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Χάρτης του Ηρακλείου με αριθμημένες οδούς, 18 Μαΐου 1923 
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1 Σχέδιον της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης εκδοθέν υπό των καταστημάτων Ι.Δ. Μουρέλλου & Σία, 1. Οι αριθμοί επί 
των γωνιών των τετραγώνων εμφαίνουν τους αριθμούς των οδών, υπογεγραμμένο από τον Μ. Σαββάκη 
(μηχανικό του Δήμου), 18 Μαΐου 1923, Αρχείο Δήμου Ηρακλείου, ΒΔΒΗ: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων. 
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Εισαγωγή 

 

Οι νεωτερικές, φιλελεύθερες και αστικές ιδέες της Βιομηχανικής, Γαλλικής και 

Αμερικάνικης Επανάστασης, καθώς και η επίδραση των κινημάτων του Διαφωτισμού και του 

Ρομαντισμού προκάλεσαν πράγματι ριζικές ανακατατάξεις και μετασχηματισμούς στη 

νοοτροπία και τη ζωή των ανθρώπων, τους θεσμούς εξουσίας και τη μορφή του παγκόσμιου 

κοινωνικού και πολιτικού χάρτη.2 Ωστόσο τα ιστορικά ζητήματα για την εποχή των ευρωπαϊκών 

ή διεθνών επαναστάσεων στον μακρύ 19ου αιώνα, όπως της ελληνικής και των κρητικών, καθώς 

και η μετάβαση από τα παλαιά καθεστώτα στα νεωτερικά κράτη εξετάζονται από τη σύγχρονη 

επιστημονική βιβλιογραφία με μια μεθοδολογία που φαίνεται να έχει επίγνωση της 

πολυσύνθετης ιστορικής πραγματικότητας. Έτσι, επαναξιολογούνται οι κάθετες τομές της 

ιστορίας και πέρα από την επίδραση ευρωπαϊκών και διεθνών ρευμάτων και επιρροών από τα 

έξω προς το εσωτερικό των κοινωνιών ερευνούνται οι πρωτογενείς πηγές και τα αρχεία των 

παλαιών αυτοκρατοριών, όπως η Οθωμανική, και των νέων πολιτικών αυτόνομων μορφωμάτων, 

όπως η Κρητική Πολιτεία, για να μελετηθούν οι ιστορικοί μετασχηματισμοί που ευνοούν καθετί 

νεωτερικό, ανάλογα τις εκάστοτε συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες των τοπικοτήτων, τους κατά 

τόπους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες και τις «αντιστάσεις» της παλαιάς τάξης 

πραγμάτων μέσα από τη «μακροχρόνια αναμέτρησή της» έναντι του νέου, φιλελεύθερου και 

αστικού.3 

Η ίδρυση του νεοελληνικού κράτους αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας 

βαλκανικής εθνότητας με συγκεκριμένα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως το θρήσκευμα και η 

γλώσσα, που επηρεασμένη από τα σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα και τις εσωτερικές της 

ιδιαιτερότητες επαναστατεί και συγκροτεί το δικό της έθνος-κράτος στην καταρρέουσα 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Κρήτη, νησί με έντονη παρουσία ελληνορθόδοξων πληθυσμών, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα οργανώνει επαναστατικές ενέργειες, άλλοτε στο πλαίσιο 

των εσωτερικών αντιθέσεων και τοπικών εξουσιών της Κρήτης, κι άλλοτε με αίτημα την 

πολιτική ενσωμάτωση στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Οι συνεχείς διεκδικήσεις των 

χριστιανών του νησιού, οι πιέσεις των «μεγάλων δυνάμεων» για την επίλυση του Ανατολικού 

Ζητήματος και οι γενικότερες μεταρρυθμίσεις εκσυγχρονισμού και εξαστισμού από την ίδια την 

                                                           
2 Eric Hobsbawm, Η εποχή των επαναστάσεων 1789-1848, μετ. Μαριέτα Οικονομοπούλου, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2015.  
3 Arno , Mayer, The Persistence of the Old Regime, Europe to the Great War, Pantheon Books, Ν. Υόρκη, 1990. 
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Οθωμανική Αυτοκρατορία, γνωστές ως Τανζιμάτ, συνδεδεμένες με την παραχώρηση όλο και 

περισσότερων προνομίων στα μιλέτ αποτέλεσαν κάποιες από τις βασικές αιτίες που οδήγησαν 

στο καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας, το αυτόνομο πολίτευμα πριν την πολιτική ένωση με το 

νεοελληνικό κράτος.  

Είναι γεγονός πως από τα οθωμανικά χρόνια αναδύεται μια εμπορική και 

γραμματιζούμενη χριστιανική αστική τάξη, επηρεασμένη από τον παραδοσιακό τρόπο 

λειτουργίας και οργάνωσης της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης της Κρήτης, 

τις διεθνείς πολιτικές εξελίξεις, τα κυρίαρχα ρεύματα και το διοικητικό παράδειγμα της 

Ελλάδας, που επιδιώκει τη συγκρότηση ενός σύγχρονου κράτους, φιλελεύθερων ή πιο 

συντηρητικών αστικών θεσμών εξουσίας. Πρόκειται για ανθρώπους που αποκτούν πλούτο και 

επικοινωνούν με την κεντρική Ελλάδα και τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε επίπεδο οικονομικό, 

συνειδησιακό και πολιτικό, μέλη μιας αναδυόμενης χριστιανικής αστικής ελίτ με συγκεκριμένα 

ονόματα και ιδιότητες στα οθωμανικά χρόνια, την περίοδο της Αυτονομίας και μεσοπολεμικά. 

Στο περιεχόμενο των διαταγμάτων της ΕΕΚΠ εκφράζεται η κυρίαρχη ιδεολογική αντίληψη της 

συμπολίτευσης του αρμοστή Γεώργιου, τουλάχιστον μέχρι το 1908, σύμφωνα με την οποία 

διαμορφώνονται και αναμορφώνονται μηχανισμοί εξουσίας για την τήρηση της «δημοσίας 

τάξης», (βλ. σύσταση Κρητικής Πολιτοφυλακής, αναμόρφωση Κρητικής Χωροφυλακής. 

αναθεωρημένος και κυρίαρχος ρόλος των Δήμων κ.α.) αναγκαίο χαρακτηριστικό για την 

επιβολή της κοινωνικής συνοχής και πειθαρχίας. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω εξελίξεων, η παρούσα εργασία εξετάζει τον 

επαναπροσδιορισμό του αστικού χώρου του Ηρακλείου σε επίπεδο πολεοδομικό και 

συνειδησιακό και πιο συγκεκριμένα την ιστορική διαδικασία της ονοματοθεσίας ή μετονομασίας 

των οδών και πλατειών της πόλης στο α΄ μισό του 20ού αιώνα, όταν ο αστικός χώρος 

αναδιαμορφώνεται με έναν τρόπο πιο ορθολογικό, αλλά και παρεμβατικό. Το ζήτημα της 

ονοματοθεσίας ανατίθεται στις αρμοδιότητες των Δήμων, που αναλαμβάνουν την τοπική 

διοίκηση και ανασύσταση του δημόσιου, αστικού χώρου. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί είναι 

πως ο Δήμος Ηρακλείου, τόσο στην Κρητική Πολιτεία όσο και μεσοπολεμικά μετά την πολιτική 

ένταξη στην επίσημη Ελλάδα, αποπειράται κι εν τέλει πραγματοποιεί την ονοματοθεσία του 

αστικού περιβάλλοντος ως μια διοικητική πράξη που στοχεύει σε δύο βασικές ανάγκες: α) να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χώρος και να εξυπηρετηθούν οι χρηστικές λειτουργίες του, 

οικονομικές, κοινωνικές, συγκοινωνιακές κ.α. β) να συγκροτηθεί ένα ιδεατό, ενιαίο, ιστορικό 
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παρελθόν μέσα από τα πρότυπα και τα σύμβολα των ιστορικών ονομασιών που αποτελούν 

σαφείς ιδεολογικοπολιτικές επιλογές του τοπικού ή κεντρικού φορέα εξουσίας για τη 

διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης της κοινότητας. Βέβαια, είτε επιλέγεται η στρατηγική της 

αρίθμησης για τον ορθολογικό προσανατολισμό του χώρου, είτε η ονοματοθεσία με τις 

συγκείμενες ιδεολογικές προεκτάσεις τις, η διαδικασία αποσκοπεί στον έλεγχο του χώρου και 

της κοινωνίας από τους διαχειριστές της εξουσίας.  

Η ονοματοθεσία του αστικού χώρου αποτελεί μια νεωτερική πράξη των κρατών για να 

οργανώσουν την οριοθετημένη επικράτειά τους και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της κοινωνίας 

σε επίπεδο χωροθετικό και συνειδησιακό. Τον 18ο αιώνα εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα 

ονομασίας των δρόμων και πλατειών των πόλεων στη Γαλλία και την Αμερική, ενώ η έκρηξη 

της Γαλλικής Επανάστασης και της ναπολεόντειας κυριαρχίας θεσμοποίησε τη διαδικασία και 

την ταύτισε με την ανάπτυξη του ιδεολογικού οικοδομήματος της εθνικής συνείδησης. Το 

πολιτικό παρόν επαναπροσδιοριζόταν μέσα από ένα ενιαίο, «ένδοξο», ιστορικό παρελθόν, 

συγκροτώντας τη σύγχρονη ταυτότητα του έθνους. Η επιλογή συγκεκριμένων προσώπων και 

γεγονότων του ιστορικού παρελθόντος και η αποσιώπηση άλλων διαμορφώνει μια «εκ των άνω» 

επίσημη, κρατική ιστορία των νέων εθνικών κρατών. Τα παραδείγματα της Γαλλίας και των 

Η.Π.Α. να συμβολοποιήσουν τον αστικό χώρο με ενωτικά ονόματα όπως πλατεία «Ομονοίας» 

και «Ελευθερίας» αποτέλεσαν εθνικά πρότυπα για τη συγκρότηση της συλλογικής, αστικής 

ταυτότητας του ελληνικού και κρητικού παραδείγματος. Ωστόσο, οι ιδεολογικές, πολιτειακές, 

κυβερνητικές και δημοτικές αλλαγές προκάλεσαν συχνές μετονομασίες του αστικού χώρου, 

αφού τα τοπικά και εθνικά σύμβολα αναθεωρούνταν ανάλογα τις εκάστοτε ιστορικές 

συγκυρίες.4 Άλλωστε, η πρακτική της ονοματοθεσίας εντάσσεται στις «επινοημένες 

παραδόσεις» του Hobsbawm, μαζί με τα μνημεία, τα αγάλματα, τις επετείους, τις παρελάσεις, 

τους ύμνους, τις τελετές και τους εορτασμούς, δηλαδή όλες εκείνες τις τεχνητές εθνικές 

εκδηλώσεις του κράτους για να συγκροτήσει τη νέα εθνική συνείδηση των μαζών.5  

Η ονοματοθεσία ή ονοματοδοσία λοιπόν των οδών, των λεωφόρων και των πλατειών 

μιας πόλης, αποτελεί νεωτερική πολιτική πρακτική που υιοθετήθηκε από τα δυτικά κράτη, 

αφενός για να οργανωθούν οι πόλεις με έναν ορθολογικότερο τρόπο, καταγράφοντας ουσιαστικά 

στα επίσημα διοικητικά έγγραφα κάθε σπιθαμή γης του αστικού χώρου, αφετέρου για να 

                                                           
4 Maoz Azaryahu, “The Power of Commemorative Street Names”, Environment and Planning D: Societe and Space, 
volume 14 (1996), 311-330. 
5 Eric Hobsbawm, Ranger Terence (επιμ.), Η επινόηση της παράδοσης, Θεμέλιο, Αθήνα, 2004. 
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υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος της κοινωνίας, είτε αυτό είναι για λόγους απογραφικούς και 

φορολογικούς, είτε για την επινόηση ενός συλλογικού ιστορικού αφηγήματος που εξασφαλίζει 

την κοινωνική συνοχή, όπως αυτό προκύπτει από την επιλογή της ονοματοθεσίας. Έτσι, οι 

ταυτότητες μιας πόλης εξελίσσονται παράλληλα με την πολεοδομική επέκταση και τη 

δημιουργία νεόδμητων χώρων και προαστίων, ταυτόχρονα όμως ο συνειδησιακός χάρτης 

επηρεάζεται άμεσα από τα ιδεολογικά συγκείμενα της εκάστοτε κεντρικής ή τοπικής διοίκησης 

και όταν αυτές αλλάζουν συντελούνται συχνές μετονομασίες. Ένας ακόμη προβληματισμός που 

μπορεί να συζητηθεί είναι κατά πόσον η νεωτερική πολιτική πράξη της ονοματοθεσίας του 

δημόσιου χώρου αποτελεί μια εκ προοιμίου διαδικασία μετονομασίας, αν σκεφτούμε πως ο 

αστικός χώρος νοηματοδοτούνταν ήδη με καθιερωμένες ονομασίες, έστω αν αυτές είναι πιο 

πρόχειρες, άτυπες και σε άλλη γλώσσα από την επίσημη κρατική ή τα νέα πολιτικά καθεστώτα. 

Έτσι, όταν την περίοδο της Αυτονομίας και του Μεσοπολέμου προωθούνται και 

επισημοποιούνται νέες ταυτότητες στις πόλεις, δεν σημαίνει ότι οι παλαιότερες ξεχνιούνται ή 

καταργούνται εν μια νυκτί στις συνειδήσεις του πληθυσμού. Είναι λοιπόν προς διερεύνηση κατά 

πόσον οι παλαιότερες ονομασίες από την περίοδο των οθωμανικών χρόνων ή και παλαιότερα 

διατηρούνται στη μνήμη των κατοίκων, σε ποιο βαθμό εξασθενούν και αν αντικαθίστανται από 

τα νέα εξελληνισμένα ονόματα. 

Στην περίπτωση της Κρητικής Πολιτείας και των μεσοπολεμικών χρόνων, η ενέργεια της 

ονοματοθεσίας σηματοδοτούσε τη σφυρηλάτηση μιας τοπικής συνείδησης και πρέπει να 

εξεταστεί σε ποιον βαθμό εντάσσεται στην ενιαία εθνική, όπως αυτή είχε ήδη αναπτυχθεί στο 

ελληνικό κράτος με τη βοήθεια του εθνικού ή εθνικιστικού Νεοελληνικού Ρομαντισμού.6 Τα 

ερωτήματα που καλούμαστε να απαντήσουμε είναι πολλά και πολυεπίπεδα. Για παράδειγμα, 

ποιος είναι αυτός που τελικά νοηματοδοτεί το αστικό περιβάλλον και δημιουργεί τα ιστορικά, 

τοπικά ή εθνικά σύμβολα της κοινωνίας; Γνωρίζουμε ότι εντός των Δήμων στελεχώνονται 

Επιτροπές με αποκλειστικό καθήκον τη διαλογή ονομάτων της εν δυνάμει ιστορικής, 

συλλογικής συνείδησης. Ποια είναι όμως τα μέλη της Επιτροπής και υπό ποιες επιρροές 

επιλέγουν τα συγκεκριμένα ονόματα; Είναι επιστήμονες, ιστορικοί, λόγιοι ή απλώς πολιτευτές 

των τοπικών ή κεντρικών αρχών; Ποιες είναι οι βασικές ιστορικές και ιστοριογραφικές 

ιδεολογίες που κυριαρχούν εκείνη την περίοδο στην Κρήτη, πως προσλαμβάνονται τα εθνικά και 

                                                           
6 Ενδεικτικά βλ. Κωνσταντίνος Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 1982 και Αλέξης Πολίτης 
Ρομαντικά χρόνια, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Μνήμων, Αθήνα 2003. 
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ευρωπαϊκά ρεύματα από την τοπική κοινωνία και σε ποιο βαθμό διαμορφώνουν τη συλλογική 

ταυτότητα του Ηρακλείου; Εντοπίζονται διανοητικές συνδέσεις εκείνων που αποφασίζουν τις 

νέες ονομασίες του χώρου στο Ηράκλειο με τα αντίστοιχα μέλη και τον ακαδημαϊκό κύκλο της 

Ελλάδας και της Αθήνας; Η ευρύτερη κοινωνία του Ηρακλείου υιοθετεί τα νέα ονόματα της 

πόλης ή διατηρεί στη μνήμη του τον παλαιό συνειδησιακό κώδικα, το βίωμα, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε στο πέρασμα του χρόνο; 

Στην παρούσα εργασία θα επιδιώξουμε να μελετήσουμε συνοπτικά τον τρόπο που 

γινόταν αντιληπτός ο αστικός χώρος και η συλλογική του μνήμη την ιστορική περίοδο της 

οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε τις αντιστάσεις 

της «παλαιάς τάξης», όπως θα έλεγε ο Arno Mayer, στην καθαυτή περίοδο της Αυτονομίας.7 

Έπειτα θα εστιάσουμε στα επί μέρους ιστορικά διαστήματα του βασικού πεδίου της έρευνάς 

μας, της Κρητικής Πολιτείας και του Μεσοπολέμου, εμβαθύνοντας στις ιδεολογικές, πολιτικές, 

θεσμικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και ρυμοτομικές συνθήκες και μεταβολές σε 

άμεση συνάρτηση με την εξέταση του αστικού χώρου και της ιστορικής συνείδησής του. Έτσι, 

έχοντας μελετήσει τους παράγοντες που συνέβαλαν στην οργάνωση του αστικού περιβάλλοντος 

και της επιλογής των νέων συμβόλων, μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους και τους θεσμούς 

που τα ορίζουν, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ένα βασικό ερώτημα. Κατά πόσον η 

«επινοημένη» συγκρότηση του ιστορικού παρελθόντος, διαμορφωμένη από τις αρχές ή από μια 

αρμόδια Επιτροπή, επιδρά και εν τέλει διαμορφώνει τη συλλογική συνείδηση των μαζών; Με 

πιο απλά λόγια αυτό που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε είναι οι ιστορικές προϋποθέσεις και οι 

μετασχηματισμοί που συντέλεσαν στην προώθηση των προτάσεων και καθιερώσεων των νέων 

ονομασιών ή μετονομασιών στο συγκοινωνιακό δίκτυο της πόλης, η σημασία και το ιδεολογικό 

βάρος που αυτά φέρουν από τους ανθρώπους που τα επιλέγουν και ο βαθμός υιοθέτησής τους 

από την ευρύτερη κοινωνία.  

Για να εξεταστεί το ζήτημα του αστικού χώρου, η διαμόρφωση της συλλογικής, 

ιστορικής μνήμης από τους φορείς εξουσίας και τους ανθρώπους που στελεχώνουν τους νέους 

αστικούς θεσμούς και ο γενικότερος αντίκτυπος στη λαϊκή βάση, μελετήθηκε μια υπάρχουσα 

επιστημονική βιβλιογραφία που άπτεται των ιστορικών ζητημάτων της περιόδου του 19ου αιώνα 

και του α΄ μισού του 20ού και πρωτογενείς πηγές. Έτσι, μελετήσαμε το ευρύτερο διοικητικό 

οθωμανικό πλαίσιο, τους μετασχηματισμούς και τις μεταρρυθμίσεις που συντελέστηκαν εντός 

                                                           
7 Α. Mayer, The Persistence of the Old Regime, ό.π., 1990. 
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της αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα στην Κρήτη τον μακρύ 19ο αιώνα, αφού μόνο έτσι θα 

γινόταν αντιληπτός ο τρόπος προσέγγισης του αστικού χώρου από την κεντρική και τοπική 

εξουσία και κοινωνία. Για παράδειγμα ήταν αναπόφευκτο να εξεταστούν οι επιδράσεις του 

Τανζιμάτ, του Οργανικού Νόμου του 1868 και της Σύμβασης της Χαλέπας του 1878, γιατί σε 

αυτό το πλαίσιο οργανώνονται οι Δήμοι που θα διατελέσουν καθοριστικό ρόλο και 

αναπτύσσεται μια ορθόδοξη χριστιανική τάξη που πλουτίζει, επιμορφώνεται και λαμβάνει 

θεσμικές θέσεις, αργότερα και πολιτικές, διαμορφώνοντας το αστικό περιβάλλον του νησιού την 

περίοδο της Κρητικής Πολιτείας και του Μεσοπολέμου. Πέρα από τη βιβλιογραφία της 

οθωμανικής περιόδου, μελετήθηκαν δευτερογενείς πηγές της εποχής της Αυτονομίας και των 

πρώτων δεκαετιών που ακολούθησαν για να αναζητηθούν οι συνθήκες σφυρηλάτησης του νέου 

αστικού χώρου. Μελετήσαμε για παράδειγμα κυρίαρχα ρεύματα επιρροής στην τοπική και 

εθνική διανόηση όπως τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό και Ρομαντισμό, την ιδεολογική και 

πολιτική σχέση της πρωτεύουσας με το Ηράκλειο, τη σχέση του εθνικού Πανεπιστημίου με την 

τοπική λογιοσύνη και γενικότερα τους μετασχηματισμούς εκείνους που επέδρασαν στην 

επανεξέταση του αστικού χώρου και των ταυτοτήτων του, διαμορφωμένη είτε από την 

αλληλεπίδραση των ανθρώπων του Ηρακλείου με αυτών της Αθήνας και κατ’ επέκταση κι 

άλλων σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών, είτε στο πλαίσιο των εσωτερικών αντιθέσεων και 

ωσμώσεων της τοπικής εξουσίας και κοινωνίας.  

Σχετικά με τις πρωτογενείς πηγές πραγματοποιήθηκε αποδελτίωση σε όλα τα φύλλα της 

ΕΕΚΠ (1898-1908) και στο ΠΕΚΕΚ (1908-1914), προκειμένου να εξετάσουμε την οπτική της 

κεντρικής εξουσίας σχετικά με τον αστικό χώρο και τις ονομασίες που του αποδίδει. Με αυτόν 

τον τρόπο μελετάμε τον βαθμό αναθεώρησης της μορφής των πόλεων και συγκεκριμένα του 

Ηρακλείου, τη νοοτροπία των αρχών για το κράτος και τα άστυ του. Παράλληλα, ερευνήσαμε 

διεξοδικά τα ΠΔΣ του Ηρακλείου από το 1898 μέχρι το 1943, για να αναζητήσουμε την 

προσέγγιση της τοπικής εξουσίας σε μια νεωτερικού τύπου πόλη, την οποία όπως φαίνεται 

επιδιώκει να αναδιαμορφώσει καθολικά σε επίπεδο πολεοδομικό και συνειδησιακό. Με τη 

βοήθεια ενός ευρετηρίου που επισυνάπτεται στα ΠΔΣ καταγράφονται οι ακριβείς αριθμοί των 

σελίδων που αναφέρονται σε οδούς και οδωνύμια, επομένως σε θέματα που άπτονται σε 

μεταβολές του δημόσιου χώρου και της συλλογικής μνήμης. Σύμφωνα με τις διοικητικές 

επιταγές της νέας εποχής των εθνικών κρατών ο Δήμος ήταν υπεύθυνος για τη ρυμοτομική 

οργάνωση και συγκρότηση ενιαίας ιστορικής ταυτότητας στην επικράτειά του, με βασικό 
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πρότυπο την σχεδόν για ένα αιώνα απελευθερωμένη και συγκροτημένη πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους Αθήνα, από την οποία επηρεάζεται ιδεολογικά. 

Ιδιαίτερα χρήσιμα στην έρευνά μας φάνηκαν τα αρχεία και τα σχέδια των αρχιτεκτόνων 

της περιόδου της Κρητικής Πολιτείας (ΚΑΣ, ΣΑΣ), μιας νέας επιστημονικής και θεσμικής όπως 

θα αποδειχτεί αστικής ελίτ, των μηχανικών και αρχιτεκτόνων, που αναλαμβάνει την εκ βάθρων 

αναδιαμόρφωση της πόλης μέσα από τη δημόσια, δημοτική και ιδιωτική πρωτοβουλία. Με τη 

συγκεκριμένη αστική τάξη που αναδύεται από τα οθωμανικά ακόμα χρόνια θα ασχοληθούμε σε 

βάθος καθ’ όλη την πορεία της έρευνάς μας. Όπως θα αποδειχτεί, τα ίδια πρόσωπα που 

προσλαμβάνονται από τον Δήμο και τους ελληνορθόδοξους του νησιού για την αρχιτεκτονική 

οργάνωση της πόλης, έχουν λόγο και συμμετοχή στη διοικητική πράξη καθορισμού των νέων 

ονομασιών, αποτελώντας μέλη στις Επιτροπές ονοματοθεσίας. 

Επιπρόσθετα, πρωτότυπες πηγές με χρήσιμες πληροφορίες για τη συλλογική συνείδηση 

της πόλης από τα «κάτω» είναι ο γραπτός λόγος των κατοίκων και περιηγητών του Ηρακλείου, 

οι μαρτυρίες των ταξιδιωτών και των ντόπιων λογίων, όπως λογοτέχνες, συντάκτες και 

αρθρογράφοι εφημερίδων της εποχής. Για παράδειγμα, μέσω του Τύπου μπορούμε να 

αναζητήσουμε το νόημα που δίνει ο ίδιος ο πληθυσμός της πόλης στον χώρο και τις ταυτότητές 

του, αφού οι πολίτες, οι συντάκτες των εφημερίδων -μέλη μιας ανερχόμενης αστικής τάξης, που 

συμμετέχει ενεργά στην τοπική πολιτική εξουσία-, οι καταστηματάρχες και οι λοιποί 

επαγγελματίες προσδιορίζουν και χαρακτηρίζουν το περιβάλλον της κοινωνικής και 

επαγγελματικής τους δράσης. Έχει πράγματι ενδιαφέρον να μελετήσουμε πως διαφημίζονται σε 

κάθε εποχή οι υπηρεσίες και οι επαγγελματικοί χώροι των Ηρακλειωτών για να 

συνειδητοποιήσουμε πως γινόταν αντιληπτή η αστική μνήμη σε επίπεδο κοινωνικής 

πραγματικότητας. Πότε και σε ποιο βαθμό καταγράφονται «παλαιού» χαρακτήρα προσδιορισμοί 

του χώρου, όπως τοπωνύμια, άτυπες συνοικίες, γειτονιές, τζαμιά και εκκλησίες, και πότε το 

νεωτερικό καθεστώς της αρίθμησης και των οδωνυμίων;  

Όλες οι πρωτογενείς πηγές που αναφέρθηκαν μελετήθηκαν στο Τμήμα αρχείων και 

εφημερίδων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου και χωρίς αυτές θα ήταν αδύνατη 

μεθοδολογικά η έρευνά μας για τον τρόπο αντίληψης του αστικού χώρου και τη διαμόρφωση της 

συλλογικής μνήμης, κατά τη μετάβαση από την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας στο 

καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας και τα μεσοπολεμικά χρόνια της πολιτικής ενσωμάτωσης στο 

ελληνικό κράτος. Η βιωματική εξοικείωση του γράφοντος με τον γενέθλιο τόπο του και η 
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δυνατότητα της ευκολότερης πρόσβασης στα πρωτότυπα, τοπικά αρχεία, επέτρεψαν τη 

μεθοδολογική συγκρότηση της παρούσας διπλωματικής μελέτης.  

Η δομή της εργασίας διαμορφώνεται σε υποενότητες με κριτήριο τις χρονικές, 

διοικητικές και ιδεολογικές εξελίξεις και μεταβολές που συντελούνται στην Κρήτη και το 

Ηράκλειο αναφορικά πάντα με τον αστικό χώρο και τη δημόσια μνήμη του. Συνεπώς, 

εξετάζονται συνοπτικά οι αλληλεπιδράσεις των «λαών» της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου 

που κυριαρχούν, κατοικούν και κοινωνούν στο νησί και την πόλη μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, 

κυρίως των βενετικών και οθωμανικών χρόνων, για να γίνουν κατανοητές οι ιστορικές 

μεταβολές της διαχείρισης και νοηματοδότησης της πόλης. Στην πορεία του χρόνου ο οικισμός 

αναδιαμορφώνεται, επεκτείνεται κυρίως εντός των ίδιων οχυρωματικών ορίων και αλλάζει 

ονομασίες ανάλογα τις ιστορικές συγκυρίες και τις εκάστοτε ιδεολογικοπολιτικές συνιστώσες. 

Οριοθετώντας το πεδίο της μελέτης μας στα πλαίσια της εκπόνησης μιας μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας, σε επίπεδο γεωγραφικό εστιάζουμε στην πόλη του Ηρακλείου εντός των 

βενετικών τειχών, τον βασικό δηλαδή πολεοδομικό πυρήνα από την βενετική ακόμη περίοδο 

μέχρι και την τέταρτη δεκαετία του 20ού αιώνα, ενώ σε επίπεδο χρονολογικό εμβαθύνουμε στις 

ιστορικές περιόδους του αυτόνομου καθεστώτος και των χρόνων του Μεσοπολέμου.  

Το χρονικό πλαίσιο που ορίσαμε διαμορφώθηκε από δύο κύριους παράγοντες. Ο πρώτος 

ήταν η ιδιαίτερη σημασία του ίδιου του αρχείου στα ΠΔΣ, στα οποία εντοπίζεται όλη η εξέλιξη 

της αναμόρφωσης του αστικού πυρήνα του Ηρακλείου στον τομέα της πολεοδομίας, της 

αρχιτεκτονικής και της συλλογικής μνήμης από την εποχή της Αυτονομίας μέχρι και τα 

κατοχικά χρόνια, μια συνέχεια που δεν θέλαμε να ανακόψουμε με απότομο τρόπο. Ο δεύτερος 

και σημαντικότερος ήταν ότι από την έρευνά μας στο εν λόγω αρχείο, όπως συνδυαστικά και με 

άλλες πρωτογενείς πηγές, όπως για παράδειγμα τον μεσοπολεμικό Τύπο, προκύπτουν εύλογοι 

προβληματισμοί, ερωτήματα και συμπεράσματα σχετικά με την αντίληψη για τον χώρο τις πέντε 

πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, κυρίως στο κοινωνικό επίπεδο της «μακροχρόνιας 

αναμέτρησης» μεταξύ του παλαιού προτύπου κατανόησης της πόλης και του νεωτερικού των 

εξελληνισμένων ονομασιών.  

Συνοπτικά αναφέρουμε ότι παρά τις απόπειρες της κεντρικής και τοπικής εξουσίας της 

Κρητικής Πολιτείας για την εφαρμογή μιας ενιαίας ονοματοθεσίας ή μετονομασίας των οδών 

και πλατειών του Ηρακλείου, αυτές θα συστηματοποιηθούν και θα επισημοποιηθούν μόλις τη 

δεκαετία του 1920, για να επανεξεταστούν και να μετονομαστούν σε έναν βαθμό έκτοτε, 
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ανάλογα τις εκάστοτε ιστορικές και πολιτικές συνθήκες. Οι βασικοί άξονες της παρούσας 

μελέτης συνοψίζονται στη διττή σημασία της ονοματοθεσίας του αναθεωρημένου αστικού 

χώρου, την πρακτική και ιδεολογικοπολιτική, από μια αναπτυσσόμενη χριστιανική αστική τάξη 

με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που αναλαμβάνει πολιτικές και θεσμικές εξουσίες για την 

οργάνωση μιας πόλης κατά τα νεωτερικά και εθνικά πρότυπα. Είναι προς διερεύνηση αν η 

συμβολοποίηση της πόλης με τα νέα ιστορικά οδωνύμια εκφράζει, επηρεάζει και εν τέλει 

διαμορφώνει τη συλλογική συνείδηση της τοπικής κοινωνίας. 
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Κεφάλαιο 1ο: Αστικός χώρος και συλλογική μνήμη: Φτάνοντας στο Μεγάλο Κάστρο του 

19ου αιώνα 

 

1.1 Ο οχυρωματικός πολεοδομικός πυρήνας του βενετικού Χάνδακα και οι δημόσιες 

ταυτότητές του  

 

Σύμφωνα με τις πρωτογενείς πηγές και τις έρευνες στα αρχαιολογικά ευρήματα 

γνωρίζουμε ότι το Ηράκλειο λειτουργεί ως μικρός οικισμός και λιμάνι της ακμάζουσας Κνωσού 

σίγουρα από τα κλασικά χρόνια, για να επεκταθεί γεωγραφικά την ελληνιστική και ρωμαϊκή 

εποχή, όταν συναντάμε την πρώτη επίσημη ονομασία του οικισμού. Τον 1ο αιώνα π.Χ. στα 

Γεωγραφικά ο αρχαίος ιστορικός Στράβων αναφέρει ότι «έχει δ’ επίνειον το Ηράκλειον η 

Κνωσσός», το 79 μ.Χ. ο Ρωμαίος Πλίνιος ο Πρεσβύτερος μιλάει για τη «πολισμάτιον Ηράκλεια» 

και τον 2ο αιώνα μ.Χ. ο γεωγράφος Κλαύδιος ο Πτολεμαίος καταγράφει το «Ηράκλειον».8  

Την περίοδο των πρώτων χριστιανικών χρόνων συναντάμε στις γραπτές πηγές το 

«Ηράκλειο» και την ονομασία «Κάστρο», που σηματοδοτεί την παρουσία οχύρωσης. Στις αρχές 

του 9ου αιώνα μ.Χ., οι Άραβες έφτασαν στην Κρήτη και έχτισαν μεγάλα τείχη και τάφρους, 

ονομάζοντας την πόλη «Rabdh el Khandak», «Φρούριο της Τάφρου». Ο «Χάνδαξ» ή 

«Χάνδακας» όπως επικράτησε στα ελληνικά, οριοθετούνταν από τα νέα τείχη της πόλης, στα 

συντρίμμια του οποίου χτίστηκαν και τα τείχη της β΄ βυζαντινής περιόδου μετά την κατάληψη 

της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά. Η πολεοδομική διάρθρωση του Χάνδακα επέδρασε 

σημαντικά στην εξέλιξη της πόλης με τα σημάδια να είναι ορατά μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διάνοιξη κεντρικού δρόμου από τη θάλασσα προς το 

εσωτερικό της πόλης, πιθανότατα η σημερινή 25ης Αυγούστου, μια οδός που συνδέει 

παραδοσιακά το λιμάνι με την πόλη. Μελετητές ισχυρίζονται ότι το μετέπειτα δουκικό ανάκτορο 

κατασκευάστηκε στη θέση του προγενέστερου βυζαντινού και αραβικού παλατιού κι ότι τα 

γνωστά σκλαβοπάζαρα της εποχής διαδραματίζονταν στην πλατεία Νικηφόρου Φωκά, τα 

σημερινά «λιοντάρια». Ο αρχιτέκτονας Κ. Λασσιθιωτάκης υπογραμμίζει ότι ο οικιστικός 

πυρήνας του Χάνδακα διατήρησε τον συγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό μέχρι και σήμερα, 

επιβεβαιώνοντας μια αρχή της πολεοδομίας, κατά την οποία η «αρχική διάταξη των παλιών 

                                                           
8 Strabonis, Geographica, X, 476, 7, Lipsiae, MDCCCL2 και Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Ηistoria Νaturalis, Libro 4, 
Teubner 1933, 12 και Κατερίνα Κόπακα, «Μίνωος Καλοκαιρινού, ανασκαφές στην Κνωσό», Παλίμψηστον 
«Βικελαίας δημοτικής βιβλιοθήκης», τεύχος 9/10, Ηράκλειο 1989-1990, 5-69. 
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πόλεων, μένει αδιατάρακτη για αιώνες».9 Στους εξελληνισμένους όρους Κάστρο και Χάνδακας 

και τη διαχρονική σημασία τους αναφέρεται και ο Στέργιος Σπανάκης.10 

 Η οικιστική ανάπτυξη στην αραιοκατοικημένη ενδοχώρα και εκτός των βυζαντινών 

τειχών συνεχίστηκε το διάστημα της βενετικής κυριαρχίας σύμφωνα με τον Ν. Τσιρπανλή και το 

Κατάστιχο των εκκλησιών και μοναστηριών του Κοινού, έγγραφα από το β΄ μισό του 13ου έως και 

τα μέσα του 16ου αιώνα, στα οποία καταγράφονται οι εκκλησίες και οι οικίες της πόλης. Από τον 

13ο αιώνα οι αρχές επένδυσαν στην ανοικοδόμηση της πόλης με όρους για την εποχή 

ορθολογικούς, τα κτήρια έπρεπε να έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις, σχήμα ορθογώνιο και 

πρόσοψη από πέτρα, ενώ ο Χάνδακας θεωρούνταν σεισμογενής περιοχή και γι’ αυτό το λόγο τα 

σπίτια ήταν ισόγεια και σπανιότερα διώροφα ή τριώροφα.11 

Ο Π. Κιτρομηλίδης συνδέει τους τελευταίους δύο αιώνες της βενετικής κυριαρχίας στην 

Κρήτη με τη «νεωτερικότητα», που επιτεύχθηκε μέσω της κίνησης και της αλληλεπίδρασης των 

ανθρώπων από το Βασίλειο της Κρήτης στη μητρόπολη.12 Η πρόοδος των τεχνών της περιόδου 

έκανε τους μελετητές να μιλούν για την Κρητική Αναγέννηση, με τα επιβλητικά δημόσια και 

ιδιωτικά κτήρια της πόλης να επιβεβαιώνουν μια όψη των δυτικών επιρροών. Από το τελευταίο 

τέταρτο του 15ου αιώνα πολύ σημαντική ήταν η ενοποίηση των δύο τμημάτων της οχύρωσης και 

η νοητή ενσωμάτωση της «νέας πόλης» στην «παλιά», δημιουργώντας έτσι τον σχεδιασμό μιας 

πόλης με ενιαίο οχυρωματικό περίβολο. Από την τρίτη δεκαετία του 17ου αιώνα, ο γενικός 

προβλεπτής Μοροζίνι ανέλαβε τον εξωραϊσμό του Χάνδακα, προχώρησε σε φρουριακά και 

λιμενικά έργα και μερίμνησε για την κοσμική και εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της πόλης.13 

Ας επικεντρωθούμε όμως στον πολεοδομικό πυρήνα του «Μεγάλου Κάστρου», όπως 

άτυπα ονομάστηκε η πόλη μετά την ενοποίηση του νέου οχυρωματικού περίβολου. Στο 

διάστημα της βενετικής κυριαρχίας στο νησί δημιουργήθηκαν επιβλητικά τείχη, μνημεία, ναοί, 

δημόσια και ιδιωτικά κτήρια. Αναλυτικότερα, από το φρούριο Κούλε και το λιμάνι η Ruga 

Maistra οδηγούσε στην κεντρική πλατεία των Βενετών, την Piazza dei Signori (πλατεία 

                                                           
9 Κ.Ε. Λασσιθιωτάκης, «Πόλεις της Κρήτης», ΗΩΣ, αφιέρωμα Κρήτη, Αθήνα 2001, 83-102 και Λ. Σταρίδα, Υπήρχε 
μια πόλη: Συνοικίες-Δρόμοι-Πλατείες, ό.π., 18-19 και Χ. Τζομπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών, ό.π., 18-23. 
10 Στέργιος Σπανάκης, Πόλεις και χωριά της Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων, τόμος Α, Γραφικές Τέχνες Γ. 
Δετοράκης, Ηράκλειο 1993, 291. 
11 Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Κατάστιχο εκκλησιών και μοναστηριών του Κοινού (1248-1548). Συμβολή στη μελέτη των 
σχέσεων πολιτείας και εκκλησίας στη Βενετοκρατούμενη Κρήτη, Ιωάννινα 1985.  
12 Πασχάλης Κιτρομηλίδης, «Κίνηση και στατικότητα στην ιστορία της νεότερης Κρήτης», Κρητικά Χρονικά 37, 
Ηράκλειο 2017, 198. Σχετικά με τη νεωτερικότητα ο ιστορικός την ταυτίζει με τις εκφάνσεις του ορθολογισμού και 
την ανάπτυξη των επιστημόνων, έναντι στις αυθαίρετες αυθεντίες και καθετί μεταφυσικό βλ. στο ίδιο, 197. 
13 Χ. Τζομπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών, ό.π., 26-33. 
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Καλλεργών) στο σημείο συνάντησης των σημερινών οδών Χάνδακος και Δαιδάλου. Εκεί 

οικοδομήθηκαν τα σημαντικότερα διοικητικά κτήρια, το παλάτι του Δούκα, το palazzo του 

Capitano Generale, η Loggia και η Piazza Delle Biade (πλατεία των ζωοτρόφων), τα σημερινά 

«λιοντάρια». Εκεί ανεγέρθη η πύλη Voltone, και νότια αυτής από το Μεϊντάνι ξεκινούσαν 

ακτινωτά οι κεντρικοί δρόμοι των βούργων, των προαστίων της πόλης. Οι σημερινοί δρόμοι 

1821, 1866, Έβανς και Δικαιοσύνης διαμορφώθηκαν από τον 14ο αιώνα και την οικιστική 

εξάπλωση που σημειώθηκε, ενώ μεγαλύτερος όλων ήταν η Via Imperialis (δρόμος του 

αυτοκράτορα) ή Strada Lagra, η «Πλατιά Στράτα» όπως αποκαλείται μέχρι σήμερα η λεωφόρος 

Καλοκαιρινού.14 

Από την πηγή του Καταστίχου συμπεραίνουμε ότι η πόλη σχεδόν τριπλασιάστηκε 

εδαφικά, κυρίως νοτιοδυτικά, και η διαμόρφωση του δικτύου των νέων βουργών συντέλεσε στη 

δημιουργία ενοριών-συνοικιών που πήραν τα ονόματά τους από τις γύρω εκκλησίες και τις 

συντεχνίες των προαστίων.15 Οι συντεχνίες (“scuole”) και οι αδελφότητες της αγοράς των 

Βενετών μπορούν να εξεταστούν ως δυνητικά πρότυπα ιστορικής συνέχειας των οθωμανικών 

αγορών. Η αυτοδιοίκητη οργάνωση των συλλογικοτήτων, συνήθως επαγγελματικών και 

φιλανθρωπικών, οργανώνονταν γύρω από μια εκκλησία -καθολική ή ορθόδοξη- κι έναν 

προστάτη άγιο, από τον οποίο έπαιρναν την επωνυμία τους. Οι Οθωμανοί διατήρησαν ένα 

αντίστοιχο επαγγελματικό και οικονομικό σχήμα με κέντρο των συντεχνιών τα τεμένη κι έναν 

προκαθορισμένο χώρο εμπορικής δραστηριότητας, χωρίς βέβαια στην περίπτωση του Χάνδακα 

να ταυτίζονται πάντοτε οι συντεχνίες τους με αυτές των Βενετών.16  

Σχετικά με τις συνοικίες των βενετικών βουργών οριοθετούνταν από το περίγραμμα των 

ενοποιημένων τειχών που συμπεριλάμβαναν το προμαχωνικό σύστημα. Σύμφωνα με την Ι. 

Στεργιώτου, η ανακάλυψη της πυρίτιδας και η χρήση των κανονιών ευνόησε την κατασκευή 

προμαχώνων, προεξέχοντα τμήματα τείχους, και στον Χάνδακα δημιουργήθηκαν επτά κατά 

                                                           
14 Περισσότερα για τον Χάνδακα της βενετικής περιόδου στο Σ. Ξανθουδίδης, Χάνδαξ-Ηράκλειο, Ιστορικά 
Σημειώματα, Επιμέλεια και συμπληρωματικές σημειώσεις Στ. Αλεξίου, Ηράκλειο 1964, 47-66, Ιωάννα Στεριώτου, 
Τα βενετικά τείχη του Χάνδακα τον 16ο και τον 17ο αι.: (Το ιστορικό της κατασκευής τους σύμφωνα με βενετικές 
αρχειακές πηγές), Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1998 και Ασπασία Παπαδάκη, «Όψεις της ζωής του 
Βενετοκρατούμενου Χάνδακα», Το Ηράκλειο και η περιοχή του. Διαδρομή στον χρόνο, Ηράκλειο 2004, 185-222. 
15 Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Κατάστιχο εκκλησιών και μοναστηριών του Κοινού, ό.π., 1985.  
16 Ε. Ζέη, Χώρος και φωτογραφία: Το Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, Συλλογή 
Μιχάλη Σάλλα, Πρόλογος Ν. Ε. Καραπιδάκης, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2005, 86 και 
περισσότερα για τις συντεχνίες και τις αδελφότητες του βενετοκρατούμενου Χάνδακα στο Αγγ. Πανοπούλου, 
«Λατινικές και ορθόδοξες αδελφότητες στις πόλεις και στην ύπαιθρο της Κρήτης (16ος 17ος αιώνας)», Πεπραγμένα 
του Ζ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ.Β2, Ρέθυμνο, 1995, 611-618. 
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μήκος των τειχών. Από την Ανατολή προς τη Δύση συναντάμε τους Σαμπιονάρα, Βιττούρι, 

Ιησού, Μαρτινέγκο (στο νοτιότερο σημείο της πόλης), Βηθλεέμ, Παντοκράτορα και Αγίου Ανδρέα, 

σημεία κατατεθέν στη χωροταξία και τη μνήμη της πόλης μέχρι και σήμερα.17 

Αυτά ήταν τα νέα όρια του «Βασιλείου της Κάντια» μετά την παράφραση της αραβικής 

ονομασίας από το καθεστώς της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας. Βέβαια, η πόλη καλείται από την 

πλειονότητα του πληθυσμού Χάνδακας, Χώρα, Κάστρο, Μεγάλο Κάστρο, ακόμα και Piazza 

(οχυρωμένος περίβολος) όπως την αποκαλούσαν οι Βενετοί. Η ενοποίηση των τειχών από τα 

τέλη του 15ου αιώνα μέχρι και το 1669, όποτε επισκευάστηκαν από τους Οθωμανούς, είναι ο 

καθαυτός αστικός πυρήνας του Ηρακλείου μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και 

κυρίως εντός αυτών των ορίων παρατηρείται η οικιστική ανάπτυξη της πόλης. Ο ενοποιημένος 

Χάνδακας της βενετικής περιόδου διατηρεί μέχρι σήμερα τον βασικό του πολεοδομικό και 

συνειδησιακό ιστό (βλ. νέα τείχη, προάστια, συνοικίες, δρόμοι, κτήρια δημόσιας διοίκησης, ναοί 

κ.α.) και η συλλογική μνήμη του αστικού χώρου διατηρήθηκε στο πέρασμα των αιώνων γι’ 

αυτόν ακριβώς τον λόγο, ώστε για παράδειγμα η κρήνη Μοροζίνι, η Λότζια και η Πλατιά 

Στράτα να αποτελούν μέχρι σήμερα σημεία συνάντησης των κατοίκων, πολιτιστικά και λεκτικά 

βιώματα της πόλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ιωάννα Στεργιώτου, Τα βενετικά τείχη του Χάνδακα τον 16ο και τον 17ο αι., «Βικελαία Βιβλιοθήκη» Δήμου 
Ηρακλείου, Ηράκλειο 1998. 
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1.2. Η οθωμανική πόλη των «παραδόσεων», του Τανζιμάτ και του Νεοελληνικού 

Ρομαντισμού: Η αστική διάρθρωση του Χάνδακα και η συλλογική του μνήμη  

 

Το 1669 οι Οθωμανοί κατακτούν τον Χάνδακα και τον διατηρούν πρωτεύουσα του 

νησιού μέχρι το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των περιηγητών στην 

πρώτη περίοδο των οθωμανικών χρόνων, όπως του Εβλιά Τσελεμπί,18 αυτό που αντίκριζε κανείς 

στην πόλη ήταν το ρυμοτομικό και πολεοδομικό σχέδιο της προηγούμενης εποχής μέσα από τις 

όποιες καταστροφές είχε δεχτεί από την πολυετή πολιορκία των Οθωμανών, τα 

μισογκρεμισμένα τείχη που οριοθετούσαν την πόλη, η αραιοκατοικημένη κατοίκηση με τις 

αυλές και τα περβόλια, οι μικροί χωμάτινοι στενοί δρόμοι, τα πέτρινα μονώροφα ή διώροφα 

σπίτια και τα κτήρια της κεντρικής διοίκησης στο τέλος της Ruga Maistra.  

Από την άλλη η αστική και κοινωνική ζωή του Χάνδακα δέχτηκε ριζικούς 

μετασχηματισμούς στο πέρασμα από τα βενετικά στα οθωμανικά χρόνια. Η ιστοριογραφία για 

τη νεότερη ισλαμική-οθωμανική πόλη (16ος-18ος αιώνας) καταδεικνύει τον σημαίνοντα ρόλο των 

οικονομικών και εμπορικών λειτουργιών των άστεων, ώστε οι αγορές να αποτελούν τον 

κεντρικό πυρήνα της πόλης. Οι αγορές απλώνονται γύρω από τα τεμένη, τις κρήνες, τα λουτρά 

και τα χάνια τη στιγμή που τα βακουφικά κεφάλαια19 επιδρούν στην αστική οργάνωση και τη 

διαμόρφωση του οικονομικού και κοινωνικού χώρου της οθωμανικής πόλης. Η ιστοριογραφία 

συνοψίζει τις δομές της αγοράς:20 στα «μπεζεστένια», τα «χάνια» και «καραβάν σεράγια», τα 

«τσαρσιά» και τα «παζάρια». Τα μπεζεστένια ήταν ένας εσωτερικός χώρος, συχνά πέτρινος, 

όπου αρχικά πωλούνταν υφάσματα και έπειτα πολυτελή και σπάνια είδη, όπως κοσμήματα, 

χαλιά, όπλα κ.α. Τα χάνια ήταν κτήρια που χρησιμοποιούνταν ως πρόχειρα καταλύματα από 

τους ταξιδιώτες, τα καραβάν σεράγια πολυτελέστατοι χώροι εστίασης για επίσημα πρόσωπα και 

οικονομικά εύρωστους περιηγητές και συνήθως παρατηρούνταν χαμάμ κοντά σε τέτοιου είδους 

καταλύματα. Τα τσαρσιά ήταν δημοτικοί δρόμοι και δημόσιοι χώροι με έντονη εμπορική 

                                                           
18 Εβλιά Τσελεμπί, Οδοιπορικό στην Ελλάδα (1668-1671), Εκάτη, Αθήνα 1994. 
19 Περισσότερα για τον βακουφικό θεσμό στο Σπύρος Ασδραχάς, με τη συνεργασία Ν.Ε. Καραπιδάκη, Όλγα 
Κατσιαρδή-Hering, Ευτυχία Λιάτα, Άννα Ματθαίου, Michel Sivignon, Traian Stoianovich, Ελληνική Οικονομική 
Ιστορία: ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003, 250. 
20 Περισσότερα για τη διάρθρωση της οθωμανικής πόλης στο Ιναλτζίκ Χαλίλ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η 
κλασική εποχή, 1300-1600, μτφρ. Μ. Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995, Ρόμπερτ Μαντράν, Η καθημερινή ζωή 
στην Κωνσταντινούπολη τον αιώνα του Σουλειμάν του Μεγαλοπρεπούς, μτφρ. Γ. Αγγέλου, Παπαδήμας, Αθήνα 
2008, H. Hourani and S. M. Stern, The Islamic city, University of Pennsylvania Press,  January 1970 και Νικολάι 
Τοντόροφ, Η βαλκανική πόλη, 15ος-19ος αιώνας, 2 τ., μτφρ. Έφη Αβδελά, Γεωργία Παπαγεωργίου, Θεμέλιο, Αθήνα 
2003. 
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κίνηση, που συνήθως ήταν σκεπασμένοι με αυτοσχέδιες σκεπές. Το θεσμικό πλαίσιο της 

οικονομικής δραστηριότητας της πόλης οργανώνεται στο σύστημα των συντεχνιών και των 

μιλέτ, ενώ το κανονιστικό και φορολογικό διαμορφώνεται στο εσωτερικό των συλλογικοτήτων. 

Στον Χάνδακα, οι συντεχνίες είναι συχνά μεικτές ως προς το θρήσκευμα, αν και στο πέρασμα 

στον 18ο αιώνα ομογενοποιούνται και ο επαγγελματικός τους χώρος τοποθετείται σε έναν 

συγκεκριμένο δρόμο ή οικοδομικό τετράγωνο για τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχό τους.21  

Σε γενικές γραμμές, οι Οθωμανοί διατήρησαν τον πολεοδομικό ιστό που παρέλαβαν, 

επισκεύασαν τις οχυρώσεις, εγκατέστησαν την Ανώτατη Οθωμανική Διοίκηση στην ενδοχώρα 

της πόλης, ενώ η σημερινή πλατεία Νικηφόρου Φωκά αποτέλεσε το κεντρικότερο σημείο της 

οθωμανικής αγοράς, με την κλειστή αγορά πολύτιμων αντικειμένων (bezesten) και άλλα 

καταστήματα, εργαστήρια και συντεχνίες. Οι περισσότεροι ναοί μετατράπηκαν σε τζαμιά ή 

χαμάμ και χτίστηκε ένα νέο τζαμί, αυτό της «Κατάκτησης», ανατολικά του Προμαχώνα του 

Αγίου Ανδρέα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των περιηγητών και των λογίων ο χώρος της αγοράς 

ήταν το κέντρο των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε αγορά και πόλη 

ταυτίζονται. Η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε το πρότυπο για τη δημιουργία και την οργάνωση 

όλων των παραδοσιακών οθωμανικών πόλεων και για το Ηράκλειο αυτό ίσχυσε κυρίως μετά τον 

σεισμό του 1856. Περιγραφές περιηγητών του Χάνδακα στο α΄ μισό του 19ου αιώνα αναφέρουν 

ότι τα τσαρσιά της πόλης αποτελούσαν σειρές εμπορικών καταστημάτων και αποθηκών 

σκεπασμένα με ξύλινες προεξοχές, στέγαστρα και στοές, μονώροφα ή με πάνω όροφο συνήθως 

για κατοικία. Τα τσαρσιά του Κάστρου διακρίνονταν για τα «τεζγιάκια» και τους 

«μπεζαχτάδες», δηλαδή τους πάγκους που τοποθετούνταν έξω ακριβώς από τα μαγαζιά των 

εμπόρων, πάνω στα οποία έβλεπε κανείς τις ζυγαριές, τα σύνεργα και το συρτάρι των 

πωλήσεων. Κατά συνέπεια, ο δημόσιος και ιδιωτικός χώρος δεν μπορούσε να διακριθεί εύκολα. 

Την ίδια στιγμή, τα παζάρια αποτελούσαν ανοιχτές υπαίθριες αγορές σε πλατείες και μεγάλους 

δρόμους συνοικιών ή περιοχών στην περιφέρεια των πόλεων.22 

Σύμφωνα με τις οθωμανικές πηγές, τις μεταφράσεις του Σταυρινίδη,23 τη Χωρογραφία 

του Πρακτικίδη του 1818 και άλλες δευτερογενείς μελέτες,24 το εμπορικό κέντρο του 

                                                           
21 Μαρία Τσικαλουδάκη, Η αγορά στον Χάνδακα (1669-1775), Τα Ιστορικά, τχ.22, Ιούνιος 1995. 
22 Σ. Ξανθουδίδης, Χάνδαξ-Ηράκλειο, Ιστορικά Σημειώματα, ό.π., 85 και Ζαχαρίας Πρακτικίδης, Χωρογραφία της 
Κρήτης (1818), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ηράκλειο 1983, 46, 31 και Μαρία Κωνσταντινίδου, Βυζαντινοί 
δρόμοι. Παραδοσιακές πόλεις, Σέλας, Αθήνα 1996. 
23 Νικόλαος Σταυρινίδης, Μεταφράσεις Τουρκικών Ιστορικών Εγγράφων, τ. Α΄-Ε΄, Ηράκλειο 1975-1985. 
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οθωμανικού Χάνδακα σχηματίζεται σε τέσσερις οδικούς άξονες που διασταυρώνονται σε σχήμα 

σταυρού, ενώ στο κέντρο αυτού ήταν το Κεμέρ Αλτί, εκεί που βρισκόταν η πύλη Voltone των 

Βενετών, ο διοικητικός και εμπορικός πυρήνας της πόλης. Σε αυτούς του άξονες, εντός των 

τειχών, απλώνονταν οι βασικές αγορές της πόλης. Η πιο ονομαστή ήταν το «Βεζίρ Τσαρσί» 

(σημερινή οδός 25ης Αυγούστου)25 και μεγάλη εμπορική κίνηση υπήρχε στη «Κετχουντά 

Ζουλφικάρ» του 17ου αιώνα, στο «Κεχαγιά Μπέη Τσαρσί» του 19ου, την «Πλατιά Στράτα» 

(λεωφόρος Καλοκαιρινού). Κατά μήκος της τελευταίας εντοπίζονταν τα «Στιβανάδικα», τα 

«Τερζίδικα» (ραφτάδικα), τα «Κουγιουμτζίδικα» (χρυσοχοεία), τα «Μπασουματζίδικα» 

(βαμβακερά υφάσματα), ενώ στο «Καμαράκι» γινόταν το «ουλού τσαρσί» δηλαδή η 

λαχαναγορά. Παράλληλα, ξεχώριζε η αγορά «Αγά Τσαρσί» (από το Βαλιδέ τζαμί ως την πλατεία 

Νικηφόρου Φωκά), σε τμήμα της ήταν τα κρεοπωλεία τα «Κασαπιά» όπως ονομάζονταν (οδός 

1866), η Μαχμούτ Αγά του 17ου αιώνα ή Σεϊτάν Ογλού του 19ου (πλατεία Αρκαδίου), τα 

«Λεμπλετζίδικα» για αγορά ξηρών καρπών (οδός Ψαρομηλίγκων), τα «Ντερμιτζίδικα» χώρος 

εργασίας των σιδεράδων (οδοί Κόσμων, Μ. Οδηγητρίας, Βουρβάχων), τα «Αχτάρικα» για αγορά 

μπαχαρικών (πλατεία «λιονταριών»), τα «Τσιλιγκίρικα» ή «Σαράτσικα» για εξαρτήματα όπως 

χαλινάρια (οδός Μ. Οδηγητρίας), τα «Μουτάφικα» για παραγωγή σχοινιών, τα «Μπιτσαξίδικα» 

ή «μαχαιράδικα» (οδός 1821), τα «Γυαλάδικα» (πλατεία Μεϊντάνι και αρχή οδούς 1821), τα 

«Γιατράδικα», τα «Μπακιρτζίδικα» για μπακιρένια οικιακά σκεύη (Αραστά μέχρι οδός Μ. 

Οδηγητρίας) και τα «Ψαράδικα» (οδός Καρτερού). Από τον 17ο αιώνα σχηματίζεται η αγορά του 

«Αγά των Γενιτσάρων» ή των «Κισλάδων» από τον 19ο αιώνα, στη σημερινή λεωφόρο 

Δικαιοσύνης, ενώ στη Χωρογραφία του Πρακτικίδη αναφέρονται δύο μικρότερες αγορές, η μία 

των Οθωμανών μεταξουργών στον Αραστά και το «Κιουτζούκ Τσαρσί», γνωστή ως «Μικρή 

Αγορά» ή «Μικρό Τσαρσάκι». Τέλος το εβδομαδιαίο ανοιχτό παζάρι γινόταν από τα τέλη του 

17ου αιώνα κατά μήκος του «Αγά Τσαρσί», από το Βαλιδέ τζαμί μέχρι το σιντριβάνι του 

Μοροζίνι. 

Έχοντας υπόψη μας τον βασικό εμπορικό πυρήνα του Ηρακλείου της οθωμανικής 

περιόδου και τη σημασία του θεσμού της αγοράς ή καλύτερα των πολλών κατά τόπους αγορών, 

                                                                                                                                                                                           
24 Ζ. Πρακτικίδης, Χωρογραφία της Κρήτης (1818), ό.π. και Μ. Δερμιτζάκης, Από όσα θυμούμαι  το παλιό Κάστρο: 
Μια βόλτα στο Ηράκλειο των αρχών του 20ού αιώνα, Δοκιμάκης, Ηράκλειο 2009, 5-58 και Δημήτριος Σάββας , Λες 
και ήταν χθες! Μνήμες… από το παλιό Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2010, 100-105, 32 και 
Μ. Τσικαλουδάκη, Η αγορά στον Χάνδακα (1669-1775), ό.π., 52-62. 
25 Σε παρένθεση βάζουμε τα ονόματα των σημερινών οδών για να γίνει κατανοητή η βασική αστική διάρθρωση 
της αγοράς του Χάνδακα. 
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σε συνδυασμό με τις κρήνες, τα τζαμιά και τα χαμάμ της πόλης και τις όποιες συνδηλώσεις αυτά 

φέρουν στη συλλογική μνήμη μέσα από ένα ευρύ δίκτυο άτυπων «συνοικιών» και τοποθεσιών, 

θα σταθούμε στις καθαυτές συνοικίες της πόλης και τους ανθρώπους που τις απαρτίζουν. Όταν 

οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνδακα, οι περισσότερες από τις 41 συνοικίες της 

απογραφής του 1671 συμπίπτουν με αυτές της βενετικής περιόδου και διατηρούν την ονομασία 

του ορθόδοξου ή λατινικού Αγίου. Στη δεύτερη οθωμανική απογραφή του 1705, περισσότερες 

από τις μισές συνοικίες έχουν μετονομαστεί με τα ονόματα των μουσουλμανικών τεμενών που 

έχουν αντικαταστήσει τις ίδιες χριστιανικές εκκλησίες.26 Στην απογραφή του Σταυράκη το 

1881,27 οι συνοικίες της οθωμανικής διοίκησης γίνονται 17 σε ισάριθμα εκλογικά τμήματα, από 

τις οποίες μόνο αυτή της Αγίας Αικατερίνης διατηρεί ελληνικό όνομα, ενώ οι υπόλοιπες 

χαρακτηρίζονται από το ομώνυμο τζαμί της περιοχής τους.  

Από την απογραφή του 1881 γνωρίζουμε ότι στην πόλη και τον Δήμο του Ηρακλείου 

ζούσαν περίπου 21.000 κάτοικοι, εκ των οποίων 14.597 ήταν μουσουλμάνοι και 6.361 

χριστιανοί. Τα σπίτια διέθεταν μεγάλες αυλές και κήπους, ενώ η πόλη ήταν γενικώς 

αραιοκατοικημένη. Οι εύπορες κοινωνικές τάξεις, χριστιανοί, μουσουλμάνοι και άλλοι, έμεναν 

κυρίως στο κέντρο, στις ανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές της πόλης, καθώς και στην 

περιοχή από τον κόλπο του Δερματά ως το λιμάνι. Αντίθετα, στο βορειοδυτικό και νότιο τμήμα 

της πόλης ζούσαν οικονομικά ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Ο αραιοκατοικημένος 

Χάνδακας του 19ου αιώνα άρχισε να αλλάζει μορφή τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, λόγω 

της οικιστικής ανάπτυξης από το προσφυγικό κύμα, την αστικοποίηση και την αύξηση του 

εργατικού πληθυσμού, κυρίως στα μεγάλα χωράφια και τους κήπους της πόλης και την 

εσωτερική περίμετρο των ύστερων βενετικών τειχών.28 Εκτός των 17 βασικών συνοικιών εντός 

των τειχών του Χάνδακα παρατηρούνταν ακόμα οι περιφερειακές συνοικίες: Ακ Τάμπια, 

Μεσκινιά, Κατσαμπάς και Μετόχια, όπου οι μουσουλμάνοι αποτελούν και πάλι συντριπτική 

πλειοψηφία. Η Ακ Τάμπια (Λευκό Προπύργιο), πήρε το όνομά της από το εξωτερικό μεγάλο 

φρούριο του Αγίου Δημητρίου, πρόκειται για τη σημερινή γειτονιά της Ανάληψης, βορειοδυτικά 

του προμαχώνα Vitturi, τοποθεσία που γνωρίζουμε ότι την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα 

είχε δεχθεί πολλές ζημιές στους προμαχώνες των τειχών, εκεί που διέμεναν κυρίως φτωχές 

                                                           
26 Περισσότερα για τις οθωμανικές συνοικίες του Χάνδακα στο Ν. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις Τουρκικών 
Ιστορικών Εγγράφων, τ. Α΄, ό.π. και Μ. Δερμιτζάκης, Από όσα θυμούμαι  το παλιό Κάστρο, ό.π.  
27 Νικόλαος Σταυράκης, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, Αθήνα 1890. 
28 Χ. Τζομπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών, ό.π., 66.  
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οθωμανικές οικογένειες, τις οποίες αντικατέστησαν χριστιανικές το 1898.  Η συνοικία της 

Μεσκινιάς είναι η σημερινή Χρυσοπηγή, μια περιοχή περιθωριοποίησης, όπου ζούσαν οι λεπροί 

και οι «μεσκίνηδες» της πόλης, από τα οθωμανικά χρόνια μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 

αιώνα.29  

Από τη μαρτυρία του Ιταλού ταξιδιώτη Vittorio Simonelli αντλούμε πληροφορίες για τη 

χωροταξία και δημογραφία του Ηρακλείου της τελευταία δεκαετίας του 19ου αιώνα: «Τώρα 

πλέον δεν έχει πάνω από 20.000 κατοίκους, Τούρκους και Χριστιανούς… όμως στην πολύ 

μεγάλη έκταση που περικλείεται θα μπορούσε να βολευτεί άνετα πενταπλάσιος πληθυσμός. 

Γίνεται έτσι δυνατόν να υπάρχουν σήμερα ανάμεσα στα σπίτια λαχανόκηποι και ανθόκηποι τόσο 

ευρύχωροι όσο ένα πεδίο ασκήσεων, ενώ οι πλατείες και οι δρόμοι μοιάζουν με λεωφόρους».30 

Για τον πληθυσμό της πόλης και την αραιοκατοικημένη έκτασή του ο Καλομενόπουλος στα 

Κρητικά, ήτοι Τοπογραφία και Οδοιπορικά της νήσου Κρήτης αναφέρει ότι παρατηρούνται 

εκτεταμένες καλλιεργήσιμες γαίες εντός των τειχών και οικίες που διαθέτουν μεγάλους κήπους. 

Για τις εντός των τειχών συνοικίες της πόλης, ισχυρίζεται ότι κατοικούν περίπου 6.000 Έλληνες 

και 13.000 Οθωμανοί, ενώ εκτός αυτών και σε μετόχια καταγράφονται συνολικά γύρω στους 

1.000 ανθρώπους. Ακόμα υποστηρίζει ότι σε περιόδους επαναστάσεων ο καθαυτός οικισμός 

φιλοξενεί πάνω από 25.000 Οθωμανούς,31 γεγονός που επαληθεύει τη χαμηλή αναλογία 

κατοίκων ανά μονάδα έκτασης γης.  

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται, παράλληλα, δύο μεγάλοι σεισμοί που προκάλεσαν 

μεγάλες ανθρώπινες απώλειες και υλικές ζημιές στην πόλη. Ο πρώτος έγινε το 1810 και ο 

δεύτερος και πιο ισχυρός πραγματοποιήθηκε το 1856 με τις σημειώσεις του Ξανθουδίδη να 

περιγράφουν ότι έμειναν όρθιες 18 από τις 3.620 οικίες της πόλης, ενώ προκλήθηκαν 538 

θάνατοι και 637 κάτοικοι «επληγώθησαν». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, την επόμενη ημέρα 

του σεισμού «ευκολώτερον εβάδιζε τις δια μέσου των οικιών παρά δια των οδών, αι οποίαι είχον 

σκεπασθεί τελείως».32 Ο σεισμός του 1856 προκάλεσε καταστροφικές ζημιές στις κτηριακές 

εγκαταστάσεις του Χάνδακα και αυτό που φαίνεται να αντίκριζε κάποιος στην πόλη ήταν ένα 

                                                           
29 Δ. Σάββας , Λες και ήταν χθες! Μνήμες… από το παλιό Ηράκλειο, ό.π., 34 και Λ. Σταρίδα, Υπήρχε μια πόλη: 
Συνοικίες-Δρόμοι-Πλατείες, ό.π., 126.  
30 Vittorio Simonelli, Κρήτη 1893: Οι Περιηγητικές Αναμνήσεις του Vittorio Simonelli, μετ. Ι. Φουντουλάκη, 
Ρέθυμνο 1996. 
31 Νικόστρατος Καλομενόπουλος, Κρητικά, ήτοι Τοπογραφία και Οδοιπορικά της νήσου Κρήτης, Τυπογραφείο Σ.Κ. 
Βλαστός, Αθήνα 1894, 141-147. 
32 Σ. Ξανθουδίδης, Χάνδαξ-Ηράκλειο, Ιστορικά Σημειώματα, ό.π., 85. 
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αμάγαλμα σπιτιών βαλκανικής αρχιτεκτονικής με τις επιδράσεις της βενετικής και τοπικής 

παραδοσιακής οικοδόμησης. Οι οθωμανικές αρχές εκμεταλλεύτηκαν τις φυσικές καταστροφές 

και προώθησαν την οικιστική ανάπτυξη στα αρχιτεκτονικά πρότυπα μιας τυπικής βαλκανικής, 

οθωμανικής πόλης, όπου δέσποζαν τα κονάκια, τα σαχνισιά, τα τζαμιά, οι τεκέδες, τα σεμπίλια, 

οι κρήνες, τα χαμάμ, οι μιναρέδες και άλλοι πυργόσχημοι όγκοι.33 Ο οθωμανικός Χάνδακας 

μέχρι τον 19ο αιώνα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μουσουλμανικού αστικού χώρου, 

όμως η πόλη δεν παρουσιάζει μια μονοδιάστατη πολιτισμική ταυτότητα και το πολυπολιτισμικό 

και εθνοτικό μωσαϊκό του Χάνδακα εκδηλώνεται στις διάφορες εκφάνσεις του καθημερινού 

βίου. Για παράδειγμα, η διατήρηση του σταυροειδούς σχήματος των δύο κυρίων αξόνων 

αποτελεί βασικό στοιχείο της βενετικής πολεοδομίας, ενώ η συγχώνευση των καταστημάτων με 

τις οικίες και η παρουσία των στοών προκαλεί τη δυσχέρεια διάκρισης δημόσιου και ιδιωτικού 

χώρου που αντιτίθεται στην ιερή παράδοση των μουσουλμάνων και φανερώνει μια δυτικού 

τύπου πολεοδομική κουλτούρα.34  

Από τον 19ο αιώνα οι μεταρρυθμίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γνωστές ως 

Τανζιμάτ, επέδρασαν στον έλεγχο και τη μορφή του αστικού χώρου στην προσπάθεια 

εξορθολογισμού των μηχανισμών εξουσίας και των δομών του κράτους. Πράγματι, στις 

μεγαλύτερες πόλεις της αυτοκρατορίας επιχειρήθηκε ένας νέος τρόπος οργάνωσης του χώρου, 

όπως για παράδειγμα η εισαγωγή νεοκλασικών στοιχείων, τη στιγμή που τα μιλέτ μπορούσαν να 

εκφραστούν ευκολότερα γλωσσικά, πολιτικά κ.α.. Στην πολεοδομική, αρχιτεκτονική, 

δημογραφική και γενικότερα αστική αναδιαμόρφωση των πόλεων θα συμβάλει καταλυτικά τόσο 

η διείσδυση κεφαλαίων, ιδεών, ανθρώπων και τεχνικού προσωπικού της Δύσης, όσο και η 

ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής παράδοσης και σπουδής από τον ίδιο τον οθωμανικό κρατικό 

μηχανισμό. Μέχρι την περίοδο του Τανζιμάτ γνωρίζουμε ότι οι Οθωμανοί αρχιτέκτονες 

αποτελούν μέλη επαγγελματικής συντεχνίας ήδη από τον 15ο αιώνα, αν και η δράση τους 

περιορίζεται σημαντικά από τον καδή και τη λειτουργία του βακουφικού συστήματος. Πριν τις 

μεταρρυθμίσεις λοιπόν, ο αστικός χώρος διαμορφώνεται από τη συνεργασία του ιδιωτικού, 

θρησκευτικού και φιλανθρωπικού κεφαλαίου με την πολιτική εξουσία και τη βοήθεια των 

σουλτανικών αρχιτεκτόνων. Η οργάνωση των οθωμανικών αρχιτεκτονικών σπουδών και η 

                                                           
33 Χ. Τζομπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών, ό.π., 58. 
34 Ελένη Καραντζίκου, «Η οικιστική μορφή της πόλης του Χάνδακα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», 
Κρητολογικά Γράμματα 17, 2001, 111-116 και Ευαγγελία Φραγκάκι, Χανδαξ-Κάστρο-Το Ηράκλειο μου (τα σπίτια, 
τα  στενά και άλλα τινά, Αθήνα 1978. 
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εμφάνιση νεοκλασικών τάσεων διαχείρισης του αστικού χώρου, συχνά με την ενεργή συμμετοχή 

ελληνορθόδοξων πληθυσμών, εφαρμόστηκε συστηματικότερα τον 19ο και 20ό αιώνα στο 

πλαίσιο οικειοποίησης μιας νεωτερικής κουλτούρας των εξουσιών και δομών του κράτους.35 

Τη στιγμή που οι νεοκλασικές τάσεις άκμαζαν στην Ευρώπη, το ανεξάρτητο ελληνικό 

κράτος και το οθωμανικό Ηράκλειο δεν έμειναν ανεπηρέαστα από τα κυρίαρχα ρεύματα. Το 

πνευματικό και αρχιτεκτονικό κίνημα εγκαινιαζόταν στο ελεύθερο ελληνικό κράτος από την 

εποχή του Καποδίστρια, όταν ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του αστικού περιβάλλοντος ύστερα από 

τις υλικές ζημιές της προηγούμενης ταραγμένης περιόδου, για να εντατικοποιηθεί με το 

βαυαρικό σύστημα, τους Ευρωπαίους και Έλληνες αρχιτέκτονες που ανακαινίζουν τις 

μεγαλουπόλεις. Ο νεοκλασικισμός ως ρεύμα στρεφόταν στην κλασική αρχαιότητα, τη 

μνημειακότητα και την αρμονία της σύνθεσης. Βασική αρχή του ήταν η πρακτική του 

ορθογώνιου συστήματος, που αποδίδεται στον Ιππόδαμο του 5ου αιώνα π.Χ., πρότυπο 

πολεοδομικής οργάνωσης του χώρου για πολλές πόλεις του μεσαίωνα και της νεότερης 

περιόδου. Ο κλασικισμός διέθετε για τους ρομαντικούς συμβολικό χαρακτήρα, αφού ταυτιζόταν 

με το «εθνικό» σε μια περίοδο που τα σύνορα των αυτοκρατοριών κατέρρεαν, το Ανατολικό 

Ζήτημα αναζητούσε τη λύση του και κυριαρχούσε η μεγαλοϊδεατική αντίληψη της εδαφικής 

επέκτασης του νεοελληνικού κράτους στις «παραδοσιακές περιοχές ελληνικότητας». Συνεπώς, 

στην Ελλάδα του 19ου αιώνα αναπτύσσεται το ρεύμα του νεοκλασικισμού, αφενός από την 

κρατική διοίκηση και τη βαυαρική δυναστεία, αφετέρου από την ανερχόμενη χριστιανική -συχνά 

ρομαντική- αστική τάξη, στοχεύοντας στον εξορθολογισμό του αστικού χώρου και την τόνωση 

της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων στον πολυτάραχο και ευμετάβλητο γεωπολιτικά αιώνα.  

Για τον οθωμανικό Χάνδακα, οι μελετητές υποστηρίζουν ότι οι κλασικιστικές τάσεις 

οργάνωσης του χώρου εγκαινιάζονται από την αιγυπτιακή κυριαρχία στο νησί, τη δεκαετία του 

1830, προωθούνται περισσότερο μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1856 και τις 

μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ, για να εντατικοποιηθούν από τη δεκαετία του ‘80 και τη σύσταση 

της Κρητικής Πολιτείας. Σχετικά με τους νέους κανόνες αρχιτεκτονικής, τις τρεις τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα οι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί αποκτούν προνόμια που τους 

επιτρέπουν να κυκλοφορούν περισσότερο στην πόλη, να φτιάχνουν θέατρα, καζίνα, λέσχες, 

                                                           
35 Περισσότερα για την οθωμανική αρχιτεκτονική και τη συμμετοχή των ελληνορθόδοξων πληθυσμών στο Σάββας 
Τσιλένης, «Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες παρά την Υψηλή Πύλη», Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης, Πρακτικά 
Τρίτης Επιστημονικής Ημερίδας, Αθήνα 13/1/2001, Εταιρεία Μελέτης της Καθ΄ ημάς Ανατολής, Αθήνα 2002, 183-
218. 
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καφενεία, αλλά και να κατασκευάζουν κτήρια κατά τα σύγχρονα για αυτούς ευρωπαϊκά και 

ελληνικά πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη νεοκλασική οικοδόμηση στο Βεζίρ τσαρσί και 

την Πλατιά Στράτα, το οθωμανικό διοικητήριο στην πλατεία Καλλεργών, την ανέγερση του νέου 

Αγίου Μηνά και τα μέγαρα από τη δεκαετία του ‘70, όπως των Καλοκαιρινών, όπου στεγάζεται 

το σημερινό Ιστορικό Μουσείο. Ωστόσο, η εμφάνιση νεοκλασικών κτηρίων δεν ήταν ευρέως 

διαδεδομένη, αφού για πολλές δεκαετίες ακόμα θα κυριαρχούσε η βαλκανική αρχιτεκτονική με 

τα τζαμιά, τους τεκέδες, τα κονάκια και τα σαχνισιά, εικόνα που θα αλλάξει ριζικά στα χρόνια 

της Αυτονομίας, όποτε ευνοήθηκε από την Αρμοστεία και τη συμπολίτευσή της καθετί που 

ταυτιζόταν με το εθνικό και ελληνικό ή έστω βενετσιάνικο και δυτικό.36  

Πέρα από τον άτυπο συναγωνισμό ή ανταγωνισμό των δύο βασικών εθνοτικών ομάδων, 

μουσουλμάνων και χριστιανών, ως προς την οικοδόμηση και τον εξωραϊσμό των οικιακών, 

λατρευτικών και πολιτιστικών υποδομών, ο Μ. Ανδριανάκης προσθέτει τη συμμετοχή κι άλλων 

«μειονοτήτων» στην οικιστική όψη του Χάνδακα, κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα. Έτσι, 

ιδιαίτερη μέριμνα στις κτηριακές υποδομές εμφανίζουν οι Εβραίοι και οι Καθολικοί της πόλης 

σε μια χρονική στιγμή που κάθε μιλέτ διεκδικούσε την αναγνώριση της συλλογικής ταυτότητάς 

του.37 Ο πολιτισμικός πλουραλισμός και οι ωσμώσεις στο εσωτερικό του Χάνδακα 

επιβεβαιώνονται αν εμβαθύνουμε στην αντίληψη της τοπικής κοινωνίας για τη νοηματοδότηση 

των δρόμων, των πλατειών και των συνοικιών της πόλης και την ετυμολογία που φέρουν. Οι 

εναλλακτικές ονομασίες του ίδιου του Χάνδακα, όπως ονομάζεται από την πλειονότητα των 

κατοίκων και περιηγητών, φανερώνει το πολυδιάστατο της εθνοτικής, πολιτισμικής και 

ιδεολογικής κυριαρχίας στο νησί. Η πόλη ονομάζεται Χάνδακας, Κάστρο, Μεγάλο Κάστρο, 

Χώρα, Piazza, Kandiye και Ηράκλειο, ανάλογα το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο, τον φορέα, το 

μιλέτ και την κοινωνική ομάδα που την επικαλείται.  

Για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι τον Μάιο του 1822 το συμβούλιο της σύντομης 

αρμοστείας του Μιχαήλ Αφεντούλη, απεσταλμένου των επαναστατικών ενωτικών δυνάμεων 

στην Κρήτη από το επίσημο ελληνικό κράτος, επανέφερε στο προσκήνιο την αρχαία ονομασία 

                                                           
36 Ε. Καραντζίκου, «Η οικιστική μορφή της πόλης του Χάνδακα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», ό.π. και 
Λένα Τζεδάκη Αποστολάκη, «Ψηφίδες ιστορίας: Νομός Ηρακλείου 1900-1925», Το Ηράκλειο και η περιοχή του, 
διαδρομή στον χρόνο, επιμ. Ν. Γιγουρτάκης, Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας, Ηράκλειο 2004 και Χ. Τζομπανάκη, Το 
Ηράκλειο εντός των τειχών, ό.π., 59-66. 
37 Μιχάλης Ανδριανάκης, «Οι πόλεις της Κρήτης μέχρι την Ένωση», Κρήτη-Ελλάδα 1913-2013: 100 χρόνια Ένωση, 
επιμ. Β. Βαρουχάκη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»-Χανιώτικα Νέα, Χανιά 2014, 
204-207. 
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Ηράκλειο, όπως χαρακτηρίστηκε η πόλη στην προκήρυξη της Προσωρινής Πολιτείας της 

Μεγαλονήσου. Σύμφωνα με τον Θ. Δετοράκη, το όνομα εξαπλώθηκε από τα επαναστατικά 

έγγραφα στον γραπτό και προφορικό λόγο των εμπόρων και των λογίων της πόλης για να 

αποτυπωθεί στα επίσημα έγγραφα της οθωμανικής διοίκησης το 1868 με τον Οργανικό Νόμο 

και την σύσταση των Δήμων.38  Το 1893, ο περιηγητής Vittorio Simonelli παρέχει πληροφορίες 

για το όνομα της πόλης και συγκεκριμένα αναφέρει: «Χάνδακας! Είναι η παλιά Αραβική, 

Βυζαντινή και Ενετική πρωτεύουσα της Κρήτης. Σήμερα αποκαλείται Ηράκλειον από τους 

Έλληνες που μιλούν επιτηδευμένα, ενώ οι απλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν το όνομα Μεγάλο 

Κάστρο, δηλαδή ισχυρό φρούριο».39   

Στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος η διαδικασία της μετονομασίας των τοπωνυμίων είχε 

αρχίσει ήδη από το 1833 με την επισημοποίηση της σύστασής του και διήρκησε όλον τον 19ο 

αιώνα. Κεντρικός άξονας της διαδικασίας ήταν ο εξελληνισμός των τοπωνυμίων και στη 

συζήτηση συμμετείχε ολόκληρος ο πολιτικός και πνευματικός ελληνικός κόσμος, επηρεασμένος 

από τις ιδεολογικοπολιτικές εξελίξεις της περιόδου, όπως οι ρομαντικές, μεγαλοϊδεατικές 

εθνικιστικές ιδέες, η στροφή στην αρχαιότητα και το μεσαιωνικό Βυζάντιο και ο 

«δημοτικισμός». Οι πολιτικοί παράγοντες και η πλειονότητα του πνευματικού κόσμου ήταν 

επηρεασμένοι από τις κυρίαρχες ρομαντικές ιδέες του νεοκλασικισμού, της στροφής στην 

αρχαιογνωσία, το «αποκατεστημένο» ελληνικό Βυζάντιο και την εθνική λαογραφία της 

υπαίθρου. Τα συλλογικά έργα του Ν. Πολίτη, του Σ. Ζαμπέλιου και του Κ. Παπαρρηγόπουλου 

συνοψίζουν τα κυρίαρχα ιστοριογραφικά, φιλολογικά και λαογραφικά έργα των Ελλήνων 

διανοούμενων που ενώνουν την ελληνική ιστορία στον χρόνο και τον χώρο, ως απάντηση στη 

θεωρία της ιστορικής ασυνέχειας του ελληνικού πολιτισμού από τον Fallmerayer.40 Κι αν οι 

περισσότεροι «αρχαϊστές», όπως ονομάστηκαν, δεν αποδέχονταν την συνολική και άρρηκτη 

απόρριψη των βενετικών και σλαβικών τοπωνυμίων μιας και έπρεπε να εξεταστούν οι ιστορικοί 

                                                           
38 Θ. Δετοράκης, «Εικόνες καθημερινής ζωής στο Ηράκλειο του 19ου αιώνα», Ο Μίτος της Αριάδνης: Ξετυλίγοντας 
την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου, επιμ. Σοφία Κανάκη, ΜΥΣΤΙΣ, Ηράκλειο 2011, 203-217. 
39 Vittorio Simonelli, Κρήτη 1893: Οι Περιηγητικές Αναμνήσεις του Vittorio Simonelli, ό.π. 
40 Περισσότερα για τον Fallmerayer και την επίδρασή του στο ρεύμα του Νεοελληνικού Ρομαντισμού και 
ιστορισμού στο  Έλλη Σκοπετέα, Φαλμεράυερ: τεχνάσματα του αντίπαλου δέους, Θεμέλιο, Αθήνα 1999 και 
Γιώργος Βελουδής, Ο Jakob Philipp Fallmerayer και η γέννεση του ελληνικού ιστορισμού, Μνήμων, Αθήνα 1982. 
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λόγοι που τα δημιούργησαν, τόσο αυτοί όσο και οι «δημοτικιστές» απέρριπταν στη συντριπτική 

πλειοψηφία τους τα τουρκικά ονόματα.41  

Ο Ν. Σταυράκης εκπροσωπεί μια διαφορετική φωνή όταν κλήθηκε ως γενικός 

γραμματέας της Γενικής Διοίκησης της Κρήτης να συντάξει το κανονιστικό διάταγμα για την 

ονομασία των Δήμων στον νέο Δημοτικό Νόμο. Στην οργάνωση της απογραφής του 1881 

επιχειρείται για πρώτη φορά ένα εκσυγχρονιστικό απογραφικό εγχείρημα, βασιζόμενο στα 

σύγχρονα της εποχής ευρωπαϊκά πρότυπα. Συναντάμε λοιπόν δείγματα αναλυτικής 

«στατιστικής» πηγής, αποτέλεσμα της ορθολογικής καταγραφής των ανθρώπων κατ’ άτομο σε 

απογραφικές περιφέρειες, ύστερα από τον καθορισμό εκτενών οδηγιών για τη μεθοδολογία που 

πρέπει να ακολουθηθεί ως προς την οργάνωση και τη συμπλήρωση έντυπων απογραφικών 

φυλλαδίων. Στην καθυστερημένη δημοσίευση των αποτελεσμάτων το 1890 στην Αθήνα, λόγω 

της πολιτικής αποχώρησης του Σταυράκη και των ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων, ο τέως 

γραμματέας της Κρήτης δεν καταγράφει απλά τα αριθμητικά δεδομένα, αλλά παρουσιάζει 

πληροφορίες και ιστορικά τεκμήρια για το νησί. Έτσι, μεταξύ άλλων τονίζει τον ρόλο του 

«εθνολογικού ζητήματος» σε σχέση με την αναλογία του αριθμού των χριστιανών και των 

μουσουλμάνων του νησιού, ζήτημα που συνδέεται άρρηκτα με τις ρομαντικές ιδέες της εποχής 

και τα μιλέτ που ταυτίζονταν με τη νεωτερική έννοια του έθνους, ιδεολογία που αναπαράγεται 

τόσο στο εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και στο ελληνικό κράτος που έχει 

νοητικούς διαύλους με τους χριστιανούς της Κρήτης.  

Το ερώτημα είναι γιατί να πραγματοποιείται «εθνολογική» διάκριση στην απογραφή του 

1881 από τον φορέα εξουσίας; Οι λόγοι είναι καταρχάς πρακτικοί, για την αναγκαία 

διεκπεραίωση των δημόσιων εκπαιδευτικών και «κοινωφελών» έργων και τη σωστή κατανομή 

πιστώσεων, όπως οριζόταν με τη Σύμβαση της Χαλέπας και παράλληλα είναι πολιτικοί, για την 

εξακρίβωση του αριθμού των μιλέτ του νησιού, ώστε να επιλύονται ευκολότερα οι πολιτικές 

κρίσεις, όπως οι συχνές επαναστάσεις των χριστιανών. Ακόμα, η επιλογή να πραγματοποιηθεί 

για πρώτη φορά η απογραφική διαδικασία σε θεσμούς και συλλογικότητες όπως στο 

αυτοδιοίκητο της χωροφυλακής, των τεκέδων, των μονών, των νοσοκομείων και των φυλακών 

υποδηλώνει τη δυναμική που αποκτούν ως ιδιαίτεροι «εθνοτικοί» χώροι. Συγκεκριμένα οι χώροι 

λατρείας συμπεριλαμβάνονται, αφενός στο ευρύτερο οθωμανικό πλαίσιο της συσπείρωσης των 

                                                           
41 Περισσότερα για την εξέλιξη των τοπωνυμικών μετονομασιών στο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική 
Γραμματική, τ.1, Ιστορική Εισαγωγή, Αθήνα 1938, 570-579 και 595-596. 
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συντηρητικών και ανώτερων τάξεων του μουσουλμανικού πληθυσμού στο παραδοσιακό Ισλάμ 

με νοητικό κέντρο τους τεκέδες την περίοδο των μεταρρυθμίσεων κυρίως στο β΄ μισό του 19ου 

αιώνα, αφετέρου στη λειτουργία των μονών ως επαναστατικών πυρήνων των ελληνορθόδοξων 

πληθυσμών. 

Ο Σταυράκης επισημαίνει ότι η απογραφή μπορεί να εντάσσεται στις προοδευτικές 

μεταρρυθμίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά από την άλλη συνδέεται με τους 

μηχανισμούς ελέγχου του δεσποτικού μεταρρυθμιστικού προγράμματος του σουλτάνου Αβδούλ 

Χαμίτ στο τελευταίο τέταρτο του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. Άλλωστε, η περάτωση 

της «αναλυτικής» απογραφής ακόμα κι αν υποδείκνυε έναν οικονομικό και διοικητικό 

εξορθολογισμό, έναν μεθοδολογικό νεωτερισμό για τον έλεγχο της κοινωνίας, εξυπηρετούσε 

στη βάση της τα πολιτικά και ιδεολογικά αιτήματα μιας «συντηρητικής» αυταρχικής 

μεταρρύθμισης. Κι αυτό γιατί μπορεί να παραχωρούνταν προνόμια ως προς το θρήσκευμα, την 

εκπαίδευση, τη γλώσσα, ακόμα και την εξουσία των χριστιανών, παράλληλα όμως προωθούνταν 

με αυταρχικό τρόπο η τόνωση των ίδιων τομέων σε μια υποχρεωτική μουσουλμανική παιδεία 

«εθνικής ενοποίησης», κατά την οποία υπήρχε αυστηρή μελέτη του ιερού νόμου και της 

τούρκικης γλώσσας σε ένα εκσυγχρονισμένο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Πάντως, τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα από τις θρησκευτικές, εθνολογικές, 

πολιτισμικές και κοινωνικές ομαδοποιήσεις της απογραφής μπορεί να διευκόλυναν τον κρατικό 

μηχανισμό σε σχέση με τον έλεγχο και την εξουσία της κοινωνίας και των επί μέρους μιλέτ, 

όμως η πρόθεση της Υψηλής Πύλης δεν ήταν ο υπερτονισμός των εθνολογικών και 

πολιτισμικών διαφορών. Αντίθετα, στόχος του ήταν η προβολή μιας νοητής «ενοποιημένης 

νησιωτικής και εθνικής» ταυτότητας που εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Μάλιστα, για αυτόν τον λόγο στην απογραφή του 1881 καταγράφεται ο «Κρης 

υπήκοος», ο υπήκοος δηλαδή μιας οριοθετημένης γεωγραφικά επικράτειας της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, όπως αυτή της Κρήτης, κι όχι οι Οθωμανοί μουσουλμάνοι ή οι χριστιανοί του 

νησιού, η διάκριση των οποίων συντελείται για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα 

του διοικητικού ελέγχου των μαζών και την αποτροπή συγκρούσεων.42 

Γίνεται αντιληπτό ότι στην κοινωνική πραγματικότητα του Χάνδακα αλληλεπιδρούν 

ρεύματα και παραδόσεις που συχνά συγκρούονται ανάλογα την ιστορική συγκυρία και τον 

                                                           
42 Ν. Σταυράκης, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, ό.π. και Ε. Ζέη, Χώρος και φωτογραφία: Το Ηράκλειο από 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, ό.π., 32-59. 
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φορέα που τα εκφράζει. Στο εθνοτικό μωσαϊκό της Κρήτης, οι χριστιανοί όλο και συχνότερα 

επαναστατούν και διεκδικούν μια νέα τάξη πραγμάτων, άλλοτε με ενωτικά κι άλλοτε με 

αυτονομιστικά κριτήρια εξουσίας,43 την ώρα που το νησί αποτελεί περιφερειακή επαρχία της 

αυτοκρατορίας και η οθωμανική κεντρική διοίκηση συχνά αναθεωρεί τον παραδοσιακό τρόπο 

οργάνωσης και κυριαρχίας του αστικού χώρου, στην προσπάθεια μιας ορθολογικότερης 

διακυβέρνησης που δεν θα επέτρεπε την ανατροπή του καθεστώτος και την έκπτωση του 

ελέγχου της κοινωνίας. Ως Τανζιμάτ έμεινε γνωστή στη βιβλιογραφία η τάση «εξορθολογισμού 

και εξαστισμού» της κρατικής διοίκησης ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα και αναφέρουμε 

ενδεικτικά τις πρώτες μεταρρυθμιστικές απόπειρες του Σελίμ Γ΄ και του Μαχμούτ Α΄ για την 

αντικατάσταση του προσωποπαγούς, φεουδαλικού μηχανισμού εξουσίας με ένα σχήμα 

συλλογικών θεσμικών υπηρεσιών, όπως των υπουργείων και των «συμβουλίων» που είχαν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες. Σύμφωνα με τους ερευνητές η εγκαινίαση του Τανζιμάτ στην Κρήτη 

συντελείται το διάστημα της αιγυπτιακής κυριαρχίας του Μεχμέτ Αλή (1830-1840). Η 

οργάνωση των «συμβουλίων» στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης αποτελεί μια ρηξικέλευθη 

αλλαγή και στους νέους θεσμούς συγκεντρώνονται η διοικητική, δικαστική, οικονομική και 

πολιτική γραφειοκρατία. Στα συμβούλια θα συγκροτηθεί σταδιακά μια νέα άρχουσα τάξη, 

αρχικά μουσουλμανική κι έπειτα χριστιανική, που σταδιακά θα αυξήσει την επιρροή της σε 

πολλούς τομείς. Επιπρόσθετα, ο εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός της αιγυπτιακής 

κυριαρχίας στον Χάνδακα συναντάται και στις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της πόλης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο καθαρισμός του βενετικού λιμανιού, που την 

προηγούμενη περίοδο είχε μετατραπεί σε έναν περιορισμένο για τα καράβια χώρο με βούρκα και 

η αυστηροποίηση των κανόνων υγιεινής στους λιθόστρωτους δρόμους της πόλης.44  

Βέβαια, ο συστηματικότερος εκσυγχρονισμός στη διοίκηση της αυτοκρατορίας 

σημειώθηκε σε δύο φάσεις μεταρρυθμίσεων, το 1839 με το Χαττί Σερίφ και κυρίως το 1856 με 

το Χάττι Χουμαγιούν. Στον Χάνδακα από το 1858 η δομή των τοπικών συμβουλίων 

μεταβάλλεται και τη διοίκηση της πόλης, τον λιβά, απαρτίζουν ένας χριστιανός και ένας 

                                                           
43 Περισσότερα για τις επαναστάσεις του 19ου αιώνα στην Κρήτη και τα δύο κυρίαρχα ιδεολογικοπολιτικά 
ρεύματα, των ενωτικών και των αυτονομιστών στο Καλλίνικος Κριτοβουλίδης, Απομνημονεύματα του περί 
αυτονομίας της Ελλάδος πολέμου των Κρητών, Αθήνα 1859 και Ιωάννης Μουρέλλος, Η ιστορία της Κρήτης, 3 τ., 
Ηράκλειο 1950 και Θεοχάρης Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 1990. 
44 Περισσότερα για το εκσυγχρονιστικό σχέδιο της αιγυπτιακής διοίκησης στην Κρήτη στο Παναγιώτης Κροκίδας, 
Καινοτομίες και εκσυγχρονισμός στην Κρήτη κατά την περίοδο της εξουσίας του Μεχμέτ Αλί, 1830-1840, 
διδακτορική διατριβή, Ρέθυμνο 2019. 
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μουσουλμάνος αντιπρόσωπος, ύστερα από ψηφοφορία των προεστών της πόλης, με τακτικά 

μέλη του συμβουλίου τον καϊμακάμη που προεδρεύει, τον καδή, τον μουφτή, τον επίσκοπο, τον 

οικονομικό έφορο και τον γραμματέα του συμβουλίου. Παράλληλα, στα τρία συμβούλια του 

νησιού συγκροτείται για πρώτη φορά ο θεσμός της χριστιανικής Δημογεροντίας και ο αρχιερέας 

του Χάνδακα αναλαμβάνει το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο της περιφέρειάς του, 

αρμοδιότητα που αφαιρείται από τον καδή, όπως επίσης και τον έλεγχο των χριστιανικών 

ορφανικών ταμείων. Ο Οργανικός Νόμος του 1868 έφερνε νέες ανακατατάξεις στην εξουσία και 

καινούργια προνόμια στα μιλέτ του νησιού. Στο βιλαέτι της Κρήτης οι ελληνορθόδοξοι είχαν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν στη διοίκηση και τα δικαστήρια του κρατικού μηχανισμού, ενώ 

αναγνωριζόταν η ισοτιμία της ελληνικής με την τούρκικη γλώσσα και κατοχυρώνονταν 

φορολογικές ελαφρύνσεις για τους χριστιανούς. Οι διοικήσεις του νησιού γίνονταν πέντε και το 

Ηράκλειο έχανε κάποιες από τις πρότερες επαρχίες του, τις οποίες πλέον έλεγχε η διοίκηση 

Λασιθίου. Στο Ηράκλειο ο διοικητής ήταν μουσουλμάνος και από το τοπικό συμβούλιο 

απουσίαζαν ο μουφτής και ο καδής της προηγούμενης περιόδου, ενώ προστίθεντο ένας ακόμη 

αρχιγραμματέας. Σύμφωνα με τους μελετητές, ο Οργανικός Νόμος απέβλεπε στη συρρίκνωση 

των συγκρούσεων μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων και επέτρεπε για πρώτη φορά 

την ενεργή συμμετοχή των ελληνορθόδοξων πληθυσμών στην άσκηση της εξουσίας. 

Ταυτόχρονα, ο Οργανικός Νόμος σηματοδοτεί μια ακόμη εκσυγχρονιστική καινοτομία για την 

τοπική διοίκηση της κοινωνίας. Από το 1867 η Κρήτη διαθέτει δημοτική οργάνωση, θεσμός που 

θα διατηρηθεί μέχρι τα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας έως ότου ενταχθεί στο κοινοτικό 

σύστημα της επίσημης Ελλάδας. Βέβαια μέχρι την Σύμβαση της Χαλέπας, οι δήμαρχοι των 

πέντε διοικήσεων, αν και είχαν χρέη όπως την καθαριότητα και την επισκευή των δρόμων, την 

εφαρμογή του σχεδίου της πόλεως, την αστυνόμευση των αγορών και την επίβλεψη των 

νοσοκομείων, πρακτικά ήταν υπό τον πλήρη έλεγχο των επιμέρους διοικητών.45 

Η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον ρωσσοτουρκικό πόλεμο και η συνθήκη του 

Βερολίνου έναν χρόνο αργότερα το 1878, προετοίμασαν την ιστορική Σύμβαση της Χαλέπας. 

                                                           
45 Περισσότερα για το Τανζιμάτ και τα προνόμια στους χριστιανούς στο β΄ μισό του 19ου αι. στα Κάλλια 
Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, Ελληνικός Αλυτρωτισμός και Οθωμανικές Μεταρρυθμίσεις, Εστία, 1990 και της 
ίδιας, Η εσωτερική κατάσταση στην Κρήτη 1868-1877, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1984 και Μάνος Περάκης, 
Κρήτη: Το Νησί των Προσαρμογών. Οικονομία και Κοινωνία τον 19ο αιώνα (1830-1913), εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 
2017. Ακόμα, Θεοχάρης Δετοράκης, «Ελληνική Ιστορία: Το Κρητικό Ζήτημα και η Κρητική Πολιτεία», Ελληνική 
Εκπαιδευτική Εγκυκλοπαίδεια (τ. 22), Εκδοτική Αθηνών, σελ. 362 και περισσότερα στο Θ. Δετοράκης, Ιστορία της 
Κρήτης, ό.π. 
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Σύμφωνα με αυτή, ο γενικός διοικητής της Κρήτης θα διοριζόταν για μια πενταετία, θα 

μπορούσε να είναι χριστιανός, όμως ο σύμβουλος θα ήταν μουσουλμανικού θρησκεύματος. Στις 

δημόσιες θέσεις προτεραιότητα θα είχαν οι Κρητικοί, ενώ επίσημη γλώσσα των Συνελεύσεων 

και των δικαστηρίων θα ήταν η ελληνική. Παράλληλα, παραχωρούνταν νέες φορολογικές 

ελαφρύνσεις για τους χριστιανούς, ένα μέρος των εσόδων θα έπρεπε να διοχετεύεται σε 

κοινωφελή έργα, επιτρεπόταν η ίδρυση ελληνικών φιλολογικών συλλόγων και η έκδοση 

εφημερίδων, δινόταν αμνηστία στους συμμετέχοντες της εξέγερσης του 1878, επιτρεπόταν η 

οπλοφορία κατόπιν ειδικής άδειας και συστηνόταν το σώμα της Κρητικής Χωροφυλακής,46 που 

στελεχωνόταν από Κρήτες άνδρες. Η Σύμβαση της Χαλέπας καθιστούσε το νησί μια 

ημιαυτόνομη επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με ιδιαίτερα προνόμια για τα μιλέτ και το 

έντονο χριστιανικό στοιχείο του νησιού. Από το 1879 ο Δημοτικός Νόμος διαμορφωμένος κατά 

τα δυτικά μοντέλα τοπικής διοίκησης, καθιερώνει την κοινή ψηφοφορία χριστιανών και 

μουσουλμάνων για την εκλογή δημοτικών αρχόντων, αν και παρατηρούνταν ειδικές ρυθμίσεις 

σχετικές με το θρήσκευμα, ενώ στους μεικτούς Δήμους εγκαινιαζόταν η διοικητική αντίληψη 

της αναλογικής αντιπροσώπευσης των θρησκευτικών στοιχείων. Πάντως, η δημοτική οργάνωση 

στην Κρήτη εξετάζεται στο γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο του νεωτερικού, αστικού 

φιλελευθερισμού για τον έλεγχο και την εξουσία του αστικού και αγροτικού χώρου, όπως είχε 

εφαρμοστεί και στην Ελλάδα ήδη από το 1833 με το Διάταγμα περί της διοικητικής διαιρέσεως 

του κράτους.47 

Συνεπώς, λίγο πριν τη σύσταση της Κρητικής Πολιτείας συντελούνται μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων, κυρίως στο β΄ μισό του 19ου αιώνα, οι οποίες μεταβάλλουν τους συσχετισμούς 

εξουσίας στην Κρήτη και την πόλη του Χάνδακα. Στους ελληνορθόδοξους πληθυσμούς 

παρέχονταν όλο και περισσότερα προνόμια συμμετοχής στην πολιτική εξουσία και έκφρασης 

της πολιτισμικής ταυτότητάς τους. Την ίδια περίοδο, η ίδρυση φιλολογικών συλλόγων και 

βιβλιοθηκών από τους χριστιανούς του Ηρακλείου και η γενικότερη στροφή στην ελληνική 

αρχαιότητα και το εθνικό ή εθνικιστικό ελληνικό πνεύμα επιβεβαιώνει την ανάπτυξη του 

                                                           
46 Για τον θεσμό της Κρητικής Χωροφυλακής, τη σημασία του ως αστικό μηχανισμό εξουσίας δυτικού τύπου και 
την υιοθέτησή της από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Κρητική Πολιτεία βλ. Ε. Ζέη, Χώρος και 
φωτογραφία: Το Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, ό.π., 179-190. 
47 Περισσότερα για τη Σύμβαση της Χαλέπας στο Μάνος Περάκης, Το τέλος της οθωμανικής Κρήτης: Οι όροι 
κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας (1878-89), Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος» – Βιβλιόραμα, Αθήνα 2008 και Κ. Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, Ελληνικός Αλυτρωτισμός, ό.π.  
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Νεοελληνικού Ρομαντισμού48 στην πόλη, ο οποίος αναπαράγεται και υποβοηθείται από το 

ελληνικό κέντρο. 

Σε μια μελέτη στα Κρητικά Χρονικά του 2017, ο Π. Κιτρομιλίδης αποδίδει τις 

μακροχρόνιες επαναστατικές εκδηλώσεις των Κρητικών και το αίτημα για πολιτική ένωση με το 

ελληνικό κράτος στην επίδραση του κινήματος του Ρομαντισμού, του «νέου Διαφωτισμού» όπως 

αποκαλείται συχνά. Σύμφωνα με τον ιστορικό, η «εποχή των επαναστάσεων στην Κρήτη» από 

την εξέγερση του Δασκαλογιάννη το 1770 ως το 1898 αποτελεί μια σαφή ιστοριογραφική 

πρόκληση που πρέπει να ενταχθεί στο καθιερωμένο ιστοριογραφικά πλαίσιο του “Age of 

Revolution”.49 Έτσι, η επαναστατική δυναμική της Κρήτης ερμηνεύεται μέσα από τη μετατροπή 

της πολυεπίπεδης θρησκευτικής διαμάχης της κοινωνίας σε εθνοτική, κατά τα πρότυπα της 

σύγχρονης πολιτικής έννοιας του έθνους. Η «εσωτερική δυναμική» της Κρήτης, όπως την 

αποκαλεί ο ιστορικός κυρίως για τις κοινωνικοοικονομικές συγκρούσεις των θρησκευτικών 

στοιχείων του νησιού, καθώς και οι εξωτερικές επιδράσεις του αναπαραγόμενου εθνικισμού από 

το νεοελληνικό κράτος σε επίπεδο παιδείας, στρατιωτικών δυνάμεων και πολιτικής ευνόησαν 

τον επαναστατικό αναβρασμό που διήρκησε περισσότερο από έναν αιώνα. Οι διαφωτιστικές 

ιδέες της ισότητας και της ελευθερίας πραγματώνονταν μέσω του Νεοελληνικού Ρομαντισμού 

που στόχευε στην «εθνική ολοκλήρωση και αποστολή», δηλαδή την ένταξη περιοχών 

«ελληνικότητας» σε ένα ενιαίο πολιτικό κράτος.50  

Στην Κρήτη, οι μεταρρυθμίσεις από την Υψηλή Πύλη και οι ανακατατάξεις που αυτές 

έφεραν στον βαθμό που εφαρμόστηκαν στην πράξη, σε επίπεδο κοινωνικό, οικονομικό, 

πολιτισμικό και φυσικά στο πεδίο της εξουσίας με βεβαιότητα ευνόησαν τα ενωτικά και 

αυτονομιστικά επαναστατικά ρεύματα των ελληνορθόδοξων του νησιού. Στην πόλη του 

Ηρακλείου, το ρεύμα του Ρομαντισμού και της πολιτικής ενσωμάτωσης στην επίσημη Ελλάδα, 

όπως και το αίσθημα ενός εθνικιστικού τοπικισμού, αποτελεί κυρίαρχη ιδεολογία των 

χριστιανικών πληθυσμών από τον 19ο αιώνα μέχρι και το καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας, 

γεγονός που αποτυπώνεται, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω, στην αντίληψη της κοινωνίας για τη 

συλλογική ταυτότητα του αστικού χώρου. 

 

                                                           
48 Περισσότερα για το ρεύμα του Ελληνικού Ρομαντισμού στο Κ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, ό.π. και Α. 
Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια, ό.π.  
49 Βλ. ενδεικτικά για την ιστοριογραφία της «εποχής των επαναστάσεων» το Eric Hobsbawm, Η εποχή των 
επαναστάσεων 1789-1848, ό.π. 
50 Π. Κιτρομηλίδης, «Κίνηση και στατικότητα στην ιστορία της νεότερης Κρήτης», ό.π., 200-209. 
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Κεφάλαιο 2ο: Ακροβατώντας μεταξύ «σύγχρονης» και «παλαιάς» πόλης: Το Ηράκλειο της 

Κρητικής Πολιτείας και η αντίληψη του αστικού χώρου (1898-1913) 

 

2.1 Η επίδραση της κεντρικής διοίκησης και του Δήμου στην οργάνωση της πόλης 

 

 Η δυσαρέσκεια των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Κρήτης προς την Πύλη για την 

άρση των προνομίων της Χαλέπας, ο νέος επαναστατικός αναβρασμός των ετών 1895-1898 και 

οι επεμβάσεις ενίσχυσης του επίσημου ελληνικού κράτους στους εξεγερμένους Κρητικούς 

συνέβαλαν στην έναρξη του ελληνοτουρκικού πολέμου το 1897. Η ήττα των ελληνικών 

δυνάμεων μπορεί να προκάλεσε την ανάκληση των ενισχύσεων από το νησί, ωστόσο έναν χρόνο 

αργότερα για την παύση των μακρόχρονων εχθροπραξιών και την ειρήνευση της περιοχής οι μ. 

δυνάμεις προώθησαν τη σύσταση του αυτόνομου καθεστώτος της Κρητικής Πολιτείας με ύπατο 

αρμοστή τον πρίγκιπα Γεώργιο της Ελλάδας.  

Μετά τη μαζική απομάκρυνση του οθωμανικού στρατού από το νησί το 1899, η Κρητική 

Πολιτεία, κράτος τυπικά αυτόνομο αλλά ελεγχόμενο, πολιτικά και στρατιωτικά51 από τις 

μεγάλες δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία) και υπό τουρκική επικυριαρχία, ψήφιζε το 

πρώτο της Σύνταγμα που δημοσιεύτηκε στην ΕΕΚΠ. Ο Γεώργιος όριζε το Συμβούλιο του 

Ηγεμόνα με πέντε Ανώτερες Διευθύνσεις κα στη Διεύθυνση Δικαιοσύνης είχε διοριστεί ο 

Βενιζέλος, ο οποίος απολύθηκε το 1901, διαφωνώντας με τους απολυταρχικούς χειρισμούς του 

αρμοστή για τη διευθέτηση των ζητημάτων της πολιτικής ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Η 

Επανάσταση του Θερίσου το 1905 και οι πενταετείς πολιτικές προστριβές του Βενιζέλου με τον 

Γεώργιο προκάλεσαν την παραίτηση του πρίγκιπα, ενώ τη θέση του ύπατου αρμοστή ανέλαβε ο 

πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξανδρος Ζαΐμης, από το 1906 ως το 1908. Η θέσπιση 

νέου, πιο φιλελεύθερου Συντάγματος, η συμμετοχή του Βενιζέλου στο «υπουργείο» 

Δικαιοσύνης και Εξωτερικών και η αποχώρηση των στρατευμάτων των μεγάλων δυνάμεων ήταν 

κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο νησί την περίοδο των τριών αυτών ετών. Τον 

Σεπτέμβριο του 1908 καταργήθηκε το καθεστώς της Αρμοστείας, ακολούθησαν κάποιες 

                                                           
51 Για την στρατιωτικοποίηση της πολιτικής εξουσίας των δυνάμεων στο καθεστώς της Αυτονομίας βλ. 51 Ε. Ζέη, 
Χώρος και φωτογραφία: Το Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, ό.π., 171-173. 
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προσωρινές κυβερνήσεις που διεκδικούσαν την πολιτική ένταξη με την Ελλάδα, η οποία εν τέλει 

επισημοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 1913, μετά τη λήξη των Βαλκανικών Πολέμων.52 

Επιχειρώντας μια σύντομη ανασκόπηση στα ιδεολογικά και πολιτικά συγκείμενα του 

αυτόνομου καθεστώτος γνωρίζουμε ότι το 1898 ο Γεώργιος με τον Βενιζέλο συμπολιτεύονται 

στη νεοσύστατη Κρητική Πολιτεία με όμοιες πολιτικές φιλοδοξίες και οράματα. Το πολιτικό 

πρόγραμμα του αρμοστή, αυταρχικό στη βάση του συγκέντρωνε υπερεξουσίες στον ίδιο, που 

αντιλαμβανόταν το νέο «δίκαιο» κράτος των «αληθών ελευθεριών» και της «αμερόληπτης 

διοίκησης» μέσα από ένα σύστημα μηχανισμών επιβολής της δημόσιας τάξης σε ένα 

εθνοκεντρικό, χριστιανικό πλαίσιο. Έτσι, ο πρίγκιπας υιοθετεί μια κυρίαρχη αντιδημοκρατική 

ιδεολογία της δυτικής πολιτικής σκέψης του 17ου-19ου αιώνα, κατά την οποία η έλλειψη 

παιδείας, η ένδεια και συχνά η καταγωγή όριζαν ως αναγκαία τη λειτουργία ενός αυστηρού 

κανονιστικού πλαισίου που θα διασφάλιζε την κοινωνική πειθαρχία και τάξη. Σε αυτές τις 

συνθήκες αναθεωρείται ο θεσμός της Κρητικής Χωροφυλακής και Πολιτοφυλακής και 

προωθείται ένας στοχευόμενος προς την ένωση εξελληνισμός του κράτους και της κοινωνίας. 

Μέχρι το 1901 ο Βενιζέλος φαίνεται ότι αποδέχεται τον αυταρχισμό του αρμοστή, όχι για 

λόγους συγκυριακούς που σχετίζονται με την πολιτική ένταξη στο ελληνικό κράτος, αλλά γιατί 

συμμερίζεται την άποψη πως το κοινοβουλευτικό πλαίσιο ήταν αδύναμο στην ελληνική 

περίπτωση να ανταπεξέλθει σε βασικά πολιτικά αιτήματα της εποχής, όπως ο αλυτρωτισμός και 

η δημοσιονομική πολιτική, φτάνοντας στον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και την 

πτώχευση του 1893. Ο βασιλικός θεσμός αποτελούσε τη λύση για τη διεκπεραίωση μιας εθνικής 

πολιτικής του κέντρου που δεν θα δημιουργούσε ρήγματα στο εξωτερικό κύρος και τα 

εσωτερικά ζητήματα της χώρας.  

Ωστόσο, από το 1901 ο Βενιζέλος έρχεται σε ρήξη με τον αρμοστή και το πολιτειακό 

καθεστώς που προηγούμενα στελέχωνε, επειδή αφενός διαφωνεί με την προσωποπαγή εξουσία 

και τους πολιτικούς χειρισμούς για την ένωση, αφετέρου γιατί φιλελευθεροποιεί τις ιδέες του ως 

προς τον τρόπο διακυβέρνησης. Ήδη από το 1889 ο πολιτικός άνδρας εντάσσει τον εαυτό του σε 

μια «ζωηρότερη» μερίδα «επιστημόνων και ανεπτυγμένων», το 1901 απομακρύνεται συνειδητά 

από την εξουσία και με το Θέρισο το 1905 διευρύνει τους υποστηρικτές του, κυρίως αστούς, 

εμπόρους, χρηματιστές, αλλά και απεγνωσμένους αγρότες, που από κοινού προσβλέπουν στη 

                                                           
52 Βάλια Βαρουχάκη, «Κρήτη: Εννιά χιλιάδες χρόνια ιστορία, χρονολόγιο», Κρήτη-Ελλάδα 1913-2013: 100 χρόνια 
Ένωση, επιμ. Β. Βαρουχάκη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»-Χανιώτικα Νέα, 
Χανιά 2014, 44-50. 
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φιλελευθεροποίηση των θεσμών. Ο Βενιζέλος, έχοντας αναθεωρήσει την αντίληψή του για την 

κοινοβουλευτική ελληνική ιστορία και τα θετικά της σημεία, εκτός των άλλων, λαμβάνει τη 

συμπάθεια των εξωτερικών δυνάμεων, λόγω της διορατικής στάσης του να προστατέψει τα 

δικαιώματα και την ιδιοκτησία του μουσουλμανικού πληθυσμού του νησιού, αντίθετα με την 

εθνική ή εθνικιστική τάση του αρμοστή. Κι αν ο Βενιζέλος ήταν από τους λίγους που προέβλεψε 

τη φιλική στάση των εγγυητριών δυνάμεων μέσω της εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής που 

μπορεί να διασφαλίσει η προστασία των μειονοτήτων, δεν ήταν ο μόνος με φιλελεύθερα 

οράματα. Στο εσωτερικό της συμπολίτευσης του Γεωργίου ένα μεγάλο ποσοστό τασσόταν υπέρ 

της αναθεώρησης του Συντάγματος και η εσωτερική διαμάχη επέτρεψε στον Βενιζέλο την 

ισχυροποίηση της παράταξής του μετά το Θέρισο και τη συντακτική Συνέλευση του 1906.53  

Στην περίπτωση του Ηρακλείου, η μελέτη των τοπικών βουλευτών και των ιδεολογιών 

τους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για τα ίδια άτομα που στελεχώνουν τον Δήμο 

και τις Επιτροπές που θα ασχοληθούν με την αναθεωρημένη ονοματοθεσία του χώρου. Έτσι 

όταν το 1904 ο Γεώργιος και ο Βενιζέλος ανταλλάσουν κατηγορίες για υπονόμευση της ένωσης, 

στο εσωτερικό της συμπολίτευσης, αν και διατηρείται η κοινή αντιβενιζελική στάση, 

διασαλεύεται η ενότητά της, αφού από τη μια ιδρύεται το Εθνικό Προοδευτικό Κόμμα των πιο 

συντηρητικών πολιτευτών και από την άλλη μια μερίδα βουλευτών διαφωνεί με τον 

απολυταρχισμό του αρμοστή. Στις πιο συντηρητικές δυνάμεις εντοπίζουμε τα πρόσωπα του Εμμ. 

Λογιάδη και του Στ. Ξανθουδίδη, ενώ σε εκείνους που στηρίζουν τη θέσπιση νέου Συντάγματος 

συναντάμε τη φυσιογνωμία του Αντ. Μιχελιδάκη, με τον τελευταίο να ηγείται μιας μεγάλης 

ομάδας που μπορεί να πιστεύει στη χρησιμότητα πιο φιλελεύθερων νόμων, όμως διατηρεί στο 

σύνολό της τον βασικό πυρήνα της αντιβενιζελικής παράταξης.54 Οι πολιτευτές που 

αναφέρθηκαν εκφράζουν κυρίαρχες ιδεολογικοπολιτικές απόψεις της εποχής και όπως θα δούμε 

παρακάτω είναι οι ίδιοι που θα προτείνουν νέα οδωνύμια ή θα κληθούν από τον Δήμο να 

συγκροτήσουν μια Επιτροπή για την ονοματοθεσία του αστικού χώρου του Ηρακλείου. 

                                                           
53 Πρίγκιπος Γεωργίου της Ελλάδος, Αναμνήσεις εκ Κρήτης, 1898- 1906, Αθήνα 1959 και Γιάννης Κοκκινάκης, , «Η 
"ιστοριογραφία του νικητή" και το κίνημα του Θερίσου: προϋποθέσεις και αποτελέσματα της βενιζελικής 
πολιτικής», στο Θέρισσον 1905: 100 χρόνια: Πρακτικά συνεδρίου, Χανιά, 3-5 Μαρτίου 2005, Χανιά 2009, 427-439 
και Γ. Κοκκινάκης, «Πολιτικές εξελίξεις στην Κρητική Πολιτεία, 1898-1913. Φωτογραφία και Ιστορία: Σκέψεις με 
αφορμή την παρούσα έκδοση», στο 1898-1899 Κρήτη Φωτογραφικές μαρτυρίες από το προσωπικό λεύκωμα του 
πρίγκιπα Γεωργίου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009. 
54 Γ. Κοκκινάκης, «Πολιτικές εξελίξεις στην Κρητική Πολιτεία, 1898-1913, ό.π. 
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Ποιος ήταν όμως ο ρόλος των Δήμων στο νέο καθεστώς του νησιού και πως ο τοπικός 

παράγοντας του Ηρακλείου, συχνά μέσω του κεντρικού πολιτικού φορέα, επηρέασε το 

ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης; Η Υψηλή Πύλη από το 1864 προώθησε την αναδιοργάνωση της 

διοίκησης των βιλαετιών της, με σκοπό να περιορίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της στους 

υπηκόους που βρίσκονταν εντός των ορίων της επικράτειάς της. Μετά την Κρητική Επανάσταση 

του 1866 και τον Οργανικό Νόμο του 1868, η Κρήτη αποτελούσε βιλαέτι, διοικητική επαρχία 

που διοικούνταν από τον βαλή και είχε πέντε διοικητικά κέντρα προάγγελους των σημερινών 

δήμων, τους Ναχιδιέδες όπως ονομάζονταν, των Χανίων, των Σφακίων, του Ρεθύμνου, του 

Ηρακλείου και του Λασιθίου. Έτσι, λειτουργούν οι πρώτοι Δήμοι στις πέντε διοικήσεις με 

δημάρχους διορισμένους και με περιορισμένες αρμοδιότητες. Με τη Σύμβαση της Χαλέπας το 

1878 και το αυτοκρατορικό φιρμάνι, ο δημοτικός νόμος προέβλεπε την εκλογή δημάρχων από 

τους χριστιανούς και οθωμανούς κατοίκους. Ο δήμαρχος του 1879 ασχολείται με όλα τα 

προβλήματα των δημοτών του, δικάζει και αστυνομεύει την περιοχή του. Σύμφωνα με τον 

Δημοτικό Νόμο του 1890 εκτός του δημάρχου εκλέγονται και πάρεδροι, αν και ο τελευταίος 

«υπόκειται εις τον δήμαρχον, ο δε δήμαρχος και το παρ΄αυτώ δημοτικόν συμβούλιον, υπόκεινται 

εις τον οικείον διοικητής ή έπαρχον και το παρ΄ αυτώ συμβούλιον». Ο δήμαρχος « εξασκεί την 

τοπικήν αστυνομίαν, ήτις περιλαμβάνει την τήρησιν της δημόσιας υγείας και ηθικής και επί της 

επισκευής και καθαριότητος των οδών και υδραγωγείων, την επιτήρησιν επί των πωλουμένων 

τροφίμων, την εξέλεγξιν της ακρίβειας των μετρων και σταθμών και την προφύλαξιν των 

αγροτικών κτημάτων από ζημιών». Τα δ.σ. αρχίζουν και αποκτούν ενεργότερο ρόλο, εκλέγουν 

τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο τους, αλλά ο δήμαρχος είναι αυτός που καθορίζει τις τελικές 

αποφάσεις και εξελίξεις.55  

Την περίοδο της Αυτονομίας είχαν διαμορφωθεί οι συνθήκες που επέτρεπαν στους 

Δήμους και τους κάτοικους της Κρήτης να σφυρηλατούν τις όψεις του αστικού χώρου. Σύμφωνα 

με τη Φραγκάκι και φύλλο της τοπικής εφημερίδας Ηράκλειο, οι κεντρικότεροι δρόμοι της πόλης 

το 1894 ήταν στρωμένοι με πλάκες.56 Ο Δ. Σάββας συμπληρώνει ότι ο Οθωμανός δήμαρχος 

Ριφάατ Αφεντάκης της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα επικεντρώθηκε στην ανακατασκευή 

                                                           
55 Κάλλια Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, Ελληνικός Αλυτρωτισμός και Οθωμανικές Μεταρρυθμίσεις, Εστία, 1990 
και της ίδιας, Η εσωτερική κατάσταση στην Κρήτη 1868-1877, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1984 και Μ. 
Ανδριανάκης, «Οι πόλεις της Κρήτης μέχρι την Ένωση», Κρήτη-Ελλάδα 1913-2013: 100 χρόνια Ένωση, ό.π., 207-
209 και Γιάννης, Τζαγάκης, «Από τους Ναχιγιέδες ως τον “Καποδίστρια” και τον “Καλλικράτη”», Πατρίδα, 
17/2/2010. 
56 Ε. Φραγκάκι, Χανδαξ-Κάστρο-Το Ηράκλειο μου, ό.π., 31. 
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του καταστρώματος των κεντρικότερων δρόμων της πόλης υπό της οδηγίες του μηχανικού του 

Δήμου, Κωνσταντίνου Τσαντηράκη, ο οποίος επιβλέπει και το 1899 την κατασκευή των 

πεζοδρομίων.57 Με τη σύσταση της Κρητικής Πολιτείας οι νέοι δήμαρχοι της πόλης μέχρι το 

1911 εξακολουθούν να είναι Οθωμανοί, κυρίως ο Μουσταφά Δεληαχμετάκης και για δύο έτη ο 

Ραφάτ Αφεντακάκης (1901-1903). Όπως φαίνεται, οι «προστάτιδες δυνάμεις» που είχαν 

διαμορφώσει το νέο εξουσιαστικό πλαίσιο του νησιού όριζαν ότι ο δήμαρχος θα ήταν 

Οθωμανός, ο πρόεδρος του δ.σ. χριστιανός, ο Αντιπρόεδρος Οθωμανός κι ο πάρεδρος 

χριστιανός, μια κατανομή που δεν άλλαξε στην Αυτονομία. Μέχρι το 1906, οι κεφαλές της 

δημοτικής εξουσίας διορίζονταν «δι΄Ηγεμονικού Διατάγματος» και μόνο τα δ.σ. ήταν αιρετά. 

Ο Δημοτικός Νόμος του 1899 διέκρινε τους Δήμους σε «αστικούς», τρεις για την Κρήτη 

(Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο) και «επαρχιώτικους», ενώ από την ΕΕΚΠ και το διάταγμα Περί του 

Δημοτικού Νόμου έναν χρόνο αργότερα, μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες για τα χρέη των 

Δήμων. Στα πρώτα κεφάλαια του διατάγματος ορίζονται τα είδη των Δήμων βάσει των κατοίκων 

τους, η ιδιότητα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δημοτών, καθώς και ο τρόπος 

εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του δημάρχου, της 

«ανώτερης εκτελεστικής εξουσίας εν τω δήμω», των παρέδρων και του δ.σ. Το τελευταίο, 

μεταξύ των άλλων, «συσκέπτεται και αποφασίζει» για ζητήματα «βελτίωσης των της 

συγκοινωνίας μέσων, περί εκτελέσεως κοινωφελών έργων, οίον λιμένων και οδών… περί της 

χορηγητέας συνδρομής υπό των δήμων δια την εκτέλεσιν δημοσίων έργων», ενώ γενικότερα 

διαχειρίζεται τη δημοτική περιουσία και τις ανάγκες του Δήμου του ψηφίζοντας 

προϋπολογισμό.58 Από τα πρώτα χρόνια της σύστασης της Κρητικής Πολιτείας εγκαινιάζεται 

μια περίοδος που οι τοπικές αρχές προσλαμβάνουν επιστήμονες μηχανικούς για την κατασκευή 

και επισκευή οδών, κτηρίων, γεφυριών, λιμανιών και άλλων δημοτικών έργων, στην προσπάθεια 

των αρχών να εκσυγχρονίσουν τον αστικό χώρο στα πρότυπα μιας σύγχρονης πόλης. 

Σημαντικές πληροφορίες για την αντίληψη των κρατούντων του αυτόνομου καθεστώτος 

ως προς τον σχεδιασμό και τη ρυμοτομία των πόλεων αντλούμε από το Διάταγμα περί σχεδίου 

των πόλεων, κωμοπόλεων και χωρίων του 1901. Το πρώτο κεφάλαιο καταπιάνεται με την 

«υγιεινή οικοδομή» και αναφέρει ότι οι οικισμοί πρέπει να κτίζονται σε μέρη ευάερα και ευήλια, 

μακριά από τόπους «κινδύνων», όπως πλημμύρες, σεισμοί, καθιζήσεις του εδάφους, καθώς και 

                                                           
57 Δ. Σάββας , Λες και ήταν χθες! Μνήμες… από το παλιό Ηράκλειο, ό.π., 27. 
58 ΕΕΚΠ, φ. αρ. 3, 11/2/1900, 1-9. 
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σε μέρη με εύκολη συγκοινωνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 5ο άρθρο του 

Διατάγματος, στο οποίο καταγράφεται ότι «οχυρώματα, περιτοιχίσματα, τείχη πόλεων, τάφροι 

και προχώματα και τα όμοια εμποδίζοντα την ελευθερία των ανέμων κυκλοφορίαν και πνοήν 

πρέπει να αποφεύγωνται, τα δε υπάρχοντα πρέπει βαθμηδόν να καταστρέφωνται».  

Σχετικά με τις οδούς οφείλουν «να λούωνται υπό των ηλιακών ακτίνων και να 

αερίζωνται», να μην είναι υπερβολικά μεγάλες στο πλάτος, ούτε όμως και στενές, με μικρότερο 

επιτρεπτό όριο τα 6 μέτρα. Για τις πλατείες ορίζεται ότι οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι 

ανάλογες των οδών, του μεγέθους και των αναγκών της πόλης. Τόσο οι δρόμοι όσο και οι 

πλατείες πρέπει να στρώνονται από «σκληρά υλικά», να έχουν κλίση «τουλάχιστον 3 χιλιοστών 

ανά μέτρο» για τη ροή των υδάτων και να περιβάλλονται υποχρεωτικά από πεζοδρόμια. Για τα 

πεζοδρόμια και τους υπονόμους υπάρχει αναλυτικό κεφάλαιο στο διάταγμα της ΕΕΚΠ, ενώ 

πρέπει να αναφερθεί ότι στη δαπάνη των πεζοδρομίων συμβάλουν και οι «παρόδιοι ιδιοκτήτες». 

Αυστηρότεροι γίνονται οι κανόνες οικοδόμησης νέων κτηρίων, αφού περιορίζεται η ανέγερση 

υπόστεγων εξωστών που προεξέχουν σε δημόσιους δρόμους και πλατείες, ανάλογα με τις 

διαστάσεις των τελευταίων, τα κτήρια πρέπει να κτίζονται με συγκεκριμένα οικοδομικά υλικά, 

π.χ. «διά κεράμων πλακών, μεταλλικών φύλλων», που δεν είναι φιλικά σε ενδεχόμενο εμπρησμό 

και τέλος η οικοδόμηση από τον μηχανικό πρέπει να σέβεται το καθορισμένο αντισεισμικό 

πλαίσιο. Μάλιστα, απαγορεύονται τα «λαμπρά και ζωηρά» χρώματα στο εξωτερικό των οικιών 

«ως επιβλαβή εις την όρασιν και την υγείαν των κατοίκων». Συγκεκριμένα για τις αστικές πόλεις 

Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου οριζόταν ότι στις κυριότερες οδούς οι οικίες έπρεπε να είναι 

υποχρεωτικά διώροφες. «Νοσοκομεία, σωφρονιστήρια, φυλακές, στρατώνες, βιομηχανικά 

εργοστάσια, σφαγεία, σιδηρουργεία, εκδορεία ζώων, νεκροταφεία» και τέτοιου είδους 

δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που θεωρούνταν ότι είναι επιβλαβείς στη δημόσια υγεία και 

για την προστασία των πολιτών έπρεπε να κτίζονται εκτός του σχεδίου της πόλεως.  

Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο του Διατάγματος ανατίθεται στα δ.σ. να διαμορφώσουν 

διαγράμματα και ζώνες των πόλεων με την αρωγή των μηχανικών, αρχιτεκτόνων ή εργοδηγών 

του δημοσίου και για το Ηράκλειο αναφέρεται ότι η πόλη θα «επεκτείνεται εις (3) χιλιάδας 

μέτρων εντός των οποίων η Μεσκηνιά θ’ αποτελή προάστειον». Σχετικά με το νέο καθεστώς 

οικοδόμησης, οι μηχανικοί όφειλαν να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες του νόμου για την 

ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών σε συνεννόηση με τον εκάστοτε 

Δήμο, από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν ως τις διαστάσεις και το ύψος αυτών, σεβόμενοι 
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αυστηρώς τα σχέδια των πόλεων. Μια σειρά από άρθρα καθόριζαν το νομικό πλαίσιο 

οικοδόμησης και ανοικοδόμησης κτισμάτων, ενώ για τα αυθαίρετα επιβάλλονταν κυρώσεις. Από 

τις διατάξεις ξεχωρίζει η υποχρεωτική παραχώρηση γης ή οικοδομικού τμήματος για δημόσιους 

δρόμους και πλατείες, όπως και η αναγκαία εκτίμηση αντίστοιχης αποζημίωσης στους ιδιώτες 

που τα παραχωρούσαν.59  

Από τους παραπάνω νόμους του Ηγεμονικού Διατάγματος συνειδητοποιούμε ότι η 

εκτελεστική εξουσία του νησιού δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη ρυμοτομία των πόλεων και 

τους κανόνες υγιεινής του αστικού χώρου κατά τα νεωτερικά πρότυπα. Για πρώτη φορά 

εισάγονται μια σειρά από διατάξεις που αφορούν την κατασκευή και επισκευή δρόμων, 

πλατειών, πεζοδρομίων, δημόσιων και ιδιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, την παροχή 

ύδρευσης, την προώθηση συστηματικής δεντροφύτευσης, ενώ καθοριστικός είναι ο θεσμικός 

ρόλος του μηχανικού του Δήμου που οφείλει να τηρεί και να επιτηρεί τον νόμο επί τω έργω, με 

την ανάληψη των καθηκόντων να επέρχεται μετά από διαδικασία μειοδοτικής δημοπρασίας. 

Τα σημαντικότερα σημεία που αναφέραμε από το Ηγεμονικό Διάταγμα του 1901 

καλύπτουν το γενικότερο πλαίσιο λεπτομερών διατάξεων για την οριοθετημένη συγκρότηση του 

αστικού χώρου των μεγάλων πόλεων, όπως αυτή του Ηρακλείου. Ο περιορισμός των εξωστών 

των κτισμάτων προς τους δρόμους και τις πλατείες, όπως και η προτροπή για αποφυγή και 

κατεδάφιση τειχών μας παραπέμπει στην καθιέρωση μιας νέας νοοτροπίας του αστικού 

περιβάλλοντος που διαφέρει από εκείνη των προηγούμενων χρόνων και αιώνων. Οι νέες 

επιταγές της πολεοδομίας έρχονταν σε ρήξη με τις αραβικές τάφρους, τα ξύλινα κιόσκια, τα 

σαχνισιά και τα σκέπαστρα της οθωμανικής παράδοσης,60 συχνά και με το βενετσιάνικο 

στοιχείο των τειχών, που δυσχέραιναν τις συγκοινωνίες και τον αερισμό των δρόμων. 

Σύμφωνα με τη Ζέη, οι πολεοδομικές ρυθμίσεις που αναφέρθηκαν συνοψίζουν τη 

θεσμική εφαρμογή μιας νεοκλασικής και εξορθολογικής αντίληψης του δημόσιου και αστικού 

χώρου για τη διευκόλυνση των συγκοινωνιών και την υγιεινή διαβίωση των πολιτών. 

Παράλληλα, γίνεται σαφής διάκριση των αστικών κέντρων από τις αγροτικές κοινότητες και με 

βάση τα δημογραφικά στοιχεία και την έκταση της ζώνης του οικισμού καταγράφονται τρεις 

βασικές κατηγορίες κοινότητας: η πόλη, η κώμη και  τα χωριά. Μάλιστα εντός των πόλεων ο 

                                                           
59 ΕΕΚΠ, φ. αρ. 23, 5/4/1901, 127-137 και περισσότερες πληροφορίες στον δημοτικό νόμο ΕΕΚΠ, φ. αρ. 58, 
21/8/1901, 357-364. 
60 Για την οθωμανική ή βυζαντινή παράδοση των υπόστεγων εξωστών και την ιστοριογραφική τοποθέτηση βλ. στο  
Ε. Ζέη, Χώρος και φωτογραφία: Το Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, ό.π., 89-
90. 
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αστικός χώρος του κέντρου διακρίνεται από τα «άκρα της πόλεως», τις «απόκεντρους» 

συνοικίες και τα «προάστια». Στο ίδιο πλαίσιο εκσυγχρονισμού, ό,τι μπορεί να μολύνει την 

κοινωνία του αστικού κέντρου κυριολεκτικά ή μεταφορικά περιορίζεται στις παρυφές ή εκτός 

των πόλεων. Έτσι, τα νοσοκομεία, οι φυλακές, τα σωφρονιστήρια, οι στρατώνες, τα εργοστάσια 

και καθετί «ανθυγιεινό και άρρωστο» περιορίζεται έξω από τις αστικές πόλεις. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν η μεταφορά των βυρσοδεψιών κι άλλων μεταποιητικών 

δραστηριοτήτων εκτός του σχεδίου της πόλης, ο παραγκωνισμός των λεπρών στο απόμακρο 

προάστιο της Μεσκινιάς και ο περιορισμός των «χαμαιτυπίων» στην «απόκεντρη» περιοχή του 

Λάκκου, όπου παρατηρείται ο «κοινωνικός και ηθικός αποκλεισμός» ασθενέστερων οικονομικά 

κοινωνικών στρωμάτων, εργατών της νεοσύστατης ακμάζουσας βιομηχανίας του 20ού αιώνα, 

που συχνά προερχόταν από την ύπαιθρο. Μάλιστα, στο πλαίσιο του νεωτερισμού αναθεωρείται 

η σχέση με τον θάνατο, αφού οι νεκροί απαγορεύεται να κηδεύονται εντός των πόλεων, αλλά σε 

προκαθορισμένη απόσταση 200 μ. από το τελευταίο σπίτι του εγκεκριμένου σχεδίου.61 

Τον Ιούνιο του 1901 ο νόμος 395/1901 περί του σχεδίου της πόλεως Ηρακλείου αναφέρει 

ότι το δ.σ. είναι υπεύθυνο της τήρησης του ρυμοτομικού σχεδίου και στην πράξη καθορίζονται 

συγκεκριμένες πολεοδομικές διατάξεις. Αρχικά, αποφασίζεται η κατεδάφιση «των προς 

ανατολάς ηρειπωμένων μαγαζείων εις την παρά τον λιμένα ρυμοτομία της οδού Βεζύρ», η 

καταβολή αποζημίωσης από το δημόσιο στους ιδιώτες και ο σχηματισμός πλατείας στην 

περιοχή. Επιπρόσθετα, δημοσιεύεται η κατεδάφιση δύο τετραγώνων στην κεντρική αγορά 

«Μεϊντάνι» για τη διαμόρφωση πλατείας και η «ρυμοτομία και διαρρύθμισις της πλατείας του 

Πρίγκηπος Γεωργίου» με την κατάρριψη των χωμάτων του κήπου και τη διάνοιξη οδού προς το 

προάστιο της Ακ Τάμπια. Παράλληλα, θα κατεδαφίζονταν τα ετοιμόρροπα κιόσκια που 

δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στις συγκοινωνίες και θα απαγορευόταν η επισκευή και η 

κατασκευή νέων εξωστών.62  

Από την ίδια πηγή (ΕΕΚΠ) μαθαίνουμε ότι στον προϋπολογισμό του 1902 εγκρίνεται για 

το Ηράκλειο η κατασκευή της οδού «Ηρακλείου Λασιθίου, παρά την πλατεία Πρίγκηπος 

Γεωργίου» (σημερινή πλατεία Ελευθερίας) και ταυτόχρονα προωθείται η επισκευή και 

σκυρόστρωση του «α΄ τμήματος της οδού Ηρακλείου Ρεθύμνου από της Χανιώτικης Πόρτας 

                                                           
61 Ε. Ζέη, Χώρος και φωτογραφία: Το Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, ό.π., 
120-130 και για τον Λάκκο στο Γιάννης Ζαϊμάκης, Καταγώγια Ακμάζοντα. Παρέκκλιση και πολιτισμική δημιουργία 
στο Λάκκο Ηρακλείου (1900-1940), Πλέθρον, Αθήνα 1999. 
62 ΕΕΚΠ, Αριθ. Νόμου 395, 19/6/1901, 333-334. 
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μέχρι τοποθεσίας Γιόφυρο Μαλεβυζίου». Τον Μάιο του 1903, στον νόμο περί δημοτικής και 

αγροτικής οδοποιίας δίνεται ένας σαφής ορισμός των δημοτικών δρόμων. «Δημοτικοί οδοί είναι: 

αι συνδέουσαι τα χωρία του αυτού Δήμου προς άλληλα, η προς την έδραν αυτού, η προς 

δημοσίαν οδόν, η προς κατάστημα κοινής χρήσεως κείμενα εν τη περιφέρεια του Δήμου. Αι 

εντός των πόλεων, κωμών και χωρίων οδοί και αι πλατείαι ανήκουσιν εις την τάξιν των 

δημοτικών οδών, εφ’ όσον αποτελούσι συνέχειαν δημοσίων οδών διερχομένων δια των μερών 

τούτων». Τα δ.σ. συνεχίζουν να αποφασίζουν για την κατασκευή και τη συντήρηση των 

δημοτικών οδών με την επίβλεψη των μηχανικών του Δήμου, ενώ σε άρθρο του νόμου 

καταγράφεται ότι οι δημότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν φόρο «δημοτικής οδοποιίας» 

και σε περίπτωση που δεσμευόταν ιδιωτική περιουσία για οδοποιία προβλεπόταν εκτίμηση και 

καταβολή κρατικής αποζημίωσης.63 Στον Νόμο Δημοτικό του 1903 καταγράφονται εκ νέου τα 

δικαιώματα και οι αρμοδιότητες των δημοτών και των δημοτικών αρχόντων του νησιού. Στα 

καθήκοντα του δημάρχου διαβάζουμε ότι πρέπει να «φροντίζει περί της επισκευής και 

καθαριότητος των δημοτικών οδών» και σε αυτά του δημοτικού συμβουλίου εντοπίζουμε τα 

ζητήματα που συνδέονται με τον αστικό χώρο (οικοδομικές άδειες, διάνοιξη δρόμων, σύσταση 

κοινωφελών εγκαταστάσεων, όπως νοσοκομεία κ.α.). Τα δ.σ. αναλαμβάνουν τη διαχείριση της 

δημοτικής περιουσίας, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό.64 Το ίδιο έτος, ο νομάρχης 

Ηρακλείου Ν. Μαλατάκης εκδίδει Αστυνομική Διαταγή στην ΕΕΚΠ, στην οποία αναφέρει ότι 

«απαγορεύεται το ρίπτειν χώματα προερχόμενα εξ οικοδομών και παντός είδους ακαθαρσίας εις 

οιονδήποτε μέρος της πόλεως και του φρουρίου ή εις τας εν κατασκευή ευρισκομένας οδούς 

πλήν μόνον εις το από της πλατείας του Πρίγκηπος Γεωργίου προς την Ακ-Τάμπιαν 

κατασκευαζόμενον επίχωμα και κατά την προέκτασιν αυτού»,65 μια ακόμη περίπτωση που 

επιβεβαιώνει την τάση τήρησης βασικών κανόνων δημόσιας υγιεινής, αλλά και την 

πραγματικότητα του δύσβατου προαστίου της Ακ-Τάμπια. 

Το 1905, ο δήμαρχος Ηρακλείου Μ. Δεληαχμετάκης διακηρύττει μειοδοτική δημοπρασία 

για τη «σκυρόστρωση της από της πλατείας της Νομαρχίας66 δια της Πλατειάς Στράτας μέχρι 

                                                           
63 ΕΕΚΠ, Αριθ. Νόμου 460, 30/5/1903, 94-95. 
64 Στο ίδιο, Αριθ. Νόμου 497, 8/7/1903, 164-172. 
65 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 3935, 13/9/1903. 
66 Ως «πλατεία Νομαρχίας» ήταν γνωστή η περιοχή βορειοδυτικά της Loggia, στο σημερινό πάρκο 
Θεοτοκόπουλου, όπου στεγαζόταν η παλιά Νομαρχία σε κτήριο που κατεδαφίστηκε τη δεκαετία του 1940. Βλ. στο  
Λ. Σταρίδα, Υπήρχε μια πόλη: Συνοικίες-Δρόμοι-Πλατείες, ό.π., 145-146..  
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την Χανίων Πόρτα οδού».67 Πρόκειται για ένα δημοτικό έργο πολύ σημαντικό αν σκεφτούμε ότι 

συμπεριλάμβανε μια απόσταση, η οποία ξεκινούσε από τον πυρήνα της πόλης και μέσω της 

Πλατειάς Στράτας έφτανε μέχρι τη Χανιώπορτα, κύρια εμπορική αρτηρία του Ηρακλείου. Τον 

επόμενο χρόνο, διαβάζουμε τη «σκυρόστρωση της αγοράς Παπουτσίδικα από της Μικράς 

Πλατείας Μεϊντάνι μέχρι της οδού Βαλιδέ Τζαμί συμπεριλαμβανομένης και της Μικράς 

Πλατείας κάτωθι του Βαλιδέ Τζαμί, ως και την κατασκευή των ρείθρων».68 Στο ίδιο φύλλο της 

ΕΕΚΠ επαναλαμβάνεται μειοδοτική διαδικασία για τη σκυρόστρωση του δρόμου «της 

διερχομένης δια του οθωμανικού νεκροταφείου Καινούργιας Πόρτας μήκους 430 μέτρων,69 ενώ 

το 1907 ανακοινώνεται νέα δημοπρασία σκυρόστρωσης για «την εντός της πόλεως Ηρακλείου 

οδού από της Δυτικής Εκκλησίας μέχρι της θέσεως “Επτά Μπαλτάδες”».70 Αυτές είναι και τα 

σημαντικότερα οδικά έργα που συντελούνται την περίοδο της Αρμοστείας του Ζαΐμη.  

Από το 1908 καταργείται το καθεστώς της Αρμοστείας, όμως ανακοινώνονται κι άλλα 

δημόσια έργα από τον Δήμο Ηρακλείου. Αναλυτικότερα, εντοπίζουμε μια σειρά μειοδοτικών 

δημοπρασιών, όπως την κατασκευή θολωτών οχετών στην «από της θέσεως Καμαράκι μέχρι της 

θέσεως Λάκκος»71 και την «οδό 167 αρχόμενου από την αγοράν Πλατειά Στράτα και λήγοντος 

εις Μπαλτά Τζαμί… και την σκυρόστρωση του καταστρώματος της αυτής οδού».72 

Σκυροστρώσεις πραγματοποιήθηκαν ακόμα στην «οδό Τηλεγραφείου»,73 στην «από της 

Πλατειάς Στράτας δια της Κρητικής Τραπέζης, μέχρι της προ της θύρας της Εκκλησίας του 

Αγίου Μηνά Πλατείας και ταύτης συμπεριλαβομένης»74 και τον δρόμο «υπ’ αριθμόν 40»,75 τη 

σημερινή Ζωγράφου. Παράλληλα δημοπρασία πραγματοποιείται για την κατασκευή 

πεζοδρομίων στην «υπ’ αριθμόν 30 οδόν Αμπάρ Αλτί, δαπάνη των παρόδιων ιδιοκτητών», στη 

σημερινή οδό Χάνδακος, και επανάληψη της διαδικασίας για το ίδιο έργο καταγράφεται τον 

επόμενο χρόνο.76  

Τον Απρίλιο του 1911, στο Νομοθετικόν Διάταγμα Περί Δήμων ορίζονται οι 

αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών. Στα χρέη των δημάρχων είναι «η επίβλεψις και μέριμνα 

                                                           
67 ΕΕΚΠ, Αριθ. Πρωτ. 459, 24/2/1905. 
68 Στο ίδιο, φ. αριθ. 65, Αριθ. Πρωτ. 2858, 2/12/1906. 
69 Στο ίδιο, φ. αριθ. 65, Αριθ. Πρωτ. 2862, 2/12/1906. 
70 Στο ίδιο, φ. αριθ. 21, Αριθ. Πρωτ. 991, 5/5/1907 
71 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 1122, 5/4/1908, 145. 
72 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 1123, 5/4/1908, 145. 
73 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 1390, 3/5/1908. 
74 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 117, 10/10/1908, 49. 
75 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 533, 1/12/1908. 
76 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 393, 15/11/1908, 91 και στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 58, 9/1/1909, 13-14. 
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περί των επισκευών και καθαριότητος των δημοτικών και αγροτικών οδών και υδραγωγείων». Η 

Εκτελεστική Επιτροπή των ετών 1911 και 1912 συμπεριλαμβάνει στους προϋπολογισμούς της 

την περάτωση έργων σε πολλούς Δήμους του νησιού, αστικούς και επαρχιώτικους. Έτσι, την 

περίοδο της εξουσίας του πρώτου χριστιανού δημάρχου της πόλης Στυλιανού Γεωργίου (1911-

1916) εκτελούνται έργα εντός και εκτός της πόλης του Ηρακλείου, όπως ο καθαρισμός του 

λιμανιού, η συντήρηση του οδοστρώματος της οδού «Ηρακλείου Λασσηθείου από πλατείας 

Πρίγκηπος Γεωργίου μέχρι της Γέφυρας Κατσαμπά», η «κατασκευή της δυτικής πτέρυγας του 

Μουσείου Ηρακλείου» και η σκυρόστρωση της οδού «Ηρακλείου-Κνωσού-Πεζών».77 

Συνοψίζοντας, τόσο το καθεστώς της Ύπατης Αρμοστείας του Γεωργίου που διόριζε τις 

δημοτικές κεφαλές, όσο και του Ζαΐμη που το διαδέχτηκε, καθώς και οι μετέπειτα προσωρινές 

κυβερνήσεις επένδυσαν στον ρόλο των Δήμων, ως φορέων τοπικής εξουσίας στη διαχείριση και 

τον έλεγχο του δημόσιου, αστικού χώρου. Στην περίπτωση των αστικών Δήμων, όπως αυτός του 

Ηρακλείου, οι δήμαρχοι, τα δ.σ. και οι υπόλοιποι δημοτικοί υπάλληλοι, όπως ο μηχανικός του 

Δήμου, ήταν υπεύθυνοι για την τήρηση πολύ συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την εικόνα 

των οδών, των πλατειών, των δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων της πόλης, γενικότερα την 

τήρηση ενός σχεδίου της πόλης. Όπως διαπιστώσαμε ο θεσμός των μηχανικών του Δήμου, της 

νέας αστικής τάξης των χριστιανών, οι οποίοι επέβλεπαν τη διεκπεραίωση των δημοτικών 

έργων, ήταν καθοριστικής σημασίας και από τα αρχεία τους αντλούμε χρήσιμο υλικό για τη 

διαμόρφωση του αστικού χώρου και τις συνειδησιακές συνδηλώσεις του. Στον ΚΑΣ 

αναγράφονται κατά σειρά ο κωδικός του αρχείου, το είδος του εγγράφου (ως επί το πλείστον 

«αίτηση αδείας»), η χρονολογία του εγγράφου, ο ιδιοκτήτης (συνήθως κάποιος ιδιώτης ή ο 

Δήμος Ηρακλείου), η τοποθεσία, ο μηχανικός που κάνει τη μελέτη, ο μηχανικός ελέγχου, η 

ημερομηνία της σύνταξης του σχεδιαγράμματος και τέλος μια στήλη με παρατηρήσεις (όπου 

αναφέρονται τα φύλλα των εγγράφων και των σχεδιαγραμμάτων).78  

Μελετώντας τον ΚΑΣ και τα ΣΑΣ διαπιστώσαμε ότι οι περισσότερες περιπτώσεις 

σχετίζονταν με αιτήσεις οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κυρίως οικιών και 

δευτερευόντως μαγαζιών ιδιωτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης που αναφέρεται στα 

έγγραφα είναι ο Δήμος Ηρακλείου, άλλοτε για την χορήγηση άδειας οικοδόμησης, άλλοτε για 

                                                           
77 ΕΕΚΠ, φ. αριθ. 30, 26/4/1911 και Αριθ. Διατ. 117, 23/6/1911. 
78 ΚΑΣ, 1900-1910, Αρχείο Δήμου Ηρακλείου, ΒΔΒΗ: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων. 
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την περάτωση κάποιου δημοτικού έργου.79 Τα διαγράμματα συνοδεύονταν από υπομνήματα των 

μελετών και στο τέλος της σελίδας θεωρούνταν από έναν μηχανικό, αρχιτέκτονα ή εργοδηγό. Τα 

ονόματα που συναντάμε συχνότερα στους μηχανικούς μελέτης των έργων είναι αυτά του Κ. 

Τσαντηράκη και Ε. Μπάσια, ενώ τα τελευταία χρόνια της Κρητικής Πολιτείας τη συχνότητα του 

πρώτου αντικαθιστά ο Λ. Λογοθέτης. Στους μηχανικούς ελέγχου συναντάμε τα ονόματα που 

αναφέραμε ήδη και συχνά υπογράφουν ακόμα ο Ν. Πετάσης, ο Εμμ. Χριστοδουλάκης, ο Δ. 

Κυριάκος, ο Γ. Σιγανός και ο Ι. Στυλιανίδης.80 

Ο Δ. Σάββας συμπληρώνει ότι την περίοδο εκείνη σχεδιάζεται ένα ευρύτατο πρόγραμμα 

δημόσιων έργων, αφού συγκροτείται από το Συμβούλιο Εσωτερικών της κυβέρνησης ένα 

τεχνικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν επιστήμονες μηχανικοί και αρχιτέκτονες. Εκτός της 

φυσιογνωμίας του Κ. Τσαντηράκη ξεχωρίζει ο Δημήτρης Κυριάκος, ένας αρχιτέκτονας με 

«καθοριστική συμβολή για τη μετατροπή του Ηρακλείου σε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη από την 

περίοδο της Κρητικής Πολιτείας ως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο». Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της επίδρασης του αρχιτέκτονα είναι τα μεγαλοπρεπή οικοδομήματα που κτίστηκαν στο Βεζίρ 

τσαρσί, τη σημερινή 25ης Αυγούστου.81 Για τη ρυμοτόμηση της συγκεκριμένης οδού, η 

Τζομπανάκη μας παραπέμπει στο Διάταγμα 89/1906, κατά το οποίο καθοριζόταν ότι τα κτήρια 

έπρεπε να είναι διώροφα και να μην επιτρέπονται αυλότοιχοι. Το νομικό πλαίσιο αποδέσμευε 

έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της πόλης από τις προσόψεις των κτηρίων και τα ξύλινα 

πρόστεγα, επιτρέποντας την κατασκευή νεοκλασικών μεγάρων, σύμφωνα με το νέο ρεύμα της 

εποχής.82 

Πράγματι, από τα Διατάγματα της ΕΕΚΠ και ΠΕΚΕΚ, καθώς και τα πρωτότυπα 

αρχιτεκτονικά σχέδια (ΚΑΣ, ΣΑΣ) προκύπτει ότι το αυτόνομο καθεστώς του νησιού διαμέσου 

                                                           
79 Τέτοιου είδους παραδείγματα είναι: η επιδιόρθωση οδών όπως στη θέση «Μπαλτά τζαμί» το 1901, «η 
ισοπέδωσης χωμάτων παραλιακής οδού από λιμάνι μέχρι οικίας Περίδου» το 1902, η κατασκευή οχετών όπως 
«από Πρίγκηπος Γεωργίου μέχρι Καινούργια Πόρτα» το 1903, η «εφαρμογή ρυμοτομίας» ή «σχεδίου πόλεως» 
όπως η διαμόρφωση της «πλατείας Ελευθερίας» το 1902, η «πλατεία Συντριβανείου» το 1905, η «πλατεία 
Βενιζέλου και η Πλατειά Στράτα» το 1913 και η ρυμοτομία της «αγοράς Μπιτσαξίδικα» το 1903, η «συγγραφή 
υποχρεώσεων δια την κατασκευή του λιθοστρώτου στην οδό Μπαλτά τζαμί» το 1903, ο προϋπολογισμός για τη 
δημιουργία δημοτικών αγορών στις θέσεις «Αμπάρ Αλτί» και «Μπαιράκ Εφένδη, έναντι Νομαρχίας» το 1903, η 
σκυρόστρωση δρόμων όπως «από Φουρνάκι έως Βαλιδέ τζαμί» το 1905, η επισκευή γεφυριών όπως στον 
«Ξεροπόταμο» το 1906, η κατασκευή κρήνης στην «Αγία Ειρήνη» το 1908 και η επισκευή του ρήγματος του 
«Προμαχώνα της Πύλης Χανίων» του 1913. 
80 ΚΑΣ, 1900-1910, ό.π. και ΣΑΣ για την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, Αρχείο Δήμου Ηρακλείου, 1901-1913, 
ΒΔΒΗ: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων. 
81 Δ. Σάββας , Λες και ήταν χθες! Μνήμες… από το παλιό Ηράκλειο, ό.π., 27. 
82 Χ. Τζομπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών, ό.π., 170. 
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του Δήμου Ηρακλείου επένδυσε στη βελτίωση των συγκοινωνιακών δικτύων και των συνθηκών 

διαβίωσης των κατοίκων της πόλης, την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής του δημόσιου χώρου 

και την εφαρμογή ενός γενικότερου πολεοδομικού σχεδίου. Σε αυτό το ευρύτερο ρυμοτομικό 

έργο, που συντονίζεται από τα όργανα του Δήμου και επικυρώνεται από την Αρμοστεία ή τις 

μετέπειτα Εκτελεστικές Επιτροπές της Κρητικής Πολιτείας, ιδιαίτερη είναι η συμβολή των 

επιστημόνων μηχανικών και αρχιτεκτόνων, που μελετούν και επιβλέπουν την ολοκλήρωση των 

οικοδομικών έργων της δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας, κατά τα δυτικά και νεοκλασικά κυρίως 

πρότυπα διαχείρισης του αστικού χώρου. 

Οι επιστήμονες που απαρτίζουν τα τεχνικά συμβούλια των μηχανικών και αρχιτεκτόνων 

είναι οι ίδιοι άνθρωποι που προωθούν με τα έργα τους το ρεύμα του νεοκλασικισμού. Τα ΣΑΣ 

επιβεβαιώνουν την εξάπλωση του ρεύματος στην οικιστική ανάπτυξη του Ηρακλείου και η 

αρχιτέκτονας Χ. Τζομπανάκη υποστηρίζει ότι ο νεοκλασικισμός επικρατεί στα δημόσια και 

ιδιωτικά κτήρια της πόλης από την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας ως το τέλος της τρίτης 

δεκαετίας του 20ού αιώνα. Η εφαρμογή της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής από το επίσημο 

ελληνικό κράτος και από μέλη της αστικής τάξης εκφράζει σε ένα βαθμό το έντονο «εθνικό» και 

«μεγαλοϊδεατικό» στοιχείο της περιόδου στην προσπάθεια τόνωσης του πατριωτικού 

φρονήματος των ελληνορθόδοξων πληθυσμών που δεν είχε πραγματοποιηθεί η πολιτική ένωση 

των περιοχών τους με την Ελλάδα. Στο καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας αντίστοιχα τόσο η 

κεντρική και τοπική εξουσία, όσο και μέλη της ανερχόμενης αστικής χριστιανικής τάξης ζούσαν 

στο ίδιο συνειδησιακό, ρομαντικό πνεύμα της εθνικής έξαρσης που ευνοούσε την 

«κλασικοποίηση».83  

Ολοκληρώνοντας, στα χρόνια του αυτόνομου καθεστώτος η κεντρική διοίκηση και ο 

Δήμος Ηρακλείου προώθησε ένα αναθεωρημένο και νεωτερικό σχέδιο πόλεως, θέτοντας σαφή 

όρια στην τακτοποίηση των οικοπέδων και των κτηρίων, καθώς και την περάτωση σημαντικών 

δημοτικών έργων, όπως η διάνοιξη, η σκυρόστρωση και η ανακατασκευή πολλών δρόμων, η 

ανάπλαση πλατειών και πεζοδρομίων, η κατασκευή οχετών και η διορθωτική επέμβαση στις 

αποβάθρες του λιμανιού. Ο παρεμβατισμός της κρατικής και τοπικής εξουσίας αναδιαμόρφωσε 

σημαντικά τις γειτονιές, τους δρόμους και τις πλατείες του Ηρακλείου, στο πλαίσιο του ελέγχου 

του αστικού χώρου και της δημόσιας τάξης.  

 

                                                           
83 Χ. Τζομπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών, ό.π.,, 62-63. 
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2.2 Ο αστικός χώρος και οι απαρχές της συγκρότησης μιας ενιαίας, ιστορικής μνήμης  

 

2.2.1 Η παραδοσιακή αντίληψη της αστικής συνείδησης και η αρχή της αμφισβήτησής της 

(1898-1904) 

 

Προσπαθώντας να ξετυλίξουμε από την αρχή το κουβάρι της αστικής μνήμης, θα 

σταθούμε αρχικά στις ονομασίες που χρησιμοποιούνται από τους επίσημους φορείς του κράτους 

για τη χωροταξία της πόλης. Γνωρίζουμε ότι οι οθωμανικές ονομασίες των επίσημων συνοικιών 

του Ηρακλείου διατηρήθηκαν στα επίσημα έγγραφα της διοίκησης μέχρι τις παραμονές του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δ. Σάββας σχολιάζει ότι από τη δεκαετία του 1950 εδραιώνονται 

ουσιαστικά νέες ελληνικές ονομασίες στον Δήμο Ηρακλείου, στις συνοικίες της πόλης εντός και 

εκτός των τειχών.84 Πράγματι στις διατάξεις της ΕΕΚΠ, τον ΚΑΣ και τον Τύπο του Ηρακλείου 

αναφέρονται οι 17 επίσημες συνοικίες της καθαυτής πόλης του πρόσφατου οθωμανικού 

παρελθόντος,85 όπως επίσης και οι περιφερειακές συνοικίες που απλώνονται εκτός των τειχών. 

Σε δημοσίευση της ΕΕΚΠ τον Νοέμβριο του 1900, διαβάζουμε τα αποτελέσματα της απογραφής 

του νησιού «κατά Νομούς, Επαρχίες, Δήμους, πόλεις και κώμες», η οποία οργανώθηκε τον 

Ιούνιου του ίδιου έτους. Για τον συνολικό πληθυσμό του Δήμου Ηρακλείου καταγράφονται 

συνολικά 22.501 κάτοικοι, εκ των οποίων στην «πόλη Ηρακλείου» 19.582. Επιπρόσθετα, 

αναφέρονται τα προάστια Αγία Ειρήνη με 35 κατοίκους, Ακ-Τάμπια 206, Κατσαμπάς 392, 

Μακρύ Τοίχος 125, Μεσκινιά 1074, Μετόχια 621, Φορτέτζα 462 και Μονή Αγίου Ματθαίου με 

4 ανθρώπους.86 Συνεπώς, στο Ηράκλειο εντοπίζονται οι 17 βασικές συνοικίες της πόλης εντός 

των τειχών, δηλαδή τα 16 οθωμανικά ονόματα και η Αγία Αικατερίνη, καθώς και τα εξωτερικά 

προάστια που προαναφέρθηκαν.  

Πως προσδιοριζόταν όμως με ακρίβεια μια τοποθεσία, οι οικοδομές, τα κτήματα, οι 

δρόμοι και οι πλατείες της πόλης στα επίσημα κρατικά έγγραφα; Στην αποδελτίωση που κάναμε 

στα φύλλα της ΕΕΚΠ και τα αρχεία των μηχανικών διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις 

δηλωνόταν ένας δημόσιος χώρος, όπως ένας δρόμος, είτε με τη χρήση ενός τοπωνυμίου, μιας 

καθιερωμένης όπως φαίνεται στις συνειδήσεις των κατοίκων παραδοσιακής ονομασίας, είτε με 

                                                           
84 Δ. Σάββας, Οι συνοικίες του Μεγάλου Κάστρου, Πατρίς-Αρχείο Εφημερίδας Πατρίς Ιανουάριος 2003-Αύγουστος 
2017, 28/7/2008, https://archive.patris.gr/articles/137977#.WxUGXu6FPcd, ανακτήθηκε 4/3/2020. 
85 Βλ. συνοικίες πόλης Ηρακλείου στο Κεφ. 1.4, σ. 24-25. 
86 ΕΕΚΠ,  Αριθ. 96, 6/11/1900, 1-31. 

https://archive.patris.gr/articles/137977#.WxUGXu6FPcd
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την αναφορά στο όνομα μιας γειτονικής πλατείας, άτυπης συνοικίας-συντεχνίας, ή ενός σημείου 

κατατεθέν της περιοχής.  

Πιο συγκεκριμένα, το 1899 ο δήμαρχος Ηρακλείου Οσμάν Φαζήλ διακηρύττει 

μειοδοτική δημοπρασία για την κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό «Πλατύ Σοκάκι», ένα 

τοπωνύμιο της σημερινής Κυρίλλου Λουκάρεως.87 Σε πλειοδοτική δημοπρασία ενοικιάσεως 

δημοτικών ιδιοκτησιών καταγράφονται το 1900 ένα μαγαζί «έξωθεν της Χανίων Πόρτας» και 

καφενεία «εις θέσιν Τρεις Καμάραις», «παρά την Πύλη του Λιμένος» και «αντίκρυ του 

Τελονείου».88 Στην περίπτωση αυτή η τοποθεσία των καταστημάτων δηλώνεται με σημείο 

αναφοράς δύο βενετικές πύλες, στην πλατεία των «Τριών Καμάρων» (σημερινή πλατεία 

Ελευθερίας) και το Τελωνείο, που βρισκόταν στον παραλιακό δρόμο του λιμανιού. Αντίστοιχη 

διαδικασία εφαρμόστηκε το ίδιο έτος για την κατασκευή και εκμετάλλευση θαλάσσιων λουτρών 

«εντός του λιμένος Ηρακλείου και κάτωθεν των Επτά Μπαλτάδων».89  

Παράλληλα, σε «κλητήριον επίκριμα» από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου κατηγορούνται 

κάτοικοι της πόλης για διατάραξη της ησυχίας «κατά της αγοράς Πλατειά Στράτα, Γενί 

Τζαμί»,90 επομένως ο χώρος δράσης του επεισοδίου είναι η αγορά της Πλατιάς Στράτας της 

συνοικίας Γενί Τζαμί, στο τελευταίο τμήμα προς τα δυτικά της σημερινής λεωφόρου 

Καλοκαιρινού. Η Πλατιά Στράτα καθιερώθηκε στις συνειδήσεις των κατοίκων της πόλης ήδη 

από τη βενετική περίοδο, όποτε ο γνωστός εμπορικός δρόμος καλούνταν Strada Larga.91 Μέχρι 

και σήμερα ακούγεται η εξελληνισμένη ονομασία στην προφορική παράδοση, κυρίως από τους 

παλαιότερους Ηρακλειώτες.92 

Τον Μάιο του 1900 στα ΠΔΣ διαβάζουμε την πρόταση του συμβούλου Εμμ. Λογιάδη να 

δοθούν ονόματα οδών «προς τιμήν των 4 Ναυάρχων που συνετέλεσαν εις την σημερινήν του 

τόπου κατάστασιν», ο λόγος για τους ναυάρχους των τεσσάρων προστάτιδων δυνάμεων του 

νησιού (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Ιταλία). Το δ.σ. αποδέχτηκε την πρόταση, αλλά δεσμεύτηκε για 

μελλοντική συνεδρίαση που θα αποφάσιζε για το θέμα. Δύο μέρες αργότερα, την ίδια κατάληξη 

περί αναβολής και απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση είχε η νέα πρόταση για «να ονομαστούν οι 

                                                           
87 ΕΕΚΠ, Αριθ. Πρωτ. 305, 17/10/1899. 
88 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 106, 22/2/1900. 
89 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 3485, 11/5/1900. 
90 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 200, 5/7/1900, 7. 
91 Περισσότερα για την Strada Larga βλ. κεφ. 1.3, 14. 
92 Δ. Σάββας, Οι συνοικίες του Μεγάλου Κάστρου, ό.π. 
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διάφοροι της πόλεως συνοικίαι, οδοί και πλατείαι».93 Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη 

αναφορά στο ζήτημα της ονοματοθεσίας των οδών, πλατειών και συνοικιών της πόλης στις 29 

Μαΐου του 1900, πρόταση που παρέμεινε στο «συρτάρι» του δ.σ. για κάποια χρόνια. Μπορεί να 

μην καταγράφονται οι λόγοι μιας τέτοιας πρότασης, ωστόσο δηλώνεται για πρώτη φορά ρητά η 

απόπειρα της ονοματοθεσίας ή μετονομασίας του αστικού χώρου, αφού οι «τούρκικες» 

συνοικίες και τα παραδοσιακά τοπωνύμια θα μετονομάζονταν. Ο Λογιάδης που καταθέτει την 

πρώτη πρόταση είναι βασικός εκφραστής των συντηρητικότερων στοιχείων της κυβέρνησης, 

πολιτευτής του μετέπειτα Εθνικού Προοδευτικού Κόμματος που συμπολιτεύεται με τον αρμοστή 

Γεώργιο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις εθνοκεντρικές ιδεολογικές του βάσεις.94 

Το 1901 ο νόμος «περί του σχεδίου της πόλεως Ηρακλείου» αναδιαμόρφωνε τη 

ρυμοτομία της «οδού και αγοράς Βεζύρ», της «κεντρικής αγοράς Μεϊντάνι» και της «πλατείας 

του Πρίγκηπος Γεωργίου».95 Στον νόμο που υπογράφεται από τον αρμοστή καταγράφεται η 

οδός Βεζύρ όπως συνηθιζόταν να καλείται από τα οθωμανικά χρόνια ο εν λόγω δρόμος-αγορά 

(σημερινή 25ης Αυγούστου), η κεντρική πλατεία Μεϊντάνι και η πλατεία «Πρίγκηπος Γεωργίου», 

δηλαδή οι «Τρεις Καμάρες» που συναντήσαμε έναν χρόνο νωρίτερα. Τη σημερινή πλατεία 

Ελευθερίας εντοπίζουμε έκτοτε στις διατάξεις της ΕΕΚΠ και τον εβδομαδιαίο Τύπο, άλλοτε ως 

«Πρίγκηπος Γεωργίου», όπως κατά τα έτη 1902, 1909 και 1911 κι άλλοτε ως «Τρεις 

Καμάρες».96 Η τελευταία ονομασία προέρχεται από την περίοδο της βενετικής κυριαρχίας και 

συγκεκριμένα, όταν το 1628 χτίστηκαν τρεις υδατογέφυρες πάνω στο μεσαιωνικό τείχος (ύψος 

της σημερινής Αστόρια), όπου μεταφερόταν το νερό μέσω υδαταγωγού στις γειτονιές του 

Χάνδακα. Άλλες ονομασίες που συνθέτουν την ιστορική μνήμη της πλατείας είναι το «Πεδίον 

του Άρεως» ή Campo Marzio, αφού εκεί γυμνάζονταν οι στρατιώτες των Στρατώνων του Αγίου 

Γεωργίου τη βενετική περίοδο, οι Οθωμανοί των Κισλάδων και οι στρατιώτες της Κρητικής 

Πολιτείας.97 Άλλωστε, σε πλειστηριασμό εκμίσθωσης δημοσίων οικοδομών καταγράφεται η 

τοποθεσία και ως «Στρατώνος στις Τρεις Καμάρες».98 Πάντως, ο επίσημος κρατικός φορέας 

νοηματοδοτούσε την κεντρική πλατεία του Ηρακλείου με το όνομα του εγγυητή του 

                                                           
93 ΠΔΣ, ό.π., τ. 1, αριθ. 13, Ηράκλειο 1900, 60-64. 
94 Γ. Κοκκινάκης, «Πολιτικές εξελίξεις στην Κρητική Πολιτεία, 1898-1913, ό.π. 
95 ΕΕΚΠ, Αριθ. Νόμου 395, 19/6/1901, 333-334. 
96 Στο ίδιο, Αρ. 21, 9/2/1902, 7 και στο ίδιο, αρ. 30, 26/4/1911. 
97 Ε. Ζέη, Χώρος και φωτογραφία: Το Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, ό.π., 
178. 
98 ΕΕΚΠ, Αριθ. 38, 28/7/1901. 
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καθεστώτος, ύπατου αρμοστή Γεώργιου, με την ονοματοθεσία του χώρου να έχει σαφές 

συμβολικό και πολιτικό περιεχόμενο. 

Παράλληλα, σε μειοδοτική δημοπρασία του 1901 καταγράφεται η κατασκευή οχετού και 

η σκυρόστρωση της οδού από τη θέση «Χεϊτάν Ογλού99 μέχρι του Ζαχαροπλαστείου 

Κοζυράκη».100 Έχει ενδιαφέρον ότι σε επίσημο έγγραφο της ΕΕΚΠ αναφέρεται ένα ιδιωτικό 

ζαχαροπλαστείο προκειμένου να οριοθετηθεί με ακρίβεια το κομμάτι του δρόμου που χρειάζεται 

αναμόρφωση. Την ίδια εποχή ο διευθυντής της μουσουλμανικής Δημογεροντίας ανακοινώνει 

πλειστηριασμό ενοικίασης κτημάτων σε διάφορα μέρη εντός της πόλης. Εκτός τα ονόματα των 

γνωστών συνοικιών, αγορών και δρόμων, όπως η «Φιντίκ Πασά», η αγορά «Βεζίρ» και η 

«Πλατιά Στράτα» αντίστοιχα, αναφέρονται οι αριθμοί μαγαζιών στο «τέμενος Φαζήλ Πασά», τη 

«βουλισμένη βρύση», το «Πλατύ Σοκάκι», την πλατεία «Σαντριβανίου», το «Σοκάκ Φουρνού», 

το «Σοκάκ Κουτάλας», το «εις Ισλαχανέν καφενείον» και το «εις λιμένα Χιαντριβάνιον».101 

Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι ο ακριβής προσδιορισμός οικοδομών γίνεται με την καταγραφή 

γνωστών δημόσιων και ιδιωτικών σημείων όπως ένα τέμενος, μια βρύση, ένα σιντριβάνι, ή ένα 

καφενείο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σε γνωστά τοπωνύμια, τα οποία ακολουθούσε συχνά η 

αναφορά σε έναν μοναδικό αριθμό ανά οίκημα. Ο προσδιορισμός του χώρου με αυτόν τον τρόπο 

εντοπίζεται σε αρκετές περιπτώσεις και στον ΚΑΣ και τα ΣΑΣ των μηχανικών του δήμου, με 

τους επιστημονικούς εκπρόσωπους της τοπικής εξουσίας να οριοθετούν ένα οικοδόμημα 

παραπέμποντας σε μια κρήνη, ένα τζαμί ή κάποιο άλλο διακριτικό γνώρισμα, όπως ο αριθμός 

οικοδομής.102 

Μια ακόμη δημοσίευση του δημάρχου Δεληαχμετάκη για την «οδό Μπιτσαξίδικα»103 

επιβεβαιώνει τις υπάρχουσες γνώσεις μας που θέλουν πολλές περιοχές του Ηρακλείου να 

διατηρούν τις ονομασίες τους από τις άτυπες «συνοικίες-αγορές», τα εργαστήρια και τις 

συντεχνίες που στεγάζονται σε αυτές. Όπως υποστηρίζει ο Δ. Σάββας, πολλά από αυτά τα 

ονόματα που ανάγονται στις δραστηριότητες της οθωμανικής περιόδου ακούγονται μέχρι και 

σήμερα. Για παράδειγμα, τα «Μπιτσαξίδικα ή Μαχαιράδικα» είναι η σημερινή οδός 1821, όπου 

                                                           
99 Η «Χειτάν Ογλού» ή «Σειτάν Ογλού» ταυτίζεται με τη συνοικία Μαχμούτ Αγά, αν και αποτελεί τμήμα της, στο 
σημείο της παραδοσιακής «αγοράς από την περιοχή της Παναγίας των Σταυροφόρων μέχρι περίπου τη συμβολή 
των οδών 1821 και Καρτερού» στο Λ. Σταρίδα, Υπήρχε μια πόλη: Συνοικίες-Δρόμοι-Πλατείες, ό.π., 108-109. 
100 ΕΕΚΠ, Αριθ. Πρωτ. 328, 22/5/1901, 64. 
101 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 316, 14/8/1901, 118-119. 
102 ΚΑΣ, ό.π. και ΣΑΣ για την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, ό.π. 
103 ΕΕΚΠ, Αριθ. Πρωτ. 1008, 19/9/1901, 144. 
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έβρισκε κανείς τα εργαστήρια των μαχαιριών,104 και στα σχέδια των μηχανικών και 

αρχιτεκτόνων (ΚΑΣ, ΣΑΣ) καταγράφονται τέτοιες τοποθεσίες, όπως τα «Λεμπλετζίδικα», τα 

«Ιατράδικα» κ.α., ονομασίες που συναντάμε συχνά και στα φύλλα των εφημερίδων του 

Ηρακλείου μέχρι κα τα χρόνια του Μεσοπολέμου.105 

Τον Ιανουάριο του 1902 ο Ιωάννης Βογιατζάκης, μέλος του δ.σ. και μελλοντικός 

δήμαρχος, πρότεινε «να ονοματιστούν οι διάφοροι δρόμοι της πόλεως επειδή το ζήτημα τούτο 

χρήζει προηγούμενης μελέτης, τοιαύτη δε δεν εγένετο μέχρι τούδε, ανατίθεται εις την Μόνιμον 

Επιτροπήν να μελετήσει τούτο και υποβάλει το πόρισμα της μελέτης εις πρώτην σύνοδον του 

Συμβουλίου».106 Μπορεί το ζήτημα της ονοματοθεσίας να αναβλήθηκε εκ νέου, ωστόσο 

φαίνονται από νωρίς οι προθέσεις του Βογιατζάκη για τη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης. 

Όπως θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο, την περίοδο του Μεσοπολέμου επί δημαρχίας 

του ίδιου θα θεσμοποιηθεί η επίσημη ονοματοδοσία των οδών και πλατειών του Ηρακλείου μετά 

τις εισηγήσεις μιας επιστημονικής Επιτροπής. 

Παράλληλα, στα έγγραφα της ΕΕΚΠ διαβάζουμε την έγκριση προϋπολογισμού για την 

εκπόνηση σημαντικών δημόσιων έργων, την «κατασκευή της δημοσίας οδού Ηρακλείου-

Λασηθίου, παρά την πλατεία Πρίγκηπος Γεωργίου», καθώς και «την επισκευήν και 

σκυρόστρωσιν του α΄ τμήματος της οδού Ηρακλείου Ρεθύμνου από της Χανιώτικης Πόρτας 

μέχρι τοποθεσίας Γιόφυρο Μαλεβυζίου». Τα έργα αυτά, αν και τοποθετούνται στα γεωγραφικά 

όρια εκτός των τειχών της καθαυτής πόλης σε συγκοινωνία με τις γειτονικές πόλεις, ξεκινούν 

από μια κεντρική πλατεία και μια βενετική πύλη του Ηρακλείου. Στο ίδιο πλαίσιο, για την 

κατασκευή δύο μαγαζιών το 1902, αναφέρεται η «αγορά Παπουτσίδικα ή αγά τσαρσί».107 Για 

τον συγκεκριμένο δρόμο γνωρίζουμε σαφείς γεωγραφικές συντεταγμένες από μια μειοδοτική 

δημοπρασία του 1906, κατά την οποία καταγράφεται «σκυρόστρωση της αγοράς Παπουτσίδικα 

από της Μικράς Πλατείας Μεϊντάνι μέχρι της οδού Βαλιδέ Τζαμί».108  

                                                           
104 Δ. Σάββας , Λες και ήταν χθες! Μνήμες… από το παλιό Ηράκλειο, ό.π., 102-104. 
105 ΚΑΣ και ΣΑΣ για την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, ό.π. 
106 ΠΔΣ, ό.π., τ.2, Αριθ. 48, 28/1/1902, 225-226. 
107 ΕΕΚΠ, Αριθ. Πρωτ. 567, 15/11/1902, 323-324. 
108 Στο ίδιο, φ. αριθ. 65, Αριθ. Πρωτ. 2858, 2/12/1906. Η αγορά Παπουτσίδικα, όπου προφανώς διαδραματίζονταν 
παραδοσιακά αγοροπωλησίες υποδημάτων, ή κατά την οθωμανική γλώσσα «αγά τσαρσί» είναι η σημερινή οδός 
1866, γνωστή και ως «αγορά» του Ηρακλείου. 
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Το 1904 σε μια διακήρυξη πλειοδοσίας από τον δήμαρχο συναντάμε κατάστημα στην 

«πλατεία Αμπάρ Αλτί».109 Γνωρίζουμε από δημοσίευση του 1908 ότι Αμπάρ Αλτί ονομάζεται η 

«υπ’ αριθμόν 30 οδός»,110 η σημερινή Χάνδακος. Η πλατεία Αμπάρ Αλτί που συναντάμε σε 

δημοσιεύσεις του 1904, 1906 και 1908 ταυτίζεται με την πλατεία ή αγορά Σαντριβανίου άλλων 

δημοσιεύσεων του 1901 και 1909,111 την πλατεία Νικηφόρου Φωκά ή Ελευθερίου Βενιζέλου 

κατά τον Μεσοπόλεμο, κοινώς τα «λιοντάρια». Η ονομασία Αμπάρ Αλτί προέρχεται από τα 

οθωμανικά χρόνια, ενώ η μνεία «Σαντριβάνι ή συντριβάνι» από την κρήνη Μοροζίνι των 

Βενετών. Τον ίδιο χρόνο, εντός του δ.σ. συζητείται για ακόμη μια φορά το θέμα της επίλυσης 

της ονοματοθεσίας των δρόμων. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του συμβουλίου Ανδρέας 

Καλοκαιρινός πρότεινε «να ανατεθεί εις τη Μόνιμου Επιτροπήν του Δημοτικού Συμβουλίου να 

μελετήσει το ζήτημα της ονομασίας των διαφόρων της πόλεως οδών, χωρίς να δώσει εις αυτάς 

ονόματα ζώντων, να υποβάλει δε εις το Συμβούλιον το αποτέλεσμα της μελέτης αυτής και η 

πρότασις αυτή εγένετο ομοφώνως αποδεκτή».112 

Αυτό που συμπεραίνουμε από τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του αυτόνομου 

καθεστώτος είναι ότι ο αστικός χώρος του Ηρακλείου γινόταν αντιληπτός από τους κρατικούς 

φορείς και την κοινωνία με έναν παραδοσιακό τρόπο. Οι παραπομπές στους δρόμους, τις 

πλατείες και τα κτήρια του Ηρακλείου ορίζονταν με τη χρήση καθιερωμένων τοπωνυμίων, 

κυρίως στην οθωμανική και ελληνική γλώσσα, με έναν πρόχειρο και περιφραστικό 

προσδιορισμό της τοποθεσίας, συχνά μέσω χαρακτηριστικών ιστορικών και αστικών σημείων 

της πόλης, όπως μια πύλη, μια βρύση, ένας τεκές, ή κάποιος ιδιωτικός χώρος. Από την άλλη, 

παρατηρούμε ότι εντός του δ.σ. έχει αρχίσει ένας δημόσιος διάλογος ή έστω «μονόλογος» για 

την ονοματοθεσία των οδών και πλατειών της πόλης, χωρίς βέβαια να αναγράφονται στα ΠΔΣ οι 

αιτίες και οι στόχοι μιας τέτοιας κίνησης.  

Την περίοδο της Αρμοστείας του πρίγκιπα Γεωργίου η κεντρική και τοπική εξουσία 

νοηματοδοτούσε τον αστικό χώρο με τις παραδοσιακές, άτυπες ονομασίες που ανάγονται στο 

μακραίωνο ιστορικό παρελθόν της πόλης. Δεν ήταν άλλωστε εύκολο να αλλάξει εν μια νυκτί η 

διαμορφωμένη συλλογική ταυτότητα της πόλης, όταν τα οθωμανικά ονόματα των συνοικιών, οι 

οθωμανικές και ελληνικές ονομασίες των δρόμων και των πλατειών αποτελούσαν λεκτικά 

                                                           
109 ΕΕΚΠ, Αριθ. Πρωτ. 1699, 8/7/1904, 211. 
110 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 393, 15/11/1908. 
111 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 316, 14/8/1901. 
112 ΠΔΣ, ό.π., τ.4, αριθ. 34, 13/10/1904, 164. 
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σύνολα μιας βιωματικά συγκροτημένης συνείδησης των κατοίκων της πόλης. Πως για 

παράδειγμα να αλλάξει ονομασία το Βεζίρ τσαρσί, η Πλατιά Στράτα και η πλατεία Σιντριβανιού, 

χώροι που ταυτοποιούνταν  με αυτόν τον τρόπο για αιώνες, μεταξύ πολλών γενεών; Και γιατί να 

μεταβληθεί ένας τέτοιου είδους παραδοσιακός χαρακτηρισμός μιας τοποθεσίας, μέσω της 

οργανωμένης ονοματοθεσίας ή μετονομασίας όπως προτάθηκε, ή κάποιου άλλου τεχνητού 

μέσου, όπως η γενικευμένη αρίθμηση των οδών; Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονται με 

μεγαλύτερη αξιοπιστία στα επόμενα χρόνια της Αρμοστείας του Α. Ζαΐμη και των προσωρινών 

επαναστατικών κυβερνήσεων, όταν θα προταθεί από την κεντρική πολιτική εξουσία και τον 

Δήμο ένας πιο σύγχρονος και «εθνικός» τρόπος αναγνώρισης του αστικού χώρου.  
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2.2.2 Η επίδραση της «νεωτερικότητας» στη συλλογική μνήμη του χώρου (1905-1913) 

 

Το 1905 το δ.σ. του Ηρακλείου ενέτεινε τις προσπάθειές του για την ονοματοθεσία του 

αστικού χώρου και τον Ιανουάριο προτείνεται από τον πρόεδρο του συμβουλίου, Εμμ. 

Μαραγκάκη, να επιληφθεί η ΜΕ το ζήτημα της ονομασίας των οδών της πόλης.113 Τον 

Αύγουστο ο νέος πρόεδρος, Αν. Καλοκαιρινός αναφέρει ότι μια Επιτροπή απαρτιζόμενη από 

τους Αντώνιο Μιχελιδάκη, Ιωσήφ Χατζιδάκη, Στέφανο Ξανθουδίδη, Ιωάννη Περδικάρη και τον 

Σωκράτη Βιστάκη, συνέταξε έναν κατάλογο ονομασίας των οδών και πλατειών της πόλης «ήτις 

εργασία χωρίς να είναι πολυδάπανη παρουσιάζει την πόλιν ευπρόσωπον, φέρει εκπολιτιστικόν 

χαρακτήρα και διευκολύνει τα σχέσεις των πολιτών και των ξένων».114  

Για πρώτη φορά γνωστοί Ηρακλειώτες, επιστήμονες, λόγιοι και πολιτευτές συστήνουν 

μια Επιτροπή και οργανώνουν έναν κατάλογο 160 ονομάτων για τις οδούς και τις πλατείες του 

Ηρακλείου, χωρίς όμως να αιτιολογούν τις προτάσεις τους. Αντιθέτως, η ΜΕ δικαιολογεί την 

ονοματοθεσία τεσσάρων δρόμων και μιας πλατείας, καθώς και τη μετονομασία μιας πύλης. 

Αναλυτικότερα, προτείνει την ονομασία των «Τεσσάρων Ναυάρχων» στον δρόμο και την 

πλατεία τη βόρειας παράκτιας περιοχής της συνοικίας Κιζίλ Τάμπια, από την πύλη του Δερματά 

μέχρι την πλατεία Γιαλί Κιόσκι (βορειοανατολικά της πύλης του Αγίου Ανδρέαως), ως ένδειξη 

«βαθιάς ευγνωμοσύνης» στις ξένες δυνάμεις που συντέλεσαν στη σύσταση του αυτόνομου 

καθεστώτος. Παράλληλα, για τους ευεργέτες της πόλης Genti και Πανάνο Θεοδουλάκη 

προτείνεται να δοθούν τα ονόματά τους στους δρόμους μπροστά από το ανεγειρόμενο 

Αρχαιολογικό Μουσείο και το Πανάνειο Δημοτικό Νοσοκομείο αντίστοιχα.115 Τέλος, 

υποδεικνύεται από τη ΜΕ η μετονομασία της Καινούργιας Πόρτας σε Πύλη Κνωσού και από 

εκεί μέχρι την «των ανασκαφών οδόν» ως Έβανς. Έτσι, η τιμή θα αποδιδόταν στον γνωστό 

αρχαιολόγο που συνέδεσε το όνομά του με το ανάκτορο της Κνωσού, τη στιγμή που αρκετοί 

λόγιοι της Κρήτης και της Ελλάδας οικειοποιούνταν την ιστορική αξία της Κνωσού για τον 

ιδεολογικό προσδιορισμό της εθνικής τους ταυτότητας. Άλλωστε από το 1900, ο Έβανς είχε 

                                                           
113 ΠΔΣ, ό.π., τ.4, αριθ. 209, 19/1/1905, 49-51. 
114 Στο ίδιο, τ.5, αριθ. 233, 28/8/1905, 123-128. 
115 Το Πανάνειο Δημ. Νοσοκομείο βρισκόταν στην τοποθεσία «Περβόλα-Κονάκα» της συνοικίας Σερτουρνά, στη 
σημ. λεωφ. Πλαστήρα. Εγκαινιάστηκε το 1902, με τον Πανάνο Θεοδουλάκη και τη σύζυγο του Αθηνά να 
προσφέρουν δωρεά «μια οικία και 6 μαγαζιά», όπως και 500 λίρες. Για περισ. βλ.  Λ. Σταρίδα, Υπήρχε μια πόλη: 
Συνοικίες-Δρόμοι-Πλατείες, ό.π., 80. 
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ξεκινήσει ανασκαφές στην Κνωσό μετά την ξενάγηση και την καθοδήγηση που έλαβε από τον 

Στ. Ξανθουδίδη και τον Ι. Χατζιδάκη.116 

Στα ΠΔΣ της ίδιας συνεδρίασης ακολουθεί ο μακρύς κατάλογος των ονομάτων, χωρίς 

όμως να υπάρχει κάποια αιτιολόγηση σαν αυτή που είδαμε παραπάνω. Τα ονόματα που 

σημειώνονται κατά αύξουσα ταξινόμηση αρίθμησης είναι τα εξής: 

1 Πλατεία Πρίγκηπος Γεωργίου, 2 Οδός Δασκαλογιάννη, Πλατεία Μίνωος, 4 Οδός Λασθένους, 5 

Κανάρους, 6 Οδός Κόρακα (πλατεία), 7 Γόρτυνος, 8 Πλατεία και Πύλη Παντοκράτορα, 9 Πλατεία 

Νόελ, 10 Οδός Κοσμά Σώτου, 11 Οδός Μαρτύρων, 12 Οδός και πλατεία Νικηφόρου Φωκά, 13 

Οδός Λαβυρίνθου, 14 Οδός Λέοντος Καλλέργη, 15 Οδός Κνωσσού, 16 Οδός Λύττου, 17 Οδός 

Αρχανών, 18 Οδός Λογίου, 19 Οδός και πύλη Ιδομενέως, 20 Οδός Μηριόνου, 21 Οδός Αγίου 

Τίτου, 22 Οδός Χορτατσών, 23 Οδός Χάνδακος, 24 Οδός Επιμενίδου, 25 Οδός Ξωπατέρα, 26 

Οδός 1866, 27+28 Οδός Δαιδάλου, 29 Οδός Αμαλθείας, 30 Οδός Μελετίου Πηγά, 31 Πλατεία 

Αγίου Μηνά, 32 Οδός Γερασίμου Μητροπολίτου, 33 Οδός Λούκαρη, 34 Οδός Τσικριτζή, 35 

Πλατεία Αρκαδίου, 36 Οδός Αγίας Αικατερίνης, 37 Οδός Τριφίτσου, 38 Οδός Μπουνιαλή, 39 

Οδός Κοκκινίδου, 40 Οδός Ντεντιδάκηδων, 41 Οδός (Χρηστοφ.) Αργυράκη, 42 Οδός Μιχελιδάκη, 

43 Οδός Αδαμάκη, 44 Οδός Βιστάκη, 45 Οδός Δερματά, 46 Πλατεία Δελημάρκου, 47 Οδός Αγίου 

Κυρίλλου, 48 Πλατεία Κουρμούληδων, 49 Πλατεία Σωτήρος, 50 Οδός Σφακιανάκη, 51 Οδός 

Μονοφατσίου, 52 Πλατεία 1821, 53 Οδός Ζωγράφου, 54 Οδός Πεζανού, 55 Οδός Κρανιωτάκη, 

56 Οδός Πετροπουλάκη, 57 Οδός Καζάνη, 58 Οδός Καγιαμπί, 59 Οδός Ανωπόλεως, 60 Οδός 

Μελισσηνών, 61 Οδός Σκορδυλών, 62 Οδός Ξιφοπούλων, 63 Πρικοσυριδών, 64 Οδός Ιδαίων 

Δακτύλων, 65 Οδός Θαλήτα, 66 Οδός Κορνάρου, 67 Οδός Ερωτόκριτου, 68 Οδός Δίκτης, 69 

Οδός Λασιθίου, 70 Οδός Καντανολέου, 71 Οδός Αλεξάνδρου Ε΄, 72 Οδός Βασιλογεώργη, 73 Οδός 

Ευρώπης, 74 Οδός Μουσούρου, 75 Οδός Μαυρογένη, 76 Οδός Ζαμπελίου, 77 Οδός Μινωταύρου, 

78 Οδός Δικταίου, 79 Οδός 25 Αυγούστου, 80 Οδός Αστρινού, 81 Οδός Μαργουνίου, 82 Πλατεία 

και οδός Πανελληνίου, 83 Οδός Ύδρας, 84 Οδός Κρήτης, 85 Οδός Ενώσεως, 86 Οδός Κόσμων, 

87 Οδός Αγίου Πέτρου, 88 Οδός Λυσιμάχου Καλοκαιρινού, 89 Οδός Τομπάζη, 90 Οδός 

Μελιδονίου, 91 Οδός Ψαρομηλίγγων, 92 Οδός Ανδρέου Κρήτης, 93 Οδός Θεοτοκοπούλου, 94 

Οδός Βατάτση, 95 Οδός Παλαιολόγου, 96 Οδός Βλαστών, 97 Οδός Αρκολέων, 98 Οδός 

Γαβαλάδων, 99 Οδός Φαιστού, 100 Οδός Διάκου Ευμενίου, 101 Οδός Μαστραχά, 102 Οδός 

                                                           
116 Κ. Κόπακα, «Μίνωος Καλοκαιρινού, ανασκαφές στην Κνωσό», Παλίμψηστον «Βικελαίας δημοτικής 
βιβλιοθήκης», τεύχος 9/10, Ηράκλειο 1989-1990, 10-11. 
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Πρεκατσούνη, 103 Οδός Μαλικούτη, 104 Οδός Ρωμάνου, 105 Οδός Ραδαμάνθυου, 106 Οδός 

Μαλεβυζίου, 107 Οδός Καινουρίου, 108 Οδός Πυργιωτίσσης, 109 Οδός Σερβιλή, 110 Οδός Γάζη, 

111 Οδός Αλμυρού, 112 Οδός Αγίων Δέκα, 113 Οδός Πεδιάδος, 114 Οδός Τεμένους, 115 Οδός 

Ίδης, 116 Οδός 9 Δεκεμβρίου, 117 Οδός Αγίου Ματθαίου, 118 Οδός Καρτερού, 119 Οδός Ριάνου, 

120 Οδός Βέργα, 121 Οδός Μιλάτου, 122 Οδός Ετεάρχου, 123 Οδός Απτέρα, 124 Οδός 

Αριστοτελέους, 125 Οδός Χερσονήσου, 126 Οδός Δίκτυος, 127 Οδός Δωσιάδου, 128 Οδός 

Σωσικράτους, 129 Οδός Ξενίωνος, 130 Οδός Σκληρού, 131 Οδός Αγιοστεφανιτών, 132 Οδός 

Μοροζίνη, 133 Οδός Γραδονίκου, 134 Οδός Γκαρτσώνη, 135 Οδός Σωρβόλου, 136 Οδός 

Αμνισού, 137 Οδός Δικτύννης, 138 Οδός Γραμβούσης, 139 Οδός Δριμυτικού, 140 Οδός 

Πατελάρου, 141 Οδός Συρίγου, 142 Οδός Καλλονάδων, 143 Οδός 1770, 144 Οδός Μηλιαρά, 145 

Οδός Λεβήνου, 146 Οδός Τυλίσου, 147 Οδός Κουρήτων, 148 Οδός Υβρίου, 149 Οδός Εντίμου, 

150 Οδός Ρυτίου, 151 Οδός Νεκταρίου, 152 Οδός 1878, 153 Οδός Νεάρχου, 154 Οδός 

Στράβωνος, 155 Οδός Ευγενικού, 156 Οδός Καλλιάκη, 157 Οδός Ματίου, 158 Οδός Σκόρτου, 

159 Οδός Αφροδίτης, 160 Οδός Ραύκου.117 

 Σύμφωνα με τον Π. Κιτρομηλίδη, η κρητική λογιοσύνη του 19ου και των αρχών του 20ου 

αιώνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άξια ιστορική πηγή, πέραν του βέβαιου ιδεολογικού 

φορτίου που τη συνοδεύει, αφού η κατανόηση των έργων και των εκδηλώσεων τους αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για την αναγνώριση της ιστορικής «αυτοσυνειδησίας» της κρητικής 

κοινωνίας. Συγκεκριμένα για λόγιους, όπως ο Ξανθουδίδης και ο Χατζιδάκης, ο Κιτρομηλίδης 

αναφέρει ότι αποτελούν συγκροτημένες προσωπικότητες που δουλεύουν κάτω από αυστηρές 

επιστημονικές βάσεις στον τομέα της αρχαιολογίας και της τοπικής ιστορίας.118 Άλλωστε, όπως 

η ίδια η ΜΕ ισχυρίζεται, βασικός στόχος της ονοματοθεσίας είναι ο πολιτιστικός της 

χαρακτήρας, γεγονός που επιβεβαιώνεται με την απόφαση να αιτιολογηθεί η επιλογή 

συγκεκριμένων ονομάτων, «πρόσωπων-ευεργετών» της σύγχρονης ιστορίας της πόλης, για τα 

οποία εκφράζεται «βαθειά ευγνωμοσύνη».  

Κατηγοριοποιώντας μάλιστα τον εκτενή κατάλογο των 160 ονομάτων, η πλειονότητα 

αυτών αφορούν πρόσωπα, ημερομηνίες, τοποθεσίες και έννοιες της Κρητικής και Ελληνικής 

Επανάστασης του 19ου αιώνα, ενώ παράλληλα εντοπίζουμε αγίους, ανώτερους κληρικούς και 

εκκλησίες της ορθοδοξίας, ιστορικές πόλεις, επαρχίες, χωριά και μυθικά πρόσωπα της Κρήτης, 

                                                           
117 ΠΔΣ, ό.π., τ.5, αριθ. 233, 28/8/1905, 123-128. 
118 Π. Κιτρομηλίδης, «Κίνηση και στατικότητα στην ιστορία της νεότερης Κρήτης», ό.π., 211-212. 
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λόγιους και πνευματικά έργα του τοπικού και εθνικού, όπως νοούνταν, ιστορικού παρελθόντος. 

Σε μια δεύτερη ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώνουμε ότι στη διαλογή των ονομάτων 

αντικατοπτρίζεται η καταλυτική επίδραση του κινήματος του Νεοελληνικού Ρομαντισμού. 

Πράγματι η ανάπτυξη και η συγκρότηση της εθνικής συνείδησης αποτέλεσε κεντρική 

ιδέα του Νεοελληνικού Ρομαντισμού με τα ιστορικά έργα του Κ. Παπαρρηγόπουλου και Σ. 

Ζαμπέλιου να διαμορφώνουν καθοριστικά την ιστορική έννοια του έθνους στον χώρο και τον 

χρόνο. Οι εθνικοί ιστοριογράφοι του 19ου αιώνα, «αποκαθιστούσαν» τη θέση του Βυζαντίου ως 

αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και μέσω του τρίσημου σχήματος της αρχαίας, 

μεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας ταύτιζαν συνειδητά την έννοια της εθνικότητας με τις 

περιοχές εκτός του επίσημου ελληνικού κράτους, όπου παρατηρούνταν πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά «ελληνικότητας», όπως το θρήσκευμα και η γλώσσα.119 Ο επαναστατικός 

αναβρασμός στην Κρήτη του 19ου αιώνα και το καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας είχαν 

εμπνευστεί σε έναν βαθμό από το κίνημα του Νεοελληνικού Ρομαντισμού, ενώ συχνά οι λόγιοι 

χριστιανοί της Κρήτης και οι Ελλαδίτες αποτέλεσαν φορείς μετάδοσης εθνικών ιδεολογιών από 

την κεντρική Ελλάδα στο νησί.120 

Η επιλογή των ονομάτων του 1905 αποτελεί μια απτή απόδειξη των ρομαντικών 

επιρροών στην κρητική λογιοσύνη της εποχής. Προϊόντα του νεωτερικού εθνικού ή εθνικιστικού 

ρεύματος πρέπει να θεωρηθούν λέξεις που αναφέρονται στο νεοελληνικό κράτος και έθνος, την 

Ελληνική και Κρητική Επανάσταση και γενικότερα την «ένδοξη» και ενοποιημένη ελληνική 

ιστορία. Έτσι, συναντάμε ονόματα από το μεσαιωνικό παρελθόν και την αρχαιότητα που 

ταυτίζονται με την ελληνικότητα, όπως λόγου χάρη το Βυζάντιο, ο Νικηφόρος Φωκάς, η 

Κνωσός και η Γόρτυνα. Ένα οδωνύμιο με μνεία στον Σπ. Ζαμπέλιο αποτελεί ακράδαντη 

απόδειξη ότι η ΜΕ είχε επηρεαστεί από το έργο του εθνικού ιστοριογράφου και τις προτάσεις 

του Νεοελληνικού Ρομαντισμού. Συνεπώς, η επιλογή των ονομασιών με έντονο εθνικό και 

ελληνικό πρόσημο πρέπει να ενταχθεί στον «πολιτισμικό χαρακτήρα» της επιβεβλημένης για τη 

ΜΕ ονοματοθεσίας. 

Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η διεπιστημονική μελέτη του καθιερωμένου 

πεδίου των Μεσογειακών Σπουδών και η επιστημολογική στροφή στις μετααποικιακές θεωρίες 

                                                           
119 Περισσότερα για το κίνημα του Νεοελληνικού Ρομαντισμού και τους εθνικούς ιστοριογράφους στο Αρώνη, 
Τσίχλη, Ιστορικές σχολές και μεθόδοι-Εισαγωγή στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, Παπαζήσης, Αθήνα 2008 και Κ. 
Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, ό.π. 
120 Π. Κιτρομηλίδης, «Κίνηση και στατικότητα στην ιστορία της νεότερης Κρήτης», ό.π., 207-208. 
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επιτρέπουν την αναθέρμανση μιας ιστοριογραφικής συζήτησης για τη μεσογειακή διανόηση των 

επί μέρους «τοπικοτήτων» της Μεσογείου, όπως μια πρόσφατη έρευνα για τους λογοτέχνες των 

τελών του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα σε σχέση με τον πολιτικό και πολιτισμικό ρόλο 

που διετέλεσαν σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.121 Σύμφωνα με την Ε. Ζέη, «ο συνδυασμός των 

εργαλείων μιας κοινωνικής ιστορίας της μεσογειακής διανόησης και μιας σύγχρονης 

διανοητικής ιστορίας θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ χρήσιμος για τη μελέτη, την κατανόηση 

και την ιστορικοποίηση μιας άλλης κατηγορίας τοπικών διανοουμένων στην περιφέρεια της 

Μεσογείου, των λογίων και ιστορικών του Ηρακλείου στα τέλη του 19ου και στο πρώτο μισό 

του 20ού αιώνα». Μέσω της θεωρητικής ανάλυσης του Γκράμσι υποστηρίζεται ότι «στα τέλη 

του 19ου αιώνα οι λόγιοι του Ηρακλείου έχουν τα “παραδοσιακά” χαρακτηριστικά των τοπικών 

διανοουμένων του Νότου, αποτελώντας μέλη μιας άρχουσας κοινωνίας που συμμετέχει στην 

ίδρυση χαρακτηριστικών για την εποχή μορφών αστικής συλλογικότητας, όπως ήταν ο 

Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος και το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης, με στόχο την καλλιέργεια 

και διάχυση μιας κουλτούρας διάσωσης του αρχαιολογικού τεκμηρίου και μνημείου. Μέσα από 

τη δράση και το έργο τους αποκρυσταλλώνονται τα χαρακτηριστικά ενός κρητικού 

αρχαιολογικού εθνικισμού, ο οποίος εγγράφεται επίσημα στον ευρύτερο ελλαδικό εθνικισμό, και 

υπακούει στα πολιτικά, ιδεολογικά και επιστημονικά ρεύματα του ελλαδικού πολιτικού 

κέντρου».122  

Ο Ξανθουδίδης και ο Χατζιδάκης  αποτελούν προσωπικότητες που συνέδεσαν το όνομα 

τους με την κρητική αρχαιολογία, την τοπική ιστορία και ιστοριογραφία, όντας βασικά 

διοικητικά στελέχη αστικών συλλογικοτήτων, όπως ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο. Μέσα από τη θεσμική τους θέση στις δημόσιες βιβλιοθήκες, τις 

συλλογές των αρχείων και τα μουσεία επέδρασαν ενεργά στη διαμόρφωση της αστικής 

κουλτούρας από τα τέλη του 19ου ως τις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ από τα έργα και τις 

ενέργειές τους στους τομείς της αρχαιολογίας και της ιστορίας υπήρξαν βασικοί φορείς 

συγκρότησης της ιστορικής συνείδησης. Πράγματι, στο πέρασμα στον 20ό αιώνα ο Χατζιδάκης 

άσκησε καθοριστική επιρροή στην αρχαιολογική ιστορία και ιστοριογραφία, όντας πρόεδρος 

από το 1883 του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου (που είχε ιδρυθεί το 1875 με στόχο τη 

                                                           
121 Figures d’intellectuels en Méditerranée, XIXe-XXE siècles, Rives Méditerranéennes 50, 2015, πρακτικά της 
ημερίδας που οργανώθηκε (IMéRA, Ιούνιος 2014). 
122 Ελευθερία Ζέη, «Τοπική διανόηση, ιστορία και ιστοριογραφία στο Ηράκλειο κατά το πρώτο μισό του 20ού 
αιώνα», Κρητικά Χρονικά 37, Ηράκλειο 2017, 271-272. 



58 
 

διάσωση των αρχαιοτήτων και των ιστορικών μνημείων) και συνιδρυτής του Αρχαιολογικού 

Μουσείου της πόλης μαζί με τον Ξανθουδίδη. Για τη σχέση του τελευταίου με τον τομέα της 

αρχαιολογίας ενδεικτικά αναφέρεται ότι συμμετέχει ενεργά στους βασικούς τοπικούς θεσμούς 

προώθησης της αρχαιολογικής έρευνας, έχοντας διατελέσει γραμματέας του Φιλεκπαιδευτικού 

Συλλόγου Ηρακλείου με πρόεδρο τον Χατζηδάκη την περίοδο 1897-1899, ενώ το 1899 

διορίζεται έφορος της Αρχαιολογικής Περιφέρειας Χανίων με έδρα το Ηράκλειο, θέση που τη 

διατηρεί και μετά την Ένωση έως το 1915. Στο διάστημα 1915-1923 διορίζεται έφορος της 10ης 

Αρχαιολογικής Περιφέρειας, το 1923 μετά την αποχώρηση του Χατζιδάκη, της 9ης 

Αρχαιολογικής Περιφέρειας (Κνωσού) και παράλληλα διατηρεί τη θέση του Διευθυντή στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου μέχρι τον θάνατό του το 1928.123 

Το ιστορικό έργο του Ξανθουδίδη, Επίτομος Ιστορία της Κρήτης,124 αποτελεί κατά μια 

έννοια ιστοριογραφική πρωτοτυπία στον τρόπο της ιστορικής γραφής του Ηρακλείου και 

συντάχθηκε με την προτροπή του Σπυρίδωνα Λάμπρου εν όψει των κρίσιμων διπλωματικών 

εξελίξεων της περιόδου. Πράγματι το Ηράκλειο στις αρχές του 20ού αιώνα δεν έχει ανάλογη 

παράδοση συγγραφής γενικών «Ιστοριών της Κρήτης» που να σχετίζεται με τις πολιτικές και 

διπλωματικές εξελίξεις του Κρητικού ζητήματος. Αυτό που κάνει όμως τον Ξανθουδίδη να 

ξεχωρίζει, είναι ότι κάνει «το πρώτο συστηματικό βήμα για τη μετατόπιση της τοπικής 

διανόησης από την αρχαιολογική στην ιστορική παράδοση, την οποία μετατρέπει από μια 

ερασιτεχνική ιστοριοδιφία σε μια συστηματική έρευνα στην τοπική μεσαιωνική ιστορία που 

υπακούει σε ακαδημαϊκά πρότυπα». Πράγματι ο Ξανθουδίδης υπήρξε ο πρώτος «ακαδημαϊκός» 

αρχαιολόγος στο νησί, έχοντας αποφοιτήσει από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 

Αθηνών κι έχοντας εργαστεί ως καθηγητής στην Κρήτη σε γυμνάσιο από το 1889 μέχρι το 1897. 

Με την επιστημονική ιδιότητα του αρχαιολόγου αρθρογραφεί στα περιοδικά έντυπα της 

ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής αρχαιολογίας, στο Αρχαιολογικόν Δελτίον, την 

Αρχαιολογική Εφημερίδα, καθώς και στα Annuals of the British School at Athens, Attenische 

Mitteilungen, Bulletin de Correspondance Hellénique, ενώ συμμετέχει σε διεθνείς συλλογικούς 

                                                           
123 Περισσότερα για το έργο και τη δράση του Ξανθουδίδη και του Χατζιδάκη στο Κατερίνα Κόπακα, «Ο Στέφανος 
Ξανθουδίδης. Ο πρωτεργάτης της κρητικής αρχαιολογίας», Tιμητικός τόμος R.F. Willetts, Cretan Studies 7, 2002, 
125-140 και Κατερίνα Κόπακα, «Μίνωος Καλοκαιρινού, ανασκαφές στην Κνωσό», Παλίμψηστον «Βικελαίας 
δημοτικής βιβλιοθήκης», τεύχος 9/10, Ηράκλειο 1989-1990, 5-69 και Θεοχάρης Δετοράκης, Στέφανος 
Ξανθουδίδης. Βιογραφικά-Βιβλιογραφικά, Ηράκλειο 1990. 
124 Στέφανος Ξανθουδίδης, Επίτομος ιστορία της Κρήτης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς. Μετά 
30 εικόνων εντός του κειμένου και ενός χάρτου της Κρήτης, Στέφανου Ξανθουδίδου, μετά προλόγου υπό Σπυρ. 
Λάμπρου, Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία, Αθήνα 1909. 
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τόμους. Ως «μεσαιωνολόγος» συνομιλεί με την κυρίαρχη γερμανική παράδοση βυζαντινής 

φιλολογίας των αρχών του 20ού αιώνα (Krumbacher, Hesseling), με την παράδοση της ιστορίας 

του ιδιωτικού βίου, που καθιερώνεται στο πανεπιστήμιο Αθηνών με τη «βυζαντινή λαογραφία» 

του Φαίδωνα Κουκουλέ, ενώ ταυτόχρονα κάνει δημοσιεύσεις στο περιοδικό Αθηνά και την 

Επετηρίδα Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών. Διατηρεί στενή σχέση του με τους ιστορικούς 

κύκλους του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον Σπυρίδωνα Λάμπρο και τον Ιωάννη 

Καλλιτσουνάκη, επιλέγεται για την έδρα της Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Γλώσσης και 

Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ωστόσο αρνείται τη θέση. Όλα τα παραπάνω 

επιβεβαιώνουν την επικοινωνία του με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και ελληνικά ακαδημαϊκά 

πρότυπα και ρεύματα. 

Τα έργα του Ξανθουδίδη φαίνεται πως συνοδεύει η ακαδημαϊκή ιστοριογραφική 

μεθοδολογία σε καινοτόμες για την εποχή μελέτες της τοπικής ιστορίας, όπως η «Ενετική» 

ιστορία του Ηρακλείου και της Κρήτης, την οποία μελετά συστηματικά μέσα από τα 

δημοσιευμένα βενετικά αρχεία παράλληλα με μια δυτική μεσαιωνική βιβλιογραφία, κυρίως για 

τη μεσαιωνική ύπαιθρο. Ο ιστορικός χρησιμοποιεί εργαλεία των επιστημονικών 

ιστοριογραφικών κύκλων και εξετάζει την τοπικότητα της βενετικής περιόδου υπό το πρίσμα της 

λαογραφικής παρατήρησης και φιλολογίας εστιάζοντας στην «αντίσταση των εσωτερικών 

συνεχειών, στις βίαιες μεταβολές που έρχονται έξωθεν, από τη βενετική διοίκηση και 

εγκατάσταση». Πράγματι, οι ιστορικές συνθέσεις του Ξανθουδίδη και η προτίμηση του 

βενετικού έναντι του οθωμανικού παρελθόντος του Χάνδακα ανταποκρίνεται στα ιδεολογικά 

καλέσματα του ελλαδικού κέντρου, όταν οι τελευταίες αναλαμπές του βενιζελισμού τη δεκαετία 

του 1920 θρέφουν τα μεγαλύτερα αλλά και μοιραία εθνικά οράματα, σε μια ύστατη απόπειρα 

εθνικής συγκρότησης μιας ιστορικής επικράτειας. Ωστόσο από το σύνολο των ιστορικών 

μελετών του, ιδιαίτερα του όψιμου έργου της δεκαετίας του 1920,125 διαπιστώνεται ότι ο 

Ξανθουδίδης δεν περιορίζεται σε μια εθνική και εθνικιστική τεκμηρίωση της ιστορίας, 

αντιθέτως χρησιμοποιεί τη διασταύρωση πρωτότυπων τεκμηρίων μέσα από σύγχρονα 

                                                           
125 Ενετοκρατία εν Κρήτη, την πρώτη μορφή της οποίας γράφει το 1925 ως Ιστορία των κρητικών επαναστάσεων, 
το άρθρο Επαρχίαι και πόλεις της Κρήτης εκ του τοπωνυμικού της που δημοσιεύει το 1926 και τα Ιστορικά 
σημειώματα για την αραβική, βενετική και οθωμανική πόλη του Ηρακλείου που αρχίζει να δημοσιεύει στη Νέα 
Εφημερίδα 1925, που συνοψίζεται, μεταξύ άλλων, η πρωτοποριακή μελέτη του για την ύδρευση του Χάνδακα 
από τους Βενετούς. Βλ. στο Ελ. Ζέη, «Τοπική διανόηση, ιστορία και ιστοριογραφία στο Ηράκλειο..», ό.π., 277-278. 
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επιστημονικά εργαλεία ιστοριογραφίας, που δεν ανήκουν αναγκαία στη μεθοδολογία της 

ιστορικο-φιλολογικής παράδοσης.126  

Συνοψίζοντας, στο πρόσωπο του Ξανθουδίδη και του Χατζιδάκη προσωποποιείται η 

εγκαινίαση μιας νέας αρχαιολογικής και ιστοριογραφικής τοπικής παράδοσης, που αφενός 

επικεντρώνεται στις εθνικές ταυτότητες της ιστορίας του Ηρακλείου και της Κρήτης, απόρροια 

των ιδεολογικών συνθηκών της περιόδου και της ανάγκης της πολιτικής ενσωμάτωσης του 

νησιού στο ελληνικό κράτος, αφετέρου στηρίζεται σε επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους 

ανάλυσης, μέσα από τη στενή επικοινωνία με τους ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς κύκλους 

της εποχής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ξανθουδίδης και ο Χατζιδάκης ήταν φυσιογνωμίες που 

διέθεταν μεγάλο κύρος στην τοπική εξουσία και κοινωνία και ως «επαγγελματίες» ιστορικοί, 

αρχαιολόγοι και κατά μια έννοια πολιτευτές αποτελούσαν τα κατάλληλα πρόσωπα για τον 

σχηματισμό μιας Επιτροπής που θα καθόριζε την ονοματοθεσία του ιστορικού χώρου.  

Επιπρόσθετα, ο Ι. Περδικάρης αποτελούσε διακεκριμένη φυσιογνωμία που είχε 

ξεχωρίσει στον τομέα της φιλολογίας, εγκαθιδρύοντας την ιδιωτική εκπαίδευση στην πόλη του 

Ηρακλείου (βλ. Λύκειο «Κοραής»). Επομένως, οι γνώσεις και το ειδικό βάρος της ιδιότητάς του 

ήταν αρκετά για να επωμιστεί το φορτίο της διαμόρφωσης συλλογικών ταυτοτήτων. Από την 

άλλη, η ηγετική μορφή του φιλολόγου Αντ. Μιχελιδάκη, βασικού εκφραστή της πιο 

φιλελεύθερης μερίδας των συντηρητικών δυνάμεων της συμπολίτευσης του αρμοστή,127 που 

διέθετε μεγάλη εμπειρία από τις επαναστατικές κυβερνήσεις και τις επιτροπές, καθώς και η 

προσωπικότητα του δικηγόρου και εκδότη Σ. Βιστάκη συμπλήρωνε την ομάδα της ΜΕ. Αν 

συνέδεε κάτι αυτούς του άνδρες ήταν ότι απάρτιζαν μέλη μιας ανερχόμενης γραμματιζούμενης 

χριστιανικής αστικής τάξης, που διέθετε αφενός τη θεσμική εμπειρία, την επιστημονικότητα και 

το δημόσιο κύρος για να ορίσει τις ιστορικές ταυτότητες του αστικού περιβάλλοντος, αφετέρου 

ήταν σαφώς επηρεασμένη από τα ιδεολογικοπολιτικά ρεύματα της επίσημης ελληνικής 

επικράτειας και του καθεστώτος της Αρμοστείας του Γεωργίου. 

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ζήτημα της ονοματοθεσίας του αστικού χώρου 

είχε απασχολήσει εδώ και πολλές δεκαετίας την πρωτεύουσα Αθήνα, που αποτέλεσε με 

βεβαιότητα πρότυπο της περίπτωσης του Ηρακλείου. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του 

νεοελληνικού κράτους, γνωστοί αρχιτέκτονες όπως ο Κλεάνθης, ο Schaubert και ο Klenze 

                                                           
126 Ελ. Ζέη, «Τοπική διανόηση, ιστορία και ιστοριογραφία στο Ηράκλειο..», ό.π., 272-278. 
127 Γ. Κοκκινάκης, «Πολιτικές εξελίξεις στην Κρητική Πολιτεία, 1898-1913, ό.π. 
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ανέλαβαν την νεοκλασική συγκρότηση της Αθήνας σε επίπεδο πολεοδομικό και συνειδησιακό. 

Έτσι, εκτός των σύγχρονων νεοκλασικών ρυμοτομικών και αρχιτεκτονικών τάσεων, προώθησαν 

την ονοματοθεσία οδών και πλατειών με σύμβολα που παρέπεμπαν κυρίως στο αρχαιοελληνικό 

παρελθόν της πόλης και της χώρας.128  Το 1852-53 παρατηρείται η πρώτη συστηματική 

ονοματοδοσία από τον Δήμο Αθηνών και η πλειονότητα των ονομάτων αναφέρεται πάλι στην 

ελληνική αρχαιότητα.129  

Η καταλυτική επίδραση του Νεοελληνικού Ρομαντισμού στην ιστοριογραφία και τη 

λαογραφία, όπως αυτή διατυπώθηκε με τα εθνικά έργα και τις δημοσιεύσεις του Κ. 

Παπαρρηγόπουλου, του Σ. Ζαμπέλιου και του Ν. Πολίτη, θα αποτυπωθεί στην ονοματοθεσία 

που επιχειρεί ο Δήμος Αθηνών το 1884 και το 1905. Από την ενότητα της ελληνικής ιστορίας 

στον χωροχρόνο, μέσα από το τρίσημο σχήμα αρχαιοελληνική-βυζαντινή-νεότερη ιστορία, 

αντλεί η νεοσύστατη Επιτροπή ονοματοθεσίας του Δήμου Αθηνών τις θεματικές της για τον 

προσδιορισμό των δρόμων και πλατειών της πόλης. Έτσι, για πρώτη φορά καθιερώνονται σε 

διευρυμένη έκταση ονόματα που ανάγονται στο βυζαντινό και νεότερο παρελθόν της Αθήνας 

και της Ελλάδας, ενώ οι συμβολισμοί με το αρχαιοελληνικό «ένδοξο» παρελθόν, φυσικά, δεν 

εγκαταλείπονται. Η παρουσία του λαογράφου Ν. Πολιτή και του ακαδημαϊκού ιστορικού Σ. 

Λάμπρου στην Επιτροπή του Δήμου Αθηνών το 1884 και το 1905 αρκεί για να τεκμηριωθούν τα 

λεγόμενά μας.130 Η ιδεολογική επίδραση των δύο λογίων στα μέλη της ηρακλειώτικης ΜΕ 

πρέπει να θεωρείται σίγουρη, αρκεί να θυμηθούμε την πνευματική και προσωπική σχέση του 

Ξανθουδίδη με τον Λάμπρο και τις επιλογές των ονομάτων της ΜΕ του Δήμου Ηρακλείου. 

Άλλωστε, η πρώτη επίσημη απόπειρα ονοματοθεσίας του αστικού χώρου από την πλευρά του 

Δήμου Ηρακλείου το 1905 δεν πρέπει να θεωρείται τυχαία, αφού λίγους μήνες πριν είχε 

ολοκληρωθεί αντίστοιχη ενέργεια στον Δήμο Αθηνών. Συνεπώς, θα ήταν βάσιμο να πούμε ότι 

το παράδειγμα της ελληνικής πρωτεύουσας αποτέλεσε πρότυπο για τη ΜΕ του Δήμου 

Ηρακλείου, με τα ιδεολογικοπολιτικά συγκείμενα του εθνικού Ρομαντισμού να είναι έκδηλα.  

                                                           
128 Μανόλης Κορρές, «Ονόματα οδών και πλατειών», Οι πρώτοι Χάρτες της πόλεως των Αθηνών, εκδοτικός οίκος 
«Μέλισσα», Αθήνα 2010, 33-43 και Αλέξανδρος Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αθήνα, ένα όραμα του κλασικισμού, εκδ. 
Καπόν, Αθήνα, 2001, 64. 
129 Ματούλα Σκαλτσά, Κοινωνική ζωή και δημόσιοι χώροι κοινωνικών συναθροίσεων στην Αθήνα του 19ου αιώνα, 
Θεσσαλονίκη, 1983, 69. 
130 Ελευθέριος Σκιαδάς, Οι συνοικίες των Αθηνών: η πρώτη επίσημη διαίρεση (1908) : ονομασία, αρίθμηση και 
πινακίδες οδών, Μένανδρος, Αθήνα 2018, Κεφ. 2 και 3. 
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Από ένα άρθρο του Στ. Σπανάκη στα Κρητικά Χρονικά του 1960, μαθαίνουμε ότι ο 

πρόεδρος του δ.σ. το 1905, Αν. Καλοκαιρινός, ήταν βασικός υποκινητής του σχηματισμού της 

επιστημονικής Επιτροπής για την ονοματοθεσία στο Ηράκλειο. Ο ιστορικός υπογραμμίζει ότι 

ήταν περισσότερο μια ενέργεια μετονομασίας των οδών και παραπέμπει στο προσωπικό 

ημερολόγιου του Καλοκαιρινού, όπου καταγράφεται από τον ίδιο ότι ο στόχος της είναι να 

«απαλλαγή πλέον των τουρκοβαρβαρικών ονομασιών, αίτινες επί τριακόσια έτη την 

μολύνουν».131 Η δράση της οικογένειας των Καλοκαιρινών στην εγκαθίδρυση ενός νέου 

αστικού προτύπου στην πόλη του Ηρακλείου είναι γνωστή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον 

Μίνωα Καλοκαιρινού, που επένδυσε εμπορικά κεφάλαια στην αρχαιολογική έρευνα και ταύτισε 

το όνομα του με την Κνωσό.132 Τα προσωπικά λόγια από το ημερολόγιο του Καλοκαιρινού, η 

επιλογή των μελών της ΜΕ από επιστήμονες αρχαιολόγους, ιστορικούς, λόγιους και άλλα μέλη 

της άρχουσας, χριστιανικής αστικής τάξης, καθώς και ο τελικός κατάλογος των ονομάτων 

επιβεβαιώνει μια κυρίαρχη αντίληψη της χριστιανικής τοπικής διανόησης και του εξουσιαστικού 

πολιτικού παράγοντα για τη συγκρότηση της ιστορικής ταυτότητας με όρους ρομαντικούς και 

εθνικά ελληνικούς. Όπως φαίνεται, ο κύριος σκοπός της ονοματοθεσίας δεν περιοριζόταν στον 

εκσυγχρονισμό του αστικού και δημόσιου χώρου, στη χρηστική δηλαδή λειτουργία της, αλλά 

στον επαναπροσδιορισμό της συλλογικής μνήμης, που έπρεπε να συμπορεύεται με τις επιταγές 

των νέων εθνικών και πολιτικών ιδεών. 

 Επιστρέφοντας στα ΠΔΣ και τη συνεδρίαση των προτάσεων ονοματοθεσίας, η «Μόνιμος 

Επιτροπή ομοφώνως ψηφίζει να ονομασθώσιν αι οδοί αι εν τω υπό του Μηχανικού του Δήμου 

υποβληθέντι σχεδίω σημειούμεναι δι αριθμών ων εν τω καταλόγω αναφέρονται και ψηφίζει 

επίσης να αναγραφή εις τον προϋπολογισμόν του Δήμου της χρήσεως 1905-1906 ειδικόν 

κονδύλιον εκ δρ. 1500 δια την κατασκευήν των πινακίδων», στις οποίες θα αναγράφονταν τα 

ονόματα στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτυγχανόταν η 

«ευπρέπεια» και η διευκόλυνση των «σχέσεων των πολιτών και των κατοίκων», βασικοί στόχοι 

ορισμένοι ρητά από τη ΜΕ.133 Ωστόσο, όταν σε συνεδρίαση που πραγματοποιείται ενάμιση 

μήνα αργότερα, ο πρόεδρος Καλοκαιρινός ζητάει από το δ.σ. να ψηφισθεί το κονδύλιο για την 

προμήθεια των πινακίδων με τα ονόματα της ΜΕ, ο Φραγκίσκος Λαμπίρης εξέφρασε την 

                                                           
131 Στέργιος Σπανάκης, «Η οικογένεια των Καλοκαιρινών της Κρήτης», Κρητικά Χρονικά 14, Ανδρέας Γ. 
Καλοκαιρινός, Ηράκλειο Κρήτης, 1960, 302. 
132Κατερίνα Κόπακα, «Μίνωος Καλοκαιρινού, ανασκαφές στην Κνωσό», Παλίμψηστον «Βικελαίας δημοτικής 
βιβλιοθήκης», τεύχος 9/10, Ηράκλειο 1989-1990, 5-69. 
133 ΠΔΣ, τ.5, αριθ. 233, 28/8/1905, 128. 
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ένστασή του. Ο τελευταίος ισχυρίστηκε ότι το εν λόγω ζήτημα δεν πρέπει να αποφασιστεί από 

τη ΜΕ, αλλά από την ολομέλεια του δ.σ. παραπέμποντας στο άρθρο 54 εδαφ. γ΄ του Δημοτικού 

Νόμου. Στα ΠΔΣ αναφέρεται ότι ακολούθησε σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών και 

ψηφοφορία, η πλειοψηφία της οποίας απέρριψε τη δαπάνη του κονδυλίου. Σε συνέχεια αυτής 

της απόφασης, ο σύμβουλος Ε. Λασσηθιώτης θεώρησε άσκοπη τη δαπάνη, αφού δεν υπήρχαν 

«διορθωμένοι δρόμοι» και αντιπρότεινε το ποσό να δοθεί σε έργα οδοποιίας. Τέλος, ο Ν. 

Μητσοτάκης αντιπρότεινε να ονομαστούν εκτός των δρόμων και οι συνοικίες της πόλης από τη 

ΜΕ, πρόταση που έγινε δεκτή,134 αν και αυτή πραγματοποιήθηκε μόνο μετά τους δύο 

παγκόσμιους πολέμους. Μπορεί ο εκτενής κατάλογος της ΜΕ του 1905 να μην καθιερώθηκε το 

διάστημα της Κρητικής Πολιτείας, ωστόσο οι ονομασίες του θα χρησιμοποιηθούν σε έναν 

βαθμό από τα δ.σ. του Μεσοπολέμου. Ακόμα κι αυτό να μη συνέβαινε όμως, οι προτάσεις της 

ΜΕ παρουσιάζουν τις ιδεολογικές και ιστοριογραφικές τάσεις της περιόδου που κυριαρχούν στη 

λογιοσύνη και τους πολιτευτές του επίσημου ελληνικού κράτους και του Ηρακλείου.  

Τον Αύγουστο του 1906 ο πρόεδρος του δ.σ. προτείνει «να αριθμηθούν οι οδοί και 

πλατείαι της πόλης και ιδιαιτέρως πάλιν οι οικίες και καταστήματα εκάστης οδού και πλατείας 

και να τοποθετηθούν πινακίδες με τους ειρημένους αριθμούς γιατί δια του μέτρου τούτου πλην 

των άλλων ευκολιών θα συντελέση το μέτρον εις την τελειοτέραν και ευκολοτέραν κατάρτησιν 

των διαφόρων φορολογικών καταλόγων και εις της μεθοδικής του φόρου είσπραξιν και 

προτείνει ν’ αναγραφή εις τον προϋπολογισμόν η δαπάνη δια την προμήθειαν των εν λόγω 

πινακίδων και το Συμβούλιον δεχόμενον την πρότασιν ταύτην αναγράφη εις το κεφ. 9ον υπ’ 

άρθρου 10ου, ποσόν εκ δρ. τριών χιλιάδων».135 Από την πρόταση του προέδρου, που έγινε τελικά 

δεκτή, εικάζουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 1906 είτε δεν υφίσταται ακόμη επικυρωμένη και 

δημοσιευμένη στον χώρο αρίθμηση των οδών και πλατειών της πόλης, είτε αυτή είναι 

υποτυπώδης. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι στα οικοδομήματα του Ηρακλείου προϋπήρχε ένας 

μοναδικός αριθμός για κάθε οικία ή μαγαζί, όπως υποδεικνύεται με τη λέξη «πάλι» στο 

απόσπασμα «να αριθμηθούν… ιδιαιτέρως πάλιν οι οικίες και καταστήματα εκάστης οδού και 

πλατείας», ενώ η πρόταση του προέδρου είναι να αποκτήσουν αριθμό οι οικοδομές, στις οποίες 

απουσιάζει. Μέσα από την έρευνά μας στα πολυσέλιδα φύλλα της ΕΕΚΠ, των ΠΔΣ, των ΚΑΣ, 

ΣΑΣ και τον τοπικό Τύπο επιβεβαιώσαμε τα παραπάνω. 

                                                           
134 ΠΔΣ, ό.π, τ.4, αριθ. 45, 12/10/1905, 223-225. 
135 Στο ίδιο, τ. 6, Αριθ. Πρωτ. 2821, 16/8/1906, 164. 
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Ξεκινώντας από την ΕΕΚΠ, σε όλες τις διατάξεις που συναντήσαμε μέχρι το 1907 δεν 

αναφέρεται κάποιος αριθμός δρόμου ή πλατείας, όμως υπάρχει συχνά αρίθμηση σε οικίες και 

μαγαζιά της πόλης, κυρίως στις περιπτώσεις δημόσιου πλειοδοτικού πλειστηριασμού. Για 

παράδειγμα, σε πλειοδοσία του 1905 αναφέρεται μαγαζί «παρά την Πόρτα Χανίων υπ’ αριθ. 4», 

αλλά και δύο μαγαζιά «παρά τω Τελωνείω», χωρίς αυτά να αριθμούνται.136 Ο κανόνας λοιπόν 

στις διατάξεις είναι η παραπομπή σε μια συνοικία, ένα τοπωνύμιο δρόμου ή κάποιο άλλο σήμα 

κατατεθέν της περιοχής και η ενδεχόμενη όχι όμως αναγκαία παραπομπή σε αριθμό οικοδομής. 

Αντίστοιχα, στα ΠΔΣ μέχρι το 1905 δεν συναντήσαμε κάποια αναφορά για αριθμημένους 

δρόμους ή πλατείες της πόλης. Από την αποδελτίωση που πραγματοποιήθηκε στην ΣΑΣ και τον 

ΚΑΣ προκύπτει ότι μέχρι και το 1907 οι μηχανικοί προσδιορίζουν την τοποθεσία οικοπέδων και 

οικοδομών με τα ονόματα των παραδοσιακών συνοικιών και των άτυπων τοπωνυμίων, των 

συντεχνιών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων (π.χ. «Μπιτσαξίδικα»), ενώ σε άλλες 

περιπτώσεις παραπέμποντας σε αριθμημένα οικοδομικά τετράγωνα. Παρόλο που τα τελευταία 

τα συναντήσαμε και σε διατάξεις της ΕΕΚΠ, κυρίως σε πλειστηριασμούς, είναι ενδεικτικό πως 

ούτε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ούτε στα αρχεία των αρχιτεκτόνων μέχρι το 1907 

παρουσιάζεται αρίθμηση στις οδούς και τις πλατείες.  

Έτσι, διερωτηθήκαμε αν αυτό αλλάζει στην πορεία του χρόνου, έχοντας διαβάσει την 

απόφαση του δ.σ. του 1906 για την τακτοποίηση της αρίθμησης των οδών, πλατειών και 

οικοδομών του Ηρακλείου και η απάντηση ήταν θετική. Στον ΚΑΣ εντοπίζουμε για πρώτη φορά 

την καταγραφή αριθμημένης οδού τον Μάρτιο του 1907. Έκτοτε οι εκάστοτε μηχανικοί και 

αρχιτέκτονες του Δήμου προσδιορίζουν την τοποθεσία δράσης τους με τον παραδοσιακό τρόπο 

αναφοράς σε συνοικίες, τοπωνύμια και οικοδομικά τετράγωνα, όμως πλέον προστίθενται όλο 

και περισσότερο οδοί, όχι όμως πλατείες, με συγκεκριμένους μοναδικούς αριθμούς. Στην ΕΕΚΠ, 

η πρώτη μνεία σε αριθμημένη οδό γίνεται το 1908, συγκεκριμένα για την κατασκευή οχετού 

στην «οδό 167 αρχομένου από την αγοράν Πλατειά Στράτα και λήγοντος εις Μπαλτά Τζαμί».137 

Από την πρώτη αυτή δημοσίευση μέχρι και το τέλος της έκδοσης φύλλων της ΕΕΚΠ, ο αστικός 

χώρος του Ηρακλείου προσδιορίζεται εκτός των άλλων με την εν λόγω αρίθμηση. 

Μια ακόμη έγκυρη πηγή που διασταυρώνει την αξιοπιστία των λεγόμενών μας είναι ο 

τοπικός Τύπος της περιόδου. Από τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε φύλλα των εφημερίδων 

                                                           
136 ΕΕΚΠ, Αριθ. 31, Αριθ. Πρωτ. 1276, 1/6/1905. 
137 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 1123, 1908, 145. 
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που εκδίδονταν στο Ηράκλειο138  παρατηρήσαμε ότι μέχρι και το 1907 οι δρόμοι, οι πλατείες, οι 

συνοικίες και τα μαγαζιά της πόλης περιγράφονται κατά τον παραδοσιακό τρόπο. Η πρώτη μνεία 

σε αριθμημένη οδό είναι το 1908, όταν η εφημερίδα Ελπίς διαφημίζει τον «εμπορροραπτικό 

οίκο» του Γ. Πλεύρη στα Κάτω Ντερμιτζίδικα της οδού 133 στον 8 αριθμό οικοδομής. Σύμφωνα 

με τα έντυπα των εφημερίδων,139 από το 1908 οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών και οι λοιποί 

επαγγελματίες ξεκινούν να προσδιορίζουν τα καταστήματα και τα γραφεία τους με έναν τρόπο 

που θα διευκόλυνε τη μετάβαση των πελατών τους, οριοθετώντας με ακρίβεια την τοποθεσία 

τους. Η ενέργειά τους επιβεβαιώνει την καθιέρωση της αρίθμησης στις οδούς και τα 

οικοδομήματα του Ηρακλείου, όχι μόνο στα επίσημα δημόσια έγγραφα, αλλά και στο δημόσιο 

και αστικό περιβάλλον της πόλης, όπου θα αναγράφονταν πλέον οι αριθμοί σε πινακίδες. 

Πάντως μέχρι και το τέλος του αυτόνομου καθεστώτος οι πολίτες που επιλέγουν να διαφημίσουν 

τις υπηρεσίες τους δεν το πραγματοποιούν με μονομερείς παραπομπές σε αριθμούς οδών και 

οικοδομών, αλλά αυτές συνοδεύονται σχεδόν πάντα με το όνομα της συνοικίας, του τοπωνυμίου 

ή κάποιου άλλου καθιερωμένου στη συλλογική μνήμη σημείου κατατεθέν της περιοχής. Έτσι 

για παράδειγμα, διαβάζουμε στην Ίδη του 1910 μια ενοικίαση οικίας «εν οδώ 133, αριθμός 52, 

παραπλεύρως της του ιατρού Τσακιράκη» κι ένα δικηγορικό γραφείο στη συνοικία Βαλιδέ Τζαμί 

και οδό 51 της οικίας υπ’ αριθμόν 1.140  

Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις δηλωνόταν μόνο ο αριθμός της οικοδομής και το 

παραδοσιακό όνομα του δρόμου, της γειτονιάς ή της αγοράς, αφού αυτό που απασχολούσε τους 

επαγγελματίες ήταν η ευκολία στη μετάβαση των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες 

των εφημερίδων έρχονται να συμπληρώσουν στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις μας ότι ο Δήμος 

Ηρακλείου τουλάχιστον από το 1908 είχε μεριμνήσει για την τοποθέτηση αριθμημένων 

πινακίδων στις οδούς και σε όσα οικοδομήματα απουσίαζε αριθμός, μια διαδικασία που 

επηρέασε σαφώς τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων του Ηρακλείου σε σχέση με τον 

προσδιορισμό του δημόσιου και αστικού χώρου.   

Σχετικά με την αρίθμηση των δρόμων του Ηρακλείου διαθέτουμε ένα σημαντικό 

αρχειακό έντυπο του 1923, το σχέδιο της πόλης Ηρακλείου εντός των βενετικών τειχών, το οποίο 

                                                           
138 Ελπίς, τ. 1907-1908. 
139 Η αποδελτίωση για τον τύπο της περιόδου της Κρητικής Πολιτείας πραγματοποιήθηκε στις εφημερίδες Ελπίς, 
Ίδη, Δάφνη και Νέα Εφημερίς. 
140 Ίδη, 27/8/1910, τ. 1910-1911, φ.3. 
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απεικονίζεται άριστα σε έναν χάρτη που εκδίδεται από τον Ιωάννη Δ. Μουρέλλο.141 Αρχικά 

εξετάσαμε αν υπάρχει σύνδεση των αριθμών του καταλόγου της ΜΕ του 1905 με εκείνους του 

χάρτη του Μεσοπολέμου, όμως αυτό δεν συνέβαινε. Έπειτα, από τα επίσημα έγγραφα του 

κρατικού και τοπικού πολιτικού παράγοντα διαπιστώσαμε ότι για πρώτη φορά συντελείται 

ταύτιση αριθμημένης οδού με τον χάρτη του Μουρέλλου, το 1908. Από εκείνη τη στιγμή και 

μετά, στις διατάξεις της ΕΕΚΠ, τον ΚΑΣ και τα ΣΑΣ των μηχανικών του Δήμου, οι οδοί της 

πόλης προσδιορίζονται με αριθμούς, τους ίδιους που συναντάμε στον χάρτη του 1923. Έτσι για 

παράδειγμα η οδός υπ’ αριθμόν 167, όπου πλειοδοτείται η κατασκευή οχετού το 1908, είναι η 

ίδια που παρατηρούμε στον χάρτη του 1923, η σημερινή οδός Γιαμαλάκη. Μάλιστα σε έντυπο 

της Νέας Εφημερίδας του 1912 ανακοινώνεται σε δικηγόρους, εμπόρους και ιατρούς ότι 

«εξεδόθη το σχέδιον της πόλεως με τους αριθμούς των οδών και τα σημεία της τοποθετήσεως 

των ηλεκτρ. λαμπτήρων», το οποίο «πωλείται εις τα βιβλιοπωλεία κ. Ιω. Κοκκινάκη και Ν. 

Αλικιώτου».142 Πρέπει να πρόκειται για το ίδιο σχέδιο με αυτό που εκδίδει ο Μουρέλλος έντεκα 

χρόνια αργότερα, αφού αφενός και στα δύο παρατηρείται η σήμανση για τους λαμπτήρες, 

αφετέρου από το 1908 όπως επισημάναμε υφίσταται ταύτιση στους αριθμούς των επίσημων 

εγγράφων με αυτούς του 1923. 

Επιστρέφοντας στη δημοτική απόφαση του 1906, όταν καθιερώθηκε η αρίθμηση στους 

δρόμους και τις οικοδομές του Ηρακλείου, θα ήταν παράλειψη να μην σχολιαστεί ο ρητός 

στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας. Όπως διαβάσαμε, η τοποθέτηση αριθμημένων πινακίδων 

εκτός των άλλων θα συντελούσε στον ευκολότερο σχηματισμό φορολογικών καταλόγων και τη 

βελτίωση της μεθόδου για την είσπραξη των φόρων. Εξαιτίας αυτού, ο πρόεδρος υπέδειξε τη 

δαπάνη τριών χιλιάδων δραχμών από τον προϋπολογισμό για κατασκευή πινακίδων, πρόταση 

που έγινε δεκτή από το συμβούλιο. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το καθεστώς της Κρητικής 

Πολιτείας και η Αρμοστεία του Α. Ζαΐμη προωθεί την εφαρμογή τέτοιου είδους φιλελεύθερων 

μέτρων, στο πλαίσιο της συγκρότησης ενός σύγχρονου κράτους που οργανώνει ορθολογικούς 

θεσμούς εξουσίας. Ο δημοτικός παράγοντας πρέπει να εξεταστεί υπό αυτό το πρίσμα και η 

απόφαση περί αρίθμησης των οδών, οικιών και καταστημάτων της πόλης για την εξυπηρέτηση 

                                                           
141 Σχέδιον της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης εκδοθέν υπό των καταστημάτων Ι.Δ. Μουρέλλου & Σία, 1. Οι αριθμοί 
επί των γωνιών των τετραγώνων εμφαίνουν τους αριθμούς των οδών, υπογεγραμμένο από τον Μ. Σαββάκη 
(μηχανικό του Δήμου), 18 Μαΐου 1923, Αρχείο Δήμου Ηρακλείου, ΒΔΒΗ: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων. Βλ. 
Χάρτη σ. 4. 
142 «Δικηγόροι, έμποροι, ιατροί, Εξεδόθη το Σχέδιον της Πόλης», Νέα Εφημερίς, Ιούλιος 1912. 
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φορολογικών λόγων τον εντάσσει στους νεωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου του αστικού χώρου 

και φυσικά της ίδιας της κοινωνίας. 

Στις διατάξεις του ΠΕΚΕΚ, το νέο επίσημο έντυπο της Εκτελεστικής Επιτροπής που 

αντικατέστησε το Συμβούλιο του Ηγεμόνα, καθώς και στα ΣΑΣ και τον ΚΑΣ από το 1908 μέχρι 

και το τέλος του καθεστώτος της Κρητικής Πολιτείας, τα οικοδομήματα και οι δρόμοι του 

Ηρακλείου ταυτοποιούνται με τον τρόπο που εξηγήσαμε. Συχνότερα τα δημόσια έγγραφα 

συνόδευε μια παραδοσιακή ονομασία, όπως οι συνοικίες και τα τοπωνύμια, όμως πλέον 

συναντάμε αρκετά συχνά συγκεκριμένους αριθμούς δρόμων και οικοδομών.  

Το 1911 η Εκτελεστική Επιτροπή ανακοίνωσε γενικές οδηγίες στους Δήμους του νησιού 

για τον καταρτισμό απογραφικών περιφερειών και τμημάτων με τη βοήθεια ειδικών 

απογραφικών συμβουλίων ανά αστικό ή επαρχιακό Δήμο. Στις αρμοδιότητες των συμβουλίων 

καταγράφεται η επιθεώρηση και η εξακρίβωση των ονομασιών των οδών, πλατειών και 

τετραγώνων, αντίστοιχα το ίδιο έπρεπε να γίνει στην αρίθμηση των κτηρίων. Το β΄ κεφάλαιο 

των οδηγιών έφερε τίτλο «περί κατονομασίας οδών, πλατειών και απαριθμήσεως κτιρίων εις τας 

πόλεις και κωμοπόλεις» και στις διατάξεις αναφερόταν ότι όλες οι οδοί και πλατείες πρέπει να 

διακρίνονται μεταξύ τους από ένα κύριο όνομα. Μάλιστα δηλώνεται ότι η απαρίθμηση των 

κτηρίων και η ονομασία των οδών και πλατειών δεν είναι επαρκής στους Δήμους και χρήζει 

ολοκλήρωσης. Οι αριθμοί στα κτήρια θα δίνονταν ξεχωριστά για κάθε οδό, πλατεία ή 

τετράγωνο, αναλόγως την οργάνωση του εκάστοτε Δήμου, ενώ ορίζεται επακριβώς ποια 

οικοδομήματα πρέπει να αριθμούνται και με ποιον τρόπο. Οι δήμαρχοι και τα απογραφικά 

συμβούλιά τους ήταν υπεύθυνα για τη συμπλήρωση τυχόν κενών σε ονομασίες και αριθμήσεις 

της περιφέρειάς τους με τελική προθεσμία διορθώσεων τη 1 Μαΐου, όταν η δημοσίευση γινόταν 

στις 26 Μαρτίου. Οι νομάρχες θα έστελναν τα απογραφικά έντυπα στους δημάρχους των 

αστικών Δήμων, η διαδικασία της απογραφής θα ξεκινούσε στις 15 Μαΐου και θα 

ολοκληρωνόταν στις 10 Ιουνίου.143  

Από τις πληροφορίες αυτές θα περίμενε κάποιος ότι είχαν διαμορφωθεί οι συνθήκες για 

τη διεκπεραίωση του έργου της ονοματοθεσίας από τους αστικούς Δήμους. Ωστόσο, αυτό δεν 

φαίνεται να έγινε πράξη στην περίπτωση του Ηρακλείου, μιας και δεν συναντάμε στα γραπτά 

κείμενα του δ.σ. της περιόδου κάποια ένδειξη για τη διευθέτηση του ζητήματος. Άλλωστε, η 

αρίθμηση των οδών και των κτηρίων της πόλης είχε εφαρμοστεί ήδη από το 1908, όπως 

                                                           
143 ΠΕΚΕΚ, Αριθ. Πρωτ. 15, 26/3/1911, 72-75. 
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παρατηρήσαμε στα δημόσια έγγραφα της εποχής, και θα μπορούσε να σταθεί αρωγός για την 

ομαλή διεξαγωγή της απογραφής. Στις ειδικές οδηγίες της απογραφής διαβάζουμε ότι ο 

υπεύθυνος των απογραφικών τμημάτων έπρεπε να συμπληρώσει «το όνομα της οδού, ή 

πλατείας, ή συνοικίας, ή τοποθεσίας εν η κείται εκάστη οικία, μετά του δημοτικού αυτής 

αριθμού (εφ’ όσον αυτή φέρει τοιούτον)».144 Συνεπώς, βάσιμα υποθέτουμε ότι το νομικό 

πλαίσιο του συγκεκριμένου άρθρου της διάταξης επέτρεπε στους δημοτικούς άρχοντες του 

Ηρακλείου να ελέγξουν και να καταγράψουν τους δημότες τους με τον γνώριμο για αυτούς 

τρόπο. Αυτός δεν ήταν άλλος από την παραπομπή στο όνομα κάποιας συνοικίας ή καθιερωμένου 

τοπωνυμίου, όπως επίσης στον μοναδικό αριθμό κάθε δρόμου και κτηρίου της πόλης. Το 

επιχείρημα μας στηρίζεται ακόμη περισσότερο αν σκεφτούμε ότι οι μηχανικοί του Δήμου, 

δημοτικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την οργάνωση της απογραφής, προσδιορίζουν τον 

αστικό χώρο με τις ίδιες μεθόδους εκείνη την εποχή.145 

Σε κάθε περίπτωση, πέρα από την πολιτική του Δήμου Ηρακλείου για την καταγραφή 

των κατοίκων του, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η κυβέρνηση του νησιού δίνει σαφή εντολή για 

την ορθολογική οργάνωση του αστικού χώρου στο σύνολο του, μέσω της ονοματοθεσίας των 

οδών και πλατειών της πόλης, όπως βέβαια και με την αρίθμηση των κτηρίων. Για πρώτη φορά 

ο επίσημος ενιαίος φορέας της Κρήτης δηλώνει ρητά σε δημοσίευση της Εφημερίδας του ότι για 

να ελεγχθεί πλήρως η κοινωνία έκαστου Δήμου, έστω σε αυτή τη φάση για απογραφικούς 

λόγους, είναι απαραίτητη η καθιέρωση μοναδικών κύριων ονομάτων στις οδούς και τις πλατείες, 

αλλά και μοναδικών αριθμών στα κτήρια των Δήμων. Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι η 

κυβέρνηση της Κρήτης, ένα βήμα χρονικά πριν την πολιτική ενσωμάτωσή της στο επίσημο 

ελληνικό κράτος, εφαρμόζει πολιτικές εξορθολογισμού και εξαστισμού αντίστοιχες με τα 

σύγχρονα δυτικά κράτη της εποχής για τον έλεγχο και την εξουσία των μαζών.  

Η ιδέα της ονοματοθεσίας ή καλύτερα της μετονομασίας του αστικού περιβάλλοντος 

στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα ιστορικά εθνικά σύμβολα εκφράζεται σε ένα άρθρο της 

Νέας Εφημερίδας του 1911, της εφημερίδας του Ι. Μουρέλλου. Το άρθρο έχει τίτλο «Ονομασίαι 

των οδών» και σε αυτό καταγράφεται ότι «παράξενος τη αληθεία μας φαίνεται η μανία μερικών 

όπως μεταχειρίζονται τα παλαιά της τουρκικής εποχής ονόματα των οδών και να μη 

μεταχειρίζωνται τα νέα. Προ πάντων δε όταν τα βλέπομεν εν επισήμοις εγγράφοις. Γιατί 

                                                           
144 Στο ίδιο, Αριθ. Πρωτ. 6, 26/3/1911, 76-79. 
145 ΣΑΣ, ό.π. 
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παρακαλώ Τεφτεδάρ και όχι οδός Αρκαδίου; Γιατί Βεζίρ Τσαρσί και όχι οδός Μαρτύρων, ποίαν 

ιστορικωτέραν ονομασίαν ήθελεν η οδός αυτή; Εκτός τούτου αρκεταί αναμνήσεις της Τουρκικής 

κυριαρχίας είναι τα πένθη των διαφόρων οικογενειών ώστε να δικαιολογήται το ξεφόρτωμα των 

ασχήμων και κακοήχων δια τα ώτα μας ονομάτων των παλαιών οδών».146 Στη δημοσίευση ο 

αρθρογράφος παρουσιάζεται υπέρμαχος της ρομαντικής, εθνικιστικής ιδεολογίας που 

αποστρέφεται το οθωμανικό παρελθόν και δέχεται ως άξιο ιστορικής αναφοράς για τη 

συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας μόνο ό,τι ορίζεται ως εθνικό και ελληνικό. Η μνεία 

στην οδό Αρκαδίου και Μαρτύρων αντί των οθωμανικών ονομασιών, μας παραπέμπει στον 

κατάλογο της ΜΕ των λογίων του 1905. Πιθανόν μάλιστα η συγγραφή να έγινε, αν όχι από τον 

γνωστό ιστορικό και εκδότη της εφημερίδας από τον Ξανθουδίδη, τακτικό συνεργάτη της.147 Η 

δημοσίευση αυτή εντάσσει τον Μουρέλλο, συντάκτη της Νέας Εφημερίδας, στην ομάδα των 

ιστορικών της περιόδου που αναπτύσσουν μια εθνική ιστοριογραφία στα πρότυπα των 

ρομαντικών ιστοριογράφων του ελληνικού κράτους. 

Ο νεωτερικός τρόπος διαχείρισης και ερμηνείας του αστικού χώρου αποτυπώνεται για 

ακόμη μια φορά στον τοπικό πολιτικό παράγοντα διαμέσου μιας απόφασης του δ.σ. τον 

Νοέμβριο του 1912. Ο πρόεδρος του συμβουλίου Κ. Σταματάκης καλεί «έκτακτον 

συνεδρίασην» για να εκφράσει την έμπρακτη ευγνωμοσύνη του στον αρχιστράτηγο του 

Ελληνικού Στρατού διάδοχο Κωνσταντίνο και τον πρωθυπουργό Βενιζέλο για την 

«πατριωτικότατη και εθνοκεντρική αυτών δράσιν εν τω νυν κατά της Τουρκίας πόλεμω του 

ελληνικού έθνους». «Προς αιωνίαν ανάμνησιν της ευτυχίας δια το ημέτερον έθνος, γεγονότων 

της συμπράξεως των βαλκανικών κρατών και της απελευθερώσεως των μέχρι τούδε δούλων 

αδελφών ημών» το συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την μετονομασία της «οδού στρατώνος την 

άγουσαν προς τα Δικαστήρια “λεωφόρον Διαδόχου Κωνσταντίνου”, την δε πλατείαν προ του 

ενετικού αναβρυτηρίου “πλατείαν Ελευθερίου Βενιζέλου”».148  

Συνεπώς, το κάλεσμα έκτακτης συνεδρίασης του δ.σ. και η ομοφωνία αυτού για τον 

δημόσιο έπαινο των δύο Ελλήνων ηγετών του Βαλκανικού Πολέμου επιβεβαιώνει την 

οικειοποίηση της φιλελεύθερης διαδικασίας, κατά την οποία όχι μόνο προσδιορίζεται με νέες 

ταυτότητες το αστικό περιβάλλον για την εξυπηρέτηση των εξουσιαστικών αναγκών του 

                                                           
146 Νέα Εφημερίς, 1911. 
147 Αριστέα Πλεύρη, «Βενιζελισμός και αντιβενιζελισμός στον ηρακλειώτικο Τύπο κατά την περίοδο του 
Μεσοπολέμου», Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη-Πρακτικά ημερίδας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και 
Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και Δήμος Ηρακλείου, Ηράκλειο-Χανιά 2008, 49. 
148 ΠΔΣ, ό.π., τ.10, Αριθ. 66, 1/11/1912, 251. 
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κράτους και τις συγκοινωνιακές διευκολύνσεις της κοινωνίας, αλλά παράλληλα διαμορφώνεται 

η ιστορική, συλλογική συνείδηση του πληθυσμού από τον καθορισμό συγκεκριμένων εθνικών 

προτύπων. Ο νεωτερισμός της πολιτικής αυτής ενέργειας, συνδέεται άρρηκτα με τις ρομαντικές 

εθνικές ιδέες της περιόδου και την ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης, όπως αποδεικνύεται 

περίτρανα με την επιλογή των δύο «εθνάρχων», οι οποίοι μετατρέπονται αναπόδραστα σε 

συνειδησιακά σύμβολα της τοπικής κοινωνίας. 

Στη Νέα Εφημερίδα, την κατεξοχήν «βενιζελική» εφημερίδα του Ηρακλείου,149 ο 

αναγνώστης των ημερών διαβάζει τα θριαμβευτικά σχόλια της επικυρωμένης μετονομασίας της 

κεντρικής πλατείας της πόλης. Ξεχωριστό εγκώμιο πλέκεται στην προσωπικότητα του Βενιζέλου 

και το δ.σ. που αποδέχτηκε το «εθνικό και διπλωματικό» έργο του πολιτικού άνδρα. Η 

εφημερίδα που εκπροσωπεί τις φιλελεύθερες εθνικές ιδέες, εκτός των πανηγυρικών 

επισημάνσεων στο πρόσωπο του Βενιζέλου, αποδέχεται την μετονομασία της οδού Στρατώνος 

σε Διαδόχου Κωνσταντίνου,150 αφού μια κυρίαρχη αντίληψη της εποχής στοιχειοθετούνταν στην 

«εθνική ολοκλήρωση» και πολιτική ενσωμάτωση της Κρήτης στο ελληνικό κράτος μέσω της 

επίτευξης της εθνικής ενοποίησης και ομόνοιας, διακύβευμα που θεωρούνταν πρωτεύον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Η Νέα Εφημερίς κυκλοφορεί για πρώτη φορά το 1911 με εκδότη τον Ιω. Μουρέλλο, όταν οι οπαδοί του 
Βενιζέλου στο Ηράκλειο κρίνουν ότι πρέπει να στηρίξουν την πολιτική του με έκδοση εντύπου και αποτελεί 
επίσημο όργανο των Φιλελευθέρων. Περισσ. στο Αριστέα Πλεύρη, «Βενιζελισμός και αντιβενιζελισμός στον 
ηρακλειώτικο Τύπο κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου», ό.π. 49-50. 
150 Νέα Εφημερίς, 3/11/1912. 
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Κεφάλαιο 3ο: Το Ηράκλειο του Μεσοπολέμου και οι μετασχηματισμοί του αστικού χώρου 

 

3.1 Διοικητικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές μετατοπίσεις  

 

Η έκτακτη συνεδρίαση του δ.σ. τον Νοέμβριο του 1912 με σκοπό την μετονομασία 

κεντρικής λεωφόρου και πλατείας του Ηρακλείου προς τιμήν του διαδόχου Κωνσταντίνου και 

πρωθυπουργού Βενιζέλου,151 αποτέλεσε την τελευταία ενέργεια του τοπικού πολιτικού 

παράγοντα περί προσδιορισμού του δημόσιου χώρου πριν την πολιτική ενσωμάτωση της Κρήτης 

στο ελληνικό κράτος. Από τον Οκτώβριο οι Κρήτες βουλευτές είχαν γίνει δεκτοί στη Βουλή των 

Ελλήνων, μετά από πολλές αποτυχίες επίτευξης της εισόδου τους, ενώ μετά το τέλος των 

Βαλκανικών Πολέμων και συγκεκριμένα στη 1 Δεκεμβρίου του 1913 ανακοινώνεται η επίσημη 

πολιτική ένταξη της Κρήτης στο ελληνικό κράτος.152  

Στο μεταξύ οι σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της περιόδου δεν άφηναν 

ανεπηρέαστη την τοπική εξουσία και κοινωνία του Ηρακλείου. Το ξέσπασμα και η εξέλιξη του 

Α΄ Παγκοσμίου πολέμου, βρήκε την Ελλάδα διχασμένη σε επίπεδο πολιτικό και κοινωνικό ως 

προς τη συμμετοχή της στον μεγάλο πόλεμο. Ο Βενιζέλος ήταν βασικός υπέρμαχος της 

συστράτευσης στο πλευρό της Αντάντ για τη διεκδίκηση νέων εδαφικών προσαρτήσεων σε 

περιοχές «ελληνικότητας», ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, που διαδέχτηκε τον δολοφονημένο 

πατέρα του Γεώργιο Α΄ το 1913, υποστήριζε την ουδετερότητα της χώρας. Παρά την αρχική 

κοινή συσπείρωση των δύο ηγετών της χώρας στον στόχο της μεγαλοιδεατικής «εθνικής 

ολοκλήρωσης», ο Παγκόσμιος Πόλεμος διατάραξε ριζικά τις σχέσεις τους. Η διχογνωμία των 

δύο αντρών οδήγησε στην παραίτηση του Βενιζέλου το 1915, αν και το καλοκαίρι του ίδιου 

έτους εκλέχθηκε εκ νέου πρωθυπουργός της χώρας. Λίγες μέρες αργότερα οι στενές επαφές του 

Βενιζέλου με τις δυνάμεις της Αντάντ εξόργισαν τον βασιλιά που τον υπέβαλλε σε υποχρεωτική 

παραίτηση. Παρά το συνταγματικό ζήτημα για την αποπομπή του πρωθυπουργού, ο 

Κωνσταντίνος είχε τη δική του λαϊκή απήχηση. Αυτό που ακολούθησε ήταν η αντιπαλότητα σε 

επίπεδο εξωκοινοβουλευτικό και κοινωνικό με τον έναν να κατηγορεί τον άλλο για συνεργασία 

είτε με την Αντάντ, είτε με τις Κεντρικές Δυνάμεις.  

                                                           
151 Βλ. κεφ. 2.2, 62. 
152 Κώστας Φουρναράκης, «Η πορεία προς την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (1821-1913)», Κρήτη-Ελλάδα 
1913-2013: 100 χρόνια Ένωση, επιμ. Β. Βαρουχάκη, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος»-Χανιώτικα Νέα, Χανιά 2014, 70. 
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Τον Αύγουστο του 1916 ο Βενιζέλος οργανώνει το κίνημα της «Εθνικής Αμύνης» που 

εξελίχτηκε στην «Προσωρινή κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης» με την υποστήριξη της Αντάντ. 

Ενώ στην Ελλάδα υπήρχαν δύο κέντρα εξουσίας και ο κίνδυνος εμφυλίου ήταν πιο ορατός από 

ποτέ, οι Σύμμαχοι έλαβαν δραστικά μέτρα κατά της κυβέρνησης των Αθηνών, με αποκορύφωμα 

τον αποκλεισμό των βασιλικών και εμπορικών πλοίων του Πειραιά. Το καλοκαίρι του 1917 οι 

Σύμμαχοι ήταν σε πλήρη συνεννόηση με την Προσωρινή Κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης και 

ύστερα από πιέσεις στον πρωθυπουργό Ζαΐμη, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει την παραίτησή 

του. Τον Ιούνιο ο Βενιζέλος γίνεται ο επίσημος πρωθυπουργός της χώρας, πραγματοποιείται 

άρση του συμμαχικού αποκλεισμού και η Ελλάδα πορεύεται στρατιωτικά στο πλευρό της 

Αντάντ. Η συμμετοχή των ελληνικών δυνάμεων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά κύριο λόγο 

στο μακεδονικό μέτωπο, επέτρεψε τους ευνοϊκότατους όρους στη Συνθήκη των Σεβρών για την 

πολιτική ενσωμάτωση της δυτικής και ανατολικής Θράκης, της Ηπείρου, των Δωδεκανήσων και 

των νησιών του Αιγαίου, με την περιοχή της Σμύρνης να μένει υπό την ονομαστική επικυριαρχία 

του Σουλτάνου, αν και θα διοικούνταν από Έλληνα αρμοστή ως εντολοδόχο των Συμμάχων και 

θα μπορούσε να προσαρτηθεί στην Ελλάδα μετά από πέντε χρόνια ύστερα από δημοψήφισμα. 

Μπροστά στο ιδεολογικό και πολιτικό όραμα της «Μεγάλης Ελλάδας», ο ελληνικός 

στρατός αποβαίνει στη Μ. Ασία με τη συγκατάθεση των Συμμάχων, την στιγμή που ο Βενιζέλος 

χάνει τις εκλογές στην Ελλάδα και ο Κωνσταντίνος εξασφαλίζει την επάνοδο στον βασιλικό 

θρόνο. Η δυναμική του εθνικιστικού κινήματος των Νεότουρκων του Μουσταφά Κεμάλ, η 

αλλαγή της στάσης των Συμμάχων και τα στρατηγικά λάθη της ελληνικής διοίκησης οδήγησαν 

στη Μικρασιατική Καταστροφή, στην κατάργηση της Συνθήκης των Σεβρών και στην υπογραφή 

της Συνθήκης της Λοζάνης. Σύμφωνα με την τελευταία, η Τουρκία ανακτούσε την ανατολική 

Θράκη, την Ίμβρο και την Τένεδο του Αιγαίου, την περιοχή της Σμύρνης, την ώρα που τα 

Δωδεκάνησα περνούσαν στην κυριότητα της Ιταλίας και η Βόρειος Ήπειρος στην αλβανική 

εξουσία. Με τη σύμβαση της Λοζάνης, ο Βενιζέλος και ο Ισμέτ Πασά συμφωνούσαν την 

ανταλλαγή χιλιάδων μουσουλμάνων της επίσημης ελληνικής επικράτειας με ορθόδοξους της 

Τουρκίας. Η διαλογή έγινε με βάση το θρήσκευμα, τα μιλέτ όπως είναι γνωστά στην 

παραδοσιακή οθωμανική διοίκηση, επομένως ως Έλληνες χαρακτηρίστηκαν οι ορθόδοξοι 

πληθυσμοί της Ανατολής και Τούρκοι οι Μουσουλμάνοι της Ελλάδας.153 

                                                           
153 Dakin Douglas, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, μετ. Α. Ξανθόπουλου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης, Αθήνα 2012, 303-368. 
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Τη στιγμή που η Κρήτη ενσωματωνόταν πολιτικά με την επίσημη Ελλάδα, η πόλη του 

Ηρακλείου δεχόταν σημαντική δημογραφική και αστική ανάπτυξη, απόρροια της έντονης 

πληθυσμιακής κινητικότητας και της έλευσης μεγάλου αριθμού προσφύγων κυρίως της δεύτερης 

και τρίτης δεκαετίας του 20ού αιώνα. Το πρώτο κύμα προσφύγων σημειώνεται την περίοδο 

1914-1920, όταν ο αριθμός των ανθρώπων που καταφτάνουν στο Ηράκλειο ανέρχεται στους 

5.924, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιθάλψεως. Την εγκατάσταση των 

ξεριζωμένων πληθυσμών ανέλαβαν, παρά τον αρχικό τους αιφνιδιασμό, οι τοπικές αρχές και την 

κάλυψη βασικών αναγκών στήριξε σημαντικά η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως ο Σύλλογος των 

Κυριών, ο σύλλογος των Νέων πολεμιστών και οι συντεχνίες της πόλης. Οι πρώτοι χώροι 

εγκατάστασης των προσφύγων ήταν τα στρατιωτικά παραπήγματα επί των τειχών, εκεί που 

διέμενε ο αγγλικός στρατός την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, διάφορα τεμένη της πόλης, οι 

αποθήκες του Τελωνείου και άλλα εγκαταλελειμμένα σπίτια. Σχετικά με την κρατική μέριμνα, 

οργανώθηκε μια Επιτροπή Περιθάλψεως και Εγκαταστάσεως Προσφύγων από τον Βενιζέλο το 

1914, όμως τα βοηθήματα που ανακούφισαν προσωρινά τους πρόσφυγες, προωθήθηκαν 

συστηματικότερα από το Υπουργείο Περιθάλψεως το 1917.   

Η αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη το 1919 σηματοδότησε την οργάνωση 

της επιστροφής των προσφύγων στις πρώτες εστίες τους, κυρίως για την τόνωση του ελληνικού 

στοιχείου στη Μ. Ασία και για να απαλλαγεί το κράτος από το οικονομικό βάρος της 

περίθαλψής τους. Μέχρι το τέλος του 1920 εφαρμόστηκε υποχρεωτική παλιννόστηση των 

μικρασιατών προσφύγων και θέση στα παραπήγματα της πόλης πήραν 198 τούρκοι αιχμάλωτοι 

της ανατολικής Θράκης.154 Αυτό που έμελε όμως να καθορίσει τη ραγδαία δημογραφική και 

αστική ανάπτυξη της πόλης των επόμενων ετών ήταν το μαζικό κύμα των προσφύγων που 

έφτασαν στο νησί μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη Σύμβαση της Λοζάνης το 

φθινόπωρο του 1923.  

Σύμφωνα με την «Απογραφή προσφύγων» που οργανώθηκε σε όλη την Ελλάδα τον 

Απρίλιο του 1923, στην Κρήτη έφτασαν 28.821 πρόσφυγες εκ των οποίων οι 10.982 

απογράφηκαν στον Δήμο Ηρακλείου. Από τον συνολικό αριθμό πολλοί μεταφέρθηκαν, έστω και 

δια της βίας, σε οικισμούς της υπαίθρου με γνώμονα την καλύτερη αποκατάστασή τους. Σε νέα 

απογραφή του 1928 το Ηράκλειο σημείωνε 14.069 πρόσφυγες και όπως υποστηρίζει ο Ν. 

                                                           
154 Κώστας Ανδριώτης, «Το Ηράκλειο ως χώρος υποδοχής προσφύγων (1914-1920)», Βενιζελισμός και πρόσφυγες 
στην Κρήτη-Πρακτικά ημερίδας, ό.π., 77-85. 



74 
 

Ανδριώτης το 1/3 των κατοίκων της πόλης εκείνη τη χρονιά ήταν πρόσφυγες. Με τη σύμβαση 

της Λοζάνης και την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, οι χριστιανοί πρόσφυγες που 

ήρθαν στην πόλη ήταν διπλάσιοι από τους μουσουλμάνους που έφυγαν για την Τουρκία. Άμεση 

συνέπεια της αυξανόμενης αστικοποίησης ήταν η επέκταση της πόλης στις παρυφές της, όπου 

κτίστηκαν προσφυγικοί συνοικισμοί. Η Νέα Αλικαρνασσός αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγμα σύστασης περιφερειακής συνοικίας για την εγκατάσταση των προσφύγων της Μ. 

Ασίας και το 1928 οι 1.317 από τους 1.499 κατοίκους της ήταν πρόσφυγες.155 Αντίστοιχη 

περίπτωση αποτελεί η περιοχή του Ατσαλένιου ή Νέες Κλαζομενές όπως ονομάστηκε, η οποία 

κτίζεται ως περιφερειακό προάστιο της πόλης τη δεκαετία του 1930 από αγρότες κυρίως 

πρόσφυγες που προέρχονταν από τα Βούρλα.156  

Οι οικίες που παραχωρήθηκαν στους πρόσφυγες στην παραδοσιακή πόλη εντός των 

τειχών ήταν αυτές των μουσουλμάνων που είχαν φύγει κατά την ανταλλαγή, κυρίως στις 

τοποθεσίες Εφτά Μπαλτάδες, Μακρύ Σοκάκι, Γενί τζαμί, Βεζίρ τζαμί, Χανιώπορτα, Βαλιδέ 

τζαμί, Μιρτζά βρύση, Σεϊτάν Ογλού, Τρεις Καμάρες, Μικρό Τσαρσάκι, Μπαλτά τζαμί και 

Καπνοκοπτήριο. Εντός της πόλης του Ηρακλείου διέμειναν κυρίως πρόσφυγες από τα αστικά 

κέντρα της Μ. Ασίας, γεγονός που έδωσε ισχυρή ώθηση στην τοπική οικονομία με την αύξηση 

των μικρομάγαζων, βιοτεχνιών, επιχειρήσεων, βιομηχανιών και βεβαίως του αγοραστικού 

κοινού. Έτσι, παρά την όποια κρίση προκάλεσε πρωταρχικά στις τοπικές αρχές και την κοινωνία 

η έλευση των προσφύγων, η επαγγελματική δραστηριοποίηση και η «προκοπή» τους ευνόησε 

την αστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης.157  

Από την έλευση των προσφύγων της Μ. Ασίας και την αστικοποίηση που σημειώθηκε 

στην πόλη του Ηρακλείου μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όποτε κατευθύνονται πληθυσμοί της 

υπαίθρου στην πόλη, αναδύεται μια μεσαία αστική τάξη, η οποία όχι μόνο βελτιώνει το βιοτικό 

της επίπεδο και στηρίζει την τοπική οικονομία, αλλά παράλληλα καταλαμβάνει θεσμικές θέσεις 

στη διοίκηση και σε άλλα αστικά μορφώματα, ενώ εμπλέκεται στις ιδεολογικές και πολιτικές 

αντιπαραθέσεις του Μεσοπολέμου και της μετεμφυλιακής περιόδου. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν ο Στέργιος Σπανάκης και ο Νίκος Σταυρινίδης, με τον πρώτο να 

έρχεται στο Ηράκλειο από τον αγροτικό μικρόκοσμο του Λασιθίου και τον δεύτερο να φτάνει 

                                                           
155 Νίκος Ανδριώτης, «Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι. Πληθυσμιακή κινητικότητα στην Κρήτη (τέλη 19ου αρχές 
20ου αιώνα)», Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη-Πρακτικά ημερίδας, ό.π., 65-76. 
156 Δ. Σάββας , Λες και ήταν χθες! Μνήμες… από το παλιό Ηράκλειο, ό.π., 83-93. 
157 Ευγενία Λαγουδάκη, Πρόσφυγες στο Ηράκλειο του Μεσοπολέμου, Δοκιμάκης, Ηράκλειο 2009, 139-143. 
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στην πόλη με το τελευταίο κύμα προσφύγων του 1925, έχοντας αποκτήσει ανώτερη παιδεία σε 

αστικά κέντρα της Ανατολής. Οι δύο άνδρες διαμορφώθηκαν από τους πολιτικούς, κοινωνικούς 

και οικονομικούς μετασχηματισμούς της περιόδου και μέσα από την καθοριστική συμμετοχή 

τους σε δημόσιους θεσμούς και αστικές συλλογικότητες διαφύλαξης και δημοσιοποίησης της 

ιστορικής μνήμης, όπως η ΒΔΒΗ, σφυρηλάτησαν μια νέα πολιτισμική παράδοση στην πόλη. Ο 

λόγος για τη φιλελεύθερη διαχείριση του ιστορικού αρχείου μέσω της μετάφρασης και της 

μετατροπής των πρωτότυπων πηγών από μουσειακό αντικείμενο φύλαξης ή και απόκρυψης, σε 

δημόσιο αγαθό μελέτης και ιστορικής έρευνας, τη σταδιακή μετατροπή του δημοτικού 

βιβλιοθηκάριου σε συστηματικό αρχειονόμο και ιστορικό, όπως επίσης την εγκαινίαση μιας 

ρηξικέλευθης, για τα δεδομένα του Ηρακλείου, ιστοριογραφικής παράδοσης που δεν 

περιορίζεται στο παραδοσιακό εθνικιστικό σχήμα «κυριάρχου» και «αυτόχθονης» τοπικότητας, 

αλλά εξετάζει τον αστικό χώρο υπό την επίδραση των αναπόδραστων πολιτισμικών ωσμώσεων 

των λαών που προέρχονται από τα διάφορα σημεία της Μεσογείου και αλληλεπιδρούν στην 

Κρήτη. 

Όπως είδαμε, από τα χρόνια της Αυτονομίας ή και πιο νωρίς από την οθωμανική 

περίοδο, συγκροτούνται δημόσιοι και αστικοί θεσμοί ιστορικής μνήμης, όπως η ίδρυση του 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου και η ίδρυση της ΒΔΒΗ. Κι αν η τοπική διανόηση δείχνει ιδιαίτερη 

προσοχή στον τομέα της αρχαιολογίας από τα τέλη του 19ου αιώνα και συγκροτεί δημόσιες 

βιβλιοθήκες διαφύλαξης των αρχείων την εποχή της Κρητικής Πολιτείας, στα χρόνια της 

πολιτικής ένωσης του νησιού με την Ελλάδα συντελείται μια νέα εποχή δημοσίευσης των 

αρχείων, η ιστορική ερμηνεία τους έξω από τα αυστηρά «εθνικά στεγανά» και η δυνατότητα 

αξιοποίησής τους από ένα διευρυμένο αναγνωστικό κοινό. Η ιδεολογική μετατόπιση και η 

θεσμική ανασυγκρότηση της αστικής διανόησης του Ηρακλείου την περίοδο του Μεσοπολέμου 

συμπίπτει με το ρεύμα ανοικοδόμησης της πόλης και την παροχή ιδιωτικών και δημοτικών 

κεφαλαίων στην εκποίηση ακινήτων, όπως την αγορά ακινήτων υψηλής αξίας μετά τη 

χρηματιστηριακή κρίση του 1929. Για παράδειγμα, στο «Δημοτικό Μέγαρο» των Αχτάρικων 

στεγάζεται η Βικελαία το 1932, ενώ το «Μέγαρο Φυτάκη» που έχει κτιστεί από την εμπορική 

εταιρεία τη δεκαετία του 1920 εκποιείται και στελεχώνει αρχικά τη Λέσχη Επιστημόνων του 

Ηρακλείου τη δεκαετία του 1930 κι έπειτα της δημοτικές υπηρεσίες της Κατοχής.158 Συνεπώς, 

τα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και οι μετασχηματισμοί του ελληνικού 

                                                           
158 Ελ. Ζέη, «Τοπική διανόηση, ιστορία και ιστοριογραφία στο Ηράκλειο..», ό.π., 279-293. 
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Μεσοπολέμου έφεραν μεταβολές στο αστικό τοπίο του Ηρακλείου, το οποίο διαμορφώθηκε υπό 

την επίδραση των κυρίαρχων ιδεολογικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτισμικών εξελίξεων της περιόδου.  

Σε σχέση με την αρχιτεκτονική του χώρου, η Χ. Τζομπανάκη επισημαίνει ότι τα πρότυπα 

του νεοκλασικισμού στα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια διατηρήθηκαν μέχρι και το τέλος της 

τρίτης δεκαετία του 20ού αιώνα. Το ρεύμα του νεοκλασικισμού, όπως είδαμε αναλυτικά σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, συνδέθηκε αφενός με την έννοια της νεωτερικότητας και της 

προοδευτικότητας στην οργάνωση του αστικού χώρου, αφετέρου με την ιδέα της εθνικότητας 

και της ελληνικότητας σε μια εποχή που οι κρατικοί φορείς και μέρος της τοπικής κοινωνίας της 

Κρήτης αναζητούσε την πολιτική ενσωμάτωση του νησιού με την Ελλάδα. Ο νεοκλασικισμός 

διατηρήθηκε στις αρχιτεκτονικές πρακτικές των νέων και ανακαινισμένων οικοδομών, τη στιγμή 

που τα βαλκανικά, οθωμανικά στοιχεία περιορίζονταν δραστικά, πόσο μάλλον μετά την 

ανταλλαγή του 1923 και την ομογενοποίηση του πληθυσμού της Κρήτης. Λίγο πριν το τέλος της 

δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα φτάνουν στο Ηράκλειο τα πρωτοπόρα κηρύγματα του 

μοντερνισμού, με τις όψεις του να διευρύνονται τη δεκαετία του 1930 και μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο πόλεμο. Από τη δεκαετία του 1910 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1940 μια 

ακόμη αρχιτεκτονική τάση διατηρήθηκε στο Ηράκλειο, η «ρουστίκ», στις επιταγές της οποίας 

κτίστηκαν πολλά δημόσια και ιδιωτικά κτήρια, όπως η νέα Χανιώπορτα.159  

Ωστόσο, οι παραπάνω αρχιτεκτονικές τάσεις αποτελούν τη μια όψη του οικοδομικού 

χαρακτήρα της πόλης, κυρίως της αναπτυσσόμενης αστικής τάξης που επενδύει στις ιδιωτικές 

εγκαταστάσεις της, αλλά και των κρατικών και τοπικών αρχών που προστρέχουν στις σύγχρονα 

ρεύματα της εποχής. Κατά γενική ομολογία στις λαϊκές γειτονιές του Ηρακλείου συναντούσε 

κανείς σπίτια μονώροφα και διώροφα, συνοδευόμενα από κατάφυτη αυλή. Στα στενά και συχνά 

αδιέξοδα δρομάκια της πόλης ζούσαν οικονομικά ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, συνήθως 

σε μικρά χαμηλοτάβανα ισόγεια. Τη διεκπεραίωση των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 

γενικότερα τις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ηρακλείου επηρέασαν τρεις ισχυροί σεισμοί της 

περιόδου του Μεσοπολέμου, ο πρώτος τον Ιούνιο του 1926, όταν κατάρρευσαν 200 κατοικίες κι 

άλλες 500 έπαθαν σοβαρές ζημιές κι ακόμη δύο, το 1930 και το 1935. Μετά από κάθε φυσική 
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καταστροφή ακολουθούσε η αποκατάσταση του εξωραϊσμού της πόλης από τις αρχές και την 

ιδιωτική πρωτοβουλία.160 

Παράλληλα, την ίδια περίοδο πραγματοποιούνται σημαντικά δημόσια και δημοτικά έργα, 

όπως η περάτωση του οδικού δικτύου στον βόρειο οδικό άξονα του νησιού, η επέκταση του 

λιμανιού, η ύδρευση και ηλεκτροδότηση της πόλης με τα νέα περιφερειακά προάστιά της, καθώς 

και η δημιουργία αεροδρομίου. Στο δημαρχιακό αξίωμα ο συντηρητικός Στυλιανός Γεωργίου 

εναλλάσσεται με τον φιλελεύθερο Ιωάννη Βογιατζάκη τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 20ού 

αιώνα, τη στιγμή που τα πολιτικοκοινωνικά πάθη του «εθνικού διχασμού» βρίσκονται στην 

κορύφωσή τους. Το 1929, εκλέγεται για πρώτη φορά πρόσφυγας δήμαρχος στο Ηράκλειο, ο 

Ανδρέας Παπαδόπουλος, αν και θα διατηρηθεί για μια μόνο τετραετία. Ο Μηνάς Γεωργιάδης, 

που προωθούνταν από μερίδα της φιλελεύθερης αστικής τάξης της πόλης εκλέχθηκε το 1934, 

ενώ η θητεία του επιμηκύνθηκε από το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά. Η προσφορά του 

στον Δήμο Ηρακλείου ολοκληρώθηκε βίαια, όταν στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής 

απολύθηκε από τη ναζιστική διοίκηση από την οποία και τελικά θανατώθηκε. Το διάστημα της 

γερμανικής κυριαρχίας διορίστηκαν προσωρινά οι δήμαρχοι Εμμανουήλ Ξανθάκης, 

Χριστόφορος Ζουράρης, Διομήδης Τσακίρης και Μάνθος Πλεύρης με τον τελευταίο να 

διατηρείται στην ηγεσία του Δήμου από το 1941 μέχρι το 1944 και την απελευθέρωση της 

Κρήτης.161  

Σε σχέση με τον αστικό χώρο του Ηρακλείου, οι δρόμοι της πόλης παρέμεναν ως επί το 

πλείστον στενοί, χωματόδρομοι ή λιθόστρωτοι με πέτρες που επέτρεπαν τη συγκοινωνία. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες στον τοπικό Τύπο το καλοκαίρι η σκόνη ήταν ανυπόφορη 

και τον χειμώνα τα λασπόνερα δυσχέραιναν τη διάβαση. Η Πλατιά Στράτα ήταν ο πιο πλατύς 

δρόμος της πόλης και από τους πιο εμπορικούς, ενώ στις μεγαλύτερες πλατείες της πόλης, στη 

Χανιώπορτα, το Μεϊντάνι και τη νότια πλευρά της πλατείας Ελευθερίας σύχναζαν «καραγωγείς, 

καροτσέρηδες, άνεργοι και άλλοι φτωχοί μεροκαματιάρηδες εργάτες». Το Μεϊντάνι ήταν η 

κεντρική πλατεία και αγορά του Ηρακλείου, όπου από πολύ νωρίς το πρωί υπήρχε έντονη 

κινητικότητα κόσμου, κυρίως μέχρι το Καμαράκι, λόγω της εγκατάστασης πολλών 

καταστημάτων. Μικρά καφενεία ήταν διάσπαρτα σε όλες τις γειτονιές του Ηρακλείου και 

                                                           
160 Λ. Σταρίδα, Υπήρχε μια πόλη: Συνοικίες-Δρόμοι-Πλατείες, ό.π., 42-44, 63. 
161 Δ. Σάββας, Η πόλη του Ηρακλείου και οι Δημοτικοί της άρχοντες: ιστορικές αναδρομές και διαδρομές, Βικελαία 
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2013. 
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πολυσύχναστα θεωρούνταν αυτά στο Μπεντενάκι,162 η παραθαλάσσια δυτική οδός στον βόρειο 

άξονα με θέα το βενετικό λιμάνι, όπως επίσης και αυτά στην κρήνη Μοροζίνι. Στον δρόμο των 

Στρατώνων λειτουργούσαν καφενεία και ζαχαροπλαστεία για τον «καλό κόσμο», ενώ η πλατεία 

Ελευθερίας, ο Κήπος όπως ονομαζόταν αλλιώς, κοσμούνταν από δέντρα, λουλούδια και ξύλινα 

παγκάκια. Το σημερινό πάρκο του Γεωργιάδη δεν είχε σχηματιστεί ακόμα, στη θέση του έβλεπε 

κανείς μια μεγάλη τάφρο.163  

Από την άλλη, νοτιοδυτικά της πόλης στη συνοικία Σερτουρνά και συγκεκριμένα στην 

περιοχή του Λάκκου από την εποχή της Κρητικής Πολιτείας μέχρι και τα χρόνια του 

Μεσοπολέμου εντοπιζόταν ο πυρήνας των λαϊκών καφενέδων, των ταβερνείων και των 

«χαμαιτυπείων», όπου σύχναζαν τα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα του Ηρακλείου 

καλλιεργώντας τις δικές του πολιτισμικές ταυτότητες, οι εργάτες της αναπτυσσόμενης 

βιομηχανίας και βιοτεχνίας και άνθρωποι που προέρχονταν από την ύπαιθρο και αναζητούσαν 

ένα καλύτερο μέλλον στη «Χώρα».164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162 Πρόκειται για την περιοχή που εκτεινόταν κατά μήκος της σημερινής Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου, από την 
«Ηλεκτρική» -σημερινό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας- μέχρι την Πλατεία 18 Άγγλων, λίγο πριν από το βενετικό 
λιμάνι. 
163 Αλίκη, Παλίδου-Τσικνάκη, Η Κρήτη από τις αρχές του 20ού αιώνα στη γερμανική κατοχή, Ηράκλειο 1996, 21-31. 
164 Περισσότερα για την πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής του Λάκκου στο Γ. Ζαϊμάκης, Καταγώγια Ακμάζοντα. 
Παρέκκλιση και πολιτισμική δημιουργία στο Λάκκο Ηρακλείου, ό.π. 
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3.2 Η εθνική ενοποίηση του αστικού και ιστορικού χώρου: Η καθιέρωση των ονομασιών 

και μετονομασιών στις οδούς και τις πλατείες του Ηρακλείου (1913-1929) 

 

Η σύντομη σκιαγράφηση των ιδεολογικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 

πολιτισμικών εξελίξεων της εποχής, καθώς και η γενικότερη διαχείριση του αστικού χώρου από 

τους φορείς εξουσίας και την ιδιωτική πρωτοβουλία κρίθηκαν αναγκαία προκειμένου να 

κατανοήσουμε τις αποφάσεις των δ.σ. σχετικά με την ονοματοθεσία των οδών και πλατειών της 

πόλης. Όσο η εθνική συσπείρωση και το κλίμα του Ρομαντισμού ευνοούσε την πρόταση και 

καθιέρωση συμβολικών ονομασιών για τη συγκρότηση ενιαίας εθνικής συνείδησης, σε γενικές 

γραμμές σημειωνόταν ομοφωνία και ομοψυχία στις συνεδριάσεις των συμβουλίων χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήματα. Κατά πόσον όμως οι διχαστικές τάσεις της περιόδου του Μεσοπολέμου, 

όπως η πολιτικοκοινωνική αντιπαράθεση των «βενιζελικών» και των «βασιλικών», των 

φιλελεύθερων και των «λαικών», αργότερα και των «μεταξικών», των κατοχικών κυβερνήσεων 

και της «Εθνικής Αντίστασης» και οι γενικότεροι ιδεολογικοί μετασχηματισμοί επηρέασαν τις 

αποφάσεις στο εσωτερικό των συμβουλίων και κατ’ επέκταση την αντίληψη της τοπικής 

κοινωνίας για τη συλλογική μνήμη; Πως κρίνονται ιστορικά και ιστοριογραφικά οι επιλογές των 

δημόσιων ταυτοτήτων του αστικού χώρου στα μεσοπολεμικά χρόνια, όταν συστηματοποιήθηκε 

επίσημα το ζήτημα της ονομασίας και μετονομασίας των οδών και πλατειών της πόλης και η 

συγκρότηση μιας ενιαίας ιστορικής συνείδησης; 

Τον Μάρτιο του 1913, λίγους μήνες μετά την αποδοχή του ελληνικού κοινοβουλίου να 

υποδεχτεί τους Κρήτες βουλευτές, ο πρόεδρος του δ.σ. Κ. Σταματάκης πρότεινε να ονοματίσουν 

«την μεγάλην αγοράν την αρχομένων από της λεωφόρου Διαδόχου Κωνσταντίνου… μέχρι της 

Χανίων Πόρτας» οδό Βασιλέως Γεωργίου Α΄ «προς διαιώνισης της μνήμης του». Παράλληλα 

υποβλήθηκε η πρόταση να δοθεί στην αγορά Βεζίρ «από της πλατείας Ελ. Βενιζέλου μέχρι του 

λιμένος» η ονομασία «οδός 25ης Αυγούστου, προς ανάμνησην του λυπηρού γεγονότος του 

1898». Και οι δύο προτάσεις έγιναν ομοφώνως δεκτές από το συμβούλιο.165 Στην πρώτη 

περίπτωση το δ.σ. πρότεινε να δοθεί το όνομα του δολοφονηθέντος βασιλιά σε μια κεντρική οδό 

της πόλης, που μάλιστα δεν είχε επίσημη ονομασία μέχρι τότε, η σημερινή λεωφόρος 

Καλοκαιρινού, δηλαδή το τμήμα της Παλιάς Στράτας και της συνέχειάς της από το Καμαράκι 

μέχρι την πύλη των Χανίων. Κι αν αυτή η επιλογή στόχευε στο βάπτισμα μιας μεγάλης 

                                                           
165 ΠΔΣ, ό.π., τ.10, αριθ. 14, 28/3/1913,315-318. 
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εμπορικής λεωφόρου, η ονομασία της «25ης Αυγούστου» σηματοδοτούσε κάτι διαφορετικό, μια 

μετονομασία δρόμου, από την τούρκικη στην ελληνική γλώσσα και μάλιστα με σαφές 

συμβολικό περιεχόμενο. Οι σφαγές των ελληνορθόδοξων πληθυσμών από τους ντόπιους 

Οθωμανούς τη συγκεκριμένη ημερομηνία του 1898 λίγο πριν τη μαζική αποχώρησή τους από το 

νησί θα αποτελούσε μέρα μνήμης των θανόντων του Γένους, σύμφωνα με τον πρόεδρο του δ.σ. 

Η ονοματοθεσία των δύο κεντρικών οδών του Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε, λοιπόν, υπό 

αυστηρά εθνικά κριτήρια για να τιμηθεί ο τέως βασιλιάς της χώρας και οι χριστιανικοί 

πληθυσμοί της πόλης που έχασαν τη ζωή τους από τα αντίποινα των Οθωμανών. 

Τον Ιανουάριο του 1915 το δ.σ. αποφασίζει την ονοματοθεσία στην  «υπό κατασκευήν 

νέαν οδόν την αρχομένην από του δυτικού άκρου της οδού Γεωργίου Α΄ και διήνουσαν μέχρι 

του Λιμένος», τη σημερινή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Η μέχρι πρότινος οδός «υπ’ αριθμόν 

147» βαπτίζεται με το όνομα του Λουκά Ρούφου Κανακάρη, γενικού διοικητή της Κρήτης το 

1913 λίγο πριν την πολιτική ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, «δια το ευγενές ενδιαφέρον και 

τας αγαθάς διαθέσεις τας οποίας ούτος από της πρώτης στιγμής της εν Κρήτη αφίξεως του 

εκδήλωσε δια ενδιαφέροντος του Δήμου Ηρακλείου εν τε της μελέτης και τη εκτέλεσει 

διαφόρων δημοτικών έργων, εκτελέσας δε και εξ ιδίας πρωτοβουλίας έργου εν αυτώ τείνονται 

εις την πρόοδο της πόλεως και τον καλλωπισμόν αυτής».166 Στα ΠΔΣ δεν αναφέρεται ο αριθμός 

του δρόμου, μόνο η περιγραφή του, από το δυτικό άκρο της οδού Γεωργίου Α΄ έως το λιμάνι. 

Από την συνεδρίαση του 1913 είδαμε ότι το δυτικότερο σημείο της οδού ήταν η Χανιώπορτα, 

ενώ ο κεντρικός κάθετος δρόμος προς τη βόρεια παράκτια ζώνη είναι αυτός του Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου. Άλλωστε, σε άρθρα του Ι. Μουρέλλου στη Νέα Εφημερίδα του 1926167 που 

αναφέρονται τα ονόματα που δόθηκαν στη συστηματική ονοματοθεσία των οδών της πόλης 

εκείνης της χρονιάς, η «υπ’ αριθμόν 147» οδός δεν παίρνει όνομα, άρα πρέπει να υποθέσουμε 

πως είχε ήδη από το 1915.  

Το 1917 ο πρόεδρος του δ.σ. Κ. Σταματάκης αναφέρεται στα λόγια του νέου 

φιλελεύθερου δημάρχου, Ιωάννη Βογιατζάκη, ο οποίος υποστήριξε ότι η πρόσφατη καθαίρεση 

του βασιλιά Κωνσταντίνου αποτέλεσε λαϊκή βούληση, όπως λαϊκή απαίτηση θεωρείται η 

μετονομασία της πλατείας «πρίγκιπος Γεωργίου» και της λεωφόρου «Διαδόχου Κωνσταντίνου», 

λαμβάνοντας υπόψη την έμπρακτη διαμαρτυρία των δημοτών να «καταθρυμματίσουν τις 

                                                           
166 ΠΔΣ, ό.π., τ.11, Αριθ. 2, 9/1/1915, 177. 
167 Ι. Μουρέλλος, «Ενδιαφέροντα Ιστορικά σημειώματα», Νέα Εφημερίς, 24/1/1926, 13/02/1926. 
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πλάκες» αυτών, πινακίδες με τα ονόματά τους. Το συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την 

μετονομασία της πλατείας «Τριών Καμάρων ή Ελευθερίας» σε «πλατεία Στρατηγού Π. Δαγκλή» 

και την οδό Στρατώνων σε «λεωφόρο Ναυάρχου Π. Κουντουριώτου», πολιτικοί άνδρες που 

είχαν συγκροτήσει με τον Βενιζέλο το κίνημα της Εθνικής Άμυνας στη Θεσσαλονίκη. Τέλος το 

δ.σ. ανέθεσε στη ΜΕ τη μελέτη της ονοματοθεσίας και των υπόλοιπων της πόλης οδών, για την 

οριστική επίλυση του ζητήματος.168  Ωστόσο, στα τέλη του 1920, η επανεκλογή του Σ. Γεωργίου 

στη θέση της δημαρχίας επαναφέρει το ζήτημα εντός του δ.σ., αποφασίζεται η ανάκληση των 

τελευταίων ονομάτων και ανακαλούνται αυτά του «πρίγκιπα Γεωργίου» και του «διαδόχου 

Κωνσταντίνου». Η βασική κατηγορία των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων που εκ νέου 

διεύθυναν την τύχη του Δήμου υποστήριζε ότι το προηγούμενο συμβούλιο αποτέλεσε 

δημιούργημα μιας επαναστατικής κυβέρνησης, αμφισβητώντας έτσι τη νομιμότητα των πράξεων 

του. Τέλος, εκτός των βασιλικών ονομασιών αποφασίστηκε η ονοματοθεσία της πλατείας «προ 

του ενετικού αναβρυτηρίου» σε «Νικηφόρου Φωκά»,169 τα σημερινά «λιοντάρια».  

Το 1922, ο φιλελεύθερος πολιτευτής Ι. Βογιατζάκης επανέρχεται στη δημοτική ηγεσία 

της πόλης, θέση την οποία διατηρεί μέχρι το 1929. Τον Δεκέμβριο του 1922, κι ενώ είχαν 

προηγηθεί οι καταστροφικές συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής, το δ.σ. ανακαλεί εκ 

νέου τις αποφάσεις του 1920 και προωθεί την αναθεώρηση της μετονομασίας των ίδιων οδών 

και πλατειών. Έτσι ο πρόεδρος του συμβουλίου, Α. Χατζηδάκης Νίβας, προτείνει και εν τέλει 

επικυρώνεται «να επανέλθουν αι αρχικαί αυτών ονομασίαι ήτοι η μεν Πλατεία Πρίγκιπος 

Γεωργίου να ονομασθή εκ νέου Πλατεία Ελευθερίας, η λεωφόρος Κωνσταντίνου Διαδόχου 

λεωφ. Ναυάρχου Κουντουριώτου και η Πλατεία Νικηφόρου Φωκά σε Πλατεία Ελευθερίου 

Βενιζέλου». Παράλληλα, ο ίδιος αποδέχεται την ιστορικότητα του ονόματος του Νικηφόρου 

Φωκά, που αποκατέστησε τη βυζαντινή κυριαρχία στο νησί εκδιώκοντας τους Άραβες και 

ύστερα από εισήγησή του ψηφίζεται η ονοματοθεσία της πλατείας στον Αγ. Δημήτριο σε Ν. 

Φωκά.170 

Τον Απρίλιο του 1924, στα ΠΔΣ διαβάζουμε ότι αποδίδεται φόρος τιμής στον Άρθουρ 

Έβανς, ο οποίος γίνεται επίτιμος δημότης Ηρακλείου και το όνομά του χαρακτηρίζει την 

«κυριωτέραν των προς Κνωσσού αγουσών οδών της πόλεως Ηρακλείου», πρόταση που είχε 

                                                           
168 ΠΔΣ, ό.π., τ. 12, Αριθ. 27, 18/1/1917, 88. 
169 Στο ίδιο, ό.π., τ.13, Αριθ. 73, 22/12/1920, 172. 
170 Στο ίδιο, ό.π., τ.14, Αριθ. 41, 12/12/1922, 117-118. 
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εκφραστεί ήδη στο συμβούλιο του 1905.171 Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από τη δεκαετία 

του ’20 σημειώνεται ραγδαία οικονομική ανάπτυξη στη χώρα από έναν ισχυρά αναπτυσσόμενο 

τομέα, αυτόν του μαζικού τουρισμού, που καταφτάνει στην Ελλάδα και την Κρήτη με σκοπό να 

θαυμάσει τον φυσικό, αρχαιολογικό και ιστορικό πλούτο της περιοχής.172 Επομένως, ο 

συμβολικός δημόσιος έπαινος στον Άρθουρ Έβανς φορτίζεται με πολιτισμικά, αλλά και 

οικονομικά χαρακτηριστικά. Τον επόμενο μήνα ο πρόεδρος του δ.σ. εισηγείται εκ μέρους του 

δημάρχου Ι. Βογιατζάκη, την οριστική επίλυση του ζητήματος της ονομασίας των οδών και 

πλατειών της πόλης και προτείνει «να σχηματισθή επιτροπή εκ καταλλήλων προσώπων δια να 

μελετήση το ζήτημα και υποβάλη την γνώμην της εις το Συμβούλιον» και «συνέπεια της 

προτάσεως ταύτης η Μόνιμος Επιτροπή αποφασίζει συνιστά επιτροπήν αποτελούμενην από τον 

κ. Πρόεδρο του συμβουλίου Α. Χατζηδάκη Νίβα ως πρόεδρον, τον έφορο των Αρχαιοτήτων κ. 

Στέφανον Ξανθουδίδην τους καθηγητάς κ. Ελευθέριον Αλεξίου και Ιωάννην Τζοβενήν και τον 

μηχανικόν του Δήμου Αλέξανδρον Τσαντηράκην ως μέλη, αναθέτει εις αυτήν να μελετήσει το 

ζήτημα της ονομασίας των οδών και πλατειών της πόλεως και να καταρτίση πίνακα ονομάσεων 

οδών και πλατεών μεθ’ ο να υποβάλει τούτον εις το δ.σ. δια να λάβη τούτο οριστικάς αποφάσεις 

επί του προκείμενου ζητήματος».173 

Για το έργο του Ξανθουδίδη στην ιστοριογραφική παράδοση του Ηρακλείου μιλήσαμε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ο αρχαιολόγος της Κρήτης δεν περιορίζεται σε μια τοπική ιστορία 

εθνικών και εθνικιστικών προδιαγραφών που εντάσσεται στο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο της 

περιόδου της Αυτονομίας του νησιού και της διεκδίκησης της ενσωμάτωσής του στην Ελλάδα 

από τους εξουσιαστικούς φορείς, αλλά επηρεασμένος από την ελληνική και ευρωπαϊκή 

ακαδημαϊκή ιστοριογραφία στηρίζει την έρευνά και τις συνθέσεις του στα αρχεία της βενετικής 

και οθωμανικής περιόδου μέσα από σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης. 

Από την άλλη, ο Ε. Αλεξίου ήταν απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Βερολίνο, φιλόμουσος, εκδότης τοπικών εφημερίδων, 

ενώ ο απόγονος του Στυλιανός είναι ο γνωστός αρχαιολόγος, φιλόλογος και ιστορικός του 20ού 

και 21ου αιώνα. Τη δεκαετία του ‘20, όποτε συμμετέχει στην Επιτροπή, ο Ε. Αλεξίου είναι 

                                                           
171 ΠΔΣ, ό.π., τ.15, Αριθ. 27, 21/4/1924, 182. 
172 Ν. Ε. Καραπιδάκης, «Επιστολικά δελτάρια και ιστορία» στο Ελευθερία Ζέη, Χώρος και φωτογραφία: Το 
Ηράκλειο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Κρητική Πολιτεία, ό.π., 14-15. 
173 ΠΔΣ, ό.π., τ. 15, 31/5/1924, 224-225. 
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καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση.174 Την ΜΕ συμπληρώνουν ο Α. Χατζηδάκης Νίβας ως 

πρόεδρος του συμβουλίου, ο καθηγητής Ι. Τζοβενής και ως είθισται ο μηχανικός του Δήμου Α. 

Τσαντηράκης. Τον Σεπτέμβριο του 1924, η ΜΕ παρουσιάζει στο δ.σ. έναν εκτενή κατάλογο 

ονομάτων για τις 8 πλατείες, 4 λεωφόρους και 164 οδούς της πόλης του Ηρακλείου, οι οποίες 

τελικά εγκρίνονται. Μετά από πολλά χρόνια πολιτικών συζητήσεων το ζήτημα της 

ονοματοθεσίας λύνεται οριστικά, αν και όχι αμετάκλητα λόγω των μετονομασιών που 

ακολουθούν, με την πλειονότητα βέβαια των ονομασιών να επικρατούν για δεκαετίες στον 

αστικό χώρο, αρκετά μέχρι και τις μέρες μας. Τα ονόματα που προτείνονται και επικυρώνονται 

σύμφωνα με τα ΠΔΣ είναι τα εξής: 

 

Πλατείες: 1) Κόρακα, 2) Νικηφόρου Φωκά, 3) Ελευθερίας, 4) Καλλεργών, 5) Κορνάρου, 6) 

Δασκαλογιάννη, 7) Αρκαδίου, 8) Ελευθερίου Βενιζέλου  

Λεωφόροι: 1) Κνωσού, 2) Μοροζίνη, 3) Νοελ, 4) Δουκός Μποφώρ  

Οδοί: 1) Αβέρωφ, 2) Αγ. Δέκα, 3) Αγ. Μηνά, 4) Αγ. Τίτου, 5) Αγιοστεφανιτών, 6) Αλμυρού, 7) 

Άλμπερ, 8) Αμαλθείας, 9) Αμαρίου, 10) Αμνισού, 11) Ανδρέου Κρήτης, 12) Ανδρόγεω, 13) 

Ανωπόλεως, 14) Αποκορώνου, 15) Αρετούσης, 16) Αριάδνης, 17) Αρκολέων, 18) Αρχανών, 19) 

Αρχοντοπούλων, 20) Βασιλογεώργη, 21) Βέργα, 22) Βιάννου, 23) Βικέλα, 24) Βλαστών, 25) 

Βροντησίου, 26) Βύρωνος, 27) Γαβαλάδων, 28) Γάζι, 29) Γιαννιτσών, 30) Γοργολαϊνη, 31) 

Γραμβούσης, 32) Γόρτυνος, 33) Γρεβενών, 34) Δαιδάλου, 35) Δελημάρκου, 36) Δευκαλίωνος, 37) 

Δίας, 38) Δίκτης,  39) Δικταίου Άντρου, 40) Δοϊράνης, 41) Έβανς, 42) Έλλης, 43) Επιμενίδου, 44) 

Ερωτόκριτου, 45) Ευγενικού, 46) Ευρώπης, 47) Ζαμπέλιου, 48) Ζαχαρ. Θιακάκη, 49) Ζωγράφου, 

50) Ηρακλ. Κοκκινίδη, 51) Θαλήτα, 52) Θεοτοκοπούλου, 53) Θεσσαλονίκης, 54) Θησέως, 55) 

Ιδαίου Άντρου, 56) Ίδης, 57) Ιδομενέως, 58) Ιεραπέτρας, 59) Ικάρου, 60) Ιουστινιανού, 61) 

Ιωαννίνων, 62) Καγιαμπή, 63) Καζάνη, 64) Καινουρίου,  65) Καλημεράκη, 66) Καλλονάδων, 67) 

Καντανολέου, 68) Καπετάν Χαραλάμπη, 69) Καρτερού, 70) Κατεχάκη, 71) Κισάμου, 72) Κοκκίνη, 

73) Κοραή, 74) Κορωναίου, 75) Κόσμων, 76) Κουρήτων, 77) Κουρμούληδων, 78) Κρανιωτάκη, 

79) Κριτοβουλίδου, 80) Κυδωνίας, 81) Κυρίλλου Λουκάρεως, 82) Κων/νου Παλαιολόγου, 83) 

Λαβυρίνθου, 84) Λασιθίου, 85) Λασθένους, 86) Λαχανά, 87) Λήμνου, 88) Λογίου, 89) Λυσιμάχου, 

90) Μαλεβυζίου, 91) Μαλικούτη, 92) Μάρκου Μουσούρου, 93) Μαρογεώργη, 94) Μαστραχά, 95) 

                                                           
174 Ηλίας Σιμόπουλος, «Αλεξίου Λευτέρης», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τ. 1, επιμ. Ι. 
Χατζηφώτης, Εκδοτικός Οίκος Χ. Πάτση, Αθήνα, 1968. 
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Ματίου, 96) Μαυρογέννη, 97) Μελετίου, 98) Μελισονίου, 99) Μελισσηνών, 100) Μεραμβέλου, 

101) Μηριόνου, 102) Μητροπολίτου Κυρίλλου, 103) Μίνωος, 104) Μινωταύρου, 105) Μιλάτου, 

106) Μιχελιδάκη, 107) Μονής Αγκαράθου, 108) Μονής Απεζανών, 109) Μονής Καρδιώτισας, 

110) Μονής Οδηγητρίας, 111) Μονοφατσίου, 112) Μπιζανίου, 113) Μπουνιαλή, 114) 

Μυλοποτάμου, 115) Ναυάρχου Κουντουριώτου, 116) Νεκταρίου, 117) Ντεντιδάκηδων), 118) 

Ξωπατέρα, 119) οδός 21΄, 120) οδός 66, 121) οδός 1878, 122) οδός 1770, 123) οδός 25 

Αυγούστου, 124) οδός Παληανής, 125) Παναγιώτου Νικοσίου, 126) Πανάρους, 127) Πανδώρας, 

128) Πάπα Αλεξάνδρου, 129) Πασιφάκης, 130) Πεδιάδος, 131) Πετροπουλάκη, 132) 

Πρεκατσούνη, 133) Πυργιωτίσσης, 134) Ραδαμάνθυος, 135) Ρεθύμνης, 136) Ριανού, 137) 

Σαβαθιανών, 138) Σάθα, 139) Σαρανταπόρου, 140) Σελίνου, 141) Σερβιλή, 142) Σητείας, 143) 

Σκρά, 144) Σκορδύλων, 145) Σμύρνης, 146) Σπιναλόγκας, 147) Στράβωνος, 148) Στρατηγού 

Πεζάνου, 149) Σφακιανάκη, 150) Σφακίων, 151) Τάλω, 152) Τεμένους, 153) Τζουμαγιάς, 154) 

Τρυφίτσου, 155) Τσικριτσή, 156) Τυλίσου, 157) Φαίδρας, 158) Φαιστού, 159) Χάνδακος, 160) 

Χανίων, 161) Χερσονήσου, 162) Χορτατσών, 163) Χριστοφόρου Αργυράκη, 164) 

Ψαρομηλίγκων.175 

 

Από τη συνεδρίαση των ονομασιών τον Σεπτέμβριο του 1924 μέχρι και τον Δεκέμβριο 

του 1925, εντός των δ.σ. συζητείται ποιος θα αναλάβει την κατασκευή των πινακίδων και με 

ποιο χρηματικό αντίτιμο. Κατόπιν μειοδοτικής δημοπρασίας το έργο ανατίθεται στον Ε. 

Ζουργιαδάκη, του οποίου η προσφορά κρίθηκε πιο συμφέρουσα και στα τέλη του 1925 

αποφασίστηκε η κατασκευή κάθε πινακίδας έναντι 13 δραχμών.176 Συνειδητοποιούμε λοιπόν ότι 

αν και έχουν επικυρωθεί οι ονομασίες του ιστορικού χώρου, μέχρι το 1925 δεν έχει συντελεστεί 

η πρακτική σηματοδότησή τους στους δρόμους και τις πλατείες της πόλης. Από τα ΠΔΣ 

μαθαίνουμε ότι εκτός της απουσίας πινακίδων στον αστικό χώρο, δεν έχει καθοριστεί ακόμα 

ποιο όνομα θα νοηματοδοτήσει ποια οδό. Ο κατάλογος του 1924 διέκρινε τις πλατείες, τις 

λεωφόρους και τις οδούς του Ηρακλείου, κι αν ισχυριστούμε ότι ο μικρός αριθμός των δύο 

πρώτων κατηγοριών προσδιόριζε συγκεκριμένους χώρους έστω σε επίπεδο προφορικό εντός του 

δ.σ., για τους δρόμους υπήρχε αύξουσα αρίθμηση κατά αλφαβητική σειρά χωρίς να ορίζεται 

γραπτώς η χωροταξία τους. Τον Σεπτέμβριο του 1925, έναν χρόνο μετά από την επικύρωση του 

                                                           
175 ΠΔΣ, ό.π., τ. 15, Αριθ. 90, 3/9/1924, 267-270. 
176 Στο ίδιο, 268 και στο ίδιο, Αριθ. 3, 9/1/1925, 336-337 και στο ίδιο αριθ. 6, 26/1/1925, 344-347 και στο ίδιο, 
τ.16, 4/12/1925. 
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καταλόγου, ο δήμαρχος Βογιατζάκης δια στόματος του προέδρου Χατζηδάκη Νίβα προτείνει 

«να αποφανθεί το δ.σ. ποια εκ των εγκριθέντων ονομασιών να δοθεί εις εκάστην πλατείαν ή 

οδόν». Το συμβούλιο αναθέτει την περάτωση του σχεδιασμού στην ΜΕ που καθόρισε τα 

ονόματα έναν χρόνο πριν, αν και από αυτούς απουσιάζει το όνομα του Ε. Αλεξίου. Με την 

ευκαιρία αυτήν και την πρόταση του Α. Γεωργιάδου ανατίθεται στην ΜΕ να μελετήσει το 

ζήτημα της μετονομασίας των διαφόρων συνοικιών της πόλης «αι οποία διατηρούν μέχρι 

σήμερον τας παλαιάς Τουρκικάς ονομασίας και να εξεύρουν τας καταλλήλους προς 

αντικατάστασην των Τουρκικών ελληνικάς ονομασίας, την περί τούτου δε γνώμην των να 

υποβάλλουν εις το σ. επιφυλαττόμενον να αποφανθεί οριστικώς».177 

Παρόλο που η τελική μετονομασία των συνοικιών από την τούρκικη στην ελληνική 

γλώσσα πραγματοποιήθηκε μόνο μεταπολεμικά, παρά τις συνεχείς προτάσεις από την περίοδο 

της Αυτονομίας ακόμα, γνωρίζουμε ότι η απόδοση των πρόσφατων εγκριμένων ονομασιών 

στους δρόμους και τις πλατείες του Ηρακλείου επιτεύχθηκε πολύ σύντομα. Τον Σεπτέμβριο του 

1925 δίδεται η αρμοδιότητα στη ΜΕ να προσδιορίσει ποιο όνομα θα αναφέρεται σε ποια 

τοποθεσία και τον Ιανουάριο του 1926 διαβάζουμε σε άρθρα της Νέας Εφημερίδας του Ι. 

Μουρέλλου τον ακριβή προσδιορισμό τους.178 Οι δρόμοι και οι πλατείες του Ηρακλείου που 

διακρίνονταν μέχρι πρότινος από τους κρατικούς φορείς και την τοπική κοινωνία με τα βενετικά, 

οθωμανικά και ελληνικά τοπωνύμια μέχρι και τον Μεσοπόλεμο, πλέον αποκτούσαν τα δικά τους 

μοναδικά, κύρια ονόματα στα επίσημα κρατικά έγγραφα και τη δημόσια θέαση, αν όχι ακόμα 

στη συλλογική συνείδηση του κόσμου.  

Την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας η προσπάθεια της ονομασίας και μετονομασίας 

έμεινε μετέωρη, αν και εφαρμόστηκε η διάκριση των οδών με έναν μοναδικό αριθμό για κάθε 

μια από αυτές. Στα μέσα της δεκαετίας του ’20 ο αστικός χώρος αποκτά νέα ιστορική μνήμη και 

έκτοτε οι κρατικοί φορείς εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά τοπωνύμια για τον προσδιορισμό του 

αστικού χώρου, επικαλούμενοι τα ελληνικά ονόματα των οδών, ενός σύγχρονου 

ομογενοποιημένου εθνικού κράτους. Στα γραπτά κείμενα της εποχής, όπως τον Τύπο, την τοπική 

λογοτεχνία, αλλά και την προφορική παράδοση, τα πολυπολιτισμικά και πολύγλωσσα 

τοπωνύμια, οι παλιές ονομασίες των αγορών, των συντεχνιών και των άτυπων συνοικιών δεν 

εγκαταλείπονται οριστικά, αφού αποτελούν συνειδησιακό βίωμα των κατοίκων.  

                                                           
177 ΠΔΣ, ό.π., τ. 16, 16/9/1925. 
178 Ι. Μουρέλος, «Ενδιαφέροντα Ιστορικά σημειώματα», Νέα Εφημερίς, 24/1/1926-13/2/1926. 
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Επιχειρώντας μια πιο εκτεταμένη μελέτη στον κατάλογο του 1924 σκεφτήκαμε αρχικά 

να τα συγκρίνουμε με τον αντίστοιχο του 1905, όταν προτάθηκε από το δ.σ. η ονοματοθεσία και 

η μετονομασία των τούρκικων ονομασιών. Τα πρώτα ερωτήματα που θέσαμε ήταν πόσα και 

ποια ονόματα ταυτίζονται στους δύο καταλόγους. Έτσι, από τα 176 ονόματα που εγκρίνονται 

τον Μεσοπόλεμο, τα 100 είχαν προταθεί ήδη από το καθεστώς της Αυτονομίας, παρόλο που σε 

κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία ως προς την περιοχή που θα 

προσδιόριζαν. Για παράδειγμα, η πλατεία Κορνάρου και Δασκαλογιάννη είχαν προταθεί το 1905 

ως δρόμοι και όχι ως πλατείες, ενώ η οδός Αγ. Μηνά και 1821 το αντίστροφο. Ωστόσο, 

ανιχνεύοντας τις μνείες εκείνες που απαρτίζουν την ιστορική μνήμη της πόλης, ανεξαρτήτως 

ενός περιορισμού αντιστοιχίας με τον αστικό χώρο, σε 100 περιπτώσεις υπήρξε ταύτιση των 

ονομάτων, σε ποσοστό δηλαδή 56,8%. 

Το αμέσως επόμενο ερώτημα που μας απασχόλησε ήταν τι πράγματι εκφράζει αυτός ο 

μετασχηματισμός του καταλόγου, ποια ονόματα αφαιρούνται, ποια προστίθενται και πως αυτό 

μπορεί να αξιολογηθεί ιστορικά και ιστοριογραφικά. Στην προσπάθεια μας να απαντήσουμε σε 

αυτά τα ερωτήματα επισημάνουμε πως και στις δύο συνεδριάσεις των δ.σ. δεν υπάρχει 

αναλυτική αιτιολόγηση των ονομάτων σχετικά με τη σημασία και τον ιδεολογικό ρόλο τους, με 

εξαίρεση λίγες μόνο περιπτώσεις, κυρίως ύστερα από προτάσεις μελών του δ.σ. όποτε υπήρχε 

εξήγηση της επιλογής τους. Μια πρώτη βάσιμη υπόθεση για τις αλλαγές στα ονόματα έγκειται 

στη μεταβολή της σύστασης της ίδιας της ΜΕ από το 1905 στο 1924. Μόνο ο Σ. Ξανθουδίδης 

διατηρείται, ενώ τον Ι. Χατζηδάκη, τον Α. Μιχελιδάκη, τον Ι. Περδικάρη και τον Σ. Βιστάκη 

αντικαθιστούν ο Α. Χατζηδάκης Νίβας, ο Ε. Αλεξίου, ο Ι. Τζοβενής και ο Α. Τσαντηράκης. 

Έτσι, την ομάδα των επιστημόνων, αρχαιολόγων, ιστοριογράφων, λογίων και πολιτευτών της 

Αυτονομίας διαδέχεται μια άλλη επιστημονική Επιτροπή που απαρτίζεται και πάλι από τον 

αρχαιολόγο και ιστορικό Σ. Ξανθουδίδη, τον πρόεδρο του δ.σ., δύο καθηγητές και τον μηχανικό 

του Δήμου.  

Εκτός από την ανασύσταση των αρμοδίων προσώπων της ΜΕ, που όπως είναι λογικό θα 

είχε αποτέλεσμα την παραγωγή νέων συμβόλων και την απόρριψη παλαιότερων, αξίζει να 

σταθούμε στα ίδια τα ονόματα των καταλόγων, σε αυτά που επιλέγονται εκ νέου και σε αυτά 

που απουσιάζουν. Είναι κατανοητό ότι στο πέρασμα από την περίοδο της Αυτονομίας στα 

χρόνια του Μεσοπολέμου και της πολιτικής ενσωμάτωσης της Κρήτης στο ελληνικό κράτος 

συντελούνται πολυεπίπεδοι μετασχηματισμοί. Οι μετατοπίσεις αυτές έχουν εξεταστεί ήδη σε 
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προηγούμενα κεφάλαια και ενδεικτικά αναφέρουμε την καταλυτική επίδραση του ρεύματος του 

Ρομαντισμού στο νησί και την κορύφωση του στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα 

στο πλαίσιο της ανάπτυξης της εθνικής συνείδησης και των αλυτρωτικών πολιτικών επιδιώξεων 

του ελληνικού κράτους, τάση που υποχωρεί σταδιακά μετά την επίτευξη της ένωσης και της 

Μικρασιατικής Καταστροφής, την αναμόρφωση της τοπικής κοινωνίας στο νησί, αποτέλεσμα 

της υποχρεωτικής ανταλλαγής των πληθυσμών του 1923, της άφιξης των προσφύγων και της 

έντονης αστικοποίησης, καθώς και την ανάπτυξη μιας διοικητικά, θεσμικά και οικονομικά 

άρχουσας αστικής τάξης στο πολιτικό πλαίσιο του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Έχοντας 

κατά νου τους μετασχηματισμούς του Μεσοπολέμου και κατηγοριοποιώντας τα ονόματα του 

1905 που απουσιάζουν το 1924, καθώς και την προσθήκη των νέων ονομασιών καταλήγουμε σε 

κάποιες βάσιμες εικασίες. Αρχικά, η ταύτιση 100 ονομασιών σε σύνολο 176 επιλογών 

αποδεικνύει ότι η ΜΕ του Μεσοπολέμου συμβουλεύεται τις προτάσεις της προηγούμενης 

επιστημονικής ομάδας, ενέργεια που πιθανόν προώθησε ο ίδιος ο Ξανθουδίδης ως το μόνο μέλος 

που διατηρείται στη θέση της διαλογής.  

Σε σχέση με τα ονόματα που απουσιάζουν στον νέο κατάλογο εντοπίσαμε αρκετά 

πρόσωπα και πόλεις που συνδέονται με την αρχαιότητα, την κλασική και την ελληνιστική εποχή 

της Κρήτης, όπως η οδός Ραύκου, Λύττου και Νεάρχου. Παράλληλα, στη λήθη της ιστορικής 

μνήμης παραμένουν ονόματα Κρητών επαναστατών, λογίων, παλαιών τοπωνυμίων και 

χαρακτηριστικών πολεοδομικών στοιχείων της πόλης, για παράδειγμα οι οδοί Βιστάκη και 

Μουσούρου, καθώς και οι βενετικές πύλες Δερματά και Παντοκράτορα. Από την άλλη, στον 

τελευταίο κατάλογο εγκαταλείπονται ονόματα της βασιλικής οικογένειας, όπως η πλατεία 

Πρίγκηπος Γεωργίου, που πλέον καλείται πλατεία Ελευθερίας. Τη συγκεκριμένη επιλογή πρέπει 

να την εντάξουμε στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής, τις διχαστικές αντιλήψεις των 

«βενιζελικών» και «βασιλικών», όπως αυτή κορυφώθηκε τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 

20ού αιώνα και φυσικά στην κατάργηση της ελληνικής βασιλείας του ίδιου έτους. Με 

βεβαιότητα η απουσία βασιλικών ονομάτων από τον κατάλογο του 1924 και η επιλογή πλατείας 

και οδού με το όνομα του Βενιζέλου και του Κουντουριώτη αντίστοιχα, είχε έκδηλη πολιτική 

χροιά. Ας μην ξεχνάμε μάλιστα ότι στα συμβούλια που προηγήθηκαν του 1924 σημειώθηκαν 

συνεχείς μετονομασίες κεντρικών οδών και πλατειών της πόλης, είτε με ονόματα της 

οικογένειας του βασιλιά είτε με αυτό του Βενιζέλου και ομοϊδεατών του, τα οποία αποτέλεσαν 

προϊόντα μικροπολιτικής αντιπαλότητας στον τοπικό πολιτικό παράγοντα του Ηρακλείου. Θα 
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ήταν ωστόσο υπερβολικό να προσάψουμε στον Βογιατζάκη, δήμαρχο του Ηρακλείου στο 

διάστημα 1922-1929, και στο δ.σ. της εποχής την ενεργοποίηση και οριστική επίλυση του 

ζητήματος της ονοματοθεσίας και μετονομασίας του αστικού χώρου στο αυστηρό πλαίσιο μιας 

μικροπολιτικής αντιπαράθεσης και αντιπαλότητας, παρόλο που είχε διχάσει μεγάλο μέρος της 

ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε, είδαμε τον Βογιατζάκη ως μέλος του δ.σ. της πόλης να ζητάει 

από τα πρώτα χρόνια της Κρητικής Πολιτείας την επίλυση του θέματος, που προωθεί προσωπικά 

και συστηματικά ως μια «εθνική ανάγκη» και εν τέλει επιτυγχάνει στα χρόνια του Μεσοπολέμου 

σαφώς επηρεασμένος από τις προσωπικές ιδεολογικοπολιτικές του θέσεις.  

Ολοκληρώνοντας, η απουσία ονομασιών του 1905, όπως της 9ης Δεκεμβρίου (πρώτη 

ημέρα του καθεστώτος της Κρητικής Πολιτείας) και των 4 Ναυάρχων υποδηλώνει την πολιτική 

μετατόπιση από το τέλος της Αυτονομίας στην ένωση με το ελληνικό κράτος. Αυτό βέβαια δεν 

σημαίνει ότι τα ονόματα που προτείνονται και τελικά αποφασίζονται παύουν να έχουν στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους αγώνες για την «εθνική ολοκλήρωση». Όλα τα ονόματα του 

1924 συνδέονται με το τρίσημο σχήμα της ελληνικής ιστορίας -αρχαίας, βυζαντινής, νεότερης-, 

σχήμα που εισάχθηκε από τον Κ. Παπαρρηγόπουλο και τον Σ. Ζαμπέλιο και διατηρήθηκε στη 

σύγχρονη ακαδημαϊκή και πιο επιστημονική και μεθοδολογική ιστοριογραφία του ελληνικού 

Πανεπιστημίου με βασικό εκφραστή τον Σπ. Λάμπρο.179 Άλλωστε, έχουμε ήδη μιλήσει για τη 

σχέση του Ξανθουδίδη με τον Λάμπρο,  από τη συγγραφή της Επίτομου Ιστορίας της Κρήτης180 

την περίοδο της Αυτονομίας, και τις εθνικές και αυστηρά επιστημονικές επιρροές του Έλληνα 

ακαδημαϊκού στον Κρητικό αρχαιολόγο και τα έργα του τη δεκαετία του 1920.181 

Συνεπώς, η σταδιακή υποχώρηση της ρομαντικής και εθνικιστικής ιδεολογίας μετά τις 

πολιτικές εξελίξεις στο νησί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα δεν σημαίνει ότι απορρίπτεται 

και το σχήμα της τρίσημης ελληνικής ιστορίας και της εθνικής ενότητας στον χώρο και τον 

χρόνο, αφού σε αυτή βασίζεται η μεσοπολεμική ιστοριογραφική σχολή της Αθήνας. Η ιστορική 

τους χρήση επιβεβαιώνεται από τα νέα ονόματα που εισάγονται στον κατάλογο του 1924. Για 

παράδειγμα, η περιχαράκωση ορισμένων μόνο ονομασιών του 1905 που παραπέμπουν στην 

κρητική αρχαιότητα ή την επαναστατική δράση του 19ου αιώνα δεν σημαίνει τη συνολική 

κατάργησή τους ή τον παραμερισμό τους, αλλά την αντικατάστασή τους με άλλα ονόματα των 

                                                           
179 Περισσότερα για τη νεοελληνική ιστοριογραφία στο Α. Τσίχλη, Ιστορικές σχολές και μεθόδοι-Εισαγωγή στην 
ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, ό.π., 343-384. 
180 Στέφανος Ξανθουδίδης, Επίτομος ιστορία της Κρήτης από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ’ ημάς. ό.π. 
181 Βλ. κεφ. 2.2.2, 65. 
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ίδιων θεματικών κατηγοριών. Έτσι, τη δεκαετία του ’20 διατηρούνται ονόματα των 

επαναστατικών χρόνων και της ελληνικής αρχαιότητας, όπως η πλατεία Δασκαλογιάννη, η 

λεωφόρος Κνωσού και οι οδοί 1821, 1866, Κριτοβουλίδου και Γόρτυνος. Παράλληλα, οι 

κατηγορίες που διευρύνονται με νέα ονόματα είναι αυτές των ιστορικών πόλεων και επαρχιών 

της Κρήτης, για παράδειγμα οι οδοί Βιάννου, Ιεράπετρας, Κισάμου, Σφακίων, Χανίων, 

Ρεθύμνης, Σητείας, Μεραμβέλου κ.α., ενώ αναφέρονται περισσότερα ονόματα γνωστών 

ελληνικών πόλεων, όπως Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Γρεβενών. Παράλληλα, πρόκειται για 

πόλεις που πρόσφατα είχαν προσαρτηθεί στο επίσημο ελληνικό κράτος, ύστερα από μεγάλους 

εθνικούς πολέμους και μάχες, όπως αυτή του Σαρανταπόρου και της Δοϊράνης, που επίσης 

έδωσαν τα ονόματά τους σε οδούς του Ηρακλείου.  

Πέρα από τις ονομασίες και τις μάχες της «νέας Ελλάδας», παρατηρούμε τη διεύρυνση 

της θεματικής των κρητικών μύθων και εισάγονται νέα ονόματα, όπως Αριάδνη, Θησέας, 

Τάλως, Ανδρόγεως κ.α., που ανάγονται στα απώτερα μυθολογικά χρόνια της πόλης. 

Επιπρόσθετα, αρκετά νέα ονόματα που προέρχονται από τον χώρο της τοπικής ορθόδοξης 

εκκλησίας προστίθενται σε αυτά που είχαν ήδη προταθεί το 1905, όπως οι Μονές Αγκαράθου, 

Καρδιώτισσας και Οδηγητρίας, ο επίσκοπος Ανδρέας Κρήτης και ο μητροπολίτης Κύριλλος. 

Στον επικυρωμένο κατάλογο του Μεσοπολέμου διατηρούνται φυσιογνωμίες της τοπικής 

διανόησης και του πνεύματος της μακραίωνης κρητικής και ελληνικής ιστορίας, όπως αυτή 

γινόταν αντιληπτή, ενώ μαζί με αυτά προστίθενται κι άλλα, όπως του Κοραή και του Βικέλα. Η 

βυζαντινή ιστορία διατηρείται στη συλλογική μνήμη και εκτός του Ν. Φωκά και του Κ. 

Παλαιολόγου προστίθεται το όνομα του Ιουστινιανού. Ωστόσο, δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο 

ότι, σε αυτήν τουλάχιστον τη φάση της ονοματοθεσίας, το μόνο που θύμιζε τις «αλησμόνητες 

πατρίδες» και τον πολιτισμό των νεοεισελθέντων προσφύγων της Μ. Ασίας και της Ανατολής 

στο Ηράκλειο ήταν μονάχα μια ονομασία, της Σμύρνης.  

Συνοψίζοντας, στον επικυρωμένο κατάλογο του 1924 διατηρήθηκε το 56,8%  από τις 

ονομασίες του 1905 και την περίοδο του Μεσοπολέμου διευρύνθηκαν οι ήδη υπάρχουσες 

κατηγοριοποιήσεις, -κυρίως των θεματικών των ιστορικών πόλεων και επαρχιών της Κρήτης και 

της Ελλάδας, ονομάτων σχετικών με την Ελληνική και τις Κρητικές Επαναστάσεις, τις τοπικές 

εκκλησίες, τη μυθολογία, τον μινωικό πολιτισμό, την αρχαιότητα, το Βυζάντιο και τον 

πνευματικό κόσμο του ιστορικού χώρου του νησιού- με στόχο τη διαμόρφωση της ιστορικής 

μνήμης στο πλαίσιο της τοπικής και εθνικής ενότητας και συσπείρωσης. Τη θέση των 
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παλαιότερων πολυπολιτισμικών τοπωνυμίων αντικατέστησαν νέα ελληνικά ονόματα της 

αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης εθνικής ιστορίας, για τον προσδιορισμό του αστικού χώρου 

κατά τα σύγχρονα εθνικά πρότυπα της Ευρώπης. Η απόφαση της ονοματοθεσίας και η επιλογή 

των ονομάτων από την επιστημονική Επιτροπή φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι στόχευε σε 

μια οριστική επίλυση του ζητήματος και γι’ αυτόν τον λόγο οργανώθηκε ένας διευρυμένος 

κατάλογος με επιστημονικά και εθνικά κριτήρια για την εκπλήρωση της εθνικής ενοποίησης σε 

συνειδησιακό επίπεδο, αφού σε πολιτικό και γεωγραφικό είχε ήδη επιτευχθεί.  

Όπως ήδη αναφέραμε, τον Δεκέμβρη του 1925 ανατίθεται στον Ε. Ζουργιαδάκη η 

κατασκευή των πινακίδων των οδών και πλατειών της πόλης, ως η πιο συμφέρουσα της 

μειοδοτικής δημοπρασίας, και το 1926 επισημοποιείται στην τοπική κοινότητα ο νέος ιστορικός 

χώρος της πόλης, όπως επιβεβαιώνεται με τη σειρά άρθρων του Ι. Μουρέλλου στη Νέα 

Εφημερίδα των αρχών του ίδιου έτους. Σύμφωνα με την αποδελτίωση που επιχειρήσαμε στα 

ΠΔΣ, επόμενη επίσημη τοποθέτηση για το θέμα της ονοματοθεσίας πραγματοποιείται το 1928, 

όποτε πεθαίνουν δύο από τα μέλη της ΜΕ που άπτονται των ζητημάτων του συλλογικού χώρου. 

Ο Ι. Μουρέλλος, ο γνωστός εκδότης και ιστορικός του Ηρακλείου, αντικαθιστά τον Α. 

Χατζηδάκη Νίβα και ο γυμνασιάρχης Α. Βουρδουμπάκης αναλαμβάνει το πόστο του εκλιπόντος 

Ξανθουδίδου. Μάλιστα, στην πρώτη αντικατάσταση καταγράφεται ότι η ΜΕ «συνίσταται να 

μεριμνήσει σύντομα τη μετονομασία των υπολειπομένων οδών και συνοικισμών της πόλεως», 

ενώ στη δεύτερη ορίζεται ρητά πως έκτοτε ο πρόεδρος του συμβουλίου θα προεδρεύει της ΜΕ, 

μια πρακτική που τηρούνταν από τα προηγούμενα χρόνια.182  

Τον Ιούλιο του 1929, συζητείται για ακόμη μια φορά στο δ.σ. η ονοματοδοσία νέων 

οδών και το ζήτημα της μετονομασίας ορισμένων από αυτές που καθιερώθηκαν το 1924. Ο 

δήμαρχος Βογιατζάκης διαφωνεί για τη μετονομασία των ήδη εγκεκριμένων οδών, επειδή 

«έχουν συμβολαιογραφηθεί μεταβιβάσεις ακινήτων με την έως τώρα ονομασία και δεν είναι 

εύκολο να καταργηθούν» και γιατί οι νέες προτάσεις  «δεν είναι εύκολο να συνηθιστούν από 

τους κατοίκους». Ύστερα από το πέρας της συνεδρίασης αποφασίστηκε η μετονομασία της οδού 

Λασιθίου σε Χατζηκοκόλη, της Γάζι σε Ύδρας, της Σητείας σε Σμύρνης, της Σμύρνης σε 

Σητείας, της Μουσείου σε Στέφανου Ξανθουδίδου, της Ρεθύμνης σε Λασιθίου και παράλληλα 

εγκρίθηκε η νέα ονομασία οδών, της «υπ’ αρ. 64 οδό» σε Καποδίστρια, της «υπ’ αρ.199» σε 

Γάζι, στη συνοικία «Περβόλα, διανοιχθείσαι τρεις οδοί» σε Τομπάζη, Νεάρχου και Αντωνίου 

                                                           
182 ΠΔΣ, ό.π., τ.18, Αριθ. 59, 26/11/1928, 313-316. 
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Παπαδάκη, στην «παρά την πλατείαν Κόρακα (Χανίων Πόρτα) διανοιχθείσαι νέαι οδοί» με τα 

ονόματα των αγωνιστών, Καραντώνη, Ζουδιανού, Αϊνικολιότη, Πανασάνου και Αδαμάκη, την 

«υπ’ αρ.82» σε Ρεθύμνης και την πλατεία Αγά τζαμί σε πλατεία Άστυγγος.183  

Από τη συνεδρίαση του 1929 συνειδητοποιούμε ότι η θεσμική καθιέρωση της 

ονοματοθεσίας των οδών και πλατειών της πόλης, όχι μόνο νοηματοδοτεί τον ιστορικό χώρο και 

τη συλλογική μνήμη της κοινωνίας, αλλά έχει πρακτική ισχύ αφού πλέον ο αστικός χώρος 

προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο σε επίσημες διοικητικές και οικονομικές πράξεις, όπως η 

συμβολαιογράφιση ακινήτων. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος, που ο δήμαρχος διαφωνεί με 

τη διαδικασία μετονομασίας των ήδη αποφασισμένων οδών. Παράλληλα, αν και συντελούνται οι 

πρώτες πράξεις μετονομασίας του αστικού χώρου από τον κατάλογο της ενιαίας ονοματοθεσίας 

του 1924, τα ονόματα ουσιαστικά διατηρούνται και αλλάζει ο τόπος προσδιορισμού τους, με 

αυτά που καταργούνται να είναι μόνο η οδός Μουσείου και Ρεθύμνου. Στις άλλες περιπτώσεις, 

πρόκειται για ονοματοθεσία νέων δρόμων εντός της πόλης και μετονομασία από την τούρκικη 

στην ελληνική γλώσσα.  

Με τη συνεδρίαση στα μέσα του 1929 ολοκληρώνεται ο καθορισμός του αστικού και 

ιστορικού περιβάλλοντος του Ηρακλείου εντός των τειχών, την ώρα που η οικιστική και 

πολεοδομική ανάπτυξη τόσο στο εσωτερικό όσο και στους νέους συνοικισμούς στις παρυφές της 

πόλης ήταν ακόμα υπό διαμόρφωση μετά την μαζική άφιξη των προσφύγων και την 

αστικοποίηση που σημειώθηκε. Την περίοδο εκείνη ολοκληρώνεται η οκταετής συνεχόμενη 

παρουσία του Βογιατζάκη στη δημαρχιακή εξουσία σε σύνολο έντεκα ετών, μιας εποχής που 

όπως μελετήσαμε σηματοδοτήθηκε από τον νέο προσδιορισμό του ιστορικού χώρου του 

Ηρακλείου, διαδικασία την οποία ηγήθηκε ο ίδιος προσωπικά με τη βοήθεια του δ.σ. και την 

επιστημονική υποστήριξη της ΜΕ.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
183 ΠΔΣ, ό.π., τ.21, Αριθ. 33, 8/7/1929, 63-68. 
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3.3 Οι μετονομασίες στον αστικό πυρήνα και οι ταυτότητες της «νέας πόλης» (1929-1940)  

 

 Το 1929 αποτελεί ορόσημο μιας νέας εποχής για τον Δήμο Ηρακλείου, όχι μόνο επειδή 

ολοκληρώνεται η μακροχρόνια δημαρχία του Βογιατζάκη, που είχε την υποστήριξη των 

φιλελευθέρων και του ίδιου του Βενιζέλου, αλλά επειδή δημαρχιακά καθήκοντα αναλαμβάνει ο 

νεοεισερχόμενος πρόσφυγας Ανδρέας Παπαδόπουλος. Οι χιλιάδες πρόσφυγες που έφτασαν στο 

Ηράκλειο με την ανταλλαγή των πληθυσμών ήδη από το 1924, είχαν στείλει τους εκπροσώπους 

τους στο δ.σ. και το 1925 ο Παπαδόπουλος εκλέχτηκε πρώτος σε αριθμούς ψήφων στο 

ψηφοδέλτιο του Βογιατζάκη, κερδίζοντας την αντιπροεδρία του συμβουλίου. Στο μεταξύ η 

παράταξη των φιλελευθέρων στον τοπικό παράγοντα αντιμετώπιζε σοβαρές εσωτερικές 

διαμάχες και ουσιαστικά είχε διαιρεθεί σε δύο στρατόπεδα, το ένα με ηγέτη τον Βογιατζάκη, 

ενώ στο άλλο προωθούνταν ο Μηνάς Γεωργιάδης. Ο τοπικός Τύπος καλλιεργούσε την 

εσωτερική διασάλευση, στα φύλλα του Ι. Μουρέλλου της Ελευθέρας Σκέψεως υποστηρίζεται 

ένθερμα η λύση του Γεωργιάδη, αντίθετα ο Α. Ζωγράφος στην εφημερίδα Ανόρθωση τάσσεται 

υπέρ του Βογιατζάκη και κατηγορεί τον Μουρελλο για προδοτική συμπεριφορά. Το εμφύλιο 

κλίμα εκμεταλλεύτηκε ο Παπαδόπουλος που ανακοίνωσε την επιθυμία του να ηγηθεί της 

δημαρχίας το 1929, δεχόμενος σφοδρές επιθέσεις από τις εφημερίδες που προαναφέρθηκαν. Τον 

Αύγουστο, ο Παπαδόπουλος κερδίζει τις εκλογές μόλις για 17 ψήφους έναντι του Βογιατζάκη, 

αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε από την αδυναμία πολιτικής συσπείρωσης των φιλελευθέρων, 

τη στρατηγική επιλογή των λαϊκών να μην κατεβάσουν δικό τους συνδυασμό και τις ψήφους 

των «αριστερών» και προσφύγων του τόπου.184 

Μετά την εκλογή του πρόσφυγα πολιτευτή, εντός του δ.σ. ψηφίζεται η ονοματοθεσία 

τριών οδών της πόλης προς τιμήν του «ιστορικού, ποιητή και σατυρικού… από τη Νεάπολη 

Κρήτης», Μιχάλη Διαλυνά, του λογοτέχνη από τη Βιάννο, Ιωάννη Κονδυλάκη και του Γεωργίου 

Γερωνυμάκη, οπλαρχηγού των Κρητικών Επαναστάσεων, που «έδωσε την περιουσία του στον 

Δήμο για την ανέγερση Βρεφοκομείου». Το δ.σ., συζητά τις προτάσεις και τις εγκρίνει, χωρίς να 

ταυτοποιεί ποιον χώρο θα χαρακτηρίζουν.185  Τον Μάιο του 1930 το δ.σ. αποφασίζει την 

ονοματοθεσία κεντρικής οδού με το όνομα του Ιώαννη Σαατσάκη ή Γιαννικού «δια την 

                                                           
184 Αρ. Πλεύρη, «Βενιζελισμός και αντιβενιζελισμός στον ηρακλειώτικο Τύπο κατά την περίοδο του 
Μεσοπολέμου», ό.π., 45-52 και Κώστας Μπογδανίδης, Ένας πρόσφυγας κατακτά τον Δήμο, ο Ανδρέας 
Παπαδόπουλος Δήμαρχος Ηρακλείου 1929, Πατρίς, 25/5/2019, https://www.patris.gr/2019/05/23/enas-
prosfygas-katakta-ton-dimo/, ανακτήθηκε 20/4/2020. 
185 ΠΔΣ, ό.π., τ.21, Αριθ. 51, 18/12/1929, 263-269. 
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πολυειδή και αποτελεσματικήν συμβολήν του προς προστασίαν και περίσωσιν του Χριστιανικού 

στοιχείου κατά τοις μέρες της Τούρκικης Τυραννίας χρόνους», πρόταση που είχε κατατεθεί από 

συνδημότες της πόλης με αίτηση από τον Γενάρη του ίδιου έτους. Με αφορμή τη συζήτηση 

αυτή, ο δήμαρχος προτείνει το όνομα του Ν. Θειακάκη, αρχηγού των Κρητικών Επαναστάσεων, 

και ο σύμβουλος Γ. Δακανάλης προτείνει τα ονόματα δύο ακόμη αγωνιστών του νησιού, του 

Στυλιανού Παπαδάκη και του Ιωάννη Μπουλμέτη. Το συμβούλιο ενέκρινε τις νέες ονομασίες 

και απευθύνθηκε στην αρμόδια ΜΕ για την χωροταξική τακτοποίησή τους.186 

Τον Αύγουστο του 1930, ο Νικόλαος Καρέλης, ο Μιχαήλ Θαλασσινός, ο Αριστοτέλης 

Γραμματικάκης και ο Γεώργιος Δακανάλης, μέλη του δ.σ., εξάρουν τη «φιλανθρωπική 

προσφορά του Ανδρέα Καλοκαιρινού και τη γενναία πράξη του να αγοράσει οίκημα για 

ορφανοτροφείο θηλέων». Το δ.σ. αποφάσισε να τιμηθεί ο Καλοκαιρινός και να δοθεί το όνομά 

του σε κεντρική οδό της πόλης.187 Στις αρχές του επόμενου έτους, ο δήμαρχος υποδεικνύει μετά 

την πρόταση του προέδρου Μ. Θαλασσινού «το τμήμα της οδού Νόελ από πλατείας Κόρακα 

μέχρι του Εργοστασίου Κεντρική όπως μετονομασθή εις οδόν “A. Καλοκαιρινού”», ενώ ο 

σύμβουλος Νικόλαος Καρέλης πρότεινε την μετονομασία της καθορισμένης οδού Γόρτυνος 

μέχρι Φαιστού. Το δ.σ. συμφώνησε ότι ο Καλοκαιρινός υπήρξε τοπικός ευεργέτης, οργάνωσε 

την τέλεση σαρανταημέρου μνημοσύνου και μετονόμασε προς τιμήν του την άλλοτε οδό 

Γόρτυνος και Φαιστού (Πλατιά Στράτα).188 Σε επόμενη συνεδρίαση τα μέλη του δ.σ. 

συναποφασίζουν την ανέγερση προτομής για τον Αρθουρ Έβανς και εγκρίνουν την πρόταση του 

προηγούμενου συμβουλίου του 1929 για τη μετονομασία της οδού «πάπου Αλεξάνδρου σε οδό 

Ιωσήφ Χατζηδάκη για την προσφορά του ως πρωτοπόρου της ιδρύσεως του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Ηρακλείου και στην εξερεύνηση και διάδοση του Αρχαίου Κρητικού πολιτισμού». 

Παράλληλα, στα τέλη του 1931 ορίζεται νέο μέλος της ΜΕ των οδών ο Ε. Χαλκιαδάκης.189 

Κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του νέου δ.σ., οι ενέργειες που λαμβάνονται σε 

σχέση με τον ιστορικό χώρο αφορούν περισσότερο προτάσεις νέων ονομασιών για να τιμηθούν 

συγκεκριμένα πρόσωπα του νεότερου και πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος, παρά μια ανάγκη 

προσδιορισμού ενός νεόδμητου αστικού περιβάλλοντος ή άλλων χώρων που δεν είχαν ακόμα 

σηματοδοτηθεί. Τα ονόματα που προτείνονται είναι επαναστάτες και οπλαρχηγοί της Κρήτης, 

                                                           
186 ΠΔΣ, ό.π., τ.21, Αριθ. 25, 23/5/1930, 481-490. 
187 Στο ίδιο, τ.22, Αριθ. 32, 4/8/1930, 568-571. 
188 Στο ίδιο, τ.23, Αριθ. 2, 12/1/1931, 226-228. 
189 Στο ίδιο, τ.23, Αριθ. 16, 31/3/1931, 327-329 και στο ίδιο, τ.25, Αριθ. 58, 11/12/1931, 148-152. 
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καθώς και τοπικοί ευεργέτες της πόλης. Βέβαια, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα ΠΔΣ, 

ότι οι προτάσεις και οι συζητήσεις των νέων ονομασιών γίνονται μεταξύ του κύκλου των μελών 

του δ.σ. και συνήθως αφού εγκριθούν απευθύνονται στη ΜΕ ονοματοθεσίας για να ορίσει τον 

ακριβή χώρο που θα χαρακτηρίσουν. 

Από την άλλη, θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι το έργο της ΜΕ αντικαθίσταται 

πλήρως από τις προτάσεις και τις αποφάσεις του νέου δ.σ. (1929-1934). Από το 1932, η ΜΕ 

αναλαμβάνει ένα ογκώδες έργο, την ονοματοθεσία και μετονομασία των οδών και πλατειών στις 

συνοικίες εκτός των τειχών, περιοχές που κατά κύριο ρόλο ζούσαν πρόσφυγες και πληθυσμοί 

που είχαν έρθει από την κρητική ύπαιθρο. Τον Ιανουάριο του 1932, ο πρόεδρος του δ.σ. 

εισαγάγει έγγραφο του Νομάρχη Ηρακλείου «δι’ ου παρακαλεί όπως γνωμοδοτήσει το δ.σ. περί 

της ονομασίας ην θεωρεί κατάλληλον να δοθεί εις τα χωρία Ακ Τάμπιας, Αλάτσατα, Ατσαλένιο 

Μετόχι, Μασταμπάς, Μπεντεβή Καμάρας, Μετόχι Μπουγάσας, Μετόχι Ντεχήρ Αγά και 

Κατσαμπά, προκειμένου κατόπιν διαταγής της Γενικής Διοικήσεως να μετονομασθώσιν επί το 

Ελληνικότερον αι κακόηχοι και μη εις την ελληνικήν γλώσσαν ονομασίαν των κοινοτήτων και 

συνοικισμών του Νομού και καλεί (ο κ. πρόεδρος) το δ.σ. όπως αποφανθή επί του 

προκειμένου». Το δ.σ. παραπέμπει τη διευθέτηση του ζητήματος στην αρμόδια ΜΕ, η οποία 

όπως δηλώνεται απαρτίζεται από τον Έφορο Αρχαιοτήτων Σ. Μαρινάτο, τον καθηγητή Ε. 

Πετράκη, τον δήμαρχο Παπαδόπουλο και τον πρόεδρο Α. Κωνσταντινίδη.190 

Άλλη αναφορά για τη διευθέτηση του παραπάνω εγχειρήματος δεν διαθέτουμε στο 

επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα, όμως σχεδόν δύο χρόνια αργότερα στις αρχές του 1934, ο 

πρόεδρος του δ.σ. Γ. Ρασιδάκης εισάγει έγγραφο του δημάρχου, υπ’ αρ. 906/857 της 1.2.1934, 

στο οποίο υπάρχει σχεδιάγραμμα με τις ονομασίες των οδών και πλατειών του «συνοικισμού 

του Δήμου Νέων Κλαζομενών, Νέας Σμύρνης και Μητροπολίτου Χρυσοστόμου κατόπιν 

αιτήσεως των κατοίκων και γνώμης της Επιτροπής».191 Το δ.σ. ενέκρινε το σχεδιάγραμμα και η 

περιοχή αποκτούσε τη δική της ιστορική ταυτότητα, αποτέλεσμα συνεργασίας των δημοτών και 

της ΜΕ, σύμφωνα με τα ΠΔΣ. Ωστόσο με τις ονομασίες αυτές δεν θα ασχοληθούμε στην 

παρούσα εργασία, αφού η μελέτη μας οριοθετείται στον ιστορικό χώρο της πόλης εντός των 

τειχών, του βασικού πολεοδομικού πυρήνα του Ηρακλείου στο α΄ μισό του 20ού αιώνα. Τα 

τελευταία χρόνια της δημαρχίας του Παπαδόπουλου, η μόνη αλλαγή που παρατηρήθηκε στην 

                                                           
190 ΠΔΣ, ό.π., τ.25, Αριθ. 5, 27/1/1932, 188-191. 
191 Στο ίδιο, τ.30, Αριθ. 6, 9/3/1934, 402-404. 
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κυρίως πόλη του Ηρακλείου ήταν η μετονομασία της οδού Χατζηκοκόλη σε Λασιθίου, όπως 

ήταν η αρχική ονομασία το 1924, ύστερα από αίτηση των ίδιων των κατοίκων που είχαν 

καταγωγή από την ομώνυμη περιοχή της ανατολικής Κρήτης.192  

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η δημαρχία του πρόσφυγα πολιτευτή, το έργο των 

συμβούλων και της  ΜΕ σε σχέση με τη συλλογική μνήμη της πόλης, με λίγες ονομασίες και 

μετονομασίες στο αστικό περιβάλλον του Ηρακλείου εντός των τειχών και με τη συγκρότηση 

νέων ταυτοτήτων σε ορισμένες από τις νεόδμητες συνοικίες της περιφέρειας. Εκεί ζούσε 

άλλωστε η πλειονότητα των προσφύγων που προερχόταν από τον ελληνισμό της Ανατολής και 

της Μ. Ασίας, ιδιαίτερης πατρίδας του ίδιου του δημάρχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

δημαρχιακής τετραετίας, ο Μηνάς Γεωργιάδης εκλέγεται δήμαρχος στις εκλογές του 1934. 

Αυτήν τη φορά, τον Γεωργιάδη στήριζε σύσσωμη η παράταξη των φιλελευθέρων και ο ίδιος ο 

Βενιζέλος με προσωπικές του δηλώσεις, με τον νέο δήμαρχο να κερδίζει την συντριπτική 

πλειοψηφία των ψήφων της ηρακλειώτικης κοινωνίας, (4660 ψήφοι έναντι 2448 του 

Παπαδόπουλου). Τα μέλη του δ.σ. αποτέλεσαν ιστορικά πρόσωπα της τοπικής κοινότητας, αφού 

η παραμονή τους στα πολιτικά πράγματα μέχρι το 1940, την οποία διατήρησε το καθεστώς της 

δικτατορίας του Ι. Μεταξά μετά το 1938, συνέπεσε με την ιστορική περίοδο της γερμανικής 

Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης.193 

Από την αρχή της θητείας του, ο Γεωργιάδης και το νέο δ.σ. έδειξε ιδιαίτερη μέριμνα 

στην περάτωση δημοτικών έργων και την κάλυψη αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Σχετικά με 

το ζήτημα της ονοματοθεσίας του αστικού χώρου, από πολύ νωρίς ο πρόεδρος του δ.σ., Κ. 

Κουλούρας, ζήτησε την συγκρότηση ειδικής Επιτροπής για την ονομασία των οδών. Τα νέα 

μέλη της ήταν ο δήμαρχος, τα μέλη του δ.σ. Σπυρίδωνας Αλεξίου και Δημήτριος Χαλκιαδάκης, 

οι καθηγητές Ανδρέας Βουρδουμπάκης και Ιωάννης Τζοβενής, ο «κτηματίας» Αριστείδης 

Μιχελιδάκης και ο ιστορικός και δημοσιογράφος Ιωάννης Μουρέλλος. Κάποια από τα 

παραπάνω ονόματα είχαν συμμετάσχει και στο παρελθόν στη ΜΕ, επί δημαρχίας του 

Βογιατζάκη, συγκεκριμένα ο Βουρδουμπάκης, ο Τζοβενής και ο Μουρέλλος. Σύμφωνα με τα 
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στον Δήμο Ηρακλείου, Πατρίς 24/5/2019,https://www.patris.gr/2019/05/24/o-teleytaios-propolemikos-
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ΠΔΣ, στη ΜΕ «θα παραπέμπεται κάθε θέμα που θα αφορά ονομασία οδού προς γνωμάτευση και 

θα υποβάλλει τη γνώμη της στο δ.σ. για την ονομασία ή μετονομασία οδών».194 

Το 1935, κι ενώ είχε μεσολαβήσει η ρήξη των «βενιζελικών» με τη λαϊκή κυβέρνηση, ο 

σύμβουλος Αριστείδης Ανδρουλάκης συμμερίζεται τη γνώμη πολλών συνδημοτών για τη 

μετονομασία της πλατείας Βενιζέλου, «προσώπου καταδικασθέντος επί εσχάτη προδοσία και 

θάνατον» για την αποκατάσταση της «ηθικής τάξης» και την παύση «των προκλήσεων κατά της 

κυβέρνησης». Ο δήμαρχος επικαλέστηκε την απουσία του αντιπροέδρου του δ.σ. και όπως 

διαβάζουμε «παρακαλεί όπως μη αναγραφή εις τα πρακτικά η διαμαρτυρία του κ. 

Ανδρουλάκη».195 Η πολιτικοκοινωνική πάλη μεταξύ των φιλελεύθερων και των λαϊκών 

αναπαράγεται στον Δήμο μέσω της πρότασης του δ. συμβούλου για τη μετονομασία της 

πλατείας Βενιζέλου, ενέργεια που τελικά αποτρέπεται από τη μετριοπαθή στάση του δημάρχου. 

Ωστόσο, το ζήτημα της μετονομασίας θα συνεχίσει να απασχολεί τα δ.σ. το επόμενο διάστημα 

και οι δ. σύμβουλοι στην επιρροή των πολιτικών συγκυριών της εποχής προτείνουν και 

αντιπροτείνουν την κατάργηση παλαιών ονομασιών και τη δημιουργία νέων. Οι τακτικές αυτές 

αποτελούν πολιτικές απόπειρες εφαρμογής ιστορικών πρότυπων-συμβόλων στην τοπική 

κοινωνία του Ηρακλείου και κρίνονται προϊόντα των συγκυριακών και πρόσκαιρων 

ιδεολογικοπολιτικών ζυμώσεων.  

Σε επόμενο συμβούλιο, ο Γεωργιάδης μας πληροφορεί ότι μετά την καταστολή του 

κινήματος της 1ης Μαρτίου προκλήθηκαν βανδαλισμοί από τους τοπικούς πολιτικούς αντιπάλους 

της φιλελεύθερης παράταξης εντός του Δήμου, «εσχίσθη η εικών του αρχηγού των 

φιλελευθέρων και εθραύσθη η πλαξ η έχουσα το όνομα Ε. Βενιζέλου εν τη φερωνύμη πλατεία». 

Ύστερα από συνεννόηση με τους σύμβουλους της «αντιθέτου παρατάξεως», των φιλελευθέρων, 

δεν έγινε καταγγελία των περιστατικών και ακολούθησε προσωρινή απομάκρυνση των 

συμβούλων για την ομαλοποίηση της έκρυθμης κατάστασης. Έχοντας αναφέρει τα περιστατικά 

αυτά ο δήμαρχος, υποστηρίζει ότι μπορεί ο Βενιζέλος να κηρύχθηκε κατάδικος λόγω του 

κινήματος, όμως κρίνεται «αθώος» στην πλειοψηφία της συνείδησης των δημοτών και βασικός 

ευεργέτης της Κρήτης. Επομένως, είναι υπέρμαχος της τήρησης του ονόματός του στην 

κεντρική πλατεία της πόλης. 
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Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Ανδρουλάκης, ο οποίος επικαλέστηκε ότι ο 

κατακερματισμός της πινακίδας του ονόματος του Βενιζέλου αποτέλεσε πράξη της λαϊκής 

βούλησης των Ηρακλειωτών, γνώμη που πρέπει να γίνει σεβαστή μετονομάζοντας την πλατεία. 

Την ίδια άποψη συμμερίζεται και ο σύμβουλος Χ. Χουρδάκης και προτείνει την «Ομόνοια» ως 

νέα ονομασία. Ο δ. σύμβουλος Δ. Βουρεξάκης με το επιχείρημα ότι 18.000 από το σύνολο 

28.000 κατοίκων του νομού ψήφισαν υπέρ του λαϊκού κόμματος προτείνει τη μετονομασία της 

πλατείας σε «Κόρακα» προς τιμήν του αρχηγού της Κρητικής Επανάστασης. Στον αντίλογο, 

ορισμένα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν με την πρόταση του δημάρχου, όπως ο Σ. 

Δημόπουλος που ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση της χώρας πιθανόν θα χορηγήσει αμνηστία σε 

αυτούς που καταδικάστηκαν για το κίνημα προκειμένου να αποφύγει νέες εσωτερικές διαμάχες 

κι έτσι τάσσεται υπέρ της διατήρησης του ονόματος. Από την άλλη, ο Μ. Κασιμάτης 

τοποθετήθηκε επί του θέματος αναφέροντας ότι πρέπει να ολοκληρωθεί οριστικά η διαδικασία, 

αφού δεν «αρμόζεται» να μετονομάζονται συνεχώς οι δρόμοι και οι πλατείες της πόλης ανάλογα 

με τις πολιτικές μεταβολές. Ωστόσο, στο τέλος της συνεδρίασης, το δ.σ. ψήφισε κατά 

πλειοψηφία τη μετονομασία της πλατείας από Βενιζέλου σε Ομονοίας.196  

Τον Ιούλιο του 1936, λίγο μετά από τον θάνατο του Βενιζέλου στο Παρίσι, στο τοπικό 

συμβούλιο του Ηρακλείου τίθεται εκ νέου το θέμα της ονομασίας της κεντρικής πλατείας για 

την οποία υπήρχαν τον τελευταίο χρόνο έντονες διαφωνίες. Ο πρόεδρος Δ. Χαλκιαδάκης 

υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί σε οδό ή πλατεία το όνομα του Βενιζέλου, μια «μη 

συγχωρούμενην παράλειψη», δεδομένης της καταγωγής και του πολιτικού του έργου στην 

Ελλάδα και την Κρήτη και προτείνει την αντικατάσταση της Ομόνοιας. Ο δήμαρχος συμφωνεί 

και συμπληρώνει να τοποθετηθούν εικόνες των Βενιζέλου, Ι. Σφακιανάκη και Α. Μιχελιδάκη 

στην αίθουσα του Δήμου «λόγω της εθνικής τους δράσης και των προς την πατρίδα υπηρεσιών 

τους». Ο αντιπολιτευόμενος σύμβουλος Βουρεξάκης ναι μεν συμφωνεί ότι ο «σεβασμός στους 

μεγάλους νεκρούς είναι ιερό καθήκον», αλλά ευκαιριακά προτείνει τη μετονομασία της πλατείας 

Ελευθερίας σε Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Γαλελιάνος της φιλελεύθερης παράταξης 

ισχυρίζεται ότι το προηγούμενο δ.σ. άλλαξε την ονομασία επειδή «ευρίσκετο προς μιας ανάγκης, 

η σημερινή δε πρότασις του κ. προέδρου έχει έννοιαν επανορθωτικήν», ενώ για την πρόταση του 

Βουρεξάκη εκφράζει τις ενστάσεις του, το ίδιο και ο Χουρδάκης. Παρά την επιμονή του 

συντηρητικού συμβούλου η πρόταση του αναβλήθηκε, αντίθετα το όνομα της κεντρικής 

                                                           
196 ΠΔΣ, ό.π., τ.37, 132-135. 
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πλατείας ανακαλείται προς τιμήν του Βενιζέλου και στη δημοτική αίθουσα αναρτούνται οι τρεις 

εικόνες της υπόδειξης του δημάρχου.197 

 Την εποχή εκείνη πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Ι. Μεταξάς, του οποίου το 

δικτατορικό, εθνικιστικό, αντικομουνιστικό και αυταρχικό καθεστώς εγκαινιάστηκε επίσημα την 

4η Αυγούστου με την υποστήριξη του βασιλιά Γεωργίου.198 Το ερώτημα που θέσαμε είναι 

σαφές: Επηρέασαν και σε ποιο βαθμό οι πατερναλιστικοί μηχανισμοί εξουσίας του Μεταξά τη 

διαμόρφωση συλλογικών ταυτοτήτων στον αστικό χώρο του Ηρακλείου διαμέσου του 

δημοτικού παράγοντα; Βέβαια, η μελέτη μας περιορίζεται στο ζήτημα της ονοματοθεσίας των 

οδών και πλατειών του Ηρακλείου και δεν αποτελεί μια εξειδικευμένη έρευνα για την περίοδο 

του δικτατορικού καθεστώτος και τη συνολική επίδραση που είχε στον δημοτικό παράγοντα, το 

αστικό περιβάλλον και την κοινωνία της Κρήτης.  

Στα ΠΔΣ τον Ιανουάριο του 1937 πρώτο θέμα της συνεδρίασης ήταν η κοινοποίηση ενός 

εγγράφου από την κεντρική διοίκηση προς όλες τις Νομαρχίες τις Ελλάδας και ζητούνταν να 

δοθεί στην κεντρικότερη οδό κάθε πόλης το όνομα της «4ης Αυγούστου, εις ανάμνησην της 

αρξαμένης εθνικής αναγεννήσεως». Ο νομάρχης Ηρακλείου απευθύνθηκε στον Δήμο για τη 

συγκεκριμένη μετονομασία και εντός του συμβουλίου αποφασίστηκε να διευθετηθεί το ζήτημα 

από την αρμόδια Επιτροπή, όπως αυτή συστάθηκε το 1934.199 Το κυβερνητικό αίτημα στην 

περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου επιτεύχθηκε τον Μάιο του 1937 και η ΜΕ υπέδειξε την 

«ενούσαν τας Πλατείας Ελ. Βενιζέλου και Νικηφόρου Φωκά, ήτοι την προ του Δημοτικού 

μεγάρου Ακτάρικα»,200 επιλογή με σαφές πολιτικό βάρος εξαιτίας της κεντρικής διοικητικής 

απόφασης. Έτσι λόγω της πολιτικής συγκυρίας, το δ.σ. επιλέγει να τοποθετηθεί επί του θέματος 

η ΜΕ, όπως έχει επίσημα οριστεί για την επίλυση ζητημάτων ονοματοθεσίας και δεν αποφασίζει 

η ίδια όπως στις άλλες περιπτώσεις των πρόσφατων συνεδριάσεων. 

 Τον Απρίλιο του ίδιου έτους ο Βουρεξάκης αιτείται την μετονομασία της «λεωφόρου 

Κουντουριώτου σε Στρατηλάτου Διαδόχου Κωνσταντίνου, της πλατείας Ελευθερίας σε 

Πρίγκηπος Γεωργίου, τη λεωφόρο από του Ηρώου μέχρι του Νεκροταφείου σε Βασιλέως 

Γεωργίου Β΄ και την οδό από του παλαιού πυροσβεστείου μέχρι του νεκροταφείου σε λεωφόρο 

                                                           
197 ΠΔΣ, ό.π., τ.41, Αριθ. 24, 20/7/1936, 31-34. 
198 Ευάνθης Χατζηβασιλείου, «Η δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά 1936-1941», Έξι στιγμές του εικοστού αιώνα, 
επιμ. Ηλίας Νικολακόπουλος και Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε, 
Αθήνα 2010. 
199 ΠΔΣ, ό.π., τ.42, Αριθ. 3, 18/1/1937, 23-24. 
200 Στο ίδιο, τ.42, Αριθ. 22, 24/5/1937, 237-241. 
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Ναυράρχου Κουντουριώτου». Με τη σειρά του ο Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο καθεστώς της 

Αυτονομίας, όταν δόθηκαν στην πλατεία των Τριών Καμάρων το όνομα του πρίγκιπα Γεωργίου 

και στον δρόμο των Στρατώνων του βασιλιά Κωνσταντίνου, αποδίδοντας «φόρον ευγνωμοσύνης 

δια τας προς του Έθνους υψίστας εθνικάς αυτών υπηρεσίας». Κι αν τα «μίση και τα πάθη του 

εθνικού διχασμού» μετέβαλλαν τα ονόματα κρίνεται έργο «αποκατάστασης» να ανακαλεστούν. 

Παράλληλα, συναινεί και με την πρόταση ονοματοδοσίας προς τιμήν του νυν βασιλιά Γεωργίου 

Β΄ «κάτωθεν του οποίου στεγάζεται ήδη ηνωμένον ολόκληρον το έθνος», εκδοχή που στήριζε η 

ιδεολογικοπολιτική αντίληψη του μεταξικού καθεστώτος. 

 Στις φιλοβασιλικές προτάσεις, ο δήμαρχος απαντάει ότι οι προτάσεις διαιρούνται σε δύο 

κατηγορίες, την ονομασία μιας λεωφόρου με το όνομα του βασιλιά Γεωργίου Β΄ και τη 

μετονομασία οδών και πλατειών που επανειλημμένα έχουν μετονομαστεί από το δ.σ. «αναλόγως 

των πολιτικών περιστάσεων, επιρροών των κομμάτων». Ο δήμαρχος ζητάει να δοθεί τέλος στη 

διαδικασία μετονομασίας, γιατί αποτελεί «εκδήλωση κομματικής επιβολής» και στο πλαίσιο 

εναρμόνισης με τη «σεβαστή» κυβέρνηση που «έχει θέσει ως πρόγραμμά της την λήθην εις το 

παρελθόν και την εν ομονοία και ομαλότητι διεξαγωγήν πάσης λειτουργίας και κοινωνικής 

εκδηλώσεως» συμφωνεί να ονοματιστεί η λεωφόρος από το Ηρώο μέχρι το Νεκροταφείο σε 

Βασιλέως Γεωργίου Β΄, αλλά να μην τεθεί εκ νέου ζήτημα μετονομασίας. Ο Βουρεξάκης 

εκφράζει τη δυσαρέσκεια του και επιμένει στις πρώτες προτάσεις για χρήση όλων των ιστορικών 

βασιλικών ονομάτων, που διαθέτουν την «αδιαμφισβήτητη αγάπην όλου του λαού». 

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η μετονομασία αποτελεί «ηθική υποχρέωση την εποχή τούτην καθ’ 

ην δρα ο φθοροποιός κομουνισμός». Σύμφωνα με τα ΠΔΣ, την άποψη της μετονομασίας του 

Βουρεξάκη στηρίζουν ο Γαλενιανός, ο Χουρδάκης και ο Ανδρουλάκης, που επικαλείται την 

παρόμοια διαδικασία στην πρόσφατη μετονομασία της πλατείας Ομονοίας σε Βενιζέλου. Από 

την άλλη, ο Περάκης δεν διαφωνεί με τα παραπάνω, όμως θεωρεί άδικο να αλλάξει το όνομα 

του Κουντουριώτη και προτείνει να δοθεί σε άλλη οδό το όνομα του βασιλιά Κωνσταντίνου. 

Μετά το τέλος της συζήτησης το συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία τη μετονομασία της 

«λεωφόρου Μίνωος, από της πλατείας Ηρώου μέχρι Νεκροταφείου» σε λεωφόρο Βασιλέως 

Γεωργίου Β΄, τη σημερινή λεωφόρο Δημοκρατίας. Έπειτα ο αντιπρόεδρος διέκοψε τη 

συνεδρίαση με σκοπό να συνεχιστεί η συζήτηση την επομένη, στις 7 Απριλίου, όποτε όμως δεν 

υπάρχει κάποια αναφορά στο εν λόγω ζήτημα.201 

                                                           
201 ΠΔΣ, ό.π., τ.42, Αριθ.13, 5/4/1937, 179-184. 
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 Τον Οκτώβριο του 1937, ο πρόεδρος του συμβουλίου ανακοίνωσε στο δ.σ. μια επιστολή 

που έφτασε στον δήμαρχο Ηρακλείου από τον Δήμο Πειραιά. Ο τελευταίος ονόμασε έναν δρόμο 

της επικράτειάς του τιμώντας το Ηράκλειο, λόγω «αισθηματικής συμπάθειας και δεσμών» των 

δύο πόλεων. Ο Γεωργιάδης δεσμεύτηκε να τιμηθεί ο Πειραιάς στον αστικό χώρο της ιδιαίτερης 

πατρίδας του, αίτημα που έγινε δεκτό από το δ.σ., καθώς «μας συνδέουν δεσμοί άρρηκτοι 

συνδεδεμένοι με την ιστορία της αιματωμένης μας πατρίδας» και «ο Κρητικός λαός δεν 

λησμονεί  ποτέ ότι εις εκάστην τραγικήν δοκιμασίαν του κατεφεύγει εις την πόλιν σας και εις 

αυτήν ευρίσκουν τα τέκνα του την πρώτην στοργικήν περίθαλψην». 

 Στο ίδιο συμβούλιο, ο πρόεδρος εισάγει έγγραφο του δημάρχου, στο οποίο προτείνεται η  

κατάρτιση ειδικής Επιτροπής για την ονομασία των οδών της πόλης «εκ των Ιωάννου 

Μουρέλλου ιστορικού, Δαυίδ Ζωγραφάκη Γυμνασιάρχου, Μάνθου Πλεύρη Δικηγόρου, Αλεξ. 

Τσαντηράκη Μηχανικού Δήμου και Ν. Σταυρινίδη Μεταφραστή των Τούρκικων Αρχείων». Ο 

Χαλκιαδάκης προτείνει να συμπεριλαμβάνεται στην ΜΕ μέλος του δ.σ. και ο Βουρεξάκης 

προτείνει τον Διευθυντή της Δημόσιας Εμπορικής Σχολής, κ. Τζοβενή. Εν τέλει στη συνεδρίαση 

ψηφίζεται η συγκρότηση της ΜΕ που θα υποδεικνύει στο δ.σ. ποιες ονομασίες θα 

χαρακτηρίζουν τις οδούς της πόλης, απαρτιζόμενη από τους «δημοτικούς συμβούλους Δ. 

Χαλκιαδάκη, Ε. Γαλενιάνο και Α. Καμαρά, τον ιστορικό Ι. Μουρέλλο, τον γυμνασιάρχη Δ. 

Ζωγραφάκη, τον δικηγόρο Μ. Πλεύρη, τον μηχανικό του Δήμου Α. Τσαντηράκη, τον 

μεταφραστή των Τούρκικων Αρχείων Ν. Σταυρινίδη και τον καθηγητή Ι. Τζοβενή».202  

Η σύσταση της ΜΕ, όπως αυτή προτάθηκε από τον Γεωργιάδη και διαμορφώθηκε από το 

δ.σ., συνιστά μια ομάδα που αφενός διαθέτει επιστημονικότητα, αφετέρου έχει πολιτική 

εξουσία, όντας μέλη του δ.σ. Οι ιστορικές και φιλολογικές γνώσεις του Σταυρινίδη, του 

Μουρέλλου, του Ζωγραφάκη και του Τζοβενή, οι μηχανικές και νομικές του Τσαντηράκη και 

του Πλεύρη αντίστοιχα, επιβεβαιώνουν την επιστημονική κατάρτιση μιας γραμματιζούμενης, 

αστικής τάξης που στελεχώνει την ΜΕ για τη σφυρηλάτηση του ιστορικού χώρου. Εντούτοις, η 

παρουσία τριών μελών του δ.σ. στη ΜΕ ονοματοθεσίας αποδεικνύει τον πολιτικό έλεγχο που 

διεκδικεί ο δημοτικός παράγοντας σχετικά με τη διαμόρφωση της συλλογικής μνήμης. Άλλωστε, 

ήταν σύνηθες φαινόμενο να επεμβαίνει το δ.σ. στην ονοματοθεσία και μετονομασία του αστικού 

περιβάλλοντος με τρόπο αυθαίρετο και απόλυτο, παραβλέποντας το προβλεπόμενο έργο της 

ΜΕ. Ο Γεωργιάδης εισηγήθηκε την πρόταση δημιουργίας μιας αυστηρά επιστημονικής ομάδας 

                                                           
202 ΠΔΣ, ό.π., τ.45, Αριθ.43, 7/10/1937, 1-3.  
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που μόνο αυτή θα πρότεινε ονομασίες και μετονομασίες, αν και τον τελικό λόγο θα είχε η 

έγκριση του συμβουλίου. Από τα λεγόμενα του δημάρχου καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος της νέας 

ΜΕ ήταν να περιορίσει τη συχνή προσπάθεια μετονομασιών εκ μέρους των δ. μελών, άμεση 

απόρροια των ιδεολογικοπολιτικών και κομματικών συγκυριών. Ωστόσο, η πλειοψηφία της 

συνεδρίασης ενέκρινε τη συμπλήρωση τριών ακόμη μελών του δ.σ., ύστερα από νύξη του 

Χαλκιαδάκη και του Βουρεξάκη, προκειμένου να μπορεί να επεμβαίνει στην οργάνωση των 

συλλογικών ταυτοτήτων. 

Από την άλλη η μελέτη μας στα ΠΔΣ έχει δείξει ότι οι προτάσεις ονομασίας και 

μετονομασίας οδών από τα μέλη του δ.σ. και τον ίδιο τον δήμαρχο είχαν διαχρονική ισχύ, μια 

πάγια ενέργεια μεταβολής ονομασιών, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της ΜΕ. Έτσι, 

παρατηρούμε ότι τέσσερις περίπου μήνες μετά την πρωτοβουλία του Γεωργιάδη για τη 

συγκρότηση νέας Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό νέων οδών και πλατειών, ο ίδιος ο 

δήμαρχος προτείνει να δοθεί σε δρόμο της πόλης το όνομα του δικτάτορα κυβερνήτη Ι. Μεταξά. 

Πράγματι, το δ.σ. εκδηλώνει «την συμπάθειαν και ευγνωμοσύνην» του για τον «εθνικόν 

κυβερνήτην, δια το εκτελεσθέν εθνικόν έργον του» και εγκρίνει τη μετονομασία της «οδού 

Δαιδάλου κάθετον προς την οδόν 4ης Αυγούστου και Πλατείας Βενιζέλου», μετά από πρόταση 

του δημάρχου.203  

Από την πράξη μετονομασίας μιας ήδη προσδιοριζόμενης οδού με το όνομα του Μεταξά 

και μάλιστα ύστερα από εισήγηση του δημάρχου, συνειδητοποιούμε ότι η αυτόβουλη πράξη του 

Γεωργιάδη είναι αντίστοιχη με αυτές που ισχυρίστηκε σε προηγούμενα συμβούλια ότι δεν 

πρέπει να επαναληφθούν εντός του συμβουλίου, γι’ αυτό άλλωστε είχε προωθήσει τη 

συγκρότηση ειδικής Επιτροπής. Η αντίφαση του Γεωργιάδη πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της 

πολιτικής «συμφιλίωσής» του με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, μια κρίσιμη χρονική στιγμή, 

λίγο πριν τη λήξη της δημαρχιακής τετραετίας. Πράγματι, η συναινετική στάση του δημάρχου 

και της πλειοψηφίας του δ.σ. στο ιδεολογικοπολιτικό κυβερνητικό πρόγραμμα είχε ως 

αποτέλεσμα τη διατήρησή τους στην τοπική εξουσία μέχρι τα χρόνια της Κατοχής.204  Ο 

Γεωργιάδης, ανεξαρτήτως του δημοτικού του έργου και της πρόθεσής του να στελεχώσει μια 

αυτόνομη, επιστημονική ΜΕ ονοματοθεσίας, εκ του αποτελέσματος συμμετείχε στη διαδικασία 

                                                           
203 ΠΔΣ, ό.π., τ.45, Αριθ.4, 9/2/1938, 253-255. 
204 Κ. Μπογδανίδης, Ο τελευταίος προπολεμικός Δήμαρχος Μηνάς Γεωργιάδης, ό.π. 



102 
 

της μετονομασίας του αστικού χώρου επηρεασμένος από τις ιδεολογικές και πολιτικές ζυμώσεις 

της περιόδου.  

Παράλληλα, η επίδραση της εθνικιστικής ιδεολογίας του καθεστώτος του Μεταξά 

γίνεται ορατή στη δημοτική εξουσία του Ηρακλείου σε μια ακόμη περίσταση. Στην ίδια 

συνεδρίαση που αποφασίζεται η μετονομασία της οδού Δαιδάλου σε Ι. Μεταξά, το δ.σ. 

συμφωνεί με την επιθυμία των αιτούντων κατοίκων της πόλης να μετονομάσουν τους 

συνοικισμούς «έξωθι Χανίων Πόρτα σε Στάδιον, έξωθι Καινούργιας Πόρτας σε Νέον 

Ηράκλειον, τον προς Νεκροταφείον σε Χρυσόστομον, Νέο Ατσαλένιο σε Νέαι Κλαζομεναί, 

Παλαιόν Ατσαλένιο σε Ερυθραία, Πατέλλες σε Αμυσσό και Τάμπια σε Ακρόπολις» με την 

αιτιολογία ότι εκτός αποτελούν επιθυμία των κατοίκων τους, οι ονομασίες συμφωνούν και 

«προς τας εθνικάς παραδόσεις». Αντίθετα, δεν εγκρίνει τη μετονομασία του «Κρατικού 

Συνοικισμού» σε Νέα Σμύρνη, αφού το όνομα αυτό έχει δοθεί σε «μεγαλοπρεπή συνοικισμό των 

Αθηνών και δεν είναι πρέπον προς την μνήμη της αλησμόνητης Ιωνικής πρωτεύουσας το όνομα 

της να δίνεται στη τύχη σε συγκροτήματα κατοίκων», τη Μπεντεβή Καμάρα σε Νέα Φωκαία, 

αφού εκεί «δεν κατοικούν μόνο Φωκαείς», τη Μασταμπά σε Μάτιον αφού δεν είναι 

«προσήκουσα» αυτή η ονομασία, ούτε τον Τεκέ σε Νέα Αλάτσατα, επειδή η ονομασία είναι 

«ξενόφωνος ως και η ήδη». Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε πως η αρχική πρόταση του δημάρχου 

ήταν να γίνουν δεκτές όλες οι μετονομασίες, μιας και αποτελούν λαϊκό αίτημα των κατοίκων. 

Για τους τέσσερις συνοικισμούς το δ.σ. αποφάσισε να δώσει «τας προσηκούσας ονομασίας» 

αφού συμβουλευθεί τη γνώμη της ΜΕ.205 

Από τις ενέργειες του συμβουλίου καταλαβαίνουμε ότι η πλειοψηφία του τάσσεται υπέρ 

της λαϊκής βούλησης των κατοίκων των προαστίων, όχι όμως άκριτα. Αρχικά αποδέχεται τις 

υποδείξεις των δημοτών, όταν συνάδουν με τις ιδεολογικές και ηθικές επιταγές των μελών του, 

όμως διαφωνεί όταν αυτές θίγονται. Απορρίπτονται έτσι ονομασίες που πιστεύουν ότι ο 

συμβολισμός και η ιστορικότητά τους δεν ανταποκρίνεται στο αστικό περιβάλλον που θα 

προσδιόριζαν και καταδικάζουν όλα τα παραδοσιακά, άτυπα τοπωνύμια που είναι «ξενόφωνα» 

και όχι ελληνικά, ανεξαρτήτως της ιστορικής τους προέλευσης. Η εθνικιστική και 

ελληνοκεντρική ιδεολογία του δικτατορικού καθεστώτος φαίνεται πως ασκεί επιρροή στα μέλη 

της τοπικής εξουσίας του Ηρακλείου, όπως αποδεικνύουν οι προτροπές και οι αποφάσεις των 

μελών, αν και ο περιορισμός των ξενόφωνων τοπωνυμίων ήταν μια πρακτική που ακολουθήθηκε 

                                                           
205 ΠΔΣ, ό.π., τ.45, Αριθ.4, 9/2/1938, 270-272. 
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στο Ηράκλειο και την υπόλοιπη Ελλάδα εδώ και δεκαετίες στο γενικότερο πλαίσιο της 

ιστορικής και εθνικής ενοποίησης του σύγχρονου ελληνικού κράτους. 

Σε επόμενη συνεδρίαση, πραγματοποιούνται απαλλοτριώσεις οικοπέδων στις οδούς 

Επιμενίδου, Ευρώπης και Διός, όπου διαμορφώνεται μια πλατεία. Για την ονομασία της ο 

δήμαρχος προτείνει το όνομα του Ζ. Θειακάκη, αφού η ομώνυμη οδός μεταβλήθηκε σε 

προηγούμενη μετονομασία και το δ.σ. ενέκρινε το αίτημα του.206 Είναι η πρώτη φορά μετά από 

μεγάλο χρονικό διάστημα που επιχειρείται μια ονοματοθεσία κι όχι μια μετονομασία στην εντός 

των τειχών πόλη, ως ανάγκη να προσδιοριστεί ο νεοσύστατος αστικός χώρος, με το ζήτημα να 

επιλύεται από την πρωτοβουλία του δημάρχου και την απόφαση του δ.σ. 

Παράλληλα διαπιστώνουμε ότι μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’30, η συζήτηση περί 

ονομασίας και μετονομασίας του αστικού περιβάλλοντος δεν ξεκινάει μόνο από φορείς 

εξουσίας, όπως ο καθαυτός δημοτικός παράγοντας με τους μηχανισμούς του (ΜΕ), η κεντρική 

διοίκηση ή η συνεργασία με άλλους Δήμους (βλ. Πειραιά), αλλά και από τους δημότες και 

άλλους συλλογικούς φορείς. Το παράδειγμα των κατοίκων των συνοικισμών της περιφέρειας, 

που εξετάσαμε προηγουμένως, αποτελεί μια πρώτη απτή απόδειξη. Τον Οκτώβριο του 1938, ο 

ιστορικός και τότε «Έφορος της Βιβλιοθήκης» Σ. Σπανάκης συνιστά την ονομασία μιας οδού με 

το όνομα του Ιωσήφ Γκερόλα «όστις τόσον ειργάσθη δια την ιστορίαν της Κρήτης και ιδία δια 

του μνημειώδους έργου του περί ενετικών μνημείων Κρήτης». Η αίτηση του γνωστού ιστορικού 

παραπέμφθηκε στην αρμόδια Επιτροπή με «σύστασις ευμενούς αποδοχής» από το συμβούλιο, 

προφανώς για να καθορίσει ποιον χώρο θα προσδιορίσει.207  

Δύο μήνες αργότερα ένα νέο αίτημα καταφτάνει στο δ.σ. και τελικά γίνεται δεκτό, η 

μετονομασία του συνοικισμού «Πατέλλες» σε Ανδρέα Μαρκέλλου για να τιμηθεί το έργο και οι 

υπηρεσίες του Νομάρχη, αυτή τη φορά από τον «Σύλλογο Πολυτέκνων Ηρακλείου». 

Παράλληλα, με αφορμή του ζητήματος της ονοματοθεσίας, ο δ. σύμβουλος Α. Καμάρος 

πρότεινε να δοθεί το όνομα του στρατηγού Γ. Κατεχάκη στον «Κρατικόν προσφυγικόν 

συνοικισμόν, όστις περιλαμβάνεται μεταξύ της βορείας πλευράς του Νεκροταφείου, της οδούς 

προς νέον Ατσαλένιο δυτικώς, της οδού προς το Νεκροταφείο ανατολικώς και της νέας 

περιφερειακής λεωφόρου βορρείως», που αποτέλεσε τον «καλλίτερον από απόψεις δομής και 

                                                           
206 ΠΔΣ, ό.π., τ.46, Αριθ.237, 1/8/1938, 111-121. 
207 Στο ίδιο, τ.46, Αριθ.46, 3/10/1938, 177-184. 
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εμφανίσεως συνοικισμών εξ όσων μέχρι σήμερον». Το δ.σ. υπερψήφισε και τις δύο προτάσεις 

για τους περιφερειακούς συνοικισμούς της πόλης.208  

Toν Ιανουάριο του 1939 ο Ι. Μουρέλλος, μέλος της ΜΕ των ονομασιών, υπέβαλε 

πρόταση στο δ.σ. αναφέροντας: «θεωρώ καθήκον μου και ως ιστορικός και ως Έλλην 

αισθανόμενος βαθύτατα το επιδιωκόμενον και εν πολλοίς επιτεχθέν μέγα έργον του Κυβερνήτου 

της Ελλάδος κ. Ι. Μεταξά, κατορθώσαντος να απομακρύνει τον ελληνικόν λαόν από τον στίβον 

του μίσους, των παθών και των αλληλοσπαραγμών και να συνενώσει ημάς όλους ψυχικώς, όπως 

προ πάσης συζητήσεως προτείνω την ονομασίαν της κεντρικής λεωφόρου Μίνωος εις λεωφ. 

Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επίσης προτείνω την ονομασίαν της νέας μεγάλης παραλιακής οδού 

από του λιμένος μέχρι του εργοστασίου Περίδου εις οδόν Πρίγκιπος Γεωργίου. Τα δύο ταύτα 

βασιλικά πρόσωπα, συνδέονται άρρητως με την ιστορία της Πατρίδος μας και με τοιούτον 

σύνδεσμον, ώστε να επιβάλλεται εις πάντας ημάς το καθήκον να υποβοηθήσομεν την μέλλουσαν 

γενεάν εις την διαρκή ανάμνησην, τούτων». Το δ.σ. κατόπιν συζήτησης ενέκρινε την πρόταση 

του Μουρέλλου και παράλληλα αποφάσισε να «ονομασθεί Πλατεία Ναυάρχου Παύλου 

Κουντουριώτου η πλατεία του λιμένος».209 Προκαλεί πράγματι εντύπωση πως ο Μουρέλλος 

προτείνει τα βασιλικά ονόματα για τη δημόσια θέαση της πόλης, όντας ένθερμος υποστηρικτής 

των φιλελεύθερων και βενιζελικών ιδεών στο Ηράκλειο μέσω της έκδοσης τοπικών εφημερίδων, 

πολέμιων της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, η πρότασή του 

εντάσσεται στο πνεύμα της εθνικής συσπείρωσης και ομόνοιας που έχει επιτευχθεί με το 

καθεστώς του Μεταξά, το οποίο όχι μόνο στήριξε τη βασιλεία, αλλά «γοήτευσε» μια μερίδα της 

φιλελεύθερης αστικής διανόησης, τουλάχιστον σε επίπεδο τοπικό, όπως τον Μουρέλλο και τον 

Γεωργιάδη. 

Από την ίδια συνεδρίαση γνωρίζουμε ότι οι κάτοικοι της «παλαιάς Φορτέτσας» 

αιτούνται την ονοματοθεσία της «διαπλαντυθείσας και ευπρειστοθείσας οδούς από της νέας 

δεξαμενής μέχρι του προαστίου μας εις λεωφ. Μηνά Γεωργιάδου» για «των πολλαπλών 

υπηρεσιών προς το προάστειο μας» και «χάρις εις τας φροντίδας κα την στοργήν του οποίου 

απεκτήσαμεν ύδρευσιν, δρόμους και έργα εξωραϊστικά και εκδήλωσιν της ευγνωμοσύνης μας 

προς τον φιλοπρόοδον τούτον δημοτικό άρχοντα». Το δ.σ. αποδέχτηκε την αίτηση των δημοτών 

ως «ορθή» και ονόμασε Μ. Γεωργιάδη τη «νέα οδό, την ενούσα την εθνικήν οδόν Ηρακλείου-

                                                           
208 ΠΔΣ, ό.π., τ.46, Αριθ.54, 9/12/1938, 335-356. 
209 Στο ίδιο, τ.51, Αριθ.1, 12/1/1939, 41-59. 
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Κνωσσού με το προάστιο Φορτέτσα».210 Έχει ενδιαφέρον ότι ο δήμαρχος Γεωργιάδης λαμβάνει 

ευρεία λαϊκή αποδοχή και αναγνώριση από την τοπική κοινωνία και τους φορείς εξουσίας. Αν η 

επιμήκυνση της θητείας του από τον Μεταξά και η διαχρονική στήριξη του δ.σ. στο πρόσωπο 

του, όπως η πρόσφατη υπερψήφιση του ονόματός του για την νοηματοδότηση δρόμου ενώ 

βρίσκεται ακόμα εν ζωή, υποδηλώνει την αποδοχή του από τους φορείς εξουσίας, η πρόταση 

των κατοίκων της παλαιάς Φορτέτσας φανερώνει την αναγνώρισή του σε επίπεδο κοινωνικής 

πραγματικότητας και λαϊκής βάσης. 

Το 1940, ο Γεωργιάδης έχοντας αναθέσει στην αρμόδια ΜΕ τη διαλογή νέων ονομασιών 

για τον προσδιορισμό των «ανωνύμων οδών», το δ.σ. προβαίνει σε νέα εκτεταμένη 

ονοματοθεσία οδών, πλατειών και συνοικισμών του Ηρακλείου. Οι νέες ονομασίες του αστικού 

χώρου, που απευθύνονται σε τοποθεσίες λιγότερο εντός των τειχών και περισσότερο στα 

προάστια της πόλης, εγκρίνονται. σε δύο φάσεις, στις 24 Μαρτίου211 και 3 Ιουνίου.212 Για τις 

παραπάνω οδούς και πλατείες μαθαίνουμε από τα ΠΔΣ πως ο δήμαρχος έθιξε το ζήτημα της 

ονοματοθεσίας των νέων διαμορφωμένων δρόμων και πλατειών του Ηρακλείου προτρέποντας 

τη ΜΕ σε διευθέτηση του ζητήματος. Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες εκτεταμένες 

ονοματοδοσίες, όπως του 1924, στις συνεδριάσεις του 1940 τα νέα ονόματα συνοδεύονταν κατά 

αύξοντα αριθμό από έναν περιφραστικό και περιγραφικό προσδιορισμό του αστικού χώρου που 

θα νοηματοδοτούσαν. Έτσι, τις περισσότερες φορές δηλώνεται ο αριθμός213 της οδού που 

αποκτά νέο όνομα και περιγράφεται η ακριβής τοποθεσία με αναφορά σε κοντινή οδό, πλατεία ή 

κάποια άλλη γνωστή δημόσια και ιδιωτική ακίνητη περιουσία. Σε άλλες περιπτώσεις απουσιάζει 

η αρίθμηση, αποτέλεσμα της συγκρότησης νέων δημόσιων χώρων εντός της πόλης που χρήζουν 

προσδιορισμού, και περιγράφονται γειτονικές ονομασίες, πάροδοι και άλλα σημεία κατατεθέν.  

Ωστόσο, από τον αναλυτικό προσδιορισμό των τοποθεσιών συνειδητοποιούμε κάτι 

ακόμα. Τα παραδοσιακά τοπωνύμια και τα ονόματα των παλιών συντεχνιών (π.χ. τα 

Λεμπλετζίδικα και τα Μαχαιράδικα) χρησιμοποιούνταν ακόμη ως τοπικοί χαρακτηρισμοί 

ταυτοποίησης του αστικού χώρου, γεγονός που επιβεβαιώνει την καθιερωμένη συλλογική 

συνείδηση της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου. Μπορεί οι διοικητικές, οικονομικές και 

ιδεολογικές ανάγκες του Μεσοπολέμου, να επέβαλαν έναν νέο εξορθολογισμένο καθορισμό του 

                                                           
210 ΠΔΣ, ό.π., τ.51, Αριθ.1, 12/1/1939, 41-59. 
211 Στο ίδιο, τ.54, Αριθ. 59, 24/3/1940, 271-295. 
212 Στο ίδιο, τ.54, Αριθ.11. 3/6/1940, 378-385. 
213 Σχετικά με τους αριθμούς των δρόμων ισχύει η αρίθμηση όπως αυτή διαμορφώθηκε από την περίοδο της 
Κρητικής Πολιτείας και συνεχίστηκε την περίοδο του Μεσοπολέμου. Για περισσότερα βλ. Κεφ. 2.2.2. 
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χώρου της πόλης, όμως οι παραδοσιακές ονομασίες στον προφορικό και γραπτό λόγο 

εξακολουθούσαν να υφίστανται. Όπως είδαμε, από το καθεστώς της Κρητικής Πολιτείας ακόμα 

επιχειρήθηκε η «εθνικοποίηση» των ονομασιών του συλλογικού χώρου, διαδικασία που 

εντατικοποιήθηκε και επισημοποιήθηκε την περίοδο του Μεσοπολέμου. Η παρούσα 

ονοματοθεσία του 1940 μπορεί να είχε ως αφετηρία τη χρηστική σηματοδότηση του νέου 

αστικού χώρου, όμως παράλληλα αποφασίστηκε μια ακόμη συμβολική μετονομασία 

υπολειμμάτων τούρκικων ονομασιών, κυρίως στις πλατείες της πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, η 

πλατεία Βαλιδέ τζαμί μετονομάζεται σε Αρετούσης, η πλατεία Μικρό τζαμάκι σε Ρωμανού Β΄ 

και η πλατεία Καρά Καντή σε Ρήγα Φεραίου. 

Σχετικά με τα νέα ονόματα της πόλης, διαπιστώνουμε ότι οι προτάσεις της ΜΕ έχουν σε 

έναν βαθμό «απολιτικοποιηθεί», όσο αυτό μπορεί να γίνει, αφού η διαδικασία ονοματοθεσίας 

αποτελεί μια εκ προοιμίου πολιτική διαδικασία συμβολοποίησης ιστορικών προτύπων.214 

Παρόλα αυτά, από την ονοματοδοσία του 1940 απουσιάζουν πολιτικοί που μπορούσαν να 

προκαλέσουν μικροκομματικές και παραταξιακές αντιπαλότητες. Άλλωστε, το προηγούμενο 

διάστημα είχαν καθιερωθεί τόσο «βενιζελικά» όσο και «βασιλικά» ονόματα και είχαν κατά 

κάποιο τρόπο ισορροπηθεί τα εσωτερικά μικροπολιτικά πάθη του δ.σ. Οι νέες ονομασίες 

προέρχονταν από τη νεότερη κυρίως ιστορία της πόλης, του νησιού και του έθνους, όπως από τη 

θεματική των Κρητικών Επαναστάσεων και την τοπική, ελληνική διανόηση. Αυτές ήταν και οι 

τελευταίες αποφάσεις του δ.σ. σχετικά με τη συγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας του, πριν 

την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
214 Για τις πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις της ονοματοθεσίας του αστικού χώρου από τα σύγχρονα εθνικά 
κράτη βλ. Εισαγωγή. 
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Επίλογος 

 

Η μάχη της Κρήτης τον Μάιο του 1941 σήμανε την της ναζιστικής γερμανικής 

κυριαρχίας στη χώρα, εγκαινιάζοντας μια δύσκολη ιστορική περίοδο νέων αντιθέσεων και 

συγκρούσεων. Στο Ηράκλειο, ο Γεωργιάδης απολύθηκε από τη γερμανική διοίκηση και στο 

δημαρχιακό αξίωμα τον διαδέχτηκαν την εποχή της Κατοχής: οι Εμμανουήλ Ξανθάκης, 

Χριστόφορος Ζουράρης, Διομήδης Τσακίρης (1941) και ο Μάνθος Πλεύρης (1941-44). Στη 

δημαρχία του τελευταίου και συγκεκριμένα στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 

του 1943, ένα νέο αίτημα φτάνει στο δ.σ. Ο πρόεδρος ανακοινώνει ένα έγγραφο διαταγής που 

έλαβε ο νομάρχης από το Υπουργείο Εσωτερικών της κατοχικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το 

οποίο έπρεπε να αντικατασταθούν τα ονόματα των οδών και πλατειών που έφεραν τις ονομασίες 

«4ης Αυγούστου, Ι. Μεταξά και Βασιλέως Γεωργίου Β΄». Το συμβούλιο, χωρίς να προβεί σε 

συζήτηση όπως συνήθιζε, εκτέλεσε τη διαταγή και μετονόμασε την οδό 4ης Αυγούστου σε 

Αθηνών, την Ι. Μεταξά σε Δαιδάλου και τη λεωφόρο βασιλέως Γεωργίου Β΄ σε Μίνωος. 

Πρόκειται για διαταγή με σαφές πολιτικό περιεχόμενο, αφού τα ονόματα των τριών ανδρών 

συνδέονταν με την αντίσταση της χώρας στην ιταλική και γερμανική εισβολή.215  

Μια ακόμη πρόσκαιρη μικροπολιτική πράξη ονοματοθεσίας συντελέστηκε τον Νοέμβριο 

του 1943, όταν το κατοχικό καθεστώς της Κρήτης πρότεινε με μορφή διαταγής την καθιέρωση 

ενός νέου ονόματος για τον αστικό χώρο, του γενικού διοικητή Κρήτης, στρατηγού Μπρούνο 

Όσβαλντ Μπρόγιερ. Ο στρατηγός Μπρόγιερ ήταν διοικητής του Α΄ συντάγματος 

αλεξιπτωτιστών στη Μάχη της Κρήτης, κάτω από τις εντολές του ολοκληρώθηκε η κατάληψη 

του αεροδρομίου του Ηρακλείου, ενώ διετέλεσε γενικός διοικητής του «Φρουρίου της Κρήτης» 

από τις 20 Σεπτέμβρη 1942 ως τις 26 Ιουνίου 1944. Το διάστημα της διοικητικής του εξουσίας, 

το εμπόλεμο κλίμα μεταξύ των κατακτητών και της Εθνικής Αντίστασης είχε ως αποτέλεσμα 

μαζικές εκτελέσεις αμάχων και καταστροφή τουλάχιστον 25 χωριών της Κρήτης, ενώ υπό τις 

οδηγίες του συγκροτήθηκε το «Σώμα Κυνηγών του Σούμπερτ» ένα αντιανταρτικό σώμα που 

κυνηγούσε τους απανταχού αντάρτες και κομουνιστές της Κρήτης.216 Οι παραπάνω κατηγορίες 

του αποδόθηκαν στη δίκη των Γερμανών διοικητών της κατοχικής Κρήτης στο Ειδικό 

                                                           
215 ΠΔΣ, ό.π., τ. 56, Αριθ.14, 2/7/1943, 140-141. 
216 Περισσότερα για το «Σώμα Κυνηγών», τη δράση του Σούμπερτ και τη σχέση του με τον Μπρόγιερ στο Θανάσης 
Φωτίου, Η ναζιστική τρομοκρατία στην Ελλάδα: Η αιματηρή πορεία του Φριτς Σούμπερτ και του ελληνικού 
«Σώματος Κυνηγών» στην κατοχική Κρήτη και Μακεδονία, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2011. 



108 
 

Στρατοδικείο Εγκληματιών Πολέμου στην Αθήνα των τελών του 1946 και καταδικάστηκε σε 

θάνατο.217 

Τον Νοέμβριο του 1943, λίγους μήνες μετά την καταστροφή των χωριών της επαρχίας 

της Βιάννου, ο δήμαρχος Ηρακλείου Μάνθος Πλεύρης, αναφέρει στο δ.σ. ότι έχει λάβει ένα 

έγγραφο από τον υπουργό του γενικού διοικητή Κρήτης και Νομάρχη Ηρακλείου, Ιωάννη 

Πασσαδάκη, στο οποίο προτείνεται να αποδοθούν τιμές στον στρατηγό Μπρόγερ, αφού η 

«πρόσφατη εκδήλωση του είχεν την ευμένειαν να τείνη φιλική χείρα προς τον Κρητικόν λαόν». 

Αναλυτικότερα, ο αντικομουνιστής νομάρχης που είχε διοριστεί από τον Μπρόγερ, δήλωνε πως 

αν ο κρητικός λαός εκτιμήσει την ενέργεια του διοικητή και προσαρμοστεί στη νέα πολιτική 

κατάσταση θα αρχίσει μια περίοδος αρμονικής συμβίωσης με τα στρατεύματα της Κατοχής για 

να μην επαναληφθούν τα θλιβερά γεγονότα της επαρχίας Βιάννου. Ζητάει μάλιστα την 

«απομάκρυνση της καταραμένης συμμορίας», των μελών της Εθνικής Αντίστασης, πιθανότητα 

της τοπικής αντιστασιακής ομάδας του Μπαντουβά, για να επέλθει το κλίμα της συμφιλίωσης 

του «λαού μας» με τα κατοχικά στρατεύματα που αγωνίζονται κατά του «Μπολσεβικισμού» και 

με αυτόν τον τρόπο «σώζουν και την κινδυνεύουσαν ελληνικήν πατρίδα».218  

Ως εκδήλωση «ευγνωμοσύνης και συμφιλίωσης», ο Πασσαδάκης προτείνει στο δ.σ. να 

υπερψηφίσει την ονομασία της οδού «ήτις άρχεται από της πλατείας του Μουσείου προς την 

κατεύθησιν του αεροδρομίου και μέχρι των συνόρων του Δήμου, λεωφόρον Στρατηγού 

Μπρόγερ». Ο δρόμος που επιλέγεται από τον νομάρχη έχει συμβολική σημασία, επειδή ο 

Μπρόγερ ήταν ο διοικητής των αλεξιπτωτιστών που κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου 

το 1941. Υποστηρίζει ακόμα ότι κατά μήκος του δρόμου θα τοποθετηθούν πινακίδες ανά 500 μ. 

με το όνομα του στρατηγού στην ελληνική και γερμανική γλώσσα, έργο που πρέπει να 

ολοκληρωθεί εντός δέκα ημερών, με πρώτη την ημέρα του εγγράφου. Από το ύφος του νομάρχη 

και τη χρονική διορία γίνεται αντιληπτό πως το έγγραφο λειτουργούσε περισσότερο ως διαταγή, 

παρά ως πρόταση στη συνεδρίαση του Δήμου. Τόσο ο δήμαρχος Πλεύρης, όσο και ο πρόεδρος 

του δ.σ. Ν. Κασάπης συνηγόρησαν υπέρ της πρότασης του υπουργού της Γενικής Διοίκησης, 

                                                           
217 Μανώλης Παπαμαστοράκης, Μάχη Κρήτης-Κατοχή-Εθνική Αντίσταση-Θλιβερά γεγονότα επαρχίας Βιάννου και 
Ιεράπετρας, Πατρίς-Αρχείο Εφημερίδας Πατρίς Ιανουάριος 2003-Αύγουστος 2017, 17/9/2011, 
https://archive.patris.gr/articles/208928, ανακτήθηκε 28/4/2020. 
218 Περισσότερα για την ιδεολογική και πολιτική θέση του Ι. Πασσαδάκη κατά του μπολσεβικισμού, ως βασικού 
εχθρού του ελληνικού έθνους στο Ι. Πασσαδάκης, Σύντομος Πολιτική απολογία ενώπιον του Κρητικού Λαού / Του 
κ. Ιωάννου Κ. Πασσαδάκη (Πρώην Βουλευτού και Υπουργού Γεν. Διοικητού Κρήτης) διά τα πεπραγμένα του εν 
Κρήτη επί Κατοχής, Αθήνα 1948. 

https://archive.patris.gr/articles/208928
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στοχεύοντας όπως ισχυρίστηκαν στην εγκαινίαση μιας νέας περιόδου αποκλιμάκωσης των 

εντάσεων και το δ.σ. υπερψήφισε το οδωνύμιο και την κατασκευή των πλακών.219 

Η ονοματοθεσία της οδού Μπρόγερ, αν και χωροταξικά ξεκινάει από τα τείχη της 

καθαυτής πόλης -όριο που έχουμε θέσει στην παρούσα εργασία- και επεκτείνεται στα εξωτερικά 

ανατολικά προάστια, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη συλλογική μνήμη. Όπως στον «εθνικό 

διχασμό» του Μεσοπολέμου υπάρχει διαίρεση σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, μεταξύ 

«βενιζελικών» και «λαϊκών», έτσι και την περίοδο της γερμανικής Κατοχής συντελείται ένας 

νέος «διχασμός» μεταξύ των μελών της «Εθνικής Αντίστασης» κι εκείνων που συγκροτούν τις 

κατοχικές κυβερνήσεις υπό τις οδηγίες των Γερμανών. Το παράδειγμα του Πασσαδάκη, που 

κατά μια έννοια προσπάθησε να επιβάλει την αποκατάσταση του ονόματος του Μπρόγερ και της 

γερμανικής εξουσίας στη συλλογική συνείδηση, φανερώνει την οπτική μιας μερίδας του 

ελληνικού πολιτικού κόσμου και της ντόπιας κοινωνίας της εποχής που συνεργάζεται ή έστω 

ανέχεται τη γερμανική κυριαρχία για να προστατέψει την Ελλάδα από την «απειλή» του 

κομουνιστικού Μπολσεβικισμού. Στα λόγια του νομάρχη στο δ.σ. το 1943, όπως και στην 

απολογία του το 1948 παρατηρείται ότι η σύμπλευση με τους ναζιστές σήμαινε τη μάχη κατά 

του Μπολσεβικισμού, κατά την οποία ο εχθρός ήταν ο κομουνισμός και όχι ο Γερμανός 

κατακτητής. Κάπως έτσι, υποδηλώνεται μια αναθεωρημένη μορφή της έννοιας του έθνους από 

τη νέα τάξη πραγμάτων, ένας νέος «εθνικός διχασμός», απόλυτα συνυφασμένος με την πολιτική 

και των έλεγχο των μαζών. Πολιτική είναι και η πράξη του συμβουλίου να εγκρίνει την πρόταση 

του νομάρχη, αντίστοιχη των μικροπολιτικών ενεργειών μετονομασίας που σημειώθηκαν στον 

Μεσοπόλεμο. Βέβαια, τα μεταπολεμικά δ.σ. θα μετονομάσουν την οδό Μπρόγερ, σε μια νέα 

προσπάθεια εθνικής ενοποίησης, ώσπου να λάβει τη σημερινή ονομασία ως λεωφόρο Ικάρου.  

Έτσι ολοκληρώνεται η μακροχρόνια ονοματοθεσία και μετονομασία του αστικού 

περιβάλλοντος του Ηρακλείου τις πρώτες πέντε δεκαετίες του 20ού αιώνα επιβεβαιώνοντας, με 

έναν βίαιο τρόπο, τον σημαίνοντα πολιτικό ρόλο της διαδικασίας, είτε αυτός πηγάζει από την 

κεντρική, είτε από την τοπική εξουσία. Μπορεί η ΜΕ, απαρτιζόμενη από λογίους και 

επιστήμονες της τοπικής κοινωνίας, να φανέρωνε σε έναν βαθμό την κοινωνική συμμετοχή στη 

σφυρηλάτηση της συλλογικής μνήμης, ωστόσο τη μεγαλύτερη επίδραση στο ιστορικό 

ιδεολογικό οικοδόμημα των δημοσίων ταυτοτήτων ασκούσε ο πολιτικός παράγοντας, οι 

εκάστοτε κυβερνήσεις και τα δ.σ. 

                                                           
219 ΠΔΣ, ό.π., τ.56, Αριθ. 27, 25/11/1943, 229-234. 
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Συμπεράσματα 

 

Ολοκληρώνοντας, στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήσαμε να 

ανασυγκροτήσουμε τη συλλογική συνείδηση του ιστορικού χώρου του Ηρακλείου στο α΄ μισό 

του 20ού αιώνα και πιο συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο γινόταν αντιληπτό το αστικό 

περιβάλλον εντός των τειχών, κυρίως οι δρόμοι και οι πλατείες, οι βασικότεροι χώροι της 

κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριοποίησης των ανθρώπων. Κεντρικός 

στόχος της έρευνας ήταν να αποτυπωθούν οι ιστορικές συνέχειες και ασυνέχειες του συλλογικού 

χώρου σε μια περίοδο πολυεπίπεδων μεταβολών και ανακατατάξεων, πολιτειακών, πολιτικών, 

κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών. Στο πλαίσιο αυτό, μελετήσαμε τις συνθήκες 

οργάνωσης της κυρίας οχυρωματικής πόλης και τις ταυτότητες του άστεως, λεκτικά 

συνειδησιακά σύνολα με μια διαχρονική δυναμική. 

Σε σχέση με τον πολεοδομικό ιστό του Ηρακλείου, διαπιστώσαμε ότι τα αρχαιολογικά 

ευρήματα της κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου μαρτυρούν την ύπαρξη πόλης 

στην τοποθεσία των πρώτων βυζαντινών τειχών από τους πρώτους μ.Χ. αιώνες και ο οικισμός 

καταγράφεται ως Ηράκλειο. Από την α΄ βυζαντινή περίοδο, η παρουσία ενός πρώτου 

οχυρωματικού περιβόλου επιβεβαιώνεται από την ονομασία Κάστρο. Η αραβική κυριαρχία στο 

νησί θα σηματοδοτήσοει τη διαμόρφωση του πολεοδομικού πυρήνα της πόλης, με κύρια 

χαρακτηριστικά τη συγκρότηση των αραβικών τειχών, τη διάνοιξη κεντρικού εμπορικού δρόμου 

από τη βόρεια παράκτια ζώνη προς το εσωτερικό της πόλης, τη σημερινή 25ης Αυγούστου, 

καθώς και την πιθανή για ορισμένους ερευνητές συγκρότηση του αραβικού και μετέπειτα 

βυζαντινού παλατιού στη σημερινή πλατεία Νικηφόρου Φωκά, χωροταξικά στοιχεία που 

διατηρούνται και στη β΄ βυζαντινή περίοδο. Οι Άραβες ονομάζουν την πόλη  Rabdh el Khandak, 

δηλαδή Φρούριο της Τάφρου, Χάνδακας όπως αποκαλούνταν στα ελληνικά και τα επίσημα 

ρωμαϊκά έγγραφα της α΄ βυζαντινής περιόδου. Το όνομα αυτό έχει μια αέναη παρουσία στον 

προφορικό και το γραπτό λόγο της πόλης και μέχρι τη σύγχρονη εποχή αποτελεί λεκτικό βίωμα 

των κατοίκων της.  

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της αστικής χωροταξίας, η διαπίστωση του αρχιτέκτονα Κ. 

Λασσιθιωτάκη πως η «αρχική διάταξη των παλιών πόλεων μένει αδιατάρακτη για αιώνες»,220 

έρχεται να επιβεβαιωθεί, αν συνειδητοποιήσουμε την ανάπτυξη του Ηρακλείου την εποχή των 

                                                           
220 Κ.Ε. Λασσιθιωτάκης, Κ.Ε., «Πόλεις της Κρήτης», ό.π. 
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βενετικών χρόνων. Η εξέλιξη της πόλης σε μεγάλο αστικό, εμπορικό και πολιτισμικό κέντρο θα 

σημάνει τη ρυμοτομική επέκταση εκτός των έως τότε παραδοσιακών τειχών και τη δημιουργία 

νέας ενοποιημένης οχυρωματικής πόλης. Το «σημαντικότερο αστικό κέντρο και φρούριο της 

ανατολικής Μεσογείου, ο βενετοκρατούμενος Χάνδακας»221 μπορεί να ανέπτυξε την πόλη σε 

επίπεδο γεωγραφικό, ωστόσο διατήρησε τα βασικά ρυμοτομικά χαρακτηριστικά των 

προηγούμενων ιστορικών περιόδων, όπως τη Ruga Maistra (25ης Αυγούστου) και στο τέλος 

αυτής το διοικητικό πυρήνα της βενετικής κυριαρχίας, όπου στεγαζόταν μεταξύ άλλων το παλάτι 

του Δούκα στη θέση του παλαιότερου αραβικού και βυζαντινού. Ωστόσο, η οικιστική ακμή του 

βενετικού Χάνδακα συμπεριλαμβάνει τη συγκρότηση νέων κατοικιών, ιδιωτικών και δημοσίων 

κτηρίων, ναών, προμαχώνων-πυλών και κρηνών, όπως και τη δημιουργία καινούργιων 

συνοικιών, γειτονιών, δρόμων και πλατειών εντός και εκτός της νέας οχυρωματικής πόλης. Από 

τον 14ο αιώνα, σχηματίζονται οι νέες κεντρικές «αρτηρίες» της πόλης που έμελλε να έχουν 

διαχρονική κοινωνική και εμπορική ισχύ, δρόμοι-αγορές όπως η σημερινή 1821, 1866, Έβανς, 

Δικαιοσύνης και Καλοκαιρινού.  

Πέρα από την εδαφική επέκταση της πόλης, που σχεδόν τριπλασιάστηκε, εντός των νέων 

«βουργών» διαμορφώθηκαν ενορίες-συνοικίες που, όπως είδαμε, πήραν τα ονόματά τους από τις 

κατά τόπους εκκλησίες και συντεχνίες των προαστίων. Οι συντεχνίες των Βενετών αποτελούν 

πρότυπα ιστορικής συνέχειας των μεταγενέστερων οθωμανικών συντεχνιών-συνοικιών, ενώ η 

εμπορική δραστηριότητα σε έναν οριοθετημένο χώρο που φέρει την επωνυμία ενός ορθόδοξου ή 

καθολικού αγίου θα διατηρηθεί στις οθωμανικές συντεχνίες, με τη διαφοροποίηση πως τα 

ονόματα των προαστίων προσφωνούνται από τα ονόματα των τεμένων, κατά τη παραδοσιακή 

πρακτική των Οθωμανών να μετατρέπουν τις χριστιανικές εκκλησίες σε τεμένη και τζαμιά. 

Μπορεί οι Οθωμανοί να συγκρότησαν τον χωροθετικό και οικονομικό τους χώρο στο πλαίσιο 

των βενετικών βουργών και να τον αναδιαμόρφωσαν σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές και 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, όπως το βακουφικό σύστημα, ωστόσο έχει πράγματι ενδιαφέρον ότι 

η οργάνωση της νέας ενοποιημένης οχυρωματικής πόλης των βενετικών χρόνων αποτέλεσε τον 

καθ’αυτό αστικό πυρήνα του Ηρακλείου από τον 14ο ή τουλάχιστον τον 15ο αιώνα μέχρι και το 

πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Η συντριπτική πλειονότητα των κατοικιών, των επαγγελματικών 

και εμπορικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων οριοθετούνταν στην περιοχή των συνοικιών 

εντός των νέων βενετικών τειχών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το τελευταίο τέταρτο του 15ου 

                                                           
221 Χ. Τζομπανάκη, Το Ηράκλειο εντός των τειχών, ό.π., 28-33. 
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αιώνα έως και την ανοικοδόμησή τους στην ίδια θέση το 1669 από τους Οθωμανούς. Αυτός 

είναι ο βασικός πολεοδομικός ιστός του Ηρακλείου για πέντε περίπου αιώνες μέχρι τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα και τη μαζική έλευση των προσφύγων της Ανατολής. Η διεκπεραίωση 

του έργου της ενιαίας οχύρωσης προσέδωσε στο όνομα του Κάστρου το επίθετο «Μεγάλο» και 

πλέον η Candia ή ο Χάνδακας ονομαζόταν άτυπα από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του 

ως το Μεγάλο Κάστρο. Το αναγεννησιακό πνεύμα και η οικιστική ανάπτυξη της πόλης όχι μόνο 

διαμόρφωσαν ριζικά το ρυμοτομικό σχέδιο για τους επόμενους αιώνες, αλλά είχαν καταλυτική 

επίδραση στον τομέα της συλλογικής συνείδησης. Εκτός της άτυπης καθιέρωσης του ονόματος 

Κάστρο ή Μεγάλο Κάστρο για τον ίδιο τον οικισμό, τα επί μέρους σημεία κατατεθέν της πόλης, 

μνημεία, πύλες, κρήνες, ναοί κ.α. σηματοδότησαν περιοχές, γειτονιές, συνοικίες, δρόμους, 

πλατείες, τόπους συνάντησης των Ηρακλειωτών για τους επόμενους αιώνες (βλ. τα ονόματα των 

βουργών-συνοικιών, το φρούριο Κούλε, Λότζια, τα «λιοντάρια» ή την πλατεία «σιντριβανιού», 

τις πύλες στο πέριξ των προμαχώνων, τον Άγιο Μηνά, την Πλατιά Στράτα). 

Στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί εντοπίσαμε πως ο Χάνδακας 

οργανώνεται στα πλαίσια μιας τυπικής οθωμανικής πόλης υπό το πρίσμα των διοικητικών 

λειτουργιών της, του βακουφικού συστήματος και των μιλέτ. Οι αγορές αποτελούν τον κεντρικό 

πυρήνα της πόλης και απλώνονται γύρω από τα τεμένη, τις κρήνες, τα λουτρά και τα χάνια, ενώ 

τα βακουφικά κεφάλαια στηρίζουν την αστική ανάπτυξη της πόλης, τον οικονομικό και 

κοινωνικό χώρο. Τα τσαρσιά και οι πλατείες έπαιρναν τα ονόματά τους από τις άτυπες 

«συνοικίες», τις συντεχνίες, τα παζάρια και τις αγορές που διαδραματίζονταν σε αυτά, συνεπώς 

από τις εμπορικές δραστηριότητες των κατά τόπους περιοχών. Έτσι, συχνότερα συναντάμε 

ονόματα όπως Βεζίρ Τσαρσί, Κεχαγιά Μπέη Τσαρσί, Μικρό Τσαρσάκι ή Μικρή Αγορά, τα 

Στιβανάδικα, τα Κουγιουμτζίδικα, τα Μπιτσαξίδικα κ.α. εντός των τυπικών συνοικιών που 

φέρουν τα ονόματα των τεμενών. Σε άλλες περιπτώσεις ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επί 

μέρους δρόμων και πλατειών δίνουν το όνομά τους στα τσαρσιά και τις πλατείες, για 

παράδειγμα εντοπίσαμε τον δρόμο των Κισλάδων, από τους στρατώνες στη σημερινή λεωφ. 

Δικαιοσύνης. Για την ίδια την πόλη, οι Οθωμανοί παρέφρασαν το Candia των Βενετών σε 

Kandiye, ωστόσο στα επίσημα κρατικά έγγραφα και τα γραπτά κείμενα της περιόδου 

επικρατούσε το Χάνδακας, Χώρα ή Μεγάλο Κάστρο, ενώ από τις αρχές του 19ου αιώνα 

επανέρχεται η ονομασία Ηράκλειο από μια μερίδα χριστιανών λογίων, κυρίως των ενωτικών 

πολιτικών δυνάμεων. 
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Το τελευταίο όνομα επανήλθε στο προσκήνιο μετά από αιώνες, εξαπλώθηκε από 

εμπόρους και λογίους της πόλης, ωσότου αποτυπώθηκε στα επίσημα έγγραφα της οθωμανικής 

διοίκησης του 1868, στον Οργανικό Νόμο και τη σύσταση των Δήμων. Αυτό που μεσολάβησε 

βέβαια μέχρι το 1868 ήταν η σύσταση του νεοελληνικού κράτους και οι πιέσεις του σε πολιτικό 

και ιδεολογικό επίπεδο, η ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης και της ιστορικής συνέχειας των 

Ελλήνων στο σχήμα αρχαίος-βυζαντινός-νεότερος ελληνισμός με το έργο ιστορικών, φιλολόγων 

και λαογράφων, όπως του Ζαμπέλιου, του Παπαρρηγόπουλου και του Πολίτη, ο συνεχής 

επαναστατικός αναβρασμός στο νησί με βασικό αίτημα την ενσωμάτωση στο πολιτικό κράτος 

της Ελλάδας, σε άμεση συνάρτηση με τις συνεχείς παραχωρήσεις της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στα μιλετ της επικράτειάς της και την επιχείρηση εξορθολογισμού και 

εξευρωπαϊσμού της διοίκησής της, το γνωστό ως Τανζιμάτ. Στο όνομα του Ηρακλείου οι 

χριστιανικές ενωτικές πολιτικές δυνάμεις του νησιού συμβολοποιούσαν συνειδητά την 

πολιτισμική συνέχεια του ελληνισμού στον χώρο, τη στιγμή που οι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί 

του νησιού κέρδιζαν όλο και περισσότερα προνόμια.  

 Στο πλαίσιο των προοδευτικών, όπως θεωρούνταν, μεταρρυθμίσεων του Τανζιμάτ, η 

οθωμανική διοίκηση στόχευσε στον εξορθολογισμό των μηχανισμών εξουσίας και επένδυσε 

στην αναθεώρηση του αστικού χώρου κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα με την εισαγωγική 

νεοκλασικών στοιχείων στη δομή του χώρου και της αρχιτεκτονικής των κτηρίων. Ο 

νεοκλασικισμός αποτέλεσε ένα δυτικό ρεύμα που προωθήθηκε στην Ευρώπη και το νεοελληνικό 

κράτος από τη σύστασή του, αφού άλλωστε έφερε ένα ιδεολογικό φορτίο σύνδεσης της αρχαίας 

Ελλάδας με το παρόν, δημιουργώντας την αίσθηση της ιστορικής συνέχειας του έθνους. Η 

ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης επέτρεψε σε μια ανερχόμενη χριστιανική αστική τάξη του 

Ηρακλείου, που είχε αρχίσει να στελεχώνει τη διοίκηση της πόλης, να επενδύσει στον 

νεοκλασικισμό. Εκφραζόταν έτσι η εθνική τους ιδιαιτερότητα σε μια επαρχία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, τόπο με έντονο πολιτισμικό πλουραλισμό. Όπως διαπιστώσαμε, σύμφωνα με 

τους περιηγητές ο οθωμανικός Χάνδακας αποτελούσε μια φαινομενικά τυπική οθωμανική πόλη 

με τα τεμένη, τους μιναρέδες, τους τεκέδες και τα χαμάμ. Ωστόσο, ο τύπος της κλασικής 

βαλκανικής πόλης άλλαξε δραστικά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, όταν βασική επιδίωξη 

της κυρίαρχης ελληνορθόδοξης αστικής τάξης και της συμπολίτευσης του Αρμοστή ήταν η 

περιθωριοποίηση καθετί οθωμανικού και μουσουλμανικού και ο υπερτονισμός καθετί ελληνικού 
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ή έστω δυτικού, στην προσπάθεια της πολιτικής ενσωμάτωσης του νησιού με την επίσημη 

Ελλάδα.  

 Προκειμένου να κατανοήσουμε τη συλλογική αντίληψη για τον αστικό χώρο και τις 

ταυτότητές του στο πέρασμα από την οθωμανική διοίκηση στην Κρητική Πολιτεία και την 

ένωση με το επίσημο ελληνικό κράτος, κρίθηκε σκόπιμο να μελετήσουμε μια βασική 

βιβλιογραφία και πρωτότυπα αρχεία και πηγές της εποχής. Πραγματοποιήθηκε αποδελτίωση 

στην ΕΕΚΠ (1898-1908) και στο ΠΕΚΕΚ (1908-1914),222 για να εξετάσουμε την πολιτική 

προσέγγιση της κεντρικής εξουσίας σχετικά με τον αστικό χώρο και τη συμβολική 

νοηματοδότησή του. Παράλληλα, μελετήσαμε διεξοδικά τα ΠΔΣ223 των δ.σ. του Ηρακλείου από 

το 1898 μέχρι το 1943, για να αναζητήσουμε υπό ποιες συνθήκες η τοπική εξουσία επιδίωξε να 

αναδιαμορφώσει σε επίπεδο πολεοδομικό και συνειδησιακό την πόλη. Άλλωστε σύμφωνα με τις 

διοικητικές επιταγές της νέας εποχής των εθνών κρατών, ο Δήμος ήταν υπεύθυνος για τη 

ρυμοτομική οργάνωση και τη συγκρότηση ενιαίας ιστορικής ταυτότητας στην επικράτειά του, 

με βασικό πρότυπο τη σχεδόν ενός αιώνα απελευθερωμένη και συγκροτημένη πρωτεύουσα του 

ελληνικού κράτους, Αθήνα. Ιδιαίτερα χρήσιμα στην έρευνα φάνηκαν τα αρχεία και τα σχέδια 

των αρχιτεκτόνων (ΣΑΣ, ΚΑΣ)224 της περιόδου της Κρητικής Πολιτείας, της νέας επιστημονικής 

και θεσμικής αστικής τάξης των μηχανικών και αρχιτεκτόνων του Δήμου που αποκτούσαν έναν 

σημαίνοντα όπως αποδείχτηκε ρόλο και κατέγραφαν τον χώρο δράσης τους. Επιπρόσθετα, 

πρωτότυπες πηγές που εξασφάλισαν χρήσιμες πληροφορίες για τη συλλογική συνείδηση της 

πόλης από τα «κάτω» ήταν ο γραπτός λόγος των κατοίκων και περιηγητών του Ηρακλείου, οι 

μαρτυρίες των ταξιδιωτών και των ντόπιων λογίων, όπως λογοτέχνες, συντάκτες και 

αρθρογράφοι εφημερίδων της εποχής. Μέσω του Τύπου παρατηρήσαμε πως αντιλαμβάνεται ο 

ίδιος ο πληθυσμός της πόλης τις δημόσιες ταυτότητες του χώρου, αφού οι πολίτες, οι συντάκτες 

των εφημερίδων -που αποτελούν μέλη της ανερχόμενης γραμματιζούμενης αστικής τάξης, που 

συμμετέχει ενεργά στην τοπική πολιτική εξουσία, οι καταστηματάρχες και οι λοιποί 

επαγγελματίες προσδιορίζουν το περιβάλλον της κοινωνικής και οικονομικής τους δράσης.  

 Από τον Οργανικό Νόμο του 1868 και τη σύσταση των Δήμων, ανατίθενται στους 

τελευταίους οι αρμοδιότητες της επισκευής και της καθαριότητας των δρόμων, καθώς και της 

                                                           
222 ΕΕΚΠ, ό.π. και ΠΕΚΕΚ, ό.π. 
223 ΠΔΣ, τόμοι 1-56, Ηράκλειο 1900-1945, ΒΔΒΗ: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων. 
 
224 ΚΑΣ, 1900-1910, Αρχείο Δήμου Ηρακλείου, ΒΔΒΗ: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων. 
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επιτήρησης της υλοποίησης των σχεδίων πόλεως. Από εκείνη τη στιγμή μια ομάδα επιστημόνων 

μηχανικών αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση δημοτικών έργων, τα οποία στην περίπτωση του 

Ηρακλείου σταδιακά θα αλλάξουν την όψη της πόλης, σε συνδυασμό βέβαια με την ιδιωτική 

πρωτοβουλία και τα ιδιωτικά κεφάλαια. Με τη σύσταση της Κρητικής Πολιτείας και το 

Ηγεμονικό Διάταγμα για τον Δημοτικό Νόμο του 1899 και όσων ακολούθησαν τα επόμενα έτη, 

ο αστικός Δήμος Ηρακλείου προσλαμβάνει μηχανικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψη της 

κατασκευής και επισκευής δρόμων, πεζοδρομίων, πλατειών, κτηρίων, γεφυριών, λιμανιών, 

έργων ύδρευσης και λοιπών έργων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της πόλης κατά τα δυτικά 

πρότυπα, μιας νεοκλασικής πόλης που στοχεύει στην «υγιεινή» ανοικοδόμηση και τη 

διευκόλυνση των συγκοινωνιών της και στον έλεγχο των μαζών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

της νέας πολιτικής προσέγγισης της κεντρικής και τοπικής εξουσίας σε σχέση με τον χώρο 

αποτελεί η προσπάθεια περιορισμού των εξωστών, των σαχνισίων και των σκέπαστρων της 

οθωμανικής παράδοσης, καθώς και των τάφρων και τειχών της αραβικής και βενετικής 

περιόδου, τα οποία δυσχέραιναν την ομαλή συγκοινωνία των κατοίκων και τον αερισμό των 

δρόμων. Στο ίδιο πλαίσιο, παρατηρήσαμε ότι για την υγιεινή διαβίωση του πληθυσμού 

μεταφέρονταν στα «άκρα των πόλεων» τα νοσοκομεία, οι φυλακές, τα σωφρονιστήρια, τα 

βυρσοδεψία, ακόμα και τα νεκροταφία και τα «χαμαιτυπία», ό,τι δηλαδή θεωρούνταν ότι μπορεί 

να μολύνει την πόλη κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Υπό αυτούς τους νεωτερικούς και 

εξουσιαστικούς όρους από τις αρχές του πρώτου μισού του 20ού αιώνα η πόλη του Ηρακλείου 

αλλάζει μορφή για τον εξορθολογισμό της.  

Ο ρόλος των μηχανικών του Δήμου, της νεοεμφανιζόμενης επιστημονικής αστικής τάξης 

των ελληνορθόδοξων πληθυσμών που αναλαμβάνουν την τήρηση του σχεδίου της πόλης, είναι 

καθοριστικός και συχνά οι ίδιοι άνθρωποι ή συνάδελφοί τους αρχιτέκτονες οικοδομούν και 

ανοικοδομούν κτήρια ιδιωτών, ιδιαίτερα την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας στα νεοκλασικά 

πρότυπα. Όπως συμπεράναμε, μετά από μια μακροχρόνια σειρά δημοτικών έργων, η επισκευή 

και η σκυρόστρωση των δρόμων ήταν το συνηθέστερο μέλημα των μηχανικών του Δήμου τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα με σκοπό τη βελτίωση της συγκοινωνίας. Οι σκυροστρώσεις 

των δρόμων, η διάνοιξη νέων δρόμων και πλατειών, ουσιαστικά η επέκταση της πόλης στο 

εσωτερικό των τειχών, αλλά και στο εξωτερικό αυτής κυρίως από την τρίτη δεκαετία του 20ού 

αιώνα, σηματοδότησαν την ανάγκη ονοματοθεσίας των νέων αστικών χώρων με όποια πολιτικά 

συγκείμενα αυτή έφερε. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τις πρωτογενείς πηγές που εξετάσαμε, 
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ο Κ. Τσαντηράκης, ο Ε. Μπάσιας, ο Λ. Λογοθέτης και ο Δ. Κυριάκος ήταν κάποια από τα 

σημαντικότερα ονόματα μηχανικών που συνέβαλαν στη νεοκλασική αναμόρφωση του 

Ηρακλείου. Οι μηχανικοί του Δήμου δεν ήταν υπεύθυνοι μόνο για το ρυμοτομικό και 

πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, αλλά στελέχωναν σχεδόν πάντα στο πρώτο μισό του αιώνα τις 

ΜΕ που αποφάσιζαν για τις ταυτότητες της πόλης, τους δρόμους και τις πλατείες της. 

Συνεπώς, οι νεωτερικές αντιλήψεις δεν αποτυπώθηκαν μόνο στον αστικό χώρο του 

Ηρακλείου, στην πληθώρα των κρατικών νόμων για την ορθολογική αναδιαμόρφωση των 

δημόσιων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων και υποδομών, αλλά και στο συνειδησιακό χάρτη της 

πόλης. Με τη σύσταση της Κρητικής Πολιτείας το εθνικιστικό ρεύμα του Νεοελληνικού 

Ρομαντισμού βρισκόταν σε έξαρση και βασική διεκδίκηση μιας μεγάλης μερίδας των 

χριστιανικών πληθυσμών του νησιού που προωθούνταν από τη συμπολίτευση του Αρμοστή 

ήταν η ένωση της Κρήτης με το επίσημο ελληνικό κράτος. Υπό αυτό το πρίσμα 

συνειδητοποιήσαμε ότι οι ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες της εποχής ώθησαν 

την κεντρική και τοπική εξουσία του Ηρακλείου να αναθεωρήσει στο «εθνικότερο» τη 

συλλογική αντίληψη σε σχέση με τον αστικό χώρο. 

Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε, χωρίσαμε την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας σε 

δύο υποενότητες, αυτή του διαστήματος 1898-1904 κι εκείνη του 1905-1913. Στο πρώτο μισό 

παρατηρήσαμε κατά τη μελέτη μας στα τοπικά αρχεία την παραδοσιακή αντίληψη της αστικής 

συνείδησης, ουσιαστικά τις ιστορικές συνέχειες των οθωμανικών χρόνων για το συλλογικό χώρο 

και τις μνήμες του, τον τρόπο με τον οποίο νοηματοδοτούνταν οι συνοικίες, οι δρόμοι, οι 

πλατείες και γενικότερα τα σημεία συνάντησης ή προσδιορισμού ενός τόπου εντός της πόλης 

του Ηρακλείου. Ως «πόλη Ηρακλείου» λογίζεται βέβαια, όπως αναφέραμε, ο χώρος εντός των 

τειχών, η καθαυτή πόλη τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες τρεις δεκαετίες του 20ού αιώνα και τη 

μαζική έλευση των προσφύγων της Μ. Ασίας, επομένως την οικιστική ανάπτυξη στα εξωτερικά 

προάστια της πόλης. Από την έρευνά μας συμπεράναμε ότι τα ονόματα των συνοικιών 

διατήρησαν τα οθωμανικά ονόματά τους σε όλο το διάστημα της Κρητικής Πολιτείας και 

μεσοπολεμικά, με αυτά να αλλάζουν μόνο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, οι επίσημοι 

κρατικοί και τοπικοί φορείς εξουσίας, το σύνολο του πληθυσμού του Ηρακλείου ανεξαρτήτως 

κοινωνικής τάξης και εθνολογικής προέλευσης προσδιόριζαν τα προάστια της πόλης με τα 

τούρκικα ονόματα (εκτός αυτό της Αγ. Αικατερίνης), για τον απλό λόγο ότι δεν είχαν ψηφισθεί 

ακόμα άλλα για να τα αντικαταστήσουν.  
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Εκτός από τις 17 επίσημες ονομασίες των συνοικιών εντός της πόλης που συναντήσαμε 

στα επίσημα κρατικά έγγραφα, διακρίναμε πως οι περισσότερες τοποθεσίες νοηματοδοτούνταν 

από ένα τοπωνύμιο, μιας καθιερωμένης παραδοσιακής ονομασίας στις συνειδήσεις των 

κατοίκων, είτε αυτό ήταν το όνομα μιας άτυπης συνοικίας-συντεχνίας μιας οδού ή αγοράς, π.χ. 

τα Μπιτσαξίδικα, τα Ιατράδικα κ.α., είτε ένα σημείο κατατεθέν ενός τόπου, όπως μια βενετική 

πύλη, κρήνη ή πλατεία. Αυτός ο περιφραστικός και αρκετά πρόχειρος τρόπος σηματοδότησης 

μιας περιοχής εντοπίστηκε σε όλα τα γραπτά κείμενα της εποχής, τα φύλλα της ΕΕΚΠ, τα 

αρχεία των ΠΔΣ, των αρχιτεκτόνων του Δήμου και τον Τύπο. Ωστόσο, στο πρώτο αυτό 

διάστημα του αυτόνομου καθεστώτος ξεκινάει μια ενδιαφέρουσα πρώιμη, όπως αποδείχτηκε, 

συζήτηση εντός των κρατικών φορέων που θα κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια, σε σχέση με την 

αναθεώρηση της αστικής συνείδησης των πολιτών, με κατεύθυνση το «ελληνικότερον».  

Στα ΠΔΣ συναντήσαμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για το ζήτημα της 

ονοματοθεσίας των οδών, πλατειών και συνοικιών του Ηρακλείου τον Μάιο του 1900, πρόταση 

που παρέμεινε στο «συρτάρι». Λίγους μήνες νωρίτερα είχε προταθεί από τον δ. σύμβουλο Ε. 

Λογιάδη, της συντηρητικής πολιτικής μερίδας του Αρμοστή, να δοθούν τα ονόματα των 4 

Ναυάρχων των προστάτιδων δυνάμεων σε οδούς της πόλεις, με το δ.σ. να είναι θετικά 

προσκείμενο, αν και η οριστική απόφαση αναβλήθηκε. Η επόμενη μνεία για την ονοματοδοσία 

των οδών της πόλης γίνεται τον Ιανουάριο του 1902, από τον τότε δ. σύμβουλο και μετέπειτα 

δήμαρχο Ι. Βογιατζάκη, με το συμβούλιο να δίνει για πρώτη φορά αρμοδιότητες σε μια ΜΕ για 

να υποβάλλει πόρισμα μελέτης για το εν λόγω ζήτημα. Δεν υπάρχουν όμως περισσότερες 

γραπτές πληροφορίες τη δεδομένη στιγμή για τη σύσταση της ΜΕ και τη διαδικασία που πρέπει 

να συντελεστεί. Το 1904, ο πρόεδρος του συμβουλίου Α. Καλοκαιρινός πρότεινε εκ νέου τη 

σημασία της μελέτης από την ΜΕ για τα οδωνύμια της πόλης, με την πληροφορία ότι δεν πρέπει 

να δοθούν ονόματα ζώντων, πρόταση που έγινε δεκτή. 

Συμπεράναμε, λοιπόν, ότι αυτό το πρώτο διάστημα του αυτόνομου καθεστώτος αρχίζει 

ένας διάλογος σε επίπεδο τοπικής εξουσίας για τον επαναπροσδιορισμό του αστικού χώρου και 

της μνήμης του, χωρίς όμως να προωθείται κάποια άμεση διευθέτηση του ζητήματος. Η ανάγκη 

για την αναθεώρηση του ιστορικού, συλλογικού χώρου εντάσσεται στο πλαίσιο της 

εθνικοκεντρικής πολιτικής των κρατών να αυτοπροσδιοριστούν και να συγκροτήσουν εθνικές 

ταυτότητες και συνειδήσεις επικυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εξουσία τους και η 

συμπολίτευση του αρμοστή Γεώργιου ευνοούσε τις εθνικές και ενωτικές πολιτικές. Έτσι, μπορεί 
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ο ακριβής προσδιορισμός ενός τόπου να πραγματοποιούνταν με τα παραδοσιακά ονόματα των 

συνοικιών και των τοπωνυμίων του πολυπολιτισμικού παρελθόντος, όμως για πρώτη φορά 

συναντάμε σε επίσημα έγγραφα της κρατικής διοίκησης, κεντρικής και τοπικής, όπως και στα 

αρχεία των μηχανικών του Δήμου ονομασίες με μια εθνοκεντρική βάση. Για παράδειγμα, είδαμε 

την πρόταση οδωνυμίων προς τιμήν των 4 Ναυάρχων που συντέλεσαν στην Αυτονομία της 

Κρήτης, ενώ οι Τρεις Καμάρες προσφωνούνται και πλατεία Πρίγκηπος Γεωργίου, όνομα με 

σαφές πολιτικό περιεχόμενο για τον εγγυητή του πολιτεύματος της Κρητικής Πολιτείας. 

Εντούτοις, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός πως ο προσδιορισμός μιας περιοχής, όπως ενός 

δρόμου ή μιας οικίας, συντελούνταν με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με την αναφορά στις 

οθωμανικές συνοικίες και τα άτυπα τοπωνύμια, με τη βοήθεια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

κάθε τόπου, όπως τις συντεχνίες, τις βρύσες, τους τεκέδες, τις πύλες, ακόμα και τα μαγαζιά των 

ιδιωτών. 

Από το 1905 παρατηρήσαμε ότι η προσπάθεια της ονοματοθεσίας του ιστορικού χώρου 

γίνεται εντατικότερη, αν και είναι πιο εύστοχο να μιλήσουμε για μετονομασία με κριτήριο τον 

αυτοπροσδιορισμό του σκοπού της. Τον Ιανουάριο καταγράφεται στα ΠΔΣ το χρέος της ΜΕ για 

τη διευθέτηση του ζητήματος και τον Αύγουστο διαβάζουμε ότι η Επιτροπή απαρτίζεται από τον 

Α. Μιχελιδάκη, τον Ι. Χατζιδάκη, τον Σ. Ξανθουδίδη, τον Ι. Περδικάρη και τον Σ. Βιστάκη, οι 

οποίοι συνέταξαν κατάλογο ονομάτων για τις οδούς και τις πλατείες, εργασία που «παρουσιάζει 

την πόλιν ευπρόσωπον, φέρει εκπολιτιστικόν χαρακτήρα και διευκολύνει τας σχέσεις των 

πολιτών και των ξένων». Από την Εισαγωγή της εργασίας στηρίξαμε δύο βασικές παραδοχές 

που συνοδεύουν την έρευνα σε σχέση με τη διαδικασία της ονοματοθεσίας του αστικού χώρου 

από τα νεωτερικού τύπου κρατικά μορφώματα και τους φορείς εξουσίας. Από τη μια η 

σηματοδότηση των δρόμων και των πλατειών, είτε αυτή γίνεται με τον προσδιορισμό ενός 

κύριου ονόματος ή ενός μοναδικού αριθμού, προκύπτει από την ανάγκη να οργανωθεί 

ορθολογικά ο αστικός χώρος, να επικοινωνούν οι πολίτες με ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο και 

κατ’ επέκταση να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος της κοινωνίας από τους φορείς εξουσίας. Από 

την άλλη η νοηματοδότηση του χώρου με κύρια ονόματα αποτελεί μια πολιτική διαδικασία 

συμβολοποίησης συγκεκριμένων ιστορικών προσώπων και γεγονότων, απόρροια της ανάγκης 

των κρατικών οντοτήτων να συγκροτήσουν μια ενιαία συλλογική ταυτότητα, μια οριοθετημένη 

εκ «των άνω» ομοιογένεια με εθνικά κριτήρια σε επίπεδο συνειδησιακό. Έτσι, οι νέες ονομασίες 

αποτελούν εθνικά σύμβολα-πρότυπα και συγκαταλέγονται στις «επινοημένες παραδόσεις» μαζί 
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με τα αγάλματα, τις εθνικές επετείους και τις παρελάσεις, τις τεχνητές δηλαδή εκδηλώσεις των 

νεωτερικών κρατών που στοχεύουν στη συγκρότηση μιας ενιαίας ιστορικής συνείδησης. Οι 

παραδοχές αυτές επιβεβαιώνονται το 1905, όταν η τοπική εξουσία του Ηρακλείου οργανώνει τη 

διαδικασία ονοματοθεσίας εστιάζοντας, αφενός στο «ευπρόσωπον» της πόλης και τη 

διευκόλυνση των ανθρωπίνων σχέσεων, δηλαδή στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό των 

συγκοινωνιών, αφετέρου στον «εκπολιτιστικό χαρακτήρα», στη συγκρότηση μιας ενιαίας 

συλλογικής μνήμης. 

Τα πρόσωπα που απαρτίζουν τη ΜΕ μόνο τυχαία δεν είναι, αφού πρόκειται για την 

«ελίτ» των τοπικών επιστημόνων, λογίων και πολιτικών, ανθρώπων της χριστιανικής αστικής 

τάξης με ανώτερες ιστορικές και φιλολογικές σπουδές που συμμετέχουν στην ίδρυση και τη 

διοίκηση αστικών συλλογικοτήτων, όπως τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο και το Αρχαιολογικό 

Μουσείο, καθώς και ενεργά πολιτικά μέλη, της συντηρητικής και πιο φιλελεύθερης παράταξης 

και συμπολίτευσης που ηγείτο με τον Αρμοστή Γεωργίου. Πράγματι, το έργο και η δράση του 

Ξανθουδίδη και του Χατζιδάκη φανερώνουν στοιχεία ενός κρητικού αρχαιολογικού εθνικισμού, 

που εντάσσεται στον ελλαδικό εθνικισμό και επηρεάζεται από τα ιδεολογικά, πολιτικά και 

επιστημονικά ρεύματα του ελλαδικού κέντρου και τα σύγχρονα ακαδημαϊκά ρεύματα της 

Ευρώπης. Πέρα όμως από την αδιαμφισβήτητη συμβολή των δύο προσωπικοτήτων στη 

συγκρότηση της ιστορικής συνείδησης και της αστικής κουλτούρας με όρους εθνικούς και 

επιστημονικούς, τη ΜΕ συμπληρώνουν σημαντικοί φιλόλογοι της εποχής όπως ο Περδικάρης, 

ιδρυτής της ιδιωτικής εκπαίδευσης στο Ηράκλειο και ο Μιχελιδάκης, φιλόλογος και έμπειρος 

πολιτικός, που ηγείται της πιο φιλελεύθερης, κυβερνητικής και ενωτικής μερίδας, που όμως 

διατηρεί αντιβενιζελική στάση μετά τη ρήξη του Βενιζέλου με το καθεστώς της Αρμοστείας. 

Από την άλλη, ο Βιστάκης εκπροσωπεί τη δυναμική μιας νέας αστικής τάξης που προέρχεται 

από τον δικηγορικό και εκδοτικό χώρο. Συνοπτικά, η λογιοσύνη, η επιστημονικότητα στον 

τομέα της ιστορίας, της ιστοριογραφίας και της φιλολογίας, ο καταλυτικός ρόλος των μελών σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς και συλλογικότητες και η εθνοκεντρική και ενωτική 

συνιστώσα προερχόμενη από τη συμπολίτευση του Πρίγκιπα Γεωργίου, είναι τα βασικά στοιχεία 

που χαρακτηρίζουν τις φυσιογνωμίες της ΜΕ, η οποία με την πρόταση 160 ονομάτων επιδιώκει 

να ανασυγκροτήσει την ιστορική ταυτότητα της πόλης, μια εκ προοιμίου πολιτική πράξη. 

Από τις επιλογές των ονομασιών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι ιδεολογικές και 

πολιτικές προεκτάσεις του εθνικού και εθνικιστικού Νεοελληνικού Ρομαντισμού, όπως αυτός 
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αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα στο ελλαδικό κέντρο με το θεωρητικό σχήμα της ενιαίας, τρίσημης 

ελληνικής ιστορίας, είχαν σημαντική επίδραση στα μέλη της ΜΕ. Κατηγοριοποιώντας, μάλιστα, 

τα ονόματα των οδών και πλατειών της πόλης, διακρίνονταν σε μνείες της Κρητικής και 

Ελληνικής Επανάστασης, σε πρόσωπα και γεγονότα του «ένδοξου» μεσαιωνικού-βυζαντινού ή 

αρχαιοελληνικού παρελθόντος. Συνεπώς, υπερτονιζόταν καθετί θεωρούνταν «ελληνικό» και 

περιθωριοποιούνταν η ιστορική επίδραση άλλων πολιτισμών της Μεσογείου που πέρασαν από 

την Κρήτη και τον Χάνδακα, όπως το αραβικό, το βενετικό, ιδιαίτερα το οθωμανικό παρελθόν.  

Άλλωστε, το ζήτημα της ονοματοθεσίας του αστικού χώρου είχε απασχολήσει για πολλές 

δεκαετίες την Αθήνα και λειτούργησε ως πρότυπο για την περιφέρεια. Το 1852-53 και με 

μεγαλύτερη σαφήνεια το 1884 και 1905 αποτυπώθηκε στις ταυτότητες της πρωτεύουσας η 

επίδραση του Νεοελληνικού Ρομαντισμού και η σφυρηλάτηση μιας εθνικής συνείδησης, κατά την 

οποία συμβολοποιούνταν και εξυψώνονταν εξίσου η ελληνικότητα των αρχαίων, βυζαντινών και 

νεώτερων χρόνων της ιστορίας. Η συμμετοχή του Ν. Πολίτη και του Σ. Λάμπρου στην Επιτροπή 

ονοματοθεσίας του Δήμου Αθηνών το 1905, η σχέση του τελευταίου με τον Ξανθουδίδη και το 

ιδεολογικό τους υπόβαθρο και έργο αρκούν για να ενισχύσουν το επιχείρημά μας για τη 

συνειδησιακή και πολιτική επίδραση του ελλαδικού κέντρου στην πόλη του Ηρακλείου. Η 

προσπάθεια μετονομασίας του αστικού χώρου του Ηρακλείου από τον Δήμο με τους ίδιους 

εθνικούς και διαδικαστικούς όρους, όπως αυτοί επιχειρήθηκαν από την Αθήνα λίγους μήνες 

νωρίτερα, αλλά και η ρητή αναφορά του Α. Καλοκαιρινού, βασικού υποκινητή του σχηματισμού 

των προσώπων της επιστημονικής Επιτροπής του Ηρακλείου, περί «απαλλαγής των 

τουρκοβαρβαρικών ονομασιών» επιβεβαιώνει ότι στο στόχαστρο των τοπικών λογίων και 

πολιτικών της πόλης ήταν η ανασυγκρότηση της συλλογικής ταυτότητας με όρους εθνικούς. 

Βέβαια, μπορεί το ζήτημα της ονοματοθεσίας να αναβλήθηκε μέχρι την περίοδο του 

Μεσοπολέμου, όμως και μόνο οι προθέσεις και οι επιλογές των ανθρώπων της αναπτυσσόμενης 

αστικής και πολιτικής τάξης του Ηρακλείου παρουσιάζουν την κυρίαρχη ιδεολογική, πολιτική 

και ιστοριογραφική σύμπλευσή τους με το επίσημο ελληνικό κράτος. 

Το 1906 συναντήσαμε την απόφαση του δ.σ. να αριθμηθούν οι οικίες, οι δρόμοι και οι 

πλατείες του Ηρακλείου και πράγματι από το 1907 κι έπειτα εντοπίζουμε στα επίσημα κρατικά 

έγγραφα, τα αρχεία των μηχανικών και τον Τύπο μοναδικούς αριθμούς για κάθε αστικό χώρο. 

Παρόλα αυτά μέχρι και τα χρόνια του Μεσοπολέμου ακόμα, οι τοποθεσίες προσδιορίζονταν 

συχνότερα με τον παραδοσιακό τρόπο των τυπικών ή άτυπων συνοικιών και τοπωνυμίων που 
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όλο και πιο συχνά συνοδεύονταν από αρίθμηση. Η ύπαρξη αριθμημένων πινακίδων στους 

δρόμους του Ηρακλείου, τουλάχιστον από το 1908 όπως διαπιστώσαμε από τα αρχεία, φαίνεται 

πως εξυπηρέτησε σε πρακτικό επίπεδο τη συγκοινωνία και συγκεκριμένα τους καταστηματάρχες 

και επαγγελματίες που μπορούσαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον χώρο δράσης και 

λειτουργίας των υπηρεσιών τους. Η παρουσία των πινακίδων με τα μοναδικά νούμερα για κάθε 

οικία, δρόμο και πλατεία από το 1908 αποδεικνύεται από την πρόθεση των επαγγελματιών να 

διαφημίσουν με αυτόν τον τρόπο τον χώρο δραστηριοποίησής τους από εκείνο το έτος στον 

Τύπο και από τον χάρτη της πόλης που εκδόθηκε από τον Ι. Μουρέλλο το 1923, όπου υπάρχει 

αρίθμηση όλων των οδών και πλατειών της εντός των τειχών πόλεως, αριθμοί που ταυτίζονται 

με αυτούς που συναντάμε στις διατάξεις της ΕΕΚΠ, στα ΠΔΣ, στα αρχεία των μηχανικών και 

τον Τύπο, το 1908. 

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην καθιέρωση της αρίθμησης στο Ηράκλειο από 

το 1907 είναι ο στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας που δηλώνεται ρητά στα ΠΔΣ και δεν είναι 

άλλος από τον ευκολότερο σχηματισμό φορολογικών καταλόγων για τη βελτίωση της μεθόδου 

είσπραξης των φόρων. Έτσι, αιτιολογείται για ακόμη μια φορά η εκ προοιμίου βασική αρχή ότι 

τα σύγχρονα κρατικά μορφώματα σηματοδοτούν τον αστικό χώρο με τη διαδικασία αρίθμησης ή 

διευρυμένης ονοματοθεσίας για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανισμών εξουσίας τους και τον 

παρεμβατικό έλεγχο της κοινωνίας. Κατά την έρευνά μας στην ΕΕΚΠ δεν βρήκαμε κάποιο 

στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η εν λόγω απόφαση προήλθε από τον κεντρικό φορέα εξουσίας, 

όμως η γραπτή μαρτυρία στα ΠΔΣ δείχνει ότι το καθεστώς της Αρμοστείας του Ζαΐμη εν 

προκειμένω επέτρεπε την εφαρμογή τέτοιου είδους μέτρων για τη συγκρότηση ορθολογικών 

θεσμών εξουσίας και ελέγχου του πληθυσμού.  

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1911, η Εκτελεστική Επιτροπή της Κυβέρνησης ανακοίνωσε 

στους Δήμους ότι έπρεπε να καταρτίσουν απογραφικές περιφέρειες και τμήματα ανά Δήμο, ενώ 

ως προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή της απογραφής οριζόταν πως έπρεπε να εξακριβωθούν 

οι ονομασίες των οδών και πλατειών, μάλιστα από κύριο όνομα, καθώς και η αρίθμηση των 

οικιών. Στην πράξη αυτό που συνέβη, τουλάχιστον στην περίπτωση του Ηρακλείου, ήταν όπως 

αναφέραμε η απογραφή των δημοτών με τον παραδοσιακό τρόπο, με την παραπομπή στα 

ονόματα των καθιερωμένων συνοικιών, τοπωνυμίων και νέων μοναδικών αριθμών της πόλης, 

αφού δεν είχαν ακόμη επικυρωθεί από το δ.σ. επίσημες ονομασίες των οδών και πλατειών. Σε 

κάθε περίπτωση, στην έρευνα που επιχειρήσαμε για πρώτη φορά ο επίσημος κεντρικός, κρατικός 
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φορέας ορίζει ότι οι Δήμοι πρέπει να οργανώσουν τον συλλογικό χώρο παραπέμποντας σε 

μοναδικά για κάθε τοποθεσία κύρια ονόματα και αριθμούς, μια διαδικασία που εφαρμοζόταν 

στα ευρωπαϊκά κράτη από την εποχή της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης, 

στοχεύοντας στον κοινωνικό έλεγχο των μαζών. 

Μπορεί την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας να μη πραγματοποιήθηκε η οριστική 

διευθέτηση του ζητήματος της ονοματοθεσίας και μετονομασίας του αστικού χώρου, όμως από 

το 1905 κι έπειτα φάνηκε πως απασχόλησε ιδιαίτερα τόσο τον κεντρικό και τοπικό πολιτικό 

παράγοντα, όσο και μια μερίδα της άρχουσας χριστιανικής αστικής και πολιτικής τάξης του 

Ηρακλείου, λογίων και διανοούμενων που συμφωνούσαν με τα κυρίαρχα ιδεολογικά και 

πολιτικά ρεύματα του ελλαδικού κέντρου, τον Νεοελληνικό Ρομαντισμό και τις εθνικές 

προεκτάσεις του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η συγχρονισμένη απόπειρα 

ονοματοθεσίας του Δήμου Αθηνών και Ηρακλείου κατά το ίδιο έτος, το 1905, το προφίλ των 

μελών της ΜΕ και οι καθαυτές επιλογές των οδωνυμίων, ενώ το ίδιο βλέπουμε στο επίσημο 

Διάταγμα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης το 1911 και σε άρθρο της Νέας Εφημερίδας του Ι. 

Μουρέλλου το 1911. Σύμφωνα με το τελευταίο, πιθανότατα ο ίδιος ο Ξανθουδίδης τακτικός 

αρθρογράφος της εφημερίδας, εκφραστής των συντηρητικών ενωτικών απόψεων, αποστρέφεται 

τις τούρκικες ονομασίες της «παλαιάς τούρκικης εποχής» και αντιπροτείνει τη χρήση νέων 

ονομάτων στην ελληνική γλώσσα. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι τον επόμενο χρόνο η ίδια 

εφημερίδα καλωσορίζει με θριαμβευτικό τρόπο τη δημοτική απόφαση μετονομασίας της 

πλατείας «αναβρυτηρίου» σε Ελευθερίου Βενιζέλου και την οδό «Στρατώνος» σε Διαδόχου 

Κωνσταντίνου, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της άρχουσας, γραμματιζούμενης χριστιανικής 

αστικής τάξης του Ηρακλείου ή έστω μιας μερίδας της να υιοθετήσει τις ενέργειες συγκρότησης 

ενιαίας ιστορικής, συλλογικής ταυτότητας με όρους εθνικούς και ελληνικούς. 

Τον Δεκέμβριο του 1913 ολοκληρώθηκε η επίσημη ένταξη της Κρήτης στο ελληνικό 

κράτος και κρίθηκε σκόπιμο να υπογραμμίσουμε κάποιες σημαντικές ιστορικές μεταβολές που 

συντελέστηκαν στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου και επηρέασαν το παράδειγμα του 

Ηρακλείου. Έτσι, ήταν ευκολότερο να κατανοήσουμε υπό ποιους όρους τελικά διαμορφώθηκε ο 

συνειδησιακός χάρτης των δρόμων και πλατειών της πόλης, από ποιους φορείς και ανθρώπους, 

τι πράγματι συμβόλιζαν αυτές οι επιλογές κι αν εν τέλει υιοθετήθηκαν από την κοινωνία. 

Έχοντας υπ’ όψιν μας το ιστορικό υπόβαθρο και τις μετατοπίσεις που συντελέστηκαν, χωρίσαμε 

την περίοδο του Μεσοπολέμου σε δύο υποενότητες αναφορικά με τη συγκρότηση της 
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συλλογικής μνήμης στην πόλη. Το πρώτο διάστημα είναι από το 1913 ως το 1929, όποτε 

διαμορφώνεται και ουσιαστικά ολοκληρώνεται η πρώτη οργανωμένη διαδικασία ονοματοθεσίας 

και μετονομασίας του ιστορικού χώρου του Ηρακλείου εντός των τειχών, ενώ από το 1930 μέχρι 

και το 1943 συντελούνται κάποιες μεμονωμένες κυρίως μετονομασίες στον αστικό πυρήνα και 

περισσότερο συγκροτείται η ιστορική μνήμη της «νέας πόλης», στις νεόδμητες συνοικίες των 

περιφερειακών συνοικιών εκτός των τειχών.  

Όπως αναφέραμε, τη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα στη θέση του 

δημαρχιακού αξιώματος εναλλάσσονται με την υποστήριξη της εκάστοτε κυβέρνησης ο 

φιλελεύθερος Βογιατζάκης και ο συντηρητικός Γεωργίου με τους δ. συμβούλους των δύο 

παρατάξεων να διαθέτουν σε κάθε περίοδο την πλειοψηφία για τις αποφάσεις των τοπικών 

ζητημάτων. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν η αναπόδραστη επίδραση της συγκυριακής 

παραταξιακής κυριαρχίας των τοπικών αρχόντων στη συγκρότηση της ιστορικής μνήμης της 

πόλης, ανάγοντας τις επιλογές των οδωνυμίων σε ένα παιχνίδι μικροπολιτικής τακτικής στο 

πλαίσιο της σφυρηλάτησης της συλλογικής συνείδησης της κοινωνίας. Έτσι, αυτό που συμβαίνει 

συχνότερα στον αστικό χώρο από το 1912 μέχρι το 1922 είναι η συνεχής μετονομασία των 

κεντρικότερων δρόμων και πλατειών της πόλης, κάθε φορά που το δ.σ. άλλαζε και 

μεταβάλλονταν οι πολιτικές ισορροπίες εντός των συμβουλίων, άλλοτε υπέρ της φιλελεύθερης 

και άλλοτε υπέρ της συντηρητικής παράταξης. Για παράδειγμα, συναντήσαμε από το 1912 έως 

το 1922 την παραδοσιακή οδό «Στρατώνος» να αλλάζει 4 φορές όνομα, από Διαδόχου 

Κωνσταντίνου σε Κουντουριώτου και το αντίστροφο, καθώς και την καθιερωμένη από την 

Κρητική Πολιτεία πλατεία Πρίγκηπος Γεωργίου να μετονομάζεται από τους φιλελεύθερους το 

1917 σε Στρατηγού Δαγκλή, να επαναφέρεται από τους συντηρητικούς το 1920 σε Πρ. Γεωργίου 

και με παρέμβαση του ίδιου του Ι. Βογιατζάκη να εδραιώνεται το 1922 το όνομα της 

«Ελευθερίας». Αντίστοιχα, η άτυπη πλατεία «σιντριβανίου» ονομάζεται το 1912 σε Βενιζέλου, 

για να μετονομαστεί το 1920 σε Νικηφόρου Φωκά και να επανέλθει το 1922 το όνομα του 

τελευταίου έτους της Αυτονομίας. Η μετονομασία της αγοράς Βεζίρ σε 25ης Αυγούστου το 1913, 

καθώς και δύο ακόμη ονοματοδοσίες το 1915 και το 1924 προς τιμήν του Κανακάρη και του 

Έβανς αντίστοιχα, εξετάζονται στο πλαίσιο ενός τοπικού εθνικισμού. 

Αυτό που προκαλεί πράγματι ενδιαφέρον είναι ότι για μια δεκαετία μετά την Ένωση δεν 

επιχειρείται από τα δ.σ. μια γενικότερη διευθέτηση του ζητήματος της ονοματοθεσίας του 

αστικού χώρου στο σύνολό του, αλλά μεμονωμένες επιλογές των κεντρικότερων δρόμων και 
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πλατειών ως αποτέλεσμα κυρίως μικροπολιτικών στρατηγικών και ανταγωνισμών σε σχέση με 

την ιστορική συνείδηση της κοινωνίας. Με εξαίρεση τις συνεχείς μετονομασίες που 

αναφέρθηκαν, ο αστικός πυρήνας του Ηρακλείου συνεχίζει να σηματοδοτείται με το καθεστώς 

της αρίθμησης των οικοδομικών τετραγώνων, οδών, πλατειών και κτηρίων της πόλης, ενώ στα 

επίσημα έγγραφα του δ.σ., τα αρχεία των αρχιτεκτόνων, καθώς και τον τοπικό Τύπο δεν 

συναντάμε μονάχα έναν μοναδικό αριθμό για τον ακριβή προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου 

δημόσιου χώρου, αλλά και τον παραδοσιακό, περιφραστικό τρόπο κατατόπισής του, δηλαδή την 

αναφορά στη συνοικία που ανάγεται, τυπική ή άτυπη, τα τοπωνύμια και άλλα σημεία κατατεθέν 

της περιοχής.  

Ωστόσο, αυτό που διαπιστώνουμε είναι η σταδιακή μετάβαση από τον παραδοσιακό 

τρόπο οργάνωσης και σκέψης του αστικού χώρου σε ένα νεωτερικό πρότυπο πλήρους ελέγχου 

του αστικού περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Το 1924 ο δήμαρχος Βογιατζάκης αιτείται την 

οριστική επίλυση του ζητήματος της ονοματοθεσίας των οδών και πλατειών της πόλης, 

ορίζονται τα μέλη της ΜΕ που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και τον 

Σεπτέμβριο του ίδιου έτους επικυρώνεται από το συμβούλιο ένας κατάλογος 8 πλατειών, 4 

λεωφόρων και 164 οδών της πόλης εντός των τειχών, που ταυτοποιούνται επίσημα στον χώρο 

δύο χρόνια αργότερα με την κατασκευή δημόσιων πινακίδων. Οι άνθρωποι που απαρτίζουν τη 

ΜΕ ονοματοθεσίας είναι ο γνωστός αρχαιολόγος Σ. Ξανθουδίδης, οι φιλόλογοι Ι. Τζοβενής και 

Ε. Αλεξίου, ο μηχανικός του Δήμου Α. Τσαντηράκης και ο πρόεδρος του δ.σ. Χατζηδάκης 

Νίβας. Με λίγα λόγια, πρόκειται για διακεκριμένες προσωπικότητες της τοπικής κοινότητας που 

διαθέτουν το κύρος, τη γνώση και την επιστημονικότητα για τη συγκρότηση των νέων 

συλλογικών ταυτοτήτων. Έκτοτε, διαχρονική και ενεργή συμμετοχή στην Επιτροπή 

ονοματοθεσίας αποκτά ο μηχανικός του Δήμου, βασικός εκφραστής όπως αποδείχτηκε του 

χωροθετικού και συνειδησιακού χαρακτήρα της πόλης. 

 Μελετώντας τον κατάλογο των επικυρωμένων ονομασιών του 1924, επιχειρήσαμε να τις 

συγκρίνουμε με τις επιλογές του 1905 και διαπιστώσαμε ότι 100 από τα 176 ονόματα ήταν ίδια, 

χωρίς βέβαια να προσδιορίζουν σε απόλυτο βαθμό τον ίδιο χώρο. Η ταύτιση των ονομάτων σε 

ποσοστό 56,8% μας έκανε να αναρωτηθούμε, αφενός ποιοι παράγοντες την εξασφάλισαν, 

αφετέρου τι αντικατέστησε τις παλιές ονομασίες. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει η διαδικασία της 

ονοματοθεσίας αποτελεί μια σαφή πολιτική πράξη, αφού διαμορφώνει τη συλλογική και 

κοινωνική συνείδηση. Άρα, η περιθωριοποίηση παλαιότερων ονομασιών και η επιλογή νέων 
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αποτελεί πολιτική επιλογή και αναθεώρηση της ιστορίας από τους φορείς εξουσίας που 

προβάλλουν συγκεκριμένα κοινωνικά πρότυπα και ιδανικά για τη σφυρηλάτηση μιας ενιαίας 

τοπικής και εθνικής ταυτότητας. Εξετάζοντας τους δύο καταλόγους, αρχικά συμπεράναμε ότι η 

ΜΕ έχει ανασυσταθεί ως προς τα πρόσωπα που την απαρτίζουν, με εξαίρεση τον Ξανθουδίδη 

που πιθανόν και μεταφέρει στη νέα επιστημονική ομάδα τις επιλογές της περιόδου της 

Αυτονομίας. Η δράση του Ξανθουδίδη στην τοπική και εθνική αρχαιολογία και ιστοριογραφία 

είναι ενεργή, ενώ η επιστημονική λειτουργία του έργου του και ο πνευματικός διάλογός του με 

την πρωτεύουσα και τα υπόλοιπα ακαδημαϊκά ρεύματα της Ευρώπης225 επιβεβαιώνει τη 

γεφύρωση των δύο καταλόγων και την αντίληψη για μια εθνική ιστορία του τρίσημου σχήματος 

Αρχαίας Ελλάδας-Βυζαντίου-Νεότερης Ελλάδας. 

 Πράγματι, αξιολογώντας τις επιλογές που διατηρούνται στα νέα οδωνύμια της πόλης 

διαπιστώνουμε ότι όλες προέρχονται από την ίδια ιδεολογική δεξαμενή, την αέναη ελληνική 

ιστορία του έθνους όπως αυτή διαμορφώθηκε από τη συγκρότηση της εθνικής συνείδησης και το 

έργο εθνικών ιστοριογράφων του 19ου αιώνα, όπως ο Παπαρρηγόπουλος και ο Ζαμπέλιος, αλλά 

και την επιστημονική, ιστορική οπτική των σύγχρονων χρόνων με βασικό εκφραστή στο 

ελληνικό Πανεπιστήμιο τον Σπ. Λάμπρο. Επισημάναμε άλλωστε την επίδραση του Λάμπρου στο 

έργο του Ξανθουδίδη της αυτόνομης περιόδου για την Επίτομο Ιστορία της Κρήτης και τις 

εθνικές και επιστημονικές επιρροές του στο όψιμο έργο του κρητικού αρχαιολόγου τη δεκαετία 

του 1920. Επομένως, μπορεί η ρομαντική ιδεολογία του 19ου αιώνα και των δύο πρώτων 

δεκαετιών του 20ού αιώνα να είχε περιοριστεί αρκετά, ιδιαιτέρως μετά την πολιτική αποτυχία του 

μικρασιατικού μετώπου, ωστόσο η ιστοριογραφία της εποχής διατηρούσε τις εθνικές της βάσεις.  

Από την ονοματοθεσία του 1924, η πλειοψηφία των ονομάτων προέρχονταν από την 

τοπική ιστορία του Ηρακλείου και της Κρήτης, καθώς και από το σύνολο της εθνικής, όπως 

νοούνταν, ιστορίας. Εντοπίζουμε από τη μία ονόματα της τοπικής μυθολογίας και αρχαιολογίας, 

των ιστορικών πόλεων και επαρχιών του νησιού, των εκκλησιών και των αγίων, των αγωνιστών 

και των επαναστατικών αγώνων της Κρήτης, από την άλλη μνεία γίνεται σε ονόματα, πόλεις, 

αγίους και αγωνιστές ολόκληρης της νεοελληνικής ιστορίας εντάσσοντας την ιστορία της πόλης 

στην ιστορία του νεοελληνικού έθνους. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως ανάλογα με τα 

πολιτικά αιτήματα κάθε περιόδου μεταβαλλόταν ο συνειδησιακός χάρτης της συλλογικής 

                                                           
225 Κ. Κόπακα, «Ο Στέφανος Ξανθουδίδης. Ο πρωτεργάτης της κρητικής αρχαιολογίας», Tιμητικός τόμος R.F. 
Willetts, Cretan Studies 7, 2002, 125-140 και Ε. Ζέη, «Τοπική διανόηση, ιστορία και ιστοριογραφία στο Ηράκλειο 
κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα», ό.π., 269-293. 
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μνήμης. Έτσι, την περίοδο της Αυτονομίας κυριαρχούν ονομασίες τοπικών αγωνιστών της 

Κρήτης και άλλων παραγόντων που συνέβαλαν στο πολίτευμα της Κρητικής Πολιτείας, όπως οι 

4 Ναυάρχοι των μεγάλων δυνάμεων, μιας και αυτό ήταν το πρόσφατο πολιτικό επίτευγμα της 

περιόδου σύμφωνα με την κυρίαρχη εθνικιστική ιδεολογία. Μετά την ένωση της Κρήτης με την 

Ελλάδα και την επίτευξη της εθνικής ολοκλήρωσης το διακύβευμα ήταν η συγκρότηση μιας 

ενιαίας εθνικής συνείδησης και υπό αυτό το πρίσμα το πεδίο της τοπικής ιστορίας διεύρυνε τις 

εθνικές προεκτάσεις της. Η πληθώρα των τοπικών αγωνιστών και μαχών συνεχίζει να αποτελεί 

βασική κατηγορία της δημόσιας ιστορικής μνήμης, αλλά περιορίζεται ο ποσοτικός τους όγκος 

και πλέον συναντάμε ιστορικές μάχες του έθνους, όπως του Σαρανταπόρου και της Δοϊράνης, 

πρόσωπα και γεγονότα του συνόλου της «ένδοξης», νεοελληνικής ιστορίας. Εν τέλει, τη θέση 

των παλαιότερων πολυπολιτισμικών τοπωνυμίων παίρνουν ονομασίες της αρχαίας, μεσαιωνικής 

και νεώτερης εθνικής ιστορίας της Κρήτης και της Ελλάδας, διατηρώντας στο επίκεντρο της 

συνειδησιακής βάσης αυτό που θεωρούνταν ως εθνικά ελληνικό.  

Επιπροσθέτως, η πολιτική συγκυρία της εποχής, όπως η κατάργηση της βασιλείας το 

1924 και η κυριαρχία της φιλελεύθερης παράταξης, οδηγεί στην έκπτωση των βασιλικών 

ονομάτων από τον χάρτη της συλλογικής συνείδησης, τη στιγμή που τα πρόσωπα της 

φιλελεύθερης πολιτικής σκηνής εδραιώνονται στη θέαση του αστικού χώρου. Εντούτοις, 

πρόθεση του Βογιατζάκη φαίνεται πως ήταν η οριστική επίλυση της σηματοδότησης του χώρου 

και γι’αυτό δεν επιλέγονται πρόσωπα που μπορούν να προκαλέσουν ιδεολογικές και πολιτικές 

συγκρούσεις στο δ.σ. και κατ’ επέκταση στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου. Επομένως, 

μπορεί η διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης και η εκ των «άνω» αυτοπροβολή της στο 

συλλογικό χώρο να αποτελούν μια πολιτική πράξη που πάντοτε υποδήλωνε μικροπολιτικές και 

παραταξιακές σκοπιμότητες, όμως στην πλειοψηφία της διαλογής του 1924 τα ονόματα 

εξέφραζαν έναν ενιαίο πολιτικό στόχο, τη συγκρότηση της τοπικής και εθνικής ιστορικής 

ταυτότητας της Κρήτης και του νεοελληνικού έθνους για την εκπλήρωση της εθνικής 

ενοποίησης σε επίπεδο συνειδησιακό, αφού σε πολιτικό είχε ήδη επιτευχθεί.  

Το 1928 στα ΠΔΣ διαβάσαμε για τον θάνατο και την αντικατάσταση του Ξανθουδίδη και 

του Χατζηδάκη Νίβα από δύο νέα μέλη της ΜΕ, τον γνωστό εκδότη και ιστορικό Ι. Μουρέλλο 

και τον γυμνασιάρχη και γνωστό πολιτευτή Α. Βουρδουμπάκη. Έτσι, ολοκληρώνεται ο κύκλος 

δράσης του Ξανθουδίδη στη ΜΕ και η καταλυτική επίδρασή του στον αρχαιολογικό, 

ιστοριογραφικό και συνειδησιακό χώρο του Ηρακλείου στα τέλη του 19ου και τις τρεις πρώτες 
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δεκαετίες του 20ού αιώνα. Με αφορμή την αντικατάσταση αυτή επιβεβαιώνεται για πρώτη φορά 

γραπτά πως ο πρόεδρος του δ.σ. θα προεδρεύει της ΜΕ, όπως είχε συμβεί και το 1924 με τον 

Χατζηδάκη Νίβα, γεγονός που συνοδεύει όλες τις συστάσεις ΜΕ του Μεσοπολέμου. Συνεπώς, 

συνειδητοποιούμε για ακόμη μια φορά πως στην ομάδα της ονοματοθεσίας συμπεριλαμβάνονται 

διανοούμενοι και επιστήμονες της τοπικής κοινωνίας, όπως καταξιωμένοι αρχαιολόγοι, 

φιλόλογοι και μηχανικοί, αλλά και άνθρωποι με κύρος και πολιτική εξουσία, όπως ο πρόεδρος 

του δ.σ. Στην ίδια συνεδρίαση καταγράφεται ακόμα πως η ΜΕ οφείλει να ολοκληρώσει το έργο 

της μετονομασίας των υπολειπόμενων οδών και συνοικισμών της πόλης, γεγονός που σημαίνει 

ότι δεν είχαν λάβει ταυτότητα όλοι οι αστικοί χώροι της πόλης.  

Πράγματι, το επόμενο έτος αποφασίζεται από το συμβούλιο η ονοματοθεσία 12 νέων 

οδών και πλατειών της πόλης, που είτε διέθεταν μονάχα αρίθμηση από το καθεστώς οργάνωσης 

της Αυτονομίας, είτε διατηρούσαν ακόμα οθωμανικά ονόματα και κάποιες πρώτες 

μετονομασίες, παρά την ένσταση του δημάρχου να μην αλλάζουν ονομασία οι ήδη εγκεκριμένοι 

οδοί, αφού μεταξύ των άλλων έχουν συμβολαιογραφηθεί ακίνητα. Το 1929 ολοκληρώθηκε η 

οκταετής δημαρχιακή θητεία του Βογιατζάκη και η νοηματοδότηση του βασικού ιστορικού 

χώρου του Ηρακλείου εντός των τειχών, μια προσπάθεια που προώθησε ο ίδιος ο δήμαρχος 

προσωπικά με την υποστήριξη της ΜΕ και του δ.σ. Μετά από μακροχρόνιες συζητήσεις, το 

1924 αποφασίστηκε η πρώτη διευρυμένη επίλυση της ονοματοθεσίας ή μετονομασίας και δύο 

χρόνια αργότερα ο βασικός αστικός χώρος του Ηρακλείου εμφάνιζε στη δημόσια θέα του νέες 

ταυτότητες, τα νέα ιστορικά εθνικά πρότυπα της υπό διαμόρφωση συλλογικής μνήμης. Μέχρι το 

1929 η σηματοδότηση του ιστορικού χώρου είχε αλλάξει ριζικά και το νέο καθεστώς των 

οδωνυμίων αντικαθιστούσε εκείνο της αρίθμησης των δρόμων, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο 

στον δημόσιο χώρο, όπου τοποθετήθηκαν πινακίδες, όσο στα επίσημα έγγραφα του Δήμου, των 

μηχανικών και σε μεγάλο βαθμό στον τοπικό Τύπο.   

Σύμφωνα με την έρευνά μας, το επόμενο μεσοπολεμικό διάστημα θα αποφασιστούν 

ονοματοθεσίες νέων χώρων και μετονομασίες στον αστικό πυρήνα της πόλης, με την 

πλειονότητα όμως των ονομασιών του 1924 να μη χάνουν τη διαχρονική ισχύ τους. Πιο 

συγκεκριμένα, παρατηρήσαμε ότι στη δημαρχιακή θητεία του νεοεισελθέντα πρόσφυγα Α. 

Παπαδόπουλου (1929-1934) διαμορφώνονται λιγοστές νέες ταυτότητες στην πόλη εντός των 

τειχών, κι αυτές περισσότερο με την πρόθεση να τιμηθούν σημαντικές προσωπικότητες του 

πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος, όπως τοπικοί επαναστάτες, διανοούμενοι και ευεργέτες της 
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πόλης, παρά ως μια ανάγκη προσδιορισμού ενός νεόδμητου αστικού περιβάλλοντος. Μάλιστα 

από το 1932 η ΜΕ αναλαμβάνει την ονοματοθεσία και μετονομασία κυρίως στις νεόδμητες 

περιφερειακές συνοικίες εκτός των τειχών και πραγματοποιούνται λιγοστές μετονομασίες στον 

πυρήνα της πόλης.  

 Από το 1934 μέχρι την έλευση των κατοχικών δυνάμεων δήμαρχος Ηρακλείου είναι ο Μ. 

Γεωργιάδης της φιλελεύθερης παράταξης και σε σχέση με τον ιστορικό χώρο και τις ταυτότητές 

του εντοπίζουμε τέσσερις βασικές θεματικές: α) την πολιτική σύγκρουση της βενιζελικής με τη 

συντηρητική παράταξη και τα ιδεολογικοπολιτικά συγκείμενά της στην ιστορική συνείδηση του 

συλλογικού χώρου, β) την επικράτηση του μεταξικού καθεστώτος και την αυτοπροβολή του 

στον αστικό χώρο μέσω της κεντρικής και τοπικής εξουσίας, γ) τα αιτήματα συλλογικοτήτων 

και κοινωνικών ομάδων, όπως των κατοίκων μιας συνοικίας ή γειτονιάς για τη συγκρότηση 

ταυτοτήτων, δ) ονοματοθεσίες νέων αστικών χώρων και μετονομασίες των τούρκικων 

υπολειμμάτων από τη ΜΕ. 

Ως προς την ιδεολογική και πολιτικοκοινωνική πάλη μεταξύ των φιλελεύθερων και των 

λαϊκών, ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικές συγκυρίες συναντάμε εντός του δ.σ. έντονους 

διαλόγους και διαφωνίες για τις ονομασίες κεντρικών δρόμων και πλατειών της πόλης, όπως για 

την πλατεία Βενιζέλου, η οποία μετονομάζεται το 1935 Ομονοίας, για να αποκατασταθεί και 

πάλι με το όνομα του τέως πρωθυπουργού έναν χρόνο αργότερα. Η επικράτηση της δικτατορίας 

του Μεταξά και η στήριξη του αυταρχικού, εθνικιστικού καθεστώτος από τη βασιλική 

οικογένεια ανέτρεψε εκ νέου τις ισορροπίες στο συνειδησιακό χάρτη της πόλης. Στην έρευνα 

στα ΠΔΣ διαβάσαμε την επίσημη εντολή της κεντρικής κυβέρνησης προς όλες τις Νομαρχίες της 

χώρας για να δοθεί στην κεντρικότερη οδό κάθε πόλης το όνομα της «4ης Αυγούστου». Στην 

περίπτωση του Ηρακλείου, η συγκεκριμένη πολιτική πράξη συντελείται τον Μάιο του 1937 στον 

δρόμο των «Ακτάρικων». Εντός του δ.σ. ξεκινούν νέες λογομαχίες για τις ταυτότητες του χώρου 

με τους φιλελεύθερους αντιπροσώπους να τάσσονται υπέρ της διατήρησης ονομάτων όπως του 

Βενιζέλου και του Κουντουριώτου και τους συντηρητικούς να αντιπροτείνουν τα βασιλικά 

ονόματα. Ο Γεωργιάδης παρεμβαίνει στο συμβούλιο και υποστηρίζει να δοθεί τέλος στις 

διαδικασίες μετονομασίας, αφού αποτελούν «εκδηλώσεις κομματικής επιβολής» και δεν 

εκπνέουν την «ομόνοια και ομαλότητα της σεβαστής κυβέρνησης», αλλά μετά από μια σειρά 

διαφωνιών επικυρώνεται κατά πλειοψηφία η μετονομασία της λεωφόρου Μίνωος σε Βασιλέως 

Γεωργίου Β΄.  
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Λίγους μήνες αργότερα ο δήμαρχος προτείνει ως ένδειξη «ευγνωμοσύνης στο εθνικό 

έργο του» οδωνύμιο προς τιμήν του κυβερνήτη Μεταξά, πράξη που υπερψηφίζεται για την 

πρότινος οδό Δαιδάλου. Βέβαια, όπως ο Γεωργιάδης έτσι και ο Ι. Μουρέλλος, μέλος της ΜΕ 

ονοματοθεσίας, γνωστός ιστορικός και δημοσιογράφος της πόλης και βασικός υποστηρικτής της 

φιλελεύθερης παράταξης μαζί με τον δήμαρχο επί σειρά ετών, τάσσεται εμπράκτως στο πλευρό 

του μεταξικού καθεστώτος και το 1939 προτείνει στο δ.σ. τις μετονομασίες δύο κεντρικών οδών 

με βασιλικά ονόματα, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Πρίγκιπος Γεωργίου, για να εκφράσει το 

«νέο» πνεύμα της «εθνικής συσπείρωσης και ομόνοιας». Οι δύο προτάσεις γίνονται δεκτές από 

το δ.σ. και με αυτόν τον τρόπο λίγο πριν την έλευση των γερμανικών κατοχικών δυνάμεων, 

συνυπάρχουν στον ιστορικό χώρο του Ηρακλείου τα ονόματα της φιλελεύθερης και 

συντηρητικής παράταξης, όπως και εκείνα του μεταξικού καθεστώτος, στο πλαίσιο της εθνικής 

ομόνοιας και της κατάπαυσης μακροχρόνιων πολιτικών αντιπαλοτήτων. 

Από την άλλη, αυτό που παρατηρήσαμε για πρώτη φορά στη διαδικασία ονοματοθεσίας 

ή μετονομασίας του αστικού χώρου τη δεκαετία του 1930 και κυρίως στη μεταξική περίοδο της 

δημαρχιακής εξουσίας του Γεωργιάδη είναι ότι έτερα κοινωνικά σύνολα, χωρίς πολιτική ισχύ ή 

τυπική αρμοδιότητα από τον Δήμο, αιτούνται ονομασίες για να εκφράσουν τις ταυτότητές τους. 

Έτσι, συναντήσαμε αιτήματα δημοτών που ζητούν τη μετονομασία των συνοικιών τους για να 

εκδηλώσουν την αυτοσυνειδησία τους, από τα οποία τα περισσότερα έγιναν δεκτά, ειδικότερα 

όταν κρίθηκε από τον δημοτικό παράγοντα ότι εκφραζόταν η τοπική, εθνική ή εθνικιστική 

ιδεολογία και ο παραγκωνισμός ξενόφωνων τοπωνυμίων. Σε άλλες περιπτώσεις, διαβάσαμε την 

πρόταση του «Έφορου Βιβλιοθήκης» Σ. Σπανάκη για οδωνύμιο προς τιμήν του Ιωσήφ Γκερόλα 

και του ιστορικού του έργου, ένα αίτημα του «Συλλόγου Πολυτέκνων Ηρακλείου» για οδωνύμιο 

προς τιμήν του Νομάρχη Ηρακλείου και την πρόταση κατοίκων της πόλης, προκειμένου να 

τιμηθεί ο εν ζωή δήμαρχος Γεωργιάδης και το έργο του, προτάσεις που έγιναν δεκτές.  

Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματά μας για τη διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης στον 

αστικό χώρο του Μεσοπολέμου, παρατηρήσαμε ότι πέρα από τις προτάσεις-παρεμβάσεις των 

πολιτικών παραγόντων και τα εξωγενή αιτήματα των δημοτών που εκφράζονται εντονότερα τη 

δεκαετία του 1930, συγκροτείται η ΜΕ με βασική αρμοδιότητα την ονοματοθεσία και 

μετονομασία των συνοικιών, οδών και πλατειών της πόλης, καθώς και την οριοθέτησή τους 

στον χάρτη, αντίστοιχη εκείνη των προηγούμενων ετών, όπως του 1924 που είχε διαμορφώσει 

το βασικό συνειδησιακό πυρήνα της πόλης. Από το πρώτο έτος του νέου δ.σ. του Γεωργιάδη, το 
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1934, καταγράφονται τα νέα μέλη της ΜΕ στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο ίδιος ο δήμαρχος 

αιτιολογώντας την ενεργή συμμετοχή του στο εν λόγω ζήτημα, τα μέλη του δ.σ. Σ. Αλεξίου και 

Δ. Χαλκιαδάκης, οι καθηγητές Α. Βουρδουμπάκης και Ι. Τζοβενής, ο κτηματίας Α. Μιχελιδάκης 

και ο ιστορικός Ι. Μουρέλλος. Το 1937 ο Γεωργιάδης πρότεινε τη σύσταση της ΜΕ να 

απαρτίζουν ο Μουρέλλος, ο γυμνασιάρχης Δ. Ζωγραφάκης, ο δικηγόρος Μ. Πλεύρης, ο 

μηχανικός του Δήμου Α. Τσαντηράκης και ο Μεταφραστής των Τούρκικων Αρχείων Ν. 

Σταυρινίδης, όμως μετά την παρέμβαση του συμβουλίου, στην αμιγώς επιστημονική ομάδα 

συμπεριλήφθηκαν δ. σύμβουλοι, ο Δ. Χαλκιαδάκης, ο Ε. Γαλενιάνος, ο Α. Καμαράς, όπως και ο 

διευθυντής της Δημόσιας Εμπορικής Σχολής, Ι. Τζοβενής. Παρά την πρόθεση του Γεωργιάδη να 

συμμετάσχουν στη νέα ΜΕ μέλη με αυστηρά επιστημονικό κύρος, η παρέμβαση δ. συμβούλων 

ολοκλήρωσε τη σύνθεση της ΜΕ με πρόσωπα του τοπικού πολιτικού παράγοντα.  

Το 1940 ανατέθηκε στη ΜΕ η διαλογή νέων ονομασιών για τον προσδιορισμό των 

ανωνύμων χώρων της πόλης, κυρίως σε τοποθεσίες εκτός της παραδοσιακής τειχισμένης πόλης, 

δηλαδή στους περιφερειακούς συνοικισμούς που διαμορφώθηκαν κυρίως τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες. Σχετικά με την ονοματοθεσία που συντελέστηκε σε ό,τι αφορά την πόλη εντός των 

τειχών, δόθηκαν ταυτότητες σε νεόδμητους δρόμους και πλατείες της πόλης, με τα νέα ονόματα 

του αστικού χώρου να εκφράζουν την αντίληψη της εθνικής ιστορίας και φυσικά στο πλαίσιο 

του εξελληνισμού των παλαιότερων τουρκικών μνειών. Πρόκειται για τις τελευταίες ονομασίες 

και μετονομασίες στην κυρίως πόλη του Ηρακλείου το μεσοπολεμικό διάστημα και η ιδεολογική 

προέλευσή τους αντλείται από την ενιαία, εθνική αρχαία βυζαντινή και νεότερη ελληνική 

ιστορία, όπως δηλαδή και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Για ακόμη μια φορά οι επιλογές 

συγκρότησης της ιστορικής συνείδησης πραγματοποιούνταν με κριτήρια εθνικά, το επέτρεπε 

άλλωστε η παρούσα πολιτική συνθήκη του μεταξικού καθεστώτος, ενώ δεν συναντάμε έναν νέο 

κύκλο διαφωνιών σε επίπεδο παρατάξεων, αφού οι μικροπολιτικές έριδες για τη συλλογική 

συνείδηση του αστικού χώρου είχαν περιοριστεί με τα ονόματα των φιλελεύθερων και των 

συντηρητικών να συμβολοποιούνται από κοινού στην αστική μνήμη της πόλης. 

Σχετικά  με την ονοματοθεσία του 1940, διαπιστώσαμε ότι τον κατάλογο των ονομάτων 

συνόδευε κατά αύξουσα σειρά αρίθμησης ένας περιφραστικός προσδιορισμός του αστικού 

χώρου. Συχνότερα είδαμε την καθιερωμένη αρίθμηση μιας τοποθεσίας, όπως αυτή 

διαμορφώθηκε από την περίοδο της Αυτονομίας, την αναφορά σε κοντινές οδούς, πλατείες, 

γνωστές δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες, ενώ για τον ακριβή εντοπισμό συναντήσαμε και τα 
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παραδοσιακά άτυπα τοπωνύμια και τις παλιές «συνοικίες» και συντεχνίες του Χάνδακα, πάνω 

στα οποία συγκροτούνταν η συλλογική μνήμη των χρόνων της Κρητικής Πολιτείας και των 

χρόνων της οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί. Αυτός ο περιγραφικός και παραδοσιακός τρόπος 

προσδιορισμού των δρόμων και των πλατειών στον αστικό πυρήνα της πόλης από την ΜΕ, που 

απαρτίζεται από μέλη μιας αστικής τάξης με επιστημονικό κύρος και πολιτική εξουσία, 

προσωπικότητες όπως ο Μουρέλλος, ο Σταυρινίδης, ο Τσαντηράκης και οι υπόλοιποι δ. 

σύμβουλοι, επιβεβαιώνει ότι μέχρι το τέλος των μεσοπολεμικών χρόνων κι ενώ έχει περάσει μια 

δεκαπενταετία από την πρώτη, γενικευμένη επίσημη νοηματοδότηση του ιστορικού χώρου, η 

αστική τάξη του Ηρακλείου διατηρεί στη μνήμη της τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης και 

οργάνωσης του αστικού χώρου. Αντίστοιχα, μέλη της εμπορικής τάξης και οικονομικά 

ασθενέστερα στρώματα, όπως μικρομαγαζάτορες και μικροπωλητές, προσδιορίζουν στον τοπικό 

Τύπο την επαγγελματική τους δράση αναφέροντας συχνά το επίσημο από το κράτος οδωνύμιο 

και τον αριθμό του οικήματός τους, τα οποία φυσικά διευκόλυναν τον εντοπισμό τους μιας και 

υπήρχε η δημόσια σηματοδότησή τους, από την άλλη καταγράφονται ακόμα τα παραδοσιακά 

τοπωνύμια και οι άτυπες «συνοικίες» της πόλης, π.χ. τα «Λεμπλετζίδικα», τα «Γιαμαλάδικα», 

κ.α.  

Στον απόηχο της έρευνας επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά η εκ προοιμίου παραδοχή 

για την πολιτική σημασία της συμβολοποίησης ονομασιών στον δημόσιο, αστικό χώρο και τη 

συλλογική μνήμη, αυτή τη φορά από έναν απολυταρχικό φορέα εξουσίας, τη γερμανική 

κατοχική κυβέρνηση της Ελλάδας. Διαβάσαμε στα ΠΔΣ το 1943 τη διαταγή του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να μετονομαστούν οι χώροι που τιμούσαν την «4η 

Αυγούστου», τον Ι. Μεταξά και τον βασιλιά Γεώργιο Β΄. Το κατοχικό δ.σ. διευθέτησε τη 

μετονομασία των τριών οδών, που πλέον καλούνταν Αθηνών, Δαιδάλου και Μίνωος αντίστοιχα. 

Στην παρούσα φάση, ο κεντρικός φορέας εξουσίας προωθεί την αποσυμβολοποίηση του 

προηγούμενου καθεστώτος στην προσπάθειά του να εδραιωθεί πολιτικά και συνειδησιακά στον 

νέο χώρο ελέγχου του.  

Λίγους μήνες αργότερα συναντήσαμε μια ανάλογη πολιτική ενέργεια, αυτή τη φορά από 

τον τοπικό φορέα εξουσίας, τον υπουργό του γενικού διοικητή Κρήτης και Νομάρχη Ηρακλείου 

Ι. Πασσαδάκη, που ζητά να τιμηθεί ο στρατηγός Μπρόγερ στη δημόσια θέαση και μνήμη της 

πόλης. Ο αντικομουνιστής και διορισμένος από τον διοικητή Κρήτης Μπρόγερ, Πασσαδάκης, 

υποστηρίζει ότι η πράξη αυτή θα συμβάλλει στην «αρμονική συμβίωση» με τη νέα πολιτική 
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κατάσταση και στην απομάκρυνση των αντιστασιακών οργανώσεων που έχουν οδηγήσει σε 

σειρά αντιποίνων και μεγάλες καταστροφές. Η δημόσια αυτοπροβολή της «ευγνωμοσύνης και 

της συμφιλίωσης» με το νέο απολυταρχικό και ναζιστικό καθεστώς και η εναντίωση με 

αντιστασιακά κινήματα και τον χώρο της «αριστεράς» αποτελεί μια σαφή πολιτική θέση. Η νέα 

τάξη πραγμάτων αναμόρφωσε, έστω και πρόσκαιρα, τον ιστορικό χώρο της πόλης, παραγκώνισε 

αρχικά με κεντρική διαταγή το πρόσφατο πολιτικό παρελθόν της «δεξιάς» διακυβέρνησης της 

χώρας και έπειτα με μια ακόμη εντολή αυτή τη φορά από τον τοπικό παράγοντα ελέγχου 

επεδίωξε να εδραιώσει την αυταρχική εξουσία της και να περιχαρακώσει τη δυναμική του 

αντιστασιακού, κομουνιστικού κινήματος. Βέβαια, με την απομάκρυνση των γερμανικών 

κατοχικών δυνάμεων και την τυπικά, νέα, ανεξάρτητη εθνική διακυβέρνηση της χώρας, η μνήμη 

του αστικού χώρου μεταβλήθηκε εκ νέου, με το όνομα του Μπρόγερ να περνάει στη λήθη της 

ιστορίας. 

Έτσι ολοκληρώνεται τις πρώτες πέντε δεκαετίες του 20ού αιώνα, η απόπειρα του 

τοπικού φορέα εξουσίας, του Δήμου, συχνά με την άμεση ή έμμεση παρέμβαση της κεντρικής 

διοίκησης, να συγκροτήσει την ιστορική μνήμη του αστικού χώρου και τη συνειδησιακή 

ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου, μετασχηματίζοντας τις συλλογικές έννοιες της 

«τοπικότητας» και του «έθνους» ανάλογα με τις ιδεολογικοπολιτικές συγκυρίες των επί μέρους 

ιστορικών εποχών, της Αυτονομίας της Κρητικής Πολιτείας, των ιδιαιτεροτήτων της 

μεσοπολεμικής περιόδου, των μεταξικών και κατοχικών χρόνων. Αν η πολιτική ανάγκη της 

ένωσης της Κρήτης με την επίσημη Ελλάδα γεννούσε την κυρίαρχη ρομαντική ιδέα της 

συγκρότησης ενιαίας εθνικής συνείδησης και ενοποίησης την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, 

μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η έννοια του έθνους επαναπροσδιοριζόταν υπό το πρίσμα της 

ιδεολογικοπολιτικής πάλης των φιλελεύθερων και των συντηρητικών, αργότερα στους όρους 

του μεταξικού και ναζιστικού καθεστώτος. Κι αν η περίοδος της γερμανικής κατοχής 

αναμόρφωσε τον «εθνικό διχασμό» με το συνοπτικό δίπολο Εθνική Αντίσταση - Ελληνική 

Πολιτεία και Τάγματα Ασφαλείας, με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τον 

παραγκωνισμό της εθνικοσοσιαλιστικής ιδεολογίας των ναζί, η ιδεολογική και πολιτική πάλη 

μεταφερόταν μεταξύ της δυτικής, καπιταλιστικής δημοκρατίας και του κομμουνισμού.  

Σε κάθε περίπτωση, η συγκρότηση της συλλογικής μνήμης στον αστικό χώρο συνδεόταν 

άρρηκτα, αφενός με την κυρίαρχη ιδεολογία της εθνικής ιστορίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε 

ήδη από τον ρομαντικό 19ο αιώνα και την τριμερή διάκρισή της σε αρχαιοελληνική, βυζαντινή 
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και νεότερη ελληνική ιστορία, αφετέρου με τις συγκυριακές και ευμετάβλητες συνθήκες κάθε 

περιόδου όποτε αναθεωρούνταν η ιστορική μνήμη από τις ιδεολογικοπολιτικές συνιστώσες των 

κεντρικών και τοπικών παραγόντων εξουσίας. Συνεπώς, ο αναθεωρημένος τρόπος οργάνωσης 

και αντίληψης του αστικού χώρου μέσω του καθεστώτος της αρίθμησης και της ονοματοθεσίας 

ή μετονομασίας μπορεί να εξασφαλίζει έναν ορθολογικότερο τρόπο διαχείρισης της πόλης σε 

επίπεδο συγκοινωνιακό και εμπορικό, απόρροια της αστικής ανάπλασης, επέκτασης και 

αναθεώρησης από τα οθωμανικά στα μεσοπολεμικά χρόνια, αλλά παράλληλα επισφραγίζει το 

διοικητικό έλεγχο της κοινωνίας και σφυρηλατεί μια εκ των «άνω» ενιαία ιστορική μνήμη, ως 

διαδικασία των σύγχρονων εθνών-κρατών να εδραιωθούν πολιτικά και να αναγνωριστούν 

ιδεολογικά από τους πολίτες τους. Από την άλλη, η συγκρότηση της συλλογικής μνήμης 

αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία που συνεχώς μεταβάλλεται και όπως αποδείχτηκε από την 

παρούσα μελέτη οι νοηματοδοτήσεις του αστικού χώρου ακόμα κι όταν εδραιώνονται για 

δεκαετίες σε τυπικό επίπεδο δεν αντικαθιστούν σε απόλυτο βαθμό τις παλαιότερες, άτυπες και 

παραδοσιακές ονομασίες, το λεκτικό βίωμα ταυτοποίησης τοποθεσιών, επιβεβαιώνοντας τον 

πλουραλισμό των πολιτισμικών ωσμώσεων και την ιστορική πάλη μεταξύ παλαιού και νέου, 

συντηρητικού και φιλελεύθερου, πολυπολιτισμικού και εθνικού.  
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 Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος εν Κρήτη, 

Βικελαία βιβλιοθήκη Ηρακλείου: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων, Χανιά 1908-1914. 
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https://archive.patris.gr/articles/208928
https://archive.patris.gr/articles/137977#.WxUGXu6FPcd
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Αρχεία 

 Κατάλογος αρχιτεκτονικών σχεδίων (ΚΑΣ), 1900-1910, Αρχείο Δήμου Ηρακλείου, 

Βικελαία βιβλιοθήκη Ηρακλείου: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων. 

 Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου και Μονίμου Επιτροπής Ηρακλείου, τόμοι 1-56, 

Ηράκλειο 1900-1945, Βικελαία βιβλιοθήκη Ηρακλείου: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων. 

 Σχέδιον της πόλεως Ηρακλείου Κρήτης εκδοθέν υπό των καταστημάτων Ι.Δ. Μουρέλλου 

& Σία, 1. Οι αριθμοί επί των γωνιών των τετραγώνων εμφαίνουν τους αριθμούς των οδών, 

υπογεγραμμένο από τον Μ. Σαββάκη (μηχανικό του Δήμου), 18 Μαΐου 1923, Αρχείο Δήμου 

Ηρακλείου, Βικελαία βιβλιοθήκη Ηρακλείου: Τμήμα αρχείων και εφημερίδων.  

 Φωτοτυπίες από την σειρά α΄ των αρχιτεκτονικών σχεδίων για την περίοδο της Κρητικής 

Πολιτείας (ΣΑΣ), Αρχείο Δήμου Ηρακλείου, 1901-1913, Βικελαία βιβλιοθήκη Ηρακλείου: 

Τμήμα αρχείων και εφημερίδων. 


