης των λιμενικών και άλλων έργων 

δημοτικής και δημόσιας συγκοινωνίας, πρόβλεψη η οποία μετέβαλε την 

κατεύθυνση του θεσμού προς το αποκεντρωμένο μάλλον σύστημα. Το νομαρχιακό 

συμβούλιο έλεγχε την οικονομική διαχείριση των δήμων, των λιμενικών ταμείων και 

των ιερών ναών. Πρότεινε στο νομάρχη και τα αρμόδια υπουργεία μέτρα για την 

ανάπτυξη του νομού. 

     Το σύστημα αυτό παρέμεινε σε ισχύ έως το 1891 όταν, επί πρωθυπουργίας 

Θόδωρου Δηλιγιάννη, με τον ν. ΑΩΟΖ΄ ο θεσμός των νομαρχιακών συμβουλίων 

καταργήθηκε και επανήλθε η στενή εκλογική περιφέρεια και ο θεσμός της 

επαρχιακής διοίκησης, για λίγο και χωρίς ουσιαστική εφαρμογή.
478

 

     Με την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Χ. Τρικούπη, το 1892, 

καταργήθηκαν τα επαρχεία και οι έπαρχοι, ενώ τα επαρχιακά συμβούλια, χωρίς την 

ενεργοποίηση τους από τον έπαρχο, περιέπεσαν σε αχρησία και καταργήθηκαν 

οριστικά το 1900 με τον νόμο ΒΨΜΗ΄ «περί συμπληρώσεως του νόμου ΒΧΕ΄ «περί 

Νομών και της διοικήσεως αυτών». Επανήλθε το νομαρχιακό σύστημα του 1845, 

χωρίς, ωστόσο τα νομαρχιακά συμβούλια που είχαν συστηθεί το 1887. Η 

νομαρχιακή περιφέρεια λόγω ίσως της αρνητικής εμπειρίας των προηγουμένων 

εκλογών, δεν επανασυστάθηκε. 

     Με τους νόμους ΒΧΔ΄ και ΒΧΕ΄ ρυθμίστηκε εκ νέου η διοικητική διαίρεση της 

χώρας και η διοίκηση των νομών, με στόχο την ενίσχυση της νομαρχιακής διοίκησης 

στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της χώρας. Ο νομός ως νομικό πρόσωπο θα 

διοικούνταν από το νομάρχη, το νομαρχιακό συμβούλιο και την επιτροπή του 

νομού. Σύμφωνα με το διάταγμα της 5
ης 

Δεκεμβρίου 1845 «περί των καθηκόντων 

των νομαρχών και της υπηρεσίας αυτών», ο νομάρχης ήταν όργανο όχι μόνο της 

διοίκησης του νομού αλλά και της κεντρικής εξουσίας για την εποπτεία του 
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νομού.
479

 Τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου θα εκλέγονταν από τους εκλογείς 

του δήμου. Στην έδρα της πρωτεύουσας του νομού, ανεξαρτήτως τάξης, θα 

εκλέγονταν τρείς νομαρχιακοί σύμβουλοι, του δήμου α’ τάξης τρείς, του δήμου β’ 

τάξης δύο και του δήμου γ’ τάξης ένας. Το νομαρχιακό συμβούλιο θα εξέλεγε με 

απόλυτη πλειοψηφία, τον πρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο και δύο γραμματείς. Με τον 

ίδιο τρόπο θα εκλέγονταν από το νομαρχιακό συμβούλιο η πενταμελής επιτροπή 

του νομού. Στα όργανα αυτά ανατέθηκαν αρμοδιότητες για την εκπαίδευση, τα 

φιλανθρωπικά ιδρύματα, τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Το νομαρχιακό συμβούλιο 

θα ασκούσε εποπτεία επί των δημοτικών, λιμενικών και άλλων υπέρ ειδικών 

ταμείων φόρων ενώ η επιτροπή του νομού θα προνοούσε για την εκτέλεση των 

αποφάσεων του νομαρχιακού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας του. Για την 

υλοποίηση των στόχων αυτών προβλέφθηκαν πόροι. Οι αποφάσεις των 

νομαρχιακών συμβουλίων και των επιτροπών του νομού θα εγκρίνονταν από το 

νομάρχη ενώ, κατά της απόφασης του νομάρχη, το νομαρχιακό συμβούλιο ή η 

επιτροπή του νομού είχαν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση στον υπουργό τω 

Εσωτερικών. Όμως, ο νόμος αυτός δεν τέθηκε ποτέ σε εφαρμογή, στο βαθμό που 

δεν εκδόθηκε ποτέ το σχετικό βασιλικό διάταγμα. Αντίθετα, στην περίπτωση του ν. 

ΒΧΔ΄, αν και εκδόθηκε το βασιλικό διάταγμα εφαρμογής του, οι διατάξεις του που 

προέβλεπαν τη νομική προσωπικότητα του νομού και τη λειτουργία του 

νομαρχιακού συμβουλίου έμειναν ανεφάρμοστες λόγω της μη ενεργοποίησης των 

διατάξεων του ν. ΒΧΕ΄ που τις συγκεκριμενοποιούσαν. «Φαίνεται ότι οικονομικοί 

λόγοι συνετέλεσαν στην απόρριψη του συστήματος, λόγω των επιβαρύνσεων που 

συνεπαγόταν η αύξηση του αριθμού των νομών, η λειτουργία των νομαρχιακών 

συμβουλίων αλλά και των υπηρεσιών που θα συστήνονταν στους νομούς».
480

 Για 

λόγους οικονομίας, το 1909 οι νομοί μειώθηκαν και πάλι σε 16 (ν. ΓΥΛΔ΄ περί 

διοικητικής διαιρέσεως). Στο τέλος του αιώνα φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται, μέσω 

της διατήρησης των συγκεντρωτικών δομών, η αρχική απροθυμία του πολιτικού 

συστήματος, δηλαδή τουλάχιστον μετά τη θέσπιση του συντάγματος του 1844, να 

αποδεχθεί μορφές δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.
481
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     Οι συνεχώς, όμως, μεταβαλλόμενες κοινωνικές εξελίξεις ενίσχυσαν το 

φιλελεύθερο και δημοκρατικό πνεύμα του Συντάγματος του 1864. Με το νέο 

Σύνταγμα, το νομαρχιακό σύστημα δεν μεταβλήθηκε ενώ το δημοτικό έγινε 

περισσότερο φιλελεύθερο, αφού καθιερώθηκε η άμεση εκλογή του δημάρχου. Η 

προσπάθεια κατά τη διαδικασία της ψήφισης του Συντάγματος του 1864 για τη 

μεταρρύθμιση του δημοτικού νόμου, που στόχευε στην κατάργηση της διοικητικής 

εποπτείας των δήμων δεν τελεσφόρησε. Προκύπτει λοιπόν η ταυτόσημη 

υποστήριξη των συγκεντρωτικών δομών από όλες τις πολιτικές πτέρυγες της εποχής 

και εκδηλώνεται χαρακτηριστικά η απροθυμία του πολιτικού συστήματος να 

οργανώσει μορφές δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Έτσι, σε όλη τη περίοδο που 

ξεκινά από την θέσπιση του Συντάγματος του 1844 έως το 1875 χρησιμοποιούνται 

οι ίδιες συγκεντρωτικές δομές, στο μέτρο που και οι τοπικές ολιγαρχίες διεκδίκησαν 

την ισχύ τους μέσα από όλο το συγκεντρωτικό πρότυπο διακυβέρνησης.
482

 

     Ο δημοτικός νόμος της Αντιβασιλείας εξακολουθεί να ισχύει έως την εφαρμογή 

του ν. ΔΝΖ΄ του 1912. Έως την εποχή όμως αυτή, ήταν πλέον γεγονός η καθιέρωση 

της άμεσης εκλογής των δημοτικών αρχών (άρθρο 105 του Συντάγματος του 1864) 

και μάλιστα με καθολική και μυστική δια σφαιριδίων ψηφοφορία. Με το νόμο 

μάλιστα της 19
ης

 Νοεμβρίου 1864 «περί δημαιρεσιών» συνδυάστηκε η 

συνταγματική αρχή της εκλογής των δημοτικών αρχών με τις ρυθμίσεις του 

προηγούμενου δημοτικού νόμου, που προέβλεπε την έμμεση εκλογή των 

δημάρχων. Δόθηκε το δικαίωμα εκλογής σε όσους είχαν συμπληρώσει το 21
ο
 έτος 

της ηλικίας τους και είχαν κινητή ή ακίνητη περιουσία ή ασκούσαν οποιοδήποτε 

επάγγελμα ή επιτήδευμα. Η θητεία του δημάρχου, των δημαρχικών παρέδρων και 

των δημοτικών συμβούλων ορίστηκε τετραετής. 

     Η πρώτη διοικητική διαίρεση της Αυτονόμου Κρητικής Πολιτείας όπως και η 

σύσταση δήμων παρατηρούμε ότι προσιδιάζει περισσότερο στην πρώτη απόπειρα 

εφαρμογής ενός μοντέλου περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης 

κατά την περίοδο της Αντιβασιλείας (1833-1836) του νεοσυσταθέντος Ελληνικού 

Κράτους. Ανάμεσα στα δύο μοντέλα υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες, οι οποίες 

θεμελιώνονται επάνω στη βάση των αρχών του Ηγεμονισμού, με μοναδική ίσως 
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διαφορά την ύπαρξη Συντάγματος στη νεοσύστατη Κρητική Πολιτεία. Ομοιότητες οι 

οποίες αποτυπώνονται στο επίπεδο της καθιέρωσης τριών επιπέδων 

αυτοδιοίκησης∙ τόσο ο νομάρχης όσο και ο έπαρχος διορίζονται απευθείας από τον 

Ηγεμόνα, ενώ για την υποστήριξη του έργου τους, νομάρχης και έπαρχος, 

περιστοιχίζονται από νομαρχιακά και επαρχιακά συμβούλια τα οποία απαρτίζονται 

από αιρετούς των δήμων συμβούλους της νομαρχιακής και επαρχιακής 

περιφέρειας. Ομοίως, οι δήμοι αποτελούν διοικητικές περιφέρειες με περιορισμένη 

χωρική οριοθέτηση διακρινόμενες σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τον πληθυσμό 

τους, διοικούμενες από το δήμαρχο, τους παρέδρους και το δημοτικό συμβούλιο˙ 

τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου είναι αιρετά με τον αριθμό τους να κυμαίνεται 

αναλόγως την τάξη του δήμου, ενώ δήμαρχος και πάρεδροι εκλέγονται μέσω 

Ηγεμονικού Διατάγματος. Και στις δύο περιπτώσεις, ο δήμαρχος εκπροσωπεί την 

κεντρική εξουσία στη διοικητική περιφέρεια του δήμου. Παρατηρούμε, επομένως, 

τη συγκέντρωση της εξουσίας στα κρατικά όργανα και την παραμέληση της 

κοινοτικής εξουσίας.   

 

3.4. Το Α΄ Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας (1899) 

     Στις 9 Δεκεμβρίου 1898 έφτασε στα Χανιά ο Πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας, ως 

Ύπατος Αρμοστής Κρήτης, και έγινε δεκτός με πρωτοφανείς εκδηλώσεις 

ενθουσιασμού.
483

 Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντα του, απηύθυνε προς το λαό 

διάγγελμα με το οποίο τον καλούσε σε πειθαρχία στους νόμους και σε ειρηνική 

συμβίωση: «…θα καταβάλω πάσαν προσπάθειαν υπέρ της ευημερίας σας, θα 

φροντίσω να διοικηθήτε καλώς, δικαίως και αμερολήπτως, να αποκτήσετε 

ανεξαιρέτως ασφάλειαν και αλληθή ελευθερίαν, ήν εγγυάται μόνον το κράτος των 

νόμων και θεσμοί λυσιτελείς».
484

 Το γεγονός, όμως, ότι τις διακηρύξεις του 

Ηγεμόνα, περί προστασίας του μουσουλμανικού πληθυσμού, ανέλαβε να 

εκπληρώσει, ως σύμβουλος δημόσιας ασφάλειας, ο μουσουλμάνος Χουσεΐν 
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Γενιτσαράκης
485

 υποδηλώνει, αρχικά τουλάχιστον, την προσπάθεια του Γεωργίου να 

εξασφαλίσει την ισοπολιτεία μεταξύ της χριστιανικής πλειοψηφίας και της 

μουσουλμανικής μειονότητας, για να αποφύγει τις διαρκείς παρεμβάσεις των Μ. 

Δυνάμεων και τις παρενοχλήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
486

 Να σημειωθεί 

στο σημείο αυτό ότι η επιλογή μουσουλμάνων συμβούλων γίνεται μέσα σε 

συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων εντός της Κρητικής Πολιτείας. 

     Οι ξένοι ναύαρχοι αναχώρησαν την επόμενη μέρα (10 Δεκεμβρίου) και αμέσως 

άρχισε το έργο της οργάνωσης της Κρητικής Πολιτείας. Ορίστηκε 16/μελής 

επιτροπή, από 12 χριστιανούς και 4 μουσουλμάνους, υπό την προεδρεία του 

Ιωάννη Σφακιανάκη, με την εντολή να εκπονήσει το σχέδιο του Κρητικού 

Συντάγματος.
487

 Στις 9 Ιανουαρίου 1899 δημοσιεύτηκε το διάταγμα «Περί 

συγκροτήσεως της Κρητικής Συνελεύσεως» και προκηρύχθηκαν γενικές εκλογές για 

την ανάδειξη πληρεξουσίων.
488

 Στις εκλογές αυτές, που έγιναν στις 24 Ιανουαρίου 

1899, αναδείχθηκαν 138 χριστιανοί και 50 μουσουλμάνοι πληρεξούσιοι.
489

 Η πρώτη 

πανηγυρική συνεδρίαση της Κρητικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε στις 8 

Φεβρουαρίου,
490

 ενώ το Κρητικό Σύνταγμα, αφού εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των 

Πρέσβεων των Προστάτιδων Δυνάμεων στη Ρώμη, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας (16 Απριλίου 1899)
491

 και εφαρμόστηκε αμέσως. 

Λίγες μέρες αργότερα (29 Απριλίου) σχηματίστηκε η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής 

Πολιτείας, με τους εξής συμβούλους (υπουργούς): Ελευθέριο Βενιζέλο της 

Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνο Φούμη των Οικονομικών, Μανούσο Κούνδουρο των 

Εσωτερικών και της Συγκοινωνίας, Νικόλαο Γιαμαλάκη της Δημόσιας Εκπαίδευσης 

και των Θρησκευτικών και Χουσεΐν Γενιτσαράκη της Δημόσιας Ασφαλείας.
492
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     Αλλά το Σύνταγμα ήταν υπερβολικά συντηρητικό και παραχωρούσε στον 

Ηγεμόνα, όπως τιτλοφορούσε τον Αρμοστή, υπερεξουσίες που μπορούσαν εύκολα 

να οδηγήσουν στο δεσποτισμό. Ρητά αναγραφόταν στο Σύνταγμα ότι «ο Ηγεμών 

είνε ο ανώτατος άρχων της Πολιτείας. Ούτος θέτει τους νόμους μετά Βουλής 

αντιπροσώπων, ασκεί την εκτελεστικήν εξουσίαν δι’ υπευθύνων Συμβούλων και 

απονέμει την δικαιοσύνην δια των δικαστηρίων» (Άρθρο 28). Εν ολίγοις, «ο Ηγεμών 

είνε νόμω ανεύθυνος και απαραβίαστος. Πάσα πράξις αυτού δέον να 

προσυπογράφηται υπό του αρμοδίου Συμβούλου, όστις, δια της υπογραφής του 

μόνης, αναλαμβάνει την ευθύνη της πράξεως ταύτης. Τοιαύτη προσυπογραφή δεν 

απαιτείται διά την εγκαθίδρυσιν του Μητροπολίτου και των Επισκόπων, διά τον 

διορισμόν των προσθέτων μελών της Βουλής, ουδέ διά τον διορισμόν ή την παύσιν 

των Καδήδων και Μουφτήδων, των Συμβούλων του Ηγεμόνος, του Προέδρου και 

Εισαγγελέως των Εφετών και των Νομαρχών» (Άρθρο 29).
493

 Η ασάφεια στον 

καθορισμό των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των οργάνων της διοίκησης, 

σημειώνει στο έργο του Ιστορία της Κρήτης ο Θεοχάρης Δετοράκης, δημιούργησε 

πολύ σύντομα προσωπικά και διοικητικά προβλήματα. Ο συγγραφέας πιστεύει ότι 

τον αρχικό ενθουσιασμό διαδέχθηκε σύντομα γενική δυσφορία, που την έκανε 

εντονότερη η κατάληψη των μεγάλων θέσεων και αξιωμάτων από Αθηναίους 

συμβούλους του Γεωργίου και ο παραγκωνισμός των Κρητών.
494

 

 

3.5.1. Περιφερειακή διοίκηση: Οι πέντε νομοί της Αυτονόμου Κρητικής 

Πολιτείας      

    Η πρώτη διοικητική περιφερειακή διοίκηση της νήσου όπως και η σύσταση 

δήμων θεμελιώθηκε στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση. Η διαμόρφωση ενός 

συστήματος αυτοδιοίκησης και μιας αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία εδράζεται 

στο πλαίσιο της συσσώρευσης των εξουσιών στο πρόσωπο του Ηγεμόνα, απετέλεσε 

στρατηγική επιλογή της Αρμοστείας. Η Κρητική Πολιτεία διαιρέθηκε σε 5 νομούς -

Χανίων, Σφακίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου- που με τη σειρά τους 
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διαιρέθηκαν σε 20 επαρχίες. Για κάθε νομό προβλέπεται η σύσταση νομαρχιακού 

συμβουλίου, το οποίο συσκέπτεται και αποφασίζει για την εκπλήρωση των 

ιδιαίτερων αναγκών και την ευημερία του νομού. «Τα νομαρχιακά συμβούλια 

θέλουσιν έχει την διάθεσιν των πόρων, ούς ήθελεν ορίσει η νομοθετική εξουσία 

προς θεραπείαν των ιδιαιτέρων αναγκών του Νομού και θέλουσιν απολαύει του 

δικαιώματος του επιβάλλειν και πρόσθετον φορολογίαν δι’ ωρισμένας ειδικάς 

ανάγκας του Νομού, εντός των ορίων άτινα θα κανονίζη εκάστοτε η νομοθετική 

εξουσία. Το αυτό ισχύει και περί των Δήμων».
495

 

     Το θεσμικό πλαίσιο διαμορφώθηκε από πέντε νομοθετικά κείμενα. Οι βάσεις 

τέθηκαν με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας, 8 

Ιουνίου 1899, του νομοσχεδίου του Διοικητικού Οργανισμού που αφορά, μεταξύ 

άλλων, στη σύσταση και δικαιοδοσία των νομαρχιακών συμβουλίων.
496

 Σε κάθε 

νομό συνίσταται νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά διετία (Άρθρο 1). 

Το νομαρχιακό συμβούλιο αποτελούν οι εκλεγμένοι από τους δήμους της 

νομαρχιακής περιφέρειας σύμβουλοι (Άρθρο 2). Οι πόλεις εκλέγουν, οι μεν των 

Χανίων και Ηρακλείου τρείς, το δε Ρέθυμνο δύο. Τα νομαρχιακά συμβούλια 

συνέρχονται κατ’ έτος την 15
η
 Μαρτίου (Άρθρο 9). Κάθε σύνοδος διαρκεί από 15-30 

ημέρες. Μέσω, λοιπόν, της περιορισμένης διάρκειας των συνόδων του νομαρχιακού 

συμβουλίου αποδυναμώνεται ο ρόλος των συλλογικών διοικητικών οργάνων στη 

λήψη των αποφάσεων και ενισχύεται το συγκεντρωτικό κράτος. Την άποψη αυτή 

ενισχύει ο περιορισμένος ρόλος της Βουλής. Η πρώτη συντακτική συνέλευση 

αναθέτει την άσκηση της εξουσίας στην αποκλειστική, σχεδόν, αρμοδιότητα του 

Ηγεμόνα.
497

 Λαμβάνοντας, βέβαια, υπόψη ότι η Βουλή συνέρχεται κάθε διετία και 

για δύο μόλις μήνες διαπιστώνουμε ότι επιχειρείται μία συνειδητή προσπάθεια 

ενίσχυσης της εκτελεστικής εξουσίας σε βάρος του κοινοβουλευτισμού. Το 

νομαρχιακό συμβούλιο εδρεύει στην πρωτεύουσα του νομού (Άρθρο 11). Κατά τις 

συνεδριάσεις τού, οι οποίες δεν είναι δημόσιες, δικαιούται να παρευρίσκεται ο 

νομάρχης, ως αντιπρόσωπος του Κράτους. Στην πράξη αποδεικνύεται η μεταφορά 

του μοντέλου διοίκησης της Αυτονόμου Πολιτείας στο επίπεδο του νομού, με το 

                                                           
495

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Α΄, φύλ. 24 (Χανιά 16-4-1899).   
496

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Α΄, φύλ. 47 (Χανιά 8-6-1899).   
497

 Ι. Κοκκινάκης, «Νόμισμα και κοινωνία στην Κρήτη (1899-1906)»… ό.π., σ. 83. 



219 

 

νομάρχη να παρεμβαίνει, όποτε εκείνος κρίνει απαραίτητο, στις αποφάσεις του 

συμβουλίου. Σε κάθε σύνοδο εκλέγει από τα μέλη του μέσω μυστικής ψηφοφορίας 

ένα πρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο και δύο γραμματείς. Οι αποφάσεις του συμβουλίου 

για να έχουν αδιαμφισβήτητη ισχύ θα πρέπει έχουν την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του (Άρθρο 12). Αυτό φαίνεται, μάλλον, παραχώρηση στο 

μουσουλμανικό στοιχείο.  

     Το νομαρχιακό συμβούλιο συσκέπτεται και αποφασίζει «επί παντός ζητήματος 

αναγομένου εις τας ιδιαιτέρας ανάγκας του νομού και συντελούντος εις την 

ευημερίαν αυτού˙ υπό την εποπτείαν δε του νομάρχου, εξελέγχει την οικονομικήν 

διαχείρισιν των δήμων και των εν τω νομώ αγαθοεργών καταστημάτων» (Άρθρο 

16). Οι αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου υποβάλλονται στην έγκριση του 

νομάρχη. 

     Ο νομάρχης, ως αντιπρόσωπος του νομού, υποβάλλει κατά την τακτική σύνοδο 

του νομαρχιακού συμβουλίου έκθεση σχετικά με την κατάσταση του νομού, 

συντάσσει και υποβάλλει τον ετήσιο προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του 

νομού και τον απολογισμό της προηγούμενης χρήσης (Άρθρο 17). Το νομαρχιακό 

συμβούλιο (Άρθρο 18): α) ψηφίζει πρόσθετη φορολογία, β) διαθέτει τους 

αναγραφόμενους στον προϋπολογισμό του Κράτους πόρους, γ) «συνομολογεί 

δάνεια προς αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών του νομού, τα οποία θα πρέπει 

να εξοφλούνται εντός δεκαετίας από τους συνήθεις ή έκτακτους πόρους του 

νομού», δ) «συμβιβάζεται, αποκτά, απαλλοτριώνει και ανταλλάσσει κινητά ή 

ακίνητα του νομού και προσδιορίζει τον τρόπο της διαχείρισης τους», ε) δέχεται ή 

αρνείται δωρεές και κληροδοτήματα του νομού. Το νομαρχιακό συμβούλιο σε κάθε 

τακτική σύνοδο εκλέγει από τα μέλη του τριμελή Επιτροπή, η οποία εκτελεί, 

απουσία του συμβουλίου, τα ανατιθέμενα σ’ αυτό καθήκοντα. 

     Με το δεύτερο νομοθετικό κείμενο καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες νομαρχών και 

επάρχων (Διάταγμα, 8 Αυγούστου 1899, αρ. νόμου 51).
498

 Ως περιφερειακά και 

αποκεντρωμένα εκτελεστικά όργανα της κεντρικής διοίκησης, με αντίστοιχες 

χωρικές οριοθετήσεις, κατά νομούς και επαρχίες, ο νομάρχης και ο έπαρχος, θα 
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ασκούσαν τα πανομοιότυπα καθήκοντα τους διοριζόμενοι απευθείας από τον 

Ηγεμόνα και περιστοιχιζόμενοι, από εκλεγμένα συμβουλευτικά όργανα, τα 

νομαρχιακά και επαρχιακά συμβούλια, για την υποστήριξη του έργου τους. Ωστόσο, 

ο θεσμός των επαρχιών δεν εφαρμόστηκε για πολύ αφού ένα χρόνο αργότερα 

ανεστάλη η ισχύ του (Νόμος 428, Περί Προσθήκης εις τον περί καταργήσεως των 

επαρχιών ψηφισθέντα νόμον, 31 Αυγούστου 1901).
499

      

 

3.5.2. Οι δήμοι 

     Το τρίτο νομοθετικό κείμενο, 11 Φεβρουαρίου 1900, «Περί του Δημοτικού 

Νόμου» καθιερώνει τη διαίρεση του νησιού σε 86 δήμους (Άρθρο 1). Οι δήμοι 

διαιρούνται σε τρείς τάξεις (Άρθρο 4): στην πρώτη υπάγονται οι δήμοι των τριών 

πόλεων, Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, στην δεύτερη απ’ τους επαρχιώτικους 

όλοι όσοι έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.500 κατοίκων και στην τρίτη όλοι οι 

υπόλοιποι.  

     Σε κάθε δήμο τηρείται δημοτολόγιο στο οποίο σημειώνεται ο τρόπος απόκτησης 

της δημοτικότητας, η ηλικία, η έγγαμος ή άγαμος κατάσταση του δημότη, το 

επάγγελμα, η πατρίδα και το θρήσκευμα (Άρθρο 6). Καθένας ο οποίος διαθέτει την 

κρητική ιθαγένεια θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος δημότης σε κάποιο δήμο της 

Κρήτης (Άρθρο 7). 

     Σε κάθε δήμο προΐσταται ένας δήμαρχος ο οποίος έχει βοηθό του ένα δημαρχικό 

πάρεδρο και τόσους ειδικούς παρέδρους, όσα είναι τα χωριά που συναπαρτίζουν 

τον δήμο, πλην της πρωτεύουσας του δήμου. Σε όλους τους δήμους συνίσταται και 

λειτουργεί δημοτικό συμβούλιο το οποίο στελεχώνεται για μεν τους δήμους πρώτης 

τάξης από 24 μέλη, για αυτούς της δεύτερης τάξης από 10 και για τους δήμους της 

τρίτης τάξης από 8 (Άρθρο 13). Ο δήμαρχος και ο δημαρχικός πάρεδρος διορίζονται 

μέσω Ηγεμονικού Διατάγματος. Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική 

Αλήθεια, αποτρέπει τις κομματικές διενέξεις και δίνει την δυνατότητα να επιλεγούν 

για τη θέση του δημάρχου πρόσωπα «μεταξύ των ευϋποληπτοτέρων και 
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νοημονεστέρων δημοτών».
500

 Η ίδια εφημερίδα επισημαίνει ότι οι δήμαρχοι δεν 

ανήκουν μόνο στον δήμο, αλλά καθίστανται, συγχρόνως, μετά την κατάργηση των 

επαρχείων, και άμεσοι υπάλληλοι της Πολιτείας λαμβάνοντας απευθείας διαταγές 

από τους νομάρχες.
501

 Στους δημάρχους ανατίθενται συγχρόνως μέσω άλλων 

νόμων και καθήκοντα δικαστικά, ο καθένας από τους οποίους είναι ταυτοχρόνως 

δήμαρχος, ειρηνοδίκης και έπαρχος στη δημοτική του περιφέρεια.
502

 Το άρθρο 

αυτό δίνει τη δυνατότητα στο Γεώργιο να διορίζει πρόσωπα της αρεσκείας του και 

στον πρωτοβάθμιο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, καθιστώντας τους 

δημάρχους, απλώς, όργανα της διοικητικής εξουσίας.
503

 Με τον ίδιο τρόπο, μέσω 

Ηγεμονικού Διατάγματος, διορίζονται οι ειδικοί πάρεδροι έπειτα από υπόδειξη του 

Συμβούλου των Εσωτερικών, μετά από πρόταση του οικείου νομάρχη.  

     Τα δημοτικά συμβούλια είναι αιρετά. Εκλέγονται μέσω ενός συστήματος το 

οποίο εξασφαλίζει την αντιπροσώπευση των μειοψηφιών (Άρθρο 14). 

Αρθρογράφος της Ελευθερίας του Ηρακλείου εκφράζει τις αντιρρήσεις του σχετικά 

με τη συγκρότηση πολυμελών δημοτικών συμβουλίων, των οποίων ο καταρτισμός 

τελικά γίνεται μέσω διορισμού και όχι μέσω της λαϊκής ψήφου κατά την πρώτη 

περίοδο, μέχρι τα τέλη του 1901, εξαρτώντας την αποτελεσματικότητα τους από την 

ικανότητα και την ευσυνειδησία των προσώπων που θα τα στελεχώσουν.
504

 

     Η διάρκεια των δημοτικών αρχών είναι τριετής (Άρθρο 15). Οι Δημοτικές Αρχές 

φέρουν χαρακτήρα διοικητικό και αποτελούν ο μεν δήμαρχος, δημαρχικός 

πάρεδρος μαζί με το δημοτικό συμβούλιο την διοικητική μονάδα η οποία διοικεί το 

σύνολο του δήμου, «ο δε ειδικός πάρεδρος υποδιαίρεση αυτής εκπροσωπώντας την 

στα χωριά». Υπόκειται δε ο μεν ειδικός πάρεδρος αμέσως στον δήμαρχο, οι 

υπόλοιπες δημοτικές αρχές στον οικείο νομάρχη (ή έπαρχο) (Άρθρο 16).  

     Υπάλληλοι των δημαρχείων είναι όλοι όσοι βρίσκονται στην υπηρεσία αυτών 

γραμματείς, υπογραμματείς και γραφείς, εισπράκτορες, ταμίες, κλητήρες (Άρθρο 
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18). Στη βάση εγκεκριμένων πιστώσεων δύναται να διορισθούν στις πόλεις Χανίων, 

Ηρακλείου και Ρεθύμνου μαίες, μηχανικοί ή αρχιτέκτονες, υδραυλικοί και 

υδρονομείς, και αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη ιατρός και άλλοι δημοτικοί υπάλληλοι 

και υπηρέτες (Άρθρο 27. Βλ. επίσης Άρθρα 19, 20, 23, 24, 25, 26). 

     Ο δήμαρχος έχει την ανώτερη εκτελεστική εξουσία στο δήμο (Άρθρο 31). Μπορεί 

να προκαλέσει την έκτακτη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, οποτεδήποτε το 

κρίνει αναγκαίο, δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις για κάθε υπόθεση (Άρθρο 

32). Στις βασικές αρμοδιότητες του δημάρχου περιλαμβάνονται και οι εξής: 

προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο το διορισμό ή την παύση των δημοτικών 

υπαλλήλων, εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, ελέγχει τα 

οικονομικά του δήμου και είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση και αξιοποίηση της 

δημοτικής περιουσίας, διευθύνει τα δημοτικά έργα και είναι υπεύθυνος για την 

είσπραξη των εσόδων και την πληρωμή των δαπανών του δήμου (Άρθρο 33).  

     Ο δήμαρχος υποβάλλει προς έγκριση και ψήφιση όλες εκείνες τις ενέργειες που 

απαιτούν την έγκριση και ψήφιση του δημοτικού συμβουλίου (Άρθρο 34). Επίσης, 

δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου 

(Άρθρα 35, 36). Δεν πρέπει, εξάλλου, να παραβλέψουμε το ρόλο του δημάρχου ως 

πράκτορα και εντολοδόχο της διοίκησης, ενεργεί χωρίς τη συνδρομή του δημοτικού 

συμβουλίου, αλλά υπό την διεύθυνση και τις διαταγές της προϊσταμένης 

διοικητικής αρχής (Άρθρο 37). Υπό την ανωτέρω ιδιότητα δύναται να εκτελεί 

καθήκοντα ληξιαρχικά, φορολογικά, ταχυδρομικά, στρατολογικά και άλλα τα οποία 

ανατίθενται σε αυτόν μέσω ειδικών νόμων.  

     Ο δήμαρχος στους επαρχιακούς δήμους φροντίζει, μέσω των αγροφυλάκων και 

των δασοφυλάκων, να απομακρύνει τα αίτια που προξενούν φθορά ή ζημία στα 

κτήματα των δημοτών και να τιμωρεί τις αγροζημιές. «Φροντίζει για την 

καθαριότητα, εποπτεύει την υγιεινή των πωλουμένων εδωδίμων και ποτών, ελέγχει 

τα μέτρα και τα σταθμά και επιδιώκει την πρόληψη ή καταστολή των αιφνιδίων 

ατυχημάτων». Όσες φορές οι χωροφυλακή δεν είναι παρούσα μεριμνά για την 

δημόσια τάξη. Κατά τα λοιπά ο δήμαρχος δεν δύναται να επεμβαίνει στην 

αστυνομική υπηρεσία, οφείλει όμως να υποβάλλει παρατηρήσεις, προς την 
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προϊσταμένη στην επαρχία διοικητική αρχή, όταν διαπιστώνει οποιαδήποτε 

έλλειψη ή παρεκτροπή (Άρθρο 39). Επιπλέον, «εκτελεί και δικαστικά καθήκοντα, 

ενεργεί την προεισαγωγική ανάκριση, εάν από την αναβολή επίκειται κίνδυνος ή 

αυτός που παρανομεί συλληφθεί επ’ αυτοφώρω» (Άρθρο 42). 

     Ο δημαρχικός πάρεδρος δεν έχει οικεία δικαιοδοσία, αλλά ενεργεί κατ’ εντολή 

του Δημάρχου. Ο δημαρχικός πάρεδρος αντικαθιστά τον δήμαρχο όταν αυτός 

αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του. Οι ειδικοί πάρεδροι όπως και οι 

δημαρχικοί, ενεργούν κατ’ εντολή του δημάρχου. Αλλά ιδίως ανατίθεται σ’ αυτούς η 

μέριμνα προς πρόληψη και καταστολή των αγροζημιών (Άρθρο 48). Οι πάρεδροι 

υπηρετούν αμισθί, λαμβάνουν όμως αντιμισθία η οποία ορίζεται από το δημοτικό 

συμβούλιο μόνο όσες φορές εξέλθουν από τα όρια του δήμου ή του παρεδρείου για 

υπηρεσία του δήμου (Άρθρα 44, 45, 48, 49). 

     Το δημοτικό συμβούλιο είναι σώμα κυρίως συμβουλευτικό έχοντας και την 

προβλεπόμενη στα άρθρα 33 και 36 εκτελεστική εξουσία. Τα μέλη του υπηρετούν 

αμισθί. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του α΄ εδαφ. του άρθρου 49. Ο 

δήμαρχος οφείλει να συμμορφώνεται προς τις νομίμως επικυρωμένες αποφάσεις 

του δημοτικού συμβουλίου και να τις εκτελεί ακόμα και αν κρίνονται επιβλαβείς για 

τα συμφέροντα του δήμου. Λόγω αυτού το συμβούλιο έχει και επιτηρητική εξουσία. 

Η επιτηρητική αυτή εξουσία του δημοτικού συμβουλίου περιορίζεται μόνον στις 

καθαρώς δημοτικές υποθέσεις, δηλαδή σε εκείνες στις οποίες ο δήμαρχος ενεργεί 

ως δημοτικός άρχων (Αριθμός 51). Το δημοτικό συμβούλιο προεδρευόμενο από το 

πρεσβύτερο των μελών του, εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρία του μέσω μυστικής 

ψηφοφορίας ένα από τα μέλη του ως πρόεδρο και έτερο ως αντιπρόεδρο αυτού 

(Άρθρο 52). 

     Τα δημοτικά συμβούλια συνέρχονται μετά από πρόσκληση του προέδρου και 

θεωρούνται νόμιμα όταν παρίσταται η πλειοψηφία των μελών. Τα συμβούλια των 

πόλεων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου: Συνεδριάζουν δύο φορές τον χρόνο και 

κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο. Τον υπόλοιπο χρόνο εργάζονται μέσω 

πενταμελούς επιτροπής η οποία καταρτίζεται από δημοτικούς συμβούλους. 

Επιπλέον, κατά την θερινή σύνοδο τα δημοτικά συμβούλια ψηφίζουν τον 
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προϋπολογισμό του δήμου για το προσεχές έτος και εκλέγουν επιτροπή για τον 

έλεγχο του απολογισμού του τρέχοντος έτους, ενώ την χειμερινή σύνοδο 

αποφασίζουν επ’ αυτού (Άρθρο 53). 

     Να σημειωθεί ότι η επιτροπή αποφασίζει για όλα τα θέματα για τα οποία ο 

νόμος δεν απαιτεί ρητώς απόφαση της ολομέλειας του συμβουλίου. Επιπλέον, 

αποφασίζει σε περιπτώσεις κατεπείγουσες για θέματα τα οποία άπτονται της 

αρμοδιότητας των συμβουλίων, αλλά υποχρεούται να υποβάλλει τις αποφάσεις της 

στο δημοτικό συμβούλιο μόλις συγκληθεί αυτό (Άρθρο 54). Τέλος, οι αποφάσεις του 

δημοτικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών (Άρθρα 

57, 58).  

     Πόροι των δήμων είναι οι πρόσοδοι της δημοτικής περιουσίας οι προερχόμενες, 

από κληρονομιές, κληροδοσίες ή δωρεές, οι άμεσοι και έμμεσοι δημοτικοί φόροι, οι 

εισφορές, τα πρόστιμα και η αμισθί παρεχόμενη προσωπική εργασία (Αριθμός 65). 

Η ακίνητη περιούσια των δήμων ή για δημοτικούς σκοπούς προορισμένη ή προς 

κοινή χρήση των δημοτών είναι αναπαλλοτρίωτη, εν’ όσο ο προορισμός αυτής μένει 

αμετάβλητος (Άρθρο 67). Επιπλέον, δεν κατάσχονται τα έσοδα τα οποία καλύπτουν 

τις αναγκαίες δαπάνες του προϋπολογισμού του δήμου (Άρθρο 68).  

     Φόροι οι οποίοι επιβάλλονται με αποκλειστικό γνώμονα την οικονομική ωφέλεια 

των δήμων είναι: α) 0,5-1% φόρος επί των συγκομιζομένων προϊόντων, β) 2,5-10 

λεπτά κατά κεφαλήν επί των προβάτων και 2,5-20 λεπτά κατά κεφαλήν επί των 

αιγών, γ) 2-3% επί της αξίας της εγχώριας οικοδομήσιμης ξυλείας, όταν εξάγεται 

από την περιφέρεια του δήμου στην οποία παράγεται, δ) 2 δραχμές για κάθε άδεια 

κυνηγιού, ε) αγοραπωλησίας ζώων, στ) φανών, ζ) ζυγίου, η) σφαγείων και 

κατανάλωσης κρέατος, θ) ποσίμου ύδατος, ι) αγροφυλάκων και δασοφυλάκων, ια) 

επισκευής οικοδομών, ιβ) το αντίτιμο για τις δημαιρεσίες εκλογικών ειδών, ιγ) 20-

100 δραχμές για κάθε νέα οικοδομή, σύμφωνα με την διατίμηση την οποία 

προτίθεται να ορίσει ο κάθε δήμος, ιδ) τα πρόστιμα και ιε) άλλοι φόροι (Άρθρο 69). 

     Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές. Οι πρώτες αναγράφονται 

ετησίως στον προϋπολογισμό του δήμου, οι δεύτερες τότε μόνον, όταν μετά την 
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αφαίρεση των αναγκαίων και την ύπαρξη περισσεύματος αναγνωρίζεται η 

χρησιμότητα αυτών (Άρθρα 72, 73). 

     Για κάθε δήμο συντάσσεται ετησίως σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο περιέχει 

για το επόμενο οικονομικό έτος αφενός όλους τους ορισμένους και σταθερούς, 

αλλά και έκτακτους χρηματικούς πόρους και αφετέρου όλες τις δημοτικές δαπάνες 

μαζί με τα ποσά, που προορίζονται για απροσδόκητες περιστάσεις, όταν οι 

πρόσοδοι του δήμου καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες (Άρθρα 80, 82). 

     Με το τέταρτο νομοθετικό κείμενο, 21 Αυγούστου 1901, ο αριθμός των Δήμων 

μειώνεται σε 71 από 86.
505

 Οι δήμοι διαιρούνται σε αστικούς και επαρχιακούς: 

αστικοί είναι τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο και επαρχιακοί όλοι οι 

υπόλοιποι. Από τους επαρχιακούς Α΄ τάξης είναι αυτοί που έχουν πληθυσμό άνω 

των πέντε χιλιάδων κατοίκων και Β΄ τάξης αυτοί που έχουν πληθυσμό κάτω των 

πέντε χιλιάδων. Σε κάθε δήμο συνίσταται δημοτικό συμβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από 24 μέλη, εκ των οποίων τα 4 αλλοδαποί, διορίζονται μέσω 

Ηγεμονικού Διατάγματος, για τους δήμους Α΄ τάξης επαρχιακούς 12 και για τους 

δεύτερης τάξης 8. Επιπλέον, χορηγείται μεγάλη εξουσία στα δημοτικά συμβούλια. 

Στους δημάρχους των επαρχιακών δήμων εκχωρούνται ευρύτερα αστυνομικά 

καθήκοντα, προκειμένου να προστατευθούν επαρκώς οι αγροτικές περιουσίες.
506

 Η 

διάρκεια των δημοτικών αρχών είναι διετής. 

     Με δημοσίευμα της, τον Σεπτέμβριο του 1901, η τοπική εφημερίδα Αλήθεια 

επισημαίνει ότι ο δήμαρχος Ηρακλείου ήταν υποχρεωμένος να είναι συγχρόνως και 

αστικός και αγροτικός δήμαρχος, λόγω του ότι γύρω από την πόλη και σε μεγάλη 

ακτίνα βρίσκονταν σημαντικές αγροτικές περιουσίες˙ σημειώνει ακόμα ότι σε 

περιοχή και έκταση ίση προς την αγροτική περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου, στα 

Χανιά έχουν ιδρυθεί τέσσερα, εκτός της πόλης των Χανίων, δημαρχεία, δηλαδή στη 

Χαλέπα, στα Περιβόλια, στο Ακρωτήρι και στη Σούδα, ενώ αντίθετα την δημοτική 

εποπτεία και διοίκηση όλης αυτής της περιφέρειας είχαν αναθέσει μόνο στον Δήμο 

της πόλης του Ηρακλείου. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει τη δυσκολία της 
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 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχ. Α΄, φύλ. 58 (Χανιά 21-8-1901) και Αλήθεια, 1-9-

1901. 
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επαρκούς προστασίας των αγροτικών περιουσιών οι οποίες βρίσκονται πέριξ της 

πόλης του Ηρακλείου. Το άτοπο και άδικο, συνεχίζει, επανόρθωσε ο νέος Δημοτικός 

Νόμος, ορίζοντας ότι ο πάρεδρος του Δήμου Ηρακλείου θα λαμβάνει μισθό 120 

δραχμών και θα εκτελεί χρέη επαρχιακού δημάρχου για την αγροτική περιφέρεια 

του Δήμου. Σε άλλο σημείο ο συντάκτης θεωρεί ότι η κατανομή των μισθοδοσιών 

των δημάρχων των τριών μεγαλύτερων πόλεων του νησιού είναι άνιση σε σχέση με 

την εργασία και τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας από αυτούς. Όπως σημειώνει, 

πέραν των αγροτικών καθηκόντων, ο δήμαρχος Ηρακλείου, έχει μεγαλύτερο φόρτο 

εργασίας, καθότι η πόλη του Ηρακλείου είναι τριπλάσια σε έκταση από αυτή των 

Χανίων. Γι’ αυτό κρίνει δίκαιο ο μισθός του δημάρχου Ηρακλείου να ορισθεί από 

250-500 δραχμές και άδικο να εξισωθούν μισθολογικά οι δήμαρχοι των πόλεων 

Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Ο συντάκτης της Αλήθειας επισημαίνει ότι λόγω των 

εισοδημάτων και της έκτασης ο Δήμος Ηρακλείου κατέχει την πρώτη θέση, των 

Χανίων έρχεται δεύτερος και τρίτος του Ρεθύμνου, ο οποίος μάλιστα, εάν γίνονταν 

υποδιαίρεση και των αστικών δήμων θα ήταν δεύτερης τάξης.
507

 

     Στις 10 Ιουλίου 1903 δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κρητικής 

Πολιτείας το πέμπτο νομοθετικό κείμενο που τροποποιεί τον Υπ’ Αριθ. 411 

Δημοτικό Νόμο. Ο αριθμός των δήμων αυξάνεται από 71 σε 77˙ όπως και ο αριθμός 

των μελών του δημοτικού συμβουλίου: για τους αστικούς σε 25 από τα οποία τα 5 

είναι αλλοδαποί, για τους επαρχιώτικους Α΄ τάξης 12 και για τους Β΄ τάξης 8. Τα 

μέλη των δημοτικών συμβουλίων διορίζονται μέσω Ηγεμονικού Διατάγματος. Σε 

κάθε κτηματική περιφέρεια διορίζονται από τον οικείο δήμαρχο οι αναγκαίοι προς 

φύλαξη των αγροτικών κτημάτων αγροφύλακες, μισθοδοτούμενοι είτε από το 

δημοτικό ταμείο οπότε τα δημοτικά συμβούλια δύνανται να επιβάλλουν φόρο από 

0,5 μέχρι 1% επί των συγκομιζομένων προϊόντων είτε από τους κατοίκους. 
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3.6. Το Σύνταγμα του 1906 

     Από τον Ιούνιο του 1906, με κοινή συμφωνία των επαναστατών του Θερίσου και 

των αντιπροσώπων της Κρητικής Βουλής, είχε συγκροτηθεί Β΄ Συντακτική 

Συνέλευση με πρόεδρο τον Αντώνιο Μιχελιδάκη. Η συνέλευση εργάστηκε 

συστηματικά και στις 2 Δεκεμβρίου 1906 υπέβαλε στον Αλέξανδρο Ζαΐμη το νέο 

Κρητικό Σύνταγμα.
508

 Το νέο Σύνταγμα του 1906 κινήθηκε στα πρότυπα των 

συνταγματικών μεταρρυθμίσεων του Συντάγματος του 1864 του Ελληνικού 

Βασιλείου. Στο Σύνταγμα του 1906 περιλαμβάνεται διάταξη η οποία προβλέπει ότι 

τα νομαρχιακά συμβούλια και οι κοινοτικές και δημοτικές αρχές είναι αιρετές, 

εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία (Άρθρο 99). Για πρώτη 

φορά όμως ο δήμαρχος εκλέγεται πλέον από τον λαό και όχι από τον Ύπατο 

Αρμοστή. 

     Απότοκο της Επανάστασης του Θερίσου και του φιλελεύθερου αέρα του 

κινήματος είναι η τροποποίηση του Υπ’ Αριθ. 497 Δημοτικού Νόμου.
509

 Το άρθρο 13 

αντικαθίσταται ως εξής: οι δήμαρχοι, οι δημαρχιακοί πάρεδροι και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι «εκλέγονται κατά τετραετίαν δι’ αμέσου καθολικής μυστικής διά 

σφαιριδίων ψηφοφορίας υπό των εχόντων δικαίωμα ψήφου δημοτών συμφώνως 

τω εκλογικώ Νόμω, πλήν των εν εκάστω των Αστικών Δήμων πέντε αλλοδαπών 

συμβούλων οίτινες διορίζονται δι’ Ηγεμονικού Διατάγματος κατά τετραετίαν 

επίσης». Οι ειδικοί πάρεδροι των χωρίων εκλέγονται «υπό των οικείων δημοτικών 

συμβουλίων δι’ ίσην προς αυτά περίοδον και η εκλογή των ανακοινούται αυτοίς 

υπό του οικείου Δημάρχου». 

     Για να εκλεχθεί κάποιος δημοτικός άρχων είναι αναγκαίο να έχει τα 

προβλεπόμενα από το άρθρο 138 του Εκλογικού Νόμου αναγραφόμενα προσόντα 

(Άρθρο 14). Για καθέναν από τους υποψήφιους στο αξίωμα του δημάρχου ορίζονται 

ως προκαταβαλλόμενα έξοδα 75 δραχμές για τους δήμους των τριών πόλεων 

Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου και 30 δραχμές για τους λοιπούς δήμους. Για 

καθέναν από τους υποψήφιους δημαρχιακούς παρέδρους, για τους δήμους των 
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 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχ. Α΄, φύλ. 74 (Χανιά 23-12-1906). 
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πόλεων Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου 25 δραχμές και για τους λοιπούς 5 

δραχμές και για καθέναν από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους 5 δραχμές 

για τους Δήμους των πόλεων Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου και 2 δραχμές για 

τους λοιπούς Δήμους. Η διάρκεια των δημοτικών αρχών μεταβάλλεται από τριετής 

σε τετραετής (Άρθρο 15). 

     Τα αδελφάτα των νοσοκομείων «…των συντηρουμένων υπό των Δήμων, 

εκλέγονται υπό των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων εκτός των μελών αυτών. 

Έκαστον αδελφάτον σύγκειται εκ τεσσάρων μελών, ών τό έν επιστήμων ιατρός 

προεδρευομένων υπό του οικείου Δημάρχου» (Άρθρο 33).  

     Στο άρθρο 69 το εδάφ. ιδ΄ τροποποιείται ως εξής: «οι άλλοι φόροι επιβαλλόμενοι 

εις τους αστικούς Δήμους και τους Δήμους Ιεράπετρας, Παλαιόχωρας, Καστελλίου 

Κισσάμου και Σητείας υπό των οικείων δημοτικών Συμβουλίων εγκρίσει του 

Νομάρχου». Προστίθενται, επιπλέον, ιδιαίτερα εδάφια που αφορούν στην επιβολή 

φορολογίας στους αστικούς δήμους: 1) τέλη καθαριότητας και φωτισμού, 2) φόρος 

αμαξών, λεωφορείων, χειραμαξίων και κάρων, 3) τέλη αποθήκευσης εύφλεκτων 

υλών και 4) ειδικός φόρος θεατρικών παραστάσεων. 

 

3.7. Ο Νόμος ΔΝΖ΄ του 1912  

     Η δεύτερη και ριζικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης του αυτοδιοίκητου 

συστήματος έγινε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1912.
510

 Με το οργανωτικό σχήμα 

που εισήγαγε ο νόμος ΔΝΖ΄ «περί συστάσεως δήμων και κοινοτήτων» 

κατακερματίστηκαν οι δήμοι και δημιουργήθηκαν χιλιάδες κοινότητες σε όλη την 

επικράτεια. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας έφερε σημαντικότατες αλλαγές στις 

τοπικές διοικήσεις. Ορίστηκαν ως δήμοι οι πρωτεύουσες των νομών και οι πόλεις με 

πληθυσμό άνω 10.000 κατοίκων (Άρθρο 1). Αντίστοιχα κοινότητες ορίστηκαν όλοι οι 

συνοικισμοί με πληθυσμό «υπέρ τους 300 κατοίκους και σχολείον στοιχειώδους 

εκπαιδεύσεως», ενώ ακόμα συνοικισμοί με λιγότερους από 300 κατοίκους μπορούν 

να αποτελέσουν κοινότητα εάν έχουν σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης αρκεί να 
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το ζητούσαν πάνω από το 50% των εκλογέων κατοίκων (Άρθρο 2). Συνοικισμοί οι 

οποίοι στερούνταν σχολείου στοιχειώδους εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως πληθυσμού, 

δύνανται να αποτελέσουν κοινότητα εάν κατά την εφαρμογή του νόμου αυτού 

«τυγχάνωσιν έδραι δήμων ή κέκτηνται ιδίαν κοινοτικήν περιουσίαν αποδίδουσαν 

ετήσιαν πρόσοδον άνω των 2.000 δραχμών, αλλ’ εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει 

δέον να ζητήσωσι τούτο το ήμισυ των εκλογέων». Οι συνοικισμοί που δεν 

πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συστήσουν κοινότητα 

«αποτελούσι μέρος του δήμου εις όν κατά την δημοσίευσιν του νόμου τούτου 

ανήκουσιν ή της εγγυτέρας ιδρυθησομένης κοινότητος, πλήν εάν δι’ αιτήσεως 

υπογεγραμμένης υπό του ημίσεος του συνόλου των εκλογέων ζητήσωσι την μετ’ 

άλλης συνεχομένης κοινότητος ένωσιν. Εν τη περιπτώσει όμως ταύτη απαιτείται η 

συναίνεσις και της κοινότητος μεθ’ ής ζητείται η ένωσις δια δηλώσεως 

υπογεγραμμένης υπό του ημίσεος των εκλογέων αυτής». 

     Η εκπροσώπηση και η διοίκηση των κοινοτήτων ανήκει στα κοινοτικά συμβούλια 

τα οποία αποτελούνται (Άρθρα 28-29): από πέντε μέλη στις κοινότητες οι οποίες 

έχουν μέχρι 1.000 κατοίκους, έξι από 1.001-2.000, εννέα από 2.001-4.000, δώδεκα 

από 4.001-6.000 και δεκαπέντε για τους υπόλοιπους.  

     Του κοινοτικού συμβουλίου προΐσταται, «εν των μελών αυτού εκλεγόμενον κατ’ 

έτος υπό των λοιπών» (Άρθρο 30), ο πρόεδρος του οποίου η εκλογή, μαζί με αυτή 

του αναπληρωτή, ενεργείται «δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας και δι’ 

απολύτου πλειονοψηφίας του συνόλου των μελών αυτού» (Άρθρο 31). Η υπηρεσία 

των κοινοτικών συμβούλων είναι τετραετής, ενώ του προέδρου ετήσια (Άρθρο 32). 

«Ο πρόεδρος του συμβουλίου δεν δύναται να εκλεγή εκ νέου κατά συνεχές έτος, αν 

μη τύχη επί πενταμελών μεν συμβουλίων της ψήφου των τεσσάρων, επί πάντων δε 

των λοιπών της ψήφου των 2/3 του όλου αριθμού των μελών».  

     Στην αρμοδιότητα του κοινοτικού συμβουλίου υπάγεται «πάσα υπόθεσις 

αναφερομένη εις τα τοπικά συμφέροντα της κοινότητος, εφ’ όσον ο νόμος δεν 

ώρισεν άλλως» (Άρθρο 35). Πιο συγκεκριμένα αποφασίζει α) για τη διαχείριση και 

διοίκηση της κοινοτικής περιουσίας, β) την αποδοχή δωρεών ή κληροδοτημάτων, γ) 

τη συνομολόγηση δανείων, δ) την παράσταση της κοινότητας ενώπιον δικαστηρίου 
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ως εναγούσης ή εναγόμενης, ε) τον διορισμό των κοινοτικών υπαλλήλων, ζ) την 

εκτέλεση κοινοτικών έργων. Το κοινοτικό συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση 

όσες φορές οι υποθέσεις της κοινότητας απαιτούν αυτό (Άρθρο 36). 

     Πόροι των δήμων και κοινοτήτων είναι (Άρθρο 57): 1) οι πρόσοδοι της κοινοτικής 

ή δημοτικής περιουσίας, 2) τα πρόστιμα, 3) τα τέλη και δικαιώματα, 4) οι άμεσοι 

φόροι, 5) οι έρανοι, 6) η προσωπική εργασία. Οι επιβεβλημένοι κατά δήμους φόροι 

επί των εισαγομένων προς τοπική κατανάλωση ωνίων και εμπορευμάτων 

διατηρούνται σε ισχύει. Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι κατά τη συζήτηση του 

νομοσχεδίου, την 16 Δεκεμβρίου 1911, η αντιπολιτευόμενη μερίδα επεσήμανε ότι η 

κατάργηση των έμμεσων δημοτικών φόρων θα επιβάρυνε τον κρατικό 

προϋπολογισμό.
511

 Με την κατάργηση των έμμεσων φόρων, όπως ισχυρίζεται ο 

αντιβενιζελικός βουλευτής της περιφέρειας των Νέων Ψαρών Γ. Πώπ, «θέλουσιν 

απονεκρωθή αι μεγαλήτεραι πόλεις της Ελλάδας ή θα επιβαρυνθή ο 

προϋπολογισμός του 1913 κατά 7 ½ εκατομμύρια επί πλέον».
512

 Μάλιστα, ο 

βουλευτής Λ. Φλάμης παρατηρεί ότι θα «πρέπει να ορισθή τρόπος βεβαιώσεως των 

έμμεσων φόρων και δια το 1912».
513

 Επιπλέον, οι αντιπολιτευόμενοι βουλευτές Ι. 

Πατσουράκος και Β. Μιχαλέας διατείνονταν ότι ενδεχόμενη ψήφιση του 

νομοσχεδίου θα καταργούσε τη δημοτική εκπαίδευση.
514

  

     Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει πρόσθετη φορολογία 

υπέρ του δήμου ή της κοινότητας «επί των υποκειμένων εις άμεσον δημοσίαν 

φορολογίαν αντικειμένων» και για χρόνο ο οποίος δεν θα υπερβαίνει την δημοτική 

περίοδο, πλην των μεταλλείων και των προϊόντων αυτών, «εις ποσοστόν ή 

πολαπλάσιον του δημοσίου φόρου».        

     Με απόφαση του κοινοτικού ή δημοτικού συμβουλίου, που εγκρίνεται ή 

μεταρρυθμίζεται από τον υπουργό των εσωτερικών επιβάλλεται ακόμα (Άρθρο 59): 

1) άμεση δημοτική ή κοινοτική φορολογία επί των μη υποκείμενων σε άμεση 

δημόσια φορολογία αντικειμένων, 2) φόρος μεταλλείων, ορυχείων ή λατομείων ο 
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οποίος αντιστοιχεί στο 1/10 του δημοσίου φόρου επί της καθαρής προσόδου και 3) 

επί των εκμεταλλευομένων στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας εθνικά, 

μοναστηριακά ή ιδιωτικά δάση μέχρι του ισότιμου της δημόσιας προσόδου επί των 

μοναστηριακών και των ιδιωτικών δασών, και μέχρι του μισού της δημόσιας 

προσόδου των εθνικών δασών. Ορισμένοι αντιβενιζελικοί βουλευτές υποστήριζαν 

ότι ήταν αντισυνταγματική η ψήφιση ενός τέτοιου άρθρου. Ο βουλευτής Λακωνίας 

Ε. Κουλουμβάκης παρατηρούσε ότι «εάν η κοινότητα είνε ικανή να αυτοδιοικηθή 

τότε βεβαίως η κοινότης πρέπει να αφεθή ελεύθερα κανονίση τας φορολογίας της 

και συνεπώς παρέλκει η έγκρισις του κ. Υπουργού» και καταλήγει ότι «το υπό 

συζήτησιν άρθρο ως και το προηγούμενον είναι αντισυνταγματικά και συνεπώς πας 

πολίτης δύναται να μη καταβάλη φόρους μη επιβαλλόμενους αυτώ κατά το 

πολίτευμα».
515

 Επιπλέον, ο βουλευτής Ν. Ξηρός διατείνεται ότι το άρθρο αυτό θίγει 

τις μεγάλες ιδιοκτησίες.
516

 Φρονεί μάλιστα ότι η κυβέρνηση θα μπορεί να 

καταστρέψει έναν ιδιοκτήτη όταν το θελήσει και συνιστά να βρεθεί τρόπος που να 

ρυθμίζει αυτό το ζήτημα. Κατά τη συζήτηση του άρθρου 59 ο βουλευτής Μ. Δαζέας 

ζήτησε να ληφθεί πρόνοια περί αγροφυλακής.
517

 Στο σημείο αυτό παρενέβη ο ίδιος 

ο Βενιζέλος λέγοντας «ότι δεν είνε δυνατόν να γίνει τοιούτος εμβολιασμός, καθόσον 

ουδέν κοινόν μεταξύ του Νομοσχεδίου περί Κοινοτήτων, περί ού η συζήτησις και 

Αγροφυλακής».
518

  

     Οι δαπάνες των δήμων και κοινοτήτων είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές. 

Υποχρεωτικές δαπάνες είναι (Άρθρο 64): 1) προς αγορά και συντήρηση ληξιαρχικών 

βιβλίων, μητρώου και του όλου αρχείου, 2) προς πληρωμή των φόρων της 

δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας του δημοσίου, 3) προς πληρωμή του ενοικίου 

του κοινοτικού ή δημοτικού καταστήματος, των δαπανών του αναγκαίου 

προσωπικού και των εξόδων παραστάσεως, 4) για τον δαμαλισμό των κατοίκων και 

την περίφραξη των νεκροταφείων, 5) προς τράπεζες, ιδιώτες, «ως και αι εκ 

καταδικαστικών αποφάσεων ή άλλων νομίμων λόγων οφειλαί», 6) οι λόγω ειδικών 

νόμων επιβεβλημένες. 
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     Ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου προετοιμάζει το σχέδιο του ετήσιου 

προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων της κοινότητας και το υποβάλλει για 

έγκριση στο κοινοτικό συμβούλιο (Άρθρο 65). Στον προϋπολογισμό αναγράφονται 

όλα τα τακτικά και έκτακτα έσοδα όπως και όλες οι τακτικές και έκτακτες δαπάνες. 

     Κάθε δήμος εκλέγει, εκτός από τον δήμαρχο, δημαρχικούς παρέδρους και 

δημοτικούς συμβούλους, κατά την εξής αναλογία (Άρθρα, 92, 93): οι δήμοι άνω των 

100.000 κατοίκων, τέσσερις παρέδρους και τριάντα συμβούλους. Όσοι έχουν άνω 

των 30.000 κατοίκων, τέσσερις παρέδρους και 24 συμβούλους. Όλοι οι υπόλοιποι, 

τρείς παρέδρους και 18 συμβούλους. Ο δήμαρχος είναι η εκτελεστική αρχή του 

δήμου, διευθετώντας τις δημοτικές υποθέσεις όπως ορίζει ο νόμος (Άρθρα 95, 97). 

Οι πάρεδροι είναι βοηθοί του δημάρχου, εκτελώντας τις διαταγές του. Επιπλέον, το 

δημοτικό συμβούλιο γνωμοδοτεί όποτε το ορίζει ο νόμος (Άρθρα 99, 100, 101). Ο 

πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις (Άρθρο 102). 

     Η δημαρχική επιτροπή, εκλεγόμενη από το δημοτικό συμβούλιο μεταξύ των 

μελών του, είναι η αρχή η οποία επιβλέπει την διοίκηση του δήμου και συμπράττει 

με το δήμαρχο σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος (Άρθρα 106, 107, 108). 

     Ο βουλευτής Μεσσηνίας Π. Κασίμης πρότεινε, κατά τη συζήτηση του 

νομοσχεδίου, την 16
η
 Δεκεμβρίου 1911, να αφεθεί στους δημοτικούς συμβούλους η 

εκλογή των δημάρχων.
519

 Μάλιστα, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, και με 

αρκετή δόση υπερβολής, θα υποστηρίξει ότι «την επιψήφισιν ταύτης [της 

προτεινόμενης τροπολογίας] αναμένει ο λαός μεθ’ ης συγκινήσεως ανέμενε την 

ελευθερίαν του 1821».
520

 Η τροπολογία που τέθηκε προς συζήτηση από τον Π. 

Κασίμη βρήκε σθεναρή αντίδραση από σύνολο σχεδόν των μελών του ελληνικού 

κοινοβουλίου, προεξάρχοντος του Υπουργού Εσωτερικών Ε. Ρέπουλη. Ο Ρέπουλης 

προκειμένου να αιτιολογήσει τη στάση του διατύπωσε σειρά ερωτημάτων τα οποία 

ενείχαν το χαρακτήρα απάντησης: «καταλύοντες τον δήμαρχον τίνα θα θέσωμεν 

αντικαταστάτην αυτού; Τα Δημ. Συμβούλια αποτελούσιν αρχήν μόνον 

συμβουλευτικήν ενώ οι δήμαρχοι είνε αρχή εκτελεστική. Αλλά ποιοι θα διοικήσουν; 

Θ’ αναθέσωμεν την αρχήν εις τον Πρόεδρον του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος 
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 Στο ίδιο. 
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 Στο ίδιο. 
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θα είνε ή το όργανον του δημάρχου ή ομόφρων αυτού. Θα έχωμεν δε χειροτέραν 

διοίκησιν υπ’ ευθύνην ημών πλέον!».
521

 Είναι ενδιαφέρον ότι ενώ ο πρόεδρος της 

κυβέρνησης Ελευθέριος Βενιζέλος επισημαίνει τη συμβατότητα της πρότασης του 

μεσσήνιου βουλευτή με το σύνταγμα εντούτοις δεν προτείνει την εφαρμογή της. 

Σύμφωνα με τον Βενιζέλο η εφαρμογή της τροπολογίας θα έχει αρνητικές 

παρενέργειες για το φιλελεύθερο κόμμα, που έχει τόσο έργο να επιδείξει, ενώ 

παράλληλα θα κατηγορηθεί ως «μικρόκαρδον» λίγο πριν από τις κάλπες.
522

 

    

3.10. Η Κρήτη μετά την ένωση               

     Η Κρήτη μετά την ένωση απετέλεσε μια Γενική Διοίκηση με πρωτεύουσα τα 

Χανιά, όπου είχαν την έδρα τους οι προϊστάμενοι των αρχών. Ο Γενικός Διοικητής 

της Κρήτης διορίζονταν από την Ελληνική Κυβέρνηση και είχε τον τίτλο του 

υπουργού. Το διοικητικό σχήμα αυτό δεν υπήρξε σταθερό και αμετάβλητο. Όπως 

ήταν φυσικό οι εθνικές περιπέτειες της ταραχώδους εποχής, που ακολούθησε την 

ένωση, είχαν τις επιπτώσεις τους στην διοίκηση της Κρήτης. Έτσι η Γενική διοίκηση 

καταργήθηκε το 1915, για να ανασυσταθεί αμέσως το επόμενο έτος από την 

επαναστατική κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης. Την εποχή αυτή η Κρήτη ήταν το 

προπύργιο του βενιζελισμού και στήριζε αποφασιστικά την πολιτική του 

Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την περίοδο του εθνικού διχασμού. Μάλιστα, ο 

Βενιζέλος, πριν προχωρήσει στην εφαρμογή των πολιτικών του σχεδίων και στη 

δυναμική αντιπαράθεση του στην πολιτική του βασιλιά Κωνσταντίνου, έκρινε 

σκόπιμο να επισκεφθεί (25 Σεπτεμβρίου 1916) για λίγες μέρες την γενέτειρα του. 

Για δεύτερη φορά καταργήθηκε η Γενική Διοίκηση της Κρήτης το 1925, και 

επανασυστήθηκε τον Ιούλιο του 1926.      
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 Στο ίδιο. 
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 Ο Βενιζέλος είχε προτείνει την διεξαγωγή δημοτικών εκλογών έξι μήνες μετά την ισχύ του νόμου. 

Η πρόταση αυτή του Προέδρου της Κυβέρνησης έγινε αποδεκτή «δι’ αναστάσεως», ως ειδικό άρθρο 

του νομοσχεδίου. Βλ. Στο ίδιο.  
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Τέταρτο Κεφάλαιο 

Δημοτικές εκλογές  και πολιτικό πλαίσιο 

     Ο τελευταίος μουσουλμάνος δήμαρχος στον Δήμο Ηρακλείου ήταν ο Μουσταφά 

Βέη Δεληαχμετάκης από την ανακήρυξη της Κρητικής Πολιτείας έως το 1911, εκτός 

από ένα διάστημα δύο ετών οπότε είχε διοριστεί ο Ριφαάτ Αφεντακάκης. Στις 1 

Απριλίου 1900, με Ηγεμονικό Διάταγμα διορίστηκε δήμαρχος Ηρακλείου για μια 

διετία ο Μουσταφά Βέη Δεληαχμετάκης. Είναι χαρακτηριστική από την άποψη αυτή 

η αποστροφή του αρθρογράφου της Ελευθερίας του Ηρακλείου στις διαδικασίες με 

τις οποίες επελέγησαν τα πρόσωπα.
523

 Ο αρθρογράφος θεωρεί ότι ο νέος Δημοτικός 

Νόμος περιστέλλει τις αρμοδιότητες των δημάρχων, καθιστώντας αυτούς, μέσω του 

συστήματος διορισμού, απλά όργανα της διοικητικής εξουσίας. 

     Κατόπιν, στις 18 Δεκεμβρίου 1901, διορίστηκε στη θέση του δημάρχου 

Ηρακλείου ο Ριφαάτ Αφεντακάκης, διαδεχόμενος τον Δεληαχμετάκη.
524

 Στις 18 

Νοεμβρίου 1903, αντικαταστάθηκε ξανά και στη θέση του Αφεντακάκη 

τοποθετήθηκε ο προκάτοχος του Μουσταφά Δεληαχμετάκης,
525

 του οποίου η 

θητεία ανανεώθηκε εκ νέου.
526
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 Ελευθερία, 1.4.1900. 
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 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Γ΄, φύλ. 69 (Χανιά 18-12-1901) και Επίσημος 

Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ε΄, φύλ. 30 (Χανιά 5-9-1903).     
525

 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ε΄, φύλ. 39 (Χανιά 18-11-1903). Επίσης, 

δημαρχικός πάρεδρος εξελέγη ο Νικόλαος Ξενάκης και δημοτικοί σύμβουλοι οι: Αντώνιος 

Καπετανάκης, Αντώνιος Καπνιστός, Νικόλαος Μιτσοτάκης, Εμμανουήλ Μαραγκάκης, Σωκράτης 

Βιστάκης, Γεώργιος Ακράτος, Εμμανουήλ Λογιάδης, Δαυίδ Ξανθουδίδης, Εμμανουήλ Σαπουντζάκης, 

Γεώργιος Μαρκόπουλος, Στυλιανός Παπαδάκης, Χαράλαμπος. Νικολετάκης, Χασάν Τυλιανάκης, 

Οσμάν Τσαμζαδές, Καδρής Δουλιανάκης, Μουράτ Βαρικάκης, Ριφαάτ Αφεντακάκης, Φουάτ 

Χατζαριφάκης, Περτέβ Μουλαζαδές, Μεχμέτ Αζιζάκης, Φραγκίσκος Λαμπίρης, Εμμανουήλ. 

Λασηθιώτης, Ανδρέας. Καλοκαιρινός, Όθων Κρούγερ και Αριστείδης. Ζαφειρίδης. Να σημειωθεί, ότι 

με το Υπ’ Αριθ. 203 της 30
ης

 Δεκεμβρίου 1903 διορίστηκε δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου ο Μεχμέτ 

Βαχιτάκης σε αντικατάσταση του Μεχμέτ Αζιζάκη. Βλ. Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, 

Έτος Ε΄, φύλ. 41 (Χανιά 6-12-1903), Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ε΄, φύλ. 47 

(Χανιά 30-12-1903) και Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ε΄, φύλ. 30 (Χανιά 5-9-1903).     
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 Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ζ΄, φύλ. 52 (Χανιά 17-9-1905). Να σημειωθεί, ότι 

με το Υπ’ Αριθ. 185, της 3
ης

 Οκτωβρίου 1905, Ηγεμονικό Διάταγμα ο Νικόλαος Ξενάκης 

επανατοποθετήθηκε στη θέση του δημαρχιακού παρέδρου. Επιπλέον, με το Υπ’ ΑρΙθ. 187, της 16
ης

 

Σεπτεμβρίου 1905, Ηγεμονικό Διάταγμα δημοτικοί σύμβουλοι διορίσθηκαν οι: Σωκράτης Βιστάκης, 

Ν. Μητσοτάκης, Α. Καπνιστός, Εμμ. Λεβέντης, Οσμάν Τσαμζαδές, Μεχμέτ Βαχιτάκις, Μουράτ 

Βαριτακης, Περτέβ Μουλαζαδές, Εμμ. Μαραγκάκις, Ι. Γ. Παπαδάκις, Μιχ. Μελισσώτης, Στ. 

Παπαδάκις, Φουάτ Χατζή Αριφάκης, Μιχ. Καρτεράκις, Χουσνή Μπαϊραμάκις, Γεώργ. Ακράτος, Ιωάν. 
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4.1. Δημοτικές Εκλογές 1906 

    Στις 28 Οκτωβρίου 1905, προκηρύχθηκαν για πρώτη φορά εκλογές για την 

ανάδειξη δημάρχων, δημαρχικών παρέδρων και δημοτικών συμβούλων που θα 

πραγματοποιούνταν την 1 Ιανουαρίου 1906 και θα είχαν ορίζοντα τετραετίας. 

Ωστόσο, η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, διήρκεσε περίπου δύο μήνες, 

αναζωπύρωσε την ενδοχριστιανική αντιπαράθεση που προκάλεσε το Κίνημα του 

Θερίσου (Μάρτιος 1905). Δεν πρέπει εξάλλου να παραβλέψουμε ότι το Κίνημα του 

Θερίσου ουδέποτε απέκτησε μαζικό χαρακτήρα στα διαμερίσματα του Ηρακλείου, 

όπως άλλωστε δεν απέκτησε και στα λοιπά διαμερίσματα της Κρήτης. Δημιουργεί, 

ωστόσο, στο λαό της υπαίθρου, αλλά και των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως 

άλλωστε συνέβη και με την πόλη του Ηρακλείου, ένα κλίμα δυσπιστίας που θα 

επιτείνει την όξυνση των σχέσεων των χριστιανών ομοθρήσκων.
527

 Έτσι η ρήξη που 

επήλθε καθιστούσε αδύνατη μια χριστιανική συνεργασία προκειμένου να κερδηθεί 

ο Δήμος Ηρακλείου. Ο συντάκτης της Εθνικής, στις 5 Μαρτίου 1906, επισημαίνει την 

αδυναμία της κρητικής χωροφυλακής, να περιφρουρήσει τη τάξη και τη δημόσια 

ασφάλεια, κάνοντας λόγο για αιματηρές συγκρούσεις οι οποίες κορυφώθηκαν με τη 

δολοφονία, ανήμερα των δημοτικών εκλογών, χριστιανού κατοίκου της πόλης.
528

 

     Το ενδιαφέρον της επαναστατικής ηγεσίας, σημειώνει η Στέλλα Αλυγιζάκη, για 

τους κρήτες μουσουλμάνους εκδηλώνεται από τη πρώτη στιγμή που ξέσπασε το 

                                                                                                                                                                      

Αργυράκις, Εμμ. Σαπουτζάκις, Ριφάτ Αφεντακάκης και Δημήτρης Πουλακάκις. Ακόμη, με το Διάταγμα 

203 διορίστηκαν δημοτικοί σύμβουλοι οι Φραγκίσκος Λαμπίρης, Εμμ. Λασηθιώτης, Ανδρ. 

Καλοκαιρινός, Όθων Κρούγερ και Αριστείδης Ζαφειράκης. Ο Δημήτριος Πουλακάκης παραιτήθηκε 

από τη θέση του δημοτικού συμβούλου και διορίστηκε στη θέση του ο Χριστόφορος Γεωργιάδης. 

Τέλος, από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου απολύθηκε ο Χουσνή Μπαϊραμάκης και διορίσθηκε 

αντ’ αυτού ο Χασάν Σκυλλιανάκης, ενώ και ο Σπυρίδων Λεντάκις αντί του Ζ. Γ. Παπαδάκι ο οποίος 

δεν αποδέχθηκε το διορισμό. Βλ. Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ζ΄, φύλ. 52 (Χανιά 

17-9-1905), Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ζ΄, φύλ. 56 (Χανιά 5-10-1905), Επίσημος 

Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ζ΄, φύλ. 58 (Χανιά 15-10-1905) και Επίσημος Εφημερίς της 

Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ζ΄, φύλ. 62 (Χανιά 9-11-1905).           
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 Μανόλης Καρέλλης, «Το “ημερολόγιο του Θερίσου” του Μιχαήλ Σακλαμπάνη», στο Πεπραγμένα 

Θ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Τόμ. Γ1, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 2005, 

σ. 309-320 και Μανόλης Καρέλλης, «Η συμμετοχή του διαμερίσματος του Ηρακλείου στην 

επανάσταση του Θερίσου το 1905», στο Θέρισσον 1905, Πρακτικά Συνεδρίου, Χανιά 2009, σ. 129.   
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 Εθνική, 5.3.1906.  
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Κίνημα.
529

 Κατά τις πρώτες ημέρες της επαναστατικής κινητοποίησης δηλώνεται η 

πρόθεση προστασίας των μουσουλμάνων από τους επαναστάτες.
530

 Η πολιτική 

αυτή προστασίας του μουσουλμανικού πληθυσμού σχετίζεται με τη δέσμευση που 

η ηγεσία του Κινήματος ανέλαβε απέναντι στις Μεγάλες Δυνάμεις οι οποίες είχαν 

αναλάβει τη προστασία του μουσουλμανικού πληθυσμού μετά την αναχώρηση του 

τουρκικού στρατού από το νησί.
531

 Έτσι μετά το 1905 παρατηρήθηκε ρεύμα 

αναχώρησης μουσουλμανικού πληθυσμού από τη Κρήτη, αν και σε μικρότερη 

έκταση από το ανάλογο ρεύμα στα 1898 και 1899.
532

 Τις τάσεις αυτές ενίσχυαν τόσο 

οι άγριες συγκρούσεις μεταξύ των ντόπιων αλλόθρησκων στοιχείων που 

ακολούθησαν μετά την επανάσταση του 1897 όσο και η γενικότερη μεταβίβαση 

εξουσιών προς τους χριστιανούς. Ακόμη και μετά το Κίνημα του Θερίσου δεν 

ενσωματώνονται στην Αυτόνομη Πολιτεία, παρά το γεγονός ότι εκμεταλλεύονται 

επιδέξια τις πολιτικές ισορροπίες, εξασφαλίζοντας το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και τα δημαρχεία των μεγαλύτερων πόλεων.
533

 Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η συμμετοχή σε θέσεις κλειδιά μετά το 1905 παρέμενε 

αμελητέα.
534

 Υπάρχουν καταγγελίες των κυβερνητικών ότι οι επαναστάτες είχαν 

συνεννοηθεί με τους εκπροσώπους των δυνάμεων
535

 και ότι έδειχναν προνομιακή 

μεταχείριση προς τους τουρκοκρήτες
536

 οι οποίοι υποστήριζαν και μέσω χρημάτων 

τους οπαδούς του Θερίσου.
537

 Η αδυναμία του Γεωργίου να παράσχει στους 

ασθενέστερους μουσουλμάνους των επαρχιών αυτό που αρχικά επιχείρησε μέσω 

μιας ισχυρής χωροφυλακής, ώστε να προστατευτούν από τις αναπόφευκτες 

προσβολές «των διψασμένων για εύφορες γαίες χριστιανών», σε συνδυασμό με την 
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 ΙΑΚ/ΑΔΕ, φάκ. ιε΄ β΄, αρ. έγγ. 5407. Βλέπε, επίσης, Στέλλα Αλιγιζάκη, «Οι μουσουλμάνοι της 

Κρήτης κατά την περίοδο του κινήματος του Θερίσου», στο Θέρισσον 1905, Πρακτικά Συνεδρίου, 
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 Στ. Αλιγιζάκη, «Οι μουσουλμάνοι της Κρήτης κατά την περίοδο του κινήματος του Θερίσου»…, 

ό.π., σ. 303.  
531

 Νέα Έρευνα, 25.5.1905. 
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 Στ. Αλιγιζάκη, «Οι μουσουλμάνοι της Κρήτης κατά την περίοδο του κινήματος του Θερίσου»…, 
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 Κ. Δ. Σβολόπουλος, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος…, ό.π., σ. 218, σημ. 3. 
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 Στ. Αλιγιζάκη, «Οι μουσουλμάνοι της Κρήτης κατά την περίοδο του κινήματος του Θερίσου»…, 

ό.π., σ. 311. 
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μουσουλμανική αποξένωση από το νέο καθεστώς, τους ανάγκασε να εμπιστευτούν 

περισσότερο τον Βενιζέλο παρά τον Γεώργιο.
538

  

     Η θέση των μουσουλμάνων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και ευρύτερα, απέναντι 

στο Κίνημα του Θερίσου δεν θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ενιαία. Είναι 

διαπιστωμένη μία σχετική προτίμηση προς τους βενιζελικούς, η οποία υποθέτουμε 

ότι συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με το φιλελεύθερο χαρακτήρα των ιδεών τους, σε 

αντιδιαστολή με το συντηρητισμό των πριγκιπικών, ο οποίος εκδηλώνεται μέσα από 

τη στάση των χριστιανών κυβερνητικών έναντι του μουσουλμανικού στοιχείου και 

την αδυναμία του Γεωργίου να τους προστατεύσει.  

     Βεβαίως, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός μουσουλμάνων που είχε 

προσχωρήσει στην κυβερνητική παράταξη και το περιβάλλον του Γεωργίου.
539

 Είναι 

αυτοί των ανώτερων μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών τάξεων της 

μουσουλμανικής κοινότητας που είχαν πρόσβαση στα κρατικά αξιώματα και 

επιδείκνυαν μία, περισσότερο, οπορτουνιστικού τύπου διάθεση αντιλαμβανόμενοι 

το νέο θεσμικό πλαίσιο ως «συνέχεια» του προηγούμενου. Μεταξύ άλλων, 

καταγράφονται, ως υποψήφιοι, στα ψηφοδέλτια των κυβερνητικών, ενώ 

περιλαμβάνονται και στους διορισμένους δημάρχους, όπως ο Δήμαρχος Ηρακλείου 

Μουσταφά Βέη Δεληαχμετάκης.
540

 Προκύπτει, επομένως, μία συγκεκαλυμμένη 

διαταξική σύγκρουση στο εσωτερικό της μουσουλμανικής κοινότητας, ανάμεσα σε 

εκείνο το στοιχείο το οποίο διέθετε την κυβερνητική «εύνοια», άρα και πρόσβαση 

στον κρατικό μηχανισμό, στηρίζοντας τον Πρίγκιπα κατά τη διάρκεια της Θερισιανής 

Εξέγερσης (1905) και εκείνους των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων που 

υφίστανται τη χριστιανική καταπίεση. Η δημιουργία, δηλαδή, ενός δίπολου, 

απόρροια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στο εσωτερικό της μουσουλμανικής 

κοινότητας, το οποίο τοποθετούσε σε πλεονεκτική θέση όλους όσους διέθεταν την 

οικονομική επιφάνεια και δυναμική -αποτελώντας ανάχωμα στις πιέσεις τις οποίες 

δέχονταν- σε βάρος των χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων. Επομένως, θα 

μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν «επιλεκτικό» μουσουλμανικό αποκλεισμό. 
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Αξίζει να αναφέρουμε ότι έναν χρόνο αργότερα στον κατάλογο των υποστηρικτών 

του υποψηφίου, για το Νομό Ηρακλείου, βουλευτή Αντωνίου Μιχελιδάκη, ο οποίος 

δημοσιεύεται στην φιλοπριγκιπική Νέα Ελευθερία, περιλαμβάνονται και δύο 

μουσουλμάνοι.
541

 

     Η εκλογή του Μουσταφά Βέη Δεληαχμετάκη
542

 θα ισχυριζόμασταν ότι ήταν, 

ταυτοχρόνως, προϊόν των γεγονότων του Θερίσου και της συγκρουσιακής διάθεσης 

των ομοθρήσκων, η οποία απετέλεσε τροχοπέδη για χριστιανικές συνεργασίες, 

αλλά και του υπέρτερου αριθμού των μουσουλμάνων εκλογέων. Παρά τις 

καταγεγραμμένες μουσουλμανικές απώλειες ο αριθμός των μουσουλμάνων 

εκλογέων, σύμφωνα με τον εκλογικό κατάλογο του 1906, κατισχύει του 

χριστιανικού κατά 625. Επομένως, ακόμα και αν η χριστιανική κοινότητα κατέβαινε 

συσπειρωμένη θα αδυνατούσε να επικρατήσει, εκτός εάν η μουσουλμανική 

υφίστατο διάσπαση.
543

  

 

4.2. Δημοτικές Εκλογές 1911 

     Ο Γεώργιος Καλημεράκης, υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου στις εκλογές της 1
ης

 

Μαΐου 1911, αποβλέποντας στη σύμπνοια και ομοφωνία του χριστιανικού 

στοιχείου της πόλης προκειμένου να εκλεγεί χριστιανός δήμαρχος και θέλοντας να 

συντρέξει στην επιτυχία του σκοπού τον οποίο επεδίωκε ο χριστιανικός πληθυσμός 

απέσυρε την υποψηφιότητα του αιτούμενος, συγχρόνως, από τους πολιτικούς 

υποστηρικτές του «…να συγκεντρώσωσι τας ενεργείας των υπέρ της επιτυχίας 

ολοκλήρου του χριστιανικού συνδυασμού».
544

 Η Νέα Εφημερίς επιθυμώντας να 

τονίσει τη σημασία της εν λόγω εκλογικής αναμέτρησης την αναβίβαζε σε «…έργον 
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τοσαύτης και από εθνικής και από τοπικής απόψεως σημασίας». Με την κίνηση της 

αυτή ενέτεινε τις θρησκευτικές περιχαρακώσεις στο Δήμο Ηρακλείου, οξύνοντας με 

αυτό τον τρόπο τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων. Σε άλλο φύλλο της, στις 30 

Απριλίου 1911, σημειώνει ότι η σύμπραξη όλων των πολιτικών μερίδων του 

χριστιανικού πληθυσμού κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να κερδηθεί ο Δήμος 

Ηρακλείου. Ένα στοιχείο που ενισχύει αυτή τη πεποίθηση είναι ο υπέρτερος 

χριστιανικός αριθμός έναντι του μουσουλμανικού. Όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως η διαδικασία αποδυνάμωσης του μουσουλμανικού στοιχείου έχει 

ως σημείο αναφοράς την ανεξαρτητοποίηση της Κρήτης και τη δημιουργία της 

Αυτονόμου Πολιτείας, περιορίζοντας τη μουσουλμανική παρουσία στα αστικά της 

κέντρα. 

     Η αποδυνάμωση του μουσουλμανικού στοιχείου είναι διαρκής, ενισχυόμενη 

ακόμα περισσότερο σε περιόδους όξυνσης των σχέσεων των δύο αλλοθρήσκων 

κοινοτήτων. Συνεπώς, το χριστιανικό στοιχείο της πόλης του Ηρακλείου καλείται να 

επιβεβαιώσει εμπράκτως την αριθμητική του υπεροχή.
545

 Επιπλέον, σύμφωνα με 

τον αρθρογράφο της Νέας Εφημερίδος, η στασιμότητα του Δήμου Ηρακλείου δεν 

θα πρέπει να αποδίδεται στην ανεπάρκεια των οικονομικών του δυνάμεων, ούτε 

στη δύσκολη περίσταση που διανύει ο τόπος, αλλά στα πρόσωπα στα χέρια των 

οποίων ανατίθενται η διακυβέρνηση των δημοτικών πραγμάτων και στη μονομερή 

διοίκηση της πολιτικής εκείνης μερίδας, στην οποία είτε μέσω διορισμού είτε μέσω 

εκλογής παραδίδονταν η διεύθυνση των υποθέσεων του Δήμου.
546

 Γι’ αυτό και 

χαιρετίστηκε με τόσο ενθουσιασμό η χριστιανική σύμπραξη. Έτσι η διάκριση 

χριστιανικού και μουσουλμανικού στοιχείου θεμελιώθηκε επάνω στο δίπολο 

πρόοδος ή οπισθοδρόμηση, υποδηλώνοντας, ταυτοχρόνως, και τον θρησκευτικό 

διαχωρισμό ο οποίος μολονότι έρχεται δεύτερος, στη πραγματικότητα, βρίσκεται 

στη πρώτη θέση.   

     Τα αποτελέσματα των εκλογών επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις∙ δήμαρχος 

Ηρακλείου εξελέγη ο επικεφαλής του χριστιανικού συνασπισμού Στυλιανός 
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Γεωργίου.
547

 Η ανάδειξη χριστιανικών δημοτικών αρχών χαιρετίσθηκε από 

ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο του Δήμου Ηρακλείου. Όπως επισημαίνει ο 

χριστιανικός τύπος πρωταρχικός στόχος δεν ήταν η παροχή και κατανομή θέσεων 

«…αλλά δι’ άλλους υψηλότερους εντελώς λόγους…», υπαινισσόμενος την 

υποβόσκουσα θρησκευτική διάκριση ανάμεσα στα δύο στοιχεία, αλλά, κυρίως, η 

βελτίωση «…των δημοτικών εν γένει πραγμάτων».
548

 Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

μόνο σχεδόν μέτρο που εισηγείται στα 1911 είναι η πάταξη της θεσιθηρίας. 

     Από το 1906 και έπειτα διαπιστώνουμε μια βαθμιαία ενίσχυση της πόλωσης των 

δύο μεγαλύτερων θρησκευτικών στοιχείων της πόλης του Ηρακλείου, η οποία 

εκφράστηκε μέσα από τον χριστιανικό τύπο της εποχής, με βασικό διακύβευμα την 

αλλαγή ηγεσίας στο Δήμο Ηρακλείου.
549

 Επικαλυμμένη μέσα από την κριτική στη 

δημοτική αρχή και το δήμαρχο, -τονίζεται, μάλιστα, ότι η χριστιανική συσπείρωση 

θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου-, επικεντρώνει την κριτική της 

σε προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών όπως η ύδρευση, η 

καθαριότητα, η οδοποιία κ.α.
550

 Πόλωση η οποία συνυπάρχει με την αρμονική 

συμβίωση των δύο θρησκευτικών στοιχείων της πόλης και τη συμμετοχή των μεν 

στις θρησκευτικές εορτές των δε, ενισχυμένη, τόσο από την προσπάθεια της 

κρητικής κυβέρνησης για εθνική αποκατάσταση της νήσου, όσο και από την μεγάλη 

μείωση του μουσουλμανικού στοιχείου έναντι του χριστιανικού. Προσδίδεται 

επομένως μία άλλη δυναμική η οποία ενισχύει τις προοπτικές νίκης στις προσεχείς 

δημοτικές εκλογές. Κατά συνέπεια, η υφέρπουσα αντιπαλότητα σχηματοποιήθηκε, 

οριοθέτησε τους στόχους της και χωρίς έντονες εξάρσεις, δεν παρεξέκλινε από τα 

στεγανά που της επέβαλαν οι περιστάσεις, προκειμένου να μην πληγεί ο στόχος της 

ένωσης.   
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     Η Νέα Ελευθερία επισημαίνει ότι αν και οι φόροι φωτισμού, καθαριότητας και 

οδοποιίας εισπράττονται κανονικά, «…δρόμοι όμως και φωτισμός επαρκής και 

απαλλαγή από των δυσωδιών δεν κατεβλήθη ποτέ η φροντίς να επιτευχθώσι». 

Μάλιστα, στηλιτεύει το γεγονός της λιθόστρωσης οδών οι οποίοι βρίσκονται πέριξ 

των οικιών του νυν αλλά και του τέως Δημάρχου, Μουσταφά Βέη Δεληχμετάκη και 

Ριφαάτ Βέη Αφεντακάκη, αντίστοιχα, τη στιγμή που οι κεντρικοί δρόμοι 

παραμελούνται.
551

        

     Παρά την αποδυνάμωση του μουσουλμανικού στοιχείου του Δήμου Ηρακλείου 

και της μεταβίβασης του μεγαλύτερου μέρους των εξουσιών στη χριστιανική 

κοινότητα, εξαιτίας αφενός της επανάστασης του 1897 και της συστηματικής 

προσπάθειας από την πλευρά των χριστιανών να εκδιώξουν οριστικά τους 

μουσουλμάνους από τις εστίες τους και αφετέρου της αποχώρησης του 

οθωμανικού στρατού, οι μουσουλμανικές απώλειες καλύφθηκαν, ως ένα βαθμό, 

από την μετατόπιση σημαντικών μουσουλμανικών πληθυσμιακών μαζών από την 

ενδοχώρα του νομού προς το αστικό του κέντρο, διατηρώντας έτσι το 

μουσουλμανικό στοιχείο, αν και αποδυναμωμένο, αριθμητικά υπέρτερο του 

χριστιανικού. 

     Τη ρήξη με το οθωμανικό παρελθόν και την ανάγκη θεμελίωσης ισχυρής 

ελληνικής ταυτότητας, η οποία εδράζεται στο κοινό ιστορικό παρελθόν της Κρήτης 

με τον υπόλοιπο ελληνισμό και στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, απασχολεί τον 

χριστιανικό τύπο και όλους όσους επιθυμούσαν την αλλαγή των ονομάτων των 

οδών της πόλης του Ηρακλείου. Ενδεικτική της τάσης αυτής είναι η δριμεία κριτική 

με αποδέκτη τις δημοτικές αρχές και το κλίμα δυσπιστίας εξαιτίας της κωλυσιεργίας 

που παρατηρείται στην ονοματοδωσία των οδών. Δεν πρέπει εξάλλου να 

παραβλέψουμε το ρόλο του χριστιανικού τύπου στη δημιουργία του κλίματος 

αυτού της δυσπιστίας. Με αφορμή την επίσκεψη του Γεωργίου στο Ηράκλειο και 

την διοργάνωση λαμπαδηφορίας εκφράζονται παράπονα από το δημοσιογράφο για 

την ονομασία των οδών. Ο δημοσιογράφος, τον Μάρτιο του 1902, θεωρεί ότι «ενώ 

εις άλλα πράγματα πλέον ασήμαντα δίδωμεν μορφήν νέαν πολιτισμού και προόδου 

και εξημερώσεως εις τα ήθη μας και εις τον βίον μας τον κοινωνικόν και τον 
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πολιτικόν, τα ονόματα των οδών Χεϊτάν Ογλού και Σεβρί Τσεσμέ και Μπιτσαξίδικα 

και Βεζίρ Τσαρσί κλπ. εξακολουθούν να υφίστανται επαναφέροντα εις την μνήμην 

μας καθ’ εκάστην άλλα μεν την εποχή του γιανιτσαρισμού και άλλα τους 

ραγιαδικούς χρόνους της δουλείας».
552

 

     Κάτω από τη βαθμιαία ενίσχυση της κριτικής του χριστιανικού τύπου, ο οποίος 

εκδηλώνει την ανησυχία του για την μη επίλυση προβλημάτων που αφορούν στη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, υποβόσκει, εκ νέου, η διάκριση 

των δύο αλλόθρησκων στοιχείων, χωρίς όμως να προωθείται άμεσα η θρησκευτική 

πόλωση και κατ’ επέκταση η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας στον Δήμο Ηρακλείου, αλλά 

η ρήξη με το οθωμανικό παρελθόν της πόλης. 

     Δεν πρέπει εξάλλου να παραβλέψουμε ότι η διάκριση αυτή βαδίζει παράλληλα 

με μία άλλη διάκριση, εκείνη μεταξύ πριγκιπικών και βενιζελικών, η οποία 

κορυφώθηκε με την Επανάσταση στο Θέρισο (10 Μαρτίου 1905) αλλά η αρχή της 

θα πρέπει να τοποθετηθεί πίσω στο 1901 (19-20 Μαρτίου 1901) όταν ο Ύπατος 

Αρμοστής, Πρίγκιπας Γεώργιος, απέλυσε τον Ελευθέριο Βενιζέλο από τη θέση του 

Συμβούλου της Δικαιοσύνης.
553

 Η διαδικασία της ρήξης μεταξύ των δύο ανδρών 

επιταχύνθηκε και οξύνθηκε από την τοποθέτηση του Πρίγκιπα Γεωργίου στα 

θέματα εξωτερικής πολιτικής και από την άρνηση του να δεχτεί να συζητήσει για το 

εθνικό θέμα και τα εσωτερικά προβλήματα της Κρήτης με τους συμβούλους του και 

τους τοπικούς λαϊκούς εκπροσώπους.
554

 

     Το πρώτο διάστημα οι αρχές της Κρητικής Πολιτείας διακήρυξαν την ισότητα και 

την ισονομία για τους μουσουλμάνους ακολουθώντας με αυτό τον τρόπο τις 

οδηγίες που υπαγόρευαν οι εκπρόσωποι των Μεγάλων Δυνάμεων στην Κρήτη, 

συμπληρώνοντας όμως ότι, εφόσον αυτοί προτιμούσαν να αναχωρήσουν, θα τους 

παρείχαν κάθε διευκόλυνση.
555

 Πριν ακόμα συμπληρωθεί ένας χρόνος από την 

καθεστωτική αλλαγή και ένας σημαντικός αριθμός μουσουλμάνων εγκαταλείψει 
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την Κρήτη,
556

 η ζωή θα πρέπει να κυλούσε ομαλά κυρίως στις πόλεις. Ακόμη και 

στην ύπαιθρο, η οποία είχε δοκιμαστεί πολύ κατά την τελευταία δεκαετία, η 

κατάσταση μάλλον βελτιώθηκε, καθώς, όπως αναφέραμε και παραπάνω, αρκετοί 

μουσουλμάνοι φαίνεται να επέστρεψαν στις εστίες τους. Για την ειρηνική 

συνύπαρξη μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων σε αυτή τη περίοδο 

πληροφορούμαστε μέσα από τον τύπο της εποχής. Όποτε δινόταν η ευκαιρία οι μεν 

συμμετείχαν στις εθνικές εορτές των δε.
557

 Ο δημοσιογράφος της εφημερίδας 

Ελευθερία στο φύλλο της 1
ης

 Απριλίου 1900 επισημαίνει την άριστη εντύπωση την 

οποία προκάλεσε, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής 

επετείου του δημάρχου Ηρακλείου Μουσταφά Βέη Δεληαχμετάκη και ορισμένων 

μουσουλμάνων πολιτών.  

     Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι η ειρηνική συμβίωση δεν παρουσίαζε διαταράξεις, 

οι οποίες οφείλονταν είτε σε διαφορές τοπικού χαρακτήρα είτε σε όξυνση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων.
558

 Τον Ιούλιο του 1905 αναφέρεται ότι έγιναν επιθέσεις 

σε μουσουλμάνους του Ηρακλείου οι οποίες πιθανολογείται ότι συνδέονται με τον 

αναβρασμό που επικράτησε μετά την Επανάσταση στο Θέρισο το Μάρτιο του ίδιου 

χρόνου. 

     Τον Απρίλιο και το Μάιο του 1911 οργανώθηκαν μαζικά συλλαλητήρια σε όλες 

τις πόλεις της Κρήτης με αφορμή την αποστολή για πρώτη φορά Μουφτήδων και 

Καδήδων από την Κωνσταντινούπολη
559

 για τους οποίους υπήρχε φόβος ότι η 

«…εγκαθίδρυσις αυτών ήτις ανατρέπει ού μόνον το ενωτικόν καθεστώς αλλά και 

επιπλέον το αυτονομικόν τοιούτον…».
560

 

     Τον Μάιο του 1911 οι Μουσουλμάνοι απείχαν από τις δημοτικές εκλογές, διότι ο 

μουσουλμάνος υποψήφιος και νυν δήμαρχος Ηρακλείου Μουσταφά Βέη 

Δεληαχμετάκης βλέποντας ότι δεν έχει πιθανότητες να εκλεγεί, αφού οι χριστιανοί 
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είχαν κοινό υποψήφιο και πλεονεκτούσαν αριθμητικά, απέσυρε την υποψηφιότητα 

του.
561

 Μάλιστα η Νέα Εφημερίς κλήθηκε να διαψεύσει δημοσίευμα αθηναϊκής 

εφημερίδας το οποίο διατείνονταν ότι ο τέως δήμαρχος Ηρακλείου απέστειλε 

υπόμνημα στην Κωνσταντινούπολη καταγγέλλοντας ότι «…πλείστας όσας εκλογικάς 

παραβάσεις λαβούσας δήθεν χώρα κατά την ενέργειαν των δημοτικών εκλογών».
562

 

   

4.3. Δημοτικές Εκλογές 1913              

     Με αφορμή τις δημοτικές εκλογές του 1913 εκδηλώνεται μια, αρχικά 

τουλάχιστον, υποβόσκουσα κομματική διαπάλη μεταξύ βενιζελικών και 

αντιβενιζελικών η οποία εισχώρησε, όπως ήταν φυσικό, και στο εσωτερικό της 

ηρακλειωτικής κοινωνίας αναπαράγοντας, θα λέγαμε, το δίπολο «καραβανάδων» 

και «ξυπόλητων», που είχε τις ρίζες του στην επανάσταση του 1866-1869 και ως 

σημείο αναφοράς τον τρόπο επίλυσης του κρητικού ζητήματος, ή της 

μεταλλαγμένης εκδήλωσης του στην Αυτόνομο Πολιτεία των βενιζελικών και 

πριγκιπικών. Διαδικασία η οποία, ανεξάρτητα από την επ’ αόριστον αναβολή της 

στην Κρήτη και την ισχύ του δημοτικού νόμου του 1906 της Αυτονόμου Κρητικής 

Πολιτείας,
563

 οδήγησε στη μεταστροφή των διαθέσεων και τη διάλυση του 

χριστιανικού συνασπισμού, αποτέλεσμα των κομματικών περιχαρακώσεων της 

κοινωνίας του Ηρακλείου και του πολιτικού χρωματισμού των δημοτικών αρχόντων. 

 

4.4. Εθνικός Διχασμός 

     Ωστόσο, ο εθνικός διχασμός 1914-1917 και η αντιπαράθεση Βενιζέλου-

Κωνσταντίνου, με την επικράτηση του πρώτου, θα εγκαινίαζε μία μακρά περίοδο 

ακραίου πολιτικού ανταγωνισμού ο οποίος θα διαχέονταν σε όλα τα στρώματα της 

ελληνικής κοινωνίας, συντελώντας στην εδραίωση του εθνικού διχασμού με όλα τα 

γνωστά επακόλουθα του. Το Νοέμβριο του 1916 η Ελλάδα βρίσκεται διχασμένη 
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ανάμεσα στο κράτος των Αθηνών με επικεφαλής τον βασιλιά Κωνσταντίνο και 

εκείνο της Εθνικής Αμύνης στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλείς τους Ελ. Βενιζέλο, τον 

ναύαρχο Π. Κουντουριώτη και τον Π. Δαγκλή.
564

 Από τη μια μεριά το κράτος της 

Θεσσαλονίκης που περιελάμβανε τη Μακεδονία, τη Κρήτη και τα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου, αποφάσιζε να διενεργηθεί στρατολογία σε μεγάλη κλίμακα και 

οργάνωνε τη μεραρχία του Αρχιπελάγους και κατόπιν τις Μεραρχίες Κρήτης και 

Σερρών.
565

 Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση των Αθηνών αντιπαρατάσσονταν στους 

οπαδούς του Βενιζέλου με τους απολυθέντες στρατεύσιμους (Επίστρατους) που 

είχε οργανώσει ο Ιωάννης Μεταξάς σε παρακρατικές ομάδες.
566

  

     Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε στην επιφάνεια δύο διαμετρικά αντίθετες 

αντιλήψεις προκειμένου για την εδαφική επέκταση μάλλον παρά για την άμυνα και 

την ασφάλεια της χώρας.
567

 Το κυβερνών κόμμα των Φιλελευθέρων, με αρχηγό τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο, κηρύχθηκε υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο με το μέρος των 

δυνάμεων της Αντάντ, ελπίζοντας να πραγματώσει τις εδαφικές βλέψεις της 

Ελλάδας –εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από την άλλη, ο βασιλιάς 

Κωνσταντίνος, εμφορούμενος από φιλογερμανικά αισθήματα και πεπεισμένος για 

τη νίκη της Γερμανίας, επιθυμούσε να ακολουθήσει πολιτική ουδετερότητας, αφού 

η γεωγραφική θέση της χώρας δεν της επέτρεπε να συνεργαστεί ενεργά με τις 

Κεντρικές Δυνάμεις.
568

 

     Η διαπάλη ανάμεσα σε βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς απετέλεσε μία πιο 

σύγχρονη εκδοχή της διάστασης «καραβανάδων» και «ξυπόλυτων», η οποία είχε τις 

ρίζες της στην περίοδο της οθωμανοκρατίας στη Κρήτη.
569

 Τη θετική εικόνα των 

ευεργετικών διατάξεων της Σύμβασης της Χαλέπας στα 1878 ήρθε να σκιάσει το 

πάθος των κομματικών ανταγωνισμών. Τη δεκαετία 1878-1888, η Κρήτη γνώρισε 

περίοδο κομματικών αντιπαραθέσεων που είχαν σοβαρότατες επιπτώσεις στην 

εσωτερική ενότητα του χριστιανικού στοιχείου και στην ομαλή εξέλιξη του 
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πολιτικού βίου.
570

 Δύο μεγάλα κόμματα είχαν ιδρυθεί με διαφορετικές απόψεις και 

θέσεις για το κρητικό ζήτημα, οι «καραβανάδες» και οι «ξυπόλυτοι».
571

 Τα δύο 

αυτά κόμματα όξυναν τα πολιτικά πάθη, που πολλές φορές προκάλεσαν πράξεις 

βίας, καταστροφές και φόνους. Το πρώτο (κόμμα) ταυτίζεται με το συντηρητισμό 

ενώ το δεύτερο εμφορείται από μεταρρυθμιστικές τάσεις και αυξημένη ροπή προς 

την εσωτερική ανάπτυξη του τόπου.
572

 Οι διένεξη αυτή έφερε αντιμέτωπες τις 

συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις. 

     Στα 1889, μετά από δέκα έτη ταραχώδους κοινοβουλευτικού βίου και στο μέσον 

μονίμου, συνταγματικής, διοικητικής και οικονομικής κρίσης, οι φιλελεύθεροι 

εξασφάλιζαν για πρώτη φορά την πλειοψηφία.
573

 Αμέσως, εντούτοις, μετά τη 

σύγκληση της νέας συνέλευσης, η μερίδα των συντηρητικών αποφάσισε να απόσχει 

των περαιτέρω συνεδριάσεων και πρόβαινε στην οργάνωση ένοπλων 

συναθροίσεων, μέσω των οποίων έθετε το ενωτικό αίτημα. Η επαναστατική κίνηση 

αυτή, χωρίς να συντελέσει, στη προώθηση του εθνικού ζητήματος, ήταν επόμενο να 

κατασταλεί βιαίως από τις οθωμανικές δυνάμεις και να κηρυχθεί ο στρατιωτικός 

νόμος στο νησί. Παράλληλα οδήγησε στην αντικατάσταση του οθωμανού 

μετριοπαθούς διοικητή Σαρτίνσκη Πασά και στην έκδοση Φιρμανιού 25/7 

Δεκεμβρίου 1889 μέσω του οποίου καταργήθηκαν τα προνόμια της Χαλέπας.
574

 Τα 

πολιτικά πάθη κυριαρχούν, ενώ το κρητικό ζήτημα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Η 

διένεξη αυτή έφερε αντιμέτωπες τη προνομιούχο κοινωνική τάξη του χριστιανικού 

στοιχείου του νησιού που νέμονταν τα κρατικά και οικονομικά αξιώματα και τις 

αναδυόμενες αστικές δυνάμεις, οι οποίες στελεχώνονταν από άτομα μορφωμένα 

στο εσωτερικό τους, εμφορούνταν από φιλελεύθερες ιδέες και διεκδικούσαν 

μερίδιο στη κατανομή των αξιωμάτων, είχαν απήχηση στο χριστιανικό στοιχείο 

διευρύνοντας τη βάση των ψηφοφόρων τους αύξησαν την απήχηση τους έναντι των 

παραδοσιακών δυνάμεων που ένιωθαν ότι κινδυνεύουν να απολέσουν κεκτημένα 
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ετών, που ένιωθαν εαυτούς παραδοσιακούς εκπροσώπους του χριστιανικού 

πληθυσμού και μοναδικούς συνομιλητές με την οθωμανική διοίκηση και τις 

Μεγάλες Δυνάμεις και φορείς των ιδεών εκείνων οι οποίες θα οδηγούσαν στην 

επίλυση του κρητικού ζητήματος. 

     Ήταν μία διαπάλη που δεν εστιάζονταν μόνο στη κατάληψη δημοσίων θέσεων 

και αξιωμάτων και την εξασφάλιση για τους φίλους και οπαδούς τους.
575

 Κατά την 

κρίσιμη αυτή φάση ολόκληρη η φιλελεύθερη πλειοψηφία αντιτάχθηκε ζωηρά στην 

πρόκληση επαναστατικής κρίσης και επιζήτησε ματαίως τη συμβιβαστική συμφωνία 

των δύο χριστιανικών κομμάτων στη βάση ενός θετικού μεταρρυθμιστικού 

προγράμματος.
576

 Η στάση αυτή δεν είχε υπαγορευθεί μόνον από τις ρητές οδηγίες 

της ελληνικής κυβέρνησης υπό τον Χαρίλαο Τρικούπη, η οποία αντιτίθονταν σε 

οποιαδήποτε παράτολμη ή παράκαιρη κίνηση η οποία έθετε σε κίνδυνο τα εθνικά 

συμφέροντα. Εξέφραζε, ακόμη, τη μετριοπαθή και ρεαλιστική πολιτική αντίληψη η 

οποία γνώριζε να υποτάσσει τις συναισθηματικές παρορμήσεις στην αντικειμενική 

εκτίμηση της πραγματικής κατάστασης. Σύμφωνα με τον Μάνο Περάκη, τόσο οι 

ονομασίες των κομμάτων, όσο και η ευδιάκριτη ταξική διάκριση τους στη διετία 

1887-1889, μας οδηγούν στην εύλογη υπόθεση ότι τα κόμματα εξέφραζαν από την 

αρχή ορισμένα κοινωνικά στρώματα και συμφέροντα.
577

              

     Είναι ενδιαφέρον ότι η αντιπαράθεση αυτή διεκπεραιώνεται και στην περίοδο 

της Αυτονόμου Πολιτείας αναπροσαρμοζόμενη σε νέες βάσεις.
578

 Οι συντηρητικές 

πολιτικές δυνάμεις που είχαν απολέσει το μονοπώλιο στη κατάληψη των κρατικών 

και οικονομικών αξιωμάτων και της δημοφιλίας τους στη χριστιανική κοινότητα, 

συσπειρώθηκαν γύρω από τον Πρίγκιπα Γεώργιο.
579

 

     Η εμμονή στην ενωτική επιδίωξη, αρχή κοινώς αποδεκτή στη νήσο απ’ όλες τις 

πολιτικές μερίδες, δεν συνεπαγόταν και ταυτόσημη αντίληψη επί των 

ακολουθητέων μεθόδων.
580

 Η διαίρεση περιστρέφεται σε λόγους οι οποίοι 
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σχετίζονται αποκλειστικώς με τον τρόπο δράσης προς επίλυση του κρητικού 

ζητήματος
581

 και την καθεστηκυία εσωτερική τάξη. Η πραγματιστική αυτή αντίληψη 

περί του εθνικού συμφέροντος έρχονταν σε ουσιαστική αντίθεση με τον εθνικισμό 

του 19
ου

 αιώνα.
582

 Εκπρόσωπος της νέας γενιάς, ο Βενιζέλος, η οποία ωρίμασε 

παρακολουθώντας την πολιτική της παθητικής επίλυσης των εθνικών δικαίων να 

καταρρέει υπό την πίεση της αδυσώπητης πραγματικότητας, προσαρμόσθηκε νωρίς 

στο πραγματιστικό και δυναμικό πνεύμα το οποίο ρύθμιζε, όλο και περισσότερο, τις 

διακρατικές σχέσεις.
583

 Επεδίωκε τη στενή σύνδεση της διπλωματικής προσπάθειας 

με την παράλληλη διοικητική και στρατιωτική αναδιοργάνωση, πίστη στην 

μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα των σταθερών συμμαχικών δεσμών ιδίως με τις 

ισχυρές θαλάσσιες μεσογειακές δυνάμεις.
584

 Από τη μία ο Πρίγκιπας, από την άλλη 

οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις οι οποίες πέρα από τον εκφραστή τους στα 

ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής εναντιώθηκαν στην αναδυόμενη αστική τάξη.
585

 

     Ο Βενιζέλος απετέλεσε τον κύριο εκφραστή των νέων πολιτικών ρευμάτων στη 

Κρήτη και των τάσεων των νέων δυναμικών ανθρώπων που εκπροσωπούσε ο 

κύκλος του, της ανερχόμενης αστικής τάξης των πόλεων, των εμπορευομένων και 

των επιχειρηματιών, των γιατρών, των δικηγόρων, των καθηγητών και των 

διανοουμένων.
586

 Ήρθε σε συνεννόηση με πολλούς κρητικούς ηγέτες, σε μια 

τελευταία απόπειρα να αποφύγει τη ρήξη, και συσπείρωσε γύρω του τις 

δυσαρεστημένες προσωπικότητες της αντιπολίτευσης στην Κρήτη.
587

 Ανθρώπους οι 

οποίοι δεν διαφωνούσαν απλώς με την ασκούμενη από τον Πρίγκιπα Γεώργιο 

εξωτερική πολιτική της Κρήτης και της αντίληψης του ότι ήταν αρμοδιότητα της 

ελληνικής μοναρχίας αλλά στηλίτευαν και το γεγονός ότι η κρητική κυβέρνηση ήταν 

ασταθής και τα συνταγματικά θεμέλια ασαφή.
588

 Ο πρίγκιπας Γεώργιος 

εκμεταλλευόμενος αυτή την ασάφεια ως προς την κατανομή των εξουσιών μεταξύ 

του ίδιου και των συμβούλων του και την ανυπαρξία του κρητικού κοινοβουλίου 
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λειτουργούσε κατ’ αποκλειστικότητα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και 

αρνούνταν να δεχτεί συζήτηση για το εθνικό θέμα και τα τοπικά προβλήματα της 

Κρήτης με τους συμβούλους του και τους τοπικούς λαϊκούς εκπροσώπους. 

Δυναμικές ομάδες ανθρώπων οι οποίες εμφορούνταν από τις ιδέες της 

φιλελευθεροποίησης των θεσμών και της συνταγματικής σε στέρεες βάσεις αξίωναν 

να έχουν λόγο στη λήψη των αποφάσεων. 

     Ο Γεώργιος από την πλευρά του βρήκε στις αντιβενιζελικές δυνάμεις το φυσικό 

σύμμαχο για να επιβάλλει την εξωτερική του πολιτική προς τον συντηρητισμό. 

Κάνοντας χρήση του συνταγματικού δικαιώματος προέβη είτε στην επιβολή, προς 

συμμόρφωση, είτε στο κλείσιμο εφημερίδων της πόλης του Ηρακλείου, και όχι 

μόνον,
589

 που επέκριναν τη πολιτική του, καταφέρνοντας με αυτό τον τρόπο καίριο 

πλήγμα στη συνταγματική ουδετερότητα, μετέχοντας πλέον άμεσα και προσωπικά 

στη πολιτική ταυτιζόμενος με ένα μόνο τμήμα του εκλογικού σώματος. Αντίδραση η 

οποία συνδέεται περισσότερο με τη νομή της εξουσίας και λιγότερο με τις 

διαφορετικές επιλογές στην τακτική για την ένωση. Βεβαίως, η συσπείρωση των 

συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων γύρω από τον Πρίγκιπα δεν σήμαινε και ταύτιση 

με τις απόψεις του Γεωργίου. 

     Ο Γεώργιος συγκέντρωσε γύρω του την παραδοσιακή άρχουσα τάξη του νησιού η 

οποία επιθυμούσε τον περιορισμό των βενιζελικών δυνάμεων οι οποίες αποτελούν 

την ανερχόμενη πολιτική δύναμη. Σε αντίθεση, όμως, με ότι συνέβαινε στην 

Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα την περίοδο του εθνικού διχασμού, με τη 

γενικότερη στροφή προς το συντηρητισμό, ο οποίος έχει τις ρίζες του στο τελευταίο 

τέταρτο του 19
ου

 αιώνα και στις αρχές του 20
ου

, στην Κρήτη, κατά την περίοδο του 

Κινήματος του Θερίσου, κινητοποιούνται οι δημοκρατικές τάσεις εναντίον του 

συντηρητισμού. Στο Ηράκλειο εκδηλώνεται μέσα από την οργάνωση των 

επαγγελματιών της πόλης σε συντεχνίες, οι οποίες απαρτίζονται κατ’ 

αποκλειστικότητα από χριστιανούς, και την εμφάνιση ενός πρώιμου 

συνδικαλισμού. 
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     Πόλωση που δεν εξαντλείται με το αποτέλεσμα της ένωσης αλλά 

μεταλαμπαδεύεται στην περίοδο του εθνικού διχασμού, μετεξελισσόμενη στο 

δίπολο βενιζελικοί-αντιβενιζελικοί, δίχως παρόλα αυτά να μεταβάλλει τα 

ιδεολογικοπολιτικά χαρακτηριστικά της, αναπροσαρμοζόμενη, απλώς, στις νέες 

συνθήκες. Κατά βάθος επρόκειτο για σύγκρουση ανάμεσα στην πλειοψηφία της 

Παλαιάς Ελλάδας (σε συμμαχία με τις αλλοεθνείς μειονότητες των Νέων Χωρών) 

και την πλειοψηφία των αλύτρωτων και των (μέχρι χθες αλύτρωτων) ελλήνων των 

Νέων Χωρών καθώς και εκείνων των παροικιών.
590

 Τα βασικότερα εργαλεία για την 

εδραίωση του Κινήματος της Εθνικής Άμυνας (της Προσωρινής Κυβέρνησης που 

εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη από τις 26 Σεπτεμβρίου 1916) στις Νέες Χώρες 

ήταν η εκκαθάριση των δημοσίων υπηρεσιών από τους αντιβενιζελικούς, καθώς και 

των τοπικών πολιτειακών αρχών, και η απομάκρυνση όλων των αντιφρονούντων 

βασιλοφρόνων αξιωματικών από το στράτευμα. Βασική προτεραιότητα της 

Προσωρινής Κυβέρνησης ήταν η συγκρότηση στρατού, ο οποίος στελεχώθηκε 

αρχικά από εθελοντές (ως πρωταρχικό πυρήνα είχε τους εθελοντές), στελεχώθηκε 

όμως βαθμιαία με στρατολογία από τις περιοχές που έλεγχε η Προσωρινή 

Κυβέρνηση. 

 

4.4.1. Η επικράτηση του κινήματος της εθνικής άμυνας 

     Η έκτακτη σύνοδος της 10
ης

 Νοεμβρίου 1916 του δημοτικού συμβουλίου 

Ηρακλείου βρήκε το Δήμο με δήμαρχο το μέλος της τοπικής οργάνωσης του 

κόμματος των Φιλελευθέρων Ιωάννη Βογιατζάκη, ο οποίος τοποθετήθηκε στη θέση 

του αντιβενιζελικού Στυλιανού Γεωργίου. Ανάλογη τύχη είχαν και τα αντιβενιζελικά 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
591

 Τον ίδιο μήνα, 29 Νοεμβρίου 1916, ο Δήμος 

Ηρακλείου αποφάσισε να παράσχει άσυλο στους διωκόμενους από τους 
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βασιλόφρονες αθηναίους οπαδούς του Φιλελεύθερου κόμματος οι οποίοι 

κατόρθωσαν να διαφύγουν από την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους και μέρος 

αυτών να κατέλθει στο Ηράκλειο, εγκρίνοντας, ταυτοχρόνως, ποσό ύψους 15.000 

δρχ. για την περίθαλψη τους.
592

 Επιπλέον, Μοναστηριακή Επιτροπή και Εφκάφιο 

Ηρακλείου διέθεσαν για το σκοπό αυτό 20.000 και 3.000 δρχ. αντιστοίχως. Να 

σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι στον προϋπολογισμό του 1917 ψηφίστηκε το ποσό 

των 500 δρχ. για έξοδα εθνικών τελετών, συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων και 

επισήμων υποδοχών.
593

 Να αναφέρουμε ότι ενώ, στις 9 Ιανουάριο 1915, ο τότε 

Γενικός Διοικητής Κρήτης Λουκάς Ρούφος Κανακάρης ανακηρύχθηκε επίτιμος 

δημότης της πόλης του Ηρακλείου, τον επόμενο χρόνο, στις 10 Νοέμβριο 1916, το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή του από τους εκλογικούς καταλόγους 

κατηγορώντας τον για αντεθνική συμπεριφορά.
594

 Ομοίως, και για τον 

συνταγματάρχη Λάμπρο Συνανιώτη, ο οποίος πολέμησε μαζί με τους κρήτες κατά 

την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων ως διοικητής του Ανεξάρτητου Κρητικού 

Συντάγματος, ότι «παρέδωσε αμαχητί και προδοτικώς το κρητικό σύνταγμα σε 

προαιώνιους εχθρούς τους βουλγάρους». Εν συνεχεία μετέβαλε την ονομασία οδών 

και πλατειών που έφεραν το όνομα του έκπτωτου βασιλιά, καθώς και του αδερφού 

του Γεωργίου.
595

 Σε έκτακτη σύνοδο, τέλος, που διενεργήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 

1918, ο Δήμος Ηρακλείου αποδοκίμασε το στασιαστικό Κίνημα του Στρατού της 

Λαμίας και κήρυξε τους πρωτεργάτες και ηθικούς αυτουργούς του Κινήματος 

προδότες και εχθρούς της πατρίδας.
596

 

     Η ένταση στις σχέσεις της μουσουλμανικής και της χριστιανικής κοινότητας την 

τριετία 1914-1917 επιδεινώθηκε, ως αποτέλεσμα της έλευσης στη Κρήτη 

προσφύγων από τη Μικρά Ασία θύματα των διωγμών οθωμανών και 

μουσουλμάνων οι οποίοι είχαν φύγει από τα Βαλκάνια.
597

 Όπως και τα σοβαρά 
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επεισόδια που έγιναν στο Ηράκλειο μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών με 

αρκετούς τραυματίες, στις βουλευτικές εκλογές τον Μάιο του 1915,
598

 αποτέλεσμα 

της μουσουλμανικής άρνησης να στηρίξει εκείνους οι οποίοι επεδίωκαν την είσοδο 

της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο αντίπαλο στρατόπεδο από εκείνο που 

βρίσκονταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία από το 1914. 

     Η εν συνεχεία όμως εξέλιξη των γεγονότων θα μεταβάλλει ξανά τη 

μουσουλμανική τακτική. Τον επόμενο χρόνο, 25 Μαρτίου 1917, η διαφαινόμενη 

επικράτηση του κράτους της Θεσσαλονίκης στο κράτος των Αθηνών αναγκάζει 

Ιεροδίκη και μέλη της Μουσουλμανικής Δημογεροντίας Ηρακλείου να 

συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 25
ης

 Μαρτίου, στις οποίες 

παρίστανται εκπρόσωποι τις εβραϊκής και αρμένικης κοινότητας.
599

 Στη συνέχεια ο 

Πολιτικός Σύλλογος των Φιλελευθέρων Ηρακλείου, 18 Ιουνίου 1917, προκειμένου 

να γιορτάσει τη κατίσχυση του Εθνικού Κινήματος, μέσω του οποίου επιβλήθηκε 

στο κράτος η εθνική πολιτική του κόμματος των Φιλελευθέρων, οργάνωσε 

δοξολογία στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, 

και του Αρχιερατικού Επιτρόπου της Αρμένικης Παροικίας, καθώς και του Ιεροδίκη 

Ηρακλείου, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευαρέσκεια και τη στήριξη τους 

στη νέα κυβέρνηση.  

     Εξάλλου, Δήμος Ηρακλείου και Πολιτικός Σύλλογος των Φιλελευθέρων, λόγω του 

πολιτικού ελέγχου του πρώτου από το δεύτερο, βρίσκονται σε αδιάλειπτη πολιτική 

σύμπνοια, καθώς ο δήμαρχος αλλά και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

διατελούν ταυτόχρονα και μέλη του Συλλόγου. Συχνά τα μέλη του Πολιτικού 

Συλλόγου σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές προέβαιναν στην οργάνωση 

εκδηλώσεων οι οποίες στόχευαν στη στερέωση του βενιζελικού φρονήματος και 

στην άνευ όρων αποδοχή των πολιτικών επιλογών των Κινηματιών.
600

 Τον 

Σεπτέμβριο του 1917, εκδηλώσεις για τον εορτασμό «…μεγάλων εθνικών 

χρονολογιών συμπιπτουσών μήνα Σεπτέμβριον, ων συνέπεια διπλασιασμός 

                                                           
598

 Ν. Ανδριώτης-T. Izbek, «“…Μηδέ Τούρκοι Τούρκοι μηδέ Έλληνες Έλληνες υπήκοοι είμαστε”: Οι 

Μουσουλμάνοι της Κρήτης 1898-1939.  Από την Κρήτη στην Τουρκία»…, ό.π., σ. 341. 
599

 Νέα Εφημερίς, 20.3.1917. 
600

 Νέα Εφημερίς, 25.1.1917, 7.6.1918, 12.6.1918, 20.6.1918, 29.6.1918 και 22.1.1919. 



253 

 

Ελλάδος και συνέχισις μεγάλης ιστορικής αυτής αποστολής».
601

 Με αφορμή το 

γεγονός αυτό στην επίσημη δοξολογία έδωσε το παρόν το σύνολο της πολιτικής και 

στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου, οι υπηρετούντες υπάλληλοι σε ανώτερες και 

ανώτατες διοικητικές θέσεις, των κρατικών οργάνων εξουσίας, εκπρόσωποι 

επαγγελματικών συλλόγων, οι προξενικές αρχές Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και 

Βελγίου, καθώς και επιφανή μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας, όπως ο 

Ιεροδίκης Ηρακλείου και εκπρόσωποι της Μουσουλμανικής Δημογεροντίας.
602

 Στη 

δοξολογία, ακόμη, παρέστησαν οι θρησκευτικοί εκπρόσωποι αρμενίων και εβραίων. 

Τον ίδιο χρόνο, κατά τον εορτασμό της ονομαστικής εορτής του Ελευθερίου 

Βενιζέλου ο πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου των Φιλελευθέρων, Αντώνιος 

Χατζηδάκης, δώρισε στο Δήμο προτομή του Ελευθερίου Βενιζέλου και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι ανέλαβαν με δικά τους έξοδα να κατασκευάσουν τη μαρμάρινη στήλη 

επί της οποίας θα στήνονταν η προτομή.
603

  

     Στη νέα πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται για τη μουσουλμανική 

κοινότητα η συμμετοχή σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις στόχευε στην προάσπιση των 

συμφερόντων της και στην εξασφάλιση στοιχειώδους προστασίας, από αυτούς που 

θα μπορούσαν να της την παράσχουν. Τη στάση αυτή θα μπορούσαμε να τη 

συσχετίσουμε με τη στάση που κράτησε η πλειοψηφία της μουσουλμανικής 

μειονότητας της Κρήτης στη διάρκεια της Επανάστασης του Θερίσου. Η 

μουσουλμανική κοινότητα τοποθετείται, πλέον, στο πλευρό των «νικητών»∙ η 

συμμετοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο στο αντίπαλο στρατόπεδο είχε ως συνέπεια την όξυνση των σχέσεων των 

δύο κοινοτήτων. Κατά συνέπεια, η συμμετοχή των εκπροσώπων της 

μουσουλμανικής κοινότητος απέβλεπε στην αποκλιμάκωση των εντάσεων και την 

διασφάλιση της ειρηνικής συμβίωσης των δύο κοινοτήτων. Ο αρθρογράφος της 

βενιζελικής Νέας Εφημερίδος του Ηρακλείου επισημαίνει τη σημασία που έχει για 

την Ελλάδα η συμμετοχή στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό «…τόσων ισχυρών 
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και έντιμων συμμάχων».
604

 Αυτός ο πόλεμος, χαρακτηρίζεται, ως μοναδική ευκαιρία 

της φυλής, «προς ιδίαν ημών ενότητα και ολοκληρωτικήν αποκατάστασιν».  

     Οι εκκαθαρίσεις του κρατικού μηχανισμού πήραν πρωτοφανή έκταση.
605

 Στην 

Κρήτη πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την ενσωμάτωση της Κρήτης στο Κράτος 

της Θεσσαλονίκης. Στο τρίτο φύλλο της Εφημερίδας της Προσωρινής Κυβερνήσεως, 

19 Σεπτεμβρίου 1916, δημοσιεύεται το Διάταγμα για την κήρυξη Στρατιωτικού 

Νόμου, όπου στο πρώτο άρθρο κηρύσσεται σε κατάσταση πολιορκίας ο Νομός 

Ηρακλείου. Στην περιοχή του Ηρακλείου εδρεύει και το στρατιωτικό δικαστήριο με 

πρόεδρο τον επίλαρχο Γεώργιο Σκανδάλη και Επίτροπο τον δικηγόρο Νικόλαο 

Κουτσουρελάκη.
606

  

     Μετά τη προσχώρηση της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο αντίπαλο 

στρατόπεδο από εκείνο που βρισκόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία προέκυψε η 

ανάγκη προστασίας της μουσουλμανικής κοινότητας και διασφάλισης των 

συμφερόντων αυτής μέσα από την προσπάθεια για προσεταιρισμό του νέου 

καθεστώτος.
607

 Ωστόσο, έντονο προβληματισμό προκάλεσε το ενδεχόμενο 

στράτευσης των μουσουλμάνων. Το τέταρτο άρθρο του Πρωτοκόλλου της Συνθήκης 

των Αθηνών, το οποίο ρύθμιζε τα σχετικά με την απόκτηση της ελληνικής 

υπηκοότητας από τους κατοίκους των Νέων Χωρών, επέβαλε σε μουσουλμάνους 

και εβραίους των περιοχών αυτών να αποφασίσουν μέσα σε μια ορισμένη 

ημερομηνία αν θα κρατήσουν την οθωμανική υπηκοότητα ή θα πάρουν την 

ελληνική. Πριν εκπνεύσει η προθεσμία, στα τέλη του 1917, πολλοί μουσουλμάνοι οι 

οποίοι ήταν υπόχρεοι στρατιωτικής θητείας, μη επιθυμώντας να ανήκουν σε στρατό 

εχθρικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επέλεγαν την οθωμανική υπηκοότητα προς 

αποφυγή της στρατιωτικής υπηρεσίας.
608

 Ένα χρόνο αργότερα, στις 30 Ιουνίου 

1918, έληγε η προθεσμία για την εγγραφή των αδήλωτων μουσουλμάνων στα 

μητρώα αρρένων. Τον Μάιο του 1919 ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στη 

Σμύρνη. Οι μουσουλμάνοι οι οποίοι είχαν την ελληνική υπηκοότητα και κλήθηκαν 
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 Νέα Εφημερίς, 29.11.1917. 
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ό.π., σ. 24.   
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 Νέα Εφημερίς, 19.9.1917. 
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 Νέα Εφημερίς, 11.10.1917. 
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να καταταγούν, επέλεξαν την ανυποταξία, μέχρις ότου τους δόθηκε η δυνατότητα, 

με κάποιες προϋποθέσεις, να απαλλαγούν από τη στρατιωτική υπηρεσία.
609

         

     Πολιτικός Σύλλογος και Δήμος Ηρακλείου εκδήλωναν με κάθε ευκαιρία την 

ευαρέσκεια τους για τη θετική εξέλιξη του πολέμου και την απελευθέρωση εδαφών 

από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
610

 Ο δήμαρχος (Ιωάννης Βογιατζάκης), ο 

πρόεδρος (Κωνσταντίνος Σταματάκης) και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 

Ηρακλείου, ομοίως και ο πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου των Φιλελευθέρων 

(Αντώνιος Χατζηδάκης), ως επίσημες αρχές του τόπου, εκφράζουν την ικανοποίηση 

τους για την κατάληψη της Βαγδάτης. 

 

4.5. Η εκλογική ήττα της 1
ης

 Νοεμβρίου 1920  

     Το Μάρτιο του 1920, τα αντιβενιζελικά κόμματα συνασπίστηκαν καταλήγοντας 

στη συγκρότηση 16μελούς συμβουλίου «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως».
611

 Ο 

βενιζελικός τύπος του Ηρακλείου απαντώντας στις κατηγορίες των 

αντιπολιτευόμενων φύλλων για καταπάτηση των συνταγματικών ελευθεριών και 

την αναβίωση της βουλής της 31
ης

 Μαΐου 1915, ως αντισυνταγματική πράξη η 

οποία στρεφόταν εναντίον του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος της Ελλάδας και 

εναντίον των συνταγματικών ελευθεριών του λαού αντέτεινε το ερώτημα «…διατί οι 

πραγματικοί ούτοι δήμιοι του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος δεν ηγέρθησαν και 

δεν διαμαρτυρήθησαν κατά της αυθαιρέτου και απολυταρχικής πράξεως του 

πάτρωνος των και ήδη εξορίστου της Ζυρίχης ότε άνευ ουδενός δικαιώματος 

προέβη εις την δευτέραν εκείνην διάλυσιν της βουλής της 31
ης

 Μαΐου;».
612

 

Μάλιστα, γίνεται λόγος για την οργάνωση καταχθόνιων και προδοτικών ενεργειών 

για να ματαιώσουν τον εθνικό αγώνα.
613

 

     Η απόπειρα δολοφονίας του Ελευθερίου Βενιζέλου και το κύμα τρομοκρατίας 

που προκάλεσε (Ιουλιανά) (ακραία εκδήλωση ήταν η δολοφονία του Ίωνα 
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Δραγούμη) αναχαίτισε προς στιγμή την οργάνωση της «Ηνωμένης 

αντιπολίτευσης».
614

 Η προκήρυξη όμως των εκλογών και η άρση του Στρατιωτικού 

Νόμου, 10 Σεπτεμβρίου, προσέδωσε νέα δυναμική στην οργανωτική προσπάθεια.
615

 

Η προσφιλής τακτική των πολιτικών περιχαρακώσεων και η εξαπόλυση εκατέρωθεν 

κατηγοριών δεν αφήνει ανεπηρέαστη την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου,  η οποία 

επηρεασμένη από τα γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονική απόπειρα 

ενέτεινε τις εντάσεις και το κλίμα ανασφάλειας μεταξύ των κατοίκων.  

     Οι εκλογές της 1
ης

 Νοεμβρίου (για αναθεωρητική βουλή) 1920, οι οποίες είχαν 

μετατραπεί σε ένα άτυπο δημοψήφισμα, κατέληξαν σε συντριπτική απρόσμενη 

ήττα των Φιλελευθέρων. Το δημοψήφισμα που ακολούθησε για την επαναφορά 

του βασιλέως Κωνσταντίνου, με την μη συμμετοχή του κόμματος των 

Φιλελευθέρων,
616

 ενέκρινε την επιστροφή του. Πρώτη προτεραιότητα του 

αντιβενιζελικού καθεστώτος ήταν η άμεση επιστροφή του Κωνσταντίνου, παρά την 

σαφή ειδοποίηση των δυνάμεων της Αντάντ ότι θα την θεωρούσε μη φιλική 

ενέργεια, που θα προκαλούσε επανεξέταση της πολιτικής της. Με αφορμή την 

άρνηση της βενιζελικής παράταξης να συμμετάσχει στο δημοψήφισμα, στις 22 

Νοεμβρίου 1920, η πολιτική οργάνωση των Φιλελευθέρων Ηρακλείου εξέδωσε 

ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι τυχόν επαναφορά του Κωνσταντίνου θα 

έθετε εν αμφιβόλλω την πραγμάτωση των εθνικών πόθων οι οποίοι ήδη κινδύνευαν 

«…από την έλλειψιν εμπιστοσύνης των Συμμάχων μας δια την μελλοντικήν στάσιν 

και τας μελλοντικάς διαθέσεις της Ελλάδος και από την αρπακτικότητα των εχθρών 

μας».
617

 

     Να σημειωθεί, ότι στις εκλογές της 1
ης

 Νοεμβρίου 1920 δεν έλαβε μέρος ο 

μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλης. Η αποστροφή αυτή προς τα κοινά θα 

μπορούσε να σχετιστεί με την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, η 

οποία ενίσχυε το αίσθημα καχυποψίας μεταξύ των δύο στοιχείων. Η άρνηση της 

πλειοψηφίας των μουσουλμάνων στρατευσίμων να διατηρήσουν την ελληνική 

υπηκοότητα, καθώς δεν επιθυμούσαν να ανήκουν σε στρατό εχθρικό προς την 
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Οθωμανική Αυτοκρατορία, και η ανυποταξία εκείνων οι οποίοι είχαν διατηρήσει την 

ελληνική υπηκοότητα είχε δημιουργήσει αρνητικό κλίμα το οποίο ενισχυόταν από 

τις ελληνοτουρκικές συγκρούσεις στα μικρασιατικά εδάφη, τοποθετώντας τους σε 

μειονεκτική θέση. Η στάση αυτή θα μπορούσε να εκληφθεί ως εκούσια στάση 

ουδετερότητας η οποία στόχευε στην εξασφάλιση της προστασίας των ίδιων και 

των περιουσιών τους∙ ενδεχομένως να πείστηκαν και από τις εξαγγελίες των 

αντιβενιζελικών περί παύσεως των εχθροπραξιών στο μικρασιατικό μέτωπο. Μια 

καιροσκοπικού χαρακτήρα πολιτική η οποία απέρρεε από την αδυναμία ερμηνείας 

του εκλογικού αποτελέσματος, οδηγώντας σε οικειοθελή αποστασιοποίηση του 

μουσουλμανικού στοιχείου από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις.
618

 

     Η άλλη άμεση προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης ήταν η αποκατάσταση των 

θυμάτων της «βενιζελικής τυραννίας» και η ανατροπή των πεπραγμένων της.
619

 Το 

Υπουργείο των Εσωτερικών με τηλεγραφική διάταξη προς τους νομάρχες του 

κράτους κοινοποίησε την απόλυση όλων των δημάρχων οι οποίοι διορίστηκαν από 

την κυβέρνηση Βενιζέλου.
620

 Σύμφωνα με αυτή τη διαταγή στις κενές θέσεις 

επανήλθαν όλοι όσοι είχαν εκλεγεί από τον λαό επειδή δεν είχαν προσχωρήσει στο 

κίνημα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.
621

 Αυτό πρακτικά σήμαινε την παύση του 

φιλοβενιζελικού δήμαρχου Ηρακλείου Ιωάννη Βογιατζάκη και την επάνοδο του 

αιρετού, από το 1911, Στυλιανού Γεωργίου. Ωστόσο, ο βενιζελικός τύπος την έκρινε 

αντισυνταγματική. Ο συντάκτης της Νέας Εφημερίδος τόνισε ότι δεν δύναται να 

αναλάβει τα καθήκοντα του δημάρχου «…επειδή ούτος ανεκηρύχθη υποψήφιος 

βουλευτής εν τω Νομώ Λασηθίου θεωρείται και είναι παρατημένος του 

δημαρχιακού αξιώματος κατά ρητήν διάταξιν του συντάγματος».
622

 Μάλιστα, 

επιθυμώντας να αιτιολογήσει τη θέση του επικαλείται το άρθρο 71 του 

Συντάγματος το οποίο προβλέπει ότι κανένας δημόσιος υπάλληλος ή δήμαρχος δεν 
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μπορεί να ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής χωρίς προηγούμενη παραίτηση του 

από τη θέση αυτή.
623

 

     Παρόλα αυτά, ο Γεωργίου, στηριζόμενος σε εγκύκλιο του Υπουργείου των 

Εσωτερικών προχώρησε, χωρίς τη συνδρομή του δημοτικού συμβουλίου, σε 

εκκαθαρίσεις στους δημοτικούς υπαλλήλους και στο διορισμό νέων.
624

 Στις 1 

Δεκεμβρίου 1920, κοινοποιήθηκε η απόλυση του δημαρχιακού παρέδρου και στη 

θέση του τοποθετήθηκε αντιβενιζελικός.
625

 Ακόμη, από τον συνολικό αριθμό των 

μελών του δημοτικού συμβουλίου μόλις 6 αποτελούσαν μέλη του Φιλελεύθερου 

κόμματος.
626

 Χαρακτηριστικές από αυτήν την άποψη είναι οι εκ νέου αλλαγές στην 

ονομασία των βασικότερων οδών και πλατειών.
627

 Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο 

ότι για τον Απρίλιο του επόμενου χρόνου (1921) είχε ορισθεί η διενέργεια 

δημοτικών εκλογών.
628

 Διαπιστώνουμε, επομένως, μία εναλλαγή συναισθημάτων 

με τους βενιζελικούς να βρίσκονται, πλέον, στη θέση του κατηγόρου αποδίδοντας 

στους αντιβενιζελικούς περιορισμό των συνταγματικών ελευθεριών και καταπάτηση 

της ζωής και της περιουσίας των «…πρώην ελεύθερων πολιτών…»,
629

 

χρησιμοποιώντας ως μέσο άσκησης πίεσης την αστυνομία. Το 1920-1922 

διαδέχθηκε το 1917-1920 μετατρέποντας τον καταπιεστή σε καταπιεζόμενο.  

  

4.6. Η Μικρασιατική καταστροφή και η «επανάσταση» του 1922 

     Η μικρασιατική καταστροφή –η τουρκική επίθεση και συγχρόνως η άτακτη 

υποχώρηση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων- και η εκδήλωση του 

Στρατιωτικού Κινήματος, στις 11 Σεπτεμβρίου 1922, από τις μονάδες που είχαν 
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 Νέα Εφημερίς, 22.11.1920. 
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 Δρακοντίδης, Μπαμιεδάκης, Φανουράκης, Μακράκης, Κασσιμάτης και Λαλακάκης. Επιπλέον, η 

Γενική Διοίκηση Κρήτης θέλοντας να αντικαταστήσει τους παραιτηθέντες Κ. Σταματάκη, Γ. Ξηρά, Γ. 

Βιστάκη, Ε. Βασιλάκη και τον αποθανόντα Γ. Γιαννακάκη διόρισε δημοτικούς συμβούλους Ηρακλείου 

τους Μιχ. Θιακάκη, Εμμ. Μελισσείδη, Κ. Βερουδάκη, Ν. Καστρινάκη και Ρασήχ Ασπράκη. Βλ. Νέα 

Εφημερίς, 15.12.1920.  
627

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 22.12.1920. 
628

 Νέα Εφημερίς, 16.1.1921.   
629

 Νέα Εφημερίς, 29.11.1920. 



259 

 

διαπεραιωθεί στη Χίο και τη Μυτιλήνη, συνέπεια της κατάρρευσης του 

(μικρασιατικού) μετώπου, και τις εκκένωσης της Μικράς Ασίας που ολοκληρώθηκε 

μέχρι τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, μετέβαλε εκ νέου το πολιτικό σκηνικό. 

Επικεφαλής ήταν οι συνταγματάρχες Νικόλαος Πλαστήρας και Στυλιανός Γονατας. 

Στις 13 Σεπτεμβρίου αποβιβάστηκαν στο Λαύριο για να βαδίσουν προς την Αθήνα, 

αξιώνοντας την άμεση διάλυση της εθνοσυνέλευσης, άχρωμη κυβέρνηση 

εμπιστοσύνης της Αντάντ και ενίσχυση του μετώπου στη Θράκη.
630

 Στις 14 

Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος παραιτήθηκε και στις 30 έφυγε οριστικά για το 

εξωτερικό, όπου και επρόκειτο να πεθάνει στις 27 Δεκεμβρίου (Παλέρμο).
631

 Μετά 

την επικράτηση του, στις 14 Σεπτεμβρίου 1922, το Κίνημα του Στρατού και του 

Στόλου εξελίχθηκε σε στρατιωτική δικτατορία, που ονομάστηκε επίσημα 

«Επανάσταση του 1922».
632

 Μολονότι αρχικά υπήρξε αμιγώς στρατιωτική 

αντίδραση στην ταπείνωση της καταστροφής, η «Επανάσταση» απέτυχε να 

παραμείνει «υπεράνω κομμάτων» και να παραμερίσει τις προϋπάρχουσες 

κομματικές διενέξεις. Υπό την πίεση των γεγονότων και των πιο ακραίων στοιχείων 

της, η πολιτική της πήρε αμέσως το χαρακτήρα μιας τακτοποίησης λογαριασμών με 

τον αντιβενιζελισμό, οδηγώντας μοιραία στην ταύτιση της με τον βενιζελισμό.
633

 Η 

«Επανάσταση» του 1922 κατέληξε να μην είναι άλλο από στρατιωτική επικράτηση 

του βενιζελισμού επί των αντιπάλων του.  

     Μία απ’ τις άμεσες προτεραιότητες ήταν η επίλυση του υπαλληλικού 

ζητήματος.
634

 Κατόπιν διαταγής του αρχηγού της «Επανάστασης» συνταγματάρχη 

Πλαστήρα συστήθηκαν επιτροπές ανά υπουργείο για την εκκαθάριση των 

υπαλλήλων (σε σύντομο χρονικό διάστημα).
635

 Στο σύνολο του ο βενιζελικός τύπος 

του Ηρακλείου, και όχι μόνο, επεσήμανε ότι «…ο καταλυθείς παλαιοκομματισμός 

μαζί με τας τόσας άλλας συμφοράς ας επέφερεν, εδημιούργησε και την πλήρη 
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εξάρθρωσιν των δημοσίων υπηρεσιών, εις βαθμόν ώστε να είναι αδύνατον να 

λειτουργήση σήμερον κανονικώς η κρατική μηχανή».
636

 

     Η επανάσταση, μέσω της Γενικής Διοίκησης Κρήτης, προέβη στην απομάκρυνση 

των διορισμένων από το αντιβενιζελικό καθεστώς δημοτικών συμβούλων 

τοποθετώντας ξανά βενιζελικούς.
637

 Η επάνοδος των βενιζελικών στην ηγεσία του 

Δήμου Ηρακλείου σήμαινε, ταυτοχρόνως, και νέο κύκλο αντεκδικήσεων σε βάρος 

των αντιβενιζελικών. Στις 1 Δεκεμβρίου 1922, επιδόθηκε η απόλυση του δημάρχου 

Ηρακλείου Στυλιανού Γεωργίου και διορίστηκε στη θέση του ο Ιωάννης 

Βογιατζάκης.
638

 Το ίδιο συνέβη και με τη θέση του δημαρχιακού παρέδρου.
639

 

Επίσης, οι απολυθέντες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα υπάλληλοι επανήλθαν 

προσωρινά μέχρι την αναθεώρηση των αποφάσεων από τα οριζόμενα από το 

νομοθετικό διάταγμα συμβούλια. Οι υποβιβασθέντες ανάκτησαν το βαθμό τους με 

την οριστική διαβάθμιση του ζητήματος από τα ανωτέρω συμβούλια.
640

 Εκείνο που 

προξενεί εντύπωση από τα στοιχεία που συλλέξαμε είναι ότι πολλές από τις 

εκκαθαρίσεις στο υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου εμφανίζονται ως οικειοθελείς 

παραιτήσεις.
641

 Είναι αξιοσημείωτο ότι μεταβάλλεται για ακόμη μία φορά η 

ονομασία των κεντρικότερων οδών και πλατειών.
642

 Λίγες μέρες αργότερα, 5 

Δεκεμβρίου 1922, ο Δήμος Ηρακλείου σε έκτακτη σύνοδο του «επιδοκιμάζει 

πλήρως και αποδέχεται ευγνωμόνως το έργον της επαναστάσεως…».
643

 Ακολούθως, 

ο Ιωάννης Βογιατζάκης υπέβαλε προς το Δημοτικό συμβούλιο έκθεση στην οποία 

παρουσιάζεται η κατάσταση του Δήμου μετά την 1
η
 Νοεμβρίου 1920 κατηγορώντας 

την προηγούμενη δημοτική αρχή για την οικτρή οικονομική κατάσταση την οποία 

εμφανίζουν τα οικονομικά του Δήμου.
644
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 Από τη θέση τους απομακρύνθηκαν οι Δημ. Στερεός, Κων/νος Βερουδάκης, Μπ. Τσαλικάκης, 

Ρασήχ Ασπράκης, Μιχ. Θιακάκης, Ιωάν. Κασσαπάκης και Κων/νος Γαλανάκης και διορίστηκαν οι Αντ. 

Χατζηδάκης-Νίβας, Άλεξ. Γεωργιάδης, Μιχ. Κουναλάκης, Μιλτ. Ανδρεαδάκης, Ιωάννης Αδάμης, Στ. 

Αλεξίου και Ανδρ. Καστελλάκης. Βλ. Νέα Εφημερίς, 1.10.1922. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 2.12.1922. Βλ. Επίσης Νέα Εφημερίς, 2.12.1922. 
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 Ο Απόστολος Ξενουδάκης αντικατέστησε τον Γεώργιο Πιθαράκη. Βλ. Νέα Εφημερίς, 2.12.1922. 
640

 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 12.12.1922. Βλ. Επίσης Νέα Εφημερίς, 11.11.1922.  
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 12.12.1922. 
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 Στο ίδιο. 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 5.12.1922. Βλ. επίσης Νέα Εφημερίς, 6.12.1922 και 15.12.1922. 
644

 Νέα Εφημερίς, 31.12.1922. 



261 

 

     Η Συνθήκη της Λωζάνης υπογράφηκε στη Λωζάνη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου 

1923 από την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες χώρες που πολέμησαν στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μιρασιατική Εκστρατεία (1919-1922) και συμμετείχαν 

στην Συνθήκη των Σεβρών συμπεριλαμβανομένης και της ΕΣΣΔ (που δεν συμμετείχε 

στην προηγούμενη συνθήκη). Στις 25 Μαρτίου 1924, η Δ΄ Συντακτική Συνέλευση 

ψήφισε ομόφωνα την έκπτωση της δυναστείας και την ανακήρυξη της 

Δημοκρατίας.
645

 Το τετελεσμένο πλέον γεγονός εγκρίθηκε με ποσοστό 70% από το 

δημοψήφισμα που έγινε στις 13 Απριλίου. Στις 25 Ιουνίου 1925, ο Θεόδωρος 

Πάγκαλος ανέτρεψε την κυβέρνηση Μιχαλακόπουλου με πραξικόπημα χωρίς να 

συναντήσει ουσιαστική αντίσταση.
646

  

 

4.7. Δημοτικές εκλογές 1925 

     Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του δημάρχου Ηρακλείου, στις εκλογές της 25
ης

 

Οκτωβρίου 1925,
647

 ήταν ο νυν δήμαρχος Ιωάννης Βογιατζάκης,
648

 ο επιθεωρητής 

της Αγροφυλακής Ηρακλείου Σταύρος Μαρκόπουλος
649

 ο πρώην δήμαρχος 

Στυλιανός Γεωργίου,
650

 ο Γεώργιος Λογιάδης
651

 και ο Εμμανουήλ Κακουδάκης.
652

 

Δηλαδή, συνολικά, 5 υποψήφιοι δήμαρχοι, 5 υποψήφιοι πάρεδροι και 70 

υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι με τη Νέα Εφημερίς να σημειώνει «…ότι όλαι αι 

τάξεις των πολιτών και πάσαι αι κομματικαί αποχρώσεις κατήλθον εις τον εκλογικόν 

αγώνα».
653

 Μάλιστα, ο δήμαρχος Ηρακλείου επικαλούμενος τον εισαχθέντα στην 

Κρήτη δημοτικό νόμο επισήμανε ότι δεν υποχρεούται σε παραίτηση εξαιτίας της 
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 ΒΔΒ/ΠΔΣ, συνεδρία 17.4.1924. Βλ. επίσης Γ. Μαυρογορδάτος, «Μεταξύ δύο πολέμων, Πολιτική 

ιστορία 1922-1940»…, ό.π., σ. 12-13.   
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 Γ. Μαυρογορδάτος, «Μεταξύ δύο πολέμων, Πολιτική ιστορία 1922-1940»…, ό.π., σ. 14-15.   
647

 Νέα Εφημερίς, 24.12.1925 και Η Ίδη, 12.9.1925.  
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 Νέα Εφημερίς, 21.9.1925, 9.10.1925 και Η Ίδη, 22.9.1925.  
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 Νέα Εφημερίς, 26.9.1925, 4.10.1925, 9.10.1925 και Η Ίδη 22.9.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 9.10.1925 και Η Ίδη 3.10.1925. 
651

 Νέα Εφημερίς, 10.10.1925. 
652

 Στο ίδιο. 
653

 Στο ίδιο. 
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υποψηφιότητας του. Συνεπώς, θα παραμείνει στη θέση του και θα κατέλθει στις 

εκλογές κατέχοντας και το αξίωμα του δημάρχου.
654

 

     Οι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου μετά από μία ολόκληρη δεκατετραετία 

καλούνται να εκλέξουν μέσω της ψήφου τους δημοτικούς άρχοντες, με το συντάκτη 

της Νέας Εφημερίδος να υπογραμμίζει ότι «αι εκλογαί αύται καταντά να είναι 

σοβαρωτέρας σημασίας από τάς βουλευτικάς εκλογάς»,
655

 καλώντας, ταυτοχρόνως, 

τους εκλογείς να μην προσδώσουν «…κομματικόν χαρακτήρα εις τας εκλογάς». Επί 

μία δεκαετία οι δημοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες εναλλάσσονταν στα δημοτικά και 

κοινοτικά αξιώματα χωρίς την εκδήλωση της λαϊκής βούλησης. 

     Οι αντιβενιζελικοί παράγοντες της πόλης αναδιοργανωμένοι αποφάσισαν να 

κατέλθουν στον εκλογικό αγώνα συσπειρωμένοι γύρω από τον τέως δήμαρχο 

Ηρακλείου Στυλιανό Γεωργίου, συστήνοντας μάλιστα και δικό τους συνδυασμό 

δημοτικού συμβουλίου.
656

 Ο βενιζελικός τύπος «κατόπιν του κομματικού 

χρωματισμού τον οποίον προσδίδουν εις την εκλογήν του Δημάρχου…» παρότρυνε, 

επαγγελματικά και εφεδρικά σωματεία, τα οποία θα υποστήριζαν αρχικά τους 

υποψηφίους τους οποίους θα τους υποδεικνύονταν ανεξαρτήτως κόμματος, να 

αναθεωρήσουν τις αποφάσεις τους.
657

 Πράγματι, στις 13 Οκτωβρίου 1925, τα 

εφεδρικά και επαγγελματικά σωματεία της πόλης, υπακούοντας στις προτροπές του 

φιλελεύθερου τύπου, αφού συνήλθαν υπέδειξαν αυτούς οι οποίοι θα στελέχωναν 

το συνδυασμό των επαγγελματιών, συμπεριλαμβάνοντας μερικά από τα πιο 

επιφανή μέλη του, καθώς και εκπροσώπους των προσφύγων.
658

 Για τον ίδιο λόγο 

ενθάρρυνε και τους παράγοντες του Φιλελεύθερου Κόμματος να συνεννοηθούν 

μεταξύ τους για την ανάδειξη κοινού υποψηφίου από την παράταξη τους.
659

 Έπειτα 

από τα όσα επακολούθησαν τη μικρασιατική καταστροφή και τις πολιτικές διώξεις 

τις οποίες υφίστανται ο κωνσταντινισμός δημιουργείται η πεποίθηση, στις τάξεις 

της φιλελεύθερης μερίδας, περί οριστικής κατάρρευσης και υποταγής του. Η 
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 Νέα Εφημερίς, 21.9.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 24.9.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 3.10.1925 και Η Ίδη, 3.10.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 3.10.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 9.10.1925 και 13.10.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 3.10.1925. 
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επανάσταση του 1922 κατέληξε να μην είναι άλλο από στρατιωτική επικράτηση του 

βενιζελισμού επί των αντιπάλων του.
660

 

     Ωστόσο, ο αντιβενιζελικός τύπος αντικρούει τις κατηγορίες των αντιπάλων του 

περί οδηγιών οι οποίες δόθηκαν από το πολιτικό του κέντρο προκειμένου η 

αντιβενιζελική παράταξη να κατέλθει στον εκλογικό αγώνα ενωμένη.
661

 Αντιθέτως, 

όπως σημειώνει, «…ουδεμίαν απόλύτως πρόθεσιν έχομεν…να προσδώσωμεν 

κομματικήν χροιάν εις τας δημοτικάς εκλογάς εν τη πόλει μας».
662

 Ο λαός θα πρέπει 

να μείνει αδέσμευτος και ανεπηρέαστος, εκλέγοντας εκείνο το δήμαρχο και 

εκείνους τους δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι ασχέτως της πολιτικής τους 

απόχρωσης παρέχουν εχέγγυα.
663

 Η Ιδη θέλοντας να αποσυνδέσει την 

υποψηφιότητα Γεωργίου από τον πολιτικό χρωματισμό του εκλογικού αγώνα, αφού 

τόνισε ότι ο σύλλογος Ελευθεροφρόνων δεν προτίθεται να συστήσει δικό του 

ψηφοδέλτιο δημοτικών συμβούλων συνέστησε στους εκλογείς να υποστηρίξουν 

τους «…αρίστους εκ των υποψηφίων».
664

 

     Η εσωτερική διαπάλη των βενιζελικών και η αγωνιώδης προσπάθεια των 

αντιβενιζελικών, αφενός να διατηρήσουν την εσωτερική τους ενότητα και αφετέρου 

να προσεταιριστούν υπογείως, επωφελούμενοι ψηφοθηρικά, εκείνες τις 

φυγόκεντρες βενιζελογενείς δυνάμεις οι οποίες αποσπώνται από το Φιλελεύθερο 

Κόμμα, με άρμα τη προώθηση μιας περισσότερο μετριοπαθούς στάσης και ενός 

ανεξάρτητου από πολιτικούς χρωματισμούς δημάρχου και υποψήφιων δημοτικών 

συμβούλων, απετέλεσαν τους δύο βασικούς πυλώνες επάνω στους οποίους 

θεμελιώθηκε η προεκλογική περίοδος αναζωπυρώνοντας, συγχρόνως, το δίπολο 

βενιζελισμός-αντιβενιζελισμός.   

     Στις εκλογές μετέχει και το προσφυγικό στοιχείο με ανάλογο αριθμό υποψηφίων 

συμβούλων. Σύμφωνα με τη Νέα Εφημερίς κατέρχεται και το 

αγροτοεργατοκομμουνιστικό κόμμα με δικό του υποψήφιο δήμαρχο και Δημοτικό 
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Συμβούλιο.
665

 Μολονότι τα «Δημοκρατικά» κόμματα είχαν τη πλειοψηφία στο Δήμο 

Ηρακλείου κατήλθαν στις εκλογές με τρείς υποψηφίους δημάρχους, 

«παρασκευάζοντα», ισχυρίζεται ο αρθρογράφος της Νέας Εφημερίδος του 

Ηρακλείου, «…δια του καταμερισμού των ψήφων…», την επιτυχία του αντιπάλου 

τους Στυλιανού Γεωργίου εάν δεν επέλθει μεταξύ τους «συνεννόηση».
666

 Μάλιστα 

επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των κομματικών παραγόντων των 

«Δημοκρατικών» κομμάτων της πόλης για να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το 

ζήτημα του υποψηφίου δημάρχου που θα υποστηριχθεί ώστε να μην προκληθεί 

διάσπαση των «Δημοκρατικών» δυνάμεων.
667

 Ο βενιζελικός τύπος, έπειτα από την 

κάθοδο του Γεωργίου στις δημοτικές εκλογές, εξέφρασε τις αμφιβολίες του 

αναφορικά με την επικράτηση της παράταξης του στις επικείμενες δημοτικές 

εκλογές. Η αμφιβολία αυτή δεν οφείλεται τόσο στη δυναμική που αποπνέει η 

αντιβενιζελική παράταξη στο Δήμο Ηρακλείου όσο στη βενιζελική πολυδιάσπαση 

που δεν αφήνει ανεπηρέαστες τις τοπικές εκλογές. Τεχνητή ή μη η πόλωση των δύο 

κυριότερων πολιτικών μερίδων στόχευε περισσότερο στη φιλελεύθερη συσπείρωση 

και ανασύνταξη παρά στη σύγκρουση με τον αντιβενιζελικό παράγοντα και 

αποτύπωνε την εκφορά της ενδοβενιζελικής πόλωσης και διάσπασης που υφίσταται 

η παράταξη στο ζήτημα του πολιτεύματος από ένα ανώτερο επίπεδο, εθνικό, σε ένα 

κατώτερο, τοπικό. Σ’ αυτούς τους βενιζελογενείς πυρήνες διασπείρονται και οι 

βενιζελικοί της πόλης του Ηρακλείου αποδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο το 

Φιλελεύθερο Κόμμα. 

     Αν και ο Σύλλογος των Φιλελευθέρων Ηρακλείου ζητούσε από τους υποψηφίους 

Δημάρχους να επέλθει συνεννόηση μεταξύ τους, προκειμένου να υποστηριχθεί ο 

ένας από αυτούς, αντίθετα κανένας τους δεν είχε τη διάθεση να υποχωρήσει υπέρ 

του άλλου.
668

 Για το σκοπό αυτό ο Σύλλογος των Φιλελευθέρων συνέστησε 

επταμελή επιτροπή
669

 η οποία έλαβε εντολή να καταρτίσει ψηφοδέλτιο δημοτικών 

συμβούλων «…εκλέγουσα μεταξύ των υποψηφίων τους καλυτέρους και 
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 Νέα Εφημερίς, 17.10.1925. 
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 Επιτροπή η οποία αποτελούνταν από τους Ιω. Περδικογιάννη, Τίτο Γεωργιάδη, Ανδ. Ευγενή, Αντ. 

Νίβα, Μιχ. Χριστοφοράκη, Γ. Σηλυβού και Καμάρα. 
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ικανωτέρους του κόμματος δια να εξασφαλισθή και η επιτυχία του Δημοτικού 

συμβουλίου».
670

 Η επιτροπή συνήλθε στο Δημαρχείο σε συνεδρίαση υπό την 

προεδρεία του Αντ. Χατζηδάκη-Νίβα. Στη συνεδρίαση προσήλθαν και οι τρείς 

υποψήφιοι Βογιατζάκης, Μαρκόπουλος
671

 και Λογιάδης αλλά κανένας τους δεν 

έδειξε διατεθειμένος να υποχωρήσει. Μάλιστα ένας εξ αυτών, ο Λογιαδης 

διατείνονταν «…ότι εκπροσωπεί την αντίδρασιν κατά του κομμουνισμού».
672

 Να 

σημειωθεί, ότι έγινε τελικά δεκτή από όλους η πρόταση για τον καταρτισμό κοινού 

ψηφοδελτίου Δημοτικών Συμβούλων, ώστε να εξασφαλισθεί τουλάχιστον η 

επιτυχία του Συμβουλίου.  

     Ο αρθρογράφος της Νέας Εφημερίδος, υποστήριζε ότι ο Λογιάδης αντλούσε 

υποστήριξη ανεξαρτήτως κόμματος και στις λαϊκές τάξεις οι οποίες δεν ήταν 

φανατισμένες στις ιδεολογίες των δύο αντίθετων πολιτικών κομμάτων βενιζελικού-

αντιβενιζελικού. Συνεπώς, δεν έχρηζε ειδικής υποστηρίξεως από το κόμμα γι’ αυτό 

και δεν θα δέχονταν να κριθεί η υποψηφιότητα του από αυτό διότι θα τον έβλαπτε 

αντί να τον ωφελήσει.
673

 Ο Μαρκόπουλος επιχείρησε να προσεταιριστεί τους 

εφέδρους, διασπασμένοι και οι ίδιοι σε διάφορες φατρίες, και «…τας 

αφυπνισθείσας λαϊκάς τάξεις…» οι οποίες δεν έπαυσαν να χειραφετούνται από τα 

πολιτικά κόμματα. Συνεπώς, δεν υποτάσσεται ούτε στις υποδείξεις ούτε στις 

αποφάσεις του κόμματος. Ο μόνος ο οποίος εμφανίστηκε ως πιστός οπαδός του 

κόμματος και, σύμφωνα με τον αρθρογράφο βενιζελικής εφημερίδας, στηριζόταν 

αφενός στην εκτίμηση του λαού προς το σημαντικό δημοτικό του έργο και 

αφετέρου στην υποστήριξη του κόμματος ήταν ο Βογιατζάκης. Η εφημερίδα 

εκφράζει την ευχή προς τους φίλους του κόμματος να ψηφίσουν εκείνο τον οποίο 

θα υποδείξει η πλειοψηφία της συνέλευσης. 

     Οι διαλυτικές τάσεις που παρουσίαζε το Φιλελεύθερο κόμμα ανησυχούν το 

φιλοβενιζελικό τύπο ο οποίος σε μία ακόμη προσπάθεια να γεφυρώσει το χάσμα 

και να περιορίσει τις αντιθέσεις στη βενιζελική παράταξη, απέδιδε στην επερχόμενη 

εκλογική αναμέτρηση το χαρακτήρα ενός κρίσιμου τεστ για τις βουλευτικές εκλογές 
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 Νέα Εφημερίς, 17.10.1925. 
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 Ο Αγών, 14.10.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 17.10.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 18.10.1925. 
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που θα ακολουθούσαν.
674

 Εν συνεχεία, καλεί όλους εκείνους οι οποίοι αρνούνταν 

να υποταχθούν είτε να προχωρήσουν στην ίδρυση δικού τους κόμματος είτε να 

προσχωρήσουν στο αντιβενιζελικό. Διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος οι δημοτικές 

και βουλευτικές εκλογές να βρουν το πολιτικό κόμμα διαιρεμένο και σε πλήρη 

αναρχία. Συγχρόνως, εκφράζει τη πεποίθηση ότι το κόμμα θα πρέπει να 

ανασυγκροτηθεί και να αποκτήσει διοίκηση κύρους και επιβολής ώστε να μην 

αμφισβητούνται οι αποφάσεις του.  

     Μάλιστα, ο συντάκτης της Νέας Εφημερίδος σχολιάζει σκωπτικά τις προσπάθειες 

των Μαρκόπουλου και Λογιάδη να δημιουργήσουν ένα κλίμα ενθουσιασμού μέσα 

από την διοργάνωση πολιτικών διαλέξεων
675

 μπροστά σ’ ένα ακροατήριο το οποίο 

απάρτιζαν κυρίως «…διαβατικοί περίεργοι, άνευ ανδιαφέροντος και φυσικώ τω 

λόγω άνευ ενθουσιασμού».
676

 Εν αντιθέσει με τους ανωτέρω συνυποψήφιους του ο 

Βογιατζάκης επισκέφθηκε τα προάστια και συνομίλησε με τους κατοίκους, γεγονός 

που σχολιάστηκε θετικά από τη Νέα Εφημερίς.
677

 Όσο για τον Εμμανουήλ 

Κακουδάκη «…εξέδραμεν εις Χρυσοπηγήν, όπου επεκοινώνησε μόνον με τους 

ολίγους μπολσεβικίζοντες εφέδρους οι οποίοι είνε γνωστοί και ωρισμένοι».
678

 

     Σε νέα διευρυμένη σύσκεψη που συνεκλήθη, στις 19 Οκτωβρίου 1925, αυτή τη 

φορά από την επταμελή επιτροπή, που συνέστησε ο σύλλογος των Φιλελευθέρων, 

με τη συμμετοχή των πιο επιφανών μελών του κόμματος, αποφασίστηκε ο 

καταρτισμός νέας δεκατετραμελούς επιτροπής
679

 η οποία θα είχε σαν στόχο την 

εξεύρεση τέταρτου υποψήφιου Δημάρχου, υπέρ του οποίου θα απέσυραν την 

υποψηφιότητα τους οι Βογιατζάκης, Λογιάδης και Μαρκόπουλος, τον οποίο θα 

υποδείκνυε στο κόμμα να τον ψηφίσει σύσσωμο, να καταρτίσει ψηφοδέλτιο 

δημοτικών συμβούλων και πάρεδρο.  
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 Νέα Εφημερίς, 19.10.1925. 
675

 Στο ίδιο. 
676

 Στο ίδιο. 
677

 Στο ίδιο. 
678

 Στο ίδιο. 
679

 Νέα Εφημερίς, 20.10.1925. Η επιτροπή αποτελούνταν από τους Στρατηγό Κατεχάκη, Χατζιδάκη 

Νίβα, Αντ. Ανεμογιάννη, Ι. Περδικογιάννη, Σπυρ. Χατζιδάκη, Στ. Μακράκη, Μιχ. Καστελλάκη, Εμμ. 

Μπαμιεδάκη, Μήλ. Κασιμάτης, Στ. Βαϊκούση, Χ. Ελευθεριάδης, Εμμ. Κρουσταλάκης, Γ. Συληβός και 

Ανδ. Ευγενής. Βλ. επίσης Η Ίδη, 21.10.1925 
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     Στις 20 Οκτωβρίου 1925, η καταρτισθείσα επιτροπή συνήλθε ξανά για την 

ανεύρεση τέταρτου προσώπου το οποίο θα αποδεχόταν την υποψηφιότητα του 

Δημάρχου, αλλά όλα τα πρόσωπα στα οποία απευθύνθηκε αρνήθηκαν εφόσον 

επέμεναν στην υποψηφιότητα τους οι νυν υποψήφιοι. Έτσι η επιτροπή αποφάσισε 

να προσκαλέσει όλους τους πολιτευόμενους του Νομού να βρουν συμβιβαστική 

λύση για να μην διασπασθεί το κόμμα στις προσεχείς δημοτικές εκλογές
680

 και 

κατήρτισε το οριστικό ψηφοδέλτιο του Δημοτικού Συμβουλίου και των παρέδρων, 

το οποίο θα είναι κοινό και για τους τρείς υποψηφίους.
681

 

     Η ανησυχία τους ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο όταν στο Ηράκλειο κατέβηκε ο 

απεσταλμένος του Μεταξικού κόμματος (Ελευθερόφρονες) Βασίλειος Μεϊμεράκης 

με σκοπό να ενισχύσει τον αγώνα του αντιβενιζελικού υποψηφίου, Στυλιανού 

Γεωργίου.
682

 Η εξέλιξη αυτή «υποχρέωσε» το Φιλελεύθερο Σύλλογο να καλέσει 

«επειγόντως» το βουλευτή Ηρακλείου Μαρή, να κατέλθει προς διευθέτηση της 

κατάστασης. Μάλιστα ο αρθρογράφος της Νέας Εφημερίδος ισχυρίζεται ότι η 

κάθοδος Μεϊμαράκη συνοδεύθηκε και από συμφωνία με τον κομμουνιστή 

υποψήφιο Εμμανουήλ Κακουδάκη η οποία προέβλεπε οι ψήφοι των φίλων του, 

λόγω του ότι ανήκουν στο αντιβενιζελικό στρατόπεδο, να δοθούν στον Στυλιανό 

Γεωργίου, να εξακολουθήσει όμως να υποστηρίζει την υποψηφιότητα του για να 

συγκεντρώσει τις ψήφους των βενιζελικών εφέδρων οι οποίοι τον υποστηρίζουν για 

να τους αποσπάσουν από τους φιλελεύθερους υποψήφιους.
683

 Αντιθέτως, τα 

σωματεία των επαγγελματιών Ηρακλείου κινούμενα ανεξάρτητα από τις κυρίαρχες 

πολιτικές γραμμές κατήρτισαν, στις 22 Οκτωβρίου 1925, «κοινή αποφάσει» το δικό 

τους ψηφοδέλτιο.
684

 

     Η εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης παραμονές των εκλογών στάθηκε αδύνατο να 

επιτευχθεί έτσι το Φιλελεύθερο κόμμα με ανακοινωθέν του συνέστησε στους 

ψηφοφόρους του να υποστηρίξουν ένα υποψήφιο δήμαρχο, τον Ι. Βογιατζάκη, τον 

οποίο υπέδειξε το κόμμα και για τους Δημοτικούς Συμβούλους το ψηφοδέλτιο το 
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 Νέα Εφημερίς, 21.10.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 22.10.1925. 
682

 Νέα Εφημερίς, 22.10.1925 και 23.10.1925. 
683

 Νέα Εφημερίς, 23.10.1925. 
684

 Νέα Εφημερίς, 24.10.1925. 
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οποίο κατήρτισε η επιτροπή του κόμματος.
685

 Ο αντιβενιζελικός Αγώνας στηλιτεύει 

το γεγονός ότι το ανακοινωθέν του Συλλόγου των Φιλελευθέρων υπογράφουν και 

κάποιοι ξένοι προς τον Δήμο Ηρακλείου, από άλλες επαρχίες και από άλλους 

Δήμους «ορμώμενοι», κατηγορώντας τους ότι επιτρέπουν την «…ανάμιξιν ξένων 

προς τον δήμον προσώπων εις τα της εκλογής των αρχόντων του».
686

  

     Παρόλη την πολιτική χροιά η οποία αποδόθηκε στις δημοτικές εκλογές καθ’ όλη 

τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου δεν σημειώθηκε κανένα επεισόδιο.
687

 

Τελικά, ο υποψήφιος του Φιλελεύθερου Κόμματος Ιωάννης Βογιατζάκης 

επικράτησε του κυριότερου αντιπάλου του Στυλιανού Γεωργίου λαμβάνοντας 1.343 

ψήφους, από 3.449 έγκυρες ψήφους (3.740 εκλογείς μας δίνει η Νέα Εφημερίς και 

3.487 η Ίδη), ή το 38,94%.
688

 Ο αντιβενιζελικός υποψήφιος συγκέντρωσε 919 

ψήφους ή το 26,65%. Συγκέντρωσαν επίσης ο Λογιάδης 15,85%(547), ο 

κομμουνιστής Κακουδάκης 12,46%(430) και ο Μαρκόπουλος 6,08%(210).
689

 

Αθροιστικά, οι βενιζελικοί συγκέντρωσαν το 60,87% των ψήφων.  

     Την εκλογή όμως του δημάρχου ακύρωσε το Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου. Η 

εκλογή ακυρώθηκε, μεταξύ άλλων, διότι εντοπίστηκαν να έχουν ψηφίσει άτομα τα 

οποία δεν ήταν εγγεγραμμένα στους εκλογικούς καταλόγους. Επρόκειτο, καταρχήν, 

για έφεδρους οι οποίοι ενώ ψήφισαν με το απολυτήριο τους η εφορευτική 

επιτροπή παρέλειψε να σημειώσει την ανωτέρω λεπτομέρεια, συγχρόνως όμως δεν 

ήταν εγγεγραμμένοι ούτε στους εκλογικούς καταλόγους. Ομοίως, εκλογείς ψήφισαν 

με διαφορετικό ονοματεπώνυμο, καθώς επίσης και σε ένα από τα εκλογικά κέντρα 

καταμετρήθηκαν επιπλέον ψηφοδέλτια. Αθροιστικά, το συμβούλιο 

πλημμελειοδικών εντόπισε 252 ψηφοδέλτια τα οποία χαρακτηρίστηκαν άκυρα. 

Εξαιτίας αυτού θεώρησε ότι αν οι ανωτέρω ψήφοι αφαιρεθούν από τους 1.347 τους 
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 Στο ίδιο και Ο Αγών, 24.10.1925.   
686

 Ο Αγών, 24.10.1925.   
687

 Νέα Εφημερίς, 25.10.1925 και Η Ίδη 28.10.1925. 
688

 Δημοτικοί σύμβουλοι εξελέγησαν οι Ανδρέας Παπαδόπουλος, Νεοκλής Θεοδοσιάδης, Στυλ. 

Κωνσταντινίδης, Στυλ. Τζωρτζακάκης, Κ. Μαρκατάτης, Δημ. Δημόπουλος, Ι. Περτσελάκης, Αλ. 

Γεωργιάδης, Δημ. Χαλκιαδάκης, Στυλ. Γιαμαλάκης, Εμμ. Σπινθουράκης, Ιωσήφ Αληγιζάκης, Μιχ. 

Θαλασσινός, Χαρ. Γεδίκογλου, Εμμαν. Τριανταφυλλάκης, Ευαγ. Ανερραψής, Νικόλαος Καρρέλης, Στ. 

Μακράκης, Ιωάν. Δρακοντίδης, Σκ. Φουντουλάκης, Ευαγ. Μιχελιδάκης, Εμμ. Ξανθάκης, Κων. 

Κουλούρας, Παπαδάκης. Βλ. Νέα Εφημερίς, 4.11.1925 και Η Ίδη, 28.10.1925, 3.11.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 26.10.1925, 28.10.1925 και Η Ίδη 28.10.1925. 
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οποίους έλαβε ο επιτυχών Ιωάννης Βογιατζάκης και προστεθούν στις 921 που έλαβε 

ο αποτυχών Στυλιανός Γεωργίου, το αποτέλεσμα της εκλογής μεταβάλλεται. Με το 

σκεπτικό αυτό το συμβούλιο αποφάνθηκε ότι η εκλογή της 25
ης

 Οκτωβρίου είναι 

άκυρη.
690

 Ο Ιωάννης Βογιατζάκης υπέβαλε ένσταση κατά της πρωτόδικης απόφασης 

στο εφετείο Κρήτης με το φιλοβενιζελικό τύπο να μιλά για «…δικαστικήν πλάνην εις 

ην ως άνθρωποι περιέπεσαν οι δικάσαντες δικασταί».
691

 Αυτό σήμαινε, σύμφωνα 

με το Υπουργείο των Εσωτερικών, ότι η ακύρωση της εκλογής του δημάρχου από το 

εφετείο συνεπαγόταν και ακύρωση της εκλογής των δημαρχιακών παρέδρων και 

δημοτικών συμβούλων, έστω και αν δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της 

εκλογής
692

 και επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας.
693

 Τελικά, στις 18 Δεκεμβρίου 

1925, το εφετείο Κρήτης ακύρωσε την Πρωτόδικη απόφαση κάνοντας δεκτή την 

έφεση του Δημάρχου Ηρακλείου Ιωάννη Βογιατζάκη.
694
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 Νέα Εφημερίς, 23.11.1925 και Η Ίδη 17.11.1925, 24.11.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 24.11.1925 και 27.11.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 27.11.1925. 
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 Νέα Εφημερίς, 3.12.1925. 
694

 Νέα Εφημερίς, 19.12.1925,  20.12.1925 και 21.12.1925. 
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Συμπεράσματα 

     Το Ηράκλειο, μαζί με τα Χανιά και το Ρέθυμνο, τόσο εντός της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας όσο και κατά την περίοδο της Αυτονόμου Κρητικής Πολιτείας 

συνεχίζουν να αποτελούν τα παραδοσιακά αστικά κέντρα της νήσου. Η δημιουργία 

της Αυτονόμου Πολιτείας σηματοδοτεί τη σταδιακή εξασθένιση του 

μουσουλμανικού πληθυσμού της πόλης του Ηρακλείου, έως τον οριστικό αφανισμό 

του στα 1923, και την ενίσχυση του χριστιανικού. Το μουσουλμανικό στοιχείο της 

πόλης στα 1900, αν και αποδυναμωμένο, υπερτερεί αριθμητικά του χριστιανικού. 

Το οικονομικό κέντρο του νομού αρχίζει να μεταβάλλεται σε μια άλλη πόλη. Από τη 

μία, μεγάλο μέρος του μουσουλμανικού πληθυσμού, αμέσως μετά την τελευταία 

επανάσταση που οδήγησε στη δημιουργία της Αυτονόμου Πολιτείας, στρέφεται 

προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από την άλλη, τα συνεχή ρεύματα των 

εσωτερικών χριστιανών μεταναστών –προέρχονταν από την ενδοχώρα του νομού- 

μεταβάλλουν σε μερικά χρόνια τη θρησκευτική ταυτότητα της πόλης. Μέσω, 

λοιπόν, αυτών των ανακατατάξεων συντελείται η θρησκευτική και εθνική 

ομογενοποίηση της πόλης.  

     Η στεγανότητα του πληθυσμού της πόλης και της υπαίθρου, που κυριαρχούσε σε 

όλη τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα, στα 1898 παύει να υφίσταται. Με την κατάλυση 

της οθωμανικής κυριαρχίας και τον περιορισμό του βαρύνοντος ρόλου των 

μουσουλμάνων η αγροτική έξοδος των χριστιανών προς τις πόλεις κατέστη δυνατή, 

χωρίς όμως να προκαλέσει αισθητές επιπτώσεις στην αναλογία του πληθυσμού των 

πόλεων και της υπαίθρου. Το Ηράκλειο γίνεται πόλος έλξης των κατοίκων της 

αγροτικής ενδοχώρας που προσδοκούν μια καλύτερη ζωή στο αστικό κέντρο του 

νομού. Παρά το γεγονός ότι το μουσουλμανικό στοιχείο της πόλης στα 1900 είναι 

ακόμα ισχυρό το χριστιανικό στοιχείο έχει όλο και περισσότερο τον έλεγχο στο 

εμπόριο και την αγορά ακινήτων. Όσο περνούν τα χρόνια τόσο μειώνεται η 

δυναμική της μουσουλμανικής κοινότητας του Ηρακλείου. Έτσι μετά το 1906 η 

συμμετοχή της στο εμπόριο και τη «βιομηχανία» περιορίζεται, όπως και η 

συμμετοχή τους σε θέσεις κλειδιά της διοίκησης. Στο αντίθετο άκρο η χριστιανική 

συμμετοχή στους επαγγελματικούς κλάδους των γεωργών και των κτηματιών 

παρέμενε αμελητέα.  
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     Στη δεύτερη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα η δημογραφική αύξηση του χριστιανικού 

πληθυσμού, με παράλληλη μείωση του μουσουλμανικού, μεταβάλλει την 

εθνοθρησκευτική ισορροπία στην πόλη του Ηρακλείου. Βέβαια η απουσία 

αναλυτικών απογραφικών δεδομένων μας στερεί τη δυνατότητα μιας πλήρους 

απεικόνισης της δημογραφικής εξέλιξης των δύο θρησκευτικών στοιχείων της 

πόλης. Παρόλα αυτά ο τοπικός τύπος εκείνης της εποχής, με άμεσες και έμμεσες 

αναφορές που κάνει, αποτελεί μια εξαιρετική πηγή στοιχείων. Η Ελλάδα από το 

1912 μπαίνει στη δίνη μιας ταραγμένης εθνικής περιόδου και πολεμικών 

συγκρούσεων. Αυτό είχε σαν συνέπεια να φουντώσει ο φυλετικός φανατισμός του 

παρελθόντος μεταξύ των δύο κοινοτήτων και οι ειρηνικές περίοδοι να αποτελούν, 

απλώς, μικρά διαλείμματα σε παρατεταμένες περιόδους εντάσεων και 

ανασφάλειας των μουσουλμάνων σε όλη την Κρήτη.  

     Στον Δήμο Ηρακλείου, βέβαια, όλοι αποβλέπουν στη διατήρηση ενός 

ισορροπημένου προϋπολογισμού. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προσπάθεια 

του Δήμου Ηρακλείου για την κάλυψη των συμβατικών του υποχρεώσεων και 

περιορισμού των μη συμβατικών. Δεν πρέπει εξάλλου να παραβλέψουμε ότι ο 

Δήμος προσβλέπει, σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, στην αύξηση 

των φορολογικών εσόδων∙ σε μια τέτοια ερμηνεία συνηγορεί τόσο η αύξηση των 

φορολογικών εσόδων, όσο και η επιβάρυνση των φορολογικών συντελεστών. Στο 

κοινωνικό επίπεδο, εφαρμόζεται ένα φορολογικό πλαίσιο το οποίο επιβαρύνει 

περισσότερο τα μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα έναντι των ανώτερων, 

μέσω της σταδιακής διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, της αύξησης της 

φορολογίας και της διάχυσης της στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες της πόλης. 

Είναι χαρακτηριστικός από την άποψη αυτή ο ρόλος της πόλης του Ηρακλείου ως 

οικονομικό και εμπορικό κέντρο του νομού. Η σημασία της πόλης η οποία καλείται 

να λειτουργήσει ως εισαγωγικό λιμάνι εξυπηρετώντας τις καταναλωτικές ανάγκες 

του νομού, και όχι μόνο, ενισχύει όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις∙ το Ηράκλειο 

γίνεται πόλος έλξης των αγροτικών προϊόντων της ενδοχώρας του νομού. Επιπλέον, 

θα πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι συγχρόνως και αστικός και 

αγροτικός. 
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     Στο μεταξύ, η ένωση της Κρήτης με το ελληνικό κράτος συνέβαλε, μεταξύ άλλων, 

στη σταδιακή αφομοίωση ενός φορολογικού πλαισίου το οποίο ουσιαστικά δεν 

ακύρωνε το προηγούμενο αλλά ερχόταν να το συμπληρώσει. Δεν θα πρέπει 

εξάλλου να παραβλέψουμε τη στενή σύνδεση της κρητικής με την ελληνική 

οικονομία. Το γεγονός της διαμόρφωσης ενός φορολογικού πλαισίου την περίοδο 

της Κρητικής Πολιτείας το οποίο προσιδίαζε σε εκείνο του ανεξάρτητου βασιλείου 

υποδήλωνε την πεποίθηση ότι το στάδιο της αυτονομίας είναι προσωρινό και δεν 

θα αργήσει η πολυπόθητη ένωση με την Ελλάδα. Ενός πλαισίου το οποίο στόχευε 

αφενός στην ελάφρυνση των κατοίκων από άμεσους φόρους και αφετέρου στην 

αύξηση τόσο του αριθμού όσο και των εσόδων των έμμεσων φόρων, μέσω της 

διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, αλλά και της αύξησης των φορολογητέων 

ειδών. Τις τάσεις αυτές ενίσχυαν οι μικρές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν 

αμέσως μετά την ένωση. 

     Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα το Ηράκλειο υφίσταται τις οικονομικές 

συνέπειες των Βαλκανικών και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Άλλωστε, οι μειωμένες 

φορολογικές εισπράξεις, συνέπεια της επιστράτευσης, υποδεικνύουν τις 

οικονομικές δυσχέρειες της περιόδου. 

     Σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου τα περιορισμένα τακτικά έσοδα 

δεν επέτρεψαν την εκτέλεση αξιόλογων δημοτικών έργων. Για να γίνει αυτό θα 

έπρεπε πρώτα να τακτοποιηθούν τα οικονομικά του δήμου, ώστε μετά την κάλυψη 

των αναγκαίων δαπανών να προέκυπτε ένα σημαντικό περίσσευμα αρκετό για να 

λειτουργήσει ως τοκοχρεολύσιο για σύναψη ενός σπουδαίου δανείου για τα 

δημοτικά έργα. Μάλιστα, η υστέρηση των βεβαιωθέντων εσόδων έναντι των 

προϋπολογισθέντων σε συνδυασμό με την ανάγκη επίδειξης ενός ισορροπημένου 

ισολογισμού επενεργεί αρνητικά στην εξυπηρέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων 

του Δήμου, μετακυλώντας οφειλές σε ευχερέστερο χρόνο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

που αξίζει να σημειωθεί εδώ είναι η αναβολή ή η κατάργηση πιστώσεων. Η 

εξασφάλιση πιστώσεων, μέσω δανειακών συνομολογήσεων, για την εκτέλεση 

διαφόρων αναπτυξιακών έργων -κατασκευή νέου λιμένα, αναβάθμιση δικτύου 

ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμός- και την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών 



273 

 

προκρίθηκε ως μόνη λύση ώστε ο Δήμος Ηρακλείου να εξέλθει από το τέλμα. 

Ωστόσο, η κακή κατάσταση των οικονομικών του δεν ευνόησε το όλο εγχείρημα. 

     Αν και ο Δήμος Ηρακλείου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απαρέγκλιτη εφαρμογή 

του σχεδίου πόλης, ωστόσο, η οικονομική ένδεια στην οποία έχει περιπέσει δεν 

επιτρέπουν την εφαρμογή του. Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που 

επέβαλαν αυτή τη πολιτική οξύνθηκαν κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα. 

Αυτό μαρτυρούν οι συνεχείς προσπάθειες τροποποίησης του σχεδίου πόλης. Μέσω, 

λοιπόν, αυτών των τροποποιήσεων καθίσταται ευκολότερη η εφαρμογή του 

σχεδίου αντί ελάχιστης δαπάνης, απαλλάσσοντας τον Δήμο Ηρακλείου από 

σημαντική οικονομική ζημία.     

     Ο Δήμος Ηρακλείου αναζητεί τρόπους, μετά τα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 

20
ου

 αιώνα, ανασυγκρότησης των δημοτικών υπηρεσιών οι οποίες περνούν μέσα 

από την περιστολή του αριθμού των δημοτικών υπαλλήλων και την, ταυτόχρονη, 

θεμελίωση νέων θέσεων εργασίας, χωρίς να προτείνεται η ελάφρυνση του 

εργασιακού κόστους. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι οι δαπάνες για τη μισθοδοσία 

των δημοτικών υπαλλήλων μετά τους Βαλκανικούς και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

παρουσιάζουν αύξηση, διότι εκτός από την υπερτίμηση στην προμήθεια των υλικών 

και τα ημερομίσθια, η πολεμική κατάσταση επέφερε και τη φυσική αύξηση των 

δαπανών του προσωπικού. Εκείνο που θα πρέπει να παρατηρήσουμε από τα 

στοιχεία που συλλέξαμε είναι η προσπάθεια του Δήμου Ηρακλείου να σταθεί 

αρωγός στις έκτακτες βιοτικές ανάγκες των υπαλλήλων του. Οι υπερβολικές 

υπερτιμήσεις των τροφίμων και άλλων ειδών, εξαιτίας του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

οδήγησαν σε μείωση του βιοτικού επιπέδου των δημοτικών υπαλλήλων. 

     Το κονδύλι αυτό για τη φιλανθρωπία καλύπτει τη συντήρηση του δημοτικού 

νοσοκομείου, τη διατροφή των εκθέτων βρεφών, τις κηδείες των απόρων, τη 

χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος στους απόρους δημότες του Ηρακλείου και 

σπανιότερα τις επιχορηγήσεις σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα μέλη των ανώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων ενισχύουν οικονομικά τον Δήμο αλλά και τη πόλη 

ευρύτερα. Οι προσπάθειες αυτές εκδηλώνονται είτε μέσω απευθείας δωρεών των 

πλουσίων αστών στον Δήμο Ηρακλείου είτε μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων και 
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συλλόγων. Μάλιστα σε ορισμένες δραστηριότητες των συλλόγων ο Δήμος στέκεται 

αρωγός ενισχύοντας τους οικονομικά. Ως επί το πλείστον οι γυναίκες των ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων φαίνεται ότι είναι αποκλεισμένες από την εργασιακή 

ενασχόληση εν αντιθέσει με τις γυναίκες των μεσαίων και κατώτερων κοινωνικών 

τάξεων οι οποίες φαίνεται να απασχολούνται στην οικογενειακή επιχείρηση. Οι 

γυναίκες των μεγαλεμπόρων και ορισμένων βιομηχάνων αποκλεισμένες από την 

εργασιακή ενασχόληση βρίσκουν χώρο για δράση μέσα από την οργάνωση 

φιλανθρωπικών συλλόγων. Τα αιτήματα προς το δημοτικό συμβούλιο για την 

αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης τους, με αιχμή του δόρατος την διοργάνωση 

συσσιτίων βρίσκουν ανταπόκριση. 

     Επιπλέον, μελετώντας τους προϋπολογισμούς του Πανανείου Δημοτικού 

Νοσοκομείου διαπιστώνουμε ότι το επίπεδο νοσηλίων δεν είναι ίδιο για όλους 

αλλά διαμορφώνεται με βασικό γνώμονα την κοινωνική προέλευση του 

νοσηλευομένου. Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι ότι θίγονται ετερόκλητες ομάδες 

της κοινωνίας του Ηρακλείου. Τις τάσεις αυτές ενίσχυε η επιβολή νοσηλίων στους 

εύπορους, στους χωροφύλακες, στους στρατιώτες, στους ετεροδημότες, στους 

φυλακισμένους και στις κοινές γυναίκες. Διαπιστώνουμε, επομένως, μια διάθεση να 

επιβαρυνθούν περισσότερο τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα -υποθέτουμε ότι 

σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το υψηλό κόστος ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, στο οποίο είχαν πρόσβαση λίγοι- αλλά και μια τιμωρητική διάθεση 

απέναντι σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.   

     Επίσης, η Κρητική Πολιτεία δίνει βαρύνουσα σημασία στον τομέα της 

εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση απορροφά ετησίως στη διάρκεια της Αυτονόμου 

Πολιτείας το 10% των καθαρών δημοτικών εσόδων και το 1% των μισθών των 

δημοτικών υπαλλήλων καταβαλλόμενα στο Δημόσιο Ταμείο για την οργάνωση της 

εκπαίδευσης της νήσου. Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και η συνακόλουθη 

κατάργηση του Κρητικού Συντάγματος επέφεραν την αντικατάσταση τους με μια 

νέα, σαφώς μικρότερη, αλλά αμεσότερη, αυτή τη φορά εισφορά του Δήμου υπέρ 

των σχολικών ταμείων, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 452 νόμου. 
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     Η πρώτη διοικητική περιφερειακή διοίκηση της νήσου όπως και η σύσταση 

δήμων στηρίχθηκε στο βαυαρικό πρότυπο διοίκησης του ελληνικού βασιλείου και 

θεμελιώθηκε στην κρατική διοίκηση. Η διαμόρφωση ενός συστήματος 

αυτοδιοίκησης και διοίκησης το οποίο εδράζεται στο πλαίσιο της συσσώρευσης των 

εξουσιών στο πρόσωπο του Ηγεμόνα, αποτέλεσε στρατηγική επιλογή της 

Αρμοστείας. Από τον Ιούνιο του 1906, με κοινή συμφωνία των κινηματιών του 

Θερίσου και των αντιπροσώπων της Κρητικής Βουλής, είχε συγκροτηθεί Β΄ 

Συντακτική Συνέλευση με πρόεδρο τον Αντώνιο Μιχελιδάκη. Βασική καινοτομία του 

Συντάγματος του 1906 ήταν η ρητή καθιέρωση του αιρετού χαρακτήρα των 

νομαρχιακών συμβουλίων και των κοινοτικών και δημοτικών αρχών, με άμεση, 

καθολική και μυστική ψηφοφορία. Να σημειωθεί ότι το νέο Σύνταγμα κινείται στα 

πρότυπα των συνταγματικών μεταρρυθμίσεων του Συντάγματος του 1864 του 

ελληνικού βασιλείου. Η Κρήτη μετά την ένωση απετέλεσε μια Γενική Διοίκηση με 

πρωτεύουσα τα Χανιά, όπου είχαν την έδρα τους οι προϊστάμενοι των αρχών. Με το 

οργανωτικό σχήμα που εισήγαγε ο νόμος ΔΝΖ΄ 1912 «περί συστάσεως δήμων και 

κοινοτήτων» οι δήμοι κατακερματίστηκαν και δημιουργήθηκαν εκατοντάδες 

κοινότητες σε όλο το νησί. 

     Από την ανακήρυξη της Κρητικής Πολιτείας μέχρι το 1911 ο Δήμαρχος Ηρακλείου 

είναι μουσουλμάνος. Με αφορμή την ανάδειξη, για πρώτη φορά, στα 1906 αιρετών 

δημάρχων, δημαρχικών παρέδρων και δημοτικών συμβούλων αναζωπυρώθηκε η 

ενδοχριστιανική αντιπαράθεση που προκάλεσε το κίνημα του Θερίσου (Μάρτιος 

1905). Η εκλογή του Μουσταφά Βέη Δεληαχμετάκη (Ιανουάριος 1906) θα 

ισχυριζόμασταν ότι ήταν, ταυτοχρόνως, προϊόν των γεγονότων του Θερίσου και της 

συγκρουσιακής διάθεσης των ομοθρήσκων, η οποία απετέλεσε τροχοπέδη για 

χριστιανικές συνεργασίες, αλλά και του υπέρτερου αριθμού των μουσουλμάνων 

εκλογέων. Το ενδιαφέρον των επαναστατών του Θερίσου για τους κρήτες 

μουσουλμάνους εκδηλώνεται από τη πρώτη στιγμή που ξέσπασε το κίνημα. Η 

πολιτική αυτή προστασίας του μουσουλμανικού πληθυσμού σχετίζεται με τη 

δέσμευση που η ηγεσία του κινήματος ανέλαβε απέναντι στις Μεγάλες Δυνάμεις οι 

οποίες είχαν αναλάβει τη προστασία του μουσουλμανικού πληθυσμού μετά την 

αναχώρηση του τουρκικού στρατού από το νησί. Ακόμη και μετά το κίνημα του 
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Θερίσου δεν ενσωματώνονται στην Αυτόνομο Πολιτεία, παρά το γεγονός ότι 

εκμεταλλεύονται επιδέξια τις πολιτικές ισορροπίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

συμμετοχή σε θέσεις κλειδιά μετά το 1905 παρέμενε αμελητέα. 

     Η θέση των μουσουλμάνων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και ευρύτερα, απέναντι 

στο κίνημα του Θερίσου δεν θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ενιαία. Είναι 

διαπιστωμένη μία σχετική κλίση προς τους βενιζελικούς, η οποία υποθέτουμε ότι 

συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με το φιλελεύθερο χαρακτήρα των ιδεών τους, σε 

αντιδιαστολή με το συντηρητισμό των πριγκιπικών, ο οποίος εκδηλώνεται μέσα από 

τη στάση των χριστιανών κυβερνητικών έναντι του μουσουλμανικού στοιχείου και 

την αδυναμία του Γεωργίου να τους προστατεύσει.  

     Βεβαίως, υπάρχει και ένας σημαντικός αριθμός μουσουλμάνων που είχε 

προσχωρήσει στην κυβερνητική παράταξη και το περιβάλλον του Γεωργίου. Είναι 

αυτοί των ανώτερων μεσαίων και ανώτερων κοινωνικών τάξεων της 

μουσουλμανικής κοινότητας που είχαν πρόσβαση στα κρατικά αξιώματα και 

επιδείκνυαν μία, περισσότερο, οπορτουνιστικού τύπου διάθεση αντιλαμβανόμενοι 

το νέο θεσμικό πλαίσιο ως «συνέχεια» του προηγούμενου. Αναφύεται, επομένως, 

μία συγκεκαλυμμένη διαταξική σύγκρουση στο εσωτερικό της μουσουλμανικής 

κοινότητας, ανάμεσα σε εκείνο το στοιχείο το οποίο διέθετε την κυβερνητική 

«εύνοια», άρα και πρόσβαση στον κρατικό μηχανισμό, στηρίζοντας τον Πρίγκιπα 

κατά τη διάρκεια της Θερισιανής εξέγερσης (1905) και εκείνους των κατώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων που υφίστανται τη χριστιανική καταπίεση. Η δημιουργία, 

δηλαδή, ενός δίπολου, απόρροια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στο εσωτερικό 

της μουσουλμανικής κοινότητας, το οποίο τοποθετούσε σε πλεονεκτική θέση όλους 

όσους διέθεταν την οικονομική επιφάνεια και δυναμική -αποτελώντας ανάχωμα 

στις πιέσεις τις οποίες δέχονταν- σε βάρος των χαμηλών κοινωνικοοικονομικών 

στρωμάτων. Επομένως, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έναν «επιλεκτικό» 

μουσουλμανικό αποκλεισμό. 

     Η αποδυνάμωση του μουσουλμανικού στοιχείου είναι διαρκής, ενισχυόμενη 

ακόμα περισσότερο σε περιόδους όξυνσης των σχέσεων των δύο αλλοθρήσκων 

κοινοτήτων. Οι δημοτικές εκλογές του 1911 επιβεβαιώνουν την ανωτέρω 
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διαπίστωση. Από το 1906 και έπειτα διαπιστώνουμε μια βαθμιαία ενίσχυση της 

πόλωσης των δύο μεγαλύτερων θρησκευτικών στοιχείων της πόλης του Ηρακλείου, 

η οποία εκφράστηκε μέσα από τον χριστιανικό τύπο της εποχής, με βασικό 

διακύβευμα την αλλαγή ηγεσίας στο Δήμο Ηρακλείου. Επικαλυμμένη μέσα από τη 

κριτική στη δημοτική αρχή και το δήμαρχο, -τονίζεται, μάλιστα, ότι η χριστιανική 

συσπείρωση θα βοηθούσε στην ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου-, επικεντρώνει τη 

κριτική της σε προβλήματα που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών όπως η 

ύδρευση, η καθαριότητα, η οδοποιία κ.α. Πόλωση η οποία συνυπάρχει με την 

αρμονική συμβίωση και τη συμμετοχή στις γιορτές της άλλης θρησκευτική 

κοινότητας, ενισχυμένη από την προσπάθεια της κρητικής κυβέρνησης για ένωση 

της Κρήτης με την Ελλάδα και την διαρκής μείωση του μουσουλμανικού έναντι του 

χριστιανικού στοιχείου, προσδίδοντας, ταυτοχρόνως, μία άλλη δυναμική η οποία 

ενίσχυε τις προοπτικές νίκης στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Κατά συνέπεια, η 

υφέρπουσα αντιπαλότητα σχηματοποιήθηκε, οριοθέτησε τους στόχους της και 

χωρίς έντονες εξάρσεις, δεν παρεξέκλινε από τα στεγανά που της επέβαλαν οι 

περιστάσεις, προκειμένου να μην πληγεί ο στόχος της ένωσης. Η διάκριση αυτή 

βαδίζει παράλληλα με μία άλλη διάκριση, εκείνη μεταξύ πριγκιπικών και 

βενιζελικών, η οποία κορυφώθηκε με την επανάσταση στο Θέρισο (10 Μαρτίου 

1905) αλλά η αρχή της θα πρέπει να τοποθετηθεί πίσω στο 1901 (19-20 Μαρτίου 

1901) όταν ο Ύπατος Αρμοστής, Πρίγκιπας Γεώργιος, απέλυσε τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο από τη θέση του Συμβούλου της Δικαιοσύνης.      

     Με αφορμή τις δημοτικές εκλογές του 1913 εκδηλώνεται μια, αρχικά 

τουλάχιστον, υποβόσκουσα κομματική διαπάλη μεταξύ βενιζελικών και 

αντιβενιζελικών η οποία εισχώρησε, όπως ήταν φυσικό, και στο εσωτερικό της 

ηρακλειώτικης κοινωνίας αναπαράγοντας, θα λέγαμε, το δίπολο «καραβανάδων» 

και «ξυπόλητων», που είχε τις ρίζες του στην επανάσταση του 1866-1869 και ως 

σημείο αναφοράς τον τρόπο επίλυσης του κρητικού ζητήματος, ή της 

μεταλλαγμένης εκδήλωσης του στην Αυτόνομο Πολιτεία των Βενιζελικών και 

Πριγκιπικών. Διαδικασία η οποία, ανεξάρτητα από την επ’ αόριστον αναβολή της 

στην Κρήτη και την ισχύ του Δημοτικού Νόμου του 1906 της Αυτονόμου Κρητικής 

Πολιτείας, οδήγησε στη μεταστροφή των διαθέσεων και τη διάλυση του 
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χριστιανικού συνασπισμού, αποτέλεσμα των κομματικών περιχαρακώσεων της 

κοινωνίας του Ηρακλείου και του πολιτικού χρωματισμού των δημοτικών αρχόντων. 

     Ωστόσο, ο εθνικός διχασμός 1914-1917 και η αντιπαράθεση Βενιζέλου-

Κωνσταντίνου, με την επικράτηση του πρώτου, θα εγκαινίαζε μία μακρά περίοδο 

ακραίου πολιτικού ανταγωνισμού ο οποίος θα διαχέονταν σε όλα τα στρώματα της 

ελληνικής κοινωνίας, συντελώντας στην εδραίωση του εθνικού διχασμού με όλα τα 

γνωστά επακόλουθα του. Οι επαναλαμβανόμενες εκκαθαρίσεις του κρατικού 

μηχανισμού πήραν πρωτοφανή έκταση. Η διαπάλη ανάμεσα σε βενιζελικούς και 

αντιβενιζελικούς απετέλεσε μία πιο σύγχρονη εκδοχή της διάστασης 

«καραβανάδων» και «ξυπόλυτων», η οποία είχε τις ρίζες της στην περίοδο της 

οθωμανοκρατίας στη Κρήτη. 

     Η ένταση στις σχέσεις της μουσουλμανικής και της χριστιανικής κοινότητας του 

νησιού την τριετία 1914-1917 επιδεινώθηκε, ως αποτέλεσμα της έλευσης στην 

Κρήτη προσφύγων από τη Μικρά Ασία θύματα των διωγμών οθωμανών και 

μουσουλμάνων οι οποίοι είχαν φύγει από τα Βαλκάνια. Στη νέα πολιτική 

πραγματικότητα που διαμορφώνεται η μουσουλμανική κοινότητα, μέχρι την 

οριστική εγκατάλειψη του νησιού (1923), ακολουθεί μια καιροσκοπικού χαρακτήρα 

πολιτική η οποία στόχευε στην εξασφάλιση της προστασίας των ιδίων και των 

περιουσιών τους. Να σημειωθεί, ότι στις εκλογές της 1 Νοεμβρίου 1920 δεν έλαβε 

μέρος ο μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλης. Η αποστροφή αυτή προς τα κοινά 

θα μπορούσε να σχετιστεί με την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη, η 

οποία ενίσχυε το αίσθημα καχυποψίας μεταξύ των δύο στοιχείων. 

     Με τη μελέτη μας επιχειρήσαμε να υπογραμμίσουμε την ετερογένεια του 

πληθυσμού της πόλης του Ηρακλείου και να αναζητήσουμε τους τρόπους μέσα από 

τους οποίους επετεύχθη η ομοιογένεια της. Τη ρήξη με το οθωμανικό παρελθόν και 

τις προσπάθειες θρησκευτικής και εθνικής ομογενοποίησης του πληθυσμού. 

Επιπλέον, να αναδείξουμε τον καθοριστικό ρόλο του Δήμου Ηρακλείου στη 

διαδικασία ανάπτυξης μια σύγχρονης ελληνικής πόλης. Να παρακολουθήσουμε, 

έπειτα από την ανεξαρτητοποίηση του νησιού και τη δημιουργία της Αυτονόμου 

Πολιτείας, τις τροποποιήσεις, προσαρμογές και μεταβολές στην οικονομική ζωή του 
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τόπου. Την οικονομική ανεξαρτησία και δυναμική των δήμων σε πάρα πολλά πεδία∙ 

τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το δικό τους ιδιαίτερο φορολογικό πλαίσιο, χωρίς 

όμως να παρεκκλίνουν από τα στεγανά που τους επέβαλε ο εκλογικός νόμος. 

Επιπλέον, παρακολουθήσαμε τα διάφορα στάδια εκδημοκρατισμού των κρητικών 

συνταγμάτων και συνακόλουθα των δημοτικών νόμων μέχρι την οριστική 

διευθέτηση του κρητικού ζητήματος και την εφαρμογή του Νόμου ΔΝΖ΄ 1912 «Περί 

Δήμων και Κοινοτήτων». Ακόμα την πολιτική να εισέρχεται από ένα ανώτερο εθνικό 

σε ένα κατώτερο τοπικό επίπεδο οδηγώντας στη διαμόρφωση κοινωνικών 

περιχαρακώσεων στο εσωτερικό της κοινωνίας του Ηρακλείου. 

     Στόχος της μελέτης μας ήταν να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του Δήμου 

Ηρακλείου κατά το πρώτο τέταρτο του 20
ου

 αιώνα, επικεντρώνοντας την προσοχή 

μας σε ένα ευρύ πλαίσιο συνθηκών και παραγόντων που την επηρέασαν. 

Επικεντρώσαμε την προσοχή μας στη λειτουργία του Δήμου Ηρακλείου ως θεσμός 

και στην κοινωνία που τον περιβάλλει. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία μελετήθηκαν 

σε βάθος και άλλα ακροθιγώς. Το ζήτημα της φιλανθρωπίας, του φωτισμού της 

πόλεως, της υδροδότησης, των διομολογήσεων είναι μερικά απ’ αυτά. Με τη 

μελέτη μας επιχειρήσαμε να θέσουμε τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της 

έρευνας, μέσα από τη συγγραφή συγκριτικών και συνθετικών μελετών με επίκεντρο 

τον Δήμο Ηρακλείου. Δίνοντας έμφαση στα οικονομικά του Δήμου Ηρακλείου 

θεωρώ ότι ξεφεύγουμε από την μονολιθικότητα των ιστοριογραφικών πηγών οι 

οποίες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους τόσο στη γεγονοτολογική εξιστόρηση 

των πολιτικών και θεσμικών εξελίξεων έχοντας ως σημείο αναφοράς την 

δημιουργία της Αυτονόμου Κρητικής Πολιτείας όσο και στην ανάλυση των σχέσεων 

του μουσουλμανικού και του χριστιανικού στοιχείου της πόλης κατά το πρώτο 

τέταρτο του 20
ου

 αιώνα.   
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