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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 Απφ  ηελ  ηνπηθή  ηζηνξία  ηεο  Κξήηεο  ηνπ  20νχ  αηψλα, αλ  φρη  σο  ην  

πξψην, πάλησο  σο  έλα  απφ  ηα  γλσζηφηεξα  γεγνλφηα,  επηζεκαίλεηαη  ε  

επνλνκαδφκελε  Μάρε  ηεο  Κξήηεο.  Οη  ζπλερείο  ενξηαζηηθέο  εθδειψζεηο  θαη  νη  

εζληθνχ  ραξαθηήξα  αλαθνξέο  ζε  απηήλ  έρνπλ  ζπληειέζεη  ζηελ  δεκηνπξγία  κηαο  

ζπιινγηθήο  κλήκεο
1
  γηα  ην  λεζί  θαηά  ηε  δεθαεηία  ηνπ  1940,  πνπ  πεξηνξίδεηαη  

ζηε  ζεκαζία  θαηάιεςήο  ηνπ  θαη  ζηε  δηεμαγσγή  ηεο  αληίζηαζεο  ζην  εζσηεξηθφ  

ηνπ. Ζ  ηζηνξηνγξαθία  ηνπ  Γεπηέξνπ  Παγθνζκίνπ  δελ  ζπκπεξηιακβάλεη  άιιεο  

πξνζεγγίζεηο  γχξσ  απφ  ηελ  ηζηνξία  ηνπ  λεζηνχ  εθείλεο  ηεο  πεξηφδνπ. 

Παξάιιεια,  νη  ηζηνξηθέο  κειέηεο  πνπ  ηα  ηειεπηαία  ρξφληα  έρνπλ  αλνίμεη  

επξχηαηα  ην  πεδίν  έξεπλαο  ηνπ  εκθπιίνπ  πνιέκνπ,  έρνπλ  αλαπφθεπθηα  

επηθεληξσζεί   ζηηο  πεξηνρέο  ηεο  βφξεηαο  Διιάδαο,  εθεί  φπνπ  δηεμάρζεθε  ν  

κεγαιχηεξνο  φγθνο  ησλ  ζηξαηησηηθψλ  επηρεηξήζεσλ.   

 Σα  παξαπάλσ  δελ  ηζρχνπλ  κφλν  γηα  ηελ  πεξίπησζε  ηεο  Κξήηεο  θαη  ην  

γεγνλφο  απηφ  έρεη  επηδξάζεη  κε  δχν  ηξφπνπο  ζηελ  θαηαγξαθή  ηεο  ηζηνξίαο:  

θαηά  πξψηνλ,  εληνπίδεηαη  έλα  κεγάιν  θελφ  ζηε  κειέηε  ησλ  θνηλσληθψλ  

επηπηψζεσλ  ησλ  δχν  πνιέκσλ ζηηο  κηθξέο  πφιεηο  θαη  ηελ  επαξρία  ηεο  Διιάδαο,  

φζεο  δε  ζίρηεθαλ  εληππσζηαθά  απφ  αλζξψπηλεο  απψιεηεο.  Καηά  δεχηεξνλ,  

έρνπλ  αθήζεη  ην  πεξηζψξην  ζε  πνηθίιεο  πξνέιεπζεο  παξαθηινινγίεο, λα  

ππνζηεξίδνπλ  ηε  κεδακηλή  ζπκκεηνρή  ησλ  πεξηνρψλ  απηψλ  ζηηο  βαξχλνπζεο  

εμειίμεηο  εθείλεο  ηεο  δεθαεηίαο. 

 Ζ  ζρέζε  ησλ  πεξηνρψλ  απηψλ,  φκσο,  κε  ηηο  πεξηνρέο  πνπ  βξέζεθαλ  ζην  

θέληξν  ησλ  πνιηηηθψλ  θαη  νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ,  ήηαλ  ακθίδξνκε.  Οη  δεχηεξεο  

απνηέιεζαλ  ην  πεξηβάιινλ  ζην   νπνίν  εληάρζεθαλ  νη  πξψηεο,  ελψ  ηαπηφρξνλα  

νη  πξψηεο  νξηνζέηεζαλ  ηε  δξαζηεξηφηεηα  ησλ  δεχηεξσλ.  ε  θάζε  πεξίπησζε,  

αλ  κπνξνχκε  λα  νλνκάζνπκε  σο  εληαίν  ιεηηνπξγηθά  ζχλνιν  ην  εζληθφ  έδαθνο  

κίαο  ρψξαο,  ε  δπλακηθή  ηνπ  δε  ζα  κπνξνχζακε  λα  ππνζέζνπκε  φηη  ζα  ήηαλ  ε  

ίδηα  κε  νπνηαδήπνηε  απψιεηα  πιεζπζκψλ  θαη  πεξηνρψλ.  Ζ  δε  απνδνρή  κηαο  

                                                           
1
 ρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ε κλήκε θαη ηελ αλάγθε αλάιπζεο ιφγνπ βι. Paul Thompson, 

Φσλέο από ην παξειζόλ-Πξνθνξηθή Ιζηνξία, Πιέζξνλ, Αζήλα 2002, ζει. 18-19. 
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άπνςεο,  φηη  νη  πεξηνρέο  ηεο  ρψξαο  θέξνπλ  κεηαμχ  ηνπο  πνηθηιία  δηαθνξεηηθψλ  

ραξαθηεξηζηηθψλ  ηνλίδεη  αθφκε  πεξηζζφηεξν  ηελ  αλάγθε  κνλνγξαθηψλ  γηα  ηηο  

πφιεηο,  πνπ  ζα  δηαθσηίζνπλ  άγλσζηεο  παξακέηξνπο  ηεο  ηζηνξίαο  ηεο  Διιάδαο  

θαη  ζα  αλαδείμνπλ  ηελ  αλεπάξθεηα  ή  κε  ησλ  δνκψλ  ηεο  ζε  φιν  ην  εχξνο  ηεο  

εδαθηθήο  ηεο  επηθπξηαξρίαο. 

 Ζ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ  εληάζζεηαη  ζηηο  πεξηνρέο  δεπηεξεχνπζαο  ζεκαζίαο  

ζηελ  ηζηνξηθή, αιιά  θαη  ζηελ  εζληθή  αθήγεζε.  Οη  πηπρέο  ηεο  δξαζηεξηφηεηάο  

ηεο  ηφζν  πξηλ,  φζν  θαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  θαη  κεηά  ην  πέξαο  ηνπ  πνιέκνπ  

παξακέλνπλ  άγλσζηεο,  πξάγκα  πνπ  ηζρχεη  εμίζνπ  γηα  ην  ζχλνιν  ηνπ  λεζηνχ.  

Οη  θνηλσληθέο  δπλάκεηο  πνπ  απειεπζεξψζεθαλ  θαη  άιιεο  πνπ  θαηαπηέζηεθαλ  

θαηά  ηε  δχζθνιε  πξψηε  κεηαπνιεκηθή  πεξίνδν,  νη  αλάγθεο  πνπ  πξνέθπςαλ  ζ‟ 

απηφλ  ηνλ  ζχιαθα  παξαηεηακέλεο  θαηνρήο,  ν  επηθνπξηθφο  ξφινο  ζηηο  πνιηηηθέο  

εμειίμεηο  ηεο  ρψξαο  θαη  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  κηαο  πφιεο  ζε  θζίλνπζα  πνξεία  

κπνξνχλ  λα  αλαρζνχλ  απφ  ην  κηθξνζθφπην  ηεο  ζπγθεθξηκέλεο  πφιεο  ζην  

επξχηεξν  επίπεδν  ηεο  ρψξαο  θαη  λα  ζπληειέζνπλ  ζηελ  απφθηεζε  κηαο  πην  

θαζνιηθήο  εηθφλαο  γηα  ηνλ  πιεζπζκφ  ηεο  Διιάδαο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  

πνιππφζεηεο  αλαζπγθξφηεζεο. 
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Η  ΔΞΟΓΟ  ΑΠΟ  ΣΟΝ  ΠΟΛΔΜΟ 

 

 Ζ  ζπλζεθνιφγεζε  ησλ  Γεξκαλψλ  ην  Μάην  ηνπ  1945  απνηειεί  έλα  

ρξνληθφ  ζεκείν  αλαθνξάο,  πνπ  εμππεξεηεί  ζπκβαηηθά  ηνπο  ηζηνξηθνχο  γηα  ην  

δηαρσξηζκφ  ηεο  κεηαπνιεκηθήο  πεξηφδνπ,  απφ  ηα  ρξφληα  ηνπ  πνιέκνπ.  κσο,  ε   

εηθφλα  ηεο  Δπξψπεο  πξνθαλψο  δελ  ήηαλ  δηαθνξεηηθή  ηελ  επνκέλε  ηεο  

απειεπζέξσζεο,  ζε  ζρέζε  κε   ηα  πξνεγνχκελα  ρξφληα  θαηνρήο  απφ  ηηο  

δπλάκεηο  ηνπ  Άμνλα.  Οη  άκεζεο,  πην  εκθαλείο  εηθφλεο  πνπ  απνηεινχζαλ  έλδεημε  

ηνπ  ηη  είρε  πξνεγεζεί,  ήηαλ  νη  βνκβαξδηζκέλεο  πφιεηο.  ηνλ  ππθλφ  νηθηζηηθφ  

ηζηφ  ησλ  αζηηθψλ  θέληξσλ  ηεο  Δπξψπεο,  ηα  απνηειέζκαηα  ησλ  βνκβαξδηζκψλ  

απφ  ηηο  δπλάκεηο  ηνπ  Άμνλα  θαη  ησλ  πκκάρσλ  ήηαλ  επαξθψο  ελδεηθηηθά  γηα  

ην  πφζν  βαζηά  ζα  απνθαιχπηνληαλ  ηα  ζηίγκαηα  ηεο  πνιεκηθήο  αλακέηξεζεο  

πνπ  είρε  κφιηο  ιήμεη. 

 Σν  «απέξαλην  πεδίν  εξεηπίσλ»
2
  φισλ  ησλ  ρσξψλ  πνπ  είραλ  αλακηρζεί  

ζηνλ  πφιεκν – κε  εμαίξεζε  ηηο  Ζ.Π.Α.  βεβαίσο – δε  ζηακαηνχζε  κφλν  ζηα  

νηθηζηηθά  ζπγθξνηήκαηα.  Γξφκνη,  γέθπξεο  θαη  θαλάιηα  ήηαλ   θαηεζηξακκέλα  ζε  

Βξεηαλία,  Βέιγην,  Γαιιία,  Οιιαλδία.  Υηιηάδεο  κίιηα  ζηδεξνδξφκσλ  θαη  ρηιηάδεο  

εξγνζηάζηα  ήηαλ  βνκβαξδηζκέλα  ζηελ  Δ...Γ.  Ζ  εηθφλα  πξνεθηεηλφηαλ  ζηελ  

χπαηζξν,  φπνπ  πιήζνο  ρσξηψλ  δελ  είραλ  απνθχγεη  ην  βνκβαξδηζκφ  θαη  ηηο  

ππξθαγηέο.  Ζ  Γαλία  θαη  ε  Ννξβεγία,  πνπ  είραλ  απνιέζεη  ην  14%  ηνπ  

πξνπνιεκηθνχ  ηνπο  θεθαιαίνπ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θαηνρήο,  ζεσξνχληαλ  ήπηεο  

πεξηπηψζεηο  ζε  ζχγθξηζε  κε  ηελ  ππφινηπε  Δπξψπε
3
.   

 Ζ  αλαπφθεπθηε  πξνέθηαζε  ησλ  παξαπάλσ  θαηαζηξνθψλ  αθνξνχζε  ηνπο  

πιεζπζκνχο  ησλ  επξσπατθψλ  ρσξψλ.  Αξρηθά,  ην είδνο  θαη  ην  κέγεζνο  ησλ  

θαηαζηξνθψλ  ήηαλ  ελδεηθηηθφ  γηα  ηνλ  αξηζκφ  ησλ  ακάρσλ  πνπ  είραλ  ζθνησζεί  

θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  πνιέκνπ.  Αζξνηζηηθά  νη  πιεζπζκηαθέο  απψιεηεο  

ππνινγίζηεθαλ  ζηνπο  40.000.000  λεθξνχο,  ε  πιεηνςεθία  ησλ  νπνίσλ  ήηαλ  

                                                           
2
 Eric  Hobsbawm, Η επνρή ησλ άθξσλ – Ο ζύληνκνο εηθνζηόο αηώλαο 1914-1991, Θεκέιην, Αζήλα 

2004, ζει. 295. 
3
 Tony Judt, Postwar – A history of Europe since 1945, William Heinemann, London 2005, ζει. 16-17. 
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άκαρνη
4
.  ηελ  Δ...Γ., ηελ  Οπγγαξία,  ηελ  Πνισλία,  ηε  Γηνπγθνζιαβία,  ηελ  

Διιάδα,  ηε  Γαιιία,  ηελ  Οιιαλδία,  ην Βέιγην  θαη  ηε  Ννξβεγία  νη  άκαρνη  πνπ  

είραλ  ραζεί  μεπεξλνχζαλ  ηνπο  ζηξαηηψηεο  πνπ  ζθνηψζεθαλ  ζηα  πεδία  ησλ  

καρψλ
5
.  Οη  αηηίεο  απψιεηαο  ακάρσλ  δελ  πεξηνξίδνληαλ  ζηνπο  καδηθνχο  

βνκβαξδηζκνχο  ησλ  πφιεσλ  θαη  ησλ  ρσξηψλ,  αιιά  νθείινληαλ  επηπιένλ  ζε  

πνηθίιεο  ηαθηηθέο  ηνπ  πνιέκνπ,  φπσο  ηηο  γελνθηνλίεο  εζλνηηθψλ  νκάδσλ  απφ  ηε  

λαδηζηηθή  κεραλή  θαη  ηηο  αζξφεο  εθηειέζεηο  νκήξσλ
6
, αιιά  θαη  ζε  ζπλέπεηεο  

πνιηηηθψλ  θαη  νηθνλνκηθψλ  ζηξαηεγηθψλ  ηεο  θαηνρηθήο  πεξηφδνπ,  φπσο  ιηκνχο  

θαη  επηδεκίεο
7
. 

 Σν  αλζξψπηλν  θφζηνο  ηνπ  πνιέκνπ, φκσο,  κπνξνχζε  λα  εληνπηζηεί  κεηά  

ηελ  απειεπζέξσζε  θαη  ζε  δψληεο  πιεζπζκνχο  ηεο  Δπξψπεο.  Οη  κεηαηνπίζεηο  

ηνπο  θαηά  ηα  θαηνρηθά  ρξφληα  είραλ  σο  απνηέιεζκα  ην  1945, λα  ππάξρνπλ  

11.000.000  πξφζθπγεο  ζηνπο  δξφκνπο  ηεο  επείξνπ,  αξθεηνί  απφ  ηνπο  νπνίνπο  

κάιηζηα  δελ  επηζπκνχζαλ  ηνλ  επαλαπαηξηζκφ  ηνπο
8
. Ζ  δεκνγξαθηθή  

αλαζηάησζε  πνπ  πξνθιήζεθε  απφ  ηηο  κεηαθηλήζεηο  ηελ  επαχξην  ηνπ  πνιέκνπ  

δελ  ήηαλ  δήηεκα  πνπ  κπνξνχζε  λα  εμαληιεζεί  ζηελ  επηζηξνθή  ησλ  πιεζπζκψλ  

απηψλ  ζηα  ζπίηηα  ηνπο.  Ζ  ξεπζηή  θαηάζηαζε  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε,  

απνηέιεζε  ηδαληθή  πεξίπησζε  γηα  λα  εμππεξεηεζνχλ  νη  ζθνπηκφηεηεο  εζληθήο  

δηαζθάιηζεο  ησλ  επξσπατθψλ  θξαηψλ,  πνπ  είραλ  ζπληεξήζεη  κεηνλφηεηεο  εληφο  

ησλ  ζπλφξσλ  ηνπο  κεηά  ηνλ  Α΄ Παγθφζκην.  ηηο  κεηαπνιεκηθέο  αζξφεο  

κεηαθηλήζεηο  ινηπφλ,  ζπκπεξηιήθζεθαλ  θαη  πιήζνο  κεηνλνηήησλ  πνπ  

κεηεγθαηαζηάζεθαλ  ζε  άιια  θξάηε
9
.     

 Οη  κεηεγθαηαζηάζεηο  απηέο  ζηηο  πεξηζζφηεξεο  πεξηπηψζεηο  ζπλδέζεθαλ  

κε  ην  δήηεκα  ησλ  ζπλεξγαηψλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  πνιέκνπ
10

.  Δπξφθεηην  γηα  

κία  ηαθηηθή,  πνπ  εμαζθάιηδε  ηελ  νκαιή  απνδνρή  ηεο  εθδίσμεο  κεγάισλ  

πιεζπζκηαθψλ  νκάδσλ  απφ  ην  εζσηεξηθφ  ελφο  θξάηνπο.  Ο εθηνπηζκφο  

                                                           
4
 Mark Mazower, θνηεηλή ήπεηξνο – Ο επξσπατθόο εηθνζηόο αηώλαο, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2001, ζει. 

210. 
5
 Tony Judt, Postwar – A history of Europe since 1945, ν.π., ζει. 18. 

6
 Mark Mazower, θνηεηλή ήπεηξνο – Ο επξσπατθόο εηθνζηόο αηώλαο, ν.π., ζει. 211. 

7
 Tony Judt, ν.π., ζει. 18-23. 

8
 Mark Mazower, θνηεηλή ήπεηξνο – Ο επξσπατθόο εηθνζηόο αηώλαο, ν.π., ζει. 212-215. 

9
 ην ίδην, ζει. 215-216. 

10
 Istvan Deak, “Introduction” ζην Istvan Deak, Jan Gross, Tony Judt (eds), The politics of retribution 

in Europe – World War II and its aftermath, Princeton University Press, Princeton 2000, ζει. 3.  
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εθαηνκκπξίσλ  Γεξκαλψλ  απφ  ηα  εδάθε  ηεο  αλαηνιηθήο  Δπξψπεο  ήηαλ  κία  

ηέηνηα  πεξίπησζε, πνπ  επί  ηεο  νπζίαο  επξφθεηην  λα  πξνζάςεη  ζπιιήβδελ  ζε  

κία  κεηνλφηεηα  ην  ραξαθηεξηζκφ  ηνπ  «ζπλεξγάηε».  Ζ  ηαθηηθή  απηή  

δεκηνχξγεζε  κία  εζηθή  πνπ  ππνλφκεπζε  ην  θαηνρπξσκέλν ζηε ζπλείδεζε  ηνπ  

θφζκνπ κέρξη  ηφηε  δηθαίσκα  ζηελ  ηδηνθηεζία,  λνκηκνπνηψληαο  ζε  φζνπο  

εγθαζίζηαλην  ζηα  ζπίηηα  φζσλ  είραλ  απειαζεί  ην  δηθαίσκα  ζην  πιηάηζηθν  θαη  

ηελ  εθδηθεηηθφηεηα  απέλαληη  ζην  λνεξφ  «ζπλεξγάηε»,  πνπ  πιένλ  είρε  

κεηαθεξζεί  ρηιηάδεο  ρηιηφκεηξα  καθξηά. Σαπηφρξνλα,  αξθεηνί  απφ  φζνπο  

εγθαηαζηάζεθαλ  ζε  πεξηνπζίεο  άιισλ,  αηζζάλνληαλ  ππφρξενη  ζην  θαζεζηψο  γηα  

ηελ  πξνζθνξά  ησλ  πιηθψλ  ππνδνκψλ  κηαο  θαηλνχξγηαο  δσήο
11

.  Σα  παξαπάλσ  

ζήκαηλαλ  κία  δηηηή  αιιαγή  ζηνλ  θνηλσληθφ  ηζηφ: ηελ  λνκηκνπνίεζε  ηνπ  

αλψδπλνπ  ραξαθηεξηζκνχ  νιφθιεξσλ  νκάδσλ  σο  ζπλεξγαηψλ  θαη  ηελ  εμάξηεζε  

επίζεο  νιφθιεξσλ  νκάδσλ  απφ  ην  θξάηνο. Καη  νη  δχν  παξαπάλσ  πεξηπηψζεηο  

απνηέιεζαλ  θάπνηα  απφ  ηα  δείγκαηα  δηάζπαζεο  ηνπ  θνηλσληθνχ  ηζηνχ  ακέζσο  

κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε. 

 Γηα  ηελ  απεηθφληζε  ηεο  κεηαπνιεκηθήο  θαηάζηαζεο  είλαη  ραξαθηεξηζηηθή  

θαη  ε  ζπληήξεζε  ηεο  καχξεο  αγνξάο.  Οη  πιηθέο  θαηαζηξνθέο, ε πηψζε  ηεο  

αμίαο  ησλ  λνκηζκάησλ  θαη  ε  απψιεηα  εξγαηηθνχ  δπλακηθνχ  ζήκαηλε  φηη  

εθαηνκκχξηα  άηνκα  αληηκεηψπηδαλ  πξφβιεκα  επηβίσζεο
12

.  Ο  βαξχο  ρεηκψλαο  

1946-47  επηδείλσζε  ηελ  απφδνζε  ηεο  γεσξγηθήο  παξαγσγήο  θαη  αχμεζε  ηηο  

αλάγθεο  ησλ  πιεζπζκψλ.  Ζ καχξε αγνξά  απνηέιεζε  κνλαδηθφ  ρψξν  εχξεζεο  

πξντφλησλ,  νη  ηηκέο  ησλ  νπνίσλ  φκσο  απεπζχλνληαλ  ζε  πνιχ  πεξηνξηζκέλν  

αξηζκφ  πνιηηψλ
13

. 

 Σελ  παξαπάλσ  αδξή  εηθφλα  ηεο  απειεπζεξσκέλεο  Δπξψπεο  κπνξεί  λα  

ζπκπιεξψζεη  ε  πνιηηηθή  πξαγκαηηθφηεηα, άκεζε  ζπλέπεηα  ηεο  θνηλσληθήο  

αλαηαξαρήο.  Παξά  ην  γεγνλφο  φηη  ηα  θνκκνπληζηηθά  θφκκαηα  ηεο  δπηηθήο  

Δπξψπεο  επέιεμαλ λα  αθνινπζήζνπλ  ηελ  θνηλνβνπιεπηηθή  νδφ, ε  θαηάζηαζε  

κπξνζηά  ζηελ  νπνία  βξέζεθαλ  νη  πιεζπζκνί  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε  

απνηεινχζε  επαξθή  ιφγν  ππνλφκεπζεο  ηεο  παξνπζίαο  ησλ  κεηξηνπαζψλ  

πνιηηηθψλ,  νη  πεξηζζφηεξνη  απφ  ηνπο  νπνίνπο  επέζηξεςαλ  απφ  ηηο  εμφξηζηεο  

                                                           
11

 Mark Mazower, θνηεηλή ήπεηξνο – Ο επξσπατθόο εηθνζηόο αηώλαο, ν.π., ζει. 216-218. 
12

 Tony Judt, ν.π., ζει. 21-22. 
13

 Eric  Hobsbawm, Η επνρή ησλ άθξσλ – Ο ζύληνκνο εηθνζηόο αηώλαο 1914-1991, ν.π., ζει. 296. 
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θπβεξλήζεηο  ηεο  πξνεγνχκελεο  πεληαεηίαο
14

.  Πέξα  απφ  ηηο  πνηθίιεο  αλαδξνκηθέο  

εθηηκήζεηο  γηα  ηε ζεκαζία  θαη  ηελ  ηζρχ  ηεο  Γηάιηαο,  πξαγκαηηθφηεηα  

απνηεινχζε  ζηα  κέζα  ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ  ‟40  ην  γεγνλφο  φηη  νη  θνκκνπληζηέο  

είραλ  απνθηήζεη  ηζρπξφ  ιατθφ  έξεηζκα,  πξάγκα  πνπ  έθεξλε  ζε  ακεραλία  θαη  

αλαζηάησζε  ηφζν  ηελ  ίδηα  ηε  δπηηθή  πιεπξά  ηεο  επξσπατθήο  επείξνπ,  φζν  θαη  

ην  έηεξν  βνξεηναηιαληηθφ  ηεο  ήκηζπ.   

 ηα  πξψηα  έθδεια  βήκαηα  ηνπ  Φπρξνχ  Πνιέκνπ  ε  Δπξψπε  απνηεινχζε  

έλα  ρψξν  ιεηηνπξγηθά  αδξαλή  θαη  κε  νηθνλνκηθά  εμαξηεκέλν  κέιινλ.  Οη  

πνιίηεο  ζπλεηδεηνπνηνχζαλ  ζηαδηαθά  φηη  ν πφιεκνο  πνπ  είρε  πξνεγεζεί  ήηαλ  

κία  εκπεηξία  πνπ  είρε  ζέζεη  πξσηίζησο  ηνπο  ίδηνπο  ζηελ  πξψηε  γξακκή
15

  θαη  

πηζαλφλ  αληίζηνηρα  λα  ιεηηνπξγνχζε  θαη  ε  παξαθαηαζήθε  ηνπ.  ηε  

λνηηναλαηνιηθή  Δπξψπε  ε  απελήο  εκπεηξία  ηνπ  θάλεθε  φηη  ήηαλ  αθφκε  πην  

έληνλε
16

. 

 Σνλ  Οθηψβξην  ηνπ  1944  ν  ηφηε  πξσζππνπξγφο  ηεο  Διιάδαο  Γεψξγηνο  

Παπαλδξένπ, ζηνλ  πξψην  δεκφζην  ιφγν  πνπ  απεχζπλε  ζηνπο  κφιηο  

απειεπζεξσκέλνπο  Έιιελεο,  έθαλε  ηδηαίηεξε  κλεία  ζηελ  θαηάζηαζε  ηεο  

Διιάδαο  θαηά  ηελ  έμνδν  απφ  ηελ  θαηνρηθή  πεξίνδν. Δθεί  αλέθεξε  ηα  

αθφινπζα: 

«Καηά  ηελ  δηάξθεηαλ  ηεο  δνπιείαο  θαζνιηθή  ππήξμελ  ε  θαηάξξεπζηο  ηεο  εζληθήο  

καο  νηθνλνκίαο  θαη  απάλζξσπαη  αη  ζηεξήζεηο  ηνπ  ιανύ  καο… 

Η  Διιάο… θαηάθεηηαη  εηο  εξείπηα. Μόλνλ  ε  ςπρή  ηνπ  ιανύ  καο  είλαη  όξζηα, 

αληέρεη  θαη  κάρεηαη… 

Δίκεζα  βέβαηνη  όηη  ε  έθθιεζηο  ηεο  Διιάδνο  δηα  ηελ   παξνρήλ  ακέζνπ  

επηζηηηζηηθήο  βνεζείαο  θαη  πεξηζάιςεσο, θαζώο  θαη  δηα  ηελ  ηαρείαλ  θαη  πιήξε  

νηθνλνκηθήλ  ηεο  αλαζπγθξόηεζηλ, επξίζθεη  θαη  πάιη  ζεξκόηαηελ απήρεζελ… 

Γελ  πξόθεηηαη  βεβαίσο  λα  απνηειέζε  ην  ηδεώδεο  καο  ε  επάλνδνο  εηο  ηελ  

πξνπνιεκηθήλ  καο  νηθνλνκίαλ… 

                                                           
14

 ην ίδην, ζει. 296-297. 
15

 Tony Judt, ν.π., ζει. 13. 
16

 ην ίδην, ζει. 17. 
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Οθείινκελ  λα  απνβιέςσκελ  δηα  ην  κέιινλ  εηο  ηελ  ζνβαξάλ  άπμεζηλ  ηνπ  εζληθνύ  

καο  εηζνδήκαηνο  θαη  ηαπηνρξόλσο  εηο  ηελ δηθαίαλ  δηαλνκήλ  ηνπ.» 
17

 

 

 Ξεθηλψληαο  απφ  ηελ  πξνθαλή  εηθφλα  ηνπ  ηνπίνπ,  ε  απειεπζέξσζε  ην  

1944  γηνξηάζηεθε  αλάκεζα  ζε  εξείπηα  πφιεσλ  θαη  ρσξηψλ  ζε  φιε  ηελ  

επηθξάηεηα  ηεο  Διιάδαο.  Παξαδείγκαηα  θαηεζηξακκέλσλ  πφιεσλ  απνηέιεζαλ  ε  

Λάξηζα,  ε  Κέξθπξα,  ηα  Υαληά,  ην  Ζξάθιεην,  ε  Αζήλα  θαη  ν  Πεηξαηάο,  ε  

Θεζζαινλίθε,  ηα  Σξίθαια,  ν  Βφινο
18

.  Πεξίπνπ  3.500  ρσξηά  είραλ  ππνζηεί  

ζνβαξέο  δεκηέο  έσο  θαη  νινθιεξσηηθή  ηζνπέδσζε.  Σν  ζχλνιν  ησλ  ειαθξψο  

έσο  νινζρεξψο  θαηεζηξακκέλσλ  νηθηψλ  ππνινγίζζεθε  ζηηο  409.000, ζηηο  νπνίεο  

πξνζηέζεθαλ  πεξίπνπ  11.000  δεκφζηα  θηίξηα  θαη  εθθιεζίεο  πνπ  είραλ  

θαηαξξεχζεη
19

. Οη  παξαπάλσ  απψιεηεο  ζηνλ  νηθηζηηθφ  ηζηφ  ζήκαηλαλ  φηη  

πεξίπνπ  1.200.000  άλζξσπνη  είραλ  κείλεη  άζηεγνη  ήδε  απφ  ηα  ρξφληα  ηεο  

θαηνρήο
20

, θαζψο  ε  νηθηζηηθή  δξαζηεξηφηεηα  είρε  ζηακαηήζεη  εληειψο  απφ  ηηο  

αξρέο  ηνπ  1941
21

.   

 Δπηπιένλ,  πεξίπνπ  430.000  άηνκα  είραλ  ππάξμεη  ζχκαηα  ηεο  πνιεκηθήο  

πεξηφδνπ  ζηελ  Διιάδα,  αξηζκφο  πνπ  αληηζηνηρνχζε  ζε  απψιεηα  1  αλά  14 άηνκα   

ζε  ζρέζε  κε  ηνλ  πξνπνιεκηθφ  πιεζπζκφ.  Παξάιιεια, ε Διιάδα 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ  ζηηο  ρψξεο  κε  κεγαιχηεξα  πνζνζηά  άκαρσλ  ζπκάησλ  ζε  

ζρέζε κε  ηνπο  ζηξαηηψηεο
22

.  ην  παξαπάλσ  άζξνηζκα  βέβαηα,  δελ  

ζπκπεξηιακβάλνληαλ  νη  ππνινγηζκνί  γηα  ηηο  απψιεηεο  πιεζπζκνχ  ιφγσ  πηψζεο  

ηεο   γελλεηηθφηεηαο.  

 Ομχ  ήηαλ  θαη  ην  δήηεκα  ησλ  κεηαθηλνχκελσλ  πιεζπζκψλ  θαη  ζηελ  

Διιάδα.  ε  φιν  ην  δηάζηεκα  ηεο  θαηνρήο  νη  κεγάιεο  πφιεηο  είραλ  δερηεί  

                                                           
17

 Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, Η απειεπζέξσζηο ηεο Διιάδνο, εθδφζεηο Μπίξεο, Αζήλα 1964, ζει. 196-197. 
18

Κσλζηαληίλνο Γνμηάδεο, Αη ζπζίαη ηεο Διιάδνο ζηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, Λεχθσκα 

Γξαθείνπ Υσξνηαμηθψλ & Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ & Δξεπλψλ ππνπξγείνπ Γεκνζηψλ Έξγσλ - 

πθππνπξγείνπ Αλνηθνδνκήζεσο, Αζήλα 1946. Βι. θαη Παξάξηεκα, Δηθφλεο 1 & 2. 
19

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, «Πφιεηο θαη εζληθφο ρψξνο ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο», ζην 

Υξήζηνο Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα, ηφκνο Γ1, Βηβιηφξακα, Αζήλα 

2009, ζει. 143-144. 
20

 Βαζίιεηνο Κφληεο, «Ζ δηνιίζζεζε πξνο ηελ εκθχιηα ζχγθξνπζε, 1944-1946», ζην Ιζηνξία ηνπ 

Διιεληθνύ Έζλνπο, ηφκνο Ηη, Δθδνηηθή Αζελψλ, Αζήλα 2000, ζει. 114. 
21

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, «Πφιεηο θαη εζληθφο ρψξνο ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο», ν.π., ζει. 

145-146. 
22

 Tony Judt, ν.π., ζει. 18. 
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πιεζψξα  πξνζθχγσλ  απφ  ηελ  χπαηζξν.  Σεξάζηηνο  αξηζκφο  απηψλ  πξνέξρνληαλ  

απφ  ηε  δψλε  βνπιγαξηθήο  θαηνρήο, φπνπ  νη  βιέςεηο  γηα  πξνζάξηεζε  ηεο  

πεξηνρήο  ζην  βνπιγαξηθφ  θξάηνο  είραλ  ππαγνξεχζεη  θαηαπηεζηηθέο  ζπκπεξηθνξέο  

πξνο  Έιιελεο,  Σνχξθνπο  θαη  Δβξαίνπο
23

.  Σελ  ίδηα  ζηηγκή,  πάλσ  απφ  22.000  

Έιιελεο  αλάκελαλ  ηελ  επηζηξνθή  ηνπο  απφ  ζηξαηφπεδα  πξνζθχγσλ  ζηε  Μέζε  

Αλαηνιή  θαη  ρηιηάδεο  άιινη  είραλ  κφιηο επαλαπαηξηζηεί  ή  είραλ  επηζηξέςεη  ζηηο  

εζηίεο  ηνπο  ζηελ  χπαηζξν  απφ  ηηο  πφιεηο
24

.    

 Οη  ππνδνκέο  ηεο  ρψξαο  ήηαλ  επίζεο  αλχπαξθηεο.  Σν  90%  ησλ  ηξαίλσλ  

θαη  πεξίπνπ  2.000 ρηιηφκεηξα  ζηδεξνδξφκσλ  είραλ  θαηαζηεί  άρξεζηα.  Γξφκνη,  

γέθπξεο  θαη  ιηκάληα  είραλ  γίλεη  αθαηάιιεια  γηα  ρξήζε,  ελψ  ν  ηζζκφο  ηεο  

Κνξίλζνπ  είρε  θαηαζηξαθεί
25

.  Οη  επηθνηλσλίεο  ήηαλ  αδχλαηεο, δεδνκέλνπ  φηη  ην  

ηειεθσληθφ  θαη  ηειεγξαθηθφ  δίθηπν  είρε  ππνζηεί  100%  θαηαζηξνθή, ελψ  ην   

αληίζηνηρν  πνζνζηφ  γηα  ηηο  εγθαηαζηάζεηο  έθηαλε  ην  70%
26

.  Πιήξεο, ηέινο,  

ήηαλ  ε  θαηαζηξνθή  ηεο  αεξνπνξίαο
27

,  ελψ  ν  ειιεληθφο  ζηφινο  είρε  κεησζεί  

πεξίπνπ θαηά  ηα  2/3
28

.     

  Σν  πιήγκα  ζηε  δεκνγξαθία  αιιά  θαη  ζηηο  ππνδνκέο  ηεο  ρψξαο  ήξζε  

λα  ζπκπιεξσζεί  απφ  ηα  απνηειέζκαηα  πνπ  επέθεξε ζηελ  νηθνλνκία  ε  πεξίνδνο  

ηνπ  πνιέκνπ,  πνπ  γηα  ηελ  Διιάδα  είρε  έλα  ηδηαίηεξν  ραξαθηεξηζηηθφ: ηελ  

ηξηπιή  θαηνρή.  Ο  δηακειηζκφο  ηεο  ρψξαο  ζε  ηηαιηθή, γεξκαληθή  θαη  βνπιγαξηθή  

δψλε  θαηνρήο  ζπληέιεζε  θαηαιπηηθά  κέρξη  ην  1944  ζηελ  αδπλακία  

θπθινθνξίαο  αγαζψλ
29

.  Σελ  ίδηα  ζηηγκή  δηαηαξάρηεθαλ  νη  ζπκθσλίεο  clearing  

πνπ  είραλ  ζπλαθζεί  κεηαμχ  Διιάδαο  θαη  Γεξκαλίαο  πξνπνιεκηθά  θαη  

εμαζθάιηδαλ  κία  ηεξάζηηα  αγνξά  γηα  ηα  ειιεληθά  εμαγψγηκα  πξντφληα.  Καη  

                                                           
23

 Ξαλζίππε Κνηδαγεψξγε-Επκάξε, «Ζ βνπιγαξηθή θαηνρή ζηελ αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε 

Θξάθε», ζην Ιζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, ηφκνο Ηη, ν.π., ζει. 68-71. 
24

 Πνιπκέξεο Βφγιεο, «Ζ θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ ζηα ρξφληα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ζην Υξήζηνο 

Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα, ηφκνο Γ1, ν.π., ζει.338-339. 
25

 Βαζίιεηνο Κφληεο, «Ζ δηνιίζζεζε πξνο ηελ εκθχιηα ζχγθξνπζε, 1944-1946», ν.π., ζει. 114. 
26

 Κσλζηαληίλνο Γνμηάδεο, Αη ζπζίαη ηεο Διιάδνο ζηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν, ν.π. 
27

 ην ίδην. 
28

 Σδειίλα Υαξιαχηε, «Ο ειιεληθφο ζηφινο-Ζ ηαξαγκέλε δεθαεηία ηνπ 1940», ζην Ιζηνξία ηνπ Νένπ 

Διιεληζκνύ, 1770-2000, ηφκνο 8
νο

, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2003, ζει. 273. Βι. θαη Παξάξηεκα, 

Δηθφλεο 3, 4, 5. 
29

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 142. 
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αληίζηξνθα  βεβαίσο, ε  ειιεληθή  παξαγσγή  απνθιείζηεθε  απφ  ηηο  πεγέο  

αλεθνδηαζκνχ  ηεο  ζην  εμσηεξηθφ
30

.   

Σαπηφρξνλα  απφ  ηελ  άιιε,  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  πνιέκνπ, ηφζν  νη  

αξρέο  θαηνρήο,  φζν  θαη  νη  αληηζηαζηαθέο  νξγαλψζεηο  δηεθδίθεζαλ  ην  κεξίδηφ  

ηνπο  απφ  ηελ  εζληθή  παξαγσγή  ηεο  ρψξαο.  Ο  παξαπάλσ  αληαγσληζκφο,  φπσο  

εμάιινπ  θαη  νη  ίδηεο  νη  αλάγθεο  ηεο  πνιεκηθήο  κεραλήο  ηεο  Γεξκαλίαο,  

νδήγεζαλ  ζε  κία  πξνζπάζεηα  κεζνδεπκέλεο  εθκεηάιιεπζεο  ησλ  

πινπηνπαξαγσγηθψλ  πεγψλ  ηεο  Διιάδαο  εθ  κέξνπο, θπξίσο,  ηνπ  γεξκαληθνχ  

ζηξαηνχ  θαηνρήο
31

.  

Σν  γεγνλφο  απηφ  είρε  δηηηή  ζεκαζία  γηα  ηελ  ειιεληθή  νηθνλνκία. Αθ‟ 

ελφο  ζήκαηλε  φηη  εθ  κέξνπο  ησλ  θαηνρηθψλ  αξρψλ  εμαζθαιίζηεθε  κία  

δεδνκέλε  δήηεζε  ζε  ζπγθεθξηκέλα  πξντφληα  θαη  πάξζεθαλ  πξσηνβνπιίεο  κε  

ζθνπφ  ηελ  θηλεηνπνίεζε  ηεο  παξαγσγηθήο  δηαδηθαζίαο.  Αθ‟ εηέξνπ, αλαπφθεπθην  

κέζν  ηεο  επίηεπμεο  ηνπ  παξαπάλσ  ήηαλ  ε  ρξήζε  ηνπ  ειιεληθνχ  εξγαηηθνχ  

δπλακηθνχ, ζπαληφηεξα  κε  ζπκβάζεηο  εξγαζίαο  θαη  πην  ζπρλά  κε  επίηαμε  

εξγαζίαο
32

.  

Ζ  ηειεπηαία  απηή  κέζνδνο,  ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηελ  εζηθή  ηεο  αληίζηαζεο  

γηα  θακία  δηεπθφιπλζε  απέλαληη  ζηνλ  θαηαθηεηή,  νδήγεζαλ  ζε  έιιεηςε  

ζπλεξγαζίαο  εθ  κέξνπο  ησλ  εξγαηψλ  θαη  ζε  επηζέζεηο  αληηζηαζηαθψλ  

νξγαλψζεσλ  ζηηο  παξαγσγηθέο  βηνκεραληθέο  κνλάδεο  πνπ  ιεηηνπξγνχζαλ  γηα  

ηελ  παξαγσγή  ππέξ  ηεο  γεξκαληθήο  πνιεκηθήο  κεραλήο
33

.   

Οη  παξαπάλσ  αλσκαιίεο  ζηελ  παξαγσγηθή  δηαδηθαζία, ηφζν  ζηνλ  ηνκέα  

ηεο  γεσξγίαο, φζν  θαη  ζε  απηφλ  ηεο  βηνκεραλίαο,  δεκηνχξγεζαλ  αλαηξνπέο  ζηνλ  

παξαγσγηθφ  ηζηφ,  πνπ  παξέκελαλ  ζε  ηζρχ  θαη  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε.  πσο  

ζεκεηψζεθε  θαη  ζηελ  ππφινηπε  Δπξψπε,  έηζη  θαη  ζηελ  Διιάδα  ήηαλ  εκθαλήο  

ε  απνκφλσζε  ησλ  αγξνηψλ  θαηά  ηελ  απειεπζέξσζε.  Οη  αγξνηηθέο  παξαγσγηθέο  

κνλάδεο  επέζηξεςαλ  ζηνλ  θαηεμνρήλ  νηθνγελεηαθφ  ραξαθηήξα  ηεο  παξαγσγήο  

                                                           
30

 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «ςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, 1941-1944», 

ζην Δπηζηεκνληθό πκπόζην ζηε κλήκε Νίθνπ βνξώλνπ, Δηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ 

θαη Γεληθήο Παηδείαο, Αζήλα 1993, ζει. 112-113 & 132. 
31

 ην ίδην, ζει. 109 & 117-118. 
32

 Ο.π., ζει. 118-120. 
33

 Ο.π., ζει. 124-127. 
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κε  ζθνπφ  ηελ  απηνζπληήξεζε
34

  θαη  νη  αγξφηεο  θηλνχληαλ  ζηα  φξηα  ηεο  

θηψρεηαο  θαηά  πεξηνρέο
35

, ζπρλά  κε  ην  θφβν  φηη  ε  ζνδεηά  ηνπο  δε  ζα  

επαξθνχζε  γηα  ηελ  επφκελε  ζπνξά
36

. 

ζνλ  αθνξά  ηε  βηνκεραλία,  ην  ηέινο  ηεο  θαηνρήο  ζήκαηλε  φηη  έπαςε  ν  

βαζηθφο  πξνκεζεπηήο  πξψησλ  πιψλ  θαη  βαζηθφο  πειάηεο  γηα  ηηο  ειιεληθέο  

επηρεηξήζεηο, ν  γεξκαληθφο  ζηξαηφο
37

.  Υαξαθηεξηζηηθά  ε  παξαγσγή  ησλ 

κεηαιιείσλ  έθηαζε  λα  είλαη  κεδεληθή
38

.  Σα  πξάγκαηα  ήηαλ  ειαθξψο  

βειηησκέλα  γηα  ηηο  βηνκεραλίεο  θαηαλαισηηθψλ  πξντφλησλ,  πνπ  κπνξνχζαλ  

αθφκε  λα  δηνρεηεχζνπλ  έλα  κέξνο  ηεο  παξαγσγήο  ηνπο  ζηε  καχξε  αγνξά
39

.  

Έκπνξνη, επαγγεικαηίεο, αγξφηεο  αιιά  θαη  κηζζσηνί  απνηεινχζαλ  ηηο  πξψηεο  

νκάδεο  πνπ  είραλ  πιεγεί  απφ  ηηο  νηθνλνκηθέο  αλαθαηαηάμεηο  ηεο  πεξηφδνπ  ηεο  

θαηνρήο
40

, επνκέλσο  ζα  κπνξνχζε  θαλείο  λα  ππνζηεξίμεη  φηη  κηιάκε  ζρεδφλ  γηα  

ην  ζχλνιν  ησλ  παξαγσγηθψλ  νκάδσλ  ηεο  ειιεληθήο  θνηλσλίαο  ζε  θαηάζηαζε  

πνπ  έρξεδε  έθηαθηεο  βνήζεηαο. 

Πξνηεξαηφηεηα, επνκέλσο, γηα  ηελ  αλαζπγθξφηεζε  ηεο  ρψξαο  απνηέιεζε  

ε  νηθνλνκηθή  ηεο  αλφξζσζε  ζε  πνηθίινπο  ηνκείο.  Ζ  απνθαηάζηαζε  ησλ  δεκηψλ  

θαη  ε  αλαθνχθηζε  ησλ  ζπκάησλ  ηνπ  πνιέκνπ, πνπ  απνηέιεζαλ  ην  θχξην  

πξφηαγκα  ην  1945  απφ  ηνλ  λεντδξπκέλν  Οξγαληζκφ  Ζλσκέλσλ  Δζλψλ  γηα  

νιφθιεξε  ηελ  Δπξψπε
41

,  απνηεινχζε  δεηνχκελν  θαη  γηα  ηελ  Διιάδα.  Δπηπιένλ,  

θχξην  κέιεκα  ήηαλ  ε  επίηεπμε  ηεο  λνκηζκαηηθήο  ζηαζεξφηεηαο.  Με  ηε  δνθηκή  

πέληε  δηαθνξεηηθψλ  εθδνρψλ  βξαρππξφζεζκεο  νηθνλνκηθήο  πνιηηηθήο  απφ  ηε  

ζηηγκή  ηεο  απειεπζέξσζεο  θαη  κέρξη  ηελ  έλαξμε  ηεο  ακεξηθάληθεο  βνήζεηαο  

ηνπ  Ηνχλην  ηνπ  1947,  ην  ειιεληθφ  θξάηνο  πξνζπάζεζε  λα  αληηκεησπίζεη  ηε  

                                                           
34

 Ο.π., ζει. 132. 
35

 Tony Judt, ν.π., ζει. 77. 
36

 Πνιπκέξεο Βφγιεο, «Ζ θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ ζηα ρξφληα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ν.π., ζει. 343. 
37

 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «ςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, 1941-1944», 

ν.π., ζει. 135. 
38

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 142. 
39

 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «ςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, 1941-1944», 

ν.π., ζει. 135-136. 
40

 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Ζ πεξίνδνο ηεο αλαζπγθξφηεζεο 1945-1953 σο ζηηγκή ηεο ζχγρξνλεο 

ειιεληθήο θαη επξσπατθήο ηζηνξίαο», ζην Η ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν 

(1945-1967), Ίδξπκα άθε Καξάγησξγα, ηφκνο Α, Αζήλα 1994, ζει. 32. 
41

 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ» ζην 

Υξήζηνο Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα, ηφκνο Γ1, ν.π., ζει. 10. 
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ζηαζεξφηεηα  ησλ  ηηκψλ  θαη  ην  ηεξάζηην  δήηεκα  ηνπ  πιεζσξηζκνχ
42

.  

Παξάιιεια,  ε  γεσξγία, ε  λαπηηιία  θαη  ην  εκπφξην  απνηέιεζαλ  ηνκείο  ζε  

πξνηεξαηφηεηα, θαζψο  απνηεινχζαλ  ηηο  κφλεο  πεγέο  πινχηνπ  ηεο  ρψξαο
43

.   

Σν  δεηνχκελν  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο  δελ  είρε  κφλν  ιεηηνπξγηθφ  

ραξαθηήξα,  δελ  εμαληινχληαλ  δειαδή  κφλν  ζηελ  αλφξζσζε  ηεο  ρψξαο.  

Αληίζεηα,  είρε  έλα  ζαθέο  πνιηηηθφ  δηαθχβεπκα.  Ζ  εληζρπκέλε  ζέζε  ηεο  

αξηζηεξάο  θαη  ν  θφβνο  πνπ  πεξηέβαιε  ην  ελδερφκελν  κηαο  θνκκνπληζηηθήο  

εγεκνλίαο  έζεηαλ  έλα  ηζρπξφ  δεηνχκελν  ζηνπο  δεμηνχο  θαη  θεληξψνπο  

πνιηηηθνχο  ηεο  απειεπζέξσζεο: ην  θαηά  πφζν  ε  θνηλσληθή  εμαζιίσζε  κπνξνχζε  

λα  θαηαζηήζεη  πην  πξαγκαηηθφ  ην  ελδερφκελν  ηνπ  απνθιεηζκνχ  ηνπο  απφ  ηελ  

πνιηηηθή  δσή  ηεο  ρψξαο
44

  θαη  λα  νδεγήζεη  ηελ  ηειεπηαία  ζηε  ζθαίξα  ηεο  

ζνβηεηηθήο  επηξξνήο.   

Ζ  θνξνιφγεζε  επαγγεικαηηψλ,  πνπ  έκκεζα  απνζθνπνχζε  ζηε  

θνξνιφγεζε  ησλ  αγνξαπσιεζηψλ  ηεο  θαηνρήο
45

,  θαζψο  θαη  ε  πηνζέηεζε  ηνπ  

θξάηνπο  πξφλνηαο – φζν  ην  δπλαηφλ  πην  θνληά  ζην  πξφηππν  ηεο  δπηηθήο  

Δπξψπεο – απνηέιεζαλ  ελ  κέξεη  κεζφδνπο  θαηάδεημεο  εθ  κέξνπο  ηνπ  θξάηνπο,  

ηεο  πξφζεζήο  ηνπ  γηα  αλαδηαλνκή  θαη  απνθαηάζηαζε  ηεο  θνηλσληθήο  

ηζφηεηαο
46

. 

Βαζηθφ  δεηνχκελν  ζηελ  φιε  δηαδηθαζία  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο  απνηεινχζε  

απηφ  ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο.  Ζ  Διιάδα  δελ  είρε  ηε  δπλαηφηεηα  λα  ηξνθνδνηήζεη  

κε  δηθνχο  ηεο  πφξνπο  ηα  έμνδα  κηαο  ηέηνηαο  γηγαληηαίαο  πξνζπάζεηαο, πξάγκα  

πνπ  ήηαλ  ζαθέο  ήδε  απφ  ηελ  πεξίνδν  ηεο  θαηνρήο.  Σν  εηδηθφ  ελδηαθέξνλ  ηεο  

Βξεηαλίαο  γηα  ηε ρψξα  είρε  νδεγήζεη  ηελ  πξψηε  ζηελ  αλάιεςε, θαηά  θάπνην  

ηξφπν,  ηνπ  ξφινπ  ηνπ  «αλάδνρνχ»  ηεο, γεγνλφο  πνπ  ζήκαηλε  θαη  ηελ  

νηθνλνκηθή  ζπλδξνκή  πξνο  ηελ  Διιάδα, πέξαλ  φισλ  ησλ  άιισλ  παξεκβάζεσλ.  

Σν  βάξνο  φκσο  ηεο  νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο  ηεο  ίδηαο  ηεο  Βξεηαλίαο  εμαηηίαο  

ηνπ  πνιέκνπ  νδήγεζε  ζηαδηαθά  ζηελ  αδπλακία  αληαπφθξηζεο  ζηηο  ειιεληθέο  

                                                           
42

 ην ίδην, ζει. 10-12. 
43

 Ο.π., ζει. 25. 
44

 Eric  Hobsbawm, ν.π., ζει. 296-297. 
45

Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ», ν.π., ζει. 15. 
46

Γηα ην πψο ρξεζηκνπνηήζεθε ην θξάηνο πξφλνηαο σο πνιηηηθφο ζπληειεζηήο βι. Tony Judt, ν.π., ζει. 

73-77. 
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νηθνλνκηθέο  απαηηήζεηο.  Μεηά  ηελ  απειεπζέξσζε,  ε  ηειεπηαία  παξέκβαζε  ηνπ  

βξεηαληθνχ  θξάηνπο  ζηελ  ειιεληθή  νηθνλνκία  έγηλε  πξαγκαηηθφηεηα  κε  ηελ  

ππνγξαθή  ηεο  πκθσλίαο  ηνπ  Λνλδίλνπ  ηνλ  Ηαλνπάξην  ηνπ  1946.  Με  ηε  

ζπκθσλία  απηή  πξνβιεπφηαλ  ρνξήγεζε  δαλείνπ  θαη  παξαγξαθή  ρξεψλ  πνπ  

είραλ  ζπζζσξεπηεί θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  πνιέκνπ, φπσο  επίζεο  θαη  ε  ζχζηαζε  

ηεο  Βξεηαληθήο  Οηθνλνκηθήο  Απνζηνιήο  θαη  ηεο  Ννκηζκαηηθήο  Δπηηξνπήο  γηα  

παξέκβαζε  ζηελ  ειιεληθή  νηθνλνκία, ψζηε  λα  εμαζθαιηζηνχλ  πφξνη  

ρξεκαηνδφηεζεο  ηεο  αλνξζσηηθήο  πξνζπάζεηαο
47

.  

Έλαο  βαζηθφο  θνξέαο  ζηήξημεο  ηεο  ειιεληθήο  αλφξζσζεο  ήηαλ  θαη  ε  

UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration).  

Αληηθαζηζηψληαο, ζρεδφλ  ακέζσο  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε, ηελ  βξεηαληθή  

ζηξαηησηηθή  ML (Military Liaison),  ε  UNRRA  ρξεκαηνδνηνχληαλ  θαηά  θχξην  

ιφγν  απφ  ηηο  ΖΠΑ  θαη  έξγν  ηεο  ήηαλ  ε  κεηαθνξά  ησλ  απαξαίηεησλ  αγαζψλ  

γηα  ηελ  επηβίσζε  ησλ  Διιήλσλ  πνιηηψλ
48

.  Απηή  ε  έκκεζε  νπζηαζηηθά  κνξθή  

ρξεκαηνδφηεζεο  πξφζθεξε  κεγάιεο  ζεκαζίαο  ζηήξημε  ζηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  

άκεζσλ, βξαρππξφζεζκσλ  αλαγθψλ  ηεο  ειιεληθήο  θνηλσλίαο.  Μέζα  ζην  πξψην  

εμάκελν  δξάζεο  ηεο  εηζήγαγε  ζηελ  Διιάδα  1.200.000  ηφλνπο  ηξφθηκα
49

,  ηα  

νπνία  δηαλέκνληαλ  κε  δειηίν  ζε  πνιχ  ρακειέο  ηηκέο.  Δμαίξεζε  απνηεινχζαλ  νη  

άπνξνη,  νη  νπνίνη  ιάκβαλαλ  ηε  βνήζεηα  δσξεάλ.  ηα  είδε  πξψηεο  αλάγθεο  πνπ  

εηζάγνληαλ   κε  απηή  ηε  δηαδηθαζία  πεξηιακβάλνληαλ  θαη  είδε  έλδπζεο,  

ππφδεζεο  θαη  θαξκάθσλ
50

. 

εκαληηθή  ήηαλ  ε  ζπλδξνκή  ηεο  UNRRA  θαη  ζηνλ  ηνκέα  ηεο  γεσξγίαο.  

Παξείρε  ζηνπο  αγξφηεο  δψα,  κεραλέο,  ζπφξνπο,  ιηπάζκαηα  θαη  δηδαληνθηφλα.  

Κχξην  κέιεκά  ηεο  ήηαλ  ε  αλάθακςε  ηεο  παξαγσγήο  ζηηεξψλ  ζηε  ρψξα,   

πξνθεηκέλνπ  λα  ππνβνεζεζεί  ην  επηζηηηζηηθφ  πξφβιεκα
51

.  Ζ  παξνπζία  ηεο  

νξγάλσζεο  ζηελ  Διιάδα  νδήγεζε  κάιηζηα  ην  επηέκβξην  ηνπ  1945  ηελ  

                                                           
47

 Πνιπκέξεο Βφγιεο, «Νέεο κνξθέο θπξηαξρίαο – Κξαηηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ακεξηθαληθή πνιηηηθή 

ζηελ Διιάδα, 1945-1952», ζην Πνιπκέξεο Βφγιεο, Ησάλλα Λαιηψηνπ, Γηάλλεο Παπαζενδψξνπ, Ο 

πεηξαζκόο ηεο απηνθξαηνξίαο, Μεηαίρκην, Αζήλα 2006, ζει. 112-113.  
48

 Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Ιζηνξία ηνπ ειιεληθνύ εκθπιίνπ πνιέκνπ, 1946-1949, ηφκνο 1, Βηβιηφξακα, 

Αζήλα 2005, ζει. 90. 
49

 Βαζίιεηνο Κφληεο, «Ζ δηνιίζζεζε πξνο ηελ εκθχιηα ζχγθξνπζε, 1944-1946», ν.π., ζει. 114. 
50

 Πνιπκέξεο Βφγιεο, «Ζ θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ ζηα ρξφληα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ», ν.π., ζει. 341-

342. 
51

 ην ίδην, ζει. 341. 
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θπβέξλεζε  Βνχιγαξε  ζηελ  αλαδήηεζε  ιχζεο  ζην  νηθνλνκηθφ  αδηέμνδν  ηεο  

ρψξαο  κέζσ  ηεο  UNRRA.  Ζ  ειιεληθή  θπβέξλεζε  έθαλε  αίηεζε  βνήζεηαο  γηα  

ηνλ  νηθνλνκηθφ  ζρεδηαζκφ  ζηε ρψξα  θαη  γηα  ην  θνξέα  πνπ  ζα  αλαιάκβαλε  ηελ  

εθαξκνγή  ηνπ.  Ζ  πεξαηηέξσ  παξέκβαζε  ηεο  νξγάλσζεο  ζηα  εζσηεξηθά  ηεο  

Διιάδαο  απνζαξξχλζεθε  απφ   ηηο  ΖΠΑ,  ε  UNRRA  φκσο  είρε  ηε  δπλαηφηεηα  

λα  θάλεη  κία  ηερληθή  εθηίκεζε  ηεο  ειιεληθήο  πεξίπησζεο  θαη  λα  επηζηήζεη  ηελ  

πξνζνρή  ζηνπο  πκκάρνπο  γηα  ηελ  αλάγθε  κηαο  δπλακηθήο  αλάκημήο  ηνπο  ζηα  

εζσηεξηθά  ηεο  Διιάδαο
52

.  ε  θάζε  πεξίπησζε,  ε  UNRRA  απνηέιεζε  έλαλ  απφ  

ηνπο  βαζηθνχο  θνξείο  ζηήξημεο  ηεο  αλνξζσηηθήο  πξνζπάζεηαο  ζηα  πξψηα  

ρξφληα  ηεο  απειεπζέξσζεο. 

Μέρξη  ηελ  εμαγγειία  ηνπ  δφγκαηνο  Σξνχκαλ  επίζεο,  ππήξμε  

ρξεκαηνδφηεζε  ηεο  ειιεληθήο  αλαζπγθξφηεζεο  απφ  ηηο  ΖΠΑ.  Ζ  επηθπιαθηηθή  

ζηάζε  ησλ  ηειεπηαίσλ  φζνλ  αθνξά  ην  βαζκφ  εκπινθήο  ηνπο  ζηα  ειιεληθά  

πξάγκαηα  άξρηζε  λα  αιιάδεη  απφ  ην  επηέκβξην  ηνπ  1946, φηαλ  ε  εμαζθάιηζε  

ησλ  ζπκθεξφλησλ  ηνπο  ηαπηίζηεθε  κε  ηε  δηαηήξεζε  ηνπ  ππάξρνληνο  

θαζεζηψηνο  ζηελ  Διιάδα.  Σν  Τπνπξγείν  Δμσηεξηθψλ  ησλ  ΖΠΑ  έζεζε  ζηφρνπο  

γηα  ηελ  νηθνλνκία  ζηελ  Διιάδα  θαη  ζπγθξφηεζε  κία  απνζηνιή  εηδηθψλ, πνπ  ζα  

επφπηεπαλ  ηελ  θαιχηεξε  δπλαηή  αμηνπνίεζε  ηεο  ακεξηθαληθήο  βνήζεηαο
53

.  Ζ  

ρξεκαηνδφηεζε  απηή  απεπζπλφηαλ, επί  ηεο  νπζίαο, ζηελ  αληηκεηψπηζε  

ζηνηρεησδψλ  θαη  έθηαθησλ  αλαγθψλ  ηεο  θνηλσλίαο  θη  φρη  ζηελ  πινπνίεζε  ελφο  

καθξνπξφζεζκνπ  νηθνλνκηθνχ  ζρεδηαζκνχ.  Σν  χςνο  απηήο  ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο  

αλήιζε  πεξίπνπ  ζηα  161.000.000  δνιάξηα
54

. 

Σέινο,  ν  θπξηφηεξνο  φγθνο  ρξεκαηνδφηεζεο  πξνο  ηελ  Διιάδα  πξνήιζε  

κεηά  ηελ  αλαγγειία  ηνπ  δφγκαηνο  Σξνχκαλ  ην  Μάξηην  θαη  ηελ  εθαξκνγή  ηνπ  

κέζσ  ηνπ  ζρεδίνπ  Μάξζαι  ηνλ  Ηνχλην  ηνπ  1947.  Σν  Φεβξνπάξην  ηνπ  ίδηνπ  

έηνπο  ε  Βξεηαλία  είρε  δειψζεη  επίζεκα  ηελ  αδπλακία  ηεο  λα  αληαπνθξηζεί  ζην  

εμήο  ζηηο  νηθνλνκηθέο  αλάγθεο  ηεο  Διιάδαο
55

.  Ζ  παξαίηεζε  απηή  δε  

ζεκαηνδνηνχζε  κφλν  γηα  ηελ  Διιάδα  ηελ  φμπλζε  ησλ  νηθνλνκηθψλ  

                                                           
52

 Πνιπκέξεο Βφγιεο, «Νέεο κνξθέο θπξηαξρίαο – Κξαηηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ακεξηθαληθή πνιηηηθή 

ζηελ Διιάδα, 1945-1952», ν.π., ζει. 110-111. 
53

 ην ίδην, ζει. 114-117. 
54

 Tony Judt, ν.π., ζει. 90. 
55

 Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Ο κεηαπνιεκηθόο θόζκνο – Διιεληθή θαη Δπξσπατθή ηζηνξία (1945-1963), 

εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 1992, ζει. 83. 
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πξνβιεκάησλ,  αιιά  εληαζζφηαλ  ζε  κία  γεληθφηεξε  θαηάδεημε  ηεο  νηθνλνκηθήο  

θαηάπησζεο  ηεο  Δπξψπεο.  Οη  ζπδεηήζεηο  γχξσ  απφ   ην  ζρέδην  Μάξζαι – 

επίζεκα  γλσζηφ  σο  ERP (European Recovery Programme) – δηέβιεπαλ  ηε  

ζπγθξφηεζε  κίαο  επξσπατθήο  θνηλφηεηαο  πνπ  ζα  ιεηηνπξγνχζε  κε  κηα  θάπνηα  

νηθνλνκηθή  ζπλεξγαζία, πάληα  κε  ηε  ζηήξημε  ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο  ησλ  ΖΠΑ
56

. 

 ηα  πιαίζηα  απηά  κέζα  εληαζζφηαλ  θαη  ε  ζπκκεηνρή  ηεο  Διιάδαο  ζηηο  

ππνβνεζνχκελεο  ρψξεο, πξάγκα  πνπ  φκσο  θαίλεηαη  φηη, ελ  ηέιεη, δελ  έγηλε  

πιήξσο  θαηαλνεηφ  απφ  ειιεληθήο  πιεπξάο.  Οη  πξνζδνθίεο  ησλ  ειιεληθψλ  

θπβεξλήζεσλ,  φηη  κέζσ  ηεο  ρξεκαηνδφηεζεο  απηήο  ζα  κπνξνχζε  λα  επηηεπρζεί  

κία  αλακφξθσζε  ηνπ  ραξαθηήξα  ηεο  ειιεληθήο  νηθνλνκίαο  θαη  κία  ζηξνθή  

πξνο  ηελ  αλάπηπμε  ηεο  βηνκεραλίαο,  δηαςεχζηεθαλ.  Σν  ζρέδην  Μάξζαι  

απνζθνπνχζε  ζηελ  απνθαηάζηαζε  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ησλ  επξσπατθψλ  νηθνλνκηψλ  

ζηελ  πξνπνιεκηθή  ηνπο  βάζε  θαη  νη  παξαθιήζεηο  ησλ  Διιήλσλ  παξαγφλησλ  

γηα  εμαζθάιηζε  κεγαιχηεξσλ  πνζψλ  πνπ  ζα  ρνξεγνχληαλ  ζηελ  Διιάδα,  

πξνζέθξνπαλ  ζηνλ  αλαπφθεπθην  εγγελή  αληαγσληζκφ  ησλ  επξσπατθψλ  θξαηψλ  

κεηαμχ  ηνπο  κε  ηα  πξνο  δηακνηξαζκφ  πνζά  ζην  λήκα  ηνπ  ηέξκαηνο
57

. 

 Ζ  ρξεκαηνδφηεζε  απφ  ην  ζρέδην  Μάξζαι  δφζεθε  ζηελ  Διιάδα, φπσο  

εμάιινπ  θαη  ζε  φιεο  ηηο  ρψξεο,  ζηαδηαθά.  Σν  ζπλνιηθφ  πνζφ  είρε  θαηαλεκεζεί  

ζε  ηέζζεξηο  εηήζηεο  νηθνλνκηθέο  ρξήζεηο
58

.  Ζ  εθπλνή  ηνπ  ζρεδίνπ  ζηα  ηέιε  

ηνπ  1951, παξά  ηηο  βειηηψζεηο  ζε  δηάθνξνπο  ηνκείο
59

,  βξήθε  ηε  ρψξα  λα  έρεη  

παξαδψζεη  έλα  ηεξάζηην  θνκκάηη  ηεο  νηθνλνκηθήο  βνήζεηαο  ζηε  δηεμαγσγή  ηνπ  

εκθπιίνπ  πνιέκνπ,  αθήλνληαο  αλνηρηά  δεηήκαηα  ζηε  δηαδηθαζία  ηεο  

αλαζπγθξφηεζεο
60

. 

 Πέξαλ  ησλ  δηεζλψλ  νξγαληζκψλ  θαη  παξεκβάζεσλ ζηε  δηαδηθαζία  ηεο  

αλαζπγθξφηεζεο,  έλα  βαζηθφ  δεηνχκελν  επί  ησλ  δηαδηθαζηψλ  ήηαλ  ε  θξαηηθή  

δνκή  πνπ  ζα  ππνζηήξηδε  θαη  ζα  δηαρεηξηδφηαλ  φια  φζα  πξναλαθέξζεθαλ,  ππφ  

                                                           
56

 ην ίδην, ζει. 105-107. 
57

 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Ζ πεξίνδνο ηεο αλαζπγθξφηεζεο 1945-1953 σο ζηηγκή ηεο ζχγρξνλεο 

ειιεληθήο θαη επξσπατθήο ηζηνξίαο», ν.π., ζει. 28-29. 
58

Γηάλλεο Γηαλνπιφπνπινο, Ο κεηαπνιεκηθόο θόζκνο – Διιεληθή θαη Δπξσπατθή ηζηνξία (1945-1963), 

ν.π., ζει. 107.  
59

 Θαλάζεο Καιαθάηεο, «Οη πξνζπάζεηεο αλαζπγθξφηεζεο», ζην Η Διιάδα ηνλ 20
ν
 αηώλα, 1945-1950,  

Η Καζεκεξηλή, έλζεην «7 Ζκέξεο», 21/11/1999, ζει. 27. 
60

 Πνιπκέξεο Βφγιεο, «Νέεο κνξθέο θπξηαξρίαο – Κξαηηθή αλαζπγθξφηεζε θαη ακεξηθαληθή πνιηηηθή 

ζηελ Διιάδα, 1945-1952», ν.π., ζει. 136-137. 
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ηελ  επίβιεςε  ησλ  Βξεηαλψλ  θαη  ησλ  Ακεξηθαλψλ.  Σνλ  Ηνχλην  ηνπ  1944,  κε  

ηελ  νξθσκνζία  ηεο  Κπβέξλεζεο  Δζληθήο  Δλφηεηαο,  ηδξχζεθε  ην  Τπνπξγείν  

Δζληθήο  Αλαζπγθξφηεζεο,  κε  ζθνπφ  λα  αλαιάβεη  ην  δήηεκα  ηεο  αληηκεηψπηζεο  

ησλ  δεηνπκέλσλ  πνπ  ζα  εηίζελην  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε  θαη  ηελ  άθημε  ηεο  

Κπβέξλεζεο  ζηελ  Αζήλα
61

.   

 Σνλ  Απξίιην  ηνπ  1945  ην  ειιεληθφ  δεκφζην  αλέζεζε  ζηελ  Αγξνηηθή  

Σξάπεδα  Διιάδνο  ηελ  ηαθηνπνίεζε  ζηέγαζεο  ησλ  αζηέγσλ  αγξνηψλ  ζε  φιε  ηελ  

επηθξάηεηα  θαη  ηε  δηαρείξηζε  θαη  δηάζεζε  ησλ  εθνδίσλ  ηεο  ML  θαη  ηεο  

UNRRA  ζηηο  αγξνηηθέο  πεξηνρέο
62

.  Ζ  αλάζεζε  έγηλε  ιφγσ  ηνπ  νξγαλσκέλνπ  

δηθηχνπ  ηεο  ηξάπεδαο  ζε  φιε  ηε   ρψξα,  γεγνλφο ελδεηθηηθφ  γηα  ηελ  

εμαξζξσκέλε  θξαηηθή  κεραλή  θαη  ηε  δπζρέξεηα  ρεηξηζκνχ  θαη  εθαξκνγήο  ησλ  

φπνησλ  ζρεδίσλ  αλαζπγθξφηεζεο.  Δλδεηθηηθφ  γηα  ην  θξαηηθφ  δίθηπν  ήηαλ  

επίζεο  ην  γεγνλφο  φηη  ζεσξήζεθε  πξναπαηηνχκελε  ε  ζπκκεηνρή  ηνπ  πιεζπζκνχ  

ζηελ  δηεμαγσγή  ησλ  εξγαζηψλ  γηα  ηελ  αλνηθνδφκεζε
63

.  Παξάιιεια,  ζηα  ηέιε  

ηνπ  1945  ηδξχζεθε  ην  Τπνπξγείν  Πνιηηηθνχ  πληνληζκνχ  γηα  ηνλ  έιεγρν  ηεο  

παξαγσγηθήο  αλάπηπμεο  ηεο  ρψξαο
64

. 

 Φνξέαο  πινπνίεζεο  ησλ  ζρεδίσλ  αλνηθνδφκεζεο  ζηα  πιαίζηα  ηεο  

αλαζπγθξφηεζεο  ήηαλ  ην  Τπνπξγείν  Γεκνζίσλ  Έξγσλ,  ζηα  πιαίζηα  ηνπ  νπνίνπ  

απνθαζίζηεθε  ε  έληαμε  ηνπ  Τθππνπξγείνπ  Αλνηθνδνκήζεσο  ηνλ  Ηαλνπάξην  ηνπ  

1946
65

.  ηελ αξκνδηφηεηά  ηνπ  αλαηέζεθαλ  φια  ηα  ηερληθά, νηθνλνκηθά  θαη  

δηνηθεηηθά  δεηήκαηα  ηεο  αλνηθνδφκεζεο.  Σν  Τθππνπξγείν  αλαιάκβαλε  φιεο  ηηο  

ζρεηηθέο  κε  ηελ  αλνηθνδφκεζε  δξαζηεξηφηεηεο  ησλ  ππνπξγείσλ  Γεκνζίσλ  

Έξγσλ,  Κνηλσληθήο  Πξφλνηαο  θαη  Γεσξγίαο.  ηα  πιαίζηα  ηεο  ίδηαο  απφθαζεο,  

ζπγθξνηήζεθε  Δπηηξνπή  ηεγάζεσο  ππφ  ηελ  πξνεδξία  ηνπ  ππνπξγνχ  Γεκνζίσλ  

Έξγσλ  θαη  κε  κέιε  ππνπξγνχο  ζρεηηθψλ  ππνπξγείσλ. πγθξνηήζεθαλ  επίζεο  ην  

πκβνχιην   Αλνηθνδνκήζεσο  θαη  ην  Γεληθφ  πκβνχιην  Αλνηθνδνκήζεσο  κε  

επηθεθαιήο  ηνλ  αληίζηνηρν  πθππνπξγφ.  Σα  παξαπάλσ  ζπκβνχιηα  απαξηίδνληαλ  

                                                           
61

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 145. 
62

 Α.Ν. 259 πεξί θπξψζεσο ζπκβάζεσο κεηαμχ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη Αγξνηηθήο Σξαπέδεο 

Διιάδνο αθνξψζεο εηο ηελ αλάζεζηλ ηε ΑΣΔ ηεο ηερληθήο εθηειέζεσο ηνπ έξγνπ ηεο ζηεγάζεσο ησλ 

πνιεκνπαζψλ αγξνηψλ, ΦΔΚ 4.4.1945. 
63

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 146. 
64

 ην ίδην, ζει. 147. 
65

 Α.Ν. 873 πεξί ζπζηάζεσο πθππνπξγείνπ ππφ ηνλ ηίηινλ Τθππνπξγείνλ Αλνηθνδνκήζεσο, ΦΔΚ 

20.2.1946, απ‟ φπνπ θαη ηα παξαθάησ. 
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απφ  εθπξνζψπνπο  ησλ  επαγγεικαηηθψλ  θαη  επηζηεκνληθψλ  νξγαλψζεσλ,  

ζρεηηθψλ  κε  ην  δήηεκα  ηεο αλνηθνδφκεζεο, ζε  κηα  πξνζπάζεηα  λα  εμαζθαιηζηεί  

έλα  επξχ  δίθηπν  πνπ  ζα  έθηαλε  απφ  ην  θέληξν  ηεο  εμνπζίαο  κέζα  ζηνλ  

θνηλσληθφ  ηζηφ.  

 Σνλ  Ηνχιην  ηνπ  1946  ζπγθξνηήζεθε  ν  Οξγαληζκφο  Αλαζπγθξνηήζεσο, σο  

αλεμάξηεηνο  θνξέαο  δηαρείξηζεο  ηνπ  νηθνλνκηθνχ  πξνγξακκαηηζκνχ  ηεο ρψξαο, 

κε  αθνξκή  ηε  ιήςε  δαλείνπ  ηεο  Διιάδαο  απφ  ηελ  ακεξηθαληθή  Σξάπεδα  

Δηζαγσγψλ – Δμαγσγψλ. Ζ  απνηειεζκαηηθφηεηα  ηνπ  Οξγαληζκνχ  ήηαλ  ακθίβνιε,  

δεδνκέλνπ  φηη  πεξηνξίζηεθε  ε  επάλδξσζή  ηνπ  ζε  παλεπηζηεκηαθνχο  θαη  

αλψηεξνπο  δεκνζίνπο  ππαιιήινπο, ρσξίο  ηε  ζπκκεηνρή  επξχηεξσλ  θνηλσληθψλ  

νκάδσλ,  ψζηε  λα  εληνπηζηνχλ  πνηθίιεο  αλάγθεο  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο
66

. 

 ηα  κέζα  ηνπ  1947  ην  Τθππνπξγείν  κεηαηξάπεθε  ζε  Τπνπξγείν  

Αλνηθνδνκήζεσο  θαη  νξίζηεθαλ  νη  θαηά  ηφπνπο  ππεξεζίεο  ηνπ:  ηα  Σνπηθά  

Γξαθεία  Καηαζθεπψλ  θαη  ηα  Πνιενδνκηθά  Γξαθεία
67

.  Σν ππνπξγείν  παξέκεηλε  

κέρξη  ην  1951,  νπφηε  θαη  θαηαξγήζεθε,  πεξλψληαο  έλα  κέξνο  απφ  ηηο  

δηθαηνδνζίεο  ηνπ  ζην  Τπνπξγείν  Κνηλσληθήο  Πξφλνηαο  θαη  αθήλνληαο  έλα  

κεγάιν  κέξνο  ηεο  αλνηθνδφκεζεο  ζηελ  ηδησηηθή  πξσηνβνπιία
68

. 

ρεδφλ  έλα  ρξφλν  αξγφηεξα, κέζα  ζην  1948, ηδξχζεθε  ην  Αλψηαην  

πκβνχιην  Αλαζπγθξνηήζεσο,  ζην  νπνίν  ζπγρσλεχηεθαλ  ην  Αλψηαην  

Οηθνλνκηθφ  πκβνχιην,  ν  Οξγαληζκφο  Αλαζπγθξνηήζεσο  θαη  ε  Δπηηξνπή  

ρεδίνπ  Μάξζαι
69

.  Σέινο,  ζηα  κέζα  ηνπ  1949  ην  Τπνπξγείν  Αλνηθνδνκήζεσο  

κεηνλνκάζηεθε  ζε  Οηθηζκνχ  θαη  Αλνηθνδνκήζεσο  θαη  ζπγθέληξσζε  

αξκνδηφηεηεο  πνπ  αθνξνχζαλ  θάζε  είδνπο  πνιενδνκηθή  δξαζηεξηφηεηα,  γηα   

πεξηπηψζεηο  θαη  πέξαλ  ησλ  πνιεκηθψλ θαηαζηξνθψλ
70

.   

Ζ  εληππσζηαθή  δηαδνρή  ππεξεζηψλ  θαη  ηίηισλ  θαηά  ηελ πεξίνδν  ηεο  

αλαζπγθξφηεζεο  παξαπέκπεη, πξνθαλψο,  ζηελ  δηαπηζησκέλε  έιιεηςε  ζρεδηαζκνχ  

ηεο  αλνηθνδφκεζεο  θαη  ζηε  ζπλερή  αιιαγή  ηεο  πνιηηηθήο,  πνπ  θξηλφηαλ  

                                                           
66

 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ εκθπιίνπ», ν.π., ζει. 

37-38. 
67

 Ν.Γ. 389 πεξί νξγαληζκνχ ηεο Τπεξεζίαο Αλνηθνδκήζεσο, ΦΔΚ 18.8.1947. 
68
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αλαγθαίν  λα  αθνινπζεζεί  θαηά  πεξηφδνπο.  Ζ  βξαδχηεηα  πνπ  πξνθιήζεθε  απφ  

απηήλ  ηελ  ηαθηηθή  ζην  έξγν  ηεο  αλνηθνδφκεζεο,  φκσο, επηβεβαηψζεθε  ζηα  ηέιε  

ηεο  δεθαεηίαο,  φηαλ  κεγάιν  κέξνο  ησλ  έξγσλ  πνπ  έπξεπε  λα  έρνπλ  

νινθιεξσζεί  δελ  είραλ  θαλ  μεθηλήζεη.       

Σα  πξνβιήκαηα  πνπ  θιεξνδφηεζε  ε  πνιεκηθή  πεξίνδνο  ζηελ  Δπξψπε  

ζπλνςίδνληαλ  ζηελ  κεηαπνιεκηθή  αδπλακία  ηεο  λα  ππάξμεη  ιεηηνπξγηθή  σο  

πξνο  ηελ  ηθαλνπνίεζε  βαζηθψλ  αλαγθψλ  ησλ  θαηνίθσλ  ηεο.  Ζ  Διιάδα  δελ  

απνηέιεζε  εμαίξεζε  ζε  απηφλ  ηνλ  θαλφλα,  κάιηζηα  θνπβαιψληαο ζηνπο  ψκνπο 

ηελ  πξνπνιεκηθή  αδπλακία  ηεο  γηα  ζπγθξφηεζε  θνηλσληθψλ  θαη  νηθνλνκηθψλ  

δνκψλ  ζηηο  νπνίεο  ζα  επρφηαλ  λα  επαλέιζεη  απφ  έλα  πξφγξακκα  

αλαζπγθξφηεζεο.  Μέζα  ζην  παξαπάλσ  πιαίζην  εληαζζφηαλ  θαη  ε  Κξήηε, πνπ  

ραξαθηεξηδφηαλ  απφ  νξηζκέλεο  επηπιένλ  ηδηαηηεξφηεηεο. 
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Η  ΚΑΣΟΥΙΚΗ  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  ΣΗΝ  ΚΡΗΣΗ 

 

« Η  Κξήηε  είλαη  έλα  κεγάιν  λεζί  εθηάζεσο  400.000  ηεηξαγσληθώλ  κηιίσλ, 

400.000  πεξίπνπ  θαηνίθσλ  θαη  ζην  ζύλνιό  ηεο  νξεηλή… 

Δίλαη  αθόκε  ην  πην  θνληηλό  κέξνο  ηεο  Δπξώπεο  από  ηελ  Αθξηθή, θαζώο  απέρεη  

180  κίιηα  από ηελ  αθηή  ηεο  Κπξελατθήο  θαη  340  από  ηελ  Αιεμάλδξεηα. 

Δπξίζθεηαη,  επνκέλσο,  ζηελ  αθηίλα  δξάζεσο  ησλ  ειαθξώλ  ζθαθώλ  επηθαλείαο.»
71

 

Ζ  απψιεηα  ηεο  Κξήηεο  ηνλ  Μάην  ηνπ  1941  απφ  ηνλ  γεξκαληθφ  ζηξαηφ  

ζεσξήζεθε  πιήγκα,  φρη  ηφζν  γηαηί  ζεκαηνδνηνχζε  ηελ  νινθιήξσζε  ηεο  

θαηάθηεζεο  ηνπ  ειιεληθνχ  εδάθνπο,  φζν  θπξίσο  γηαηί  απέθιεηε  ηα  ζπκκαρηθά  

ζηξαηεχκαηα  απφ  κηα  ζηξαηεγηθή  ζέζε  θαη  έθεξλε  ηνλ  πφιεκν  έλα  βήκα  πην  

θνληά  ζηε  Μέζε  Αλαηνιή
72

.  ε  απηή  ηε  ζέζε  ηεο, ζην  θέληξν  ηεο  αλαηνιηθήο  

Μεζνγείνπ  θαη  θνληά  ζηε  δξαζηεξηφηεηα  ηνπ  Άμνλα  θαη  ησλ  πκκάρσλ  ζηε  

Μέζε  Αλαηνιή, ζα  κπνξνχζε  λα  απνδνζεί  ε  ηζρπξή  παξνπζία  γεξκαληθψλ  

ζηξαηεπκάησλ – θαη ν  ραξαθηεξηζκφο  ηεο  απφ  ην  γεξκαληθφ  ζηξαηφ  σο  

«Φξνχξην  Κξήηε»
73

 – θαζψο  θαη  ε  έληνλε  δξάζε  ησλ  ζπκκαρηθψλ,  θπξίσο  

βξεηαληθψλ,  δπλάκεσλ  ζην  λεζί
74

.  Σαπηφρξνλα, ε  Κξήηε  απνηέιεζε – καδί  κε  ηε  

Μαθεδνλία – ηε   κεγαιχηεξε  αγξνηηθή  πεξηνρή  ηεο  γεξκαληθήο  δψλεο  θαηνρήο
75

, 

γεγνλφο  πνπ  θαηαδείθλπε  ηε  ζεκαζία  ηνπ  λεζηνχ  γηα  ηνλ  Άμνλα. 

 Ζ  παξαπάλσ  παξνπζία  θαη  δξάζε  ησλ  Γεξκαλψλ  θαη  Βξεηαλψλ  ζην  

λεζί  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θαηνρήο  ελέηεηλε  ηα  ππάξρνληα  εξεζίζκαηα  γηα  

αλάπηπμε  αληίζηαζεο  ζηελ  Κξήηε,  θέξλνληαο  έηζη  κία  αιπζηδσηή  αληίδξαζε  

ζπλεπεηψλ.  Οη  ηαθηηθέο  ηνπ  πνιέκνπ  θαη  ηεο  ζπληήξεζεο  ηεο  λαδηζηηθήο  

πνιεκηθήο  κεραλήο,  νη  εληφο  ηνπ  δσηηθνχ  ρψξνπ  ηνπ  λεζηνχ  επηρεηξήζεηο  ησλ  

Βξεηαλψλ,  νη  θηλήζεηο  ησλ  αληηζηαζηαθψλ  θαη  νη  κεηαμχ  ηεο  δηαζπαζκέλεο  
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 Σδαθ κηζ Υηνπδ, Απόξξεηε αλαθνξά ηεο δξάζεσο ηεο S.O.E. ζηελ Κξήηε 1941-1945, Διεχζεξε 

θέςηο, Αζήλα 1991, ζει. 9. 
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 Εαλ Φήιληηλγθ, Σν θξπθηό-Η αληίζηαζε ζηελ Κξήηε, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 1993, ζει. 
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 ηαχξνο Βινληάθεο, Η «νρπξά ζέζηο Κξήηεο», ηδησηηθή έθδνζε, Αζήλα 1976, ζει. 122. 
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 Σδαθ κηζ Υηνπδ, Απόξξεηε αλαθνξά ηεο δξάζεσο ηεο S.O.E. ζηελ Κξήηε 1941-1945, ν.π., ζει. 10. 
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 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «ςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, 1941-1944», 

ν.π., ζει. 129. 
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αληίζηαζεο  ερζξνπξαμίεο  είραλ  σο  απνηέιεζκα  κία  ζεηξά  θνηλσληθψλ  θαη  

νηθνλνκηθψλ  θζνξψλ  γηα  ηνλ  πιεζπζκφ  θαη  ηηο  ππνδνκέο  ηνπ  λεζηνχ.  Οη  

θζνξέο  απηέο  ζε  φιν  ηνπο  ην  κεγαιείν  έγηλαλ  αηζζεηέο  ηφζν  θαηά  ηε  δηάξθεηα  

ηεο  θαηνρήο,  αιιά  θαη  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε. 

 Σνλ  Οθηψβξην  ηνπ  1944  είρε  ζρεδφλ  νινθιεξσζεί  ε  απφζπξζε  ησλ  

γεξκαληθψλ  ζηξαηεπκάησλ  απφ  ην  ζχλνιν  ηνπ  λεζηνχ,  κε  εμαίξεζε  ηε  δψλε  

θαηνρήο  βφξεηα  ησλ  Υαλίσλ,  πνπ  επξφθεηην  λα  απειεπζεξσζεί  ηνλ  Ηνχλην  ηνπ  

1945
76

.  Οη  ηξεηο  κεγάιεο  πφιεηο  ηεο  Κξήηεο  είραλ  εκθαλή  ηα  ζεκάδηα  ησλ  

βνκβαξδηζκψλ.  ην  Ζξάθιεην  απφ  ην  ζχλνιν  ησλ  9.402  νηθεκάησλ  ηα  1.954  

είραλ  θαηαζηξαθεί  πιήξσο
77

. Παξάιιεια,  θπξίσο  ζηελ  ελδνρψξα  θαη  ζην  λφηην  

άμνλα  ηνπ  λεζηνχ,  ππήξραλ  πιήζνο  ρσξηψλ  πνπ  είραλ  θαηαζηξαθεί  απφ  βφκβεο  

θαη  ππξθαγηέο
78

.   

Μεγάιν  κέξνο  ηνπ  νδηθνχ  δηθηχνπ  ήηαλ  άρξεζην  ιφγσ  βνκβαξδηζκψλ,  

ελψ  ην  ίδην  ίζρπε  θαη  γηα  ηνπο  απνζεθεπηηθνχο  ρψξνπο  πνπ  βξίζθνληαλ  ζηα  

δχν  κεγάια  ιηκάληα, ηνπ  Ζξαθιείνπ  θαη  ηεο  νχδαο
79

.  Οη  ίδηεο  νη  ππνδνκέο  

ησλ  δχν  ιηκαληψλ  ήηαλ  ζε  κεγάιν  πνζνζηφ  αρξεζηεπκέλεο,  πξάγκα  πνπ  ίζρπε  

θαη  γηα  ηα  αεξνδξφκηα  Σπκπαθίνπ  θαη  Μάιεκε
80

.  Σν  ηειεθσληθφ θαη  

ηειεγξαθηθφ  δίθηπν  ήηαλ  εθηφο  ιεηηνπξγίαο, φπσο  θαη  ζε  νιφθιεξε  ηε  ρψξα
81

.  

Καηαζηξνθέο  θαηαγξάθεθαλ  θαη  ζηελ  θηλεηή  πεξηνπζία  ησλ  θαηνίθσλ  ηνπ  

λεζηνχ,  φπσο  ζε  κεραλήκαηα,  απηνθίλεηα  θαη  είδε  ξνπρηζκνχ
82

. 

Σαπηφρξνλα  φκσο,  έλα  κεγάιν  κέξνο  ησλ  ππνδνκψλ  ηνπ  λεζηνχ  πνπ  

ζρνιηάδνληαη  ζηνπο  κεηαπνιεκηθνχο  απνινγηζκνχο,  απνηεινχζε  απφθηεκα  ηεο  

θαηνρηθήο  πεξηφδνπ.  Καζψο  ε  Κξήηε  είρε  ζηξαηησηηθή  ζεκαζία  γηα  ηηο  

δπλάκεηο  ηνπ  Άμνλα,  πιήζνο  δεκνζίσλ   έξγσλ  νινθιεξψζεθαλ  ηελ  πεξίνδν  

1941-1944,  πνπ  εμαζθάιηδαλ  ηελ  θαιχηεξε  θηλεηηθφηεηα  θαη  ηνλ  πιεξέζηεξν  

έιεγρν  ηνπ  λεζηνχ  απφ  ηηο  ζηξαηησηηθέο  δπλάκεηο.  Κάπνηα  απφ  απηά  είραλ  
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πνιεκηθή  ρξήζε,  φπσο  ηα  ππφγεηα  θαηαθχγηα  θαη  ηα  νρπξά.  Άιια  κπνξνχζαλ  

λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  θαη  ζε  πεξηφδνπο  εηξήλεο, φπσο  θαη  έγηλε: δξφκνη,  

ζήξαγγεο,  αεξνδξφκηα  θαη  θηίξηα  παληφο  είδνπο
83

. 

ην  θνκκάηη  ησλ  απσιεηψλ  πιεζπζκνχ  δελ  ππάξρνπλ  ζπγθεθξηκέλνη  

αξηζκνί  γηα  ηνπο  θαηνίθνπο  ηεο  Κξήηεο.  Γεληθά  κπνξνχκε  λα  ππνζηεξίμνπκε  

φηη  νη  απψιεηεο  ζε  αλζξψπηλεο  δσέο  εμαηηίαο  ηνπ  ιηκνχ  δελ  ήηαλ  κεγάιεο
84

. 

Δίλαη  φκσο  απξνζδηφξηζηνο  ν  αξηζκφο  ηνπ  ζπλφινπ  ησλ  εθηειεζκέλσλ  θαηά  ηα  

ρξφληα  ηεο  θαηνρήο.  Δπίζεο,  δελ  έρεη  εξεπλεζεί  ν  αξηζκφο  θαη  ε  θαηάιεμε  ησλ  

Κξεηψλ  ζηξαηησηψλ,  πνπ  κεηά  ην  ηέινο  ηνπ  πνιέκνπ  ζηελ  Αιβαλία  δελ  

πξφιαβαλ  λα  επηζηξέςνπλ  ζην  λεζί
85

.  Σν  δεδνκέλν  πάλησο,  φηη  νη  άλδξεο  

ζηξαηνινγνχληαλ  θαη  απνηεινχζαλ  θαη  ηελ  πιεηνςεθία  φζσλ  εθηέζεθαλ  ζηα  

πεδία  κάρεο  θαηά  ηελ  θαηνρή,  κπνξεί  λα  εξκελεχζεη  ελ  πνιινίο  ηνλ  απμεκέλν  

αξηζκφ  γπλαηθψλ  θαηά  ηε  ζρεηηθή  έξεπλα  πνπ  πξαγκαηνπνίεζε  ην  ίδξπκα  

Ρνθθέιεξ  ην  1948,  ζηηο  ειηθίεο  20-60  θαη  εληνλφηεξα  ζηελ  ειηθηαθή  δεθαεηία  

ησλ  30-39
86

.       

Πξνζπαζψληαο  λα  νδεγεζνχκε, πάλησο, ζε θάπνηα  δεκνγξαθηθά   

ζπκπεξάζκαηα  γηα  ην  πιήγκα  ζηνλ  πιεζπζκφ  ηεο  Κξήηεο  θαηά  ηελ  πεξίνδν  

ηνπ  πνιέκνπ  ζα  κπνξνχζακε  λα  ππνζηεξίμνπκε  φηη  ε  Κξήηε – καδί  κε  ηελ  

πεξηθέξεηα  Αζελψλ  θαη  Θεζζαινλίθεο – ζεκείσζε  εμαίξεζε  απμεηηθήο  ηάζεο  

ηνπ  πιεζπζκνχ
87

.  Ζ  απνγξαθή  ηνπ  1940  παξνπζηάδεη σο  πξαγκαηηθφ  πιεζπζκφ  

ηνπ  λεζηνχ  438.239  άηνκα
88

.  Ζ  αληίζηνηρε  ηνπ  1951  αλεβάδεη  ηνλ  αξηζκφ  απηφ  

ζηνπο  462.124  θαηνίθνπο
89

. πλνιηθά,  ζηελ  Κξήηε  εληνπίζηεθε  θάπνηα  

δεκνγξαθηθή  θηλεηηθφηεηα  κεηά  ην  1945,  κε  ππεξνρή  ησλ  γελλήζεσλ  έλαληη  
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23 

ησλ  ζαλάησλ,  ρακειά  πνζνζηά  βξεθηθήο  ζλεζηκφηεηαο  θαη  κάιηζηα  πςειφηεξα  

πνζνζηά  γελλήζεσλ  θαη  γάκσλ  ζε  ζρέζε  κε  ηα  αληίζηνηρα  πξνπνιεκηθά
90

. 

ηνλ  νηθνλνκηθφ  ηνκέα ν  απνινγηζκφο  ηνπ  πνιέκνπ  γηα  ην  λεζί  θάλεθε, 

θαη‟ αξράο,  ζηε  γεσξγία.  Ζ  Κξήηε,  έλα  κέξνο  κε  θαηεμνρήλ  αγξνηηθφ  

πιεζπζκφ
91

,  ππέζηε  αθαίκαμε  εξγαηηθψλ  ρεξηψλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θαηνρήο.  

Απηφ  νθεηιφηαλ  ηφζν  ζηελ  αδπλακία  θαη  ζηελ  απαγφξεπζε  ηεο  επηζηξνθήο  ηεο  

κεξαξρίαο  Κξεηψλ  κεηά  ηε  ζπλζεθνιφγεζε,  φζν  θπξίσο  ζηελ  επίηαμε  

εξγαζίαο,  αιιηψο  γλσζηή  σο  αγγαξεία
92

.  Ζ  επίηαμε  ηέζεθε ζε  εθαξκνγή  ήδε  

απφ  ην  θαινθαίξη  ηνπ  1941  θαη  δέζκεπε  φινπο  ηνπο  άλδξεο  ειηθίαο  απφ  16-45  

εηψλ  θάζε  ελάκηζε  κήλα  θαη  γηα  15  κέξεο  ζε  θαζεκεξηλή  δεθάσξε  εξγαζία.  

Οη  δε  ακνηβέο  γηα  ηηο  αγγαξείεο  ήηαλ  ζπλήζσο  θάησ  απφ  ην  ειάρηζην  

απαηηνχκελν  γηα  ηελ  επηβίσζε,  επνκέλσο  ζπρλά  νη  εξγάηεο  δελ  πξνζέξρνληαλ  

γηα  λα  ηηο  ιάβνπλ,  ζε  κηα  πξνζπάζεηα  λα  απνθχγνπλ  επηπιένλ  ηαιαηπσξία. 

Σν  παξαπάλσ,  ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηηο  γεληθφηεξεο  νηθνλνκηθέο  

αλαθαηαηάμεηο – απφ  ηηο  νπνίεο  δελ  εμαηξνχληαλ  ε  Κξήηε – δειαδή  ηελ  απψιεηα  

αγνξψλ  ζην  εμσηεξηθφ,  ηελ  αδξάλεηα  ηεο  αγξνηηθήο  παξαγσγήο, ηελ  έιιεηςε  

βαζηθψλ  εηδψλ  δηαηξνθήο,  ηελ  έιιεηςε  εξεηζκάησλ  γηα  ζπληήξεζε  ηεο  

βηνκεραλίαο  πνπ  δελ  εμππεξεηνχζε  ην  ζηξαηφ  θαηνρήο  θαη  ηελ  εμάξηεζε  ηνπ  

πιεζπζκνχ  απφ  ηε  καχξε  αγνξά, είραλ  σο  απνηέιεζκα  θαη  ζηελ  πεξίπησζε  ηεο  

Κξήηεο, ε  βαζηθή  πεγή  εηζνδεκάησλ,  δειαδή  ε  γεσξγία,  λα  ζηξαθεί  ζηε  

ινγηθή  ηεο  απηνθαηαλάισζεο
93

.  Απηφ  ζήκαηλε  απηφκαηα  ηελ  πηψζε  ηεο  

παξαγσγήο  ζε  αγξνηηθά  πξντφληα  θαη  ηελ  πηψζε  ηεο  βηνκεραληθήο  θαη  

βηνηερληθήο  παξαγσγήο,  δεδνκέλνπ  φηη  νη  κνλάδεο  απηέο  αζρνινχληαλ  θπξίσο   

κε  ηελ  επεμεξγαζία  γεσξγηθψλ  πξντφλησλ
94

.   

Οη  παξαπάλσ  θνηλσληθέο  θαη  νηθνλνκηθέο  ζπλζήθεο  ηεο  πεξηφδνπ  ηεο  

θαηνρήο  ζπλδηακφξθσζαλ,  καδί  κε  ην  πξφηαγκα  θαη  ηηο  πξαθηηθέο  ηεο  

αληίζηαζεο,  έλα  πνιηηηθφ  πεξηβάιινλ  ζηελ  Κξήηε,  πνπ,  φκνηα  κε  ηελ  ππφινηπε  

                                                           
90

 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 64-65. 
91

 ην ίδην, ζει. 18. 
92

 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «ςεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, 1941-1944», 

ν.π., ζει. 119-123, απ‟ φπνπ θαη ηα παξαθάησ. 
93

 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 19. 
94

 ην ίδην, ζει. 318 & 321. 
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Διιάδα,  ραξαθηεξηδφηαλ  απφ  ηελ  πφισζε.  Οη  δχν  βαζηθέο  αληηζηαζηαθέο  

νξγαλψζεηο,  ην  Δζληθφ   Απειεπζεξσηηθφ  Μέησπν (ΔΑΜ)  θαη  ε  Δζληθή  

Οξγάλσζε  Κξήηεο (ΔΟΚ),  ιεηηνχξγεζαλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θαηνρήο  ζε  

πιαίζηα  αληίζηνηρα  κε  απηά  ηεο  πφισζεο  ηεο  ππφινηπεο  Διιάδαο.  Ζ  

ζχκπιεπζε  ησλ  δχν  πιεπξψλ  δελ  επηηεχρζεθε  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε,  πφζν  

κάιινλ  δεδνκέλνπ  φηη  ε  γεξκαληθή  παξνπζία  επεθηάζεθε  ζηα  Υαληά  ρξνληθά  

κέρξη  ην  θαινθαίξη  ηνπ  1945,  γεγνλφο  πνπ, εληαγκέλν  ζην  θνξηηζκέλν  πιαίζην  

ησλ  Γεθεκβξηαλψλ  θαη  ηεο  πκθσλίαο  ηεο  Βάξθηδαο,  δελ  επέηξεπε ηε  

δεκηνπξγία  ελφο  ήπηνπ  πεξηβάιινληνο  γηα  ηνλ  θαηεπλαζκφ  ησλ  δηαθσληψλ  απφ  

ηηο  δχν,  επίζεκα  έλνπιεο  πιεπξέο
95

.   
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 πκθσλία  ηεο  Βάξθηδαο,  Πξσηφθνιινλ  απνζηξαηεχζεσο  ηνπ  ΔΛΑ,  άξζξνλ  13: 

Λόγσ  ηεο  παξνπζίαο  γεξκαληθώλ  ζηξαηεπκάησλ  ελ  Κξήηε,  ν  εθεί  ΔΛΑ  δελ  ζα  αθνπιηζζή  

ζπκθώλσο  πξνο  ην  παξόλ  ζρέδηνλ.  Η  Δζλνθπιαθή  θαιείηαη  ήδε  ππό  ηα  όπια  ελ  Κξήηε  θαη 

πεξηιακβάλεη  σξηζκέλαο  ειηθίαο  εμ  όισλ  ησλ  αληαξηώλ,  νίηηλεο  ήδε  κάρνληαη  ελαληίνλ  ησλ  

Γεξκαλώλ.  Άκα  ησ  ζρεκαηηζκώ  ηεο  Δζλνθπιαθήο  όινη νη  αληάξηαη,  εθ ησλ  θιεζεηζώλ  ειηθηώλ,  

ζα  απνζηξαηεπζνύλ  θαηά  εκεξνκελίαλ,  ήηηο  ζέιεη  ζπκθσλεζή  κεηαμύ  ηεο  Διιεληθήο  Κπβεξλήζεσο  

θαη  ησλ Βξεηαληθώλ  Αξρώλ. 
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ΣΑ  ΥΑΝΙΑ   

ΑΠΟ  ΣΟ  ΜΔΟΠΟΛΔΜΟ  ΣΗΝ  ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ 

 

 Γηα  ηελ  πιεξέζηεξε  δηακφξθσζε  ηεο  εηθφλαο  ηεο  πφιεο  ησλ  Υαλίσλ  

θαηά  ηελ  απειεπζέξσζε  έρεη  ζεκαζία  ε  ζχληνκε  αλαδξνκή  ζηελ  πξνπνιεκηθή  

πεξίνδν.  Σα  Υαληά,  ήδε  απφ  ηελ  έλσζε  κε  ηελ  Διιάδα,  απνηεινχζαλ  ηε  

δηνηθεηηθή  πξσηεχνπζα  ηνπ  λεζηνχ,  ην  νπνίν  νξηδφηαλ σο  κία  δηνηθεηηθή  

κνλάδα  ηνπ  ειιεληθνχ  θξάηνπο.  Δπηθεθαιήο  ηεο  δηνίθεζήο  ηνπ  ήηαλ  ν  Γεληθφο  

Γηνηθεηήο  Κξήηεο  κε  ηίηιν  ππνπξγνχ
96

.   

 Ζ  πνιενδνκία  ηεο  πφιεο,  ηφζν  ιφγσ  ηνπ  δηνηθεηηθνχ  ραξαθηήξα  ησλ  

Υαλίσλ,  φζν  θαη  ιφγσ  ηεο  αλάπηπμήο  ηνπο  σο  κίαο  απφ  ηηο  δχν  

ζεκαληηθφηεξεο  νηθνλνκηθά  πφιεηο  ηνπ  λεζηνχ,  απφ  ηηο  αξρέο  ηνπ  αηψλα  είρε  

αξρίζεη  ήδε  λα  δηακνξθψλεηαη  εθηφο  ηεηρψλ.  Πέξα  απφ  ηηο  ζπλνηθίεο  ηεο  

παιηάο  πφιεο,  πνπ  παξέκελαλ  νηθηζηηθά  θαη  νηθνλνκηθά  ελεξγέο,  θαηά  ηελ 

πεξίνδν  ηεο  Κξεηηθήο  Πνιηηείαο  είραλ  δηακνξθσζεί  θαη  λέεο  πεξηνρέο  εθηφο  

ηεηρψλ
97

.  Σν  γεγνλφο  απηφ  κάιηζηα  απνηέιεζε  δεηνχκελν  γηα  ηελ  απνκφλσζε  

πνπ  βίσλε  ην  έλα  ηκήκα  ηεο  πφιεο  απφ  ην  άιιν  θαη  ηελ  πεξίνδν  ηεο  έλσζεο  

κε  ηελ  Διιάδα,  απνθαζίζηεθε  ε  θαηεδάθηζε  κέξνπο  ησλ  ηεηρψλ,  πξνθεηκέλνπ  

ηα  Υαληά  λα  πάξνπλ  θαη  ρσξηθά  ηε  δηάζηαζε  ηεο  εληαίαο  κνλάδαο
98

.  Δίλαη  

ραξαθηεξηζηηθή  ε  κειέηε  ηνπ  ξπκνηνκηθνχ  ζρεδίνπ  ηνπ  1901,  ην  νπνίν  

αλαλεσλφηαλ  κε  πξνζζήθεο  κέρξη  θαη  ην  1941,  θαη  ην  νπνίν  απεηθνλίδεη  

ζρεδφλ  απηνχζην  ην  ζεκεξηλφ  επξχηεξν  θέληξν  ηεο  πφιεο  ησλ  Υαλίσλ
99

. 

 Γεκνγξαθηθά  ε  πφιε  ησλ  Υαλίσλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  κεζνπνιέκνπ  

είρε  κία  ζηαζεξή  θαη  ήπηα  απμεηηθή  πνξεία.  Μεηαμχ  ησλ  απνγξαθψλ  ηνπ  1920, 

1928  θαη  1940  ν πιεζπζκφο  απμαλφηαλ  ζε  απφιπηνπο  αξηζκνχο  θαηά  πεξίπνπ  

2.000 άηνκα
100

.  Ζ  θπζηθή  θίλεζε  ηνπ  πιεζπζκνχ  κέρξη  θαη  ηελ  έλαξμε  ηνπ  
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 Θενράξεο Γεηνξάθεο, Ιζηνξία ηεο Κξήηεο, ηδησηηθή έθδνζε, Ζξάθιεην 1990, ζει. 464. 
97

 Μηράιεο Αλδξηαλάθεο, Η παιηά πόιε ησλ Υαλίσλ, εθδφζεηο ΑΓΑΜ, Αζήλα 1997, ζει. 36. 
98

 ην ίδην, ζει. 43-45. 
99

 Πνιενδνκία Υαλίσλ, Ρπκνηνκηθό ζρέδην ηεο πόιεσο Υαλίσλ, 1901. Βι. Παξάξηεκα, Δηθφλα 6. 
100

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη φρη λφκηκνπ πιεζπζκνχ ησλ επίζεκσλ 

απνγξαθψλ ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο θαη κάιηζηα νη αξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηελ 

πφιε θαη φρη ην δήκν, δεδνκέλνπ φηη ν ηειεπηαίνο δε ζπκπεξηιάκβαλε ηηο ίδηεο γχξσ πεξηνρέο απφ 

απνγξαθή ζε απνγξαθή. Βι. θαη Παξάξηεκα, Γηάγξακκα 1. 
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πνιέκνπ  δελ  ζεκείσλε  εληππσζηαθέο  δηαθπκάλζεηο
101

.  Ο  αξηζκφο  ησλ  γάκσλ  

ηελ  πεξίνδν  1930-1939  ήηαλ  ελ  πνιινίο  ζηαζεξφο,  πξάγκα  κνπ  ίζρπε  θαη  γηα  

ηνλ  αξηζκφ  ησλ  ζαλάησλ.  Μεγαιχηεξε  θηλεηηθφηεηα  εληνπηδφηαλ  ζηνλ  αξηζκφ  

γελλήζεσλ.  Έληνλε  πηψζε  ηνπο  παξνπζηάζηεθε  κεηαμχ  ησλ  εηψλ  1932-1933  

θαη  1936-1937.  Μέρξη  θαη  ην  ηέινο  ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ  1930  ν  ξπζκφο  

γελλεηηθφηεηαο   ήηαλ  πησηηθφο  θαη  κεηαμχ  1940-1941  έπεζε  θαηά  ην  ήκηζπ.  Θα  

κπνξνχζακε  ίζσο  λα  ζρνιηάζνπκε  ηελ  ηαχηηζε  ησλ  δηαθπκάλζεσλ  απηψλ  κε  ηηο  

αληίζηνηρεο  πεξηφδνπο  θξίζεο:  ηελ  εμάπισζε  ηεο  νηθνλνκηθήο  θξίζεο  ζηελ  

Διιάδα,  ηελ  πνιηηηθή  αλαηαξαρή  ηνπ  1935-1936  θαη  ηελ  επίζεζε  ηνπ  Άμνλα.  

Έλαο  ηέηνηνο  ζρνιηαζκφο  κάιηζηα  ζα  κπνξνχζε  λα  ππνζηεξηρζεί  απφ  ηηο  

αληίζηνηρεο  δηαθπκάλζεηο  ζην  ξπζκφ  ησλ  γάκσλ,  νη  νπνίεο  φκσο  εληνπίδνληαλ  

κε  πνιχ  κηθξφηεξεο  απνθιίζεηο, φπσο  ππνλνήζεθε  πξνεγνπκέλσο.   

Παξά  ην  γεγνλφο  φηη κηα  ηέηνηα  εξκελεία  ζηεξίδεηαη  ζε  αλεπαξθή 

ζηνηρεία,  θίλεηξφ  ηεο  είλαη  λα  κελ  παξαβιέςεη  ηελ  ελδηαθέξνπζα  ζχκπησζε  

πεξηφδσλ  θξίζεο  θαη  δεκνγξαθηθήο  θηλεηηθφηεηαο  θαη  ζηελ  πεξίπησζε  πνπ  

επηβεβαησζεί, θαηαδεηθλχεη  κία  άκεζε  αληαλάθιαζε  ησλ  πεξηφδσλ  θξίζεο  ζηελ  

θνηλσλία  ησλ  Υαλίσλ, άξα  θαη  κία  θνηλσλία  κε  πνιηηηθά  θαη  νηθνλνκηθά  

εξείζκαηα,  ζε  άκεζε  επηθνηλσλία  κε  ηελ  ππφινηπε  ρψξα. 

 ζνλ  αθνξά  ηελ  πιεζπζκηαθή  ζχλζεζε  ηεο  πφιεο,  πέξα  απφ  ηηο  κηθξέο  

θνηλφηεηεο  ησλ  Αξκελίσλ  θαη  ησλ  Δβξαίσλ  πνπ  ππήξραλ,  αηζζεηή  ήηαλ  θαη  ε  

παξνπζία  ησλ  Μηθξαζηαηψλ  πξνζθχγσλ  κεηά  ην  1922
102

, πνπ ζηελ  απνγξαθή  

ηνπ  1928  αζξνίδνληαλ  ζε  6.925  άηνκα
103

.  Παξάιιεια,  νη  πεξηζζφηεξεο  απφ  ηηο  

ζπλνηθίεο  ηεο  πφιεο  θαίλεηαη  φηη  είραλ  ηαπηφηεηα  θνηλσληθήο  ζπγθξφηεζεο.  Ζ  

πεξηνρή  Καζηέιη,  εληφο  ησλ  ηεηρψλ,  φπσο  θαη  ε  πεξηνρή  Υαιέπα  ζηα  

αλαηνιηθά  ηεο  πφιεο,  δηαηήξεζαλ  θαηά  ην  κεζνπφιεκν  ηνλ  αξηζηνθξαηηθφ  

                                                           
101

 Άληα Μαιαλδξάθε, Η πόιε ησλ Υαλίσλ (1930-1960) κέζα από ηε κειέηε αξρεηαθνύ πιηθνύ θαη 

δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ, δηπισκαηηθή εξγαζία Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Νεφηεξεο & 

χγρξνλεο Διιεληθήο & Δπξσπατθήο Ηζηνξίαο, Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο, Ρέζπκλν, Παξάξηεκα Γ‟, Πίλαθαο 3, απ‟ φπνπ θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία θπζηθήο θίλεζεο 

ηνπ πιεζπζκνχ. 
102

 Υξήζηνο Λνχθνο, «Μηθξέο θαη κεγάιεο πφιεηο», ζην Υξήζηνο Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηνξία ηεο 

Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα, ηφκνο Β1, ν.π., ζει. 138. 
103

 Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο, Πιεζπζκόο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθή ηεο 15-16 

Μαΐνπ 1928, Δζληθφ Σππνγξαθείν, Αζήλα 1935. 
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ραξαθηήξα  πνπ  είραλ  απφ  ηε  ζπγθξφηεζή  ηνπο
104

.  Σελ  ίδηα  πεξίνδν,  σο  

ζπλνηθίεο  ησλ  θησρφηεξσλ,  εξγαηηθψλ  ζηξσκάησλ  αλαθέξνληαλ  ην  Κνπκ-Καπί, 

νη Υηφλεο, ε πιάληδηα.  Καηεμνρήλ  πξνζθπγηθέο  ζπλνηθίεο  δεκηνπξγήζεθαλ  ζηελ  

πεξηνρή  ηεο  Νέαο  Υψξαο  θαη  ηνπ  Αγίνπ  Ησάλλε,  δπηηθά  θαη  λνηηναλαηνιηθά  

ηεο  παιηάο  πφιεο  αληίζηνηρα
105

.   

Γηα  ηηο  ππνδνκέο  ηεο  πφιεο  θαηά  ηελ  πεξίνδν  ηνπ  κεζνπνιέκνπ  δελ  

ππάξρνπλ  αλαιπηηθέο  κειέηεο.  Μπνξνχκε  λα  εμαγάγνπκε  ζπκπεξάζκαηα  απφ  

πξνγελέζηεξεο  θαη  κεηαγελέζηεξεο  πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά.  Σν  ζχζηεκα  χδξεπζεο  

ησλ  Υαλίσλ  θαίλεηαη  φηη  ήηαλ  πεξηνξηζκέλν  πξηλ  ηνλ  πφιεκν.  Σν  πδξαγσγείν  

πνπ  θαηαζθεπάζηεθε  ήδε  πξηλ  ηελ  έλσζε  κε  ηελ  Διιάδα  αλαθέξεηαη  θαη  ζηελ  

κεηά  ηνλ  πφιεκν  πεξίνδν,  φπσο  αληίζηνηρα  θαη  νη  θξήλεο  θαη  βξχζεο  απφ  ηηο  

νπνίεο  αξθεηέο  νηθίεο  πξνκεζεχνληαλ  ην  απαηηνχκελν  λεξφ
106

.  Δπηπιένλ,  

κεηαπνιεκηθέο  ζπδεηήζεηο  ηνπ  δεκνηηθνχ  ζπκβνπιίνπ  γηα  επηζθεπή  

θαηεζηξακκέλσλ  αγσγψλ  απνρέηεπζεο  παξαπέκπνπλ  ζε  έλα  ζηνηρεηψδεο  

απνρεηεπηηθφ  ζχζηεκα  πξνπνιεκηθά
107

.   

Σν  θηίξην  ηεο  Γεκνηηθήο  Αγνξάο  θαηαζθεπάζηεθε  ην  1913  θαη  ζηέγαδε  

πιήζνο  θαηαζηεκάησλ  ηξνθίκσλ. Αληίζηνηρα,  νηθνδνκήζεθαλ  αξγφηεξα,  ζηελ  

πεξίνδν  ηνπ  κεζνπνιέκνπ,  ην  Γεκνηηθφ  Ννζνθνκείν,  ην  αλαηφξην,  ην  

Σεισλείν  θαη  ζεηξά  ζρνιείσλ  ζην  θέληξν  ηεο  πφιεο
108

.  Γχξσ  απφ  ηελ  πφιε, 

επίζεο,  βξίζθνληαλ  νη  κεγαιχηεξεο  εγθαηαζηάζεηο  πνπ  εμππεξεηνχζαλ  ην  

εκπφξην  θαη  ηηο  κεηαθνξέο,  ην  αεξνδξφκην  ηνπ  Μάιεκε
109

  θαη  ην ιηκάλη  ηεο  

νχδαο,  κε  ρψξνπο  απνζήθεπζεο  ησλ  γεσξγηθψλ  πξντφλησλ
110

.   

Πνιιέο  απφ  ηηο  εγθαηαζηάζεηο  απηέο  εμππεξεηνχζαλ  ηηο  νηθνλνκηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο  ησλ  θαηνίθσλ  ηφζν  ηεο  πφιεο,  φζν  θαη  ηεο  ελδνρψξαο  ηνπ  

λνκνχ.  Ζ  νηθνλνκηθή  δξαζηεξηφηεηα  ησλ  Υαλίσλ  θαζνξηδφηαλ  απφ  ηε  γεσξγηθή  

παξαγσγή  πνπ  εμαζθάιηδε  ε  χπαηζξφο  ηεο.  Ο  επξχηεξνο  λνκφο  Υαλίσλ  ήηαλ  
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πινχζηνο  ζε  παξαγσγή  ειαηνιάδνπ,  επηηξαπέδηαο  ζηαθίδαο,  θξαζηνχ
111

,  

εζπεξηδνεηδψλ,  θάζηαλσλ
112

  θαη  θίηξσλ
113

.  Ο  λνκφο  επίζεο,  παξήγαγε  κεγάιεο  

πνζφηεηεο  θξεάησλ  θαη  ηπξηψλ
114

.  Σα  παξαπάλσ  πξντφληα  ηξνθνδνηνχζαλ  φρη  

κφλν  ηελ  αγνξά  ηξνθίκσλ  ηεο  πφιεο,  αιιά  θαη  ηελ  βηνκεραληθή – βηνηερληθή  

θαη  εκπνξηθή  ηεο  δξαζηεξηφηεηα. 

Οη  βηνηερλίεο  πνπ  δξαζηεξηνπνηνχληαλ  ζηελ  πφιε  ρξεζηκνπνηνχζαλ  σο  

πξψηεο  χιεο  ηα  πξντφληα  ηνπ  λνκνχ.  Σν  1928  θαηαγξάθνληαλ  ζηα  Υαληά  20  

ζαπσλνπνηεία  θαη  αξθεηά  ειαηνπξγεία,  πνπ  φθεηιαλ  ηελ  χπαξμή  ηνπο  ζηελ  

ειαηνπαξαγσγή  ηνπ  λνκνχ
115

.  Οη  επηρεηξήζεηο  νηλνπνηίαο  επεμεξγάδνληαλ  ηα  

ζηαθχιηα  πνπ  πξνέξρνληαλ  θπξίσο  απφ  ηελ  επαξρία  Κηζάκνπ
116

.  Αληίζηνηρα,  νη  

αιεπξφκπινη  ηξνθνδνηνχληαλ  απφ  ηελ  παξαγσγή  ζηηαξηνχ,  ηα  θνλζεξβνπνηεία  

επεμεξγάδνληαλ  εζπεξηδνεηδή,  ελψ  νη  βηνηερλίεο  αιιαληηθψλ, ηα  ηπξνθνκεία  θαη  

ηα  βπξζνδεςεία  πξνκεζεχνληαλ  ηηο  πξψηεο  χιεο  ηνπο  απφ  ηελ  θηελνηξνθία,  

πνπ  ηδηαίηεξα  πςειή  ήηαλ  ζηηο  επαξρίεο  Απνθνξψλνπ  θαη  θαθίσλ
117

. πλνιηθά  

ε  βηνκεραλία  ησλ  Υαλίσλ  θαη  νιφθιεξεο  ηεο  Κξήηεο  βξηζθφηαλ  ζε  αξθεηά  

ρακειά  επίπεδα  ελ  ζπγθξίζεη  κε  ηελ  ππφινηπε  Διιάδα.  ε  εζσηεξηθή  θιίκαθα,  

ε βηνκεραληθή  παξαγσγή  ησλ  Υαλίσλ  αθνινπζνχζε  κεηά  απφ  ην  Ζξάθιεην
118

.   

Αληίζηνηρα  δξνχζαλ  θαη  νη  έκπνξνη  ησλ  Υαλίσλ.  Πέξαλ  φζσλ  

εκπνξεχνληαλ  πξντφληα  γηα  εζσηεξηθή  θαηαλάισζε,  ε  Κξήηε  γεληθφηεξα  

επηδηδφηαλ  ζε  εμαγσγέο  ηεο  γεσξγηθήο  ηεο  παξαγσγήο,  ηφζν  ζην  εζσηεξηθφ  ηεο  

ρψξαο,  φζν  θαη  ζην  εμσηεξηθφ.  Σα  θχξηα  πξντφληα  δηαθίλεζεο  ζηηο  εμαγσγέο  

ήηαλ  ην  ιάδη – πνπ  γηα  φιν  ην  λεζί  θάιππηε  ηα  2/5  ησλ  πξνζφδσλ  

πξνπνιεκηθά
119

 – ην  θξαζί,  ηα  εζπεξηδνεηδή  θαη  ηα  θαηεξγαζκέλα  δέξκαηα
120

.  
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115
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πλνιηθά,  ε  Κξήηε  απφ  ην  1926  θαη  εμήο  παξνπζίαδε  πιεφλαζκα  εμαγσγψλ  ζε  

ζρέζε  κε  ηελ  ππφινηπε  Διιάδα
121

.   

Ζ  νηθνλνκηθή  απηή  δξαζηεξηφηεηα  ηεο  πφιεο  αληηθαηνπηξηδφηαλ  θαη  

ζηελ  επαγγεικαηηθή  δηαζηξσκάησζε  ησλ  θαηνίθσλ  ηεο.  ηελ  απνγξαθή  ηνπ  

1928  απφ  ην  ζχλνιν  ηνπ  ελεξγνχ  πιεζπζκνχ  θαηαγξάθνληαλ  λα  απαζρνινχληαη  

ζε  επαγγέικαηα  ηνπ  πξσηνγελνχο  ηνκέα  1.967  άηνκα,  αξηζκφο  εχινγα  κηθξφο  

γηα  ηα  ρσξηθά  θαη  παξαγσγηθά  φξηα  κηαο  πφιεο.  Αθνινπζνχζαλ  νη  

απαζρνινχκελνη  ζην  δεπηεξνγελή  ηνκέα  ηεο  επεμεξγαζίαο  3.532  άηνκα  θαη  

ζηνλ  ηξηηνγελή  ηνκέα  6.068
122

. 

Έλα  άιιν  θνκκάηη  ησλ  ππνδνκψλ  πνπ  δηέζεηε  ε  πφιε  θαηά  ην  

κεζνπφιεκν,  εμππεξεηνχζε  ηε  δεκφζηα  πγεία.  Απφ   ηε  δεθαεηία  ηνπ  1920  ην  

Γεκνηηθφ  Ννζνθνκείν  θαη  ην  αλαηφξην  πξφζθεξαλ  πγεηνλνκηθή  πεξίζαιςε  

ζηνπο  πνιίηεο  ησλ  Υαλίσλ.  ην  λνζνθνκείν  κάιηζηα,  ππήξρε  καηεπηηθφ  ηκήκα,  

φπσο  θαη  ηκήκα  αθξνδίζησλ  λνζεκάησλ.  Δπηπιένλ,  ιεηηνπξγνχζαλ  ην  

ηξαηησηηθφ  Ννζνθνκείν  ζηε  Υαιέπα,  ην  Γεκφζην  Φπρηαηξείν  ζηε  νχδα,  

ηδησηηθέο  θιηληθέο  θαη  ην  Λατθφ Ηαηξείν  &  Φαξκαθείν  Υαλίσλ
123

.   

Ζ  χπαξμε  ησλ  παξαπάλσ  κπνξεί  λα  καο  δψζεη  κία  πξφζζεηε  εηθφλα  γηα  

ην  ραξαθηήξα  ηεο  πφιεο. Ζ   παξνπζία  ζηξαηεπκάησλ  ζηα  Υαληά  ππνζηεξίδεηαη  

απφ  ηελ  χπαξμε  ηνπ  ηξαηησηηθνχ  Ννζνθνκείνπ.  Ζ  χπαξμε  ηνπ  λνζνθνκεηαθνχ  

ηκήκαηνο  αθξνδίζησλ  λνζεκάησλ  απνηειεί  έλδεημε  γηα  ηελ  παξνπζία  αξηζκνχ  

ηεξφδνπισλ  ζηελ  πφιε. Μπνξνχκε  λα  ππνζέζνπκε  φηη  ε  ζπλερήο  δηέιεπζε  

ζηξαηεπκάησλ,  θαζψο  θαη  ε  εκπνξηθή  θίλεζε  ηνπ  ιηκαληνχ ηεο  πφιεο  θαη  ηεο  

νχδαο – θαη‟ αληηζηνηρία  κε  πφιεηο  παξφκνησλ  ραξαθηεξηζηηθψλ – 

δεκηνπξγνχζαλ  θαη  ζηα  Υαληά  έλα  πεδίν  ζεμνπαιηθήο  δξαζηεξηφηεηαο,  

εμνβειηζκέλν  ζην  θνηλσληθφ  πεξηζψξην.  Γηα  ηελ  έθηαζή  ηνπ  δε  κπνξνχκε  λα  

έρνπκε  θαηαηνπηζηηθή  εηθφλα,  δεδνκέλνπ  φηη  ηα  λνζήκαηα  ζεσξνχληαλ  

ζηηγκαηηζκφο  γηα  ην  θνξέα  ηνπο,  κε  απνηέιεζκα  ηα  ειιηπή  ζηνηρεία
124

.   
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Παξάιιεια, ην  Λατθφ  Ηαηξείν & Φαξκαθείν  Υαλίσλ αιιά  θαη  ην  

αλαηφξην  απνθαιχπηνπλ  ηελ  θνηλσληθή  δηαζηξσκάησζε  ηεο  πφιεο,  φπσο  ηελ  

είδακε  θαη  ζηελ  πιεζπζκηαθή  θαηαλνκή  ησλ  ζπλνηθηψλ.  Σν  πξψην  παξείρε  

δσξεάλ  ηαηξηθή  θαη  θαξκαθεπηηθή  πεξίζαιςε  ζε  άπνξνπο  αζζελείο  θαη,  

ελδεηθηηθά,  ην  1934  πεξηέζαιςε  5.682  άηνκα  ζην  ηαηξηθφ  ηκήκα  θαη  6.759  ζην  

θαξκαθεπηηθφ
125

.  Ζ  θπκαηίσζε,  γηα  ηελ  νπνία  ηδξχζεθε  ην  αλαηφξην,  πνπ  

ζηελ  απνγξαθή  ηνπ  1928  αξηζκνχζε  32  άηνκα
126

,  ραξαθηεξίδεηαη  σο  αζζέλεηα  

πνπ  επεξεαδφηαλ  απφ  ηηο  ζπλζήθεο  δηαβίσζεο
127

.   Σν  ίδην  ηζρχεη  θαη  γηα  ηελ  

πλεπκνλία  θαη  ην  γεξνληηθφ  καξαζκφ,  πνπ  απνηεινχζαλ – καδί  κε  ηε  

θπκαηίσζε – ηηο  πξψηεο  αηηίεο  ζαλάηνπ  θαηά  ηε  δεθαεηία  ηνπ  1930
128

.   

ηνλ  επξχηεξν  ρψξν  ηεο  θνηλσληθήο  πξφλνηαο  εληάζζνληαλ  θαηά  ην  

κεζνπφιεκν  ην  Γεκνηηθφ  Γεξνθνκείν  Υαλίσλ  θαη  ην  Γεκφζην  

Οξθαλνηξνθείν
129

.  Σν  γεξνθνκείν  θηινμελνχζε,  θαηά  θαλφλα,  κφλνπο  

ειηθησκέλνπο,  θαηνίθνπο  Υαλίσλ  θαη  κε.  ην  δε  νξθαλνηξνθείν  εληάζζνληαλ  

λφζα  θαη  έθζεηα  παηδηά  ηεο  πφιεο.  Γηα  φζα  απφ  απηά  ήηαλ  κηθξά  ζε  ειηθία,  ε  

δηαηξνθή  ηνπο  αλαζέηνληαλ  ζε  ηξνθνχο  απφ  ην  Γήκν,  ζηηο  νπνίεο  ρνξεγνχληαλ  

έλα  πνζφ  κεληαίσο  γηα  κέξηκλά ηνπο. 

Μία  ζεηξά  ζρνιείσλ  πνπ  ηδξχζεθαλ  θαηά  ην  κεζνπφιεκν  ζηελ  νδφ  

Κνξαή,  ζην  θέληξν  ηεο  πφιεο,  ήηαλ  ελδεηθηηθά  γηα  ηελ  πνιηηηθή  πξφζεζε  

απέλαληη  ζην  εθπαηδεπηηθφ  δήηεκα.  Απφ  ην  1928  μεθίλεζε  κία  πξνζπάζεηα  

κείσζεο  ηνπ  αλαιθαβεηηζκνχ  θαη  έληαμεο  ησλ  γπλαηθψλ  επξχηεξα  ζηελ  

εθπαίδεπζε
130

.  ηα  κέζα  ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ  1930  θαηαγξάθνληαλ  ζε  νιφθιεξν  

ην  λνκφ  Υαλίσλ  239  ζρνιεία  πξσηνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο
131

  θαη  12  
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δεπηεξνβάζκηαο
132

.  Λίγν  αξγφηεξα,  ην  1938,  ιεηηνχξγεζαλ   Νπθηεξηλά   ρνιεία  

γηα  ηελ  εθπαίδεπζε  παηδηψλ  πνπ  εξγάδνληαλ,  ελψ  ν  ζχιινγνο  «Πξννδεπηηθή  

Έλσζε  Γπλαηθψλ»  δηνξγάλσλε  δηαιέμεηο  θαη  κνξθσηηθέο  ζπγθεληξψζεηο  γηα  ηηο  

αλαιθάβεηεο  γπλαίθεο
133

.  Παξάιιεια,  ιεηηνπξγνχζαλ  πέληε  βηβιηνζήθεο,  αξθεηνί  

πνιηηηζηηθνί  ζχιινγνη,  πέληε  θηλεκαηνζέαηξα,  θαθέ-δαραξνπιαζηεία  θαη  θνζκηθά  

θαη  εμνρηθά  θέληξα
134

.  

ηνλ  ηνκέα  ηεο  πνιηηηθήο  ηα  Υαληά  εληάζζνληαλ  ζην  γεληθφηεξν  θαλφλα  

ηεο  Κξήηεο,  σο  πξνπχξγην  ηνπ  βεληδειηζκνχ.  Ζ  αληηκνλαξρηθή  ηνπνζέηεζε  ησλ  

Κξεηψλ,  πνπ  ζπλδεφηαλ  άκεζα  κε  ηελ  παξνπζία  ηνπ  Γεσξγίνπ  θαηά  ηε  

δηάξθεηα  ηεο  Κξεηηθήο  Πνιηηείαο  θαη  κε  ηελ  θαηαγσγή  ηνπ  Βεληδέινπ  θαη  ην  

ξφιν  πνπ  έπαημε  ν  ηειεπηαίνο  ζηελ  έλσζε  ηνπ  λεζηνχ  κε  ηελ  Διιάδα,  

θαζφξηζαλ  ηηο  πνιηηηθέο  επηινγέο  ησλ  Υαλησηψλ  θαηά  ην  κεζνπφιεκν.      

Σα  εθινγηθά  απνηειέζκαηα  ησλ  αλακεηξήζεσλ  1928,  1932  θαη  1936  

είλαη  ραξαθηεξηζηηθά  γηα  ηα  παξαπάλσ
135

.  Ζ  επηθξάηεζε  ησλ  Φηιειεχζεξσλ  

ήηαλ  ζαθήο  ζε  φιν  ην  λεζί  θαη  ζηελ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ  ζπγθεθξηκέλα
136

.  Οη  

εθινγέο  ηνπ  1932  έδεημαλ  ηελ  πησηηθή  ηάζε  ησλ  Φηιειεχζεξσλ  θαη  ζηελ  πφιε  

ησλ  Υαλίσλ,  αλ  θαη  παξέκεηλαλ  εθινγηθά  πξψηε  δχλακε.  Παξάιιεια,  θαηά  ηε  

δηάξθεηα  ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ  1930  ζεκεηψζεθε  κία  αλνδηθή  παξνπζία  ηνπ  

Λατθνχ  Κφκκαηνο,  αιιά  ζε  κεγάιε  απφζηαζε  απφ  ηε  βεληδειηθή  παξάηαμε  θαη  

ππνζηεξίρζεθε  θαη  ε  δεηιή  παξνπζία  ηνπ  Αγξνηηθνχ  Κφκκαηνο,  πνπ  κάιηζηα  

ζηηο  εθινγέο  ηνπ  1928  ζπγθέληξσζε  πνιιέο  παξαπάλσ  ςήθνπο  ζε  ζρέζε  κε  ην  

Λατθφ  Κφκκα. 

εκαληηθφ  γεγνλφο,  ηέινο,  γηα  ηνλ  πνιηηηθφ  πξνζαλαηνιηζκφ  ηεο  πφιεο  

απνηέιεζε  ε  αληηκεηαμηθή  θίλεζε  ην 1938.  Δπξφθεηην  γηα  κία  νιηγφσξε  

αλαηξνπή  ηεο  δηθηαηνξηθήο  ηάμεο  ζηελ  πφιε,  ην  λχρηα  ηεο  28
εο

  Ηνπιίνπ.  Με  

πξσηεξγάηεο  θπξίσο  νξγαλσκέλνπο  πνιηηηθνχο  ηεο  πφιεο, ηνπ  θηιειεχζεξνπ  θαη  

αξηζηεξνχ  ρψξνπ,  ηα  κέιε  ηνπ  θηλήκαηνο  θαηέιαβαλ  ηνλ  ξαδηνθσληθφ  ζηαζκφ   
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ηεο  πφιεο  θαη  κεηέδσζαλ  επαλαζηαηηθή  πξνθήξπμε,  ζηελ  νπνία  θαινχζαλ  γηα  

απνθαηάζηαζε  ηεο  δεκνθξαηίαο.  Ζ  θίλεζε  απηή  θαηεζηάιε  άκεζα  θαη  νη  

θηλεκαηίεο  θαηαδηθάζηεθαλ  ζε  ζάλαην  θαη  εθηνπίζεηο,  αιιά  θακία  απφ  ηηο  

θαηαδίθεο  δελ  εθηειέζηεθε
137

. 

Ζ  εκπεηξία  ηεο  θαηνρήο,  πνπ  παξελέβε  κεηαμχ  ηνπ  1941  θαη  1945,  

κπνξεί  λα  αληηθαηνπηξηζηεί  πνιχ  γιαθπξά  ζηελ  θαηάζηαζε  ηεο  πφιεο  θαηά  ηελ  

απειεπζέξσζε.  Ζ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ  ήηαλ  βνκβαξδηζκέλε  θαη  ην  θχξην  πιήγκα  

ην  είρε  ππνζηεί  ε  πεξηνρή  εληφο  ησλ  ηεηρψλ,  φπνπ  ν  νηθηζηηθφο  ηζηφο  ήηαλ  

πνιχ  ππθλφο.  Απφ  ηα  6.800  θηίξηα  είραλ  θαηαζηξαθεί  πιήξσο  ηα 1.200  θαη  

κεξηθψο  ηα  1.500,  πνπ  κεηαθξαδφηαλ  ζε  έλα  πνζνζηφ  θαηαζηξνθψλ  ηεο  ηάμεσο  

ηνπ  28%,  ηνπνζεηψληαο  ηα  Υαληά  ζηηο  πέληε  πξψηεο  πφιεηο  ηεο  Διιάδαο  ζε  

θαηαζηξνθέο  απφ  βνκβαξδηζκνχο
138

.   πγθεθξηκέλα,  νη  ζπλνηθίεο  Καζηέιη,  

πιάληδηα,  Υηφλεο,  Κνπκ-Καπί  θαη  Υαιέπα  είραλ ππνζηεί  ηεξάζηηεο  δεκηέο
139

. 

Αλαπφθεπθηα,  ηα  θηίξηα  πνπ  είραλ  θαηαξξεχζεη  πιήξσο  ή  κεξηθψο  δελ  

ήηαλ  κφλν  ζπίηηα.  ηηο  θαηαζηξνθέο  πεξηιακβάλνληαλ  επηρεηξήζεηο  θαη  

θαηαζηήκαηα,  δεκφζηα  έξγα,  φπσο  δξφκνη
140

  θαη  νη  απνζήθεο  ηεο  νχδαο,  πνπ  

θπιάζζνληαλ  ηα  πξνο  εμαγσγή  πξντφληα
141

.  Ίζρπε  θαη  εδψ,  απηφ  πνπ  

πξναλαθέξζεθε  θαη  γηα  ηελ  ππφινηπε  Κξήηε,  δειαδή  ε  πιήξεο  θαηάξξεπζε  

ησλ  ηειεγξαθηθψλ  θαη  ηειεθσληθψλ  δηθηχσλ.   

Ο  πιεζπζκφο  ηεο  πφιεο  είρε  ζηρηεί  πνηθηινηξφπσο,  παξφιν  πνπ  ηα  

Υαληά  θαη  ε  Κξήηε  γεληθφηεξα,  δε  ζπκπεξηιακβάλνληαλ  ζηηο  πεξηνρέο  ηεο  

Διιάδαο  πνπ  κεηξνχζαλ  ηεξάζηηεο  απψιεηεο  κεηά  ην  πέξαο  ηεο  θαηνρήο.  Οη  

εθηειεζζέληεο  ηεο  θαηνρήο  παξακέλνπλ  ζε  άγλσζηνπο  αξηζκνχο.  χκθσλα  κε  

έλαλ  ζρεηηθφ  θαηάινγν  ηεο  Ννκαξρίαο  Υαλίσλ  πνπ  πξνζπαζεί  λα  θαηαξηηζηεί  

ηα  ηειεπηαία  ρξφληα  γηα  ηα  ζχκαηα  ησλ  εθηειέζεσλ,  απφ  ην  δήκν  Υαλίσλ  

αλαθέξνληαη  σο  εθηειεζκέλνη  252  άλζξσπνη  απφ  ην  1941  έσο  ην  1945.  
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Παξάιιεια,  νη  Δβξαίνη  πνπ  εμνινζξεχηεθαλ  αλέξρνληαη  ζηνπο  265,  ηνπηέζηηλ  

ζρεδφλ  νιφθιεξε  ε  εβξατθή  θνηλφηεηα
142

. 

Απξνζδηφξηζηνο  παξακέλεη  θαη  ν  αξηζκφο  ησλ  ζηξαηησηψλ  πνπ  είηε  

ζθνηψζεθαλ  ζην  αιβαληθφ  κέησπν,  είηε  δελ  επέζηξεςαλ  κεηά  ηελ  θαηάθηεζε  

ηνπ  λεζηνχ  θαη  νχηε  θαη  αξγφηεξα,  είηε  ζθνηψζεθαλ  ζηελ  αληίζηαζε  εληφο  

λεζηνχ.  ζνλ  αθνξά  ηηο  απψιεηεο  πιεζπζκνχ  απφ  ηηο ζπλέπεηεο  ηεο  θαηνρηθήο  

πεξηφδνπ  ζα  κπνξνχζακε  λα  ππνζηεξίμνπκε  φηη  απμάλνληαη  θαηά ηα  δχν  πξψηα  

ρξφληα  ηεο  θαηνρήο,  ελψ  ζηε  ζπλέρεηα  ε  θαζεκεξηλφηεηα  νκαινπνηείηαη  θαη  ε  

ζλεζηκφηεηα  ζηαδηαθά  κεηψλεηαη
143

. 

Πάλησο,  ζηελ  πεξίπησζε  ησλ  Υαλίσλ  θαίλεηαη  φηη  αλεζηάιε  απφ  λσξίο  

ην  θχκα  ηεο  εζσηεξηθήο  κεηαλάζηεπζεο  απφ  ηελ  χπαηζξν  πξνο  ηελ  πφιε
144

.  Ζ  

ηειεπηαία  δελ  είρε  λα  πξνζθέξεη, ζηελ  πξαγκαηηθφηεηα,  αζθάιεηα  ή  

παξαγσγηθέο  δπλαηφηεηεο  παξαπάλσ  απφ  απηέο  ηεο  ππαίζξνπ.  Αληίζεηα,  φηαλ  

ην  1941  νη  αξρέο  θαηνρήο  θαη  νη  ηνπηθνί  πνιηηηθνί  αληηιακβάλνληαλ  ηελ  απεηιή  

ελφο  ιηκνχ  εληφο  ηεο  πφιεο,  πάξζεθε  ε  απφθαζε  λα  εθδησρζνχλ  φζνη  δελ  

απνδείθλπαλ  φηη  ήηαλ  κφληκνη  θάηνηθνη,  θαζψο  θαη  φζνη  κφληκνη  θάηνηθνη  δελ  

είραλ  ζηαζεξή  εξγαζία
145

.    

Δμάιινπ, ε  χπαηζξνο  ηνπ  λνκνχ  ήηαλ  πινχζηα  ζε  παξαγσγηθέο  

δπλαηφηεηεο  θαη  κπνξνχζε  λα  δηαζθαιίζεη,  σο  επί  ην  πιείζηνλ,  ηελ  επηβίσζε  

ηνπ  πιεζπζκνχ.  Παξφι‟ απηά, πέξαλ  ησλ  επηηάμεσλ  πνπ  θαζηεξψζεθαλ  σο  

ηαθηηθή  ηνπ  γεξκαληθνχ  ζηξαηνχ  θαη  απνξξνθνχζαλ  έλα  κεγάιν  κέξνο  ηεο  

παξαγσγήο,  πξαθηηθά  ήηαλ  ζρεδφλ  αδχλαηε  ε  ζπληήξεζε  ηεο  πφιεο  απφ  ηε  

γεσξγηθή  παξαγσγή  ηνπ  λνκνχ  γηα  δχν  βαζηθνχο  ιφγνπο:  ν  πξψηνο  ήηαλ  ν 

βαζκφο  δπζθνιίαο  πξφζβαζεο  ησλ  θαηνίθσλ  ηεο  πφιεο  ζηα  ρσξηά  ηνπ  λνκνχ.  

Μεγάιν  κέξνο  ηνπ  ειάρηζηνπ  αζθαιηνζηξσκέλνπ  νδηθνχ  δηθηχνπ  είρε  

θαηαζηξαθεί,  ηα  απηνθίλεηα  ήηαλ  ιίγα  θαη  ιίγα  απφ  απηά  είραλ  άδεηα  
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θπθινθνξίαο,  ελψ  παξάιιεια  ε  βελδίλε  ήηαλ  είδνο  πνιπηειείαο.  Αληίζηνηρα,  

αξθεηά  δψα  είραλ  επηηαρζεί  θαη  ε  αγνξά  λέσλ  ήηαλ  πέξαλ  ησλ  νηθνλνκηθψλ  

δπλαηνηήησλ  ησλ  θαηνίθσλ.  Ο  δεχηεξνο  ιφγνο  ήηαλ  ε  θαζηέξσζε  πςειψλ  

θφξσλ  ησλ  πξντφλησλ  πνπ  εηζάγνληαλ  ζηελ  πφιε.  Δπνκέλσο,  αθφκε  θαη  ε  

δπλαηφηεηα  πξφζβαζεο  ζηελ  χπαηζξν  δελ  εμαζθάιηδε  ηε  δπλαηφηεηα  λα  

κεηαθνκηζηνχλ  ηα  γεσξγηθά  πξντφληα  ζην  εζσηεξηθφ  ησλ  Υαλίσλ
146

.   

Σα  παξαπάλσ  κεηαθξάδνληαλ  ζε  κία  ζπλνιηθή  απνκφλσζε  ηεο  πφιεο  

απφ  ηελ  χπαηζξν,  δειαδή  ζε  κία  δηαζπαζκέλε  νηθνλνκία  εληφο  ησλ  νξίσλ  ηνπ  

λνκνχ.  Ζ  νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε  ηεο  πφιεο  έθεξε  επηπιένλ,  θαηά  ηελ  

απειεπζέξσζε,  ηα  ραξαθηεξηζηηθά  φιεο  ηεο  Διιάδαο:  παγσκέλνη  κηζζνί,  

πςειφο  ηηκάξηζκνο  θαη  καχξε  αγνξά,  πξνβιήκαηα  ππνδνκψλ
147

.  Ζ  αμία  ηνπ  

λνκίζκαηνο  έπεζε  ηιηγγησδψο:  

«Η  ηηκή  ηεο  εθεκεξίδαο  ηελ  1
ε
  ηνπ  Ννέκβξε  ήηαλ  είθνζη  εθαηνκκύξηα  

δξαρκέο,  ύζηεξα  από  εθηά  κέξεο  έγηλε  ρίιηα  δηαθόζηα  εθαηνκκύξηα,  ίζνλ  ηξία  

ηζηγάξα.  Σν  ρξήκα  δελ  έρεη  πηα  θακία  αμία,  είλαη  έλα  απιό  ραξηί.  Οη  

ζπλαιιαγέο  γίλνληαη  κε  είδνο…» 
148

 

Απφ  ηνλ  Οθηψβξην  ηνπ  1944  θαη  εμήο,  φηαλ  ηα  γεξκαληθά  ζηξαηεχκαηα  

ζπγθεληξψζεθαλ  ζην  βφξεην  άμνλα  ηνπ  Ννκνχ  Υαλίσλ,  ε  ζπζζψξεπζε  ηνπ  

πιήζνπο  ζηξαηησηψλ  ζηελ  πφιε  έθεξε  μαλά  ζην  πξνζθήλην  ην  θφβν  ησλ  

αξρψλ  ηεο  θαηνρήο,  γηα  εθδήισζε  ιηκνχ.  Οη  ηνπηθέο  αξρέο  θηλήζεθαλ  πξνο  

ελεκέξσζε  ηεο  ειιεληθήο  θπβέξλεζεο  ζρεηηθά,  αιιά  νπνηαδήπνηε  απάληεζε  

πξνο  επίιπζε ηνπ  επηζηηηζηηθνχ  θαη  πξνηάζεηο  ιήςεο  κέηξσλ  θαζπζηέξεζαλ  

πνιχ  λα  έξζνπλ
149

.   

Μέζα  ζηελ  παξαπάλσ  ζπλζήθε  ηεο  απειεπζέξσζεο,  νη  πξνηεξαηφηεηεο  

πνπ  ηέζεθαλ  απφ  ηηο  ηνπηθέο  αξρέο  γηα  αλαζπγθξφηεζε  αθνξνχζαλ  βαζηθέο  

αλάγθεο  ιεηηνπξγίαο  ηεο  πφιεο  θαη  ρεηξηζκνχ  επεηγφλησλ  ζεκάησλ  πνπ  

αθνξνχζαλ  ηνλ  πιεζπζκφ.  Μηα  επηζθφπεζε  ησλ  πξαθηηθψλ  ηνπ  Γεκνηηθνχ  

πκβνπιίνπ  ππαγνξεχεη  ηηο  πξνηεξαηφηεηεο  ηνπ  Γήκνπ:  εχξεζε  πφξσλ  γηα  
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ρξεκαηνδφηεζε  φισλ  ησλ  απαηηνχκελσλ  θηλήζεσλ,  ζηνηρεηψδεο  αλνηθνδφκεζε  

ζε  δεκφζηα  θηίξηα,  θαηάξηηζε ζρεδίνπ  πφιεο  γηα  απνθαηάζηαζε  βνκβφπιεθησλ.  

Σαπηφρξνλα,  ε  UNRRA  ηξνθνδνηνχζε  ηελ  πφιε  κε  ηα  απαηηνχκελα  εθφδηα,  

ελψ  ν  Δξπζξφο  ηαπξφο  θαη  ην  Ίδξπκα  Ρνθθέιεξ  επηκεινχληαλ  ζέκαηα  

πεξηνξηζκνχ  ησλ  κνιπζκαηηθψλ  αζζελεηψλ  θαη  θπξίσο  ηεο  εινλνζίαο
150

. 

Ζ  ρξεκαηνδφηεζε  ησλ  παξαπάλσ  ήηαλ  έλα  δεηνχκελν  γηα  ηελ  Σνπηθή  

Απηνδηνίθεζε.  Οη  παξεκβάζεηο  ησλ  μέλσλ  νξγαληζκψλ  θαη  νξγαλψζεσλ  

ρξεκαηνδνηνχληαλ  απφ  ηνπο  πφξνπο  πνπ  φξηδαλ  ηα  πιαίζηα  ζπγθξφηεζήο  ηνπο.  

Σν  ειιεληθφ  θξάηνο  είρε  αλαιάβεη  ηελ  επζχλε  ησλ  κηζζψλ  ησλ  δεκνζίσλ  

ππαιιήισλ,  θαζψο  θαη  νξηζκέλσλ  απαηηνχκελσλ  ελεξγεηψλ  γηα  ηελ  

αλαζπγθξφηεζε,  φπσο  ήηαλ  απηή  ηνπ  ζρεδηαζκνχ  ηεο  αλνηθνδφκεζεο.  Οη  

εθαξκνγή  φκσο  ησλ  ζρεδίσλ  αλαζπγθξφηεζεο, νη  ιεηηνπξγηθέο  αλάγθεο  ηνπ  

δήκνπ  σο  ζεζκνχ,  θαζψο  θαη  νη  ιεηηνπξγηθέο  αλάγθεο  ηεο  ίδηαο  ηεο  πφιεο  

βάξαηλαλ,  σο  επί  ην  πιείζηνλ,  ην  Γήκν  Υαλίσλ  θαη  δεπηεξεπφλησο  ηε  

Ννκαξρία  Υαλίσλ
151

. 

Έηζη,  ην  δεκνηηθφ  ζπκβνχιην  άξρηζε  λα  πξνβαίλεη  ζε  απνθάζεηο  πνπ  

αθνξνχζαλ  ηελ  εμαζθάιηζε  ρξεκάησλ  απφ  πνηθίιεο  πεγέο,  πνπ  ελ  ηέιεη  

απεπζχλνληαλ  ζηνπο  ίδηνπο  ηνπο  πνιίηεο  ή  ζε  άιινπο  θνξείο  ηεο  πφιεο.  

Δλδεηθηηθέο  ηέηνηεο  απνθάζεηο  ήηαλ  ε  δηεθδίθεζε  δηαρείξηζεο  ησλ  λεθξνηαθείσλ  

ηεο  πφιεο,  αίξνληαο  ην  πξαθηηθφ  θαζεζηψο  θπξηφηεηάο  ηνπο  απφ  ηηο  ελνξίεο
152

  

ή  ν  ηξηπιαζηαζκφο  θφζηνπο  ρξήζεο  δεκφζησλ  απνρσξεηεξίσλ  απφ  ηνπο  

πνιίηεο
153

. Δπηπιένλ,  ηφζν  γηα  ηνλ  ίδην  ην  δήκν,  φζν  θαη  γηα  ηνπο  θνξείο  πνπ  

ππνζηήξηδε – φπσο  ην  Γεκνηηθφ  Ννζνθνκείν  γηα  παξάδεηγκα – κία  δηέμνδνο  ήηαλ  
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 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 181. 
151

 Υαξαθηεξηζηηθφ γηα ην θαηά πφζν ην ειιεληθφ θξάηνο είρε ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη πιήξσο 

νηθνλνκηθά ηελ εθαξκνγή ζρεδίσλ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζή ηνπ, είλαη ε πεξίπησζε ηεο θαηάξηηζεο ηνπ 

ζρεδίνπ πφιεσο γηα ηα Υαληά. Πξνθεηκέλνπ λα απνζηείιεη ην Τπνπξγείν ην απαηηνχκελν θιηκάθην 

ζηελ πφιε, δεηά απφ ην δήκν λα αλαιάβεη πιήξσο ηα έμνδα δηακνλήο θαη δηαβίσζεο ησλ εηδηθψλ ζηα 

Υαληά γηα ηξεηο κήλεο. Σν πνζφ κε ην νπνίν επηβαξχλζεθε ν δήκνο κφλν γηα ηε δηακνλή ησλ 

ζπλεξγείσλ ήηαλ 450.000 δξρ. Βι. ζρεηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 

04/12/1945, αξ. απφθ. 218 & 21/12/1945, αξ. απνθ. 245. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε ην κέγεζνο απηνχ ηνπ πνζνχ γηα ηελ πεξίνδν, είλαη ελδεηθηηθφ φηη είλαη 

ιίγν παξαπάλσ απφ ην δηπιάζην ησλ εηήζησλ απνδνρψλ φινπ ηνπ ηαθηηθνχ πγεηνλνκηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ δήκνπ. Βι. Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 22/06/1945, αξ. απφθ. 54. 
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 ην ίδην, 04/12/1945, αξ. απνθ. 229. 
153

 Ο.π., 21/12/1945, αξ. απνθ. 289. 
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ε  ζχλαςε  δαλείσλ  απφ  ηελ  Δζληθή  Σξάπεδα  ή  ηελ  Σξάπεδα  Διιάδνο
154

.  Οη  

παξαπάλσ  πξαθηηθέο,  φπσο  ζα  θαλεί  παξαθάησ,  επξφθεηην  λα  ζπλνδεχζνπλ  ηελ  

πξνζπάζεηα  ηεο  πφιεο  λα  αλαζπγθξνηεζεί  γηα  ηελ  επφκελε  πεληαεηία. 
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 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 22/06/1945, αξ. απφθ. 54. 
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Η  ΠΟΛΗ  ΣΗΝ  ΠΔΡΙΟΓΟ  1945-1949 

 

Γιοίκηζη  &  Φοπείρ  Παπέμβαζηρ  

Ζ  επίζεκε  ππνγξαθή  παξάδνζεο  ησλ  Γεξκαλψλ  ζηα  Υαληά  έγηλε  ζηηο  

10  Μαΐνπ  1945
155

.  Απηφ  ζπλεπάγεηαη  φηη,  ζε  αληίζεζε  κε  ηελ  ππφινηπε  

Διιάδα,  ηα  Υαληά  απειεπζεξψζεθαλ  επηζήκσο  αξθεηά  αξγφηεξα,  πξάγκα  πνπ  

δηακφξθσζε  έλα  ηδηάδνλ  θαζεζηψο  δηνίθεζεο  θαηά  ηα  ηέιε  ηνπ  1944  θαη   

αξρέο  ηνπ  1945.   

 Ζ  πφιε  απνηεινχζε  ηελ  πξσηεχνπζα  ηνπ  ελφο  απφ  ηνπο  ηέζζεξηο  

λνκνχο  ηνπ  λεζηνχ  θαη  ηεο  κίαο  απφ  ηηο  είθνζη  επαξρίεο  ηνπ,  ηεο  επαξρίαο  

Κπδσλίαο
156

.  πλέρηδε  λα  ζεσξείηαη   ην  δηνηθεηηθφ  θέληξν  ηνπ  λεζηνχ θαη  λα  

απνηειεί ηελ  έδξα  ηνπ  Γεληθνχ  Γηνηθεηή  Κξήηεο.  Τπαγφηαλ  ζηε  δηθαηνδνζία  

ηνπ  ειιεληθνχ  θξάηνπο  θαη  ηνπ  Γεληθνχ  Γηνηθεηή,  δηέζεηε  δηνξηζκέλν  απφ  ην  

θξάηνο  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  θαη  βξηζθφηαλ  ζε  αλνηρηή  επαθή  κε  ηε  Ννκαξρία  

Υαλίσλ,  ε  νπνία  είρε  σο  θαζήθνλ  λα  ειέγρεη  ηε  ιεηηνπξγία  ησλ  θαηά  ηφπνπο  

δηνηθήζεσλ
157

.   

 Ζ  ζχλζεζε  ησλ  ηνπηθψλ  αξρψλ  ζπλέπιεε, ζε  γεληθέο  γξακκέο, κε  ηνλ  

πνιηηηθφ  πξνζαλαηνιηζκφ  ησλ  κεηαθαηνρηθψλ  θπβεξλήζεσλ. Οη  ππνπξγνί  Γεληθνί  

Γηνηθεηέο  Κξήηεο,  θαζ‟ φιε  ηελ  εμεηαδφκελε  πεληαεηία,  πξνέξρνληαλ απφ  ηνλ  

θεληξψν  βεληδειηθφ  ρψξν,  ηθαλνπνηψληαο  έηζη  ηελ  θξαηαηά  ηδενινγηθή  

πξνζθφιιεζε  ησλ  Κξεηψλ  ζηνλ  Δι. Βεληδέιν,  αιιά  θαη  πξνσζψληαο  

ηαπηφρξνλα  ηε  ζπληεξεηηθή  θεληξψα  πνιηηηθή,  πνπ  ππέδεημε  φιν  θαη  

ζαθέζηεξα  ζην  λεζί  θαη  ζην  λνκφ  ν  νθνθιήο  Βεληδέινο  κεηά  ηελ  

απειεπζέξσζε.  Μία  απφ  ηηο  εμαηξέζεηο  κε  πνιηηεπφκελσλ  ζηνλ  βεληδειηθφ  ρψξν 

κεηαμχ  ησλ  Γεληθψλ  Γηνηθεηψλ  ήηαλ  ε  πεξίπησζε  ηνπ  αξρηεπίζθνπνπ  

Αγαζάγγεινπ  Ξεξνπράθε, πνπ  σο  πξφζσπν  ηεο  εθθιεζίαο  θαη  σο  πξέζβεο  ηεο  

δηαιιαθηηθήο  πνιηηηθήο  κε  ηηο  αξρέο  θαηνρήο,  απνηέιεζε  άηνκν  θνηλήο  

ζπλαίλεζεο  ησλ  Γεξκαλψλ  θαη  ησλ  Διιήλσλ,  αξηζηεξψλ  θαη  εζληθνθξφλσλ,  
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 Γεληθά Αξρεία Κξάηνπο (ΓΑΚ)-Ηζηνξηθφ Αξρείν Κξήηεο (ΗΑΚ), Αξρείν Παύινπ Γύπαξε (ΑΠΓ), θ. 

9, δ. Δ΄, εγγξ. 128. 
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 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 237. 
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 ην ίδην, ζει. 237-238. 
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θαηά  ηελ  πεξίνδν  ηεο  παξαηεηακέλεο  θαηνρήο
158

. Δπίζεο, νη  πεξηπηψζεηο  ησλ  Γ. 

Βνχιηζνπ  θαη  Δκ. Παπαδνγηάλλε  ήηαλ  νη  κνλαδηθέο  Γεληθψλ  Γηνηθεηψλ  

πξνεξρφκελσλ  απφ  ην  Λατθφ  Κφκκα,  νη  νπνίνη  αλέιαβαλ  ηε  γεληθή  δηνίθεζε  

ηνπ  λεζηνχ  θαηά  ηελ  πεξίνδν  εμάπισζεο  ηεο  Λεπθήο  Σξνκνθξαηίαο
159

. 

 Αληίζηνηρα, νη  Ννκάξρεο  ησλ  Υαλίσλ  είραλ, ζηελ πιεηνςεθία  ηνπο,  

ππεξεηήζεη  ηνλ  βεληδειηθφ  ρψξν.  Ο  πξψηνο  κεηαθαηνρηθφο  Ννκάξρεο  κάιηζηα,  

Νηθ. θνπιάο,  αλαθεξφηαλ  σο  ν  επηθεθαιήο  ηεο  Δζληθήο  Οξγάλσζεο  Κξήηεο  

γηα  ηα  Υαληά  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  Καηνρήο  θαη  είρε  ζαθψο  μεθαζαξίζεη  ηελ  

αληηθνκκνπληζηηθή  ηνπ  ηνπνζέηεζε  κέζσ  απηήο  ηεο  ζέζεο
160

.  Αληίζηνηρα  κε  

ηνπο  Γεληθνχο  Γηνηθεηέο, θαη  ζηελ  πεξίπησζε  ησλ  Ννκαξρψλ,  θαηά  ηε  δηάξθεηα  

ηεο  Λεπθήο  Σξνκνθξαηίαο  πξνηηκήζεθε  ν  δηνξηζκφο  ηνπ  Κ. Υξεζηάθε,  

πνιηηεπηή  ηνπ  Λατθνχ  Κφκκαηνο
161

. 

 ζνλ  αθνξά  ην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  ηεο  πφιεο,  νη  επηινγέο  ησλ  

Γεκάξρσλ  πνπ  δηνξίζηεθαλ  θαηά  ηελ  πξψηε  κεηαπνιεκηθή  πεληαεηία,  

ηαιαληεχνληαλ  κεηαμχ  πξνζψπσλ  πνπ  ζα  εμαζθάιηδαλ  ηελ  εθαξκνγή  ηεο  

θξαηηθήο  πνιηηηθήο  θαη  πνπ  ζα  έραηξαλ  επξείαο  ιατθήο  απνδνρήο.  Έηζη,  απφ  

ηνπο  δηνξηζκέλνπο  Γεκάξρνπο  ηεο  πεξηφδνπ  πνιινί  αλήθαλ  είηε  ζην  βεληδειηθφ  

ρψξν,  είηε  ζηε  ιατθή  δεμηά,  ζε  θάζε  πεξίπησζε  φκσο  είραλ  θνηλφ  ζην  ηζηνξηθφ  

ηνπο  ηε  ζηήξημε  ή  ζπκκεηνρή  ζηελ  Δζληθή  Οξγάλσζε  Κξήηεο,  ζηελ  νπνία  

είραλ  ζπζπεηξσζεί  νη  «εζληθφθξνλεο»  ηνπ  λεζηνχ.  Μφλε  εμαίξεζε  απνηεινχζαλ  

ν  Απ. Φπηξάθεο, δήκαξρνο  θαηά  ηελ  θαηνρηθή  πεξίνδν  θαη  κέρξη  ηελ  

απνρψξεζε  ησλ  Γεξκαλψλ  ηνλ  Ηνχλην  ηνπ  1945  θαη  ν  Η. Μνπληάθεο,  βξαρχβηαο  

ζεηείαο,  αιιά  ηδηαίηεξεο  απήρεζεο  ζηνλ  πιεζπζκφ  ησλ  Υαλίσλ,  ιφγσ  ηεο  

ζπκκεηνρήο  ηνπ  ζην  αληηκεηαμηθφ  θίλεκα  ηνπ  1938,  κέζσ  ελφο  πην  
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 Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, «Ζ ειεπζεξία θαζπζηέξεζε…», εθεκεξίδα  Η Καζεκεξηλή, έλζεην «7 

Ζκέξεο», 10/10/2004. 
159

Αληψλεο Βαξνπράθεο, Υαληά 1898-2008. Ύπαηνη Αξκνζηέο-Γεληθνί Γηνηθεηέο-Ννκάξρεο, 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Υαλίσλ, Υαληά 2009, ζει. 91-93. 
160

 Γεκήηξεο Γεκεηξάθνο, Κώζηαο Μεηζνηάθεο-Πνιηηηθή Βηνγξαθία, εθδφζεηο Παπαδήζε, ηφκνο 1, 

Αζήλα 1988, ζει. 144 & ηαχξνο Βινληάθεο, ν.π., ζει. 87. 
161

 Αληψλεο Βαξνπράθεο, Υαληά 1898-2008. Ύπαηνη Αξκνζηέο-Γεληθνί Γηνηθεηέο-Ννκάξρεο, ν.π., ζει. 

143. 
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θηιειεχζεξνπ  ρψξνπ,  ζπγθξηηηθά  κε  ηνπο  παξαδνζηαθνχο  βεληδειηθνχο  ηνπ  

λνκνχ
162

. 

 Ζ  γεξκαληθή  αξρή  ήηαλ  παξνχζα  κέρξη  ην  Ηνχλην  ηνπ  1945  θαη  

θαζφξηδε  δηαδηθαζηηθά  δεηήκαηα  ζρεηηθά  κε  ηε  ιεηηνπξγία  ηεο  πφιεο,  φπσο  π.ρ.  

ηηο  ψξεο  θπθινθνξίαο  ησλ  θαηνίθσλ  ή  ηελ  απαγφξεπζε  νπινθνξίαο  θαη  

ζπκκεηνρήο  ζε  αληηζηαζηαθέο  νξγαλψζεηο.  Με  άιια  ιφγηα,  νη  ζηξαηησηηθνί  

λφκνη  ηεο  δχλακεο  θαηνρήο  εμαθνινπζνχζαλ  λα  θαζνξίδνπλ  ηε  ιεηηνπξγία  ηεο  

πφιεο.  Ζ  έδξα  ησλ  γεξκαληθψλ  ζηξαηεπκάησλ  βξηζθφηαλ  ζηελ πεξηνρή  ηεο  

Υαιέπαο,  φπνπ  νη  πξνθπιάμεηο  αζθαιείαο  εθ κέξνπο  ηνπο  ήηαλ  πην  απζηεξέο  

ζε  ζχγθξηζε  κε  ηηο  ππφινηπεο  ζπλνηθίεο  ηεο  πφιεο.  Ζ  παξνπζία  ησλ  

ζηξαηεπκάησλ, φκσο,  εμαπισλφηαλ  ζε  νιφθιεξε  ηε  δψλε  θαηνρήο  θαζεκεξηλά,  

πξάγκα  πνπ  απνηεινχζε  θαη  ην  βαζηθφηεξν  ιφγν  ησλ  ζπγθξνχζεσλ  κε  ηηο  

αληηζηαζηαθέο  νκάδεο  ηνπ  λνκνχ
163

. 

Πξνθεηκέλνπ  λα  γεθπξσζεί  ε  επηθνηλσλία  κεηαμχ  ησλ  δχν  αξρψλ,  νη  

Γεξκαλνί  είραλ  νξίζεη  σο  πνιηηηθφ  θπβεξλήηε  ηεο  θαηερφκελεο  πεξηνρήο  ηνλ  

Δπίζθνπν  Κπδσλίαο  θαη  Απνθνξψλνπ  Αγαζάγγειν  Ξεξνπράθε
164

.  Ο  ίδηνο  είρε  

νξηζηεί  θαη σο  επηθεθαιήο  ηεο  Κνηλήο  Γηνηθεηηθήο  Δπηηξνπήο  πνπ  είραλ  

ζπγθξνηήζεη  νη  δχν  αληηζηαζηαθέο  νξγαλψζεηο  ηεο  ΔΟΚ  θαη  ηνπ  ΔΑΜ  ζηε  

ζπκθηιησηηθή  ζπκθσλία  Σξνκάξηζζαο – Ενχξβαο,  γηα λα  ζπληνλίζνπλ  θνηλή  

πνξεία  απέλαληη  ζην  δήηεκα  ηνπ  ρεηξηζκνχ  ηεο  αληίζηαζεο  ζηελ  θαηερφκελε  

πεξηνρή  ησλ  Υαλίσλ
165

.    

 Ζ  πξνζσξηλή  παξακνλή  ησλ  γεξκαληθψλ  ζηξαηεπκάησλ  ζηελ  θαηερφκελε  

πεξηνρή  ήηαλ  ζαθήο  ζε  φιεο  ηηο  πιεπξέο,  πξάγκα  πνπ  ζήκαηλε  φηη  ζηελ  

αλαζπγθξφηεζε  ηεο  πφιεο  θαη  ζε  φιεο  ηηο  ζρεηηθέο  δηαδηθαζίεο  δελ  

αλακηγλχνληαλ  νη  θαηνρηθέο  δπλάκεηο  θαηά  θαλφλα.  Έλα  ηέηνην  ηδηφκνξθν  
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 ρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ Η. Μνπληάθε, ηελ απήρεζή ηνπ θαη ηηο ελζηάζεηο ησλ 

παξαδνζηαθψλ βεληδειηθψλ απέλαληί ηνπ βι. ελδεηθηηθά Γηάλλεο Σζίβεο, Υαληά 1252-1940, εθδφζεηο 

Γλψζε, Αζήλα 1993, ζει. 307-308 θαη «Ο ζπλδπαζκφο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ θ. Δκ. Μνπληάθε», 

Δθεδξηθόο Αγώλ-Λατθή Γεκνθξαηηθή Δθεκεξίο, 31/07/1929, αξ. θπι. 783. 
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 ηαχξνο Βινληάθεο, ν.π., ζει. 123. 
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 Σδαθ κηζ Υηνπδ, ν.π., ζει. 120. Βι. επίζεο πξσηνζέιηδν εθεκεξίδαο γεξκαληθψλ ζπκθεξφλησλ 

Παξαηεξεηήο, κε θνηλή αλαθνίλσζε Γεξκαλνχ Γηνηθεηή ηξαηεγνχ Μπέληαθ θαη Δπηζθφπνπ 

Ξεξνπράθε κε αθνξκή ηελ απηνθηνλία ηνπ Αδφιθνπ Υίηιεξ, Παξαηεξεηήο-Ηκεξήζηα Πξσηλή 

Δθεκεξίο, 06/05/1945, αξηζκφο θχιινπ 1115.  
165

 ηαχξνο Βινληάθεο, ν.π., ζει. 96 & Γεκήηξεο Γεκεηξάθνο, Κώζηαο Μεηζνηάθεο-Πνιηηηθή 

Βηνγξαθία, ν.π., ζει. 206. 
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θαζεζηψο  δελ  έπαπε  λα  απνηειεί  νξηζκέλεο  θνξέο, πάλησο, επηπιένλ  παξάγνληα  

δπζρέξεηαο  γηα  ηελ  ηαθηνπνίεζε  πνηθίισλ  ζεκάησλ  ηεο  πφιεο.  Υαξαθηεξηζηηθά  

παξαδείγκαηα  κπνξεί  θαλείο  λα  βξεη  ζηα  ζέκαηα  ηνπ  Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ  

ιίγνπο  κήλεο  κεηά  ηελ  απνρψξεζε  ησλ  ζηξαηεπκάησλ,  φπνπ  γίλεηαη  

απνινγηζκφο  πιεξσκψλ  πνπ  πάγσζαλ  ηελ  πεξίνδν  ηεο  παξάιιειεο  δηνίθεζεο  

θαη  ηηο  νπνίεο  ν  δήκνο  θαινχληαλ  λα  ηαθηνπνηήζεη  εγθαίξσο
166

.        

 Ο  δήκνο  Υαλίσλ,  πξνθεηκέλνπ  λα  αληαπνθξηζεί  ζηηο  απαηηήζεηο  ηεο  

δηαρείξηζεο  ησλ  αλαγθψλ  ηεο  πφιεο,  είρε  ζπγθξνηήζεη  έλα  δίθηπν  εζσηεξηθψλ  

ππεξεζηψλ  κε  ζθνπφ  ηελ  θαηαλεκεκέλε  ελαζρφιεζε  ζηνπο  ηνκείο  ιεηηνπξγίαο  

ησλ  ππεξεζηψλ  θαη  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο.  Οη  ππεξεζίεο  απηέο  αθνξνχζαλ  ηε  

δηνίθεζε  θαη  ηελ  νηθνλνκία,  ηηο  ηερληθέο  αλάγθεο  θαη  ηα  πγεηνλνκηθά.  Κάζε  κία  

απφ  απηέο  παξνπζίαδε  κία,  ελ  πνιινίο,  γξαθεηνθξαηηθή  δνκή  κε  πιήζνο  

γξακκαηέσλ,  εηζεγεηψλ  θαη  αθνινχζσλ,  κε  εμαίξεζε  ίζσο  ηελ  ηερληθή  

ππεξεζία
167

.  Παξάιιεια,  ν  δήκνο  είρε  ζπγθξνηήζεη  δηάθνξνπο  νξγαληζκνχο  γηα  

κεγαιχηεξν  επηκεξηζκφ  ησλ  ππεξεζηψλ  πνπ  φθεηιε  λα  πξνζθέξεη.  Σέηνηνη  ήηαλ  

ν  Δηδηθφο  Οξγαληζκφο  Δίζπξαμεο  Γεκνηηθψλ  Φφξσλ  θαη   ν  Οξγαληζκφο  

Καζαξηφηεηαο
168

.   

 Ζ  θπξίσο  ζπκπιεξσκαηηθή  θαη  ζηαδηαθά  θζίλνπζα  ζεκαζία  ησλ  

Ννκαξρηψλ  θαίλεηαη  ηφζν  ζηνλ  επνπηηθφ  ξφιν  ηεο  Ννκαξρίαο  Υαλίσλ  θαηά  ηελ  

πεξίνδν  1945-1948,  φζν  θαη  ζε  έλα  ζρέδην  λφκνπ  γηα  ηελ  θαηάξγεζή  ηνπο  ζηα  

ηέιε  ηνπ  1948
169

.      

 Έλα  κεγάιν  κέξνο  ηεο  εηθφλαο  θαη  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηεο  πφιεο  ησλ  

Υαλίσλ  θαηά  ηελ  εμεηαδφκελε  πεξίνδν  θαζνξίζηεθε  θαη  απφ  ηελ  παξνπζία  ηνπ  

ζψκαηνο  Γηθαηνζχλεο.  Πέξαλ  ησλ  ήδε  ππαξρφλησλ  δηθαζηηθψλ  ζσκάησλ,  κεηά  
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 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 22/10/1945, αξ. απφθ. 133 & 175, γηα ρξέε πξνο 

δεκνηηθνχο ππαιιήινπο απφ ηελ πεξίνδν Ννεκβξίνπ 1944 έσο Μαξηίνπ 1945, αξ. απνθ. 178, γηα 

νθεηιφκελα ελνίθηα ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θαη 13/11/1945, αξ. απνθ. 212, γηα νθεηιέο γηα 

ηηο ηαθέο απφξσλ θαηά ηελ παξαπάλσ πεξίνδν. 
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 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 12/06/1946, αξ. απφθ. 214. 
168

 ην ίδην, 12/04/1946, αξ. απνθ. 130 & 132. 
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 «Καηεξηίζζε ην λνκνζρέδηνλ πεξί απνθεληξψζεσο», Κήξπμ-Αλεμάξηεηνο Γεκνθξαηηθή Δθεκεξίο, 

23/12/1948, αξ. θπι. 958. 
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ηελ  απειεπζέξσζε  μεθίλεζαλ  ηε  ιεηηνπξγία  ηνπο   ηφζν  ηα  Δηδηθά  Γηθαζηήξηα  

Γσζηιφγσλ
170

,  φζν  θαη  ην  Έθηαθην  ηξαηνδηθείν  Υαλίσλ
171

.   

 Σν  δηθαζηηθφ  δίθηπν  ιεηηνπξγνχζε  ζε  άκεζε  ζπλεξγαζία  κε  ην  ηνπηθφ  

ψκα  Υσξνθπιαθήο  θαη  ην  ψκα  Αζθάιεηαο.  Σα  θξαηεηήξηα  βξίζθνληαλ  ζην  

θέληξν  ηεο  πφιεο,  καδί  κε  ηηο  δηθαζηηθέο  θπιαθέο,  ελψ  ζηελ  Αγηά  θαη  ζην  

Καιάκη – δπηηθά  θαη  αλαηνιηθά  ηεο  πφιεο  αληίζηνηρα – βξίζθνληαλ  ηα  δχν  

κεγάια  νκψλπκα  ζπγθξνηήκαηα  θπιαθψλ
172

.       

 Δπηπιένλ  θνξείο  παξέκβαζεο  ζηελ  πφιε  ήηαλ  νη  δηάθνξεο  ελνξίεο,  πνπ  

σο  θχξην  έξγν  ηνπο  είραλ  ηελ  επηθνπξηθή  δξάζε  ζε  ζρέζε  κε  αληηκεηψπηζε  

ησλ  πξνβιεκάησλ  ησλ  θαηνίθσλ
173

.  Ζ  ηζρχο  ηεο  εθθιεζίαο  θαηά  ηελ  πεξίνδν   

εθείλε  δελ  εληζρπφηαλ  κφλν  απφ  ηηο  νηθνλνκηθέο  ηεο  δπλαηφηεηεο,  αιιά  θαη  

απφ  ην  ξφιν  ηνπ  Ξεξνπράθε,  σο  Δπηζθφπνπ  Κπδσλίαο  θαη  Απνθνξψλνπ,  

Γεληθνχ  Γηνηθεηή  ηεο  θαηερφκελεο  πεξηνρήο  θαη  επηθεθαιήο  ηεο  ΚΓΔ, φπσο  

πξναλαθέξζεθε.   

 Ζ  ζέζε  ηνπ  απηή  εμππεξεηνχζε  ηε  ζπλεξγαζία  ησλ  ηνπηθψλ  

αληηζηαζηαθψλ  νξγαλψζεσλ  καδί  ηνπ,  απνηέιεζκα  ηεο  νπνίαο  ππήξμε  ε  

ζπγθξφηεζε  ηεο  Λατθήο  Δπηζηηηζηηθήο  Δπηηξνπήο  Υαλίσλ (ΛΔΔΥ),  κηαο  

πξνζπάζεηαο  γηα  ηελ  παξέκβαζε  ζηηο  αλάγθεο  ηνπ  πιεζπζκνχ  ηεο  πφιεο.  Ζ  

ΛΔΔΥ  ιεηηνχξγεζε  γηα  κηθξφ  ρξνληθφ  δηάζηεκα,  απφ  ηνλ  Οθηψβξην  ηνπ  1944,  

έσο  ηελ  απνρψξεζε  ησλ  ζηξαηεπκάησλ,  θαηαθέξλνληαο   λα  αληηκεησπίζεη  γηα  

θάπνην  κηθξφ  δηάζηεκα  επείγνπζεο  αλάγθεο  ηνπ  πιεζπζκνχ  ζε  ζίηηζε
174

. 

 ινη  νη  παξαπάλσ  θνξείο  απνηέιεζαλ  ην  επίζεκν  θαη  εκηεπίζεκν  

δίθηπν  άζθεζεο  πνιηηηθψλ  θαη  θνηλσληθψλ  πξαθηηθψλ  ζηα  Υαληά  κεηά  ην  1945.  

ε  ζπλδπαζκφ  κε  ηνλ  επίζεκν  ιφγν  ησλ  εθεκεξίδσλ  ηεο  πφιεο  θαη  κε  ηελ  
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 Πξψηεο δίθεο αλαθέξνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 1946, «Πνηνη δνζίινγνη ζα δηθαζζνχλ ην δεχηεξνλ 
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χγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 2007, ζει. 222. 
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επηθνπξηθή  ζπλδξνκή  ησλ  ειάρηζησλ  ππαξρφλησλ  γξαπηψλ  ή  πξνθνξηθψλ  

καξηπξηψλ  ησλ  ίδησλ  ησλ  αλζξψπσλ  κπνξεί  λα  γίλεη  κία  πξψηε  ζθηαγξάθεζε  

ηεο  πφιεο  ησλ  Υαλίσλ  θαηά  ηε  κεηαπνιεκηθή  πεληαεηία. 

 

Γημογπαθία 

 Οη  απψιεηεο  πνπ  κεηξνχζε  ν  πιεζπζκφο  ηεο  πφιεο  κεηά  ηελ  θαηνρή,  

φπσο  πξναλαθέξζεθε,  δελ  έρνπλ  ππνινγηζηεί.  Παξέκελαλ,  φκσο,  κηθξφηεξεο  νη  

αλαινγίεο  ησλ  ζπκάησλ  φιεο  ηεο  Κξήηεο  ζπγθξηηηθά  κε  ηελ  ππφινηπε  Διιάδα.  

πλνιηθά,  ην  λεζί  κεηαμχ  ηεο  απνγξαθήο  ηνπ  1940  θαη  απηήο  ηνπ  1951  

ζεκείσλε  αχμεζε  πιεζπζκνχ  θαηά  5.45%,  πξάγκα  πνπ  ην  ελέηαζζε  ζηηο  

εμαηξέζεηο  ηεο  ρψξαο
175

.  Ο  δήκνο  Υαλίσλ  ην  1940  αξηζκνχζε  28.213  άηνκα  

πξαγκαηηθφ  πιεζπζκφ
176

,  ελψ  ην  1951  33.780
177

. 

 Ζ  ππεξνρή  γελλήζεσλ  έλαληη  ησλ  ζαλάησλ  πνπ  ραξαθηήξηδε  φιν  ζρεδφλ  

ην  λεζί
178

,  ήηαλ  ραξαθηεξηζηηθφ  θαη  ηεο  πφιεο  ησλ  Υαλίσλ.  Απφ  ην  1945  

κέρξη  ην  1947  ν αξηζκφο  ησλ  γελλήζεσλ  ήηαλ  απμεηηθφο,  φπσο  αληίζηνηρα  θαη  

ησλ  γάκσλ,  ελψ  απφ  ην  1947  κέρξη  θαη  ην  ηέινο  ηεο  δεθαεηίαο  ζεκεηψζεθε  

κία  πηψζε  θαη  ζηνπο  δχν  ηνκείο,  ρσξίο  φκσο  λα  απεηιεζνχλ  απφ  κία  ππεξνρή  

ή, θαλ,  πξνζέγγηζε  απφ  ηνπο  ζαλάηνπο,  πνπ  παξέκεηλαλ  ζρεδφλ  ζηαζεξνί  θαζ‟ 

φιε  ηελ  πεληαεηία
179

.   

 Σελ  πηψζε  απηή  ζηηο  γελλήζεηο  θαη  γάκνπο  θαηά  ηελ  παξαπάλσ  δηεηία  

ζα  κπνξνχζακε  λα  απνδψζνπκε  ζηε  ζπγθπξία  ηνπ  εκθπιίνπ  πνιέκνπ.  Ο  

πιεζπζκφο  ηεο  πφιεο, εμάιινπ,  είρε  ήδε  επεξεαζηεί  θαηά  θχια  απφ  ηελ  

έθξεμε  θαη  εμάπισζε  ηνπ  Γεπηέξνπ  Παγθνζκίνπ,  θάηη  πνπ  αληηθαηνπηξίζηεθε  

θπξίσο  ζηελ ππεξνρή  ησλ  γπλαηθψλ  ηε  δεθαεηία  ηνπ  1940  θαη,  πην  έληνλα,  ζηηο  

ειηθίεο  κεηαμχ  32-41
180

.   
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 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 169. 
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 Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο, Πιεζπζκόο ηεο Διιάδνο θαηά ηελ απνγξαθήλ ηεο 16 
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 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 64-65. 
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 Άληα Μαιαλδξάθε, ν.π., Παξάξηεκα Γ‟, Πίλαθαο 3. 
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 ην ίδην, Παξάξηεκα Γ‟, Πίλαθαο 17 & 18. 
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 Ο  κέζνο  φξνο  δσήο  θαηά  ηε  δεθαεηία  ηνπ  1940  ππνινγηδφηαλ  ζηα  58  

ρξφληα
181

.  Χο  θπξηφηεξεο  αηηίεο  ζαλάηνπ  ζηελ  πφιε  εληνπίδνληαλ  αζζέλεηεο  πνπ  

ζρεηίδνληαλ  κε  ην  επίπεδν  δηαβίσζεο  ησλ  θαηνίθσλ,  ζρεδφλ  φιεο  κε  ραξαθηήξα  

επηδεκηψλ
182

.   

 Ζ  επαγγεικαηηθή  ζχλζεζε  ησλ  θαηνίθσλ  κεηά  ηνλ  πφιεκν  ζηελ  πφιε    

ππάξρεη  πηζαλφηεηα  λα  είρε  αιιάμεη,  ζε  ζχγθξηζε  κε  ηελ  πξνπνιεκηθή  πεξίνδν.  

Ζ  απνγξαθή  ηνπ  1928  παξνπζίαδε  έλα  ζαθέο  πξνβάδηζκα  ζηα  επαγγέικαηα  

ηνπ  ηξηηνγελνχο  ηνκέα,  ελψ  αθνινπζνχζαλ  φζνη  εξγάδνληαλ  ζην  δεπηεξνγελή  

θαη  πξσηνγελή  ηνκέα
183

.  Ζ   παξεκβνιή  ηεο  θαηνρηθήο  πεξηφδνπ  θαίλεηαη  φηη  

ζπξξίθλσζε  ηνλ  θξαηηθφ  κεραληζκφ
184

,  κε  απνηέιεζκα  ην  1948  ζηηο  πφιεηο  ηνπ  

λεζηνχ  ν  κεγαιχηεξνο  φγθνο  ηνπ  πιεζπζκνχ  λα  παξνπζηάδεηαη  σο  εξγαηηθφ  

δπλακηθφ  ησλ  βηνηερληψλ – βηνκεραληψλ  θαη  ησλ  κεηαθνξψλ
185

. 

 Σαπηφρξνλα,  θαηά  ηε  δεθαεηία  ηνπ  1930  ε   πιεηνςεθία  ζαλάησλ  ζηελ  

πφιε  ησλ  Υαλίσλ  ζεκεησλφηαλ  ζηνπο  εξγαδνκέλνπο  ζηνλ  δεπηεξνγελή  ηνκέα,  

ζάλαηνη  πνπ  άγγηδαλ  ζρεδφλ  ην  δηπιάζην  αξηζκφ  απφ  ηελ  πνιππιεζέζηεξε  

θαηεγνξία  ησλ  ππαιιήισλ  ππεξεζηψλ.  Αληίζεηα,  θαηά  ηελ  επφκελε  δεθαεηία,  ν  

αξηζκφο  ησλ  ζαλάησλ  ησλ  δχν  θαηεγνξηψλ  εμηζψζεθε
186

.  Παξά  ηελ  έιιεηςε  

αλαιπηηθφηεξσλ  ζηνηρείσλ  θαη  ηνλ  παξάγνληα  ησλ  ζαλάησλ  πνπ  πξνθιήζεθαλ  

ζηα  πεδία  ησλ  καρψλ,  πάλησο  ηα  παξαπάλσ  ζα  κπνξνχζαλ  λα  επηηξέςνπλ  λα  

πηζαλνινγήζνπκε  ηελ  πηψζε  ηνπ  βηνηηθνχ  επηπέδνπ  ησλ  εξγαδνκέλσλ  ζηνλ  

ηξηηνγελή  ηνκέα,  θάηη  πνπ  ππνζηεξίδεηαη  θαη  απφ  κία  επηζθφπεζε  ηεο  

νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο  ηεο  πφιεο  κεηά  ην  1945
187

. 

 Ζ  παξαπάλσ  ππφζεζε  ζα  κπνξνχζε  λα  ππνζηεξηρζεί  θαη  απφ  ηα  

δεδνκέλα  πνπ  θαηαδείθλπαλ  νη  ζπγθξίζεηο  ζαλάησλ  θαηά  ζπλνηθίεο  κεηαμχ  ησλ  

δχν  δεθαεηηψλ.  χκθσλα  κε  απηά,  νη  πεξηνρέο  πνπ  πξνπνιεκηθά  ζεσξνχληαλ  
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 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 152. 
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 Άληα Μαιαλδξάθε, ν.π., Παξάξηεκα Γ‟, Πίλαθαο 21. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε βι. ελφηεηα Γεκόζηα 
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 ην ίδην, ζει. 5. 
184
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 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 71-73. 
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 Άληα Μαιαλδξάθε, ν.π., Παξάξηεκα Γ‟, Πίλαθαο 4. 
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 Αλαιπηηθή παξνπζίαζε νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ππαιιήισλ βι. ελφηεηα Οηθνλνκία. 
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θαηεμνρήλ  εξγαηηθέο,  ζεκείσλαλ  πςειά  επίπεδα  ζαλάησλ  ηφζν  πξηλ,  φζν  θαη  

κεηά  ηνλ  πφιεκν.  Αληίζεηα,  ζε  νξηζκέλεο  απφ  ηηο  αζηηθέο  πεξηνρέο  ησλ  

Υαλίσλ,  πνπ  πξνπνιεκηθά  είραλ  απφζηαζε  ζαλάησλ  απφ  ηηο  εξγαηηθήο  

ζχλζεζεο  ζπλνηθίεο,  ε  δεθαεηία  ηνπ  1940  ηηο  έθεξε  ελψπηνλ  ελφο  ζεκαληηθνχ  

πνζνζηνχ  ζαλάησλ
188

. 

 Αλαθνξηθά  κε  ηηο  κεηαθηλήζεηο  πιεζπζκψλ,  ηα  Υαληά  εληάζζνληαλ  ζην  

γεληθφηεξν  θαλφλα  ηνπ  λεζηνχ,  πνπ  δελ  ζεκείσζε  ηδηαίηεξεο  κεηαβνιέο  κέρξη  

ην  ηέινο  ηεο  δεθαεηίαο.  Οχησο  ή  άιισο,  επί  ηνπ  ζπλφινπ  ηεο  Διιάδαο,  κέρξη  

ην  1953  ν  ξπζκφο  κεηαλάζηεπζεο  πξνο  ην  εμσηεξηθφ  ήηαλ  ηδηαίηεξα  ρακειφο,  

ζπγθξηηηθά  κε  ηηο πεξηφδνπο  πξηλ  ην  1920  θαη  κεηά  ηα  κέζα  ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ  

1950
189

.  Γηα  ηα  Υαληά,  ην  θχκα  κεηαλάζηεπζεο  είρε  θχξην  πξννξηζκφ  ηελ  

Αζήλα  θαη  δεκηνπξγήζεθε  κεηά  ην  1950
190

.  πάληεο  ήηαλ  νη  αλαθνξέο  πνπ  

παξνπζηάδνληαλ  ζηνλ  ηχπν  ζρεηηθά  κε  ηε  κεηαλαζηεπηηθή  θίλεζε  κέρξη  ην  

1949
191

.  Οη  δε  κεηαθηλήζεηο  πιεζπζκνχ  πξνο  ηελ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ  θαίλεηαη  

φηη  δελ επλνήζεθαλ,  πηζαλψο  γηα  νηθνλνκηθνχο  ιφγνπο.  Σα  πιεζπζκηαθά  κεγέζε  

ηεο  πφιεο  ζηελ  απνγξαθή  ηνπ  1951  δηθαηνινγνχληαλ  απφ  ην  θπζηθφ  ξπζκφ  

αχμεζεο  ηνπ  πιεζπζκνχ  θαη  δελ  απνθάιππηαλ  θάπνηα  ζπξξνή  θφζκνπ  απφ  

άιιεο  πεξηνρέο.   

 ζνλ  αθνξά  ηηο  πξνζσξηλέο  κεηαθηλήζεηο,  δειαδή  ηα  ηαμίδηα,  ν  

πιεζπζκφο  ηεο  πφιεο  ζηαδηαθά  μεθίλεζε  λα  παξνπζηάδεη  κία  θηλεηηθφηεηα  πξνο  

ηελ  ππφινηπε  ρψξα  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο δεθαεηίαο.  Ζ  ζηαδηαθή  νκαινπνίεζε  

ηεο  δπλαηφηεηαο  κεηαθίλεζεο  θαη  ε  αλάγθε  ησλ θαηνίθσλ  κηαο  πφιεο  

απνκαθξπζκέλεο  απφ  ην  θέληξν  απνθάζεσλ  λα  ηαθηνπνηήζνπλ  πνηθίια  

γξαθεηνθξαηηθά  δεηήκαηά  ηνπο,  ηνπο  νδεγνχζε  ζε  ζπρλέο  επηζθέςεηο  θπξίσο  

ζηελ  Αζήλα.  Γηα  ηελ  κεηάβαζε  ζηελ  επεηξσηηθή  Διιάδα  απαηηνχληαλ  άδεηα  

ηαμηδηνχ
192

  θαη  θαζεκεξηλά  αλαθνηλψλνληαλ  ζηηο  ηνπηθέο  εθεκεξίδεο  άηνκα  πνπ  

                                                           
188

 Σα ζηνηρεία πξνζθέξνληαη απφ Άληα Μαιαλδξάθε, ν.π., Παξάξηεκα Γ΄, Πίλαθαο 33 & 35. 

Δληππσζηαθφηεξν παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ νη πεξηνρέο Υαιέπαο θαη Γηθαζηεξίσλ. 
189

 Bernard Kayser, Αλζξσπνγεσγξαθία ηεο Διιάδνο, Δζληθφλ Κέληξνλ Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, Αζήλα 

1968, ζει. 78.  
190

 ην ίδην, ζει. 109-111. 
191

 Βι. ελδεηθηηθά «Γηα ηνπο επηζπκνχληαο λα κεηαβνχλ εηο ηαο Ηλδίαο δη‟ εμεχξεζηλ εξγαζίαο», Κήξπμ, 

08/12/1948, αξ. θπι. 945. 
192

 «Αη αζηπλνκηθαί άδεηαη ηαμηδίνπ», Κήξπμ, 07/04/1949, αξ. θπι. 1044. 
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αλαρσξνχζαλ  ή  επέζηξεθαλ  απφ  ηελ  Αζήλα,  ρσξίο  λα  γλσξίδνπκε  φκσο  κε  

πνην  θξηηήξην  επηιέγνληαλ  ηα  πξνο  δεκνζίεπζε  νλφκαηα
193

. 

 

Ανοικοδόμηζη 

 Ζ  αλνηθνδφκεζε  ησλ  βνκβαξδηζκέλσλ  πφιεσλ  είρε  ζηακαηήζεη  ζρεδφλ  

πξηλ  ηελ  έλαξμή  ηεο,  ζηηο  αξρέο  ηνπ  πνιέκνπ,  ζε  πνιιέο  πφιεηο  ηεο  Διιάδαο.  

Σα  Υαληά  αλήθαλ  ζε  απηέο
194

.  Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θαηνρήο, φκσο,  νη  

ηερληθνί  ησλ  δεκφζησλ  ππεξεζηψλ  είραλ  εξγαζηεί  κε  ζθνπφ  ηελ  θαηάξηηζε  

θάπνησλ  πξνζρεδίσλ  γηα  ηηο  πφιεηο  πνπ  είραλ  ππνζηεί  κεγάιεο  δεκηέο.  Σν  

πξνζρέδην  απηφ  ζηελ  πεξίπησζε  ησλ  Υαλίσλ  απνηέιεζε  πνιχηηκν  νδεγφ  γηα  

ηελ  θαηάξηηζε  ηνπ  λένπ  ζρεδίνπ  πφιεσο  ην  1946
195

.   

 Ζ  θαηνρή  θαη  ε παξαηεηακέλε  πεξίνδνο  παξακνλήο  γεξκαληθψλ  

ζηξαηεπκάησλ  ζηα  Υαληά  θαίλεηαη  φηη  απνηεινχζε  γηα  ηνλ  επίζεκν  ιφγν  θαη  

ίζσο  θαη  γηα  ηε  ζπλείδεζε  κέξνπο  ησλ  πνιηηψλ,  κία  ζρεηηθά  ηθαλνπνηεηηθή  

αηηηνινγία  ηεο  αδξάλεηαο  ζην  δήηεκα  ηεο  αλνηθνδφκεζεο.  Καζ‟ φιε  απηήλ  ηελ  

πεξίνδν  νη  άζηεγνη  ηεο  πφιεο  έβξηζθαλ  θαηαθχγην  ζε  δηάθνξεο  ιχζεηο,  φπσο  

ήηαλ  ην  ζηήζηκν  παξαγθψλ
196

,  ε  δηακνλή  ζε  ζπειηέο  ή  ε  κεηαθνξά  ζε  ρσξηά,  

πηζαλφλ  ζε  ζπίηηα  ζπγγελψλ
197

. 

 Λίγν  κεηά  ηελ  απνρψξεζε  ησλ  Γεξκαλψλ,  φκσο,  παξνπζηάδνληαη  

ζηαδηαθά  νινέλα  θαη  πεξηζζφηεξα  δεκνζηεχκαηα  ζηηο  εθεκεξίδεο  ζρεηηθά  κε  ην  

δήηεκα.  Σν  επηέκβξην  ηνπ  1945  έλα  άξζξν  ζηε  Γεκνθξαηία  πεξηέγξαθε  ηνπο  

αζηέγνπο  ηεο  πφιεο  ζε  πιήξε  απφγλσζε,  ηνλίδνληαο  φηη  ην  δήηεκα  δελ  εηίζεην  

κφλν  γηα  ηηο  πεξηπηψζεηο  φζσλ  επιήγεζαλ  ηα  ζπίηηα  ηνπο,  αιιά  θαη  γηα  
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 Βι. ελδεηθηηθά «Κνηλσληθά: Αθίμεηο-Αλαρσξήζεηο», Κήξπμ, 11/11/1949, αξ. θπι. 1229. 
194

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 146. 
195

 ην ίδην, ζει. 140-141. 
196

Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 24/09/1945, αξ. απφθ. 89, φπνπ θάηνηθνη 

παξαγθψλ πνπ έρνπλ νηθνδνκεζεί πάλσ ζην Φξνχξην, δεηνχλ πξνζσξηλή αλαγλψξηζε ησλ θαηνηθηψλ 

ηνπο απφ ην Γήκν κέζσ ηεο εθκίζζσζεο θαη έσο ηελ απνπεξάησζε ηεο αλνηθνδφκεζεο. Σν αίηεκά 

ηνπο απνξξίθζεθε. ηα πξαθηηθά ηεο ίδηαο απφθαζεο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο 

ε εηθφλα ηεο πφιεο, πνπ έρεη γεκίζεη κε άζηεγνπο θαη παξαπήγκαηα. 
197

 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 78-79. 
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πιήζνο  επαγγεικαηηψλ,  πνπ  δελ  είραλ  νίθεκα  γηα  ηηο  επαγγεικαηηθέο  ηνπο  

ζηέγεο
198

. 

 Δθ  κέξνπο  ηνπ  θξάηνπο  είρε  θαηαζηεί  ζαθέο  ζε  παλειιαδηθφ  επίπεδν  

πνηα  ήηαλ  ε  βνχιεζε: αλνηθνδφκεζε  ην  ηαρχηεξν  δπλαηφλ  κε  επζχλε  ηνπ  

θξάηνπο  θαη  κε  πφξνπο  πνπ  ζα  πξνέθππηαλ  θπξίσο  απφ  εηδηθή  θνξνινγία  ζε  

ηδηνθηήηεο  πνπ  είραλ  επλνεζεί  θαηά  ηελ  πεξίνδν  ηεο  θαηνρήο
199

.  Παξάιιεια,  ε  

ζέζε  ηνπ  Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ  Υαλίσλ  ήηαλ  πξνθαλήο,  αιιά  ε  πξαθηηθή  πνπ  

κπνξνχζε  λα  αθνινπζήζεη  ήηαλ  πεξηνξηζκέλε:  ζπλερείο  επρέο  πξνο  ην  

ππνπξγείν  γηα  ηαρεία  πεξάησζε  ησλ  πξνεηνηκαζηψλ  ζπλφδεπαλ  απνθάζεηο  πνπ  

έπαηξλε  ην  ζπκβνχιην  ζρεηηθά  κε ην  ζρέδην  πφιεο
200

.  ηα  ζρεηηθά  πξαθηηθά  

ησλ  ζπδεηήζεσλ  δηαηππψλνληαλ  έληνλνη  πξνβιεκαηηζκνί  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  

θαηάζηαζε  ηνπ  πιεζπζκνχ,  αιιά  θαη  ηελ  άζιηα  εηθφλα  ηεο  πφιεο
201

,  φκσο  ν  

Γήκνο  ήηαλ  ππνρξεσκέλνο  λα  εθαξκφδεη  ην  γξάκκα  ηνπ  λφκνπ  ζε  θάζε  

πεξίπησζε  θαη  δελ  είρε  ηελ  νηθνλνκηθή  δπλαηφηεηα  λα  πξνβεί  ζε  νπνηαδήπνηε  

παξέκβαζε  ζηελ  αλνηθνδφκεζε  ηδησηηθψλ  νηθεκάησλ.   

 Ζ  ηαθηηθή  ηεο  θπβέξλεζεο  θαη  ε  εθαξκνγή  ηεο  απφ  ηηο  ηνπηθέο  αξρέο  

νδήγεζαλ  ζπρλά  θαη  ζηελ  αλαίξεζε  ησλ  πξνζσξηλψλ  πξαθηηθψλ  ιχζεσλ  ζηηο  

νπνίεο  είραλ  θαηαθχγεη  νη  θάηνηθνη  ηεο  πφιεο.  Καηά  ηελ  πεξίνδν  ηεο  

απνρψξεζεο  ησλ  Γεξκαλψλ  θαίλεηαη  φηη  νη  άζηεγνη  παξνπζίαζαλ  κία  

θηλεηηθφηεηα  πξνο  ηελ  επηζθεπή  ή  αθφκε  θαη  θαηαζθεπή  νηθηψλ  ζηηο  παξπθέο  

ηεο  παιηάο  πφιεο,  πνπ  είρε  δερηεί  ην  θχξην  πιήγκα  ησλ  βνκβαξδηζκψλ.  Σε  

δξαζηεξηφηεηα  απηή  έζπεπζε  λα  αλαθφςεη  ην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  θαη‟ εληνιή  

ηεο  θπβέξλεζεο,  εθφζνλ  ππήξρε  πεξίπησζε  ν  νηθηζηηθφο  ηζηφο  πνπ  ζα  

δεκηνπξγνχληαλ  λα  δηέθεξε  απφ  ην  ππφ  θαηάξηηζε  ζρέδην  πφιεο
202

.  Σξεηο  κήλεο  

αξγφηεξα,  δφζεθε  εληνιή  φζνη  θαηνηθνχζαλ  ζε  παξάγθεο  εληφο  ηεο  πφιεσο  λα  

ηηο  εγθαηαιείςνπλ
203

.   
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 «Ζ θνξνινγία ηεο εηζθνξάο», Γεκνθξαηία, 04/09/1945, αξ. θπι. 97. 
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 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 155. 
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 Ζ  απάληεζε  ησλ  θαηνίθσλ  ήηαλ  ε  ζπγθξφηεζε  ηεο  «Έλσζεο  

Βνκβνπιήθησλ  θαη  Ππξνπαζψλ  Ηδηνθηεηψλ  ηεο  πφιεσο  Υαλίσλ – Ζ  Πξφλνηα»  

ην  θαινθαίξη  ηνπ  1945.  ην  θαηαζηαηηθφ  ηεο  αλαθεξφηαλ  σο  ζθνπφο  ηεο  

Έλσζεο  «ε  ππεξάζπηζηο  θαη  πξνζηαζία  ησλ  νηθνλνκηθώλ  ζπκθεξόλησλ  ησλ  

κειώλ  απηήο  παξά  ηνπ  Κξάηνπο».  Πξνθαλψο  κέζα  απφ  ηελ  θίλεζε  απηή  δελ  

έρνπκε  ηε  δπλαηφηεηα  λα  εληνπίζνπκε  ηνλ  ζπλνιηθφ  αξηζκφ  ησλ  αζηέγσλ.  Σα  

ηδξπηηθά  ζηειέρε  ηεο  ήηαλ  16  θαη  δε  γλσξίδνπκε  πφζα  κέιε  ζπγθέληξσζε  

θαηά  ηα  επφκελα  ρξφληα  ιεηηνπξγίαο  ηεο,  γλσξίδνπκε  φκσο  φηη  ην  θάζε  κέινο  

επηβαξπλφηαλ  κε  κία  εηήζηα  ζπλδξνκή  φρη  επθαηαθξφλεηε
204

. 

 Σα  κεγαιεπήβνια  ζρέδηα  ηνπ  πθππνπξγείνπ  Αλνηθνδνκήζεσο  

αλαζρέζεθαλ  ζηαδηαθά  κε  ηελ  πάξνδν  ηνπ  ρξφλνπ.  ινη  νη  ζρεδηαζκνί  ζρεηηθά  

κε  ηα  ζρέδηα  πφιεο,  ηνπο  αζηηθνχο  αλαδαζκνχο  θαη  ηηο  απαιινηξηψζεηο  

ζθφληαθηαλ  ζηελ  αλεπάξθεηα  πφξσλ.  Οη  πεγέο  ρξεκαηνδφηεζεο  απφ  ηελ  

UNRRA,  ηα  δάλεηα  ησλ  πκκάρσλ  θαη  ε  πξνζδνθία  ησλ  πνιεκηθψλ  

απνδεκηψζεσλ  κέρξη  ην  1947  δελ  επαξθνχζαλ  γηα  κία  κεζνδεπκέλε  

αληηκεηψπηζε  ηνπ  δεηήκαηνο.  Ζ  δε  θνξνιφγεζε  ησλ  επλνεκέλσλ  ηεο  θαηνρήο  

δελ  εθαξκφζηεθε  επί  ηεο  νπζίαο
205

. 

 Οη  ζπδεηήζεηο,  πάλησο,  ζπλερίδνληαλ  δεκηνπξγψληαο  αλαηαξαρέο  ζηνπο  

θαηνίθνπο  ησλ  Υαλίσλ.  Σελ  άλνημε  ηνπ  1946  αλαθνηλψζεθε  ε  αλέγεξζε  

ιατθψλ  θαηνηθηψλ  ζηελ  παιηά  πφιε,  απξνζδηνξίζηνπ  πξνζεζκίαο  παξάδνζεο
206

  

θαη  έθηαζε  εληνιή  ζην  Γήκν  λα  πξνβεί  ζηελ  θαηεδάθηζε  ησλ  παξαπεγκάησλ  

ηεο  πφιεο
207

.  Οη  ρσξίο  αληίθξηζκα  εμαγγειίεο  μεζήθσζαλ  κία  ζχειια  

αληηδξάζεσλ  απφ  ηνλ  επίζεκν  ιφγν  ησλ  αξηζηεξψλ  εθεκεξίδσλ,  πνπ  

θαηεγφξεζαλ  ηελ  θπβέξλεζε  γηα  άζηνρν  ρεηξηζκφ  ηνπ  δεηήκαηνο  θαη  

αληηπξφηεηλαλ  ηελ  εθκεηάιιεπζε  ηεο  θηλεηήο  πεξηνπζίαο  πνπ  άθεζαλ  πίζσ  ηνπο  

νη  Γεξκαλνί,  πξνθεηκέλνπ  λα  εμαζθαιηζζνχλ  νη  πφξνη  γηα  ηελ  αλέγεξζε  
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Καηαζηαηηθόλ ηεο Δλώζεσο Βνκβνπιήθησλ θαη Ππξνπαζώλ Ιδηνθηεηώλ ηεο πόιεσο Υαλίσλ – Η 

Πξόλνηα. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1945 νξηδφηαλ ην πνζφ ησλ 100 δξρ. γηα ηελ εγγξαθή ζηελ Έλσζε θαη 50 

δξρ. κεληαία ζπλδξνκή. 
205

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 155. 
206

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 24/05/1946, αξ. απφθ. 198. 
207

 ην ίδην, 19/09/1946, αξ. απνθ. 343. 
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θαηνηθηψλ.  Δλ  ησ  κεηαμχ,  ηα  παξαπήγκαηα  έπξεπε  λα παξακείλνπλ  πξνο  

εμππεξέηεζε  ησλ  θαηνίθσλ
208

. 

 Παξάιιεια, φκσο,  πξνρσξνχζαλ  νη  δηαδηθαζίεο  γηα  ηελ  ηειηθή  

κνξθνπνίεζε  ηνπ  ζρεδίνπ  πφιεσο.  Σν  πξψην  πξνζρέδην,  πνπ  είρε  θαηαηεζεί  

ζην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  ηνλ  Ννέκβξην  ηνπ  1945
209

  ηέζεθε  ζε  επαλεμέηαζε  έμη  

κήλεο  ζρεδφλ  αξγφηεξα
210

,  ελψ  θαηά  ηελ  ελδηάκεζε  πεξίνδν  ζπλεξγεία  ηνπ  

ππνπξγείνπ  θηινμελνχληαλ  απφ  ην  Γήκν  γηα  ηηο  ζρεηηθέο  κειέηεο  ζηελ  πφιε
211

.  

Σνλ  Ηνχιην  ηνπ  1946  νη  ηξνπνπνηήζεηο  επί  ηνπ  ζρεδίνπ  εγθξίζεθαλ  απφ  ην  

ππνπξγείν
212

  θαη  ε  ηειηθή  ζεψξεζή  ηνπ  απφ  ηνλ  Γνμηάδε  ππνγξάθηεθε  ηνλ  

Αχγνπζην  ηνπ  ίδηνπ  έηνπο
213

.   

 Έμη  κήλεο  αξγφηεξα  αλαθνηλψζεθε  ε  παξνρή  1.000.000.000  δξρ.  γηα  ηε  

ζηέγαζε  νιφθιεξεο  ηεο  Κξήηεο  θαη  αξκφδηνο  ηνπ  ππνπξγείνπ  επηζθέθζεθε  ην  

λεζί  γηα  ηηο  ζρεηηθέο  ζπλελλνήζεηο
214

.  Δπξφθεηην  νπζηαζηηθά  γηα  κία  δεχηεξε  

εμαγγειία  ηεο  αλέγεξζεο  ιατθψλ  θαηνηθηψλ  πνπ  ε  θπβέξλεζε  είρε  έλα  ρξφλν  

λσξίηεξα  αλαθνηλψζεη  ζην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  Υαλίσλ
215

.  Έλα  κήλα  αξγφηεξα  

νη  εθεκεξίδεο  αλέθεξαλ  ηελ  έλαξμε  θαηεδάθηζεο  ησλ  πξψησλ  εξεηπίσλ  ηεο  

παιηάο  πφιεο  ζηελ  πεξηνρή  ηνπ  ιφθνπ  Καζηειίνπ,  αιιά  ήδε  δηαηππψλνληαλ  

επηθπιάμεηο  γηα  ηε  δπλαηφηεηα  ζπλέρηζεο  ησλ  έξγσλ,  δεδνκέλνπ  φηη  ε  πίζησζε  

ησλ  300.000.000  δξρ.  πνπ  είρε  νξηζηεί  γηα  ηα  Υαληά  θαζπζηεξνχζε
216

.  

Παξάιιεια,  ζπρλέο  άξρηζαλ  λα  είλαη  ζηνλ  ηχπν  νη  αλαθνξέο  ζε  νηθνδνκέο  πνπ  

θαηέξξεαλ
217

.     

                                                           
208

«Ζ πξνζσξηλή ζηέγαζε», Λεπηεξηά-Όξγαλν Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Υαλίσλ ηνπ Κ.Κ.Δ., 

20/08/1946, αξ. θπι. 24. 
209

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 02/11/1945, αξ. απφθ. 181. 
210

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 12/06/1946, αξ. απφθ. 222. 
211

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 04/12/1945, αξ. απφθ. 218, 21/12/1945, αξ. απνθ. 

245 θαη Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 29/01/1946, αξ. απνθ. 8. 
212

 ην ίδην, 02/07/1946, αξ. απνθ. 245. 
213

 Πνιενδνκία Υαλίσλ, Πνιενδνκηθό ρέδην Υαλίσλ, 1946.  Βι.  Παξάξηεκα, Δηθφλα 8. 
214

 «Γηα ηελ αλνηθνδφκεζηλ έξρεηαη αλψηεξνο ηερληθφο», Κήξπμ, 04/02/1947, αξ. θπι. 373. 
215

 χγθξηλε ην «Δηο ηα Υαληά ζ‟ αλεγεξζνχλ θαη‟ αξράο 580 ηεηξαθαηνηθίαη δηα ηνπο 

βνκβφπιεθηνπο», Κήξπμ, 06/02/1947, αξ. θπι. 375 κε αξηζκφ απφθαζεο Γ..Υ. παξαπάλσ, ππνζ. 201. 
216

«Γηα ηελ πξφνδνλ ηεο αλνηθνδνκήζεσο», Νέα Δπνρή-Αλεμάξηεηνο Γεκνθξαηηθή Δθεκεξίο, 

12/03/1947, αξ. θπι. 480. 
217

«Καηέξξεπζε έλα ζπίηη», Κήξπμ, 31/01/1947, αξ. θπι. 370, φπνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ε 

θαηάξξεπζε θαηνηθεκέλεο νηθίαο ιφγσ ηζρπξήο λεξνπνληήο.  
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 Σν   1947  εληαηηθνπνηήζεθαλ  νη  ζπδεηήζεηο  γχξσ  απφ  ηα  δεηήκαηα  ηεο  

ηζηνξηθήο  θπζηνγλσκίαο  ηεο  πφιεο  ησλ  Υαλίσλ  θαη  ηεο  αλάγθεο  ή  κε  

θαηεδάθηζεο  κλεκείσλ  γηα  ηελ  εθαξκνγή  ηνπ  ζρεδίνπ  πφιεσο.  Ζ  άξλεζε  ηεο  

Δθνξείαο  Αξραηνηήησλ  λα  επηηξέςεη  ηελ  θαηεδάθηζε  κλεκείσλ  απνηέιεζε  έλαλ  

αθφκε  ιφγν  θαζπζηέξεζεο  εθαξκνγήο  ηνπ  ζρεδίνπ
218

.  Σελ  ίδηα  ζηηγκή,  ε  

δηαπιάηπλζε  ησλ  νδψλ  πνπ  πξνβιεπφηαλ  ζην  λέν  ζρέδην  πφιεο
219

,  πξνυπέζεηε  

ηελ  θαηεδάθηζε  επηπιένλ  θηηξίσλ,  άξα  θαη  ηελ  παξακνλή  εθηφο  ζηέγεο  

επηπιένλ  νηθνγελεηψλ. 

 Σν  1947  φκσο,  απνηέιεζε  ζεκείν  θακπήο  γηα  ηελ  εμέιημε  ηεο  

αλνηθνδφκεζεο  ζηε  ρψξα.  Ζ  είζνδνο  ηεο  Διιάδαο  ζην  ζρέδην  Μάξζαι  ζήκαηλε  

θαη  κία  λέα  πλνή  ζηελ  νηθνδνκηθή  δξαζηεξηφηεηα  ησλ  πφιεσλ  πνπ  είραλ  ζηρηεί  

απφ  ηνλ  πφιεκν,  ηνπιάρηζηνλ  πξνζσξηλά
220

.  Λφγσ  ησλ  πνηθίισλ  δεηεκάησλ  

πνπ  είραλ  αλαθχςεη  κε  αθνξκή  ην  ζρέδην  πφιεο  ζηα  Υαληά  θαη,  πξνθαλψο,  

ιφγσ  ηεο  αδπλακίαο  θαη  απξνζπκίαο  θάιπςεο  ηνπ  ζπλφινπ  ησλ  εμφδσλ  ηεο  

αλνηθνδφκεζεο  απφ  ην  ζρέδην  Μάξζαι,  ε  νηθνδνκηθή  δξαζηεξηφηεηα  θαηά  ηελ  

πεξίνδν  απηή  επηθεληξψζεθε  πεξηζζφηεξν  ζηελ  θαηαζθεπή  νξηζκέλσλ  νηθηζκψλ  

εληφο  πιαηζίσλ  πφιεο, πνπ  ζα  θηινμελνχζαλ  ηνπιάρηζηνλ  θάπνηεο  απφ  ηηο  

νηθνγέλεηεο  ησλ  αζηέγσλ. 

 Έηζη,  ην  θαινθαίξη  ηνπ  ‟47  αλαθνηλψζεθε  ε  πεξάησζε  36  θαηνηθηψλ  

ζηελ  πεξηνρή  ηνπ  Αγίνπ  Ησάλλε,  νη  νπνίεο  κνηξάζηεθαλ  ζε  θάπνηεο  απφ  ηηο  

νηθνγέλεηεο  ηεο  πφιεο
221

.  Απνηεινχζαλ  έλαλ  πεηξακαηηθφ  ζπλνηθηζκφ,  κε  ρξήζε  

λέσλ  πιηθψλ  θαη  ζπζηεκάησλ θαηαζθεπήο,  φκνην  κε  απηνχο  πνπ  θηίζηεθαλ  ζε  

ζπγθεθξηκέλεο  πφιεηο  ηεο  ρψξαο,  φπσο  ην  Ζξάθιεην,  ηνλ  Πεηξαηά  θαη  ηελ  

Κέξθπξα
222

.  ρεδφλ  έλα  κήλα  κεηά  ηελ  έλαξμε  ηεο  παξνρήο  βνήζεηαο  Μάξζαι,  

πξνσζήζεθε  απφ  ηελ  θπβέξλεζε  θαη  ε  ιχζε  ηεο  αλνηθνδφκεζεο  απφ  ηδηψηεο,  

                                                           
218

Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1947, 10/09/1947, αξ. απφθ. 367 θαη Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 21/07/1948, αξηζκφο πξαθηηθνχ 20, εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο. 
219

 Βι. ελδεηθηηθά «Ο θαζνξηζκφο ηεο παιαηάο απφ ηελ λέαλ πφιηλ», Κήξπμ, 19/09/1946, αξ. θπι. 397. 
220

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 159. 
221

«Γηελεκήζεζαλ είθνζη νηθήκαηα εθ ησλ νηθνδνκεζέλησλ εληαχζα», Κήξπμ, 17/10/1948, αξ. θπι. 

901. 
222

 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 157-158. 
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νχησο  ψζηε  λα  «δνζή  κία  ώζεζηο  εηο  απηήλ [ηελ  αλνηθνδόκεζε]  επηηπγραλνκέλεο  

ελ  ηαπηώ  θαη  ηεο  απαζρνιήζεσο  αξγνπζώλ  εξγαηηθώλ  ρεηξώλ»
223

. 

 Πξνθαλψο,  ε  νηθνδφκεζε  ελφο  νηθηζκνχ  κεηά  απφ  ζπδήηεζε  δχν  

ρξφλσλ  δελ  ηθαλνπνηνχζε  ηηο  αλάγθεο  ησλ  θαηνίθσλ  ηεο  πφιεο.  Αξθεηνί  απφ  

ηνπο  αζηέγνπο  επέκελαλ  ζηε  δηακνλή  ηνπο  ζε  παξάγθεο,  ελψ  άιινη  

πξνζπάζεζαλ  λα  νηθνδνκήζνπλ  θαηλνχξγηα  θηίζκαηα  ζε  πεξηνρέο  ζηηο  παξπθέο  

ηεο  πφιεο,  φπσο  ζην  Δβξατθφ  Νεθξνηαθείν  ηεο  Νέαο  Υψξαο
224

.  ηηο  αξρέο  ηνπ  

1948  ην  ¼  ηνπ  πιεζπζκνχ  ηεο  πφιεο  δνχζε  ζε  θηίζκαηα  θαηεζηξακκέλα  απφ  

ηνλ  πφιεκν,  ελψ  έλα  κεγάιν  πνζνζηφ  θαηνηθνχζαλ  ζε  παξάγθεο  ή  είραλ  

εγθαηαιείςεη  ηελ  πφιε,  ελ  αλακνλή  ηεο  αλνηθνδφκεζεο
225

. 

 Ζ  αλνηθνδφκεζε  απφ  ηδηψηεο  θάλεθε  λα έδσζε  θάπνηα  ψζεζε  ζηε  

δξαζηεξηφηεηα  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηνπ  δεηήκαηνο.  ε  ζρεηηθφ  άξζξν  ηεο  

εθεκεξίδαο  Κήξπμ  ζηα  ηέιε  ηνπ  1948  κία  αλαζθφπεζε  ηεο  νηθνδνκηθήο  

δξαζηεξηφηεηαο  ζηα  Υαληά  απφ  ην  ηειεπηαίν  εμάκελν  ηνπ  1947  έσο  θαη  ην  

ηέινο  ηνπ  1948  αλέβαδε  ηνλ  αξηζκφ  ησλ  λεφθηηζησλ  θαηνηθηψλ  θαη  καγαδηψλ  

απφ  ηδηψηεο  ζε  61,  ελψ  ζε  άιια  83  έγηλαλ  επηζθεπέο  θαη  πξνζζήθεο.  Σελ  ίδηα  

ζηηγκή  ν  απνινγηζκφο  ηεο  θξαηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο  ήηαλ  νη  36   ιατθέο  

θαηνηθίεο  ζηνλ  Άγην  Ησάλλε  θαη  άιιεο  36  πνπ  είραλ  κφιηο  μεθηλήζεη
226

. 

 Πίζσ  απφ  ηε  δξαζηεξηφηεηα  απηή  φκσο,  δελ  ήηαλ  εχθνιν  λα  

εληνπηζηνχλ  νη  θάηνρνη  ησλ  νηθεκάησλ  πνπ  αλαγείξνληαλ.  Ζ  έλσζε  

βνκβφπιεθησλ  «Πξφλνηα»  ην  Γεθέκβξην  ηνπ  1948  απέζηεηιε  κία  δηακαξηπξία  

ζην  ππνπξγείν,  ζχκθσλα  κε  ηελ  νπνία  ε  παξνρή  πιηθψλ  γηα  ηδησηηθή  

αλνηθνδφκεζε  δε  γηλφηαλ  απνθιεηζηηθά  ζε  πιεγέληεο  ηεο  θαηνρήο,  αιιά  ζε  

φζνπο  επηζπκνχζαλ  λα  επηζθεπάζνπλ  ηα  θηίζκαηά  ηνπο   γεληθά.  Σαπηφρξνλα,  ε  

έλσζε  θαηάγγεηιε  ηφζν  ηελ  άληζε  δηαλνκή  πιηθψλ  ζηνπο  βνκβφπιεθηνπο  ηεο  

πφιεο  ζε  ζχγθξηζε  κε  απηνχο  ηεο  ππαίζξνπ,  φζν  θαη  ηελ  αλεπάξθεηα  ησλ  

πξψησλ  πιψλ  θαη  ηελ  πιήξσο  αζχκθνξε  δηαδηθαζία  παξνρήο  δαλείσλ  πξνο  

ηνπο  αζηέγνπο,  θαηαιήγνληαο  ζην  ζπκπέξαζκα  φηη  έλα  κεγάιν  κέξνο  φζσλ  
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 «Ζ αλνηθνδφκεζηο ππφ ησλ ηδησηψλ», Κήξπμ, 03/08/1947, αξ. θπι. 524. 
224

 «πλειήθζεζαλ νη νηθνδνκνχληεο εηο ηνλ ρψξνλ ηνπ εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ», Κήξπμ, 17/10/1947, 

αξ. θπι. 589. 
225

 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 78-79. 
226

 «Ο ξπζκφο αλνηθνδνκήζεσο εηο ηα πνιπβαζαληζκέλα Υαληά», Κήξπμ, 09/12/1948, αξ. θπι. 946. 
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νηθνδφκεζαλ  θηίξηα  κέζσ  ηεο  δηαδηθαζίαο  απηήο   ήηαλ,  ελ  ηέιεη,  «νη  πινύζηνη,  

νη  νπνίνη  είρνλ  λα  αγνξάζνπλ  ηα  ππόινηπα  πιηθά»
227

.    

 Σν  δήηεκα  ηεο  αλνηθνδφκεζεο  θαη  ησλ  επαγγεικαηηθψλ  ζηεγψλ  ηέζεθε  

επί  ηάπεηνο  εληνλφηεξα  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  1948.  Αθνξκή  ζηάζεθε  ην  

γεγνλφο  φηη  ήδε  απφ  ηα  πξνεγνχκελα  ρξφληα,  ζηαδηαθά,  εηίζεην  ζην  Γεκνηηθφ  

πκβνχιην  ην  ζέκα  ηνπ  θαιισπηζκνχ  ηεο  πφιεο.  ην  θέληξν  ηεο  νη  

επαγγεικαηίεο  έκπνξνη  ζπληεξνχζαλ  ιαραλαγνξά  θαη  θξνπηαγνξά  ζε  κία  ζεηξά  

παξαγθψλ.  Σν  θαινθαίξη  ηνπ  1948  ζπδεηήζεθε  απφ  ην  Γεκνηηθφ   πκβνχιην,  

ελψπηνλ  αληηπξνζψπσλ  ησλ  παξαγθνχρσλ,  ε  πηζαλφηεηα  κεηαζηέγαζήο  ηνπο  ζε  

παξαπιήζηα  πιαηεία,  φπνπ  δε  ζα  ζηγφηαλ  ε  εηθφλα  ηεο  πφιεο  ηφζν  έληνλα.  Ζ  

ζρεηηθή  ζπδήηεζε  αλέδεημε  δεηήκαηα  ηφζν  εθ  κέξνπο  ησλ  εκπφξσλ,  γηα  ηελ  

πηζαλφηεηα  αλεπαξθψλ  ππνδνκψλ  γηα  ηε  κεηαθνξά  ηνπο,  φζν  θαη  εθ  κέξνπο  

ησλ  ζπκβνχισλ,  γηα  ηνλ  θνηλσληθφ  αληίθηππν  ηεο  θαηεδάθηζεο,  δεδνκέλνπ  φηη  

απφ  ηε  δξαζηεξηφηεηα  απηή  εμαζθαιηδφηαλ  ε  επηβίσζε  300  νηθνγελεηψλ
228

. 

 Σν  δήηεκα  έθηαζε  ζηελ  θπβέξλεζε,  κε  πξσηνβνπιία  ησλ ζηγφκελσλ  θαη  

ζρεηηθή  επηζηνιή  ηνπ  αληηπξνέδξνπ  ηεο  πξνο  ην  ππνπξγείν  Δζσηεξηθψλ,  πνπ  

θνηλνπνηήζεθε  ζην  Γήκν  Υαλίσλ,  επεζήκαλε  ηελ  αλάγθε  πξνζεθηηθνχ  

ρεηξηζκνχ  ηνπ  ζέκαηνο
229

.  ηε  ζρεηηθή  ζπδήηεζε  πήξαλ  κέξνο  θαη  πνιίηεο  κε  

επηζηνιέο  πξνο  ηα  έληππα,  φπνπ  γίλνληαη  πξνηάζεηο  γηα  κία  ζπκβηβαζηηθή  ιχζε  

ηνπ  ζέκαηνο
230

. 

 Ζ  παξαπάλσ  πεξίπησζε  απνηέιεζε  ραξαθηεξηζηηθφ  παξάδεηγκα  ηεο  

ζεκαζίαο  πνπ  ην  δήηεκα  ηεο  αλνηθνδφκεζεο  είρε  γηα  ηε  ιεηηνπξγία  ηεο  πφιεο,  

ηνπ  θνηλσληθνχ  αληίθηππνπ  θαη  ησλ  πνιηηηθψλ  ηνπ  πξνεθηάζεσλ
231

,  θαζψο  θαη  

ηεο  ηαθηηθήο  ζηελ  νπνία  θαηέθεπγε  ν  Γήκνο  ιφγσ  ηεο  αδπλακίαο  ηνπ  λα  

αληαπεμέιζεη ∙ ε  κεηαζηέγαζε  ή  κε  ησλ  παξαγθνχρσλ  κεηαηέζεθε  ζε  έλαλ  

                                                           
227

 Έλσζηο Βνκβνπιήθησλ Ππξνπαζώλ Ιδηνθηεηώλ Αθηλήησλ Υαλίσλ «Η Πξόλνηα» - Τπόκλεκα πξνο ην 

Τπνπξγείνλ Αλνηθνδνκήζεσο, 20/12/1948.  
228

 Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 21/07/1948, αξηζκφο πξαθηηθνχ 20. 
229

 Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 02/08/1948, αξηζκφο πξαθηηθνχ 21. 
230

 «Σν δήηεκα ησλ παξαγθψλ», Νέα Δπνρή, 20/02/1948, αξ. θπι. 236. 
231

 ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ δηαηππψλνληαλ νη θφβνη Γεκνηηθψλ πκβνχισλ 

γηα ηελ πεξίπησζε θαηαθπγήο παξαγθνχρσλ ζηνλ θνκκνπληζκφ, ιφγσ ηεο απνγνήηεπζήο ηνπο απφ ην 

ρεηξηζκφ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ηελ αλέρεηα ζηελ νπνία πηζαλφλ λα ππνπέζνπλ, αλ ε κεηαζηέγαζε δελ 

είλαη απφιπηα επηηπρεκέλε. 
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απξνζδηφξηζην  κέιινληα  ρξφλν  θαη  κέρξη  ην  ηέινο  ηνπ  1949  δε  ζπλαληάκε  

άιιε  αλαθνξά  ζην  δήηεκα.   

 Δλ  ζπλφισ,  ε  αιιαγή  ηεο  δεθαεηίαο  δελ  επέθεξε  ιχζε  επί  ηνπ  ζέκαηνο  

ηεο  αλνηθνδφκεζεο  ζηελ  πφιε.  Γελ  εληνπίζηεθαλ  πεξαηηέξσ  αλαθνξέο  ζε  

αλνηθνδνκήζεηο  εθ  κέξνπο  ηνπ  θξάηνπο  θαη  δελ  είλαη  εχθνιν  λα  

παξαθνινπζεζεί  ε  ηδησηηθή  αλνηθνδφκεζε,  κεηά  θαη  απφ  ηηο  παξακέηξνπο  πνπ  

ηέζεθαλ  απφ  ηελ  Έλσζε  Βνκβφπιεθησλ.  Ζ  ηειεπηαία  πάλησο,  ζπλέρηζε  θαηά  

ην  1949  ηα  δηαβήκαηα  πξνο  ηνπο  θπβεξλεηηθνχο  εθπξνζψπνπο,  επηκέλνληαο  ζηηο  

ιχζεηο  πνπ  εμ  αξρήο  είρε  πξνηείλεη,  δειαδή  ηελ  παξνρή  νπζηαζηηθψλ  πιηθψλ  

θαη  ρξεκαηηθψλ  βνεζεκάησλ  ζηνπο  πιεγέληεο  απφ  ηελ  θαηνρή,  ζηελ  ίδξπζε  

ηνπηθψλ  ππεξεζηψλ  αλνηθνδφκεζεο  θαη  ζηελ  ζπληήξεζε  ησλ  πξνζσξηλψλ  

ιχζεσλ  πνπ  εμππεξεηνχζαλ  ηνπο  πνιίηεο
232

. 

 ηηο  αξρέο,  εμάιινπ,  ηνπ  ίδηνπ  έηνπο  ζρεηηθά  δεκνζηεχκαηα  ελεκέξσλαλ  

γηα  ηελ  επίζεκε  παχζε  ησλ  εξγαζηψλ  αλνηθνδφκεζεο,  πξάγκα  γηα  ην  νπνίν  

δηακαξηπξήζεθε  ην  Δξγαηηθφ  Κέληξν  Υαλίσλ,  επηζεκαίλνληαο  φηη  έζηγε  ηα  

ζπκθέξνληα  ησλ  εξγαηνυπαιιήισλ
233

.  Λίγεο  κέξεο  αξγφηεξα  αλαθνηλψζεθε  ε  

πξφζεζε  ηεο  θπβέξλεζεο  λα  εγθξίλεη  ηηο  απαξαίηεηεο  δαπάλεο,  ψζηε  λα  

επηζθεπαζζνχλ  κε  ρξεζηκνπνηνχκελα  δεκφζηα  θηίξηα  θαη  λα  ζηεγάζνπλ  ηνπο  

βνκβφπιεθηνπο  κέρξη  λεσηέξαο
234

. 

 Οη  παξαπάλσ  θηλήζεηο  δελ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ  κέρξη  ην  ηέινο  ηνπ  1949,  

νπφηε  ε  Έλσζε  Βνκβφπιεθησλ  πξνέβε  ζε  δηακαξηπξία  θαη  θάιεζε  ηνλ  

πξφεδξν  ηνπ  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  ζε  θνηλή  ζπλεδξίαζε,  γηα  εμεχξεζε  ιχζεσλ  

ζρεηηθά  κε  ην  δήηεκα  ζε  ηνπηθφ  επίπεδν
235

.  Ζ  αιιαγή  ηεο  δεθαεηίαο  βξήθε  ηα  
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πφιεσο», Κήξπμ, 04/01/1949, αξ. θπι. 966. 
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 Έλσζηο Βνκβόπιεθησλ Ιδηνθηεηώλ Αθηλήησλ Υαλίσλ «Η Πξόλνηα»-Πξόζθιεζηο πξνο ηνλ Αμηόηηκνλ 

θ. Πξόεδξνλ. 
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Υαληά,  φπσο  θαη  φιεο  ηηο  επαξρηαθέο  βνκβφπιεθηεο  πφιεηο  ηεο  Διιάδαο, κε  ηα  

εξείπηα  ηεο  θαηνρήο
236

.      

 

Γημόζια  έπγα 

 Ζ  αλνηθνδφκεζε  εληαζζφηαλ  ζην  επξχηεξν  πεδίν  ησλ  δεκνζίσλ  έξγσλ,  

αληηκεησπίζηεθε  φκσο  απφ  ηελ  θπβέξλεζε  σο  ηδηαίηεξν  δήηεκα  θαη  απνηέιεζε  

θαη  γηα  ηνπο  ίδηνπο  ηνπ  πνιίηεο  έλα  ζέκα  εμαηξεηηθήο  πξνηεξαηφηεηαο.  Οη  

ππφινηπεο  δξαζηεξηφηεηεο  δεκνζίσλ  έξγσλ  δελ  ήηαλ  κηθξφηεξεο  ζεκαζίαο,  ζε  

κεγάιν  βαζκφ  φκσο,  ελέπιεθαλ πεξηζζφηεξν  ηελ  ηνπηθή  απηνδηνίθεζε  θαη  είραλ  

πεξηζζφηεξν  λα  θάλνπλ  κε  ηελ  παξνρή  ππνδνκψλ,  φρη  ηφζν  δεδνκέλσλ  φζν  

ήηαλ  ε  θαηνηθία. 

 Λφγσ  ησλ  παξαπάλσ,  ηα  δεκφζηα  έξγα  αληηκεησπίδνληαλ  κε  κία  

δηαθνξεηηθή,  πην  νηθεία,  ινγηθή  απφ  ηηο  ηνπηθέο  αξρέο  θαη  δελ  πξνθαινχζαλ  

απφ  πιεπξάο  ησλ  πνιηηψλ  ηφζν  κεγάιε  δπζθνξία.  Απηφ,  ζαθψο,  δελ  ππνηηκά  

ηε  ζεκαζία  ηνπο  γηα  ηελ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ.  Έλα  απφ  ηα  θχξηα  δεηήκαηα  πνπ  

ηέζεθε  εμ  αξρήο  ήηαλ  απηφ  ηεο  πδξνδφηεζεο  ηεο  πφιεο.   

 Σν  δίθηπν  χδξεπζεο  είρε  θαηαζηξαθεί  ζε  κεγάιν  βαζκφ  θαηά  ηνπο  

βνκβαξδηζκνχο  ηνπ  1941.  Αλ  θαη  ην  πξνπνιεκηθφ  δίθηπν,  φπσο  

πξναλαθέξζεθε,  δελ  ήηαλ  επαξθέο  γηα  ηε  δηαλνκή  λεξνχ,  νη  βνκβαξδηζκνί  

επηδείλσζαλ  ηελ  θαηάζηαζε.  Μεγάιν  κέξνο  ησλ  θαηνίθσλ  έπαηξλαλ  λεξφ  απφ  

βξχζεο  ηεο  πφιεο  γηα  ηελ  ηθαλνπνίεζε  ησλ  βαζηθψλ  αλαγθψλ  ηνπο  θαη  κία  

απφ   ηηο  πξψηεο  θηλήζεηο  ηνπ  Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ  ήηαλ  ε  επηζθεπή  

πδξνζηνκίσλ  ηεο  πφιεο
237

.  Σαπηφρξνλα,  εγθξίζεθε  κία  πξφρεηξε  απνιχκαλζε  

ηεο  Γεκνηηθήο  Γεμακελήο,  πνπ  εμππεξεηνχζε  ην  ππάξρνλ  δίθηπν  δηαλνκήο  

λεξνχ
238

.   

 Γεηιά – δεηιά  άξρηζαλ  λα εκθαλίδνληαη  ζηηο  εθεκεξίδεο  άξζξα  ζρεηηθά  κε  

ηελ  πδξνδφηεζε  ηεο  πφιεο.  Οη  βνιέο  πξνο  ην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  ήηαλ  

επζείεο  θαη   ην  δήηεκα  παξνπζηαδφηαλ λα  έρεη  κεγαιχηεξε  βαξχηεηα  ζε  κηα  
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 Αιέθα Καξαδήκνπ-Γεξφιπκπνπ, ν.π., ζει. 164. 
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 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 24/09/1945, αξ. απφθ. 85. 
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 ην ίδην, 13/11/1945, αξ. απνθ. 186. 
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πφιε,  πνπ  ην  θαινθαίξη  ήηαλ  ηδηαίηεξα  δεζηφ.  Οη  ζρεηηθέο  αλαιχζεηο  απέδηδαλ  

ην  πξφβιεκα  ηεο  αλεπάξθεηαο  λεξνχ  ζε  πνηθίινπο  παξάγνληεο,  φπσο  ζηελ  

πνιηηηθή  απφθαζε  ηνπ  Γήκνπ  λα  κε  ζίμεη  ηα  ζπκθέξνληα  ζπγθεθξηκέλσλ  

πξνζψπσλ,  πνπ  ζπληεξνχζαλ  πεξηβφιηα  ζηα  πεξίρσξα  ηεο  πφιεο  θαη  

εκπνξεχνληαλ ηα  πξντφληα  ηνπο, κε  απνηέιεζκα  λα  κπαίλεη  ζε  πξνηεξαηφηεηα  ε  

άξδεπζε ηνπ  θάκπνπ  ησλ  Υαλίσλ  θαη  φρη  ε  χδξεπζε  ηεο  πφιεο
239

  ή  ζηελ  

ειιηπή  ιεηηνπξγία  ηνπ  αληιηνζηαζίνπ  ηεο  Αγηάο  ή  ζηηο  ειαηησκαηηθέο  

εγθαηαζηάζεηο  πνπ  έραλαλ  θπβηθά  λεξνχ
240

.      

 Οη  αλάγθεο  ησλ  θαηνίθσλ  ζην  ζπγθεθξηκέλν  δήηεκα  δελ  κπνξνχλ,  

πάλησο,  λα  εληνπηζηνχλ  ηφζν  βεβαησκέλα  απφ  ηνλ  επίζεκν  ιφγν  ησλ  

εθεκεξίδσλ.  Καιχηεξν  νδεγφ  γηα  ηηο  απαηηήζεηο  ηνπο  ζπληζηά  ην  πιήζνο  ησλ  

αηηήζεσλ  πνπ  γίλνληαλ  ζην  Γήκν  Υαλίσλ  θαη  νη  νπνίεο  απνηέιεζαλ  ην  ιφγν  

λα  ηεζεί  επαλεηιεκκέλα  ην  ζέκα  ηεο πδξνδφηεζεο  ζην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  θαη  

λα  απνθαζηζηεί  ε  επέθηαζε  ηνπ  δηθηχνπ  ζηαδηαθά  ζε  δηάθνξεο  πεξηνρέο  ηεο  

πφιεο
241

.  

 Σαπηφρξνλα  φκσο,  ε  πίεζε  πνπ  αζθνχληαλ  απφ  ηνπο  ίδηνπο  ηνπο  

πνιίηεο,  απφ  ηηο  έληππεο  παξεκβάζεηο  θαη  απφ  ην  ίδην  ην  έξγν  ηεο  

αλαζπγθξφηεζεο   θαίλεηαη  φηη  μεπεξλνχζαλ  ηα  νηθνλνκηθά  πεξηζψξηα  ηνπ  

Γήκνπ.  Έηζη,  ηνλ  Οθηψβξην  ηνπ  1946  ειήθζε  κία  απφθαζε,  πνπ,  επί  ηεο  

νπζίαο,  θαηέλεηκε  ηα  έμνδα  γηα  ηελ  επέθηαζε  ηνπ  δηθηχνπ  πδξνδφηεζεο  κεηαμχ  

Γήκνπ  θαη  θαηνίθσλ.  χκθσλα  κε  απηήλ,  νη  θάηνηθνη  πνπ  επηζπκνχζαλ  λα  

επεθηαζεί  ην  δίθηπν  ζηελ  πεξηνρή  ηνπο,  έπξεπε  λα  εγγπψληαη  ρξεκαηηθά  ηελ  

αζθαιηφζηξσζε  ηνπ  δξφκνπ  κεηά  ην  πέξαο  ησλ  εξγαζηψλ
242

. 

 Ζ  απφθαζε  απηή,  πνπ  επέβαιε  ζηνπο  πνιίηεο  ρξεκαηηθή  ζπκκεηνρή  ζηα  

δεκφζηα  έξγα  θαη  απέθιεηε  ζπλνηθηζκνχο  κε  ρακειφ  βηνηηθφ   επίπεδν  απφ  ηελ  

παξνρή  ππνδνκψλ,  ήηαλ  ελδεηθηηθή  ηεο  πνιηηηθήο  βνχιεζεο  ηνπ  Γήκνπ,  αιιά  

θαη  ηεο  νηθνλνκηθήο  ηνπ  θαηάζηαζεο.  Έλαο  απνινγηζκφο  ησλ  δεκνζίσλ  έξγσλ  

ζηα  κέζα  ηνπ  1946  γηα  ηελ  ελδηάκεζε  ρξνληά  απφ  ηελ  απειεπζέξσζε,  
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θνζηνινγνχζε  ηα  έμνδα  γηα  δεκφζηα  έξγα  ζην  χςνο  ησλ  23.400.000  δξρ.
243

,  

πνζφ  πνπ  αληηζηνηρνχζε  ζην  ¼  πεξίπνπ  ησλ  ζπλνιηθψλ  εμφδσλ  ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ  1945-1946
244

.  Απφ  ηηο  παξαπάλσ  δαπάλεο  δεκνζίσλ  έξγσλ,  

ζρεδφλ  ηα  6.500.000  δξρ.  δηνρεηεχηεθαλ  ζην  ζχζηεκα  ιεηηνπξγίαο,  επηζθεπήο  

θαη  επέθηαζεο  ηνπ  δηθηχνπ  χδξεπζεο. 

 Οη  ξπζκνί  επέθηαζεο  ηνπ  δηθηχνπ  παξέκεηλαλ  ίδηνη  κέρξη  θαη  ην  1949.  

Δλδεηθηηθά, ε ζπλνηθία  ηεο  πιάληδηαο  πνπ  βξηζθφηαλ  ζην  θέληξν  ηεο  πφιεο  θαη  

είρε  ππνζηεί  κεγάιν  αξηζκφ  δεκηψλ  απφ  ηνλ  πφιεκν,  πδξνδνηήζεθε  ζηα  ηέιε  

ηνπ  1948
245

.  Οπζηαζηηθά,  ην  δήηεκα  θηλήζεθε  πάλσ  ζε  δχν  άμνλεο:  ν  πξψηνο  

ήηαλ  φηη  ε  επέθηαζε  γηλφηαλ  βαζκεδφλ,  κεηά  απφ  αηηήζεηο  ησλ  πνιηηψλ  θαη  

φρη  κε  κία  ζπλνιηθή πξσηνβνπιία  ησλ  ηνπηθψλ  αξρψλ.  Ο  δεχηεξνο,  πνπ  

απνηεινχζε  ελ  κέξεη   θαη  αηηία  ηνπ  πξψηνπ, ήηαλ  φηη  κεγάιν  κέξνο  ηεο  

ρξεκαηνδφηεζεο  ηεο  χδξεπζεο  πξνεξρφηαλ  απφ  ηνπο  πνιίηεο  θαη  φρη  απφ  

θπβεξλεηηθή  βνήζεηα.  Οη  έκκεζνη  θφξνη  πνπ  απέθεξαλ  έζνδα  ζην  Γήκν,  καδί  

κε  απνθάζεηο  γηα  ζπκκεηνρή  ησλ  πνιηηψλ  ζηα  έξγα  θαη  κε  αχμεζε  ησλ  ηειψλ  

χδξεπζεο  αζξνίδνληαλ  ζηα  πνζά  πνπ  δηέζεηε  ν  Γήκνο  γηα  ηελ  πδξνδφηεζε  ηεο  

πφιεο
246

.   

 Μία  αληίζηνηρε  πνξεία, φζνλ  αθνξά  ην  ξπζκφ  επέθηαζεο,  αθνινχζεζε  

θαη  ην  δήηεκα  ηεο  ειεθηξνδφηεζεο  ηεο  πφιεο.  Αλ  θαη  ε  Δηαηξεία  

Δθκεηαιιεχζεσο  Ζιεθηξηθψλ  Δγθαηαζηάζεσλ  παξνπζηαδφηαλ  σο  μερσξηζηφο  

θνξέαο  θαη  ε  ειεθηξνδφηεζε  ηεο  πφιεο  δελ  ππαγφηαλ  ζηα  θεθάιαηα  ησλ  

δεκνηηθψλ  έξγσλ  ζηνπο  πξνυπνινγηζκνχο  ηνπ  Γήκνπ,  νπζηαζηηθά  επξφθεηην  γηα  

έλαλ  θνξέα  άκεζα  εμαξηεκέλν  απφ  ην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην,  κε  πξφεδξν  ηνλ  

Γήκαξρν  Υαλίσλ  θαη  νη  ζρεηηθέο  απνθάζεηο  ηνπ  εληάζζνληαλ  ζηε  

δξαζηεξηφηεηα  ησλ  ηνπηθψλ  αξρψλ  γηα  εμαζθάιηζε  ζηνηρεησδψλ  ππνδνκψλ  

ζηνπο  θαηνίθνπο. 

 ηνλ  παξάιιειν  απηφ  θνξέα  κπνξεί  θαλείο  λα  εληνπίζεη  φηη  

θαζξεθηίδνληαλ  ηα  νηθνλνκηθά  δεηήκαηα  ηνπ  Γήκνπ  Υαλίσλ.  χκθσλα  κε  ηηο  

θαηεπζχλζεηο  ηεο  θπβέξλεζεο,  ε  ειεθηξνδφηεζε  ήηαλ  έλα  ζηνίρεκα  πνπ  έπξεπε  
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λα  επηηεπρζεί,  πξνθεηκέλνπ  φια  ηα  λνηθνθπξηά  λα  απνθηήζνπλ  «νηθηαθάο  

αλέζεηο,  αίηηλεο  ελδείθλπηαη  λα  επεθηαζώζη  ζηαο  πόιεηο  ηεο  Διιάδνο»
247

.   

Ζ  ειεθηξνδφηεζε  ησλ  Υαλίσλ  γηλφηαλ  κέζσ  ησλ  δχν  

ειεθηξνπαξαγσγψλ  εξγνζηαζίσλ  πνπ  ππήξραλ  έμσ  απφ  ηελ  πφιε,  κε  

ζεκαληηθφηεξν  ην  πδξνειεθηξηθφ  εξγνζηάζην  ζηελ  Αγηά
248

.  Ζ  παξνρή  ξεχκαηνο  

εληφο  ηεο  πφιεο, φκσο,  γηλφηαλ  ζε  ειάρηζηα  ζπίηηα,  ιφγσ  ηεο  πςειήο  ηηκήο  

ηνπ,  ε  νπνία  κάιηζηα  μεπεξλνχζε  ηελ  αληίζηνηρε  ηηκή  ζηελ  πεξηνρή  ησλ  

Αζελψλ
249

.  Υαξαθηεξηζηηθφ  ήηαλ,  εμάιινπ,  έλα  δεκνζίεπκα  ζηνλ  ηχπν  ζηα  

κέζα  ηνπ  1946,  φπνπ  αληαπνθξηηήο  ηεο  εθεκεξίδαο  ζηελ  Αζήλα  θαηέγξαθε  ηνλ  

ηξφπν  θαζηέξσζεο  θαη  ππνινγηζκνχ  ηεο  ηηκήο  ηνπ  ξεχκαηνο  ζηελ  πφιε  ησλ  

Υαλίσλ,  πξνθεηκέλνπ  λα  εξκελεχζεη  ζηνπο  αλαγλψζηεο  ηα  πςειά  θφζηε  ηεο  

ειεθηξνδφηεζεο
250

. 

ιεο  νη  ζρεηηθέο  αλαιχζεηο  γηα  ηελ  κε  ηθαλνπνηεηηθή  δηάδνζε  ηεο  

ειεθηξνδφηεζεο  ζηα  Υαληά,  παξέπεκπαλ  ζηελ  νηθνλνκηθή  αλεπάξθεηα.  Ζ  

ελίζρπζε  πνπ  ρξεηαδφηαλ  ην  δίθηπν  γηα  λα  θαιχςεη  ην  βάξνο  ησλ  αλαγθψλ   

ηεο  πφιεο, νη  εγθαηαζηάζεηο  πςειήο  θαη  ρακειήο  ηάζεο  θαη  νη  ππνδνκέο  γηα  

ηελ  αχμεζε  ηεο  παξαγσγήο
251

,  νη  απψιεηεο  απφ  ην  θζαξκέλν  δίθηπν,  αθφκε  

θαη  νη  θινπέο  ξεχκαηνο  γηα  ηνλ  έιεγρν  ησλ  νπνίσλ  απαηηνχληαλ  ε  ζχζηαζε  

επηηξνπήο
252

,  φια  απηά  έβξηζθαλ  εκπφδηα  ζηελ  αλεπαξθή  νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε  

ηεο  Δηαηξείαο  Δθκεηαιιεχζεσλ  Ζιεθηξηθψλ  Δγθαηαζηάζεσλ. 

Καηά  ηελ  πεξίνδν  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο  κέζα  απφ  ηα  πξαθηηθά  ηνπ  

Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ  εληνπίδνληαλ  ηξεηο  ρξεκαηηθέο  παξνρέο  πξνο  ηελ  

Δηαηξεία,  κε  ζθνπφ  ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  ιεηηνπξγηθψλ  ηεο  εμφδσλ.  Ζ  πξψηε  

είρε  ηε  κνξθή  νηθνλνκηθήο  ελίζρπζεο  20.000.000 δξρ.  απφ  ηνλ  Γήκν
253

,  ελψ  ε  

δεχηεξε  θαη  ε  ηξίηε  ήηαλ  δάλεηα  80.000.000  δξρ.  θαη  65.000.000  δξρ.  
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248
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249
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αληίζηνηρα  απφ  ηελ  Σξάπεδα  ηεο  Διιάδνο
254

.  Οη  ρνξεγίεο  απηέο  έγηλαλ  ην  

1947, 1948  θαη  1949  αληίζηνηρα.  Ζ  αδηέμνδε  θαηάζηαζε  ζηελ  νπνία  

παξνπζηάδεηαη  φηη   είρε   θαηαιήμεη  ν  Γήκνο  κε  αθνξκή  ηελ  αδπλακία  

αληαπφθξηζήο  ηνπ  ζηηο  βαζηθέο  αλάγθεο  ηνπ  πιεζπζκνχ  έγηλε  εκθαλήο  απφ  ηελ  

απφθαζε  πνπ  έιαβε  ην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  ην  1947,  λα  ππνβάιεη  ηελ  

παξαίηεζή  ηνπ  ζηελ  θπβέξλεζε  ζε  πεξίπησζε  πνπ  ε  ηειεπηαία  δελ  έπαηξλε  ηα  

απαηηνχκελα  κέηξα  γηα  λα  βνεζήζεη  ζηα  δεηήκαηα  ηεο  πφιεο  θαη  θπξίσο  ζε  

απηφ  ηεο  δηαρείξηζεο  ηνπ  ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο
255

. 

           Σν   νηθνλνκηθφ  πιαίζην,  ελ ηέιεη,  θαζφξηζε  ην  ζχλνιν  ησλ  

δεκνζίσλ  έξγσλ  ζηελ  πφιε.  Παξάιιεια  κε  ηα  παξαπάλσ  δεηήκαηα  πξψηεο  

πξνηεξαηφηεηαο,  απφ  ην  1945  έσο  ην  1949  ππήξραλ  αλνηρηά  ζέκαηα  

νδνπνηίαο
256

,  απνρεηεχζεσλ
257

,  θαηεδαθίζεσλ  επηθίλδπλσλ  θηηξίσλ
258

,  επηζθεπψλ  

δεκνζίσλ  θηηξίσλ  θαη  ππνδνκψλ
259

  θαη  θαιισπηζκνχ  ηεο  πφιεο
260

.  Απφ  ηα  

παξαπάλσ,  ε  αζθαιηφζηξσζε  νδψλ,  ε  επέθηαζε  ηνπ  απνρεηεπηηθνχ  δηθηχνπ  θαη  

νη  θαηεδαθίζεηο  δελ  θαίλνληαλ  λα  εληάζζνληαη  ζε  έλα  γεληθφηεξν  

πξνγξακκαηηζκφ,  αιιά  αλέθππηαλ  θαηά  πεξηφδνπο,  σο  ζέκαηα  πνπ  ζηελ  θάζε  

πεξίπησζε  αθνξνχζαλ  κία  ζπγθεθξηκέλε  γεηηνληά  ηεο  πφιεο. 

Παξαπάλσ  πξνζνρή  δφζεθε  ζηε  δεκφζηα  εηθφλα  ηεο  πφιεο  κε  ηε  

θξνληίδα  ηνπ  Γεκνηηθνχ  Κήπνπ  θαη  ησλ  πιαηεηψλ,  ζε  κηα  πξνζπάζεηα  

ζπληήξεζεο  ηνπ  πξαζίλνπ,  ηδησηηθνχ  ή  δεκφζηνπ.  Σν  πιαίζην  απηφ  ηεο  εηθφλαο  

ηεο  πφιεο  είρε  ηεζεί  θαη  ζην  δήηεκα  ηεο  πνιενδφκεζεο – φπσο  πξναλαθέξζεθε 

– θαη  ζπρλά  αληέβαηλε  ηηο  πξαθηηθέο  αλάγθεο  ηνπ  πιεζπζκνχ
261

.   
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ζνλ  αθνξά  ηα  δεκφζηα  θηίξηα  ηεο  πφιεο,  ππήξραλ  δχν  παξάγνληεο  

πνπ  επεξέαδαλ  ηελ  πξνηεξαηφηεηα  επηζθεπήο  ηνπο.  Ο  πξψηνο  ήηαλ  φηη  αξθεηά  

απφ  απηά  εμππεξεηνχζαλ  καδηθά  αλάγθεο  ησλ  πνιηηψλ,  κε  ραξαθηεξηζηηθφηεξν, 

ίζσο,  παξάδεηγκα  ηε  Γεκνηηθή  Αγνξά  Υαλίσλ.  Ο  δεχηεξνο  ήηαλ  ην  θχξνο  ησλ  

ηνπηθψλ  αξρψλ  θαη  ηνπ  ίδηνπ  ηνπ  θξάηνπο  πνπ  αλαπαξηζηνχζε  θαη  ζπκβφιηδε  ε  

επηβιεηηθή  παξνπζία  ησλ  δεκφζησλ  θηηξίσλ  ζηελ  πφιε
262

.   

Οη  θχξηεο  δηαδηθαζίεο  παξέκβαζεο  ζηα  θηίξηα  απηά  πξαγκαηνπνηήζεθε  

ζε  ιηγφηεξν  απφ  έλα  ρξφλν  απφ  ηελ  απειεπζέξσζε  ηεο  πφιεο.  Έηζη,  κέζα  ζην  

1945 παίξλνληαλ  θαηά  δηαζηήκαηα  απνθάζεηο  ζπκπιεξσκαηηθψλ  επηζθεπαζηηθψλ  

έξγσλ,  κέρξη  ηελ  ηειηθή  κνξθνπνίεζε  ησλ  δεκφζησλ  ζηεγαζκέλσλ  ρψξσλ.  Γηα  

παξάδεηγκα,  ζηελ  θιεηζηή  Γεκνηηθή  Αγνξά  ησλ  Υαλίσλ  εγθξίζεθε  πξψηα  ε  

επηζθεπή  ηεο  ζθάιαο  θαη  ησλ  γχξσ  πεδνδξνκίσλ
263

,  ζηε  ζπλέρεηα  επηζθεπέο  

ζην  εζσηεξηθφ  ηνπ  θηηξίνπ
264

  θαη  ηέινο  ε  επηζθεπή  ηεο  ζηέγεο  ηνπ  θηηξίνπ
265

.  

Αληίζηνηρα,  ζηαδηαθέο  ήηαλ  νη  παξεκβάζεηο  ζην  θηίξην  ηεο  Ππξνζβεζηηθήο  

Τπεξεζίαο  κε  ειαηνρξσκαηηζκφ  θαη  επηκέξνπο  επηζθεπέο
266

,  ελψ  ζχληνκα  

επηζθεπάζζεθαλ  θαη  νη  θζνξέο  ηνπ  Γεκαξρηαθνχ  Μεγάξνπ
267

.   

Σν   δήηεκα  ησλ  κεγαιχηεξσλ  ππνδνκψλ  ηεο  πφιεο  αλάζρεζε  γηα  πνιιά  

ρξφληα  ηηο  δξαζηεξηφηεηέο  ηεο.  Πξψηεο  πξνηεξαηφηεηαο  ζηελ  θαηεγνξία  απηή  

ήηαλ  ηα  έξγα  πνπ  αθνξνχζαλ  ηα  δχν  ιηκάληα,  ησλ  Υαλίσλ  θαη  ηεο  νχδαο,  κε  

πξνθαλή  έκθαζε  ζην  δεχηεξν,  πνπ  ήηαλ  πιένλ  ην  κνλαδηθφ  πνπ  κπνξνχζε  λα  

εμππεξεηήζεη  ηηο  εκπνξηθέο  θαη  κεηαθνξηθέο  αλάγθεο  ησλ  θαηνίθσλ.  ε  

αληίζεζε  κε  ην  ιηκάλη  ηνπ  Ζξαθιείνπ,  φκσο, ην  εκπνξηθφ  ιηκάλη  ηεο  νχδαο  

δελ   έηπρε  άκεζεο  αλαζπγθξφηεζεο
268

. 
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268
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Οη  επηζεκάλζεηο  απφ  ηα  έληππα  γηα  ην  παξαπάλσ  δήηεκα  είραλ  

μεθηλήζεη  απφ  λσξίο  ζηηο  δεκφζηεο  ζπδεηήζεηο.  ηηο  αξρέο  ηνπ  1947  

πξαγκαηνπνηήζεθε  κία  ζπλάληεζε  κεηαμχ  αληηπξνζψπνπ  ηεο  θπβέξλεζεο,  

Γεληθνχ  Γηνηθεηή  Κξήηεο  θαη  Ληκεληθήο  Δπηηξνπήο.  Ζ  γξακκή  πνπ  

πηνζεηήζεθε,  δεισκέλεο  ηεο  αδπλακίαο  κηαο  κεγάιεο  επέλδπζεο  ζηε  νχδα,  

ήηαλ  ε  ρξεκαηνδφηεζε  γηα  ηηο  άκεζεο  αλάγθεο  επηζθεπέο,  ψζηε  ην  ιηκάλη  λα  

θαηαζηεί  ζηνηρεησδψο  ελεξγφ.  Αο  ιεθζεί  ππφςε  επηπιένλ,  φηη  ν  Γήκνο  νχδαο  

ήηαλ  μερσξηζηφο  απφ   απηφλ  ησλ  Υαλίσλ  θαη  νη  δπλαηφηεηέο  ηνπ  γηα  

παξέκβαζε  πξέπεη  λα  ήηαλ  ειάρηζηεο,  δεδνκέλνπ  φηη  δε  ζπκκεηείρε  θαλείο  

εθπξφζσπφο  ηνπ  ζηελ  παξαπάλσ  ζπλάληεζε
269

. 

Σν  δηνηθεηηθφ  απηφ  πιαίζην  ππνβίβαζε  ζε  αθφκε  κηθξφηεξε  κνίξα  ην  

δήηεκα  ηνπ  ιηκαληνχ,  θαζψο  ηα  αηηήκαηα  ηνπ  Δκπνξηθνχ  πιιφγνπ  θαη  ησλ  

εθεκεξίδσλ  αθνχγνληαλ  σο  θσλή  βνψληνο,  δεδνκέλεο  ηεο  αζάθεηαο  ηνπ  

ηειηθνχ  δέθηε.  Αλ  θαη  ην  ζέκα  παξέκελε  πςίζηεο  ζεκαζίαο  γηα  ηηο  νηθνλνκηθέο  

ιεηηνπξγίεο  φρη  κφλν  ηεο  πφιεο,  αιιά  θαη  νιφθιεξνπ  ηνπ  λνκνχ,  δελ  ππήξρε  

θαλείο  ζαθήο  θνξέαο  ζηνλ  νπνίνλ  κπνξνχζε  λα  αζθεζεί  πίεζε  θαη  δελ  

εληνπηδφηαλ  θαη  ε  βνχιεζε  ηεο  θπβέξλεζεο  λα  πξνσζήζεη  ηελ  αλαζπγθξφηεζε  

ηνπ  ιηκαληνχ, δεδνκέλνπ  κάιηζηα  φηη  νη  θχξηεο  εμαγσγέο  γίλνληαλ,  αλαγθαζηηθά,  

απφ  ην  ιηκάλη  ηνπ  Ζξαθιείνπ
270

. 

Ζ  κφλε  επφκελε δξαζηεξηφηεηα  εληνπίζηεθε  ζηα  κέζα  ηνπ  1949,  κε  ηελ  

παξνρή  3.000.000.000  δξρ.  γηα  ηελ  επέθηαζε  ηεο  πξνβιήηαο
271

.  Μέζα  ζηα  

πιαίζηα  απηά  εληνπηδφηαλ  θαη  ε  κνλαδηθή  αλάκημε  ηνπ  Γήκνπ  Υαλίσλ,  ν  

νπνίνο  εμέθξαζε  ηελ  ειπίδα  πξνο  ηελ  θπβέξλεζε,  λα  ρνξεγεζνχλ  απφ  ην  

ζρέδην  Μάξζαι  ηα  απαηηνχκελα  πνζά, ψζηε  λα  βειηησζεί  θαη  επεθηαζεί  ε  νδφο  

πνπ  ζπλέδεε  ηα  Υαληά  κε  ηε  νχδα,  δεδνκέλνπ  ηνπ  ξφινπ  πνπ  επειπηζηνχζαλ  

φηη  ζα έπαηδε  ν  ιηκέλαο  ζην  κέιινλ
272

.   

Ζ  νηθνλνκηθή  αλεπάξθεηα  πνπ  παξνπζίαδαλ  ηφζν  ε  θπβέξλεζε,  φζν  θαη  

νη  ηνπηθέο  αξρέο  γχξσ  απφ  ηα  έξγα  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο  επηβεβαηψζεθε  κε  ηελ  
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πηνζέηεζε  δχν  κέηξσλ  απφ  ηηο  παξαπάλσ  αξρέο.  Ζ  κελ  θπβέξλεζε  εμήγγεηιε  

ηελ  θαζηέξσζε  ηεο  πξνζσπηθήο  εξγαζίαο  ζε  δεκφζηα  έξγα  ππφ  κνξθή  

θνξνιφγεζεο  θαη  κε  ην  επηρείξεκα  φηη  ην  κέηξν  απηφ  ζα  πξνσζνχζε  ηελ  

ακεζφηεξε  αληηκεηψπηζε  ησλ  πξνβιεκάησλ,  αιιά  θαη  ζα  πξφζθεξε  έλαλ 

ελαιιαθηηθφ  ηξφπν  απαιιαγήο  απφ  θνξνινγηθέο  ππνρξεψζεηο  ησλ  θαηνίθσλ  ηεο  

ρψξαο
273

.  Ζ  δε  δεκνηηθή  αξρή  πξνέβε  ζε  θαζηέξσζε  αλαγθαζηηθψλ  εξάλσλ,  

κεηά  θαη  απφ  ηελ  θαηάξγεζε  θάπνησλ  δεκνηηθψλ  θφξσλ,  ηα  έζνδα  ησλ  νπνίσλ  

ζα  δηαζέηνληαλ  ζηελ  πεξάησζε  δεκνζίσλ  έξγσλ
274

.   

Οη  εχζξαπζηεο  ππνδνκέο  ηεο  πφιεο  ζε  θάζε  ηνκέα  θαη  ε  αδπλακία  

ειέγρνπ  ησλ  αλαγθψλ  ηεο  έγηλαλ  ζαθή  ζηηο  αξρέο  ηνπ  1949,  φηαλ  κία  βαξηά  

θαθνθαηξία  έπιεμε  ηα  Υαληά. Σηο  επφκελεο  εκέξεο  ηα  πξσηνζέιηδα  κηινχζαλ  

γηα  θαηάξξεπζε  πνιιψλ  νηθηψλ,  πιεκκχξεο  νιφθιεξσλ  νηθηζκψλ,  θαηαζηξνθή  

δξφκσλ  θαη  γεθπξψλ,  δηαθνπή  ησλ  ζπγθνηλσληψλ  θαη  ηελ  πξνζζήθε  70  αθφκε  

νηθνγελεηψλ  ζηνλ  θαηάινγν  ησλ  αζηέγσλ
275

. 

Σα  πξνζσξηλά  κέηξα  πνπ  πάξζεθαλ  ήηαλ  ε  ζηέγαζε  ησλ  πνιηηψλ  ζε  

επηηαγκέλα  ζπίηηα,  ελψ  ην  πνζφ  πνπ  ππνινγίζζεθε  φηη  ζα  απαηηνχληαλ  γηα  ηελ  

απνθαηάζηαζε  ησλ  δξφκσλ  γχξσ  απφ  ηελ  πφιε  αλεξρφηαλ  ζηα  775.000.000 

δξρ.
276

  Ζ  εηθφλα  ηεο  πφιεο  πνπ  δέρηεθε  έλα  αθφκε  δπλαηφ  πιήγκα  θαηά  ηε  

δηάξθεηα  ηεο  θαη‟ φλνκα  αλαζπγθξφηεζήο  ηεο,  ζπλφδεπε  ηα  άξζξα  ησλ  

εθεκεξίδσλ  γηα  ηνπο  επφκελνπο  κήλεο,  ζηελ  πξνζπάζεηα  γηα  εμεχξεζε  επηπιένλ  

πφξσλ  γηα ηελ  αληηκεηψπηζε  κίαο  «ζενκελίαο».      

 

Οικονομία 

 Οη  πξνζπάζεηεο  αλφξζσζεο  ησλ  δηαθφξσλ  νηθνλνκηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ  

ηεο  πφιεο  απνζθνπνχζαλ  ζηε  δηακφξθσζε  κηαο  αγνξάο  πνπ  ζα  κπνξνχζε  

ζηαδηαθά  λα  επαλαθάκςεη  απφ  ηελ  θαηάζηαζε  ηεο  θαηνρηθήο  πεξηφδνπ  θαη  λα  

μαλαγίλεη  παξαγσγηθή.  Οη  αληηθξνπφκελνη  ζρεδηαζκνί  ηνπ  Κ. Βαξβαξέζνπ  θαη   
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275
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61 

ηνπ  Γ. Καζηκάηε  γηα  κία  παξεκβαηηθή  ή  γηα  κία  πιήξσο  θηιειεχζεξε  

νηθνλνκηθή  πξαθηηθή  ζηελ  ειιεληθή  νηθνλνκία
277

,  δελ  έθηαζαλ  πνηέ  ζηα  

έδξαλα  ησλ  ηνπηθψλ  αξρψλ.  Ζ  γεληθή  εηθφλα  πνπ  κπνξεί  θαλείο   λα  απνθνκίζεη  

απφ  ηελ  επηζθφπεζε  ηεο  πεληαεηίαο  ζην   ζέκα  ηεο  νηθνλνκίαο,  είλαη  ε  εηθφλα  

κηαο  πφιεο  πνπ  πεξηδσλφηαλ  απφ  ηελ  έιιεηςε  ππνδνκψλ,  κέζσλ  θαη  

πξσηνβνπιίαο  θαη  πηεδφηαλ  απφ  ηηο  ηξέρνπζεο  αλάγθεο,  αιιά  θαη  ηηο  αλάγθεο  

κηαο  καθξνπξφζεζκεο  εμαζθάιηζεο  ζηαζεξφηεηαο. 

 Καηά  θχξην  ιφγν,  νη  απαηηήζεηο  ππνδείθλπαλ  φηη  ε  ξηδηθή  αληηκεηψπηζε  

ησλ  ηξερνπζψλ  αλαγθψλ  ζα  γηλφηαλ  κφλν  κε  έλαλ  καθξνπξφζεζκν  νηθνλνκηθφ  

ζρεδηαζκφ.  Σαπηφρξνλα  φκσο,  έιεηπε  ην  ππφβαζξν – ζηελ  πεξίπησζε  ησλ  

Υαλίσλ,  πιηθφ  θαη  επηζηεκνληθφ – γηα  κηα  ηέηνηα δηαρείξηζε,  φπσο  εμάιινπ  

έιεηπε  θαη  ε  ζηαζεξή  εθαξκνγή  κίαο  ηέηνηαο  πνιηηηθήο  ζε  παλειιαδηθή  

θιίκαθα.   

 Πξνζπαζψληαο  λα  θαηεγνξηνπνηήζνπκε  ηνπο  ηνκείο  ηεο  νηθνλνκηθήο  

δξαζηεξηφηεηαο  ζ‟ απηήλ  ηελ  πφιε,  εληνπίδνπκε  ζε  γεληθέο  γξακκέο  ηνπο  

αθφινπζνπο  δηαχινπο  ζπλαιιαγψλ,  εθ  ησλ  νπνίσλ  φινη  θαηέιεγαλ  ζηελ  αξέλα  

ηεο  αγνξάο:  ηε  θνξνινγηθή  πνιηηηθή,  πνπ  εμαζθάιηδε  ζηνπο  δηνηθεηηθνχο  

κεραληζκνχο  ηα  ελαξθηήξηα  έζνδα  γηα  ηελ  εμαζθάιηζε  ηεο  ξεπζηφηεηαο  ηνπ  

Γήκνπ,  ηελ  εηζνδεκαηηθή  πνιηηηθή,  πνπ  δηνρέηεπε  κηζζνχο,  ζπληάμεηο  θαη  

βνεζήκαηα  απφ  ην  θξάηνο  θαη  ηελ  ηνπηθή  απηνδηνίθεζε  πξνο  ηνπο  πνιίηεο,  ην  

δίθηπν  δηαλνκψλ  πιηθψλ  εθνδίσλ  απφ  πνηθίινπο  νξγαληζκνχο,  πνπ  εμαζθάιηδε  

ην  ειάρηζην  αλεθηφ  βηνηηθφ  επίπεδν  ηνπ  πιεζπζκνχ,  ηελ  πνιηηηθή  ρεηξηζκνχ  

ηεο  αγξνηηθήο,  βηνηερληθήο  θαη  εκπνξηθήο  δξαζηεξηφηεηαο,  πνπ  εμαζθάιηδε  

ζηνπο  αλακεκηγκέλνπο  εξγάηεο  θαη  εξγαδνκέλνπο  ηελ  κηζζνινγηθή  ηνπο  

αζθάιεηα,  ηελ  πηζησηηθή  πνιηηηθή  θπβέξλεζεο  θαη  ηξαπεδψλ,  γηα  ηε  δηαρείξηζε  

ηνπ  πιενλάζκαηνο  ησλ  ηειεπηαίσλ  πξνο  φθεινο  ηεο  θίλεζεο  ηεο  αγνξάο  θαη  

ηνπο  ειεγθηηθνχο  κεραληζκνχο  ησλ  ηηκψλ  θαη  ησλ  αγαζψλ,  νχησο  ψζηε  λα  

επηηεπρζεί  ε  αλάπηπμε  ηεο  αγνξάο  ζε  ειεγρφκελα  πιαίζηα.  ηελ  ηειεπηαία  απηή  

θαηεγνξία  εληαζζφηαλ  θαη  ε  παξανηθνλνκία,  πνπ  έγηλε  απφπεηξα  λα  ηηζαζεπηεί  

απφ  ηηο  δηνηθεηηθέο  αξρέο   γηα  ηελ  πάηαμε  ηεο  αηζρξνθέξδεηαο.   
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 Αλαηξέρνληαο  ζηνπο  πξνυπνινγηζκνχο  ηνπ  Γήκνπ  Υαλίσλ,  ηα  θπξηφηεξα  

έζνδα  πξνέξρνληαλ  απφ  ηε  θνξνινγία.  Ζ  ηειεπηαία  απνηεινχζε  γηα  ην  Γήκν  

κία  αλάζα  πφξσλ,  δεδνκέλνπ  κάιηζηα  φηη  νη  πξνυπνινγηζκνί  ηνπ  δελ  

εληζρχνληαλ  απφ  ην  θξάηνο
278

.   Ζ  θνξνινγία, θαηά  θχξην, ιφγν  πξνεξρφηαλ  απφ  

ηηο  επηβαξχλζεηο  ζηηο  ηηκέο  ηνπ  λεξνχ  θαη  ηνπ  ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο, επίζεο  απφ  

ηα  γεσξγηθά  θαη  θηελνηξνθηθά  πξντφληα,  ηελ  θαζαξηφηεηα,  ηε  ρξήζε  δεκνηηθψλ  

ρψξσλ  θαη  ηηο  εηζθνξέο  απφ  επαγγεικαηνβηνηέρλεο.  Ζ  θνξνινγία  πνπ  

πξνεξρφηαλ  απφ  ηελ  ηηκή  ηνπ  ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο,  δελ  ήηαλ  δηαζέζηκε  γηα  ηηο  

αλάγθεο  ηνπ  Γήκνπ,  αιιά  θαηαρσξνχληαλ  απεπζείαο  ζηε  ρξήζε  ηεο  Δηαηξείαο  

Δθκεηαιιεχζεσο  Ζιεθηξηθψλ  Δγθαηαζηάζεσλ  θαη  κέζα  απφ  εθεί,  εμππεξεηνχζε  

δαπάλεο  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηεο
279

.  Δπηπιένλ,  ε  θνξνινγία  πνπ  πξνεξρφηαλ  απφ  

ηελ  θαηαλάισζε  λεξνχ  πξνσζνχληαλ, σο  επί  ην  πιείζηνλ,  ζηε  ζπληήξεζε  θαη  

ηηο  δαπάλεο  ηνπ  ζπζηήκαηνο  χδξεπζεο,  πξάγκα  πνπ  ζήκαηλε  ηε  δηνρέηεπζε  

ελφο  βαζηθνχ  εηζνδεκαηηθνχ  πφξνπ  ζε  έλα  ζπγθεθξηκέλν  ηνκέα
280

.  

 Γηα  ηνλ  ίδην  ην  Γήκν,  ε  θνξνινγία  πνπ  απέθεξε  ηεξάζηηα  έζνδα  ήηαλ  

απηή  πνπ  αθνξνχζε  ηε  δηαθίλεζε  ησλ  αγξνηηθψλ  θαη  θηελνηξνθηθψλ  

πξντφλησλ. Σα  εγρψξηα  πξντφληα  πνπ  πεξλνχζαλ  ηελ  πχιε  ηεο  πφιεο  

θνζηνινγνχληαλ  ζηα  αξκφδηα  θπιάθηα  θφξσλ  πνπ  ππήξραλ  ζε  δηάθνξεο  

εηζφδνπο  ηεο,  φπνπ  γηλφηαλ  θαη  ε  είζπξαμε
281

.  ε  θνξνινγία  ππφθεηληαλ, 

επίζεο,  ηα  πξντφληα  πνπ  εμάγνληαλ  απφ  ηελ  πφιε, φπσο  θαη  ηα  εηζαγφκελα  απφ  

ην  ιηκάλη  ηεο  νχδαο
282

.  Σέινο,  θνξνινγία  πιήξσλαλ  θαη  φζνη   

ρξεζηκνπνηνχζαλ  ηα  Γεκνηηθά  θαγεία,  γηα  εκπνξεία  θξέαηνο.  Ζ  ζεκαζία  

είζπξαμεο  ησλ  παξαπάλσ  ηειψλ  θαηλφηαλ  απφ  ηελ  ηδηαίηεξε  κέξηκλα  ηνπ  

Γήκνπ  γηα  ηνπο  θνξνηερληθνχο   ππαιιήινπο,  ην  δίθηπν  ειέγρνπ  ηνπο  θαη  ηελ  

αλαδήηεζε  ηεο  θεξεγγπφηεηάο  ηνπο
283

. Μηθξφηεξεο  αμίαο  ήηαλ  ε  θνξνινγία  πνπ  

απέθεξε  ε  ππεξεζία  θαζαξηφηεηαο  ηνπ  Γήκνπ
284

,  ε  ρξήζε  ησλ  δεκφζησλ  
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ρψξσλ  απφ  επαγγεικαηίεο
285

  θαη,  γεληθφηεξα,  ε  θνξνινγία  ησλ  

επαγγεικαηνβηνηερλψλ
286

.  

 Ζ  θαηάξγεζε  ησλ   δηαππιίσλ  θφξσλ  ζηα  ηέιε  ηνπ  1948
287

  πξνθάιεζε  

νηθνλνκηθή  θαηάξξεπζε  ζην  Γήκν.   Σα  εηζαγφκελα  θαη  εμαγφκελα  πξντφληα  δελ  

θνξνινγνχληαλ  πιένλ  απφ  ηνπο  Γήκνπο,  ελψ  ε  εμαγγειίεο  ηνπ  θξάηνπο  γηα  

αλαπιήξσζε  ησλ  ρξεκαηηθψλ  απσιεηψλ  απφ  ην  ίδην  ζθφληαθηαλ  ηφζν  ζηε  

γξαθεηνθξαηία  πνπ  πξνθαινχζε  θαζπζηεξήζεηο,  φζν  θαη  ζηνλ  ππνινγηζκφ  ησλ  

πνζνζηψλ  βάζεη  παιαηφηεξσλ  ηηκψλ,  πνπ  δελ  αληαπνθξίλνληαλ  ζηα  έζνδα  πνπ  

ζα  εμαζθάιηδαλ  νη  ηνπηθέο  αξρέο,  κε  επηηφπνπ  θνξνιφγεζε
288

.     

 Δλδεηθηηθά, ζην  Γήκν  Υαλίσλ  ε  ιήςε  ηνπ  παξαπάλσ  κέηξνπ  πξνθάιεζε  

κία  ζεηξά  αληηδξάζεσλ,  ηφζν  απφ  ηηο  εθεκεξίδεο,  φζν  θαη  απφ  ηηο  ίδηεο  ηηο  

ηνπηθέο  αξρέο.  Οη  πξψηεο  παξνπζίαδαλ  σο  εχινγε  ηελ  αλαθνχθηζε  ησλ  

εκπφξσλ  απφ  ην  βάξνο  ηεο  θνξνινγίαο,  επέκελαλ  φκσο  ζηελ  βαζηθή  αξλεηηθή  

ζπλέπεηα  ελφο  ηέηνηνπ  κέηξνπ,  πνπ  ήηαλ  ε  θαηάξξεπζε  ησλ  Γήκσλ
289

.   

 Οη  ηνπηθέο  αξρέο  δε,  αηθληδηάζηεθαλ  αξρηθά  απφ  ηελ  ππνρξέσζε  λα  

εμαζθαιίζνπλ  νηθνλνκηθή  ελίζρπζε  γηα  25  πεξίπνπ  θνξνηερληθνχο  ππαιιήινπο  

πνπ  απνιχζεθαλ  ιφγσ  θαηάξγεζεο  ηνπ  πφζηνπ  ηνπο
290

.  Άκεζα, ν  Γήκνο  

δήισζε  ζηε  Ννκαξρία  θαη  ηε  Γεληθή  Γηνίθεζε  Κξήηεο,  γηα  πξψηε  θνξά  ζηα  

πξαθηηθά,  πεξηθνπέο  ζηελ  παξνρή   ρξεκάησλ  γηα  θνηλσληθνχο  ζθνπνχο
291

,  ελψ  

μεθίλεζε  δηαδηθαζίεο  γηα  εχξεζε  άκεζεο  ιχζεο  γηα  ηε  αληηκεηψπηζε  ηεο  

νηθνλνκηθήο  δπζπξαγίαο.  Λίγνπο  κήλεο  αξγφηεξα,  ην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  

ελέθξηλε  ηελ  επηβνιή  αλαγθαζηηθψλ  εξάλσλ   γηα  ην  έηνο  1949-1950, 

πξνθεηκέλνπ  λα  εληζρπζεί  ην  ηακείν  ηνπ  Γήκνπ  θαη  λα  απνπεξαησζνχλ  έξγα  

νδνπνηίαο  πνπ  θξίλνληαλ  απαξαίηεηα  γηα  ηελ  πφιε
292

.    
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 Ο.π., 09/09/1949, αξ. απνθ. 450. 
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 Αλ  ππνζέζνπκε  φηη  ε  θνξνινγηθή  πνιηηηθή  επηβάξπλε  ηνλ  πιεζπζκφ,  

απνζθνπψληαο  λα  ζπληεξεί,  φκσο,  νηθνλνκηθά  ηελ  ηνπηθή  δηνίθεζε,  ψζηε  ε  

ηειεπηαία  λα  αληαπεμέξρεηαη  ζηνηρεησδψο  ζηηο  αλάγθεο  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο,  ε  

θαηάξγεζε  ησλ  δηαππιίσλ  θφξσλ  δε  θαίλεηαη  λα  πέηπρε  ηνλ  θνηλσληθφ  ζθνπφ  

πνπ  επαγγειηδφηαλ,  δειαδή  ηελ  πξνζηαζία  ησλ  θαηαλαισηψλ  απφ  ηελ  

θεξδνζθνπία  φζσλ  εθκεηαιιεχνληαλ  ηνπο  πξνζηαηεπηηθνχο  δαζκνχο  ππέξ  ησλ  

εγρψξησλ  πξντφλησλ
293

.  Οη  πεξηθνπέο  απφ  ηελ  θνηλσληθή  πνιηηηθή  θαη  ε  

κεηαθνξά  ησλ  νηθνλνκηθψλ  ειιεηκκάησλ  ηνπ  Γήκνπ  ζηνπο  πνιίηεο  επηβάξπλαλ  

ηε  ιεηηνπξγία  ηεο  αγνξάο  θαη  ην  βηνηηθφ  ηνπο  επίπεδν  ρσξίο  λα  ελδπλακψζνπλ  

ηελ  αγνξαζηηθή  ηνπο  δχλακε. 

 Ζ  εηζνδεκαηηθή  πνιηηηθή,  ζχκθσλα  κε  ηελ  νπνία  κηζζνδνηνχληαλ  νη  

ππάιιεινη,  δεκφζηνη  θαη  δεκνηηθνί,  θαζνξηδφηαλ  απφ  ην  θξάηνο.  Οη  απνθιίζεηο  

κεηαμχ  ησλ  κηζζψλ  ήηαλ  κεγάιεο  κε  ηελ  πάξνδν  θάζε  νηθνλνκηθνχ  έηνπο,  

δεδνκέλεο  ηεο  αζηαζνχο  θαηάζηαζεο  ηεο  νηθνλνκίαο
294

.  ε  γεληθέο  γξακκέο,  ε  

πνιηηηθή  πνπ  αθνινπζνχζε  ε  θπβέξλεζε  ζηηο  κηζζνδνζίεο  ησλ  δεκνζίσλ  

ππαιιήισλ,  εθαξκνδφηαλ  άκεζα  θαη  ζηνπο  δεκνηηθνχο  ππάιιεινπο  κε  ζρεηηθή  

απφθαζε  πξνο  ην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην,  πάληα  κε  ηελ  πξνυπφζεζε  φηη  ν  Γήκνο  

είρε  ηελ  νηθνλνκηθή  επρέξεηα  λα  πξνβεί  ζε  θάηη  ηέηνην
295

.  Απηφ  ζήκαηλε  φηη  νη  

απμήζεηο  ησλ  δεκνζίσλ  ππαιιήισλ  πεξλνχζαλ  ζην  κηζζνιφγην  θαη  ησλ  

δεκνηηθψλ,  παξφι‟ απηά  φκσο,  νη  ππάιιεινη  ησλ  δήκσλ  ήηαλ  πην  ρακειφκηζζνη  

ζπγθξηηηθά
296

. 

 Σν  1946,  αθνινπζψληαο  ζρεηηθή  δηαηαγή  ηεο  θπβέξλεζεο  πνπ  

αλαθεξφηαλ  ζε  φζνπο  δήκνπο  είραλ  ηελ  απαηηνχκελε  νηθνλνκηθή  επρέξεηα,  ν  

Γήκνο  Υαλίσλ  απνθάζηζε  λα  παξέρεη  ζηνπο  δεκνηηθνχο  ηνπ  ππαιιήινπο  ην  

αλψηαην  φξην  ησλ  απνδνρψλ  πνπ  είρε  νξηζηεί
297

.  Οη  κηζζνί  ησλ  δεκνηηθψλ  

ππαιιήισλ, φκσο,  παξέκελαλ  αλεπαξθείο.  Μέζα  απφ  αηηήκαηά  ηνπο  πξνο  ην  

                                                           
293

 Βι. ελδεηθηηθά γηα θεξδνζθνπία επί ειαίσλ «Γηα λα θηππεζνχλ νη θεξδνζθνπνχληεο επί ηνπ 

ιαδηνχ», Κήξπμ, 07/04/1949, αξ. θπι. 1044. 
294

 ηα πξνζθεξφκελα επί ηεο παξνχζεο αξρεία δελ ππάξρνπλ αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο κηζζνδνζηψλ 

θαη‟ άηνκν. κσο, παξαθνινπζψληαο κέζα απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ην μερσξηζηά θαηαγεγξακκέλν 

επίδνκα Λεμηάξρνπ, κπνξνχκε λα δνχκε απφ ρξφλν ζε ρξφλν ηηο εμήο απνθιίζεηο: ην 1946 ην επίδνκα 

ήηαλ 200.000 δξρ., ην 1947 απμήζεθε ζηηο 500.000 δξρ., ην 1948 ήηαλ 600.000 δξρ. θαη ην 1949 

έθηαζε ηηο 900.000 δξρ. 
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 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1949, 15/06/1949, αξ. απνθ. 285. 
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 ην ίδην, 11/05/1949, αξ. απνθ. 248. 
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 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 11/03/1946, αξ. απνθ. 93. 
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Γεκνηηθφ  πκβνχιην  γίλνληαλ  ζαθείο  νη  αλάγθεο  ηνπο  θαη  νη  ειιείςεηο  πνπ  

αληηκεηψπηδαλ.  Υαξαθηεξηζηηθά  παξαδείγκαηα  απνηεινχζαλ  νη  αηηήζεηο  

δεκνηηθψλ  ππαιιήισλ  πνπ  εξγάδνληαλ  εθηφο  γξαθείνπ,  γηα  παξνρή  ππνδεκάησλ  

απφ  ην  Γήκν,  δεδνκέλνπ  φηη  ηα  δηθά  ηνπο  είραλ  θζαξεί  ιφγσ  ηεο  εμσηεξηθήο  

εξγαζίαο  ηνπο
298

.  Αληίζηνηρα,  ν  Γήκνο  ζπκκεξίζηεθε  ην  αίηεκα  ησλ  

θαζαξηζηψλ  θαη  θαξαγσγέσλ  γηα  αλαγλψξηζή  ηνπο  σο  εηδηθεπκέλνπ  πξνζσπηθνχ  

απφ  ην  Τπνπξγείν  Δζσηεξηθψλ,  πξνθεηκέλνπ  λα  πεξάζνπλ  ζε  άιιε  κηζζνινγηθή  

θιίκαθα  θαη  λα  ιακβάλνπλ  πςειφηεξν  κηζζφ,  θαζψο  ν  ηξέρσλ  «δελ  επαξθεί  

νύηε  δηα  ηελ  αγνξάλ  ηνπ  επηνπζίνπ»
299

. 

 Σαπηφρξνλα,  ζπλερείο  ήηαλ  νη  δηεθδηθήζεηο  ησλ  ππαιιήισλ  γηα  ηελ  

θαηαβνιή  ησλ  ππεξσξηψλ  θαη  νδνηπνξηθψλ  ηνπο  απφ  ην  Γήκν.  Κπξίσο  

πδξνλνκείο,  νδεγνί  θαηαβξεθηήξα,  θνξνηερληθνί  θαη,  γεληθφηεξα,  ππάιιεινη  ηνπ  

ηερληθνχ  πξνζσπηθνχ  απαηηνχζαλ  κέζσ  αηηήζεσλ, ζπιινγηθά  ή  αηνκηθά, ηηο  

παξαπάλσ  ψξεο  εξγαζίαο  πνπ  ήηαλ  απαξαίηεηεο  γηα  ηελ  πεξάησζε  ησλ  

εξγαζηψλ  ηνπο
300

.  Δπίζεο,  ππεχζπλνη  ηνπ  αληιηνζηαζίνπ  ηεο  Αγηάο  θαη  

θνξνηερληθνί  πνπ  απνζηέιινληαλ  ζηε  νχδα  γηα  ηελ  είζπξαμε  θφξσλ  απφ  ην  

Σεισλείν  αηηνχληαλ  ηε  ρνξήγεζε  νδνηπνξηθψλ
301

.  ε  θάζε  πεξίπησζε  δελ  

ζπλαληάκε  απνξξίςεηο  ηέηνησλ  αηηεκάησλ,  αιιά  νη  δηαδηθαζίεο  θαίλεηαη  φηη  

έπξεπε  λα  θηλεζνχλ  απφ  ηνπο  ίδηνπο  ηνπο  ππαιιήινπο.  

 Πέξα  απφ  ηηο  πάγηεο  κηζζνδνηηθέο  εηζθνξέο  ησλ  ππαιιήισλ,  πάγηα  ήηαλ  

θαη  ε  παξνρή  ρξεκαηηθψλ  εληζρχζεψλ  ηνπο  κε  αθνξκή  ηηο  πεξηφδνπο  ησλ  

Υξηζηνπγέλλσλ  ή  ηνπ  Πάζρα
302

.  Δπηπιένλ,  θαηά  θαηξνχο  εγθξίλνληαλ  

ρξεκαηηθέο  εληζρχζεηο  απφ  ην  θξάηνο  πξνο  δεκνζίνπο  θαη  δεκνηηθνχο  

                                                           
298
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03/06/1947, αξ. απνθ. 232. 
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03/06/1947, αξ. απνθ. 214. 
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ππαιιήινπο,  πνπ  απνζθνπνχζαλ  ζηελ  ηθαλνπνίεζε  ζπγθεθξηκέλσλ  αλαγθψλ  πνπ  

φξηδε  απηφ
303

.  

 Μία  αληίζηνηρε  πνιηηηθή  εθαξκνδφηαλ  ζηνπο  ζπληαμηνχρνπο  ππαιιήινπο,  

αλ θαη  νη  απνδνρέο  ηνπο  ήηαλ  κηθξφηεξεο  απφ  απηέο  ησλ  ελ  ελεξγεία  

ππαιιήισλ
304

. Οη  ζπληάμεηο  πνπ  αθνξνχζαλ  ηνπο  πξψελ  ππαιιήινπο  ηνπ  δήκνπ  

απνηεινχζαλ  πάγηα  ζηνπο  πξνυπνινγηζκνχο  έλα  απφ  ηα  βαζηθφηεξα  έμνδα
305

.  Ζ  

αλάγθε  γηα  επηπιένλ  ελίζρπζή  ηνπο  εληνπίδεηαη  απφ  ζεηξά  νηθνλνκηθψλ  

βνεζεκάησλ  θαηά  ηηο  ενξηαζηηθέο  πεξηφδνπο  ή  θαη  εθηφο  απηψλ
306

.    

 Ζ  παξαπάλσ  κηζζνινγηθή  θαηάζηαζε  ελφο  κεγάινπ  κέξνπο  ηνπ  αζηηθνχ  

πιεζπζκνχ,  πνπ  ήηαλ  νη  ππάιιεινη  ηνπ  δεκνζίνπ  θαη  ηνπ  δήκνπ,  ζπλεπαγφηαλ  

αγνξαζηηθή  αδπλακία ηνπ  πιεζπζκνχ.  Σν  παξαπάλσ  απνθηά  αθφκε  κεγαιχηεξε  

βαξχηεηα,  δεδνκέλνπ  φηη  ε  πιεηνςεθία  ησλ  νηθνγελεηψλ  ηεο  πφιεο  ησλ  Υαλίσλ  

δηαηεξνχζαλ  κηα  θάπνηα  αγξνηηθή  δξαζηεξηφηεηα,  γεσξγηθή  ή θηελνηξνθηθή,  

πέξαλ  ηνπ  επαγγέικαηφο  ηνπο  ζηα  πιαίζηα  ελφο  αζηηθνχ  ηζηνχ
307

.  Σα  

κηζζνιφγηα  θαίλεηαη  φηη  ήηαλ  αλεπαξθή  αθφκε  θαη  γηα  έλαλ  πιεζπζκφ  πνπ,  ζε  

κεγάιν  βαζκφ,  εμαζθάιηδε  είδε  δηαηξνθήο  πνπ  κπνξνχζε  λα  παξάγεη  ζηελ  

πεξηνρή  ηνπ,  απφ  κφλνο  ηνπ. 

 Σηο  κηζζνινγηθέο  απηέο  αλεπάξθεηεο,  αιιά  θαη  ηηο  αλεπάξθεηεο  ζε  είδε,  

πξνζπάζεζε  λα  θαιχςεη   ε  δξάζε  δηαθφξσλ  νξγαληζκψλ,  νξγαλψζεσλ  θαη  

επηηξνπψλ  πνπ  δξαζηεξηνπνηνχληαλ  ζηα  Υαληά,  κε  ζθνπφ  ηε  καδηθή  παξνρή  

πιηθψλ  εθνδίσλ  ζηελ  πφιε.  Οη  θπξηφηεξνη  απφ  ηνπο  νξγαληζκνχο  απηνχο  ήηαλ  

ε  Λατθή  Δπηζηηηζηηθή  Δπηηξνπή  Υαλίσλ (ΛΔΔΥ),  ν  Δξπζξφο  ηαπξφο (Δ),  ε  

United  Nations  Relief and  Rehabilitation  Administration  (UNRRA)  θαη,  

αξγφηεξα,  ε  βνήζεηα  απφ  ην  ζρέδην  Μάξζαι.   

                                                           
303

 Βι. ελδεηθηηθά Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 07/05/1946, αξ. απνθ. 176, πνπ 
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11/11/1946, αξ. απνθ. 415, γηα αγνξά ππνδεκάησλ. 
304

 «Θα βειηησζνχλ αη ζπληάμεηο-Θα γίλε αλαςειάθεζίο ησλ», Κήξπμ, 19/08/1949, αξ θπι. 1157, 

φπνπ αλαγλσξίδεηαη ην ρακειφ επίπεδν ησλ ζπληάμεσλ απφ ην θξάηνο θαη αλαδεηείηαη ηξφπνο αχμεζήο 

ηνπο.  
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Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1947, 11/06/1947, αξ. απνθ. 247. 
306

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1947, 20/05/1947, αξ. απνθ. 194, φπσο θαη Βηβιίνλ 

Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1949, 11/05/1949, αξ. απνθ. 238. 
307

 Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 269. 
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 Ζ  ΛΔΔΥ  απνηέιεζε  κία  επηηξνπή  δξάζεο  πνπ  ζπγθξνηήζεθε  κε  θνηλή  

απφθαζε  ησλ  δχν  αληηζηαζηαθψλ  νξγαλψζεσλ  Υαλίσλ  απφ  ηελ  έλαξμε  ηεο  

πεξηφδνπ  παξάηαζεο  ηεο  δηακνλήο  ησλ  γεξκαληθψλ  ζηξαηεπκάησλ  ζηα  Υαληά.  

ηφρνο  ηεο  ήηαλ  ν  αγνξαλνκηθφο  έιεγρνο  θαη  ε  εμαζθάιηζε  βαζηθψλ  εηδψλ  

αλάγθεο  γηα  ηνλ  πιεζπζκφ  ησλ  Υαλίσλ,  αιιά  θαη  γηα  ηνπο  αληάξηεο  πνπ  

βξίζθνληαλ  ελ  ελεξγεία  ιφγσ  ηεο  δψλεο  θαηνρήο  ζην  βφξεην  άμνλα  ηνπ  

λνκνχ
308

.   

 Οη   πφξνη  ηεο  δελ  πξνέξρνληαλ  απφ  θάπνην  ηαθηηθφ  θαη  επίζεκν  θαλάιη  

παξνρήο  εθνδίσλ,  αιιά  πξνζπάζεζε  λα  αλαδηαλείκεη,  νπζηαζηηθά,  ηα  ππάξρνληα    

εληφο  ηεο  πφιεο,  πξνο  φθεινο  θπξίσο  ησλ  απφξσλ.  Ζ  απξνζπκία  ζπλεξγαζίαο  

εθ  κέξνπο  φζσλ  πνιηηψλ  είραλ  ηε  δπλαηφηεηα  λα  πξνζθέξνπλ  βνήζεηα – 

πηζαλφηαηα  πινπηηζάλησλ  θαηνρήο  θαη  καπξαγνξηηψλ – νδήγεζε  ζηελ  θαζηέξσζε  

επηηάμεσλ  θαη  ππνρξεσηηθψλ  εηζθνξψλ.  Απαγνξεχηεθε  άκεζα  ε  εμαγσγή  

δηαηξνθηθψλ  εηδψλ  απφ  ηα  Υαληά,  κε  εμαίξεζε  θάπνηεο  κηθξέο  πνζφηεηεο  γηα   

νηθνγελεηαθή  ρξήζε
309

.  Παξάιιεια,  έγηλε  κηα  πξνζπάζεηα  ζηαζεξνπνίεζεο  ησλ  

ηηκψλ,  ε  νπνία  φκσο  πξνζέθξνπζε  ζηελ  θεληξηθή  πνιηηηθή  ηεο  θπβέξλεζεο,  

πνπ  εμέδσζε  ραξηνλνκίζκαηα  ησλ  δηζεθαηνκκπξίσλ
310

. 

 Ζ  θαηάξηηζε  ελφο  θαηαιφγνπ  εκπφξσλ  πνπ  κπνξνχζαλ  λα  παξέρνπλ  

βνήζεηα  ζην  έξγν  ηεο  ΛΔΔΥ  δελ  εμαζθάιηζε  ηε  ζπλεξγαζία  φισλ  απφ  απηνχο,  

νπφηε  θαη  ε  επηηξνπή  πξνέβε  ζε  έξεπλεο  εληφο  απνζεθψλ  γηα  ηελ  εμεχξεζε  

ηξνθίκσλ  πνπ θαηαζρέζεθαλ.  Δπηπιένλ,  αληηπξφζσπνη  ηεο  επηηξνπήο  κεηέθεξαλ  

ζηελ  Αζήλα  ιάδη  θαη  ζαπνχλη,  ην  νπνίν  αληάιιαμαλ  κε  απαξαίηεηα  πξντφληα  

πνπ  δελ  παξάγνληαλ  ζην  λεζί  κε  ηελ  ML.  πλνιηθά,  ην  απνηέιεζκα  ησλ  

πξνζπαζεηψλ  απηψλ  ήηαλ  ε  πξνζσξηλή  ζηνηρεηψδεο  αληηκεηψπηζε  ηνπ  

ελδερφκελνπ  ηνπ  ιηκνχ  εληφο  ηεο  πφιεο.  Σα πξντφληα  πνπ  θαηαζρέζεθαλ  

δηακνηξάζηεθαλ  ζηνπο  απφξνπο,  νη  θαηάινγνη  ησλ  νπνίσλ  είραλ  θαηαξηηζηεί  

απφ  ηνλ  Δξπζξφ  ηαπξφ
311

. Πέξαλ  απηψλ,  ε  ΛΔΔΥ  δηεπθφιπλε  ηελ  απνζηνιή  
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 Νίθνο & Αξγπξψ Κνθνβιή, ν.π., ζει. 56. 
309

 ηαχξνο Βινληάθεο, ν.π., ζει. 285. 
310

 «Αλαθνίλσζηο θαη απνινγηζκφο ηεο ΛΔΔΥ», Γεκνθξαηία, 24/08/1945, αξ. θπι. 90, απ‟ φπνπ θαη ηα 

παξαθάησ. Δπίζεο, ζην ηαχξνο Βινληάθεο, ν.π., ζει. 284-297. 
311

 ηνλ απνινγηζκφ ηεο ΛΔΔΥ αλαθέξνληαη ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ σο εμήο: 

3.396 νθάδεο ζηηάξη θαη δάραξε, 28.469 νθ. ιάδη θαη ζαπνχλη, 108 ρξπζά λνκίζκαηα θαη ιίξεο 

Αγγιίαο, 475 νθ. δέξκαηα, 6.016 παθέηα ηζηγάξα. Απφ ηελ αληαιιαγή κε ηελ ML έθεξαλ ζηα Υαληά 

29.517 νθ. αιεχξη θαη 8.573 νθ. ζηηάξη. 
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εθνδίσλ  ηνπ  Δ  ζηα  Υαληά  ην  Γεθέκβξην  ηνπ  1944,  θαζψο  ιφγσ  ησλ   

Γεθεκβξηαλψλ  ν  απφπινπο  απφ  ηελ  Αζήλα  είρε  απαγνξεπηεί.  Σν  έξγν  ηεο  

ΛΔΔΥ  έιεμε  κε  ηε  ζπλζεθνιφγεζε  ησλ  Γεξκαλψλ  θαη  ηελ  απνρψξεζή  ηνπο  

απφ  ηελ  θαηερφκελε  πεξηνρή  ην  θαινθαίξη  ηνπ  1945.   

Καηά  ηελ  ίδηα  πεξίνδν  ζηα  Υαληά  δξνχζε  θαη  ν  Δξπζξφο  ηαπξφο.  Απφ  

ηα  θεληξηθά  γξαθεία  ηνπ  ζηελ  πφιε  πεξλνχζαλ,  κεηά  απφ   ζρεηηθέο  

αλαθνηλψζεηο,  νη  ζπκβεβιεκέλνη  παληνπψιεο  θαη  ιάκβαλαλ  ηηο  πνζφηεηεο  πνπ  

έπξεπε  λα  δηακνηξάζνπλ  ζηνλ  πιεζπζκφ
312

. Παξάιιεια,  ν  Δ  εθπνηνχζε  ζε  

ηηκέο  ρακειέο  πνηθίια  αληηθείκελα, φπσο  βαξέιηα,  θνπηηά  θαη  ηελεθέδεο
313

.  

Πέξαλ  ηεο  ζπλεξγαζίαο  ηνπ  κε  ηε  ΛΔΔΥ,  ν  Δ  είρε  επαθέο  θαη  κε  ηε  

γεξκαληθή  δηνίθεζε  γηα  ηε  δηεπθφιπλζε  ηεο  δηαθίλεζεο  ησλ  εθνδίσλ  κέζα  

ζηελ  πφιε.  εκεηψλεηαη,  κάιηζηα,  κία  αλαθνίλσζε  ζηνλ  ηχπν  ζηηο  αξρέο  ηνπ  

1945,  ζχκθσλα  κε  ηελ  νπνία  νη  γεξκαληθέο  αξρέο  δάλεηζαλ  ζηηάξη  ζηνλ  Δ  

γηα  ηηο  αλάγθεο  ησλ  δηαλνκψλ,  ιφγσ  θαζπζηέξεζεο  ηεο  άθημεο  ησλ  εθνδίσλ  

ηεο  ίδηαο  ηεο  νξγάλσζεο
314

. 

Ζ  δξάζε  ηνπ  Δ..  ζπλερίζηεθε  θαη  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε  ηεο  πφιεο.  

Οη  δηαλνκέο  ηξνθίκσλ,  θαξκαθεπηηθψλ  εηδψλ  θαη  εμνπιηζκνχ  ζπληεινχζαλ  ζηελ  

εμαζθάιηζε  νξηζκέλσλ  απφ  ηηο  πξψηεο  αλάγθεο  ησλ  θαηνίθσλ,  αιιά  θαη  ζηελ  

ηθαλνπνίεζε  πάγησλ  αλαγθψλ  ζε  ππνδνκέο  πγείαο.  Ζ  δηνρέηεπζε  εθνδίσλ  απφ  

ηνλ  Δ  βέβαηα,  δε  γηλφηαλ  πάληα  ρσξίο  ηε  ζπκκεηνρή  ησλ  ηνπηθψλ  αξρψλ.  Ζ  

ζπληήξεζε  εμνπιηζκνχ  πνπ  απνζηειιφηαλ,  φπσο  θαη  νη  δαπάλεο  γηα  ηε δηαλνκή  

ησλ  εθνδίσλ  ζπρλά  θαιχπηνληαλ  απφ  ηνλ  πξνυπνινγηζκφ  ηνπ  Γήκνπ
315

.   

εκαληηθφ  θεθάιαην  γηα  ηελ  ρνξήγεζε  εθνδίσλ  ζηνλ  πιεζπζκφ  ήηαλ  

θαη  ε  UNRRA.  Αλ  θαη  δελ  εληνπίζηεθαλ  νη  θαηάινγνη  κε  ην  αθξηβέο  

πεξηερφκελν  ησλ  θνξηίσλ  πνπ  εηζήγαγε  ε  νξγάλσζε  ζηα  Υαληά,  κία  γεληθή  

                                                           
312

 Βι. ελδεηθηηθά, «Γηαλνκή καθαξνληψλ θαη ζνχπαο Δξπζξνχ ηαπξνχ εηο ην θνηλφλ», Παξαηεξεηήο, 

06/02/1945, αξ. θπι. 1038. 
313

 «Αλαθνίλσζηο Δξπζξνχ ηαπξνχ», Παξαηεξεηήο, 01/05/1945, αξ. θπι. 1110. 
314

 «Κνηλσληθά-Δπραξηζηήξηνλ», Παξαηεξεηήο, 01/03/1945, αξ. θχι. 1058. 
315

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 24/05/1946, αξ. απνθ. 200, φπνπ  παξέρεηαη απφ 

ηνλ Δ αζζελνθφξν γηα ηηο αλάγθεο κεηαθνξάο αζζελψλ. Ζ θπξηφηεηά ηνπ, βέβαηα, παξακέλεη ζηελ 

νξγάλσζε, ελψ ηε ζπληήξεζή ηνπ αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ ν Γήκνο. Παξφκνηα, 04/09/1946, αξ. 

απνθ. 299, θαηά ηελ νπνία ν Γήκνο εληζρχεη κε 1.000.000 δξρ. ην ηνπηθφ ηκήκα Δ γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαλείκεη ηα εθφδηα ζηνπο πνιίηεο.  
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επηζθφπεζε  ζηηο  αλαθνηλψζεηο  ησλ  εθεκεξίδσλ  γηα  θάζε  δηαλνκή  δελ  δίλεη  ηελ   

εηθφλα  φηη  ζηελ  πφιε  εηζάγνληαλ  πξντφληα  πνπ  παξάγνληαλ  κε  πιεφλαζκα  ζην  

λνκφ
316

.  Ο   κεγαιχηεξνο  φγθνο  ησλ  δηαλνκψλ  ηεο  UNRRA  πεξηιάκβαλε  

δάραξε,  θαθέ, κπαθαιηάξν,  δπκαξηθά,  ξχδη – ε  έιιεηςε  ηνπ  νπνίνπ  ήηαλ  κεγάιε 

– θαζψο  θαη  μπιεία,  ηκαηηζκφ,  δψα.  Σα  κφλα  πξντφληα  πνπ  παξάγνληαλ  ζην  

λνκφ,  αιιά  δε  γλσξίδνπκε  αλ  ήηαλ  επαξθή,  θαη  δηαλέκνληαλ  ηαθηηθά  απφ  ηελ  

νξγάλσζε  ήηαλ  ηα  δεκεηξηαθά, ην  γάια  θαη  ην  θξέαο
317

. Δπίζεο, ε  UNRRA  

ζπκκεηείρε  ζηνλ  εθνδηαζκφ  εμνπιηζκνχ,  θαξκαθεπηηθνχ  θαη  κε
318

.  

Σε  δξάζε  ησλ  νξγαλψζεσλ  απηψλ  ήξζε  λα  αληηθαηαζηήζεη  κεηά  ην  

1947  νπζηαζηηθά  ε  έληαμε  ηεο  Διιάδαο  ζηε  βνήζεηα  Μάξζαι. Σα  είδε  ησλ  

εθνδίσλ  πνπ  ζπλέρηζαλ  λα  δηαλέκνληαη  ήηαλ  παξφκνηα  κε  απηά  ησλ  

πξνεγνχκελσλ  εηψλ. Γεπηεξεχνληα  δίθηπα  δηαλνκψλ  επίζεο,  ιεηηνπξγνχζαλ  

επηθνπξηθά  ζηελ  παξνρή  εθνδίσλ,  ηα  θπξηφηεξα  απφ  ηα  νπνία  ήηαλ  ην  

Παηξησηηθφ  Ίδξπκα Κνηλσληθήο  Πξφλνηαο  θαη  Αληίιεςεο  (ΠΗΚΠΑ)
319

,  ε  ηνπηθή  

νξγάλσζε  Παλαγία  Διενχζα
320

  θιπ. 

Πέξαλ  ησλ  νξγαλψζεσλ  πνπ  δξαζηεξηνπνηήζεθαλ  ζηνλ  ηνκέα  απηφ  ζηα  

Υαληά,  ην  ζεκαίλνλ  δήηεκα  ήηαλ  ν  ξφινο  πνπ  έπαημε  ην  παξαπάλσ  δίθηπν   

ζπλνιηθά  γηα  ηηο  πφιεηο  ηεο  Διιάδαο.  Αλαπιεξψλνληαο  κία  παξάιπηε  

νηθνλνκία,  νη  δηαλνκέο  ηξνθίκσλ  ζηνπο  πιεζπζκνχο  αληηκεηψπηζαλ  δσηηθέο  

αλάγθεο  πνπ  αιιηψο  ζα  κπνξνχζαλ  λα  ηθαλνπνηεζνχλ  κφλν  κέζσ  ηεο  καχξεο  

αγνξάο  ζηελ  πιεηνςεθία  ησλ  πεξηνρψλ,  ελψ  ε  παξνρή  μπιείαο,  ιηπαζκάησλ,  

νρεκάησλ  θιπ.  δεκηνχξγεζαλ  ηελ  ειάρηζηε  βάζε  ελφο  θεθαιαίνπ  γηα  λα  

ιεηηνπξγήζνπλ  ε  παξαγσγή  θαη  νη  ππεξεζίεο.   
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 ρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ θαη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ νηθνλνκία θάζε πεξηνρήο βι. 

Πνιπκέξεο Βφγιεο, «Ζ θνηλσλία ηεο ππαίζξνπ ζηα ρξφληα ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ», ν.π., ζει. 342. 
317

 Δλδεηθηηθά γηα ηηο δηαλνκέο ηεο UNRRA βι. «Απνζηνιή δψσλ εμ Ακεξηθήο», Κήξπμ, 12/03/1947, 

αξ. θπι. 404, «Γηαηίζεληαη βαθαιάνο, θαζφιεο θαη δάραξηο», Νέα Δπνρή, 05/12/1947, αξ. θπι. 197, 

«Γηαλνκή ηξνθίκσλ ηεο ΟΤΝΡΑ», Γεκνθξαηία, 17/06/1945, αξ. θπι. 31. 
318

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 13/01/1946, αξ. απνθ. 4, φπνπ εγθξίλεηαη ε 

κεηαθνξά ππαιιήινπ ηνπ δήκνπ ζηελ Αζήλα γηα λα παξαιάβεη θνξηεγφ πνπ παξαρσξνχζε ε UNRRA 

θαη Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 21/01/1948, αξ. απνθ. 31, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη 

δεθηή ε πξνζθνξά αζζελνθφξνπ ζην Γεκνηηθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ. Γηα ηελ παξνρή θαξκάθσλ θαηά 

ηεο εινλνζίαο βι. Leland G. Allbaugh, ν.π., ζει. 181. 
319

 «Ζ δηαλνκή γάιαθηνο Ννεκβξίνπ», Κήξπμ, 16/11/1948, αξ. θπι. 926. 
320

 ηαχξνο Βινληάθεο, ν.π., ζει. 154. 
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Σν  ζχζηεκα  απηφ  φκσο,  δε  ιεηηνχξγεζε  νκαιά  ζε  θάζε  πεξίπησζε.  Ζ  

άζθεζε  θνηλσληθήο  πνιηηηθήο  κέζσ  ηεο  ελίζρπζεο  ησλ  αλαγθψλ  ζπλνδεπφηαλ,  

αξρηθά,  απφ  ηελ  πνιηηηθή  ζθνπηκφηεηα  πνπ  αλαδείρηεθε,  θπξίσο,  θαηά  ηε  

δηάξθεηα  ηνπ  εκθπιίνπ.  Σα  ζθάλδαια  πνπ  άξρηζαλ  ζηαδηαθά  λα  

απνθαιχπηνληαη  ζηα  Υαληά  ζρεηηθά  κε  ηα  θξηηήξηα  δηαλνκήο  εθνδίσλ,  

καξηπξνχζαλ  ηελ  επηιεθηηθή  ελίζρπζε  πνιηηψλ  πνπ  δελ  αλήθαλ  ζην  ρψξν  ηεο  

αξηζηεξάο
321

.  ε  αληίζηνηρν  πιαίζην  εληάζζνληαλ  θαη  νη  θινπέο  πνπ  

ζεκεηψλνληαλ  ζηηο  απνζήθεο  ησλ  εθνδίσλ  ή  ζηε  δηαδηθαζία  ηεο  δηαλνκήο
322

. 

 Δπηπιένλ,  ε  αζηαζήο  πνιηηηθή  θαη  νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε  ηεο  ρψξαο  δελ  

επλννχζε πάληα  ζηηο  δηαλνκέο  πεξηνρέο  απνκαθξπζκέλεο  απφ  ηελ  πξσηεχνπζα,  

φπσο  ήηαλ  ηα  Υαληά.  Αξθεηέο  ήηαλ  νη  πεξηπηψζεηο  θαηά  ηηο  νπνίεο  νη  

απνζηνιέο  απφ  ηελ  Αζήλα  θαζπζηεξνχζαλ  γηα  πνηθίινπο  ιφγνπο
323

  ή  νη  αθίμεηο  

γίλνληαλ  ζην  ιηκάλη  ηνπ  Ζξαθιείνπ,  εμαηηίαο  ησλ  κεγεζψλ  ησλ  πινίσλ  πνπ  ην  

θαηεζηξακκέλν  ιηκάλη  ηεο  νχδαο  δε  κπνξνχζε  λα  ππνδερηεί
324

.  Απηφ  

ζπλεπαγφηαλ  επηβάξπλζε  ηνπ  θφζηνπο  γηα  ηνπο  δηαλνκείο  ιφγσ  ησλ  

κεηαθνξηθψλ  θαη  θαζπζηεξήζεηο,  νη  νπνίεο  ζπρλά  μεπεξλνχζαλ  ηνπο  ηξεηο  

κήλεο
325

.   

 Εεηνχκελν  ήηαλ  επίζεο  ν  θαζνξηζκφο  ησλ  αλαγθψλ  θάζε  πεξηνρήο,  

ζχκθσλα  κε  ηηο  παξαγσγηθέο  δπλαηφηεηεο  θαη  ηηο  θιηκαηνινγηθέο  ζπλζήθεο.  

ηα  Υαληά  ζεκεηψζεθαλ  νξηζκέλεο  πεξηπηψζεηο  δηακαξηπξίαο  γηα  ηνλ  

αθαηάιιειν  ηκαηηζκφ,  ν  νπνίνο  δε  ρξεζίκεπε  ζηνπο  απνδέθηεο
326

.  Σέινο,  

παξάγνληεο  φπσο  απηφο  ηεο  εμαζθάιηζεο  πσιήζεσλ  ησλ  εγρψξησλ  πξντφλησλ,  

νδήγεζαλ  ζε  απνθιεηζκφ  πνιιψλ  πνιηηψλ  απφ  ηηο  ιίζηεο  ησλ  απφξσλ,  

ππνρξεψλνληάο  ηνπο  είηε  λα  πιεξψλνπλ  γηα  ηα  δηαλεκφκελα  εθφδηα,  είηε  λα  

                                                           
321

 Βι. ελδεηθηηθά «θάλδαια ζηνλ εθνδηαζκφ», Γεκνθξαηία, 29/05/1947, αξ. θπι. 606. 
322

«Αλεθαιχθζε ζνβαξά θαηάρξεζηο», Κήξπμ, 27/05/1947, αξ. θπι. 467. Αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά ζηηο 

πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο ζα γίλεη παξαθάησ. 
323

 Βι. παξαπάλσ ηνλ απνθιεηζκφ πινίσλ Δ ιφγσ Γεθεκβξηαλψλ. 
324

 «Αλακέλεηαη ν θαηάπινπο πινίνπ κε 4.500 ηφλνπο ζίηνπ», Κήξπμ, 06/01/1946, αξ. θπι. 43. 
325

 Βι. ελδεηθηηθά «Γηαλνκή γάιαθηνο», Κήξπμ, 16/06/1948, αξ. θπι. 795, φπνπ αλαθνηλψλεηαη γηα ηνλ 

Ηνχλην ε δηαλνκή ησλ κελψλ Φεβξνπαξίνπ & Μαξηίνπ. 
326

 «Αθαηάιιεια ηα πξνο δηαλνκήλ είδε ηκαηηζκνχ», Κήξπμ, 07/02/1948, αξ. θπι. 684. 
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κελ  έρνπλ  πξφζβαζε  ζε  απηά
327

.  Ζ  ζπλδξνκή  ησλ  νξγαλψζεσλ  ελίζρπζεο  είρε  

αξθεηέο  παξάπιεπξεο  απψιεηεο. 

 χκθσλα  κε  ηελ  εκπεηξία  ηεο  πφιεο  ηνπ  κεζνπνιέκνπ,  ε  νηθνλνκηθή  

αλάπηπμε  ησλ  Υαλίσλ  θαζνξηδφηαλ,  ζην  κέγηζην  βαζκφ, απφ  ηελ  αγξνηηθή  

παξαγσγή  ηεο  ππαίζξνπ  ηεο  θαη  απφ  ηελ  επεμεξγαζία  θαη  εκπνξεία  ηεο,  εληφο  

ή  εθηφο  ηεηρψλ
328

.  Δμάιινπ,  γηα  φιε  ηελ  Κξήηε,  ην  ήκηζπ  ηνπ  ζπλφινπ  ησλ  

εηζνδεκάησλ  ηεο  πξνεξρφηαλ  απφ  ηελ  εγρψξηα  παξαγσγή  ηξνθίκσλ
329

.  

Εεηνχκελν  πξνηεξαηφηεηαο,  επνκέλσο,  έπξεπε  λα  ηεζεί  ε  αλαζπγθξφηεζε  απηψλ  

ησλ  ηνκέσλ,  ψζηε  ε  πφιε  λα  αλαθάκςεη  θαη  λα  επαλέιζεη  ζηελ  παξαγσγηθή  

ηεο  πξνγελέζηεξε  θαηάζηαζε.   

 Ζ  αλάθακςε  απηή,  αλ  θαη  γηα  θάζε  έλαλ  απφ  ηνπο  ηξεηο  ηνκείο  

απαηηνχζε  δηαθνξεηηθέο  θηλήζεηο,  ζπλαληηφηαλ  φκσο  ζε  έλα  θνηλφ  ζεκείν:  ηε  

ζχλδεζε  ηεο  παξαγσγήο  κε  ηελ  βηνηερλία – βηνκεραλία  θαη  ην  εκπφξην.  Ο  

αλαζηαιηηθφο   παξάγνληαο  ζηελ  πεξίπησζε  ησλ  παξαπάλσ,  ήηαλ  ε  θαηαζηξνθή  

ησλ  ππνδνκψλ  θαη  ησλ  θεθαιαίσλ  εμαηηίαο  ηνπ  πνιέκνπ, αιιά  θαη  ε  απψιεηα  

ησλ  αγνξψλ  ζε  ειιεληθή  θαη  επξσπατθή  θιίκαθα.  ιε  ε  εηθφλα  ηεο  πφιεο  

πνπ  πεξηγξάθεθε  παξαπάλσ,  επέδξαζε  θαηαιπηηθά  ζηηο  ιεηηνπξγίεο  πνπ  

ζπλέδεαλ  ηελ  αγξνηηθή  παξαγσγή  κε  ηελ  επεμεξγαζία  ηεο  θαη  ηελ  πξνζθνξά  

ηεο  ζηελ  αγνξά.   

 Καη‟ αξράο,  ν  ξπζκφο  παξαγσγήο  ζηελ  χπαηζξν  είρε  πέζεη  ζε  ζρέζε  κε  

ηα  πξνπνιεκηθά  επίπεδα  θαη,  φπσο  πξναλαθέξζεθε,  νη  αγξνηηθέο  παξαγσγηθέο  

κνλάδεο – πνπ  ήηαλ  σο  επί  ην  πιείζηνλ  νηθνγελεηαθέο – είραλ  πιένλ  ηνλ  

εζσζηξεθή  ραξαθηήξα  ηεο  νηθηαθήο  παξαγσγήο
330

.  Σν  πιεφλαζκα  πξντφλησλ  

πξνεξρφηαλ  φρη  απφ  ηελ  εληαηηθνπνίεζε  θαιιηέξγεηαο  ηεο  θάζε  κνλάδαο,  αιιά  

απφ  ηε  δηάδνζε  ζπγθεθξηκέλσλ  θαιιηεξγεηψλ  ζην  λνκφ:  ζηηο  πέληε  επαξρίεο  

ηνπ  επξχηαηα  θαιιηεξγνχληαλ  ε  ειηά,  ην  ακπέιη ,  ηα  εζπεξηδνεηδή  θαη  ηα  
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 Γηα ην δήηεκα απζηεξφηεξσλ θαηαξηίζεσλ θαηαιφγσλ απφξσλ βι. Πνιπκέξεο Βφγιεο, «Ζ 
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Leland G. Allbaugh,  ν.π., ζει. 19. 
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ζηηεξά.  Πξντφληα  φπσο  ηα  θάζηαλα θαη  ηα  θίηξα  αθζνλνχζαλ  κφλν  φηαλ  νη  

θαιιηέξγεηεο  ήηαλ  εληαηηθέο
331

.   

 Ζ  εληαηηθνπνίεζε  ησλ  θαιιηεξγεηψλ  κπνξνχζε  λα  επηηεπρζεί  κε  ηε  

ρξήζε  κέζσλ  πνπ  απνηεινχζαλ  πνιπηέιεηα  ζηελ  παξνχζα  θαηάζηαζε.  Οη  

δηαλνκέο  ιηπαζκάησλ,  ζείνπ  θαη  κεραλεκάησλ  απφ  νξγαλψζεηο  φπσο  ηελ  

UNRRA  θαη  απφ  ηηο  παξνρέο  ηνπ  ζρεδίνπ  Μάξζαι  αξγφηεξα,  δελ  είραλ  ην  

ραξαθηήξα  ηεο  ζπζηεκαηηθήο  αλαζπγθξφηεζεο  ηεο  παξαγσγήο
332

.  ζνλ  αθνξά  

ηηο  πηζηψζεηο  πξνο  ηνπο  αγξφηεο, γηα  ηδησηηθή  ρξεκαηνδφηεζε,  απηέο  ήηαλ  

πεξηζηαζηαθέο  θαη  κάιινλ  αζαθείο  θξηηεξίσλ
333

.   

Ζ  επηζηεκνληθή  ζπλδξνκή,  επηπιένλ,  ζηελ  αγξνηηθή  παξαγσγή  ήηαλ  

απαξαίηεηε,  πιελ  φκσο  αλχπαξθηε.  Ζ  βαζηθή  πιεγή  ζηελ  θπξηφηεξε  

θαιιηέξγεηα  ησλ  Υαλίσλ – ηελ  ειαηνθαιιηέξγεηα – ήηαλ  ν  δάθνο  θαη  ε  

αληηκεηψπηζή  ηνπ  δελ  ήηαλ  ζπζηεκαηηθή  ήδε  πξηλ  ηνλ  πφιεκν.  Αλάινγεο  

κειέηεο  απαηηνχζε  θαη  ε  αλαδάζσζε  δηαθφξσλ  πεξηνρψλ,  κε  ζθνπφ  λα  κε  

ζηρηνχλ  κελ  νη  βνζθφηνπνη,  αιιά  λα  εμαζθαιηζηνχλ  ηα  απαηηνχκελα  λεξά  γηα  

ηελ  άξδεπζε
334

.  Ζ  πξψηε  ζρεηηθή  εμαγγειία  εθαξκνγήο  επηζηεκνληθψλ  κειεηψλ  

έγηλε  κφιηο  ην  1949  θαη  αθνξνχζε  ηελ  ίδξπζε  ππνδεηγκαηηθψλ  ειαηψλσλ,  δέθα  

εθ  ησλ  νπνίσλ  ζα  δεκηνπξγνχληαλ  ζηα  Υαληά
335

.  Ζ  εθαξκνγή  ή  κε  απηνχ  ηνπ  

ζρεδίνπ  παξακέλεη  άγλσζηε. 

Δπηπξφζζεηα,  γηα  ηνπο  αγξφηεο  ην  πξφβιεκα  επηδεηλσλφηαλ  εμαηηίαο  ηεο  

έιιεηςεο  κηαο  κειεηεκέλεο  θαη  ζηαζεξήο  πνιηηηθήο  εθ  κέξνπο  ηνπ  θξάηνπο.  Οη  

απνθάζεηο  ηνχ  ηειεπηαίνπ  γηα  παξέκβαζε  ζηελ  νηθνλνκία  ζπρλά  δελ  

πξαγκαηνπνηνχληαλ,  ηνπιάρηζηνλ  φρη  κε  ηθαλνπνηεηηθφ  ηξφπν.  Πνζά  πνπ  είραλ  

εγθξηζεί  γηα  λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  γηα  ηνλ  έιεγρν  ηεο  ηηκήο  ηνπ  ειαηνιάδνπ – 

ηνπ  θπξηφηεξνπ  αγξνηηθνχ  πξντφληνο  ησλ  Υαλίσλ – ψζηε  λα  εμαζθαιηζηεί  ζηνπο  

παξαγσγνχο  ηηκή  αγνξάο  πνπ  ζα  ηθαλνπνηνχζε  ηνπιάρηζηνλ  ηηο  βαζηθέο  ηνπο  
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 ην ίδην, ζει. 20. 
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αλάγθεο,  εμαθαλίζηεθαλ   θάπνπ  κεηαμχ  ησλ  θνξέσλ   δηαρείξηζήο  ηνπο,  κε  

απνηέιεζκα  νη  αγξφηεο  λα  πσινχλ  ρσξίο  θέξδνο
336

. 

   Γηα  ηνλ  αγξνηηθφ  θφζκν, πνπ  θαηά  η‟ άιια  είρε  ην  πξνβάδηζκα  ηεο  

ηδηνθηεζίαο  ρσξίο  ππνζήθεο
337

,  ε  παξαπάλσ  θαηάζηαζε  ζήκαηλε, ζε  θάζε  

πεξίπησζε,  κία  πηψζε  εηζνδεκάησλ  θαη  ηελ  αλαδήηεζε  δηεχξπλζεο  ηεο  

δήηεζεο,  πξνθεηκέλνπ  λα  βειηησζνχλ  ηα  εηζνδήκαηά  ηνπο.  Ζ  δηεχξπλζε  ηεο  

δήηεζεο  ζα  κπνξνχζε  λα  επηηεπρζεί  κε  ηελ  εμαζθάιηζε  αγνξψλ  ηφζν  ζην  

εζσηεξηθφ,  φζν  θαη  ζην  εμσηεξηθφ  ηεο  ρψξαο,  φπσο  ζηνηρεησδψο  είρε  

θαηνρπξσζεί  πξνπνιεκηθά.   

Ζ  εζσηεξηθή  αγνξά, φκσο, είρε  ηεζεί  ζε  θαηάζηαζε  εθηάθηνπ  αλάγθεο  

θαη  κεγάιν  κέξνο  ησλ  αγξνηηθψλ  πξντφλησλ  πνπ  θπθινθνξνχζαλ  ζε  απηήλ  

πξνεξρφηαλ  απφ  ην  εμσηεξηθφ,  δηακέζνπ  ησλ  νξγαλψζεσλ  εθνδηαζκνχ.  ζν  γηα  

ηελ  εμσηεξηθή  αγνξά,  νη  απψιεηεο  ήηαλ  ηεξάζηηεο,  κε  θπξηφηεξε  ηελ  ίδηα  ηε  

Γεξκαλία
338

.  ην  γεγνλφο  απηφ  πξνζηίζελην  θαη  ε  έιιεηςε  ζπιινγηθήο  

αληηκεηψπηζεο  θαη  δηεθδίθεζεο,  πνπ  ήηαλ  πξναπαηηνχκελν  γηα  θαηφρνπο  κηθξψλ  

ηδηνθηεζηψλ.  Ζ  αηνκηθή  αληηκεηψπηζε  ηνπ  πξνβιήκαηνο  εθ  κέξνπο  ησλ  

αγξνηψλ  δελ  κπνξνχζε  λα  απνθέξεη  απνηειέζκαηα
339

. 

 Ζ  αλεπάξθεηα  απηή  ζηα  αγξνηηθά  πξντφληα  επεξέαδε  ζαθψο  θαη  ηελ  

βηνηερληθή  θαη  βηνκεραληθή  θίλεζε.  Οη  πξνπνιεκηθέο  εγθαηαζηάζεηο  ησλ  

Υαλίσλ,  άκεζα  ζπλαξηψκελεο  απφ  ηελ  χπαηζξν,  δελ  είραλ  δηαζέζηκεο  ηηο  

θαηάιιειεο  πνζφηεηεο  πξψησλ  πιψλ  γηα  λα  παξαγάγνπλ  ζε  αληίζηνηρα  

βηνηερληθά  θαη  βηνκεραληθά  κεγέζε.  Πέξαλ  ηνχηνπ  φκσο,  ε  δηαλνκή  ηεο  

παξαγσγήο  ηνπο  δελ  ήηαλ  ζε  θακία  πεξίπησζε  εμαζθαιηζκέλε. 

 Σαπηφρξνλα,  νη  ειιείςεηο  ησλ  ππνδνκψλ  ηνπο  ήηαλ  αληίζηνηρεο  κε  απηέο  

ηνπ  αγξνηηθνχ  ηνκέα.  Ξεθηλψληαο  απφ  ην  απινχζηεξν,  νη  βνκβαξδηζκνί  ηνπ  

1941  είραλ  πιήμεη  πνιιέο  εγθαηαζηάζεηο,   ε  αλνηθνδφκεζε  ησλ  νπνίσλ  δελ  
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 «Σν ιάδη», Κήξπμ, 02/07/1948, αξ. θπι. 609 θαη 03/07/1948, αξ. θπι. 610. 
337

  Leland G. Allbaugh,  ζει. 23. 
338

 ην ίδην, ζει. 28-29. 
339
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ήηαλ  απηνλφεηε
340

.  Οη  δε  πηζηψζεηο  γηα  ηελ  ηδησηηθή  αλνηθνδφκεζε  

απνηεινχζαλ  κηα  θεηδσιή  θαη,  θαηά  πεξηπηψζεηο,  αλέθηθηε  παξνρή.  Δμάιινπ,  ν  

παξάγνληαο  πνπ  πνιιαπιαζίαδε  ην  πξφβιεκα  ησλ  βηνηερλψλ  θαη  βηνκεράλσλ  

ήηαλ  φηη  αξθεηνί  απφ  απηνχο  πηζαλφλ  λα  έπξεπε  λα  αληαπεμέιζνπλ  ζηελ  

αλαζπγθξφηεζε  παξαπάλσ  ηνπ  ελφο  πεξηνπζηαθψλ  ηνπο  ζηνηρείσλ.  Δλδεηθηηθφ  

ηεο  θαηάζηαζεο  ήηαλ  φηη  απφ  ηα  ηέιε  ηνπ  1946  θνκίζζεθαλ  ζηα  Υαληά  

κεραλήκαηα  θνλζεξβνπνίεζεο,  ηα  νπνία  παξέκελαλ  αλελεξγά  γηα  αξθεηά  

ρξφληα,  ιφγσ  έιιεηςεο  ρψξνπ  ζηέγαζήο  ηνπο
341

. 

 Σξία  ρξφληα  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε  ηεο  πφιεο  εληνπίδνληαλ  λα  

ιεηηνπξγνχλ  54  βηνηερληθέο  θαη  βηνκεραληθέο  επηρεηξήζεηο,  εθ  ησλ  νπνίσλ  κφλν  

νη  18  αθνξνχζαλ  επεμεξγαζία  εγρψξησλ  αγξνηηθψλ  πξντφλησλ.  Ζ  πιεηνςεθία  

ησλ  ππνινίπσλ  δνχιεπαλ  δέξκαηα  θαη  πθάζκαηα,  ελψ  ιίγεο  αθνξνχζαλ  πιηθά  

νηθνδνκψλ.  ην  ζχλνιφ  ηνπο,  νη  επηρεηξήζεηο  απηέο  είραλ  ειάρηζηα  κεραλήκαηα  

θαη  ζπρλά  δνχιεπαλ  κε  δψα  γηα  ηηο  κεηαθνξέο  θαη  ηελ  ιεηηνπξγία  αληιηψλ  

λεξνχ
342

.  Σν  εξγαηηθφ  δπλακηθφ  ηνπο  ήηαλ  πνιχ  κηθξφ,  παξφκνηα  θαη  ηα  

κεγέζε  παξαγσγήο
343

. 

 Οη  κεζάδνληεο  έκπνξνη,  εζσηεξηθνχ  θαη  εμσηεξηθνχ,  πνπ  ζεσξεηηθά  

δηαθηλνχζαλ, επεμεξγαζκέλα  θαη  κε, αγξνηηθά  πξντφληα,  ήηαλ  ν  ηξίηνο  θξίθνο  

ζηελ  αιπζίδα.  Οη  έκπνξνη  εληφο  πιαηζίσλ  πφιεο  δηαπξαγκαηεχνληαλ  κε  έλα  

κεδακηλφ  θαηαλαισηηθφ  θνηλφ  θαη  κε  αληαγσληζηή – φρη  ηηκψλ,  αιιά  εθνδίσλ – 

ηε  καχξε  αγνξά. Αλ  θαη  ζηελ  πιεηνςεθία  ηνπο  ήδε  απφ  ηελ  πξνπνιεκηθή  

πεξίνδν  δελ  είραλ  επηρεηξήζεηο  κεγάινπ  θεθαιαίνπ,  ε  ζρεηηθή  ζηαζεξφηεηα  ησλ  

ηηκψλ   ηνχο  εμαζθάιηδε  έλα  αληίζηνηρα  ζηαζεξφ  εηζφδεκα.  Ζ  ηζνξξνπία  απηή  

δελ  απνθαηαζηάζεθε  θαηά  ηε  κεηαπνιεκηθή  πεξίνδν.   

Καηά  κέζν  φξν,  ηα  εκεξήζηα  έζνδα  ησλ  εκπφξσλ  ζηα  Υαληά  

θπκαίλνληαλ  κεηαμχ  40.000  θαη  100.000  δξρ.  ην  1948
344

.  Ζ  ίδηα  ε  απφθιηζε  

θαλέξσλε  ην  δηαθνξεηηθφ  εχξνο  θηλήζεσλ  ησλ  εκπνξηθψλ  καγαδηψλ  κέζα  ζηελ  
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πφιε.  Πιενλέθηεκα  απνηεινχζε,  πηζαλψο,  ε  ζχκβαζε  ησλ  εκπφξσλ  κε  ηηο  

νξγαλψζεηο  δηαλνκψλ  εθνδίσλ.  χκθσλα  κε  ζρεηηθή  αλαθνίλσζε  ηνπ  1945,  νη  

παληνπψιεο  πνπ  δηέλεηκαλ  ηξφθηκα  θξαηνχζαλ  πεξίπνπ  ην  4%  ηνπ  

εηζπξαηηφκελνπ  πνζνχ
345

.  Δλδεηθηηθή  εμάιινπ,  ήηαλ  ε  δηακάρε  κεηαμχ  εκπφξσλ  

θαη  αξηνπνηψλ  γηα  ηε  δηεθδίθεζε  δηαλνκήο  ζίηνπ  ζηελ  πφιε,  πνπ,  ζχκθσλα  κε  

ηνπο  πξψηνπο,  νχησο  ή  άιισο  πξνζέθεξε  ειάρηζηα  έζνδα
346

.   

Οη  έκπνξνη  εθηφο  ηεηρψλ  αληηκεηψπηδαλ  ηεξάζηηα  έμνδα  γηα  ηε  κεηαθνξά  

ησλ  πξντφλησλ  απφ  ην  λεζί.  Γηα   ηνπο  εκπφξνπο  πνπ  δηαθηλνχζαλ  πξντφληα  

ησλ  Υαλίσλ,  κάιηζηα,  ε  θαηάζηαζε  ήηαλ  πην  δχζθνιε  ελ  ζπγθξίζεη  κε  απηνχο  

ηεο  αλαηνιηθήο  Κξήηεο, θαζψο  ην  ιηκάλη  ηεο  νχδαο  εμππεξεηνχζε  ειάρηζηεο  

εμαγσγέο  θαη  ε  κεηαθνξά  κέζσ  Ζξαθιείνπ  πνιιαπιαζίαδε  ην  θφζηνο  θαη  ηε  

θζνξά
347

. 

Δπηπιένλ,  φπσο  έρεη  πνιιάθηο  αλαθεξζεί,  ε  απψιεηα  αγνξψλ  απνηέιεζε  

δνκηθφ  πξφβιεκα  γηα  ηελ  άζθεζε  ηνπ  επαγγέικαηφο  ηνπο.  Άκεζα  ζπλδεδεκέλνη  

κε  ηνπο  αγξφηεο  θαη  ηηο  δηεθδηθήζεηο  ηνπο  φζνλ  αθνξά  ηηο  εμαγσγέο,  νη  

έκπνξνη  έξρνληαλ  αληηκέησπνη  κε ηηο  ζπαζκσδηθέο  εμαγσγηθέο  απφπεηξεο  ηνπ  

θξάηνπο,  απαξαίηεηνπ  κεζνιαβεηή  ζηε  κεηαπνιεκηθή  νηθνλνκηθή  ζπγθπξία.  Σν  

1947  αλαθνηλψζεθε  ζπγθξφηεζε  επηηξνπήο  εμαγσγήο  ειαηνιάδνπ  απφ  

αληηπξνζψπνπο  ηεο  ΑΣΔ,  ησλ  παξαγσγψλ  θαη  ησλ  εκπφξσλ
348

.  πζηεκαηηθά  

απνηειέζκαηά  ηεο  δελ  εληνπίζηεθαλ  απφ  ηελ  πεξαηηέξσ  πνξεία  ησλ  εμαγσγψλ.  

πνξαδηθέο  αλαθνηλψζεηο  ππήξραλ  ζηηο  εθεκεξίδεο  κέρξη  θαη  ην  ηέινο  ηνπ  

1949  γηα  εμαγσγέο  πνπ  ζπδεηνχληαλ,  αιιά  ελ  ηέιεη  δελ  πξαγκαηνπνηνχληαλ  ή  

γηα  κηθξέο  πνζφηεηεο  ειαηνιάδνπ,  θίηξσλ,  ζνπιηαλίλαο  θαη  θξαζηνχ  πνπ  

απεζηάιεζαλ  ζε  δηάθνξεο  ρψξεο  ηηο  Δπξψπεο
349

.    

Αληίζηνηρα  πξνβιήκαηα  αλεπάξθεηαο  νηθνλνκηθψλ  πφξσλ  αληηκεηψπηδαλ  

θαη  νη  ζπληαμηνχρνη  ηνπ  θιάδνπ  ησλ   ειεχζεξσλ  επαγγεικαηηψλ.  Οη  απνδνρέο  

                                                           
345

 «Γηαλνκή ηξνθίκσλ ηεο ΟΤΝΡΑ», Γεκνθξαηία, 17/06/1945, αξ. θπι. 31. 
346
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347
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348

 «Ζ εμαγσγή ηνπ ειαίνπ», Κήξπμ, 14/06/1947, αξ. θπι. 483. 
349
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γίλεη εμαγσγή εηο Γαιιίαλ ησλ απνζεκάησλ ειιεληθψλ νίλσλ», 11/08/1949, αξ. θπι. 1181. 
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ηνπο  ην  1949  αλέξρνληαλ  ζηηο  125.000  δξρ.  ην  κήλα  θαη  ήηαλ  ειαθξψο  

ρακειφηεξεο  απφ  ηνπο  ζπληαμηνχρνπο  ηνπ  ΗΚΑ.  Παξάιιεια,  ν  ελδηάκεζνο,  άλεπ  

πιεξσκήο,  ρξφλνο  πνπ  απαηηνχληαλ  γηα  ηε  γξαθεηνθξαηία  ηεο  ζπληαμηνδφηεζεο  

δηαξθνχζε  πεξίπνπ  δψδεθα  κήλεο
350

.   

 Σα  παξαπάλσ  ζήκαηλαλ  γηα  ηα  Υαληά  κία  αδπλακία  επαλαθνξάο  ηεο  

νηθνλνκίαο  ζε  κηα  παξαγσγηθή  ηξνρηά,  εθφζνλ  κάιηζηα  ζπκπαξέζπξαλ  καδί  

ηνπο  έλα  πιήζνο  αλέξγσλ.  Έλα  κεγάιν  θνκκάηη  ηνπ  πιεζπζκνχ  ηεο  πφιεο,  πνπ  

δε  ζηειέρσλε  δεκφζηεο  θαη  δεκνηηθέο  ππεξεζίεο,  αιιά  εξγαδφηαλ  ζηνλ  

βηνκεραληθφ  θαη  ζηνλ  εκπνξηθφ  θιάδν
351

  αληηκεηψπηδε  ην  πξφβιεκα  εχξεζεο  

εξγαζίαο.  

 Σν  1948  ην  κέζν  εκεξνκίζζην  ελφο  εξγάηε   θπκαηλφηαλ  ζηηο  10.000 – 

20.000  δξρ.  ηε  ζηηγκή  πνπ  ε  νθά  ειαηνιάδνπ  θφζηηδε  13.000  δξρ.
352

  Ζ  

πξνζθνξά  εξγαζίαο  ήηαλ  ζρεδφλ  αλχπαξθηε  δεδνκέλσλ  ησλ  ζπλζεθψλ  ηεο  

βηνκεραλίαο.  Σν  90%  ησλ  εξγαηψλ  ηεο  πφιεο  είραλ  πιεγεί  απφ  ηνπο  

βνκβαξδηζκνχο  θαη  θαηνηθνχζαλ  ζε  παξάγθεο,  ρσξίο  επίζεκν  θνξέα  λα  

εμαζθαιίδεη  ηηο  πγεηνλνκηθέο  ηνπο  αλάγθεο.  Οη  απνθιεηζκνί  απφξσλ  απφ  ηνπο  

ζρεηηθνχο  θαηαιφγνπο  ησλ  δηεζλψλ  νξγαλψζεσλ  είραλ  μεθηλήζεη  ήδε  απφ  ην  

1945,  αλ  θαη  ν  αξηζκφο  ησλ ζηγφκελσλ  γηα  ηα  Υαληά  παξακέλεη  

απξνζδηφξηζηνο.  Σν  1947  ηδξχζεθε  ζηα  Υαληά  ππνθαηάζηεκα  Σακείνπ  Αλεξγίαο  

θαη  Γξαθείν  Δχξεζεο  Δξγαζίαο
353

. 

 Σν  θιείζηκν  ηεο  δεθαεηίαο  θαηαδείθλπε  ην  βαζκφ  αλαζπγθξφηεζεο  πνπ  

είρε  ζπληειεζηεί  ζηνπο  παξαπάλσ  ηνκείο  ηεο  νηθνλνκίαο.  Καηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  

1949  ζρεδηάζηεθε  γηα  ηα  Υαληά  ε  ίδξπζε  Κέληξνπ  Οηθηαθήο  Βηνηερλίαο  «δηά  

απόξνπο  βηνηέρλαο  ηεο  λήζνπ» 
354

.  Δπίζεο,  ην  αδηέμνδν  ζρεηηθά  κε  ην  δήηεκα  

ηεο  επαγγεικαηηθήο  ζηέγεο  ησλ  εκπφξσλ,  πνπ  ιεηηνπξγνχζαλ  ηα  θαηαζηήκαηά  

ηνπο  ζε  παξάγθεο,  νδήγεζε  ζε  έλαλ  δεκφζην  δηάινγν  κέζσ  ησλ  εθεκεξίδσλ,  

φπνπ  πξνηείλνληαλ  πνηθίιεο  απφςεηο  γηα  ηελ  πηζαλή ζηέγαζε  ησλ  

                                                           
350

 «Αη επαγγεικαηίαη καο θαη ην ΣΔΒΔ», 13/05/1949, αξ. θπι. 1074. 
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 «Αλαθνίλσζηο Γξαθείνπ Δπξέζεσο Δξγαζίαο», 31/05/1947, αξ. θπι. 471. 
354

 «Ζ ίδξπζηο θέληξνπ βηνηερλίαο εηο ηα Υαληά», Κήξπμ, 10/11/1949, αξ. θπι. 1220. 
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θαηαζηεκάησλ, γεγνλφο  πνπ  θαηαδείθλπε  ηελ  αλεπάξθεηα  ησλ  αξρψλ  ζηελ  

αληηκεηψπηζε  ηνπ  πξνβιήκαηνο
355

.  Αλαθνηλψζεηο  ζηνλ  ηχπν  εθείλεο  ηεο  ρξνληάο  

ζα  κπνξνχζαλ  λα  ζεσξεζνχλ  δεκνζηεχκαηα  ηνπ  πξψηνπ  ρξφλνπ  κεηά  ηελ  

απειεπζέξσζε.  ηα  κέζα ηνπ  1949  θνηλνπνηήζεθε  επηθείκελε  ζχζθεςε  

ππνπξγψλ  γηα  λα  ιεθζνχλ  νη  ηειηθέο  απνθάζεηο  γηα  ηε  ρξεκαηνδφηεζε  ησλ   

βνκβφπιεθησλ  εκπφξσλ  θαη  βηνηερλψλ
356

,  ελψ  δχν  κήλεο  αξγφηεξα  νη  πξφεδξνη  

Δπαγγεικαηηθψλ  θαη  Βηνηερληθψλ  σκαηείσλ  ησλ  Υαλίσλ,  ζπζθέπηνληαλ  

πξνθεηκέλνπ  λα  πάξνπλ  απνθάζεηο  γηα  ηε  ρξεκαηνδφηεζή  ηνπο
357

. 

 Γεληθφηεξα,  νη  πηζηψζεηο  πξνο  πξσηνγελή,  δεπηεξνγελή  θαη  ηξηηνγελή  

ηνκέα  απνηεινχζαλ  κηα  δηέμνδν  γηα  ηνπο  θιάδνπο  απηνχο.  Σα  ρξήκαηα  

δηνρεηεχνληαλ  θπξίσο  κέζσ  ηεο  Αγξνηηθήο, ηεο  Δζληθήο  θαη  ηεο  Δκπνξηθήο  

Σξάπεδαο  θαη  ησλ  πηζησηηθψλ  ζπλεηαηξηζκψλ  πνπ  ππήξραλ  ζε  φιν  ην  λεζί
358

.  

Σα  ρξήκαηα  πξνέξρνληαλ  απφ  ηελ  Σξάπεδα  Διιάδνο,  είηε  απφ  ρξήκαηα  ησλ  

ίδησλ  ησλ  ππνινίπσλ  ηξαπεδψλ
359

. Οη  πηζηψζεηο  φκσο,  ήδε  απφ  ην  1946,  είραλ  

πεξηνξηζηεί  απζηεξά  ζε  απηνχο  πνπ  κπνξνχζαλ  λα  αληαπεμέιζνπλ  ζηνπο  φξνπο  

εμφθιεζεο,  πνπ  γηα  ηνπο  εκπφξνπο  πξνέβιεπαλ  απνπιεξσκή  ρξένπο  εληφο  45  

εκεξψλ  θαη  κε  ηφθν  10%,  ρσξίο  λα  ππνινγίδνληαη  νη  θξαηήζεηο  γηα  ηηο  

πξνκήζεηεο. 

 Δλ  φςεη  ηεο  έληαμεο  ηεο  Διιάδαο  ζην  ζρέδην  Μάξζαι,  νη  δηεθδηθήζεηο  

γηα  ηηο  πηζηψζεηο  έγηλαλ  έληνλεο.  Οη  έκπνξνη  θαη  βηνηέρλεο  ησλ  Υαλίσλ  

ζχληαμαλ  έλα  ππφκλεκα  πνπ  θνηλνπνίεζαλ  ζηελ  θπβέξλεζε,  ζην  νπνίν  

παξνπζίαδαλ  δχν   βαζηθά  αηηήκαηα.  Σν  πξψην  αθνξνχζε  ην  πεξηζψξην  

πηζηψζεσλ,  ην  νπνίν  δεηνχζαλ  λα  νξηζηεί  ζην  αληίζηνηρν  πξνπνιεκηθφ,  δειαδή  

ζην  1/6  ηεο  αμίαο  ηεο  παξαγσγήο  αγαζψλ  ελφο  έηνπο. Σν  δεχηεξν  αίηεκα  είρε  

λα  θάλεη  κε  ηελ  απζηεξφηεηα  ησλ  θξηηεξίσλ  πνπ  φξηζε  ε  Ννκηζκαηηθή  

Δπηηξνπή  γηα  ηνπο  επαγγεικαηίεο  πνπ  δηθαηνχληαλ  πηζηψζεηο
360

.   
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 Leland G. Allbaugh, ζει. 74-75. 
359
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360

 «Πψο παξνπζηάδεηαη ζήκεξνλ ην πηζησηηθφλ πξφβιεκα», Κήξπμ, 23/02/1947, αξ. θπι. 390. 
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 Σηο  δηεθδηθήζεηο  ησλ  επαγγεικαηνβηνηερλψλ  ππνζηήξημε  θαη  ε  Γεληθή  

Γηνίθεζε  Κξήηεο,  ε  νπνία  έζηεηιε  δηαβήκαηα  πξνο  ηα  αληίζηνηρα  ππνπξγεία.  

Σν  θαινθαίξη  ηνπ  1947  ην  Τπνπξγείν  Δζληθήο  Οηθνλνκίαο  απέζηεηιε  δηαηαγή  

ζηα  ππνθαηαζηήκαηα  ηεο  Σξάπεδαο  ηεο  Διιάδνο   ζηελ  Κξήηε  λα  ρνξεγήζνπλ  

καθξνπξφζεζκα  δάλεηα  ζηνπο  βηνηέρλεο  θαη  εκπφξνπο  ηνπ  λεζηνχ,  δεδνκέλνπ  

ηνπ  κεγέζνπο  ηεο  δεκηάο  πνπ  ππέζηεζαλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  πνιέκνπ
361

. 

 Παξάιιεια, άξρηζαλ  λα  παξνπζηάδνληαη  ζπνξαδηθέο  εληζρχζεηο  πξνο  ηνλ  

αγξνηηθφ  ηνκέα,  θπξίσο  απφ  ηελ  Αγξνηηθή  Σξάπεδα.  Σν  1948  εγθξίζεθαλ  

600.000.000 δξρ.   πξνο  ηνπο  ζπλεηαηξηζκνχο  φισλ  ησλ  επαξρηψλ  ηνπ  λνκνχ  

Υαλίσλ
362

.  ηηο  αξρέο  ηνπ  1949  εγθξίζεθαλ,  μαλά  απφ  ηελ  ΑΣΔ,  

βξαρππξφζεζκα  δάλεηα  θαη  πηζηψζεηο  γηα  θεπεπηηθέο  θαιιηέξγεηεο,   γηα  ηνλ  

αιηεπηηθφ  ζπλεηαηξηζκφ  θαη  γηα  ηελ  νινθιήξσζε αξδεπηηθψλ  έξγσλ
363

.  Καηά  ηε  

δηάξθεηα  ηνπ  ίδηνπ  έηνπο,  μεθίλεζαλ  ρνξεγήζεηο  πξνο  ηνπο  εκπφξνπο  θαη  

βηνηέρλεο  κε  φξνπο  επλντθφηεξνπο  ησλ  πξνεγνχκελσλ  εηψλ
364

.  

 Μία  απφ  ηηο  απφπεηξεο  ζηαζεξνπνίεζεο  ηεο  νηθνλνκίαο  ήηαλ θαη  ν 

έιεγρνο  ησλ  ηηκψλ,  άκεζα  εμαξηψκελνο  απφ  ηελ  πξνζθνξά  αγαζψλ.  Ζ  

παξαθνινχζεζε  ησλ  ηηκψλ  θαηά  ηελ  πεληαεηία  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε  

παξνπζίαδε  ηεξάζηηεο  δηαθπκάλζεηο,  αθφκα  θαη  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  ίδηαο  

κέξαο.  πγθξίζεηο  κε  ηελ  Αζήλα,  επίζεο,  έδεηρλαλ  πςειφηεξεο  ηηκέο  ζηελ  

αγνξά  ηνπ  λεζηνχ  ζε  αξθεηέο  πεξηπηψζεηο
365

.  

πγθεληξσηηθά,  νη  ηηκέο  ζηα  πεξηζζφηεξα  πξντφληα  απμήζεθαλ  

κεηαπνιεκηθά  θαηά  300  ή  400%,  ελψ  πξντφληα  πνπ  δελ  παξάγνληαλ  ζηελ  

πεξηνρή  θαη  παξέκελαλ  ζηα  είδε  πξψηεο  αλάγθεο  απμήζεθαλ  αθφκε  

παξαπάλσ
366

.  Οη  ζπγθξίζεηο  κε  ηελ  πξνπνιεκηθή  πεξίνδν  ήηαλ  ζπλερείο,  

εθθξάδνληαο  ηε  δπζαξέζθεηα  ησλ  αξζξνγξάθσλ  ζηηο  εθεκεξίδεο  θαη  
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δειψλνληαο  ηελ  αδπλακία  ησλ  πνιηηψλ  λα  αληαπεμέιζνπλ,  αιιά  θαη  ηελ  

δπζθνιία  ησλ  βηνηερλψλ  θαη  εκπφξσλ  λα  ζηεξίμνπλ  ηηο  επηρεηξήζεηο  ηνπο
367

.   

Πέξαλ  ησλ  ηηκψλ  ησλ  ηξνθίκσλ,  δηαθπκάλζεηο  εληνπίδνληαλ  θαη  ζε  

παξνρή  δηαθφξσλ  ππεξεζηψλ,  φπσο  ήηαλ  ηα  λαχια
368

, θαζψο  θαη  ζε  πιήζνο  

άιισλ  εηδψλ  πέξαλ  ησλ  ηξνθίκσλ,  φπσο  ήηαλ  ηα  ππνδήκαηα
369

,  ν  ξνπρηζκφο  

θαη  νη  επηπιψζεηο.  Απφ  ηηο  ειάρηζηεο  δαπάλεο  πνπ  παξέκεηλαλ  ζρεδφλ  ζηαζεξέο  

ήηαλ απηέο  ηεο  θαηνηθίαο,  ιφγσ  ηνπ  επξχηαηα  δηαδεδνκέλνπ  θαζεζηψηνο  ηεο  

ηδηνθηεζίαο,  ζε  αληίζεζε,  βέβαηα,  κε  ηηο  επηζθεπαζηηθέο  εξγαζίεο,  ην  θφζηνο  

ησλ  νπνίσλ  ηξηπιαζηάζηεθε  εμαηηίαο  ηεο  αλάγθεο  γηα  αλνηθνδφκεζε
370

.  

Αξθεηά  ζπρλά  νη  πνιίηεο  ρξεζηκνπνηνχζαλ  ηελ  αληαιιαθηηθή  δηαδηθαζία  

σο  κέζν  απφθηεζεο  πξντφλησλ,  θαηαξγψληαο  ηε  δηαθίλεζε  ραξηνλνκηζκάησλ  

ρσξίο  αμία
371

.  Σελ  πνξεία  απηή  πξνζπάζεζε  λα  αλαθφςεη  ν  έιεγρνο  ησλ  ηηκψλ.  

Σν  1947  ε  Αγνξαλνκηθή  Τπεξεζία  Υσξνθπιαθήο  Υαλίσλ  αλαθνίλσζε  ηε  ιήςε  

κέηξσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηεο  θαηάζηαζεο.  ια  ηα  πξντφληα  πνπ  

εηζάγνληαλ  ζηελ  πφιε  έπξεπε  λα  δειψλνληαη  ζηελ  αξκφδηα  Οηθνλνκηθή  

Δπηηξνπή,  ε  νπνία  ηα  θνζηνινγνχζε.  Ο  έκπνξνο  ήηαλ  ππνρξεσκέλνο  λα  

πνπιάεη  ζηελ  νξηζκέλε  ηηκή,  ηελ  νπνία  φθεηιε  λα  έρεη  αλαξηήζεη  ζε  εκθαλέο  

κέξνο  ηνπ  θαηαζηήκαηφο  ηνπ  γηα  φια  ηα  είδε  πνπ  εκπνξεπφηαλ.  Απαξαίηεηε  

ήηαλ  ε  ηήξεζε  ηηκνινγίσλ,  ελψ  θάζε  παξαβίαζε  ησλ  παξαπάλσ  ζα  δησθφηαλ  

πνηληθά
372

. 

Οη  αλαθνηλψζεηο  ηεο  Αγνξαλνκηθήο  Δπηηξνπήο  ζην  εμήο  ζηνλ  ηχπν  ήηαλ  

ηαθηηθέο,  κε  έιεγρν  ησλ  ηηκψλ  ζε  φια  ηα  πξντφληα.  Απφ  ζρεηηθέο  

αλαθνηλψζεηο,  επίζεο,  παξαγσγηθψλ  ζπλεηαηξηζκψλ  ήηαλ  εκθαλήο  ε  πξφζεζε  

ζηήξημεο  απηήο  ηεο  πνιηηηθήο,  πνπ  εμαζθάιηδε  ηελ  πψιεζε  ησλ  πξντφλησλ  

                                                           
367

 Βι. ελδεηθηηθά «Εεηήκαηα θαη αλάγθεο ησλ δαραξνπιαζηψλ», Γεκνθξαηία, 27/07/1945, αξ. θπι. 

65, φπνπ αλαθέξεηαη φηη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπο θιάδνπ ην θφζηνο αγνξάο δάραξεο έρεη θηάζεη 

ηηο 800-1000 δξρ. ελψ πξνπνιεκηθά ήηαλ 18 δξρ., ελψ γηα ηνπο θαηαλαισηέο ε πξνπνιεκηθή ηηκή 

αγνξάο γιπθψλ ησλ 4-5 δξρ. έρεη θηάζεη ηηο 60 δξρ. 
368

 «Γηπιαζηάδνληαη πάιη νη λαχινη», Κήξπμ, 06/01/1946, αξ. θπι. 43. 
369

 «Εεηήκαηα θαη αλάγθεο ησλ ππνδεκαηνπνηψλ», Γεκνθξαηία, 20/07/1945, αξ. θπι. 59. 
370

 Leland G. Allbaugh, ζει. 256-257, απ‟ φπνπ θαη ηα ακέζσο παξαπάλσ. 
371

«Αγνξάδσ ζπνξηθά», Παξαηεξεηήο, 01/03/1945, αξ. θπι. 1058, φπνπ ε αγγειία ζηελ εθεκεξίδα 

αλαθνηλψλεη ηελ αγνξά ζπνξηθψλ απφ επαγγεικαηία κε «αληαιιαγή κε έιαηνλ ή δξαρκάο». 
372

«Γηα λα θαηαπνιεκεζή ε αηζρξνθέξδηα», Κήξπμ, 17/05/1947, αξ. θπι. 459. 
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ηνπο  ιφγσ  πεξηνξηζκνχ  ηεο  θεξδνζθνπίαο
373

.   Δπηπιένλ,  ε  ζχγθξηζε  κεηαμχ  ησλ  

ηηκψλ  νξηζκέλσλ  πξντφλησλ  απφ  πεξίνδν  ζε  πεξίνδν  θαηαδείθλπε  κία  ζρεηηθή  

ζηαζεξφηεηα, πάληα  κε  δεδνκέλε  ηελ  αζηάζεηα  ηεο  νηθνλνκίαο
374

.  Σν  πξφβιεκα  

πνπ  παξέκελε  αλνηρηφ  ήηαλ  ε  ρακειή  πξνζαξκνγή  ησλ  κηζζψλ  ζηηο  δηαηηκήζεηο  

ησλ  πξντφλησλ
375

. 

Ζ  θηλεηηθφηεηα  ηεο  παξανηθνλνκίαο,  βέβαηα,  πξνθαλψο  δελ  ήηαλ  εχθνιν  

λα  παηαρζεί  πιήξσο.  Ζ  παξνπζία  ηεο  επηβεβαησλφηαλ  απφ  δηάθνξεο  πεγέο  θαη  

είρε  θαη  πνηθίιεο  δηαβαζκίζεηο.  Παξαγσγνί  πξντφλησλ,  πνπ  είραλ  γλψζε  ηεο  

χπαξμεο  ηέηνησλ  δηθηχσλ,  θνηλνπνηνχζαλ  εηδνπνηήζεηο  πξνο  ηνπο  θαηαλαισηέο,  

φπνπ  ηνπο  εθηζηνχζαλ  ηελ  πξνζνρή  γηα  ηελ  πηζαλφηεηα  αγνξάο  πξντφλησλ,  ησλ  

νπνίσλ  ε  πνηφηεηα  δελ  αληαπνθξηλφηαλ  ζηελ  ηηκή  πνπ  πιήξσλαλ
376

.  Δπηπιένλ,  

ζηελ  αληίιεςε  ηνπ  Γήκνπ  είραλ  ππνπέζεη  ππφλνηεο  γηα  παξάλνκεο  θηλήζεηο  

ππαιιήισλ  ηνπ
377

,  ελψ  ηα  Σκήκαηα  Αζθαιείαο  πξνζπαζνχζαλ  λα  εμαξζξψζνπλ  

δίθηπα  παξάλνκεο  δηαθίλεζεο  πξντφλησλ
378

. 

πλνιηθά,  ην  δήηεκα  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο  ηεο  νηθνλνκίαο  απαζρφιεζε  

θαζ‟ φιε  ηελ  πεξίνδν  ηεο  απειεπζέξσζεο  ηφζν  φζνπο  είραλ  αλάγθε  απφ  

βνεζήκαηα,  πηζηψζεηο  θαη  εξγαζία,  φζν  θαη  ην  θξάηνο  θαη  ηηο  επνπηηθέο  

επηηξνπέο  ηεο  ειιεληθήο  νηθνλνκίαο.  Σν  δεηνχκελν  δελ  ήηαλ  ε  θαηαλφεζε  θαη  

απφ  ηηο  δχν  πιεπξέο  ησλ  αλαγθψλ  θαη  ησλ  δηαζέζηκσλ  ρξεκαηηθψλ  πφξσλ,  φζν  

ε  ηθαλνπνίεζε  ηεο  αδήξηηεο  αλάγθεο   γηα  ηελ  εμαζθάιηζε  ελφο  αλεθηνχ  

βηνηηθνχ  επηπέδνπ  ηνπ  πιεζπζκνχ,  πνπ  ιφγσ  άζηνρσλ  δηαλνκψλ,  θαθψλ  

                                                           
373

 Βι. ελδεηθηηθά «Αη ηηκαί ησλ ηρζχσλ», Κήξπμ, 20/10/1948, αξ. θπι. 903, φπνπ ν πλεηαηξηζκφο 

Ηρζπνπσιψλ εηδνπνηεί γηα ηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο νθείινπλ νη έκπνξνη λα πξνζθέξνπλ ηα ςάξηα, 

πξνηξέπεη γηα θαηαγγειία ζηελ Αγνξαλνκία φζσλ εκπφξσλ δελ ηεξνχλ απηέο θαη πξνεηδνπνηεί γηα 

θίλεζε ζηελ αγνξά ςαξηψλ απφ άιιεο πεξηνρέο, ηα νπνία, αλ θαη κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην θφζηνο, δελ 

είλαη θξέζθα. 
374

 Βι. ελδεηθηηθά «Υζεο ην εζπέξαο επεβιήζεζαλ λέαη δηαηηκήζεηο», Κήξπμ, 12/03/1948, αξ. θπι. 713 

& «Αη επεβιεζείζαη δηαηηκήζεηο ηεο Αγνξαλνκηθήο Δπηηξνπήο», 23/12/1948, αξ. θπι. 958. Με 

απφζηαζε 9 κελψλ νη ηηκέο ζε βαζηθά είδε δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο, φπσο π.ρ. άξηνο 

απφ 3.500 ζε 3.000 δξρ. ε νθά, αξλί γάιαθηνο απφ 13.000 ζε 16.000 δξρ. ε νθά, δπγνχξη απφ 9.000 ζε 

12.000 δξρ. ε νθά. 
375

 Leland G. Allbaugh, ζει. 256-257. 
376

 «Αη ηηκαί ησλ ηρζχσλ», Κήξπμ, 20/10/1948, αξ. θπι. 903. 
377

 Βηβιίνλ Πξάμεσλ Γεκάξρνπ 1948-1949, 15/10/1948, αξ. πξάμεο 172, φπνπ ππνλνείηαη πξφζεζε 

νδεγνχ θαηαβξεθηήξνο ηνπ Γήκνπ γηα παξάλνκε κεηαθνξά λεξνχ πξνο πψιεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Αθξσηεξίνπ. 
378

 «χιιεςηο ιαζξεκπφξσλ ζηγαξνράξηνπ», Κήξπμ, 17/06/1948, αξ. θπι. 796. 
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δηθηχσλ  ή  πνιηηηθψλ  ζθνπηκνηήησλ  ζπλέρηδε  ζηα  ηέιε  ηεο  δεθαεηίαο  λα  

αληηκεησπίδεη  πξνβιήκαηα  ίδηα  κε  ηηο  πξψηεο  κέξεο  ηεο  απειεπζέξσζεο.   

Οη  πξνζπάζεηεο  πνπ  έγηλαλ  ζηνλ  νηθνλνκηθφ  ηνκέα – φζν  απηφο  

κπνξνχζε  λα  δηαρσξηζηεί  απφ  άιινπο  ηνκείο – δελ  ήηαλ  ακειεηέεο.  Αξθεηά  

απνθαζηζηηθή,  εμάιινπ,  ήηαλ  ε  εθαξκνγή  ζεζκψλ  παξέκβαζεο  ζηελ  

νηθνλνκία
379

. Τζηεξνχζαλ,  φκσο,  ζην  ζρεδηαζκφ  θαη  ηελ  κεζνδηθή  εθαξκνγή  

ηνπο,  κε  απνηέιεζκα  πνιιέο  ζπνξαδηθέο  θηλήζεηο  λα  κελ  απνθέξνπλ  ην  

επηζπκεηφ  απνηέιεζκα,  πνπ  ήηαλ  ε  βειηίσζε  ησλ  δνκψλ,  αιιά  λα  

πεξηνξίδνληαη  ζηελ  πξνζπάζεηα  αληηκεηψπηζεο  ησλ  βξαρππξφζεζκσλ  αλαγθψλ.  

Ζ  εηθφλα  ηεο  νηθνλνκίαο  θαη  ησλ  θνηλσληθψλ  ηεο  πξνεθηάζεσλ  πεξηγξαθφηαλ  

γιαθπξά  ζε  έλα  άξζξν  ζηα  κέζα  ηνπ  1949,  φπνπ  ε  κηζζνινγηθή  αλεπάξθεηα  

ηεο  πιεηνςεθίαο  ησλ  κηζζσηψλ  θαη  εξγαηψλ  ζπλδεφηαλ  κε  ηελ  αγνξαζηηθή  

ηνπο  δχλακε.  Ο  κέζνο  φξνο  κηζζνχ  ελφο  δεκφζηνπ  ππαιιήινπ  αλεξρφηαλ  ζηηο  

400.000  δξρ.,  ελψ  ην  εκεξνκίζζην  ελφο  εξγάηε  είρε  χςνο  20.000 – 25.000  δξρ.  

θαη  ππνινγηδφηαλ  φηη  θάζε  κήλα  ηα  εκεξνκίζζηα  αλέξρνληαλ,  θαηά  κέζν  φξν,  

ζε  δέθα  έσο  είθνζη.  Οη  επηρνξεγήζεηο  πξνο  ηηο  νηθνγέλεηεο  ζηξαηησηψλ  

ππνινγίδνληαλ  ζηηο  100.000 – 300.000 δξρ.  ην  κήλα,  ελψ  νη  «ζπκκνξηόπιεθηνη»  

ιάκβαλαλ  πεξίπνπ  1.500 δξρ.  θαη‟ άηνκν  ηε  κέξα.  Σελ  ίδηα  ζηηγκή,  κία  

ηξηκειήο  νηθνγέλεηα  ρξεηαδφηαλ  κφλν  γηα  ηε  δηαηξνθή  ηεο  πεξίπνπ  10.000  δξρ.  

εκεξεζίσο
380

. 

 

Γημόζια  ςγεία – Κοινωνική  ππόνοια 

 Καζξέθηεο  ηνπ  βηνηηθνχ  επηπέδνπ  ησλ  θαηνίθσλ  ήδε  πξηλ  ηελ  

απειεπζέξσζε  ήηαλ  ε  δεκφζηα  πγεία  ηνπο.  Ζ  Κξήηε  ζπλνιηθά, αληηκεηψπηδε  

απφ  ην  κεζνπφιεκν  ηε  ιέπξα, φπσο  θαη  ζνβαξφ  πξφβιεκα  επέθηαζεο  ηεο  

θπκαηίσζεο.  Άιιεο  αζζέλεηεο,  επξχηαηα  δηαδεδνκέλεο  κεηά  ην  1945,  ήηαλ  ε  

εινλνζία,  ν  ηχθνο,  ε  πλεπκνλία  θαη  ε  δπζεληεξία
381

.  πγθεθξηκέλα  γηα  ηα  

Υαληά,  ε  πεξίνδνο  νιφθιεξεο  ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ  1940  παξνπζίαζε  κία  

                                                           
379

 Υξήζηνο Υαηδεησζήθ, «Ζ πεξίνδνο ηεο αλαζπγθξφηεζεο 1945-1953 σο ζηηγκή ηεο ζχγρξνλεο 

ειιεληθήο θαη επξσπατθήο ηζηνξίαο», ν.π., ζει. 23. 
380

 «Ζ απεξγία-Μεξηθέο αιήζεηεο πνπ πξέπεη λα ιερζνχλ», Κήξπμ, 07/04/1949, αξ. θπι. 1044. 
381

 Leland G. Allbaugh, ζει. 23. 
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εληππσζηαθή  αχμεζε  λφζσλ,  ε  νπνία  επαλήιζε ζηα  πξνπνιεκηθά  επίπεδα  κεηά  

ην  1950.  Φπκαηίσζε,  εινλνζία,  πλεπκνλία,  αιιά  θαη  θαξδηαθά  λνζήκαηα   θαη  

γεξνληηθφο  καξαζκφο  απνηέιεζαλ  ηηο  πξψηεο  αηηίεο  ζαλάηνπ  γηα  ηελ  πφιε  ησλ  

Υαλίσλ
382

.  Πάγηα  παξνπζία  είραλ,  ήδε  απφ  ην  κεζνπφιεκν,  θαη  ηα  δεξκαηηθά  

θαη  αθξνδίζηα  λνζήκαηα,  ελψ  πεξηζηαζηαθά  εκθαλίζηεθε  αλάγθε  αληηκεηψπηζεο  

ακνηβάδσζεο,  ηξαρσκάησλ,  λφζνπ  Καιαδάξ
383

,  γξίπεο
384

  θαη  ιχζζαο
385

.  

 Ζ  πιεηνςεθία  απηψλ  ησλ  αζζελεηψλ  ζρεηηδφηαλ  κε  ην  επίπεδν  

δηαβίσζεο  ησλ  θαηνίθσλ.  Σα  θπξηφηεξα  ζεκεία  ζηα  νπνία  εληνπίδνληαλ  

αλζπγηεηλέο  εζηίεο  ήηαλ  ην  λεξφ  θαη  ε  θαηνηθία.  Σν  απνρεηεπηηθφ  ζχζηεκα  ζηα  

Υαληά,  παξάθηην  δήκν,  ζηεξνχζε  ζε  ζρεδηαζκφ  γηα  θαηάιεμε  ησλ  ιπκάησλ  ζε  

κεγάιε  απφζηαζε  απφ  ηελ  αθηή,  πξάγκα  πνπ  δεκηνπξγνχζε  πηζαλφηεηεο  γηα  

κφιπλζε  ηνπ  πφζηκνπ  λεξνχ.  Αλάινγα,  ην  παιηφ,  κε  ζσζηά  ζπληεξεκέλν  

ζχζηεκα  ζσιελψζεσλ  χδξεπζεο  θαη  νη  θξήλεο  πνπ  ζπλδένληαλ  κε  απηφ,  

κπνξνχζαλ  επίζεο  λα  απνηειέζνπλ  πεγέο  κφιπλζεο
386

.  Οη  θπξηφηεξεο  αζζέλεηεο  

πνπ   πξνθαινχληαλ  απφ  ηε  κφιπλζε  ησλ  πδάησλ  ήηαλ  ν  ηχθνο  θαη  ε  

δπζεληεξία
387

.  

 Οη  θαηά  θαηξνχο  εκθαλίζεηο  επηδεκηψλ  γξίπεο  κεηαδίδνληαλ  κε  

πνηθίινπο,  εμαηξεηηθά  απινχο  ηξφπνπο,  φπσο  ε  νκηιία  ή  ε  θνηλή  ρξήζε  

νηθηαθψλ  αληηθεηκέλσλ  πνπ  δελ  είραλ  απνιπκαλζεί.  Ζ  ηζρπξνπνίεζε  ηνπ  ηνχ  κε  

ηε  κε   αληηκεηψπηζή  ηνπ  κπνξνχζε  λα  νδεγήζεη  ζε  ηξεηο  κνξθέο  γξίπεο,  

δηαθφξσλ  δηαβαζκίζεσλ: ηελ  γαζηξεληεξηθή,  ηελ  λεπξηθή  θαη  ηελ  αλαπλεπζηηθή,   

απφ  ηελ  νπνία  κπνξνχζε  λα  πξνθιεζεί  ε  πλεπκνλία
388

.   

 Ζ  ακνηβάδσζε,  αζζέλεηα  κεηαθεξφκελε  απφ  ηηο  κχγεο,  ζρεηηδφηαλ  

επίζεο  άκεζα  κε  δεηήκαηα  πγηεηλήο.  Ζ  απνκάθξπλζε  εζηηψλ  αθαζαξζηψλ,  φπσο  

ηα ζθνππίδηα,  θαη  ην  βξάζηκν  ησλ  ιαραληθψλ  ζπληζηνχληαλ  σο  βαζηθνί  ηξφπνη  

αληηκεηψπηζήο  ηεο
389

.  Αληίζηνηρα,  ηα  ηξαρψκαηα  κεηαδίδνληαλ  κε  ηελ  ρξήζε  
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 Άληα Μαιαλδξάθε, ν.π., Παξάξηεκα Γ‟, Πίλαθαο 21. 
383

 Leland G. Allbaugh, ζει. 170-171. 
384

 «Ζ γξίππε θαη ε απ‟ απηήο πξνθχιαμηο», Νέα Δπνρή, 23/04/1948, αξ. θπι. 257. 
385

 «Δπέθηαζηο ηεο ιχζζεο εηο Ν. Υαλίσλ», Κήξπμ, 16/04/1948, αξ. θπι. 745. 
386

 Leland G. Allbaugh, ζει. 23. 
387

 «Ζ επηδεκία ηπθνεηδνχο ππξεηνχ εηο ηνλ λνκφλ Υαλίσλ», Κήξπμ, 16/12/1948, αξ. θπι. 952. 
388

 «Ζ γξίππε θαη ε απ‟ απηήο πξνθχιαμηο», Νέα Δπνρή, 23/04/1948, αξ. θπι. 257. 
389

 «Ζ πγεία εηο ηνλ λνκφλ Υαλίσλ, Α‟», Κήξπμ, 19/07/1949, αξ. θπι. 1131. 
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εηδψλ  πνπ  δελ  είραλ  απνιπκαλζεί  επαξθψο,  φπσο  π.ρ.  πεηζεηψλ  θαη  κπνξνχζαλ  

λα  νδεγήζνπλ  ζε  ηχθισζε. 

 Ζ  κεηάδνζε  ηεο  θπκαηίσζεο  είρε  άκεζε  εμάξηεζε  απφ  ηνλ  εμαεξηζκφ  

θαη  θσηηζκφ  ηνπ  ρψξνπ  θαηνηθίαο,  πνπ  απαηηνχληαλ  λα  είλαη  ζπζηεκαηηθφο  θαη  

απφ  ηελ  ηήξεζε  ζσζηήο  δηαηξνθήο
390

.  Δπίζεο,  κεγάιε  ζεκαζία  είρε  ε  έγθαηξε  

αληηκεηψπηζή  ηεο  κε  άκεζε  επηθνηλσλία  ηνπ  αζζελνχο  κε  ην  αξκφδην  ηαηξηθφ  

πξνζσπηθφ
391

.  Ζ  εινλνζία,  ηέινο,  κεηαδηδφηαλ  κέζσ  εληφκσλ  γχξσ  απφ  

ειψδεηο  πεξηνρέο
392

. Ζ  εκθάληζή  ηεο  ζηα  Υαληά  άγγηδε  ην  11%  ησλ  νηθνγελεηψλ   

ηεο  πφιεο  ην  1947
393

.    

Ζ  δηακνλή  κεγάινπ  κέξνπο  ηνπ  πιεζπζκνχ  ηεο  πφιεο  ζε  παξαπήγκαηα,  

φπσο  εθηέζεθε  παξαπάλσ,  ζήκαηλε  ειάρηζηε  ηήξεζε  ησλ  θαλφλσλ  πγηεηλήο.   Οη  

παξάγθεο  πνπ  ζηήλνληαλ  γχξσ  ή  πάλσ  ζηα  ηείρε  δελ  είραλ  παξνρή  λεξνχ  θαη  

ειεθηξηθνχ  ξεχκαηνο.  Μπνξνχκε  λα  πηζαλνινγήζνπκε  φηη  νη  ππεξεζίεο  

θαζαξηφηεηαο  ηνπ  Γήκνπ  δελ  επζχλνληαλ  γηα  ηελ  θαζαξηφηεηα  ζε  απηέο  ηηο  

πεξηνρέο  θαη  δε  γλσξίδνπκε  πψο  γηλφηαλ  ε  κεηαθνξά  ησλ  απνξξηκκάησλ  ζηνπο  

ρψξνπο  ζπγθέληξσζήο  ηνπο  εθηφο  πφιεο
394

.  Ζ  ίδηα  ε  έθηαζε  ησλ  αζζελεηψλ,  

φκσο,  θαηαδεηθλχεη  φηη  ε  ηήξεζε  πγηεηλήο  εληφο  ηεο  πφιεο  ήηαλ  ειιεηκκαηηθή,  

ελψ  επηδεηλψζεθε  ην  1949  κε  αθνξκή  ηηο  πιεκκχξεο  πνπ  δεκηνχξγεζαλ  λέν  

θχκα  αζηέγσλ.  Οη  ηειεπηαίνη  ζηεγάζηεθαλ,  κέρξη  ηελ  εχξεζε  άιιεο  ιχζεο,  ζε  

ζθελέο  ζηελ  ήδε  ππνβαζκηζκέλε  πεξηνρή  ηνπ  Κνπκ-Καπί,  αλά  ηέζζεξηο  ή  

πέληε  νηθνγέλεηεο
395

.   

Οη  δνκέο  ηεο  δεκφζηαο  πγείαο  ζηελ  πφιε,  ιφγσ  ηνπ  αξηζκνχ  ησλ  

ζνβαξψλ  αζζελεηψλ  ήδε  απφ  ην  κεζνπφιεκν,  ήηαλ  εθηεηακέλεο.  Μεηά  ηελ  

απειεπζέξσζε  ζπλέρηδε  ε  ιεηηνπξγία  ηνπ  Γεκνηηθνχ  Ννζνθνκείνπ,  πνπ  

πεξηιάκβαλε  θαη  ην  Σκήκα  Αθξνδίζησλ  Ννζεκάησλ. Σν  λνζνθνκείν  δηέζεηε  

ηξία  ηκήκαηα, ην  καηεπηηθφ, ην  παζνινγηθφ  θαη  ην  ρεηξνπξγηθφ
396

.  Σν  ζχλνιν  
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ησλ  θιηλψλ  ηνπ  ήηαλ  86  θαη  απεπζπλφηαλ  ζηελ  πεξίζαιςε  νιφθιεξνπ  ηνπ  

λνκνχ
397

. 

 Σν  Γεκνηηθφ  Ννζνθνκείν  ππαγφηαλ  πιήξσο  ζην  Γήκν  Υαλίσλ,  κέρξη  

ην  1948  θαη  απηφο  ήηαλ  ππεχζπλνο  γηα  ηελ  επηρνξήγεζή  ηνπ
398

.  Απφ  ηνλ  

επφκελν  ρξφλν  έγηλε  αλάιεςή  ηνπ  απφ  ην  θξάηνο  θαη  ηα  θνλδχιηα  ηνπ  

παξέρνληαλ  απφ  ην  Τπνπξγείν  Τγηεηλήο
399

.  Κάζε  απφθαζε  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  

πκβνπιίνπ  ηνπ  Γεκνηηθνχ  Ννζνθνκείνπ  εγθξηλφηαλ  απφ  ην  Γεκνηηθφ  

πκβνχιην  ηεο  πφιεο. 

 Ζ  πεξίζαιςε  ζην  λνζνθνκείν  πιεξσλφηαλ  απφ  φινπο  ηνπο  αζζελείο,  κε  

εμαίξεζε  ηνπο  απφξνπο,  ηνπο  αλαπήξνπο  θαη  ηνπο  ζηξαηηψηεο  θαη  ηηο  

νηθνγέλεηέο  ηνπο
400

.  Γελ  εληνπίζηεθαλ,  επί  ηεο  παξνχζεο,  θαηάινγνη  κε  ηα  

αθξηβή  λνζήιηα  γηα  ηνπο  αζζελείο.  Σν  χςνο  ηνπο,  φκσο,  πξέπεη  λα  απμήζεθε  

αξθεηά  κεηαπνιεκηθά,  αλ  θξίλνπκε  απφ  ην  Σκήκα  Αθξνδίζησλ  Ννζεκάησλ,  

πνπ  ην  1946  αλαθνίλσζε  αληίηηκν  500  αληί  100  δξρ.  πνπ  ίζρπε  κέρξη  ηφηε
401

.     

Δπηπιένλ,  ην  λνζνθνκείν  δερφηαλ  εληζρχζεηο  ρξεκαηηθέο  θαη  πιηθέο  ηφζν  

απφ  δσξεέο  πινπζίσλ  πνιηηψλ
402

,  φζν θαη  απφ  ηηο  νξγαλψζεηο  ελίζρπζεο,  ηελ  

UNRRA  θαη  ηνλ  Δ.  Δμαηηίαο  ηεο  παξέκβαζεο  ηεο  πξψηεο  ρνξεγήζεθε  ην  

1948  ζην  Γεκνηηθφ  Ννζνθνκείν  αζζελνθφξν
403

.  πσο  θαίλεηαη,  φκσο,  ε  

νηθνλνκηθή  δπζπξαγία  δελ  ήηαλ  θάηη  πνπ  πάληα  κπνξνχζε  λα  απνθεπρζεί.  Σν  

1946  ην  ίδξπκα  δήηεζε  απφ  ην  Γεκνηηθφ  πκβνχιην  ηελ  αχμεζε  ηνπ  θφξνπ  

επί  ησλ  πξντφλησλ  πνπ  θπθινθνξνχζαλ  ζηελ  πφιε,  κε ζθνπφ  ε  δηαθνξά  λα  

πξνζθεξζεί  σο  ελίζρπζε  ζε  απηφ.  Ζ  πξφηαζε  εγθξίζεθε,  κε  ηνλ  φξν  λα  

γλσζηνπνηεζεί  ζην  θνηλφ  ν  ιφγνο  ηεο  επηβάξπλζεο
404

. 

Οη  ειπίδεο,  φηη  ε  ελζσκάησζε  ηνπ  λνζνθνκείνπ  ζην  θεληξηθφ  ζχζηεκα  

πγείαο  κεηά  ην  1948  ζα  βειηίσλε  ηα  νηθνλνκηθά  ηνπ,  κάιινλ  δηαςεχζηεθαλ.  Οη  
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απαηηήζεηο  γηα  αχμεζε  ησλ  θιηλψλ  θαη  ίδξπζε  λέσλ  ηκεκάησλ  πνπ  ζα  

ζηεγάδνληαλ  ζε  πξνγξακκαηηζκέλε  επέθηαζε  ηνπ  θηηξίνπ  δελ  είραλ  ηθαλνπνηεζεί  

κέρξη  ηα  ηέιε  ηνπ  1949,  πξνθαιψληαο  ηε  δηακαξηπξία  ηνπ  ίδηνπ  ηνπ  

πξνζσπηθνχ  ηνπ  ηδξχκαηνο
405

. 

Αληίζηνηρεο,  βαζηθέο  αλάγθεο  είραλ  ζθνπφ  λα  εμππεξεηήζνπλ  ην  

Φπρηαηξείν  θαη  ην  αλαηφξην,  αληηκεησπίδνληαο  φκσο,  επίζεο,  ειιείςεηο  

ππνδνκψλ.  Σν  1945  ηα  παξαπάλσ  ηδξχκαηα  δε  δηέζεηαλ  κφληκν  γηαηξφ,  έρνληαο  

200  θαη  100  θιίλεο  κε  αζζελείο  αληίζηνηρα
406

.  Οη  ίδηνη  νη  αζζελείο  ηνπ  

αλαηνξίνπ  θαηήγγεηιαλ  ηελ  αλεπάξθεηα  ησλ  αξρψλ  απέλαληη  ζηηο  αλάγθεο  ηνπ  

ηδξχκαηνο  θαη  ηεο  γεληθφηεξεο  πξνζπάζεηαο  λα  αληηκεησπηζηεί  ε  θπκαηίσζε
407

. 

Γεδνκέλνπ  φηη  κφλν  ην  10%  ησλ  αζζελψλ  πιήξσλαλ  λνζήιηα
408

,  ην  ίδξπκα  

είρε  απφιπηε  εμάξηεζε  απφ  ηελ  θξαηηθή  επηρνξήγεζε.  ην  ηέινο  ηεο  δεθαεηίαο  

ζην  αλαηφξην  νη  θιίλεο  είραλ  απμεζεί  θαηά  30,  ελψ  ν  δηεπζπληήο  ηνπ  

αηηνχληαλ  ζηνηρεηψδεηο  θηηξηαθέο  κεηαηξνπέο  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηεο  λφζνπ, 

φπσο  ήηαλ  βεξάληεο  πνπ  ζα  εμαζθάιηδαλ  αέξα  θαη  ήιην  γηα  ηνπο  αζζελείο  θαη  

πιπληήξηα  γηα  ηελ  απνζηείξσζε  ηνπ  ηκαηηζκνχ
409

.   

Μεγάινο  αξηζκφο  πεξηζηαηηθψλ  θηινμελνχληαλ,  επίζεο,  ζην  Πνιπηαηξείν  

Υαλίσλ.  Σν  ίδξπκα  απηφ  πεξηιάκβαλε  ην  Λατθφ  Ηαηξείν  &  Φαξκαθείν  πνπ  

ιεηηνπξγνχζε  ήδε  πξηλ  ηνλ  πφιεκν,  έλα  αληηηξαρσκαηηθφ  ηαηξείν  κε  ηκήκα  γηα  

ελήιηθεο  θαη  καζεηέο,  έλα  αληηθπκαηηθφ  ηαηξείν  θαη  ηκήκα  αληηθπκαηηθνχ  

εκβνιίνπ,  έλα  ηκήκα  αθξνδίζησλ  λνζεκάησλ,  έλα  παηδηαηξηθφ  ηκήκα  ηνπ  

ΠΗΚΠΑ  θαη  έλα  αθηηλνινγηθφ
410

.  Καηά  ην  έηνο  1948  ην  πνιπηαηξείν  δέρηεθε  

ζρεδφλ  18.000  πεξηζηαηηθά  θαη,  παξάιιεια,  ιεηηνπξγνχζε  επηθνπξηθά  ζε  

πεξηζηαηηθά  εθηφο  πφιεο,  φπνπ  δελ  ππήξρε  θακία  ππνδνκή  δεκφζηαο  πγείαο.  Οη  

δηακαξηπξίεο  γηα  ηηο  δπζθνιίεο  ιεηηνπξγίαο  ελφο  ηδξχκαηνο  πνπ  θάιππηε  ηφζν  

κεγάιεο  αλάγθεο  ήηαλ  έληνλεο  πέληε  ρξφληα  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε,  δεδνκέλνπ  

φηη,  ελδεηθηηθά,  ζην  πξνζσπηθφ  ηνπ  πεξηιακβαλφηαλ  κφλν  κία  λνζνθφκα
411

.   
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Σέινο,  ζηελ  πφιε  ιεηηνπξγνχζαλ  13  κηθξέο  ηδησηηθέο  θιηληθέο  θαη  

ηαηξεία,  πνπ  ζπληεξνχληαλ  ιφγσ  ηεο   έιιεηςεο  θιηλψλ  ζηα  δεκφζηα  θαη  

δεκνηηθά  ηδξχκαηα,  πνπ  έπξεπε  λα  εμππεξεηνχλ  νιφθιεξν  ην  λνκφ
412

.  ε  απηά  

πεξηιακβάλνληαλ  ηαηξεία  δεξκαηηθψλ  θαη  αθξνδίζησλ  λνζεκάησλ,  φπσο  επίζεο  

θαη  νδνληηαηξεία
413

.  Γηα  πνιιά  απφ  ηα  ηειεπηαία  ε  ιεηηνπξγία  ηνπο  μεθίλεζε  

αξθεηά  αξγά,  δεδνκέλεο  ηεο  έιιεηςεο  πηζηψζεσλ
414

. 

ηελ  πξνζπάζεηα  ελάληηα  ζηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  θπξηφηεξσλ  

κνιπζκαηηθψλ  αζζελεηψλ,  δειαδή  ηεο  εινλνζίαο  θαη  ηεο  θπκαηίσζεο,  

ζεκαληηθή  ήηαλ  ε  ζπλδξνκή  ηνπ  Δ  θαη  ηεο  UNRRA,  πνπ  ελίζρπζαλ  ηηο  

απαηηήζεηο  ζε  πιηθά  ησλ  παξαπάλσ  ηδξπκάησλ.   Ζ  θαηαπνιέκεζε  ησλ  δχν  

αζζελεηψλ  έγηλε  πάλσ  ζηνπο  άμνλεο  ησλ  ςεθαζκψλ  ηεο  πφιεο,  ηεο  ζεξαπείαο  

κε  θάξκαθα  θαη  ηεο  πξφιεςεο  κε  εκβφιηα.  Απφ  ηα  ηέιε  ηνπ  1945  

απνθαζίζηεθε  ε  αληηκεηψπηζε  ηεο  εινλνζίαο  κε  ςεθαζκνχο  ηνπ  θαξκάθνπ  

DDT.  Ζ  UNRRA,  πνπ  είρε  αλαιάβεη  ηελ  αλζεινλνζηαθή  εθζηξαηεία  ζην  λεζί,  

αλαθνίλσζε  ηελ  απνζηνιή  10  αεξνπιάλσλ  ςεθαζκνχ
415

.  ε  ππθλνθαηνηθεκέλεο  

πεξηνρέο  ν  ςεθαζκφο  εληζρχζεθε  απφ  αληίζηνηρν  εδάθνπο,  ην  πξνζσπηθφ  γηα  

ηνλ  νπνίν  πξφζθεξε  ν  Γήκνο
416

.  Σν  1949  ε  εινλνζία  ζεσξνχληαλ  ζρεδφλ  

παξειζφλ,  ελψ  νη  ςεθαζκνί  κε  DDT  είραλ  ζπκβάιεη  ζηελ  αληηκεηψπηζε  θαη  

ηεο  λφζνπ  Καιαδάξ
417

. 

Σν  κεγαιχηεξν  κέξνο  ηεο  αληηθπκαηηθήο  εθζηξαηείαο  είρε  αλαιάβεη  ν  

Δ.  Ο  θεληξηθφο  άμνλαο  αληηκεηψπηζεο  ηεο  αζζέλεηαο  ήηαλ  ε  ρξήζε  ηεο  

πεληθηιίλεο,  ε  νπνία  εηζαγφηαλ  απφ  ην  εμσηεξηθφ  κε  έμνδα  ηνπ  θξάηνπο,  

πξάγκα  ην  νπνίν  πξνθάιεζε  θαηά  πεξηφδνπο  θαη  κείσζε  ησλ  πνζνηήησλ  πνπ  

δηνρεηεχνληαλ  ζηα  αληηθπκαηηθά  ηδξχκαηα
418

.  Δηδηθφ  ηκήκα  γηα  ηνλ  εκβνιηαζκφ  

βξεθψλ  είρε  δεκηνπξγεζεί  ζην  Αληηθπκαηηθφ  Κέληξν  ηνπ  Πνιπηαηξείνπ,  ην  

νπνίν  επηρνξεγνχληαλ  απφ  ηνλ  Δ
419

.  ζνλ  αθνξά  ηελ  ελεκέξσζε  κε  ζθνπφ  

ηελ  πξφιεςε  ηεο  θπκαηίσζεο,  πνπ  απνηεινχζε  θαη  αίηεκα  ηνπ  σκαηείνπ  
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Φπκαηηθψλ  Υαλίσλ
420

,  σο  έλα  βαζκφ  πξαγκαηνπνηήζεθε  απφ  εζειφληξηεο  

λνζνθφκεο  ηνπ  Δ. 

ηνλ  επξχηεξν  ρψξν  ηεο  θνηλσληθήο  πξφλνηαο  εληάζζνληαλ  θαη  ν  

ζεζκφο  ηνπ  Γεκνηηθνχ  Γεξνθνκείνπ  θαη  ε  θξνληίδα  ησλ  νξθαλψλ,  έθζεησλ  θαη  

λφζσλ  παηδηψλ  ηεο  πφιεο,  φπσο  θαη  νη  παξνρέο  γηα  ηνπο  άπνξνπο.  Σν  

Γεκνηηθφ  Γεξνθνκείν  εληαζζφηαλ  θαη  απηφ  ζηε  δηθαηνδνζία  ηνπ  Γήκνπ  

Υαλίσλ.  Οη  απνθάζεηο  ηνπ  θαη  νη  πξνυπνινγηζκνί  ηνπ  εγθξίλνληαλ  απφ  απηφλ.  

ηελ  επηθαηξφηεηα  ηεο  επνρήο  ην  γεξνθνκείν  δελ  είρε  αλαθνξέο.  Μέζα  απφ  ηα  

πξαθηηθά  ηνπ  Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ  ε  ιεηηνπξγία  ηνπ  θαηλφηαλ  κηθξήο  

εκβέιεηαο,  θαζψο  ε  επηρνξήγεζή  ηνπ  ήηαλ  αξθεηά  κηθξφηεξε  απφ  απηήλ  ηνπ  

λνζνθνκείνπ
421

.  Φηινμελνχζε  άγλσζην  αξηζκφ  ειηθησκέλσλ  θαη  πξνζπαζνχζε  

κέζα  απφ  ηελ  νηθνλνκηθή  ζηήξημε  ηνπ  δήκνπ  θαη  ηνπ  θξάηνπο  λα  αληαπνθξηζεί  

ζηηο  απαηηήζεηο  ηεο  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  θαη  ησλ  αζζελψλ  ηνπ
422

.   

Οη  φξνη  ππνδνρήο  ηξνθίκσλ  ζην  γεξνθνκείν  θαίλεηαη  φηη  ήηαλ  ίδηνη  κε  

απηνχο  ηνπ  λνζνθνκείνπ.  Οη  άπνξνη  ειηθησκέλνη  δελ  πιήξσλαλ
423

,  ζε  αληίζεζε  

κε  ηνπο  ππφινηπνπο,  νη  νπνίνη  κάιηζηα  αλ  θαζπζηεξνχζαλ  ηηο  νθεηιέο  ηνπο  

πξνο  ην  ίδξπκα  θηλδχλεπαλ  κε  απνβνιή  ηνπο  απφ  απηφ,  απφ  ιίγνπο  κήλεο  

κέρξη  κφληκα
424

. 

Σα  ηξφθηκά  ηνπ  ηα  πξνκεζεπφηαλ  απφ  ζπκβεβιεκέλα  παληνπσιεία  θαη  

ιαραλνπσιεία  ηεο  πφιεο
425

.  Οη  δσξεέο  πξνο  ην  γεξνθνκείν  επελδχνληαλ  ζε  

είδε  άκεζεο  αλάγθεο,  φπσο  ήηαλ  ε  δηαηξνθή
426

  θαη  ν  ηκαηηζκφο  ησλ  ηξνθίκσλ  

ηνπ  ηδξχκαηνο
427

.  Σα  παξαπάλσ,  εμάιινπ,  απνξξνθνχζαλ  ηνλ  θχξην  φγθν  ησλ 

εμφδσλ  ηνπ,  καδί  κε  ηνπο  κηζζνχο  ησλ  ππαιιήισλ  ηνπ
428

.  

                                                           
420

 «Πξνθήξπμηο ηνπ πιιφγνπ Φπκαηηθψλ», Νέα Δπνρή, 21/11/1947, αξ. θπι. 160.  
421

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1947, 16/06/1947, αξ. απνθ. 251, φπνπ 

ε έγθξηζε γηα ην Γεκνηηθφ Ννζνθνκείν αλεξρφηαλ ζηα 50.000.000 δξρ. ελψ γηα ην Γεκνηηθφ 

Γεξνθνκείν ζηα 35.000.000 δξρ. 
422

Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1949, 20/07/1949, αξ. απνθ. 361, φπνπ ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ Γεξνθνκείνπ ηα βαζηθφηεξα έζνδα πξνέξρνληαη θαηά ζεηξά απφ ην 

δήκν θαη ην θξάηνο. 
423

 ην ίδην, 04/11/1949, αξ. απνθ. 494. 
424

 Ο.π., αξ. απνθ. 491. 
425

 Βι. ελδεηθηηθά, ν.π., 28/02/1949, αξ. απνθ. 98. 
426

 «Τπέξ ηνπ Γεξνθνκείνπ», Παξαηεξεηήο, 10/05/1945, αξ. θπι. 1118. 
427

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1949, 28/02/1949, αξ. απνθ. 100. 
428

 ην ίδην, 20/07/1949, αξ. απνθ. 361. 
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Πάγηα  πνιηηηθή  ηνπ  Γήκνπ  θαη  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε  ήηαλ  ε  

ελίζρπζε  ησλ  λφζσλ,  έθζεησλ  θαη  νξθαλψλ  παηδηψλ  ηεο  πφιεο.  ηνπο  

πξνυπνινγηζκνχο  θάζε  έηνπο  ππήξραλ   θεθάιαηα  πνπ  εγθξίλνληαλ  γηα  ηε  

δηαηξνθή  ησλ  παηδηψλ  απηψλ,  ηελ  νπνία  αλαιάκβαλαλ  λνζνηξφθνη
429

.  Σα  πνζά  

απηά  ζπκπιεξψλνληαλ  κε  πάγηεο  πξφζζεηεο  επηρνξεγήζεηο  ηηο  πεξηφδνπο  ησλ  

Υξηζηνπγέλλσλ  θαη  ηνπ  Πάζρα
430

.    πνξαδηθέο  εληζρχζεηο  πξνο  ηα  νξθαλά  

παηδηά  ππήξμαλ  θαη  απφ  δηάθνξνπο  άιινπο  θνξείο,  φπσο  ήηαλ  ε  Διιεληθή  

Πνιεκηθή  Πεξίζαιςε
431

  ή  νκνγελείο  απφ  ηηο  ΖΠΑ
432

. 

Σέινο,  ν  Γήκνο  αθνινχζεζε  θαζ‟ φια  ηα  ρξφληα  ηεο  πξψηεο  

κεηαπνιεκηθήο  πεξηφδνπ  κία  εληζρπηηθή   πνιηηηθή  απέλαληη  ζηνπο  απφξνπο.  Χο  

ηέηνηνπο  φξηδε  ηφζν  απηνχο  πνπ  είραλ  θαζνξηζζεί  κε  θξηηήξηα  ηνπ  θξάηνπο  θαη  

ησλ  κεραληζκψλ  αλαζπγθξφηεζεο,  φζν  θαη  πνιίηεο  πνπ  ν   ίδηνο  ν  Γήκνο  

έθξηλε  σο  αλαμηνπαζνχληεο.  ηελ  ηειεπηαία  θαηεγνξία,  ππφ  ηνλ  γεληθφηεξν  

ηίηιν  «βνεζεκαηνύρνη  ηνπ  Γήκνπ»,  εληάζζνληαλ  θπξίσο  άηνκα  πνπ  ππήξμαλ  

δεκνηηθνί  ππάιιεινη  θαη,  γηα  πνηθίινπο  ιφγνπο,  δελ  δηθαηνχληαλ  ζχληαμεο  ή  

νηθνγέλεηεο  απνβησζάλησλ  ππαιιήισλ  ή  νηθνγέλεηεο  ζηξαηεπκέλσλ  ή, ηέινο,  

ππάιιεινη  ηεο  θαηψηεξεο  κηζζνινγηθήο  βαζκίδαο  ηνπ  Γήκνπ,  θπξίσο  

θαζαξηζηέο.  Απφ  ηα  άηνκα  απηά,  δελ  εληάζζνληαλ  φινη  κφληκα  ζηνπο  

θαηαιφγνπο  ησλ  βνεζεκαηνχρσλ.  Οη  εληζρχζεηο  πξνο  νξηζκέλνπο  ήηαλ  

πεξηζηαζηαθέο
433

.  

Ζ  βνήζεηα  πξνο  ηελ  θαηεγνξία  απηή  ησλ  πνιηηψλ  είρε  ηξεηο  βαζηθνχο  

θαη  κφληκνπο  άμνλεο.  Ο  πξψηνο  ήηαλ  ε  θάιπςε  ησλ  λνζειίσλ  ηνπο
434

,  ζε  

                                                           
429

 Βι. ελδεηθηηθά Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 22/06/1945, αξ. απνθ. 54 θαη 

Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 21/07/1948, αξ. απνθ. 430. Σα  πνζά πνπ 

εγθξίζεθαλ ήηαλ 300.000 δξρ. θαη 10.000.000 δξρ. αληίζηνηρα. Απηά, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

αληηπξνζψπεπαλ πεξίπνπ ην 13-14% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηνπ δήκνπ γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. 
430

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1947, 13/08/1947, αξ. απνθ. 349 θαη 

Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 15/12/1948, αξ. απνθ. 641. Καηά ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1946, ν κνλαδηθφο ζηνλ νπνίν δελ αλαγξάθεηαη πνζφ γηα ζπληήξεζε εθζέησλ, 

ιακβάλεηαη απφθαζε γηα ηε κεληαία απνδεκίσζε ησλ λνζνηξφθσλ ζε 25.000 δξρ., Βηβιίνλ Απνθάζεσλ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 11/03/1946, αξ. απνθ. 94. 
431

 «100.000 δνιάξηα ππέξ ησλ νξθαλψλ Κξήηεο», Κήξπμ, 03/05/1947, αξ. θπι. 447. 
432

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1947, 12/12/1947, αξ. απνθ. 496. 
433

 Ζ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε πξνθχπηεη απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη απνθάζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ πεληαεηία 1945-1949. 
434

 Βι. ελδεηθηηθά ηηο εγθξίζεηο ζρεηηθψλ πνζψλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ 1945 θαη 1948, φπνπ 

εγθξίζεθαλ αληίζηνηρα 100.000 δξρ. θαη 1.000.000 δξρ. γηα λνζήιηα. Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ 1945, 22/06/1945, αξ. απνθ. 54 θαη Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 

21/07/1948, αξ. απνθ. 430. 
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πεξίπησζε   πνπ  δελ  δηθαηνινγνχληαλ  απφ  θάπνηνλ  άιιν  θνξέα,  ε  δεχηεξε  ήηαλ  

ε  πάγηα  νηθνλνκηθή  ελίζρπζή  ηνπο  ηηο  πεξηφδνπο  ησλ  Υξηζηνπγέλλσλ  θαη  ηνπ  

Πάζρα
435

  θαη  ε  ηξίηε  ήηαλ  ε  αλάιεςε  ησλ  εμφδσλ  θεδείαο  ηνπο
436

.   

Πέξαλ  ησλ  κνλίκσλ  παξνρψλ,  πιήζνο  ήηαλ  νη  έθηαθηεο  απνθάζεηο  ηνπ  

Γεκνηηθνχ  πκβνπιίνπ  γηα  παξνρέο  ζε  βνεζεκαηνχρνπο.  Απηέο  πεξηιάκβαλαλ  

είηε  δηαλνκή  ρξεκαηηθψλ  βνεζεκάησλ  απεπζείαο  κέζσ  ηνπ  Γήκνπ
437

,  είηε  

ζπλδξνκή  ηνπ  Γήκνπ  ζε  εξάλνπο  ππέξ  ησλ  απφξσλ
438

,  είηε  ζπκκεηνρή  ζε  

έμνδα  λνζειείαο  ή  έμνδα  θεδεηψλ  πξψελ  ππαιιήισλ  ηνπ  Γήκνπ,  πξνο  

ελίζρπζε  ησλ  νηθνγελεηψλ  ηνπο
439

.  Σν  χςνο  ησλ  βνεζεκάησλ  δελ  ήηαλ  κεγάιν,  

αλ  ζπγθξίλεη  θαλείο  ηα  πνζά  πνπ  εγθξίλνληαλ  ζηνπο  εηήζηνπο  πξνυπνινγηζκνχο  

κε  ηε  ζπρλφηεηα  παξνρήο  εληζρχζεσλ  θαη  κε  ηνλ  αξηζκφ  ησλ  αηφκσλ  ζηα  

νπνία  κνηξάδνληαλ  ηα  ρξήκαηα.  Ο  αξηζκφο  απηφο,  ζχκθσλα  κε  ηνπο  ζρεηηθνχο  

θαηαιφγνπο  ηνπ  δήκνπ,  θπκαηλφηαλ  θαζ‟ φιε  ηελ  πεληαεηία,  κεηαμχ  110  θαη  

180  αηφκσλ  πεξίπνπ
440

.  Σν  1946  κάιηζηα,  φζνη  ιάκβαλαλ  ηελ  νηθνλνκηθή  

ελίζρπζε  απφ  ην  Γήκν,  ππέβαιαλ  αίηεζε  ζχκθσλα  κε  ηελ  νπνία  δεηνχζαλ  

αχμεζε  ησλ  παξνρψλ,  θαζψο  ηα  πνζά  πνπ  δηαλέκνληαλ  δελ  επαξθνχζαλ  «νύηε  

δηα  ηελ  αγνξάλ  εκηζείαο  νθάο  θξέαηνο»
441

. 

 

Δκπαίδεςζη – Παιδεία  

 ηα  πιαίζηα  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο  ηεο  πφιεο  εληάρζεθε  θαη  ε  

εθπαίδεπζε.  Ζ  νξγάλσζή  ηεο  ππαγφηαλ  απεπζείαο  ζην  θξάηνο,  απφ  ην  νπνίν  

γίλνληαλ  θαη  νη  δηνξηζκνί  ησλ  δαζθάισλ  θαη  θαζεγεηψλ
442

.  ηελ  πφιε  ησλ  

                                                           
435

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1947, 03/04/1947, αξ. απνθ. 142. 
436

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 22/06/1945, αξ. απνθ. 54 θαη Βηβιίνλ Απνθάζεσλ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 21/07/1948, αξ. απνθ. 430, ζηνπο νπνίνπο πξνυπνινγηζκνχο εγθξίλνληαη 

πνζά 200.000 δξρ. θαη 2.000.000 δξρ. αληίζηνηρα γηα ηελ ηαθή ησλ απφξσλ. Ζ δηαδηθαζία 

πεξηιάκβαλε ηελ πιεξσκή κεηαθνξέα λεθξνχ, ηεξέα θαη λεθξνζάθηε. 
437

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 25/08/1948, αξ. απνθ. 443. 
438

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 01/10/1948, αξ. απνθ. 469, γηα 

αγνξά εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ εηζηηεξίσλ ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, ηεο νπνίαο ηα έζνδα ζα δηαηεζνχλ ζηα 

άπνξα παηδηά ζηξαηησηψλ. 
439

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1949, 24/11/1949, αξ. απνθ. 523. 
440

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1947, 14/07/1947, αξ. απνθ. 285, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 25/10/1948, αξ. απνθ. 523, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

1949, 13/04/1949, αξ. απνθ. 203. 
441

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 29/01/1946, αξ. απνθ. 41. 
442

 Leland G. Allbaugh, ζει. 25. 
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Υαλίσλ  ήδε  απφ  ηηο  αξρέο  ηεο  απειεπζέξσζεο  ιεηηνπξγνχζαλ  ζρνιεία  

πξσηνβάζκηαο  θαη  δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο.  Σα  πξψηα  έθηαλαλ  ηα  15  θαηά  

ην  ζρνιηθφ  έηνο  1947-1948  θαη  αξηζκνχζαλ  4.161  καζεηέο  θαη  63  κφληκνπο  

δαζθάινπο
443

.  Σα  δεχηεξα  ήηαλ  2,  αξξέλσλ  θαη  ζειέσλ  αληίζηνηρα,  θαη  ήδε  

απφ  ηελ  αξρή  ηεο  απειεπζέξσζεο  θαίλνληαλ  ελεξγά
444

  κε  2.580  καζεηέο  θαη  

51  θαζεγεηέο
445

.   

 Οη   ειιείςεηο  θπξίσο  ζηα  γπκλάζηα  ήηαλ  εκθαλείο.  ε  θάζε  θαζεγεηή  

ηνπ  Γπκλαζίνπ  Αξξέλσλ  αληηζηνηρνχζαλ  58  καζεηέο,  ελψ  γηα  ην  Γπκλάζην  

Θειέσλ  ε  αληηζηνηρία  ήηαλ  43  καζήηξηεο  αλά  θαζεγεηή
446

.  Οη  ειιείςεηο  

ππνδνκψλ  ζε  ζξαλία,  έδξεο,  γξαθεία,  θαξέθιεο  θαη  βηβιηνζήθεο  ήηαλ  κεγάιεο
447

  

θαη  γηα  ην  ιφγν  απηφ  αξθεηά  ζρνιεία  θαηέθεπγαλ  ζε  αηηήζεηο  πξνο  ην  Γήκν,  

γηα  νηθνλνκηθή  ελίζρπζε  πνπ  ζα  δηνρεηεπφηαλ  ζε  πιηθφ  άκεζεο  αλάγθεο
448

.  ε  

αξθεηέο  πεξηπηψζεηο  ε  αλαζπγθξφηεζε  ησλ  ζρνιείσλ  θαίλεηαη  φηη  γηλφηαλ  κέζα  

απφ  πξνζσπηθή  εξγαζία  θαζεγεηψλ,  καζεηψλ  θαη  γνλέσλ,  ζην  βαζκφ  πνπ  νη  

ηειεπηαίνη  είραλ  ηελ  επρέξεηα  λα  πξνζθέξνπλ  ζηνηρεησδψο  θάπνηα  πιηθά
449

.  

Έθηαθηεο  πξνζθνξέο  θαηέθηαλαλ  θαηά  θαηξνχο  θαη  απφ  νκνγελείο
450

. 

 Πέξαλ ηνπ  δεηήκαηνο  ησλ  ππνδνκψλ,  ηα  ζρνιεία  έπξεπε  λα  

αληαπνθξηζνχλ  ζηνλ  επξχηεξν  θνηλσληθφ  ηνπο  ξφιν,  παξέρνληαο  ζηνπο  καζεηέο  

ζπζζίηηα.  Σν  θξάηνο  θαη  νη  νξγαλψζεηο  εθνδηαζκνχ  παξείραλ  ζηα  ζρνιεία  ηα  

απαηηνχκελα  ηξφθηκα  γηα  ηα  καζεηηθά  ζπζζίηηα,  γηα  ηα  νπνία  φθεηιαλ  λα  

πιεξψλνπλ  νη  καζεηέο,  κε  εμαίξεζε  ηνπο  απφξνπο
451

.  Οη  εηζπξάμεηο  ζπρλά  δελ  

ήηαλ  πιήξεηο,  ιφγσ  ηεο  νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο  ησλ  γνλέσλ  θαη  ηα  

εηζπξαηηφκελα  πνζά  δελ  επαξθνχζαλ  πάληα  γηα  ηα  απαηηνχκελα  έμνδα.  Γηα  ηνλ  

έιεγρν  θαη  ηελ  νξγάλσζε  ηεο  παξαπάλσ  δηαδηθαζίαο  ν  Γήκνο  Υαλίσλ  

                                                           
443

 ην ίδην, ζει. 548, Παξάξηεκα, Πίλαθαο Α67. 
444

 «Γπκλάζηνλ Θειέσλ Υαλίσλ», Παξαηεξεηήο, 06/02/1945, αξ. θπι. 1038, «Έλαξμηο ησλ καζεκάησλ 

ησλ γπκλαζίσλ», Παξαηεξεηήο, 17/03/1945, αξ. θπι. 1072. 
445

 Leland G. Allbaugh, ζει. 549, Παξάξηεκα, Πίλαθαο Α68. 
446

 ην ίδην. 
447

 «Σν Γπκλάζηνλ Αξξέλσλ Υαλίσλ», Κήξπμ, 20/01/1946, αξ. θπι. 53. 
448

 Βι. ελδεηθηηθά Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 21/12/1945, αξ. απνθ. 247 γηα 

παξνρή ειεθηξνδφηεζεο ζην ζρνιείν θαη Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 

25/10/1946, αξ. απνθ. 395 γηα ελίζρπζε γηα αγνξά γξαθείσλ θαη εδξψλ. 
449

 «Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζηο εηο ηα ζρνιεία», Κήξπμ, 28/02/1947, αξ. θπι. 394. 
450

 Βι. ελδεηθηηθά «Γσξεά ραξηψλ εηο ηα ζρνιεία ηεο λήζνπ», Κήξπμ, 07/04/1949, αξ. θπι. 1044. 
451

 «Σα καζεηηθά ζπζζίηηα», Κήξπμ, 28/02/1947, αξ. θπι. 394, απ‟ φπνπ θαη ηα ακέζσο παξαθάησ. 
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ζπγθξφηεζε  Δπηηξνπή  Μαζεηηθψλ  πζζηηίσλ
452

,  ελψ  ζηνπο  πξνυπνινγηζκνχο  

ηνπ  θαζηέξσζε  εηζθνξέο  γηα  ηελ  παξαπάλσ  επηηξνπή  θαη  γηα  ηε  ρνιηθή  

Δθνξεία
453

.  Παξάιιεια,  ν  Γήκνο  αλαιάκβαλε  ηελ  θάιπςε  ησλ  απαηηνχκελσλ  

ρξεκάησλ  γηα  ηελ  εγγξαθή  ησλ  απφξσλ  καζεηψλ  θαη  ηελ  αγνξά  ησλ  βηβιίσλ  

ηνπο
454

. 

 Παξά  ην  γεγνλφο  φηη  ε  εθπαίδεπζε  ήηαλ  ηνκέαο  ζηε  δηθαηνδνζία  ηνπ  

θξάηνπο  θαη  φρη  ηεο  ηνπηθήο  δηνίθεζεο,  νη  ειιείςεηο  πνπ  πξνέθπςαλ  θαηά  ηε  

κεηαπνιεκηθή  πεξίνδν  θαη  ε  αδπλακία  αληηκεηψπηζήο  ηνπο  νδήγεζε  ζηελ  

αλάγθε  ιήςεο  απνθάζεσλ  ηνπηθνχ  ελδηαθέξνληνο.  Οη  θελέο  ζέζεηο  δαζθάισλ  

θαη  θαζεγεηψλ  ζε  φιν  ην  λεζί  θαη  ηα  πνηθίια  πφζηα  ζηα  νπνία  έπξεπε  λα  

αληαπνθξηζνχλ  νη  ηειεπηαίνη,  πέξαλ  ηεο  ίδηαο  ηεο  δηδαζθαιίαο
455

,  αλάγθαζαλ  ην  

1949  ηε  Γεληθή  Γηνίθεζε  Κξήηεο  λα  παξέκβεη  δπλακηθά.  Απνθαζίζηεθε  ν  

δηνξηζκφο  74  εθπαηδεπηηθψλ,  νη  νπνίνη  ζα  ζπκπιήξσλαλ  ηα  θελά  πξψηεο  

αλάγθεο  ζην  λεζί  θαη  ζα  πιεξψλνληαλ  απφ  ηνπο,  ζχκθσλα  κε  ηνπο  

θαηαιφγνπο  δηαλνκήο  ηξνθίκσλ,  εχπνξνπο  θαηνίθνπο,  κε  κία  ειάρηζηε  κεληαία  

επηβάξπλζε.  Γηα  ην λνκφ  Υαλίσλ  νη  ζέζεηο  πνπ  ζα  πιεξψλνληαλ  νξίζηεθαλ  

ζηηο  35
456

.   

 Πέξαλ  ησλ  ζρνιείσλ  πξσηνβάζκηαο  θαη  δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο,  

ζηα  Υαληά  ιεηηνπξγνχζε  Δκπνξηθή  ρνιή,  πνπ  ην  έηνο  1947-1948  αξηζκνχζε  

194  καζεηέο  θαη  8  θαζεγεηέο
457

. Πξναπαηηνχκελν  γηα  ηνπο  καζεηέο  ηεο  ήηαλ  

λα  έρνπλ  πεξαηψζεη  ηελ  πξσηνβάζκηα  εθπαίδεπζε
458

.  ηα  ηέιε  ηνπ  1947  

ηδξχζεθε  θαη  ε  Δπαγγεικαηηθή  ρνιή  «Γαίδαινο»,  κε  ζθνπφ  ηελ  θαηάξηηζε  

ειεθηξνιφγσλ  θαη  κεραληθψλ.  ηε  ζρνιή  έκπαηλαλ  κε  εηζηηήξηεο  εμεηάζεηο  

απφθνηηνη  ηνπ  Γεκνηηθνχ  θαη  θαηά  ην  πξψην  έηνο  ιεηηνπξγίαο  ηεο  ηελ  

παξαθνινχζεζαλ  200  άηνκα.  Σν  θαζεγεηηθφ  πξνζσπηθφ  ηεο  απαξηηδφηαλ  απφ  

                                                           
452

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1947, 12/03/1947, αξ. απνθ. 104. 
453

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 22/06/1945, αξ. απνθ. 54 θαη 

Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 21/07/1948, αξ. απνθ. 430. 
454

 ην ίδην. 
455

 «Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζηο εηο ηα ζρνιεία», Κήξπμ, 28/02/1947, αξ. θπι. 394. 
456

 «Απεθαζίζζε ε πξφζιεςηο 74 ηδησηηθψλ δηδαζθάισλ πξνο πιήξσζηλ ησλ θελψλ ησλ θξεηηθψλ 

ζρνιείσλ», Κήξπμ, 12/01/1949, αξ. θπι. 970. 
457

 Leland G. Allbaugh, ζει. 549, Παξάξηεκα, Πίλαθαο Α68. 
458

 «Δκπνξηθή ρνιή Υαλίσλ», Νέα Δπνρή, 25/06/1947, αξ. θπι. 33. 
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θαζεγεηέο  ηεο  δεπηεξνβάζκηαο  εθπαίδεπζεο  θαη  έλαλ  κεραληθφ
459

.  Ζ  ζηέγαζή  

ηεο  γηλφηαλ  λπρηεξηλέο  ψξεο  ζην  Γπκλάζην  Θειέσλ
460

.   

 Ήδε  απφ  ην  κεζνπφιεκν,  ιεηηνπξγνχζε  ζηα  Υαληά  θαη  ε  Γαιιηθή  ρνιή  

Καζνιηθψλ  Καινγξαηψλ,  νηθνηξνθείν   κε  ζθνπφ  ηελ  εθκάζεζε  ηεο  γαιιηθήο  

γιψζζαο. Ζ  αλαζπγθξφηεζε  ηεο  ζρνιήο  ήηαλ  απαηηνχκελε  κεηά  ηνλ  πφιεκν  θαη  

ε  ιεηηνπξγία  ηεο  νκαινπνηήζεθε  ζηηο  αξρέο  ηνπ  1946,  νπφηε  θαη  μεθίλεζαλ  

ηκήκαηα  Διιεληθνχ  Γπκλαζίνπ  θαη  ην  1948  ηκήκαηα  Μνπζηθήο.  Σν  δπλακηθφ  

ηεο  ζρνιήο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  1948  ήηαλ  αμηφινγν,  κε  50  καζήηξηεο  

ειιεληθψλ,  291  γαιιηθψλ  θαη  25  νηθφηξνθεο
461

.  

 ηα  κέζα  ηεο  κεηαπνιεκηθήο  πεξηφδνπ  παξνπζηάζηεθαλ  ζηηο  εθεκεξίδεο  

ηεο  πφιεο  θάπνηεο  ειάρηζηεο  αγγειίεο  γηα  ηελ  πξνζθνξά  ηδηαηηέξσλ  καζεκάησλ  

γαιιηθήο  γιψζζαο  θαη  πηάλνπ, θαζψο  θαη  ε  ιεηηνπξγία  Αγγιηθήο  ρνιήο  θαη  

θξνληηζηεξίνπ  αγγιηθψλ
462

.  Ζ  δξάζε  ησλ  παξαπάλσ,  φπσο  θαη  ε  ζπληήξεζε  

ηεο  Γαιιηθήο  ρνιήο  απνηεινχζαλ  ζηνηρεία  ελφο  επξσπατθνχ  πξνζαλαηνιηζκνχ  

εθπαίδεπζεο  θαη  κηαο  εθπαηδεπηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο  πνιπηειείαο,  πνπ  κπνξνχκε  

λα  ππνζέζνπκε  φηη  απεπζπλφηαλ  ζε  έλα  κηθξφ,  εχπνξν  θνκκάηη  ηεο  θνηλσλίαο  

ησλ  Υαλίσλ.  

 ηνλ  επξχηεξν  ρψξν  πξνψζεζεο  ηεο  παηδείαο  εληάζζνληαλ  κία  ζεηξά  

ηδξπκάησλ  πνπ  ζπληεξνχληαλ,  ζε  κεγάιν  ή  κηθξφηεξν  βαζκφ,  απφ  ην  Γήκν  

Υαλίσλ.  Δπξφθεηην  γηα  ηε  Γεκνηηθή  Βηβιηνζήθε,  γηα  ην  Ηζηνξηθφ  Αξρείν  

Κξήηεο  θαη  γηα  ηνλ  Φηινινγηθφ  χλδεζκν  Υξπζφζηνκν.  Πέξα  απφ  ηηο  πάγηεο  

αλάγθεο  ηνπο,  ηα  ηδξχκαηα  απηά  εμνπιίδνληαλ  απφ  ην  Γήκν  κε φια  ηα  βηβιία  

πνπ  ν  ηειεπηαίνο  αγφξαδε,  είηε  κε  δηθή  ηνπ  πξσηνβνπιία,  είηε  κεηά  απφ  

ππνδείμεηο  ηεο  Γεληθήο  Γηνίθεζεο  Κξήηεο
463

. 

                                                           
459

 «Ζ Δπαγγεικαηηθή ρνιή Υαλίσλ», Κήξπμ, 04/07/1948, αξ. θπι. 611. 
460

 «Ζ Δπαγγεικαηηθή ρνιή», Νέα Δπνρή, 13/12/1947, αξ. θπι. 179. 
461

 Παξαζθεπή Παπαζππξίδνπ, Η Γαιιηθή ρνιή ησλ Καζνιηθώλ Καινγξαηώλ ζηα Υαληά (1895-1983)-

Παηδαγσγηθή θαη Ιζηνξηθή πξνζέγγηζε, Γηπισκαηηθή Δξγαζία Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, 

ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν 2009, ζει. 78-81.  
462

 «Αλαθνίλσζηο ηεο Αγγιηθήο ρνιήο», Κήξπμ, 28/09/1947, αξ. θπι. 573, φπνπ ζην ελεξγεηηθφ ηεο 

ζρνιήο αλαθέξνληαη 20 καζεηέο θαη καζήηξηεο. Δπίζεο, ζην ίδην βι. «Μαζήκαηα αξηζηνηερλίαο 

πηάλνπ» θαη «Φξνληηζηήξηνλ αγγιηθψλ».  
463

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1949, 11/05/1949, αξ. απνθ. 236. 
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 Σέινο,  γεληθφηεξνο  δείθηεο  γηα  ην  κνξθσηηθφ  επίπεδν  ηεο  πφιεο  θαη  γηα  

ηελ  εκπινθή  ησλ  θαηνίθσλ  κε  ηελ  θνηλσλία  θαη  ηελ  πνιηηηθή,  απνηεινχζε  ν  

αξηζκφο  ησλ  εθεκεξίδσλ  θαη  πεξηνδηθψλ  πνπ  θπθινθνξνχζαλ.  Γηα  ηελ  πεξίνδν  

1945  κέρξη  1949  ζηα  Υαληά  εθδίδνληαλ  ηνπιάρηζηνλ  νθηψ  εθεκεξίδεο  θαη  επηά  

πεξηνδηθά.  Απφ  ηα  ηειεπηαία,  ηα  πεξηζζφηεξα  ήηαλ  παγθξήηηαο  εκβέιεηαο,  ελψ  

απφ  ην  ζχλνιν  ησλ  εληχπσλ  ειάρηζηα  είραλ  ζηαζεξή  παξνπζία  θαζ‟ φιε  ηελ  

πεληαεηία,  δεδνκέλεο  ηεο  νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο  θαη  ησλ  πνιηηηθψλ  εμειίμεσλ  

ηεο  δεθαεηίαο
464

. 

 

Δλεύθεπορ  σπόνορ 

 Ο  ειεχζεξνο  ρξφλνο  γηα  ηελ  κεηαπνιεκηθή  θνηλσλία  ηεο  πφιεο  δελ  

θαίλεηαη  λα  πξνζδηνξηδφηαλ  απιψο  σο  ν  κε  παξαγσγηθφο  ρξφλνο,  ν  

θαζεκεξηλφο  ρξφλνο  απνκάθξπλζεο  απφ  ηελ  εξγαζία
465

.  Γεδνκέλεο  ηεο  

πιεζψξαο  κε  ελεξγνχ  πιεζπζκνχ  ζηα  Υαληά,  ν  ειεχζεξνο  ρξφλνο  γηα  πνιινχο  

απφ  ηνπο  θαηνίθνπο  ήηαλ  ψξεο  κε  επηζπκεηήο  αξγίαο,  ηελ  νπνία  φκσο  θαη  νη  

ίδηεο  νη  αξρέο  δελ  είραλ  ηε  δπλαηφηεηα  λα  πεξηνξίζνπλ,  ιφγσ  ηεο  αδπλακίαο  

πξνζθνξάο  εξγαζίαο  ζε  κηα  νηθνλνκία  πεξηνξηζκέλσλ  δπλαηνηήησλ.  Ήηαλ  

δεηνχκελν,  επνκέλσο,  ε  δηαρείξηζε  θαη  πεξηραξάθσζή  ηνπ  κε  ηξφπν  πνπ  

κπνξνχζε  λα  απνζνβήζεη  θαηά  ην  δπλαηφλ  θνηλσληθέο  αλαηαξαρέο. 

 Μεγάιε  βάζε  θαίλεηαη  φηη  δφζεθε  θαηά  ηελ  πεξίνδν  απηή  ζηα  αζιεηηθά  

ζσκαηεία,  πνπ  εμππεξεηνχζαλ  ηνλ  ηξηπιφ  ζθνπφ  ηεο  έληαμεο  ησλ  αζιεηψλ  θαη  

ηεο   πφιεο   πνπ  εθπξνζσπνχζαλ  ζηνλ  εζληθφ  θνξκφ,  ηεο  πξνεηνηκαζίαο  γηα  ην  

ζηξαηφ  θαη  ηνπ  ςπραγσγηθνχ  ραξαθηήξα
466

.  Απφ  ηηο  αξρέο  ηνπ  1946  

                                                           
464

Καηάινγνο εθεκεξίδσλ θαη Πεξηνδηθώλ Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Υαλίσλ, φπνπ αλαθέξεηαη ε 

θπθινθνξία ησλ αθνινχζσλ:  

 Δθεκεξίδεο: Βήκα ηνπ Λανχ, Γεκνθξαηία, Δζληθή Φσλή, Ζ Έξεπλα, Λεπηεξηά, Νέα Δπνρή, 

Κήξπμ θαη Παξαηεξεηήο. 

 Πεξηνδηθά: Αλαγέλλεζηο, Κξεηηθά Υξνληθά, Κξεηηθή Φπρή, Κξήηε, Κξεηηθή Δζηία, Μαρεηήο 

θαη Μαρφκελε Κξήηε.  
465

 ρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ κεηά ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε βι. 

Αιεμάλδξα Κνξσλαίνπ, «Κνηλσληνινγία ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ», ζην Αιεμάλδξα Κνξσλαίνπ (επηκ.), 

Κνηλσληνινγία ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ, Νήζνο, Αζήλα 1996, ζει. 20-22. 
466

 Υξηζηίλα Κνπινχξε, «Ζ ψξα ηνπ ζψκαηνο: αζιεηηζκφο, άζθεζε θαη ςπραγσγία ζην ειιεληθφ 

θξάηνο (1870-1922)», ζην Πξαθηηθά ηνπ Γηεζλνύο πκπνζίνπ Οη ρξόλνη ηεο ηζηνξίαο-Γηα κηα ηζηνξία 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο λεόηεηαο, Αζήλα 17-19 Απξηιίνπ 1997, Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο 

Νενιαίαο, Αζήλα 1998, ζει. 18 & 278-279. 
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εγθξίζεθαλ  πηζηψζεηο  απφ  ην  θξάηνο,  κε  παξέκβαζε  ηνπ  . Βεληδέινπ,  γηα  ηα  

γπκλαζηήξηα  ηνπ  λεζηνχ. Σν  πνζφ  ησλ  5.000.000 δξρ.  αθνξνχζε  ην  

Γπκλαζηήξην  Έιελαο  Βεληδέινπ  Υαλίσλ
467

. Πνιχ  ζχληνκα  απνθαζίζηεθε  θαη  ε  

αλαβίσζε  ησλ   Βεληδέιεησλ  Αγψλσλ  ζηελ  πφιε
468

,  πνπ  αλαδείθλπε  ηνλ  ελεξγφ  

ξφιν  ησλ  Υαλίσλ  σο  πξσηεχνπζαο  ηνπ  λεζηνχ,  αιιά  θαη  δεκηνπξγνχζε  ηελ  

πξνζδνθία  αλάθακςεο  ηεο  πφιεο. 

 Γηάθνξα  αζιεηηθά  ζσκαηεία  δξαζηεξηνπνηήζεθαλ  θαηά  ηελ  πεξίνδν  

1945-1949
469

  θαη  αζιεηέο  ιάκβαλαλ  επηρνξεγήζεηο  απφ  ην  Γήκν  γηα  ζπκκεηνρή  

ζε  θνιπκβεηηθνχο  αγψλεο
470

,  αγψλεο  αλσκάινπ  δξφκνπ
471

  θιπ.  εληφο  ή  εθηφο  

πφιεο.  Ο  ζεζκφο  ηνπ  αζιεηηζκνχ  εληζρπφηαλ  θαη  ζηελ  εθπαίδεπζε,  κε  ηε  

δηνξγάλσζε  γπκλαζηηθψλ  επηδείμεσλ  πνπ, ππφ  ηελ  παξνπζία  εθπξνζψπσλ  ηεο  

εθθιεζίαο,  πιαηζηψλνληαλ  απφ  παξειάζεηο  θαη  εθθψλεζε  εζληθνπαηξησηηθψλ  

ιφγσλ
472

. 

 Μία  αθφκε  δξαζηεξηφηεηα  ησλ  αξρψλ,  φζνλ  αθνξά  ηελ  παξέκβαζε  

ζηνλ  ειεχζεξν  ρξφλν  ησλ  παηδηψλ,  ήηαλ  νη  παηδηθέο  θαηαζθελψζεηο.  Ζ  

ιεηηνπξγία  ηνπο  δηαξθνχζε  πεξίπνπ  20  κέξεο  εληφο  ηνπ  θαινθαηξηνχ  θαη,  θαηά  

πξνηίκεζε, νη  απνζηνιέο  δελ  ήηαλ  κηθηέο
473

.  Οη  θαηαζθελψζεηο  επηρνξεγνχληαλ  

απφ  ην  θξάηνο  θαη  εμνπιίδνληαλ,  επηπιένλ,  κε  ζθελέο  θαη  ηξφθηκα  γηα  ηε  

δηακνλή  θαη  εμππεξέηεζε  ησλ  θηινμελνχκελσλ  παηδηψλ
474

. 

 Παξάιιεια,  ζηα  Υαληά  ιεηηνπξγνχζε  ν  χλδεζκνο  Γηάδνζεο  Καιψλ  

Σερλψλ  ζηελ  Κξήηε  κε  θνξέα  εθδειψζεσλ  ην  Χδείν  Υαλίσλ.  Ο  χλδεζκνο  

εληζρπφηαλ  απφ  ην  Γήκν  Υαλίσλ  θαη  ζην  θηίξηφ  ηνπ  εμππεξεηνχληαλ,  απφ  

θάπνηα  ρξνληθή  ζηηγκή  θαη  κεηά,  θαη  ε  Φηιαξκνληθή  Οξρήζηξα  ηνπ  Γήκνπ  

                                                           
467

 «Πίζησζηο 20 εθαη. δηα ηα γπκλαζηήξηα ηεο Κξήηεο», Κήξπμ, 01/03/1947, αξ. θπι. 395.  
468

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 10/05/1946, αξ. απνθ. 189. 
469

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 25/10/1948, αξ. απνθ. 529, φπνπ εγθξίζεθαλ 

επηρνξεγήζεηο γηα ηα ζσκαηεία «Σάισο» θαη «Ησλία».  
470

«Θα ηειεζζνχλ εηο Υαληά παγθξήηηνη θνιπκβεηηθνί αγψλεο ηελ 22 Απγνχζηνπ», Κήξπμ, 21/07/1948, 

αξ. θπι. 825.  
471

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1949, 28/02/1949, αξ. απνθ. 111. 
472

«Αη απξηαλαί γπκλαζηηθαί επηδείμεηο θαη αγψλεο ησλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαηδεχζεσο Υαλίσλ», 

Κήξπμ, 24/05/1947, αξ. θπι. 465. 
473

«Δληφο ηεο εβδνκάδνο αξρίδεη ε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ εμνρψλ λνκνχ Υαλίσλ», Κήξπμ, 

20/07/1947, αξ. θπι. 514. Ζ επηρνξήγεζε γηα ηα Υαληά ήηαλ 80.000.000 δξρ. 
474

 «Αη παηδηθαί εμνραί εηο Κξήηελ», Κήξπμ, 02/07/1948, αξ. θπι. 809. Γηα ην 1948 ε επηρνξήγεζε 

έθηαζε ηα 165.000.000 δξρ. 
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Υαλίσλ,  εμνινθιήξνπ  εμαξηεκέλε  απφ  ηνλ  ηειεπηαίν,  πνπ  πξφζθεξε  καζήκαηα  

κνπζηθήο  ζε  παηδηά  ηεο  πφιεο
475

. 

 ηα  πιαίζηα  αμηνπνίεζεο  ηνπ  ειεχζεξνπ  ρξφλνπ  ππήξρε  θαη  ν  

Φηινηειηθφο  χλδεζκνο  Υαλίσλ,  πνπ  ππαγφηαλ  ζην  Σαρπδξνκείν  θαη  

απνηεινχζε  πξφζθιεζε  ζε  κία  δξαζηεξηφηεηα  πνπ  πξνυπέζεηε  κηα  ζηνηρεηψδε  

νηθνλνκηθή  επρέξεηα.  Ζ  ιεηηνπξγία  ηνπ  επηβιεπφηαλ  απφ  ην  Γεκνηηθφ  

πκβνχιην  θαη  νη  δεκνπξαζίεο  ησλ  γξακκαηνζήκσλ  αλαθνηλψλνληαλ  απφ  ηα  

έληππα
476

. 

 Δληππσζηαθφο  ήηαλ  θαη  ν  ξφινο  νξηζκέλσλ  εληχπσλ  ηεο  πφιεο,  πνπ  

πξνσζνχζαλ  ηελ  αλάπηπμε  γλσξηκηψλ,  κέζσ  αιιεινγξαθίαο,  κε  ζηξαηηψηεο  απφ  

ηελ  ππφινηπε  Διιάδα
477

.  Ζ  πξφζθιεζε  πξνο  λένπο  θαη  λέεο  ηεο  πφιεο,  ψζηε  

λα  έξζνπλ  ζε  επηθνηλσλία  κε  άηνκα  πνπ  ππάγνληαλ  ελεξγά  ζηα  ζηξαηησηηθά  

ζψκαηα  απνζθνπνχζε,  πξνθαλψο,  ηφζν  ζηελ  ςπρνινγηθή  ελίζρπζε  ησλ  

ηειεπηαίσλ,  φζν  θαη  ζηνλ  έκκεζν  πξνζαλαηνιηζκφ  ησλ  πξψησλ  πξνο  ηε  

ζηήξημε  ηνπ  Δζληθνχ  ηξαηνχ. 

 Ζ  δσή  ηεο  πφιεο  δηέζεηε  απφ  ην  1945  θάπνηεο  δηεμφδνπο  ςπραγσγίαο,  

άγλσζηνπ  φκσο  θφζηνπο  γηα  ην  επξχ  θνηλφ.  ηαζεξή  παξνπζία  είρε  ν  

θηλεκαηνγξάθνο  «Οιχκπηα»,  κε  πξνβνιέο  ηαηληψλ,  αιιά  θαη  ηε  θηινμελία  

κνπζηθψλ  ζπγθξνηεκάησλ
478

.  Καηά  θαηξνχο, κάιηζηα,  ζηηο  εθεκεξίδεο  

παξνπζηάδνληαλ  ηαηληνθξηηηθέο
479

.  ηα  κέζα  ηνπ  1947  νη  θηλεκαηνγξάθνη  είραλ  

απμεζεί  ζηνπο  ηξεηο
480

.  Παξάιιεια,  ππήξραλ  δηαθεκίζεηο  εμνρηθψλ  θέληξσλ
481

,  

θαθέ – δαραξνπιαζηείσλ,  θαθεδπζεζηηαηνξίσλ
482

  θαη  θαζεκεξηλέο  δεκνζηεχζεηο  

ηνπ  ξαδηνθσληθνχ  πξνγξάκκαηνο  πξνο  ελεκέξσζε  ησλ  αλαγλσζηψλ
483

.  

                                                           
475

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1945, 24/09/1945, αξ. απνθ. 82, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 06/05/1946, αξ. απνθ. 144 θαη 24/05/1946, αξ. απνθ. 196. 
476

 «Φηινηειηθή Έλσζηο Υαλίσλ», Κήξπμ, 18/11/1947, αξ. θπι. 616. 
477

 Βι. ελδεηθηηθά «Εεηνχλ αιιεινγξαθίαλ», Κήξπμ, 07/07/1948, αξ. θπι. 813. 
478

 «Κηλεκαηνγξάθνο „Οιχκπηα‟», Παξαηεξεηήο, 10/05/1945, αξ. θπι. 1118 θαη «Κηλεκαηνγξάθνο 

„Οιχκπηα‟», 03/05/1945, αξ. θπι. 1113. 
479

 Βι. ελδεηθηηθά, «Σν θνξίηζη ηνπ Ρίν-Αίζνπζα Οιχκπηνλ», Γεκνθξαηία, 05/09/1946, αξ. θπι. 390. 
480

 «Ζ δσή ηεο πφιεσο-Θεάκαηα», Κήξπμ, 01/04/1947, αξ.θπι. 421. 
481

 «Σν εμνρηθφλ θέληξνλ „Ζ Δηξήλε‟», Παξαηεξεηήο, 10/05/1945, αξ. θπι. 1118. 
482

 «Σν λένλ θαθεδπζεζηηαηφξηνλ „Ήβε‟», Κήξπμ, 01/04/1947, αξ.θπι. 421. 
483

 «Σν ξαδηφθσλνλ», Νέα Δπνρή, 22/04/1948, αξ. θπι. 251. 
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 Ζ  δσή  ηεο  πφιεο  φπσο  πξνβαιιφηαλ  απφ  ηα  έληππα,  ζχκηδε  κία  

δξαζηεξηφηεηα  ζε  άλζεζε.  Οη  παξαβαηηθνί  ηξφπνη  δηαρείξηζεο  ηνπ  ειεχζεξνπ  

ρξφλνπ,  πνπ  παξέπεκπαλ  ζε  κηα  ινχκπελ  δξαζηεξηφηεηα  κέξνπο  ησλ  θαηνίθσλ,  

ήηαλ  ζε  θαζεζηψο  δίσμεο  θαη  αλαθνηλψλνληαλ  νη  πνηλέο  πνπ  απηνί  επέζπξαλ,  

θαζψο  θαη  ηα  νλφκαηα  φζσλ  ηνπο  εθάξκνδαλ.  Αλαθνξέο  γηα  ραζηζνπνηεία  θαη  

ραξηνπαημία  απνηεινχζαλ  ηα  ραξαθηεξηζηηθφηεξα  παξαδείγκαηα
484

. 

 

Κοινωνικόρ  ιζηόρ 

 Πέξαλ  ησλ  παξεκβάζεσλ  ηνπ  θξάηνπο  ζηε  ιεηηνπξγία  ηεο  θνηλσλίαο  ηεο  

πφιεο,  ήηαλ  ππαξθηά  θαη  ηα  δίθηπα  δξαζηεξηφηεηαο  κεηαμχ  ησλ  θαηνίθσλ,  πνπ  

θαηαδείθλπαλ  κία  πξσηνβνπιία ηνπο εθηφο  θξαηηθψλ  πιαηζίσλ,  πιελ  φκσο, 

αλαπφθεπθηα,  ππνθηλνχκελεο  απφ  απηά.  Δπξφθεηην  γηα  πξσηνβνπιίεο  πνπ  

ζρεηίδνληαλ  κε  ηελ  ζπκπαξάζηαζε  πνιηηψλ  πνπ  πιενλεθηνχζαλ  σο  πξνο  ην  

βηνηηθφ  ηνπο  επίπεδν,  πξνο  πνιίηεο  πνπ  αληηκεηψπηδαλ  δεηήκαηα  επηβίσζεο.  Οη  

πξσηνβνπιίεο  απηέο  ελέηαζζαλ  ηνπο  πξψηνπο  ζηνπο  αθφινπζνπο  ελφο  εζηθνχ  

θψδηθα,  πνπ  ζπλέπιεε  κε  ηηο  θξαηηθέο  εμαγγειίεο  γηα  ηε   δηακφξθσζε  ελφο  

θξάηνπο  δηθαίνπ  θαη  ζπλέδξακαλ,  βξαρππξφζεζκα,  πξνο  απηήλ  ηελ  επίθαζε
485

. 

   Πξάμεηο  αιιειεγγχεο  κεηαμχ  ησλ  θαηνίθσλ  ήηαλ,  σο  επί  ην  πιείζηνλ,  

νη  θηιαλζξσπίεο  θαη  νη  δσξεέο,  αθνινπζψληαο  ην  πξφηππν  ησλ  επίζεκσλ  

θνξέσλ  θαη  νξγαλψζεσλ  δηαλνκήο  εθνδίσλ  θαη  νηθνλνκηθψλ  εληζρχζεσλ.  

Σέηνηεο  πεξηπηψζεηο  θνηλνπνηνχληαλ  κέζσ  ησλ  εθεκεξίδσλ,  είηε  ζε  κνξθή  

εηδνπνίεζεο  γηα  ηελ  δηεμαγσγή  εξάλνπ,  είηε  ζε  κνξθή  επραξηζηίαο  γηα  ηελ  

πξνζθνξά  βνήζεηαο  πξνο  θάπνηα  θνηλσληθή  νκάδα. 

   Οη  παξαιήπηεο  ηέηνησλ  ελεξγεηψλ  ήηαλ  είηε  θνξείο  αλαμηνπαζνχλησλ  

πνπ  είραλ  ηδξπζεί  απφ  ηηο  δεκφζηεο  θαη  δεκνηηθέο  αξρέο,  είηε  επξχηεξεο  

αζζελνχζεο  νκάδεο  ηεο  θνηλσλίαο,  πνπ  δελ  ππάγνληαλ  ζηελ  αηγίδα  θάπνηνπ  

θνξέα.  Τπήξραλ,  επνκέλσο,  αλαθνξέο  γηα  πξνζθνξέο  πνπ  γίλνληαλ  ζην  

                                                           
484

 Βι. ελδεηθηηθά, «χιιεςηο θαη θαηαδίθε ραζηζνπνηψλ», Κήξπμ, 11/07/1948, αξ. θπι. 817 θαη «Ζ 

ρζεζηλή ζχιιεςηο ραξηνπαηθηψλ», Κήξπμ, 02/06/1948, αξ. θπι. 783. 
485

 ρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ππνθεηκέλνπ σο θνξέα εζηθήο βι. Michel Foucault, Ιζηνξία ηεο 

ζεμνπαιηθόηεηαο, ηφκνο 2, εθδφζεηο Ράππα, Αζήλα 1989, ζει. 34-35. 
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Γεκνηηθφ  Γεξνθνκείν
486

,  ζην  αλαηφξην
487

,  αιιά  θαη  ζηνπο  απφξνπο  ηεο  

πφιεο
488

  θαη  ζηηο  νηθνγέλεηεο  ησλ  ζηξαηεπκέλσλ  ή  ηνπο  πάζρνληεο  πξψελ  

ζηξαηηψηεο
489

.   

Σέηνηεο  πξάμεηο,  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  κεηαπνιεκηθήο  πεληαεηίαο,  δελ  

παξνπζηάδνληαλ  σο  ζπρλφ  θαηλφκελν  ζηα  έληππα,  γεγνλφο  πνπ  πεξηζζφηεξν  

θαηαδείθλπε  ηελ  έιιεηςε  δπλαηνηήησλ,  παξά  ηελ  έιιεηςε  αλαγθψλ,  αλ  ιάβεη  

θαλείο  ππφςε  ηελ  νηθνλνκηθή  αλεπάξθεηα  ηεο  πφιεο.   

Ζ  θηιαλζξσπηθή  δηάζεζε  ελφο  κέξνπο  ησλ  πνιηηψλ,  φκσο,  δελ  

επαξθνχζε  γηα  λα  θαιχςεη  ηηο  αλάγθεο  ηεο  πιεηνςεθίαο  πνπ  αδπλαηνχζε  λα  

αληαπεμέιζεη  ζηηο  απαηηήζεηο  ηεο  θαζεκεξηλφηεηαο.  Ζ  φμπλζε  ησλ  θνηλσληθψλ  

εληάζεσλ,  απνηέιεζκα  ηφζν  ησλ  πξαθηηθψλ  αλαγθψλ,  φζν  θαη  ησλ  πνιηηηθν-

ηδενινγηθψλ  εμειίμεσλ,  δηαθαηλφηαλ  ζηα  δειηία  εγθιεκαηηθφηεηαο  ηεο  πφιεο.  

Σα  ζπκβάληα  πνπ  πεξηγξάθνληαλ   κπνξνχζαλ  λα  δηαρσξηζηνχλ  ζε  δχν  

θαηεγνξίεο:  ζε  φζα  θαίλνληαλ  λα  έρνπλ  σο  θίλεηξν  ηελ  εμαζθάιηζε  εηδψλ  

επηβίσζεο  θαη  ζε  φζα  είραλ  σο  θίλεηξν  ηηο  πνιηηηθέο  δηαθσλίεο.  Ο  

δηαρσξηζκφο  ηνπο  πάληα  δελ  ήηαλ  ζαθήο,  εθφζνλ  ηα  ζχκαηα  ελφο  πεξηζηαηηθνχ  

ηεο  πξψηεο  θαηεγνξίαο,  ζα  κπνξνχζαλ  λα  επηιέγνληαη  κε  θξηηήξην  ηε  δεχηεξε. 

ε  θάζε  πεξίπησζε,  φκσο,  ζπρλά  ήηαλ  ηα  θαηλφκελα  ιεζηεηψλ  

πεξηνπζίαο  πνιηηψλ  ή  εθθιεζηψλ
490

  θαη  θινπψλ  εθνδίσλ  ησλ  νξγαλψζεσλ  πνπ  

ζα  δηακνηξάδνληαλ  ζε  απφξνπο
491

. Αλαθνξέο,  επίζεο,  παξνπζηάδνληαλ  γηα  

δσνθινπέο  ζε  πεξηνρέο  γχξσ  απφ  ηελ πφιε,  ιαζξεκπνξία,  θφλνπο,  

ηξαπκαηηζκνχο  θαη  απαγσγέο
492

. 

Παξά  ηε  θηιάλζξσπε  δηάζεζε  κηαο  κεξίδαο  ηεο  θνηλσλίαο,  ε  ζπλνρή  

ηνπ  θνηλσληθνχ  ηζηνχ  ήηαλ  έλα  δήηεκα  ππφ  δηαπξαγκάηεπζε  θαη,  επί  ηεο  

νπζίαο,  ππνλνκεπφηαλ  απφ  ηελ  νηθνλνκηθή  αλαζθάιεηα  πιήζνπο  πνιηηψλ  θαη  

ηελ  έιιεηςε  εκπηζηνζχλεο  πξνο  ην  θξάηνο  πξφλνηαο. 

                                                           
486

 «Γσξεαί», Κήξπμ, 01/04/1947, αξ. θπι. 421. 
487

 «χλδεζκνο Φπκαηηθψλ Ννκνχ Υαλίσλ», Λεπηεξηά, 23/12/1946, αξ. θπι. 102.  
488

 «Γεσξγηθή θαη Οηθνηερληθή Έθζεζηο», Παξαηεξεηήο, 03/05/1945, αξ. θπι. 1112. 
489

 «Δληζρχζεηε ηνλ έξαλνλ», Λεπηεξηά, 23/12/1946, αξ. θπι. 102.  
490

 «Γεθακειήο ζπκκνξία ειήζηεπζε ηελ κνλήλ Αγίαο Σξηάδνο», Κήξπμ, 19/06/1948, αξ. θπι. 798. 
491

 «Αλεθαιχθζε ζνβαξά θαηάρξεζηο», Κήξπμ, 27/05/1947, αξ. θπι. 467. 
492

 Βι. ελδεηθηηθά, «Ζ εγθιεκαηηθφηεο εηο ην Ννκφλ Υαλίσλ», Κήξπμ, 05/06/1949, αξ. θπι. 1094 θαη 

«Γειηίνλ θηλήζεσο εγθιεκαηηθφηεηνο», Κήξπμ, 04/08/1949, αξ. θπι. 1145. 
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Κοινωνικά  αιηήμαηα 

Ζ  δπζαξέζθεηα  πνπ  εθθξαδφηαλ  κέζσ  ησλ  θνηλσληθψλ  δηεθδηθήζεσλ  θαη  

ησλ  απεξγηαθψλ  θηλεηνπνηήζεσλ  απνηεινχζε  ηελ  άιιε  φςε  ηνπ  λνκίζκαηνο  ηεο  

παξαβαηηθφηεηαο. Καη  νη  δχν  πξαθηηθέο  θαηαδείθλπαλ  ηελ  αλάγθε  ιήςεο  

άκεζσλ  κέηξσλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  ηεο  νηθνλνκηθήο  θαηάπησζεο.  Ζ  

κεηαπνιεκηθή  πεξίνδνο  είρε  σο  βαζηθφ  ηεο  ζχκπησκα  ηε  δηεθδίθεζε,  γηα  

θάπνηνπο   ηεο  αλαπξνζαξκνγήο  ηνπ  θαζεζηψηνο  ή,  γηα  άιινπο,  ελφο  λένπ  

θαζεζηψηνο.  Αηηία  θαη  αθνξκή  ησλ  θηλεηνπνηήζεσλ  απηψλ  ήηαλ  ε  δπζρέξεηα  

πνπ  πξνθαινχζε  ην  έιιεηκκα  θνηλσληθήο  δηθαηνζχλεο.  

Παξά  ην  γεγνλφο,  φηη  νη  πξνζθεξφκελεο  πεγέο  ζηελ  παξνχζα  κειέηε  

δελ  αλαδεηθλχνπλ  σο  θαίξην  ην εξψηεκα  ηνπ  αλ  θαη  ζε  πνην  βαζκφ  ππήξμε  

θνηλσληθή  αλαδηάξζξσζε  θαηά  ηελ  Καηνρή,  κπνξεί  θαλείο  φκσο  λα  αληηιεθζεί  

ηε  βαξχηεηά  ηνπ,  αλ  δψζεη  πξνζνρή  ζε  επηκέξνπο  ζρνιηαζκνχο  ησλ  

εθεκεξίδσλ  θαη  αλ  αλαδεηήζεη  ηνλ  πξνθαλή  ππξήλα  ηνπ αηηήκαηνο  γηα  

θνηλσληθή  δηθαηνζχλε.  Ζ   θαηεγνξία  ησλ  πινπηηζάλησλ  ηεο  Καηνρήο  ππήξμε  

δήηεκα  πνπ  απαζρφιεζε  ην  δεκφζην  δηάινγν.  Ζ  δπζαξέζθεηα  γηα  ηελ  απνηπρία  

θνξνιφγεζήο  ηνπο  επέηεηλε ην  αίζζεκα  ηεο  αλεμέιεγθηεο  νηθνλνκηθήο  

επηβάξπλζεο  ησλ  πιεγέλησλ  ηεο  Καηνρήο.  Ζ  χπαξμε  απηήο  ηεο  θαηεγνξίαο  

εχπνξσλ  πνιηηψλ  πνπ,  ελ  ηέιεη,  δε  ζίρηεθαλ  εμίζνπ  απφ  ηελ  αξγή  θαη  ειιηπή  

δηαδηθαζία  αλαζπγθξφηεζεο,  θαίλεηαη  φηη  απνηεινχζε  ζηε  ζπλείδεζε  πνιιψλ  

έλα  ραξαθηεξηζηηθφ  ζχκπησκα  ηνπ  αλεπαξθνχο  ή  ιαλζαζκέλνπ  ρεηξηζκνχ  ηεο  

αλφξζσζεο  κεηαθαηνρηθά,  γεγνλφο  πνπ  αλαηξνθνδνηνχζε  ηελ εθδήισζε  θαη   ην  

πεξηερφκελν  ησλ  θνηλσληθψλ  αηηεκάησλ
493

.   

 Ζ  κνπδηαζκέλε  πεξίνδνο  πνπ  αθνινχζεζε  ηα  Γεθεκβξηαλά  γεγνλφηα  

ζηελ  Αζήλα, βέβαηα, ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηελ  παξάηαζε  ηεο  θαηνρήο  ζηα  Υαληά  

δελ  άθελε, αξρηθά,  πνιιά  πεξηζψξηα  γηα  αλαθίλεζε  θνηλσληθψλ  δηεθδηθήζεσλ  

ζηελ  πφιε,   φπνπ  θαίλεηαη  φηη  δελ  έθηαζε  θαλ  ν  απφερνο  ησλ  απεξγηαθψλ  

θηλεηνπνηήζεσλ  ηνπ  Μαΐνπ  ηνπ  1945
494

.  Οη  έληνλεο  εθδειψζεηο  απεξγηψλ  

ήξζαλ  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε,  φηαλ  ε  αλαζπγθξφηεζε  παξνπζίαδε  ηα  πξψηα  

                                                           
493

 Βι. ελδεηθηηθά «Ζ θνξνινγία ησλ πινπηηζάλησλ», Κήξπμ, 11/01/1946, αξ. θπι. 46. 
494

 Κσζηήο Καξπφδεινο, «πλδηθάηα θαη πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηνπ εκθπιίνπ» ζην Υξήζηνο 

Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20
νπ

 αηώλα, ηφκνο Γ1, ν.π., ζει. 80. 
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δείγκαηα  θαζπζηέξεζεο  θαη  ζηα  Υαληά  θαη  ε  δπζρέξεηα  ηεο  θαζεκεξηλήο  δσήο  

άξρηζε  λα  δηαθαίλεηαη  σο  ραξαθηεξηζηηθφ  θαη  ηεο  επφκελεο  κέξαο.   

 Ζ  πξψηε  κεγάιε  απεξγηαθή  θηλεηνπνίεζε  έγηλε  ζηηο  αξρέο  ηνπ  1946,  

ιίγεο  εκέξεο  πξηλ  ηε  δηεμαγσγή  ησλ  εθινγψλ.  Πξνέβιεπε  ην  ζθξάγηζκα  ησλ  

θαηαζηεκάησλ  γηα  κία  κέξα  θαη  είρε  άκεζα  αξλεηηθή  αληηκεηψπηζε  απφ  ηνλ  

θηιειεχζεξν  ηχπν  ηεο  πφιεο.  Παξφι‟ απηά,  ζχκθσλα  κε  ηηο  εθηηκήζεηο  ηνπ  

ηειεπηαίνπ,  πέηπρε  ζπκκεηνρή  4.000  πνιηηψλ  ζηε   ζπγθέληξσζε,  ελψ  

νδνθξάγκαηα  ζηήζεθαλ  ζηηο  εηζφδνπο  ησλ  Υαλίσλ.  Κπξηφηεξα  αηηήκαηά  ηεο  

ήηαλ  ε  δηαλνκή  ζθξαγηζκέλσλ  δεκάησλ,  ε  πηψζε  ησλ  ηηκψλ  ησλ  εθνδίσλ  θαη  

ε  δσξεάλ  δηαλνκή  ηνπο  γηα  απφξνπο  θαη  αλέξγνπο
495

.  Δλ  φςεη  ηεο  εθινγηθήο  

αλακέηξεζεο,  ε  απαμίσζε  ησλ  αηηεκάησλ  ηεο  απεξγίαο  θαη  ε  ζηειίηεπζή  ηεο  

σο  ηαθηηθήο  ηεο  αξηζηεξάο  ζπλερίζηεθε  θαη  ηηο  επφκελεο   εκέξεο  απφ  ηνλ  

ζπληεξεηηθφ  θεληξψν  ηχπν
496

. 

 Ζ   ςήθηζε  θαη  εθαξκνγή  ηνπ  Γ‟  Φεθίζκαηνο  ηνλ  Ηνχλην  ηνπ  1946  

πξνθάιεζε  κία  παλειιαδηθή  απεξγηαθή  θηλεηνπνίεζε,  ζηελ  νπνία  ζπκκεηείραλ  

θαη  νη  δχν  κεγάιεο  πφιεηο  ηνπ  λεζηνχ.  Σα  αηηήκαηα  πνπ  αθνξνχζαλ  ηελ  

νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε  ησλ  εξγαηψλ,  ζπκπιεξψζεθαλ  απφ  ηηο  αληηδξάζεηο  γηα  

ηελ  παξέκβαζε  ζηε  δηνίθεζε  ηεο  ΓΔΔ  θαη  ζην  δηθαίσκα  ησλ  πνιηηψλ  γηα  

δηακαξηπξία  θαη  νδήγεζαλ  ζε  απεξγίεο  πιήζνο  εξγαηψλ  ζηελ  πφιε
497

 .  Έλα  

κήλα  αξγφηεξα,  νη  επαγγεικαηνβηνηέρλεο  Υαλίσλ,  ππφ  ηελ  δηνξγάλσζε  ηνπ  

ΚΚΔ,  απέξγεζαλ  κε  αίηεκα  ηελ  θαηάξγεζε  ηεο  θνξνινγίαο  γηα  ηα  Υαληά,  σο  

πφιεο  πνπ  είρε  ζηρηεί  βαξχηαηα  απφ  ηνπο  βνκβαξδηζκνχο  θαη  δελ  κπνξνχζε  λα  

αληαπεμέιζεη  ζε  πεξαηηέξσ  επηβαξχλζεηο
498

. 

Ζ  πξψηε  κεγάιε  απεξγηαθή  θηλεηνπνίεζε, πνπ  αθνινχζεζε  ην  

παλειιαδηθφ  πξφηαγκα  ησλ  ΑΓΔΓΤ  θαη  ΓΤΔ  θαη  είρε  επλντθή  παξνπζίαζε  

θαη  απφ  ηνλ  θηιειεχζεξν   ηχπν,  πξαγκαηνπνηήζεθε  ζηηο  αξρέο  ηνπ  1947.  Ζ  

                                                           
495

 «Με απεηιάο θαη ηξνκνθξαηίαλ επεδηψρζε ε επηηπρία ηεο ρζεζηλήο απεξγίαο εηο Υαληά», Κήξπμ, 

21/03/1946, αξ. θπι. 103. 
496

«Ζ ρζεζηλή θσκηθνηξαγηθή εμέιημηο ηεο άλεπ ιφγνπ απεξγίαο εηο Υαληά», Κήξπμ, 22/03/1946, αξ. 

θπι. 104. 
497

«Οη εξγάηεο απαληνχλ κε ηνλ αγψλα ηνπο», Γεκνθξαηία, 07/08/1946, αξ. θπι. 368 θαη «Ο ιαφο 

απεξγεί», Λεπηεξηά, 12/08/1946, αξ. θπι. 23. 
498

«Οη επαγγεικαηίεο θαη βηνηέρλεο θαηεβαίλνπλ ζήκεξα ζε αγψλα γηα λα ζψζνπλ ηα καγαδηά ηνπο», 

Λεπηεξηά, 17/09/1946, αξ. θπι. 31. 
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Κεληξηθή  Απεξγηαθή  Δπηηξνπή,  κε  δίθηπν  θιαδηθψλ  Απεξγηαθψλ  Δπηηξνπψλ  

ζηελ  πφιε,  εμέδσζε  πξνθήξπμε,  ζηελ  νπνία  θαινχζε  ζε  πιήξε  ζπκκφξθσζε  

ζηελ  απφθαζε  γηα  θηλεηνπνηήζεηο  δηαξθείαο,  έσο  φηνπ  ηα  αηηήκαηα  γηα  αχμεζε  

κηζζψλ,  δσξεάλ  δηαλνκή  ηκαηηζκνχ  θαη  αθχξσζε  ηεο  «εμπγίαλζεο»  ηνπ  θιάδνπ  

ησλ  δεκνζίσλ  ππαιιήισλ  ηθαλνπνηεζνχλ
499

.  Λίγεο  κέξεο  λσξίηεξα  είρε  

πξνεγεζεί  ζπκκεηνρή  ησλ  Υαλησηψλ  επαγγεικαηνβηνηερλψλ  θαη  εκπφξσλ  ζηελ   

παλειιαδηθή  απεξγία  ελάληηα  ζην  ςήθηζκα  γηα  αχμεζε  ηνπ  ελνηθηνζηαζίνπ
500

. 

Δπηκέξνπο  θιαδηθέο  θηλεηνπνηήζεηο  επίζεο  έιαβαλ  ρψξα  ζηελ  πφιε,  κε  

θπξηφηεξεο   απηέο  ησλ  δαζθάισλ,  γηα  ην  δήηεκα  ηεο  εθθαζάξηζεο  ηνπ  θιάδνπ  

ηνπο.  Σν  Μάξηην  ηνπ  1947  νη  ηειεπηαίνη  πξνρψξεζαλ  ζε  δηακαξηπξία  πξνο  ηελ  

θπβέξλεζε  εμαηηίαο ηεο  δίσμήο  ηνπο  απφ  ηηο  αξρέο  «δηα  θνκκαηηθνύο  θαη  

πξνζσπηθνύο  ιόγνπο».  Θέηνληαο  κία  ζαθή  δηαρσξηζηηθή  γξακκή  απφ  ηνπο  

ππφινηπνπο  ζπλαδέιθνπο  ηνπο  ζε  παλειιαδηθφ  επίπεδν,  ππνζηήξημαλ  φηη  νη  

δηψμεηο  δαζθάισλ  ζηα  Υαληά  απνηεινχζαλ  αηφπεκα,  δεδνκέλεο  ηεο  παξάηαζεο  

ηεο  θαηνρήο  ζηελ  πφιε  θαηά  ηελ  πεξίνδν  ησλ  Γεθεκβξηαλψλ,  γεγνλφο  πνπ – 

απφ  κφλν  ηνπ  θαη,  βέβαηα, ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηελ  εζληθή  ηνπο  δξάζε  θαηά  ηελ  

πεξίνδν  ηεο  θαηνρήο – εγγπφηαλ  ηελ  παξακνλή  ηνπο  ζηε  λνκηκφηεηα
501

. 

Αληίζηνηρα,  ην  θαινθαίξη  ηνπ  ίδηνπ  έηνπο  νη  επαγγεικαηνβηνηέρλεο  ηεο  

πφιεο,  αθνινπζψληαο  ην  πξφζηαγκα  παλειιελίσλ  θηλεηνπνηήζεσλ,  ηφληδαλ  ηελ  

ηδηαηηεξφηεηα  ησλ  Υαλίσλ,  σο  πφιεο  πνπ  ζηγφηαλ  επηπιένλ  απφ  ηελ  

θπβεξλεηηθή  νηθνλνκηθή  πνιηηηθή.  Ζ  θαηάξγεζε  ησλ  δηαπχιησλ  ηειψλ,  ε  

αχμεζε  ηνπ  ελνηθηνζηαζίνπ,  νη  απαηηήζεηο  ηνπ  ΗΚΑ,  ε  αλππαξμία  ειαζηηθήο  

πνιηηηθήο  ησλ   ηξαπεδψλ  ζηελ  εμφθιεζε  ησλ  βηνηερληθψλ  δαλείσλ  θαη  ε  

απφθαζε  άκεζεο  απνπιεξσκήο  ηνπ  θφξνπ  επηηεδεχκαηνο  απνηεινχζαλ  γηα  ηα  

Υαληά,  κία  απφ  ηηο  πξψηεο  ζε  δεκηέο  βνκβφπιεθηεο  πφιεηο  θαη  κία  απφ  ηηο  

πεξηνρέο  πνπ  απειεπζεξψζεθαλ  ηειεπηαίεο,  ηεξάζηηα  δεηήκαηα
502

.   

                                                           
499

«ήκεξνλ θεξχζζεηαη παλειιαδηθή δεκνζηνυπαιιειηθή απεξγία δηαξθείαο», Κήξπμ, 21/01/1947, 

αξ. θπι. 361. 
500

«Δπέηπρελ ε ρζεζηλή απεξγία εηο Υαληά δηα ηαο δηαηάμεηο ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ», Κήξπμ, 04/01/1947, 

αξ.θπι. 347.  
501

«Σειεγξάθεκα δηακαξηπξίαο ησλ δηδαζθάισλ Ννκνχ Υαλίσλ δηα ηελ εθθαζάξηζηλ ηνπ θιάδνπ 

ησλ», Κήξπμ, 30/03/1947, αξ. θπι. 420. 
502

«Οη βηνηέρλεο Υαλίσλ είλαη έηνηκνη λα παιαίςνπλ γηα ηα δεηήκαηά ησλ-πλέληεπμε κε ηνλ πξφεδξν 

ηεο νκνζπνλδίαο», Γεκνθξαηία, 03/07/1947, αξ. θπι. 635. 
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ηε  βάζε  ησλ  παξαπάλσ  κπνξεί  λα  εληνπηζηνχλ  θαη  ηα  πξψηα  ςήγκαηα  

ελφο  ζηνηρεηψδνπο  ηνπηθηζηηθνχ  ιφγνπ  πνπ  αλαπηχρζεθε,  ζε  κηα  πξνζπάζεηα  

δηεθδίθεζεο  ησλ  δηθαίσλ  ησλ  πνιηηψλ,  ηνπιάρηζηνλ  ζε  επίπεδν  πφιεο.  Σν  

γεγνλφο  απηφ  θαηαδείθλπε  ηε  δηάζπαζε  ησλ  θηλεηνπνηήζεσλ  θαη  ηνπ  επίζεκνπ  

ιφγνπ  ηνπο  απφ  ην  εληαίν  πιαίζην  ηεο  ρψξαο.   

Σν  Γ‟  Φήθηζκα  θαη  ε  πξννδεπηηθά  κεζνδηθφηεξε  εθαξκνγή  ηνπ  

νδήγεζαλ  ην  θαινθαίξη  ηνπ  1947,  ζε  παλειιαδηθφ  επίπεδν,  ζηνλ  πεξηνξηζκφ  

ησλ  απεξγηψλ  θαη  ζηελ  θαηαθπγή  ζηε  ιχζε  ησλ  ζηάζεσλ  εξγαζίαο
503

.  Γηα  ηα  

Υαληά,  ζην  βαζκφ  πνπ  απαζρφιεζε  ηηο  εθεκεξίδεο,  ε  έληαζε  ησλ  

θηλεηνπνηήζεσλ  θαίλεηαη  λα  πεξηνξίζηεθε  κέρξη  θαη  ηηο  αξρέο  ηνπ  1949.  Σν  

γεγνλφο  απηφ  δε  γίλεηαη,  βέβαηα,  λα  εξκελεπηεί  απνθνκκέλα  απφ  ηηο  πνιηηηθέο  

εμειίμεηο  ζην  λνκφ,  πνπ  απφ  ηα  κέζα  ηνπ  1947  θαη  κέρξη  ηα  ηέιε  ηνπ  1948  

ήηαλ  ξαγδαίεο  θαη  απνηέιεζαλ  ηνλ  θχθιν  ηνπ  εκθπιίνπ  πνιέκνπ  ζην  λεζί. 

Ζ  απεξγηαθή  θηλεηνπνίεζε  ηνπ  1949, θαηαδεηθλχεη  φηη  ε  θάκςε  ηνπ  

πξνεγνχκελνπ  έηνπο  δελ  ήηαλ  έλδεημε  επλντθήο  πνξείαο  ηεο  νηθνλνκίαο,  άξα  

θαη  πηψζεο  ησλ  αηηεκάησλ  εξγαηψλ,  επαγγεικαηηψλ  θαη  ππαιιήισλ.  Σνλ   

Απξίιην  ηνπ  1949   ηα  Υαληά  έδεημαλ  ηελ  πξφζεζε  λα  αθνινπζήζνπλ  ηνλ  θχθιν  

ησλ  απεξγηψλ  πνπ  είρε  απνθαζίζεη  ε  ΑΓΔΓΤ,  παξά  ηηο  πξνεηδνπνηήζεηο  ηεο  

θπβέξλεζεο  γηα  πηζηή  εθαξκνγή  ηνπ  λφκνπ  ελάληηα  ζηνπο  απεξγνχο
504

.  Ζ  

αλαζηάησζε  πνπ  πξνκήλπαλ  νη  πξψηεο  κέξεο  ησλ  απεξγηψλ  νδήγεζαλ  ζε  

παξέκβαζε  ηνπ  Γεληθνχ  Γηνηθεηή  Κξήηεο,  ν  νπνίνο  παξαθάιεζε  ηνπο  

ππαιιήινπο  λα  αλαθαιέζνπλ  ηε  ζπκκεηνρή  ηνπο  ζηηο  απεξγίεο,  ιφγσ  ηεο  

δηεμαγσγήο  ησλ  επηρεηξήζεσλ  ηνπ  Δζληθνχ  ηξαηνχ  ζην  Γξάκκν.  Σν  επηρείξεκα  

απηφ  απνηέιεζε  νπζηαζηηθά  έλαλ  ιαλζάλνληα  αμηνινγηθφ  ραξαθηεξηζκφ  ησλ  

απεξγηψλ,  σο  κεζφδνπ  ππνλφκεπζεο  ηνπ  εζληθνχ  ζπκθέξνληνο, νδεγψληαο  έηζη  

ηνπο  ππαιιήινπο  ζηελ  απφθαζε  λα  αλαζηείινπλ  ηηο  θηλεηνπνηήζεηο  ηνπο  ζηελ  

πφιε  θαη  λα  αξθεζηνχλ  ζε  έλα  ηειεγξάθεκα  δηακαξηπξίαο  πξνο  ηελ  

θπβέξλεζε
505

.  
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 Κσζηήο Καξπφδεινο, «πλδηθάηα θαη πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηνπ εκθπιίνπ», ν.π., ζει. 95. 
504

«Ζ απεξγία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ», Κήξπμ, 06/04/1949, αξ. θπι. 1025. 
505

«Οη δεκφζηνη ππάιιεινη ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ εηνηκάδνληαη λα θαηέιζνπλ εηο απεξγία», Κήξπμ, 

17/04/1949, αξ. θπι. 1052. 
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Έθηνηε,  νη  απεξγίεο  απνηεινχζαλ  ζπάληεο  αλαθνξέο  ζηνλ  ηνπηθφ  ηχπν,  

πξάγκα  πνπ  γηα  λα  αμηνινγεζεί,  ζα  πξέπεη  λα  ζπλδπαζηεί  κε  ην  γεγνλφο  φηη  

έπαπζαλ  θαη  νη  θπθινθνξίεο  εθεκεξίδσλ  αξηζηεξνχ  πξνζαλαηνιηζκνχ.  Ο  

ζεκαληηθφηεξνο  παξάγνληαο  πεξηνξηζκνχ  ηνπ  απεξγηαθνχ  θηλήκαηνο,  φκσο,  ζα  

πξέπεη  λα  αλαδεηεζεί  ηφζν  ζηελ  θαηαζηνιή  πνπ  επέθεξε  ε  πάηαμε  θάζε  

εκθχιηαο  δηακάρεο ζην  λνκφ,  φζν  θαη  ζηε  γεληθφηεξε  ρεηξαγψγεζε  ηνπ  

θηλήκαηνο  ζε  φιε  ηελ  Διιάδα,  κε  ηελ  παξεκβνιή  ηνπ  ακεξηθαληθνχ  παξάγνληα  

ζηηο  ζπλδηθαιηζηηθέο  απνθάζεηο,  ηελ  πηνζέηεζε  ηεο  νηθνλνκηθήο  ινγηθήο  ηνπ  

ζρεδίνπ  Μάξζαι,  γηα  αλάπηπμε  ηεο  επεκεξίαο  κέζα  απφ  ηελ  παξαγσγηθφηεηα,  

ηνλ  αληηθνκκνπληζηηθφ  πξνζαλαηνιηζκφ  πνπ  επηδηψρζεθε  γηα  ην  εξγαηηθφ  

θίλεκα  θαη  ηελ  εμάξηεζε  απφ  ηηο  θξαηηθέο  επηρνξεγήζεηο
506

.           

 

Πολιηική 

 Αλάκεζα  ζηηο  πνηθίιεο  εξκελεπηηθέο  ηάζεηο  πνπ  πξνβάιινληαη  γηα  ηελ  

πνιηηηθή  πνξεία  ηεο  Διιάδαο  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ  1940
507

,  ην  

ζρήκα  πνπ  επεμεγεί  πιεξέζηεξα  ηα  γεγνλφηα  ηεο  πεξηφδνπ,  ηελ  θαηάιεμε  ζηνλ  

εκθχιην  πφιεκν  θαη  ηελ  θαηάιεμε  ηνπ  εκθπιίνπ  πνιέκνπ  είλαη  απηφ  πνπ  

αλαγλσξίδεη,  θαη‟ αξράο,  ηα  δξψληα  ππνθείκελα – ζηειέρε  θαη  κε  ησλ  δηαθφξσλ  

πνιηηηθψλ  ζηξαηνπέδσλ – σο  άηνκα  εληαγκέλα  ζην  πεξηβάιινλ  ηεο  επνρήο,  φρη  

απνζηαζηνπνηεκέλα  θαη, επνκέλσο,  φρη  εμ  αξρήο  γλψζηεο  ηεο  πνξείαο  ησλ  

ζπζρεηηζκψλ  θαη  ησλ  δηιεκκάησλ  ζηα  νπνία  ζα  έπξεπε  λα  απαληήζνπλ. 

 Παξά  ηε  γεληθφηεξε  θαη,  ζε  κεγάιν  βαζκφ,  γεληθφινγε  επηδίσμε  θάζε  

πνιηηηθήο  ζέζεο  θαη  πξαθηηθήο  ηεο  πεξηφδνπ,  νη  θηλήζεηο  ησλ  πνιηηηθψλ  

ζηξαηνπέδσλ  θαη  ηάζεσλ  δε  ζα  κπνξνχζαλ  λα  είλαη  πξνθαζνξηζκέλεο  θαη  νη  

ππνζηεξηθηέο  ηνπο  δε  ζα  κπνξνχζαλ  λα  είλαη  πηζηνί  ζε  απηέο,  αθφκε  θαη  αλ  

ππήξρε  θαηαξηηζκέλνο  πξνγξακκαηηζκφο.  Οη  παξάγνληεο  πνπ  αλέθππηαλ  αλά  

                                                           
506

 Κσζηήο Καξπφδεινο, ν.π., ζει. 97-102. 
507

 Γηα κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο ηάζεηο βι. Ζιίαο Νηθνιαθφπνπινο, «Ξαλαδηαβάδνληαο 

ην ζρήκα ηνπ εκθπιίνπ, φπσο ην δηαηχπσζε ν Φίιηππνο Ζιηνχ», ζην Ησάλλεο Μνπξέινο & Ηάθσβνο 

Μηραειίδεο (επηκ.), Ο ειιεληθόο εκθύιηνο πόιεκνο-Μηα απνηίκεζε, Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2007, 

ζει. 28-30. 
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πάζα  ζηηγκή  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  πεξηφδνπ  ήηαλ  ζπρλά  αθαζφξηζηνη  θαη  κε  

αλακελφκελνη  θαη  απαηηνχζαλ  πξνζαξκνγή  πξαθηηθψλ
508

. 

Δπηπιένλ,  ζεκαληηθφο  παξάγνληαο  γηα  ηελ  θαηαλφεζε  ηεο  πεξηφδνπ  θαη  

ζε  πνιηηηθφ  επίπεδν  είλαη  ε  ζπλερήο  ππφκλεζε  ησλ  δνκψλ  ηεο  ειιεληθήο  

θνηλσλίαο  θαη  πνιηηηθήο  ήδε  απφ  ηε  δεχηεξε  δεθαεηία  ηνπ  αηψλα  θαη,  πνιχ  

πεξηζζφηεξν,  απφ  ηελ  πεξίνδν  ηνπ  κεζνπνιέκνπ.  Οη  δνκέο  απηέο  ήηαλ  πνπ  

επέηξεςαλ  ή  απέηξεςαλ  ηε  δπλαηφηεηα  εθαξκνγήο, αιιά  θαη  ηελ  επηηπρία  ή  

απνηπρία  ησλ  πνηθίισλ  ζηξαηεγηθψλ  θαη  παξεκβάζεσλ  ζηε  ρψξα
509

. 

Σα  κεηαπνιεκηθά  Υαληά  είραλ  θιεξνλνκήζεη  κία  ηζρπξφηαηε  βεληδειηθή   

παξάδνζε  ήδε  απφ  ηελ  πεξίνδν  ηεο  Κξεηηθήο  Πνιηηείαο,  κία  κηθξή  αιιά  

ζηαζεξή  αξηζηεξή  δξαζηεξηφηεηα  απφ  ην  κεζνπφιεκν  θαη  κία  ζαθή  

δηαρσξηζηηθή  γξακκή  αλάκεζα  ζηνπο  δχν  απφ  ηελ  θαηνρηθή  πεξίνδν.  Οη  δχν  

θχξηεο  αληηζηαζηαθέο  νξγαλψζεηο  ηνπ  λεζηνχ  ελεπιάθεζαλ, θαηά  ηελ  πεξίνδν  

απφ  ηνλ  Οθηψβξην  ηνπ  1944  θαη  κέρξη  ηνλ  Ηνχλην  ηνπ  1945,  ζε  κία  

πξνζπάζεηα  ζπλεξγαζίαο, ιφγσ  ηεο  παξαηεηακέλεο  παξνπζίαο  ησλ  Γεξκαλψλ  

ζηελ  θαηερφκελε  πεξηνρή  ησλ  Υαλίσλ.  Ζ  πξνζπάζεηα  απηή  επηζεκνπνηήζεθε  ην  

επηέκβξην  ηνπ  1944,  κε  ηελ  ππνγξαθή  ηεο  πκθσλίαο  ηεο  Σξνκάξηζαο  θαη  ην  

πκπιεξσκαηηθφ  Πξσηφθνιιν  ηεο  Ενχξβαο
510

. 

Σα  ζεκέιηα  κηαο  ηέηνηαο  ζπλεξγαζίαο,  φκσο,  δελ   ήηαλ   ζηαζεξά  

δεδνκέλεο  ηεο  δηακάρεο  πνπ  ππήξρε  αλάκεζα  ζηηο  πιεπξέο  ηεο  ΔΟΚ  θαη  ηνπ  

ΔΑΜ  ήδε  απφ  ηελ  θαηνρηθή  πεξίνδν  θαη  ε  νπνία  είρε  εληζρπζεί  απφ  ηνλ  

παξεκβαηηθφ  ξφιν  ησλ  Βξεηαλψλ  ζηελ  νξγάλσζε  ηεο  αληίζηαζεο  ηνπ  

λεζηνχ
511

.  Σν  ηεξάζηην  δήηεκα  ηξνθνδνζίαο  ησλ  αληαξηψλ  ησλ  δχν  

νξγαλψζεσλ  θαηά  ηελ  πεξίνδν  απηή  είρε  απαζρνιήζεη  ζνβαξά  θαη  ηηο  δχν  

πιεπξέο,  φπσο  θαη ηελ  Κνηλή  Γηνηθεηηθή  Δπηηξνπή  πνπ  είρε  πξνθχςεη  απφ  ηελ  

ππνγξαθή  ηεο  Σξνκάξηζαο.   

                                                           
508

 ρεηηθά κε αλαπξνζαξκνγή πξαθηηθψλ θαη δηαθπκάλζεηο πξνζαλαηνιηζκψλ ζηα αληίπαια 

ζηξαηφπεδα βι. Φίιηππνο Ζιηνχ, Ο ειιεληθόο εκθύιηνο πόιεκνο-Η εκπινθή ηνπ ΚΚΔ, Θεκέιην, Αζήλα 

2004, ζει. 21-23. 
509

 Νίθνο βνξψλνο, «Σα θχξηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηφδνπ 1940-1950 ζηελ ειιεληθή ηζηνξία», ζην 

John Iatrides (επηκ.), Η Διιάδα ζηε δεθαεηία 1940-1950-Έλα έζλνο ζε θξίζε, Θεκέιην, Αζήλα 1984, 

ζει. 21-24. 
510

 ηαχξνο Βινληάθεο, ν.π., ζει. 81 & Γεκήηξεο Γεκεηξάθνο, ν.π., ζει. 198-199. 
511

 Σδαθ κηζ Υηνπδ, ν.π., ζει. 14 & 46. 
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Ζ  δξάζε   ηεο  ΛΔΔΥ,  πνπ  πξνέβιεπε  εθνδηαζκφ  ησλ  αληηζηαζηαθψλ  

νκάδσλ  κέζσ  ησλ  επηηάμεσλ   εηδψλ  πνπ  γηλφηαλ,  δε  κπνξνχζε  λα  ζπληεξήζεη  

επαξθψο  ηνπο  ζηξαηηψηεο  ησλ  δχν  νξγαλψζεσλ,  θαζψο  δελ  αθνξνχζε  πνιεκηθφ  

εμνπιηζκφ,  ελψ  ηα  ηξφθηκα  θαη  ν  ηκαηηζκφο  ήηαλ  δχζθνιν  λα  εμαζθαιηζηνχλ  

ζπζηεκαηηθά  γηα  έλα  πιήζνο  ελφπισλ
512

.  Γηα  ηνπο  ζηξαηηψηεο  ηεο  ΔΟΚ  ην  

δίθηπν  εμαζθάιηζεο  εθνδίσλ  θαηλφηαλ  ζρεδφλ  θαηνρπξσκέλν  απφ  ηελ  πεξίνδν   

ηεο  θαηνρήο,  εθφζνλ  ε  νξγάλσζε  ζπλδεφηαλ  κε  ηνπο  Βξεηαλνχο,  αιιά  θαη  κε  

ηνλ  Παχιν  Γχπαξε,  ππεχζπλν  ηεο  Δζληθήο  Σαμηαξρίαο  Αληαξηψλ  ζην  Ρέζπκλν,  

κεηέπεηηα  Φξνχξαξρν  ζηα  Υαληά  θαη  βνπιεπηή  ηνπ  Κφκκαηνο  Φηιειεπζέξσλ  

κεηά  ηηο  εθινγέο  ηνπ  1946,  ν  νπνίνο  είρε  απνζηαιεί  ζην  λεζί  κεηά  απφ  εληνιή  

ηνπ  πκκαρηθνχ  ηξαηεγείνπ  Μέζεο  Αλαηνιήο
513

.   

Γηα  ηνλ  ΔΛΑ  ηα  πξάγκαηα  δελ  ήηαλ  εμίζνπ  εμαζθαιηζκέλα,  δεδνκέλνπ  

φηη  ην  δίθηπν  ηνπ  ΔΑΜ  θαη  ηνπ  ΚΚΔ  ζηελ  Κξήηε  δε  θαηλφηαλ  λα  έρεη  

ηδηαίηεξε  ζηήξημε  απφ  ηελ  θπξίσο  Διιάδα  θαη  παξνπζίαδε  αξθεηέο  αλεπάξθεηεο,  

πνπ  κεηαθξάδνληαλ  ζε  ζνβαξέο  ειιείςεηο  ζηνλ  εθνδηαζκφ  ησλ  ζηξαηησηψλ.  Ζ  

νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε  ησλ  ζσκάησλ  απηψλ  θαηά  ηελ  κεηαβαηηθή  πεξίνδν  

κέρξη  ηελ  απειεπζέξσζε,  παξνπζηαδφηαλ  ηξαγηθή  απφ  ηνλ  Μήηζν  Βιαληά,  πνπ  

είρε  απνζηαιεί  γηα  λα  εμεηάζεη  ηελ  δξάζε  ζηηο  πεξηνρέο  ηεο  ππαίζξνπ ησλ  

Υαλίσλ  πνπ  βξίζθνληαλ  ηα  έλνπια  ζψκαηα  ηνπ  ΔΛΑ
514

.  ε  κεγάιν  βαζκφ,  ν  

εθνδηαζκφο  ηνπο  εμαξηηφηαλ  απφ  ηα  ηνπηθά  δίθηπα,  πνπ  ζηεξίδνληαλ  ζε  

πξνζσπηθέο  γλσξηκίεο  κε  θαηνίθνπο  ρσξηψλ,  ζηε  ζπκπάζεηα  πνιηηψλ, θπξίσο  

ηεο  ππαίζξνπ,  πξνο  ην  ΔΑΜ,  ή  ζε  αλζξσπηζηηθά  αηζζήκαηα  ησλ  ηειεπηαίσλ
515

. 

Ζ  έληαζε  ηελ  νπνία  είραλ  θιεξνλνκήζεη  νη  δχν  νξγαλψζεηο  κεηαμχ  

ηνπο  απφ  ηελ  θαηνρηθή  θαη  ηελ  κεηαβαηηθή  πεξίνδν, ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηα  

γεγνλφηα  πνπ  ζπλέβαηλαλ  ζηελ  ππφινηπε  ρψξα  θαη   πνπ,  αλαπφθεπθηα,  

                                                           
512

 Καηάινγνη κε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ελφπισλ εθαηέξσζελ δελ δηαηίζεληαη επί ηεο 

παξνχζεο. Δλδεηθηηθά πάλησο, ζηα ηέιε ηνπ 1944, νη αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ ζηα Υαληά ήηαλ πεξίπνπ 150 

άηνκα, ελψ ν εθεδξηθφο ΔΛΑ ζε νιφθιεξν ην λνκφ αξηζκνχζε γχξσ ζηνπο 1000 ελφπινπο. Γηα ηελ 

ΔΟΚ δελ βξέζεθαλ αληίζηνηρα ζηνηρεία. Βι. ζρεηηθά ΑΚΗ, Αξρείν ΚΚΔ, Φ-24/2/71β, θνπηί 418, 

Έθζεζε Οξγάλσζεο Πεξηνρήο Κξήηεο πξνο Π.Γ. ηεο Κ.Δ. 
513

 Σδαθ κηζ Υηνπδ, ν.π., ζει. 205. 
514

 ΑΚΗ, Αξρείν ΚΚΔ, Φ-24/2/71β, θνπηί 418, Έθζεζε Οξγάλσζεο Πεξηνρήο Κξήηεο πξνο Π.Γ. ηεο 

Κ.Δ. 
515

 πλέληεπμε Γεψξγηνπ Παπαδνγησξγάθε απφ ηξνβιέο ειίλνπ, ηξνβιέο 20/09/2008, φπνπ 

αλαθέξεηαη ζε παξνρή ηξνθίκσλ ζε αληάξηεο θάζε ζηξαηνπέδνπ πνπ πεξλνχζαλ απφ ην ρσξηφ θαη 

ζεσξνχληαλ ηαιαηπσξεκέλνη ζηξαηηψηεο, πνπ πνιεκνχζαλ ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα «απ’ όπνην 

ζηξαηόπεδν θαη λα’ ηαλε». 
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επεξέαδαλ  ην  πνιηηηθφ  θιίκα  θαη  ζηα  Υαληά,  αληηθαηνπηξίδνληαλ  ζηα  φξηα  ηεο  

πφιεο.  Ζ  παξακνλή  ησλ  ελφπισλ,  ζχκθσλα  κε  ηε  πκθσλία  ηεο  Βάξθηδαο,  ε  

εηνηκφηεηά  ηνπο,  ιφγσ  ηεο  παξνπζίαο  ησλ  Γεξκαλψλ,  θαη  ην  λνκφηππν  ησλ  

δηαδηθαζηψλ
516

  θαίλεηαη  φηη  είραλ  απνζνβήζεη  ηελ  επέθηαζε  ησλ  Γεθεκβξηαλψλ  

ζηα  Υαληά – πξάγκα  πνπ  δελ  είρε  επηηεπρζεί  π.ρ.  ζην  Ρέζπκλν
517

. 

Ζ  απνρψξεζε,  φκσο,  ησλ  Γεξκαλψλ  ην  θαινθαίξη   ηνπ  1945  έζεζε  πην  

ξεαιηζηηθά  ην  δήηεκα  ηεο  πάιεο  κεηαμχ  ησλ  δχν  πνιηηηθψλ  επηδηψμεσλ.  ε  

ζεκείν  θιεηδί  γηα  ηελ  εμαζθάιηζε  ηεο  ηάμεο  ζηελ  πφιε  θαη  ζε  νιφθιεξν  ην  

λνκφ,  ηέζεθε  ν  Γχπαξεο,  κε  πξνυπεξεζία  ζηελ  θαηαδίσμε  ησλ  αξηζηεξψλ  

αληάξηηθσλ  ζσκάησλ. Ο  δηνξηζκφο  ηνπ  σο  Φξνχξαξρνπ  εγθξίζεθε  απφ  ην  ΓΔ  

ηνλ  Ηνχλην  ηνπ  1945
518

.  Απεπζείαο  ίδξπζε  ην  ζψκα  ησλ  «άλεπ  ζεηείαο  

ρσξνθπιάθσλ»,  ζην  νπνίν  θαηεηάγεζαλ  άηνκα  «απνδεδεηγκέλσο  εζληθώλ  

θξνλεκάησλ  θαη  απνιύηνπ  εκπηζηνζύλεο» 
519

.     

Ζ  κέζνδνο  ηεο  ζπζπείξσζεο  ηνπ  «εζληθφθξνλνο»  ζηξαηνπέδνπ δε  

ζπλνδεχηεθε  απφ  αληίζηνηρεο  δηαδηθαζίεο  ζηελ  πεξίπησζε  ηεο αξηζηεξάο. Ήδε  

απφ  ηα  ηέιε  ηνπ  1944,  μεθίλεζε  ε  αλαδηάξζξσζε  ζηε  βάζε  ηνπ  ΚΚΔ,  θαη‟ 

εληνιή  ησλ  θεληξηθψλ  ηνπ  θφκκαηνο.  Ζ  ίδξπζε  ηνπ  Αγξνηηθνχ  Κφκκαηνο  

Διιάδνο  (ΑΚΔ),  ην  νπνίν  απεπζπλφηαλ  απνθιεηζηηθά  ζηνπο  αγξφηεο,  

απνκαθξχλνληάο  ηνπο  απφ  ηνλ  αζηηθφ  εξγαηηθφ  πιεζπζκφ, ζήκαηλε  έλα  ξηδηθφ  

μεθαζάξηζκα  ζηε  βάζε  ησλ  ππνζηεξηθηψλ  ηεο  πηέξπγαο  ηνπ  ΚΚΔ. Απφ  ηελ  

άιιε,  ππνζηεξηθηέο  πνπ  θξίζεθαλ  απφ  ην  ΚΚΔ  ηδενινγηθά  αλεπαξθείο  ή  

χπνπηνη  γηα  δηαιιαθηηθφηεηα  πξνο  ηε  δεμηά,  κπήθαλ  ζην  πεξηζψξην  ησλ  

δηαδηθαζηψλ.  ηελ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ  απηφ  ζπλεπαγφηαλ  φηη  απφ  ηα  2.500  

πεξίπνπ  άηνκα  πνπ  ήηαλ  κέιε  ηνπ  ΚΚΔ, νη  κηζνί  εμνβειίζηεθαλ  απφ  ηηο  

δηαδηθαζίεο
520

.  χληνκα  θαη  παξάιιεια  κε  ηελ  απνρψξεζε  ησλ  γεξκαληθψλ  

ζηξαηεπκάησλ, έθαλαλ  ηελ  παξνπζία  ηνπο  ζηηο  εθεκεξίδεο  ηεο  αξηζηεξάο  

                                                           
516

 ε πξφζθιεζε ησλ Γεξκαλψλ πξνο ηνλ Παχιν Γχπαξε γηα είζνδφ ηνπ ζηα Υαληά πξνο επηβνιή ηεο 

ηαμεο «εηο ηνπο αλαξρηθνύο θιπ», ν ηειεπηαίνο αξλήζεθε ιφγσ ηνπ φηη «έπξεπε πξώηα λα δεηήζσ θαη 

ηελ έγθξηζηλ ηνπ Διιεληθνύ ηξαηεγείνπ», ΓΑΚ/ΗΑΚ, ΑΠΓ, θ.9, δ. Δ‟, αξ. εγγ. 4, 16/04/1945, επηζηνιή 

απφ Παχιν Γχπαξε πξνο Μεηξνπνιίηε Κπδσλίαο θαη Απνθνξψλνπ Αγαζάγγειν Ξεξνπράθε.  
517

 ρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα εμάπισζεο ησλ Γεθεκβξηαλψλ ζην Ρέζπκλν, γλσζηά σο Γελαξηαλά, βι. 

Νίθνο & Αξγπξψ Κνθνβιή, ν.π., ζει. 63-64.  
518

 ηαχξνο Βινληάθεο, ν.π., ζει. 398. 
519

 ΓΑΚ/ΗΑΚ, ΑΠΓ, θ.9, δ. Δ‟, αξ. εγγ. 124. 
520

 Νίθνο & Αξγπξψ Κνθνβιή, ν.π., ζει. 62-63. 
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δειψζεηο  πνιηηψλ  πνπ  απεθδχνληαλ  ηε  ζπλεξγαζία  ηνπο  κε  ηελ  ΔΟΚ  θαηά  ηε  

δηάξθεηα  ηεο  Καηνρήο,  πξνθεηκέλνπ  λα  βεβαηψζνπλ  ηελ  ηδενινγηθή  ηνπο  

θαζαξφηεηα
521

. 

ην  εμήο,  νη  άμνλεο  πνπ  θαζφξηζαλ  ηηο  πνιηηηθέο  εμειίμεηο  ζηελ  πφιε  

ήηαλ  δχν:  ηα  γεγνλφηα  θαη  νη  απνθάζεηο  ζε  παλειιήληα  θιίκαθα,  πνπ  

νδήγεζαλ  ζε  πφισζε  ηηο  αληηκαρφκελεο  πιεπξέο  θαη  ην  δηαθχβεπκα  ηεο  

αλαζπγθξφηεζεο  πνπ, φπσο  θαη  ζε  νιφθιεξε  ηε  ρψξα,  έηζη  θαη  ζην  

κηθξνζθφπην  ησλ  Υαλίσλ,  απνηέιεζαλ  αηηία  γηα  δηεθδίθεζε  δηαθνξεηηθψλ  

πξννπηηθψλ  γηα  ην  κέιινλ.  Ζ  θαηάζηαζε  ηεο  ρψξαο  επέηξεπε  ζε  θάζε  νκάδα  

λα  αγσληζηεί  γηα  ηε  δηθή  ηεο  εθδνρή  ζρεηηθά  κε  ηελ  απειεπζέξσζε
522

  θαη  ην  

γεγνλφο  απηφ  θαζφξηζε  ηηο  κεηέπεηηα  πνιηηηθέο  αληηδηθίεο.   

Ζ  ζηαδηαθή  εθδήισζε  ηεο  πφισζεο  κέζα  ζηελ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ  

αθνινχζεζε  ην  ξπζκφ  πνπ  έδηλε  ε  ππφινηπε  Διιάδα.  Ζ  πξψηε,  δεκφζηα  

έλνπιε  ξήμε  κεηαμχ  ησλ  δχν  ζηξαηνπέδσλ  είρε  εθδεισζεί  ην  Μάην  ηνπ  1945,  

κε  αθνξκή  ηελ  παξέιαζε  γηα ηελ  ππνγξαθή  παξάδνζεο  ησλ  Γεξκαλψλ
523

.  Σν   

δήηεκα  ησλ  ελφπισλ  ζσκάησλ  πνπ  λνκηκνπνηνχληαλ  λα  πθίζηαληαη  ζηελ  πφιε  

κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε  έιεμε  ζρεδφλ  έλα  ρξφλν  αξγφηεξα,  κε  ηελ  έληαμε  ηεο  

Δζλνθπιαθήο  ζηνλ  Δζληθφ  ηξαηφ.  Πξνθεηκέλνπ  ε  ελζσκάησζε  απηή  λα  γίλεη  

ζαθήο  ζε  φινπο  ηνπο  πνιίηεο,  δηαηάρηεθε  απφ  ην  Γεληθφ  Δπηηειείν  ηξαηνχ  

θαη  ηε  Γεληθή  Γηνίθεζε  Κξήηεο  λα  ενξηαζηεί  κεγαιφπξεπα  εληφο  ηεο  πφιεο.  

Σε  δηνξγάλσζε  ηεο  γηνξηήο  απηήο  αλέιαβε  ν  Γήκνο  Υαλίσλ
524

,  

επηβεβαηψλνληαο, ζέινληαο  θαη  κε,  ηελ  επίζεκε  πηνζέηεζε  ηεο  ζέζεο  ηεο  

θπβέξλεζεο  έλαληη  ηεο  επηδίσμεο  ηεο  αξηζηεξάο  λα  εληαρζεί  ζηα  επίζεκα  

έλνπια  ζψκαηα.  

Οη  δχν  θεληξηθνί  ηνκείο  πάλσ  ζηνπο  νπνίνπο  αλαπαξάγνληαλ,  θαηά  ηελ  

απειεπζέξσζε, νη  δηαθσλίεο  ησλ  εκπιεθφκελσλ  πιεπξψλ  ήηαλ  απηφο  ηεο  

                                                           
521

 Βι .ελδεηθηηθά «Γήισζηο», Γεκνθξαηία, 02/06/1945, αξ. θπι. 18.  
522

 Hagen Fleischer, «Δπαθέο κεηαμχ ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ θαηνρήο θαη ησλ θπξηφηεξσλ 

νξγαλψζεσλ ηεο ειιεληθήο αληίζηαζεο-Διηγκφο ή ζπλεξγαζία;», ζην John Iatrides (επηκ.), Η Διιάδα 

ζηε δεθαεηία 1940-1950-Έλα έζλνο ζε θξίζε, ν.π., ζει. 91. 
523

 Νίθνο & Αξγπξψ Κνθνβιή, ν.π., ζει. 65-66. ρεηηθά κε ηηο ζπλελλνήζεηο γηα ηα ζψκαηα πνπ ζα 

παξνπζηάδνληαλ ζηελ παξέιαζε βι. ΓΑΚ/ΗΑΚ, ΑΠΓ, θ.9, δ. Δ‟, αξ. εγγ. 121, 01/05/1945 θαη αξ. εγγ. 

135, 07/05/1945, επηζηνιή ΔΟΚ πξνο θ. Τπνπξγφλ Γεληθφλ Γηνηθεηήλ Κξήηεο. 
524

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 06/05/1946, αξ. απνθ. 145. 
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αλαζπγθξφηεζεο  θαη  απηφο  ηεο  απφδνζεο  δηθαηνζχλεο  πξνο  φζνπο  

εθκεηαιιεχηεθαλ  ηελ  θαηνρή  γηα  ίδηνλ  φθεινο.  ζνλ  αθνξά  ηνλ  πξψην,  νη  

ελζηάζεηο  πνπ  πξνέθππηαλ  απφ  ηελ  αξηζηεξά  είραλ  λα  θάλνπλ  κε  ηηο  κεζφδνπο  

πνπ  αθνινπζνχληαλ  απφ  ην  θξάηνο  θαη  ηνλ  μέλν  παξάγνληα  γηα  επίηεπμή  ηνπ.  

Οη  ειιείςεηο  ζε  βαζηθά  είδε  απφ  ηελ  αγνξά,  ε  αλεμέιεγθηε  πνξεία  ησλ  ηηκψλ  

θαη  νη  παξαηππίεο  ζηηο  δηαλνκέο  εθνδίσλ  πνπ  πξναλαθέξζεθαλ,  απνηεινχζαλ  

γηα  ηνπο  ππνζηεξηθηέο  ηνπ  ΔΑΜ  θαηάδεημε  αδπλακίαο  ρεηξηζκνχ  ησλ  

θαηαζηάζεσλ  εθ  κέξνπο  ησλ  θπβεξλήζεσλ  θαη – θαη‟ επέθηαζε – πνιηηηθήο  

αλεπάξθεηαο
525

.   

Γηα  ηνλ  αληίπνδα  ηνπ  δεμηνχ  θαη – θπξίσο  γηα  ηα  Υαληά – θεληξψνπ  

ρψξνπ,  ε  παξαπάλσ  δπζρέξεηα  έπξεπε  λα  αληηκεησπηζηεί  ζηα  φξηα  ησλ  

ξεαιηζηηθψλ  δπλαηνηήησλ  ηεο  ρψξαο:  ε  αλαζπγθξφηεζε  απαηηνχζε  ρξφλν  θαη  

κε  δηαζπαζηηθέο  πξνζπάζεηεο
526

.  ηελ  πξψηκε  απηή  βάζε  δηαπξαγκαηεχζεσλ  

κέρξη  ηηο  αξρέο  ηνπ  1946,  εληάζζνληαλ  θαη  θάπνηνη  απφερνη  ζπκθηιησηηθψλ  

δεκνζηεπκάησλ  ζηηο  ηνπηθέο  εθεκεξίδεο
527

,  δίλνληαο  φκσο  πεξηζζφηεξν  ηελ  

αίζζεζε  φηη  επξφθεηην  γηα  κηα  πξνζπάζεηα  λα  επηβεβαησζεί  κία  πξφζεζε  πνπ  

ήηαλ  γλσζηφ  φηη  είρε  ζαζξέο  βάζεηο,  παξά  λα  γίλεη  θαηαλνεηφ   ην  αίηεκα  ησλ  

αληίπαισλ  ζηξαηνπέδσλ  εθαηέξσζελ. 

Ο  δεχηεξνο  ηνκέαο,  πνπ  είρε  λα  θάλεη  κε  ηελ  δίσμε  ησλ  θάζε  είδνπο  

ζπλεξγαηψλ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηεο  θαηνρήο,  απνηέιεζε  έλα  αθφκε  πεδίν  

δηαθνξεηηθψλ  δηεθδηθήζεσλ  γηα  ηηο  δχν  πιεπξέο.  Ζ  δηαβεβαίσζε  ηεο  

θπβέξλεζεο  Δζληθήο  Δλφηεηαο  γηα  κεραληζκνχο  εθθαζάξηζεο,  πνπ  δε  ζα  

κεηαηξέπνληαλ  ζε  φξγαλα  αληεθδηθήζεσλ,  δελ  αξθνχζε  γηα  λα  νξηνζεηήζεη  ηνλ  

θνηλφ  παξνλνκαζηή  ζηα  θξηηήξηα  δηψμεσλ  κεηαμχ  ησλ  δχν  ζηξαηνπέδσλ.  Γηα  

ηνπο  αληηθνκκνπληζηέο  θαη  κεζνπνιεκηθνχο  πνιηηηθνχο  νη  δηψμεηο  ζα  αθνξνχζαλ  

ηα  κέιε  ησλ  θαηνρηθψλ  θπβεξλήζεσλ  θαη  ηα  ζηειέρε  ηνπ  δηθηχνπ  πιεξνθνξηψλ  

                                                           
525

 Βι. ελδεηθηηθά γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο αξηζηεξάο ζην δήηεκα ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ πψο ε 
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Γεκνθξαηία, 14/03/1947, αξ. θπι. 548. 
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 Βι. ελδεηθηηθά, «Γελ ζα επηηχρνπλ», Κήξπμ, 09/01/1946, αξ. θπι. 44, φπνπ ε αληηπνιίηεπζε ηνπ 

ΔΑΜ ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ραξαθηεξίδεηαη σο πξνζπάζεηα «ε Δακηθή εγεζία λα 

ηνξπηιιίζε… ηελ κόλελ κέρξη ζήκεξνλ ζνβαξήλ πξνζπάζεηαλ νηθνλνκηθήο αλαζπγθξνηήζεσο ηελ 

ζηηγκήλ κάιηζηα θαηά ηελ νπνίαλ αύηε εγγίδεη εηο ην επηπρέο ηέξκα ηεο» θαη ε ηαθηηθή απηή ζεσξείηαη 

«ελέξγεηα αληηπαηξησηηθή θαζώο είλαη παιαηά αιήζεηα, όηη εηο ηαο δύζθνινπο ζηηγκάο ηα έζλε ελσκέλα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ ηαο δπζρεξείαο».  
527

 «Ζ ΔΟΚ Υαλίσλ δηα ηελ ζπκθηιίσζηλ», Κήξπμ, 10/02/1946, αξ. θπι. 71. 
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θαη  βαζαληζκψλ  πνπ  είραλ  αλαπηχμεη  νη  γεξκαληθέο  αξρέο.  Γηα  ηελ  αξηζηεξά  

ζηνπο  παξαπάλσ  έπξεπε  λα  πξνζηεζνχλ  θαη  φζνη  είραλ  θάζε  είδνπο  νηθνλνκηθή  

θαη  πνιηηηθή  ζπλεξγαζία  κε  ην  θαηνρηθφ  θαζεζηψο
528

. 

Χζηφζν,  άκεζε  θάλεθε  λα  είλαη  ε  εθαξκνγή  ηεο  δίσμεο  ησλ  αξηζηεξψλ  

πνιηηψλ  πνπ  εληάρζεθαλ  ζηηο  θαηεγνξίεο  ησλ  ζπκκεηερφλησλ  ζηα  Γεθεκβξηαλά  

θαη  φρη  ησλ  δσζηιφγσλ
529

.  Γηα  ηα  Υαληά,  πνπ  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  Γεθέκβξε  

βξίζθνληαλ  αθφκε  ππφ  θαηνρή,  ε  εθαξκνγή  ησλ  δηψμεσλ  απηψλ  δε  κπνξνχζε  

λα  θαζηεξσζεί.  Πεξηπηψζεηο  ηεο,  φκσο, εληνπίζηεθαλ  ακέζσο  κεηά  ηελ  

απειεπζέξσζε  θαη  εμήο,  θπξίσο  ζηνλ  θιάδν  ησλ  δαζθάισλ,  σο  επί  ην  

πιείζηνλ  κε  ηε  κνξθή  κεηαζέζεσλ  θαη  φρη  δηθαζηηθψλ  δηψμεσλ
530

.  Σν  

παξαπάλσ  απνηέιεζε  ζηνλ  ηνπηθφ  ηχπν  αξθεηέο  θνξέο  αθνξκή  γηα  δηακαξηπξία  

ζρεηηθά  κε  ηελ  αλππαξμία  θξάηνπο  δηθαίνπ,  ελάληηα  ζε  φζνπο  επλνήζεθαλ  ζηελ  

θαηνρηθή  πεξίνδν  ιφγσ  ζπλεξγαζίαο  ηνπο  κε  ηνλ  ερζξφ
531

.         

Ζ  ζρεηηθά  ήπηα  πεξίνδνο  κεηά  ηελ  απειεπζέξσζε  έιεμε  ζχληνκα, 

πάλησο,  κε  αθνξκή  ηελ  ηειηθή  πξνθήξπμε  ησλ  εθινγψλ  γηα  ην  Μάξηην  ηνπ  

1946  θαη  ηελ  αλάπηπμε  δηαθφξσλ  ζπδεηήζεσλ  γχξσ  απφ  ηε  ζπκκεηνρή  ή  κε  

ηεο  αξηζηεξάο  ζε  απηέο.  Γηα  ηα  Υαληά  νη  εθινγέο  απηέο  θαηέδεημαλ  γιαθπξά  

ηελ  πφισζε  πνπ  ππέβνζθε  ήδε  απφ  ηελ  θαηνρηθή  πεξίνδν.  Ζ  πιεηνςεθία  ησλ  

Κξεηψλ  ππνςήθησλ  θηιειεχζεξσλ  βνπιεπηψλ  αθνινχζεζε  ην  νθνθιή  Βεληδέιν  

ζηε  ζπληεξεηηθή  ζηξνθή  ηνπ  πξνο  ηε  δεμηά,  απνρσξψληαο  απφ  ην  Κφκκα  

Φηιειεπζέξσλ  θαη  πξνζρσξψληαο  ζην  λεντδξπζέλ  Κφκκα  Βεληδειηθψλ  

Φηιειεπζέξσλ
532

.   

Ο  ηνπηθφο  ηχπνο  αλέβαζε  ηνπο  ηφλνπο  κε  αιιεινθαηεγνξίεο  πνπ  

εγθαηλίαζαλ  ηελ  παξεκβνιή  ησλ  γεγνλφησλ  ηεο  ππαίζξνπ  ηνπ  λνκνχ  ζηα  

πιαίζηα  ηεο  πφιεο.  Οη  αξηζηεξέο  εθεκεξίδεο  θαηεγνξνχζαλ  ηηο  ηαθηηθέο  ησλ  

                                                           
528

 Γεκήηξεο Κνπζνπξήο, «Ζ πνηληθή δίσμε ησλ δσζηιφγσλ ηεο θαηνρήο (1944-1949)», ζην Υξήζηνο 

Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ιζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα, η. Γ1, ν.π., ζει. 108. 
529

 ην ίδην, ζει. 112. 
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«Οη κεηαζέζεηο ησλ δαζθάισλ», Γεκνθξαηία, 17/06/1945, αξ. θπι. 31 θαη «Σειεγξάθεκα 

δηακαξηπξίαο ησλ δηδαζθάισλ λνκνχ Υαλίσλ δηα ηελ εθθαζάξηζηλ ηνπ θιάδνπ ησλ», Κήξπμ, 

30/03/1947, αξ. θπι. 420. 
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 Φίιηππνο Φνξησκάο, «Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ Κφκκαηνο Βεληδειηθψλ Φηιειεπζέξσλ θαη νη εθινγέο  

ηνπ 1946», ζην Γξεγφξηνο  Φαιιίδαο (επηκ.), Οη εθινγέο ηνπ 1946-ηαζκόο ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία  ηεο  

ζύγρξνλεο Διιάδαο, εθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα 2008, ζει. 50-55. 
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ηνπηθψλ  αξρψλ  γηα  ηξνκνθξαηία  ζηελ  πφιε  θαη,  θπξίσο,  ζηα  ρσξηά  θαη  γηα  

παξάλνκε  ελίζρπζε  ησλ  πξψελ  αθνινχζσλ  ηεο  ΔΟΚ  κε  φπια,  πνπ  ζα  

ρξεζηκνπνηνχληαλ  ελάληηα  ζηνπο  πνιηηηθά  αληηηηζέκελνπο
533

.  Ο  θηιειεχζεξνο  

ηχπνο,  αληίζεηα,  πξνέβαηλε  έκκεζα  ζε  ππνζηήξημε  ησλ  πξαθηηθψλ  ησλ  ηνπηθψλ  

αξρψλ,  πξνβάιινληαο  ηελ  απεηιή  πνπ  δηέηξεραλ  νη  πνιίηεο  απφ  ηελ  αξηζηεξά,  

πνπ  πέξαλ  ηεο  έιιεηςεο  ζηήξημεο  ζην  έξγν  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο  θαη  ηεο  

θνηλνβνπιεπηηθήο  ιεηηνπξγίαο,  ππήξρε  ελδερφκελν  λα  πξνεηνηκάδεη  θαη  κία  

έλνπιε  ζχγθξνπζε
534

. 

Σα  απνηειέζκαηα  ησλ  εθινγψλ  θαηέδεημαλ  ηελ  ηζρχ  ησλ  θπξίσο  

αληηηηζέκελσλ  ζηελ  πφιε  θαη  ηελ  επηξξνή  ησλ  παξαπάλσ  έληππσλ  δηαιφγσλ  

ζηνπο  κεηξηνπαζείο  πνιίηεο.  Ζ  θαηακέηξεζε  αλέδεημε  ζε  πξψηε  εθινγηθή  

δχλακε  ηνλ  εθινγηθφ  ζπλαζπηζκφ  ηεο  Δζληθήο  Πνιηηηθήο  Δλψζεσο (ΔΠΔ),  ζηνλ  

νπνίν  εληαζζφηαλ  ην  Κφκκα  Βεληδειηθψλ  Φηιειεπζέξσλ,  ην  κνλαδηθφ  

ππνςήθην,  εμάιινπ,  ζηα  Υαληά  απφ  ηα  ηέζζεξα  πνπ  απάξηηδαλ  ηελ  ΔΠΔ.  

Αθνινπζνχζε  ην  Κφκκα  Φηιειεπζέξσλ  ηνπ  Θεκηζηνθιή  νθνχιε  θαη,  

ηειεπηαία,  ε  Ζλσκέλε  Παξάηαμηο  Δζληθνθξφλσλ  (ΖΠΔ)
535

. Σν  εθινγηθφ  

πξνβάδηζκα  ηνπ  θηιειεχζεξνπ  ρψξνπ  ήηαλ  ζαθέο,  φκσο  ε  ππνζηήξημε  ηεο  

ζπληεξεηηθήο  ζηξνθήο  ηνπ  ΚΒΦ,  ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηα – έζησ  ρακειά – 

πνζνζηά  ηεο  ΖΠΔ  θαηαδείθλπαλ  φηη  είρε  θεξδεζεί  έδαθνο απφ  ην  ζψκα  ησλ  

εθινγέσλ,  ππέξ  κηαο  πην  δεμηφζηξνθεο  αληηκεηψπηζεο  ηεο  αξηζηεξήο  παξνπζίαο,  

ε  νπνία  δε  κπνξνχζε  λα  αηηηνινγεζεί  κφλν  απφ  ηα  θνηλσληθά  δίθηπα  πνπ  

ππνζηήξηδαλ  ηνπο  ππνςήθηνπο  ηνπ  . Βεληδέινπ.       

Σαπηφρξνλα  φκσο,  ζηελ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ  ππήξμε  ην  κεγαιχηεξν  

πνζνζηφ  απνρήο  ζε  φιν  ην  λεζί  θαη  έλα  απφ  ηα  κεγαιχηεξα  ζην  ζχλνιν  ηεο  

ρψξαο,  πνπ  έθηαζε  ην  57%
536

.  Σν  πνζνζηφ  απηφ,  παξά  ηελ  ελίζρπζή  ηνπ  απφ  

ηελ  πάγηα  απνρή  ζε  θάζε  εθινγηθή  αλακέηξεζε
537

,  θαηαδείθλπε  έλα  ηζρπξφ  

                                                           
533

 «ε επηθπιαθή λα ηζαθίζνπκε θάζε πξαμηθνπεκαηηθή θίλεζε», Γεκνθξαηία, 07/03/1946, αξ. θπι. 

249. 
534

 «Πξνο δφμαλ ηνπ ΔΑΜ…», Κήξπμ, 15/01/1946, αξ. θπι. 49. 
535

 Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο, ηαηηζηηθή ησλ βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 

1946, Δζληθφλ Σππνγξαθείνλ, Αζήλα 1947. 
536

 Ζιίαο  Νηθνιαθφπνπινο,  Η  θαρεθηηθή  δεκνθξαηία – Κόκκαηα  θαη  εθινγέο,  1946-1967,  εθδφζεηο  

Παηάθε,  Αζήλα  2001,  ζει.  83. 
537

 «Ζ δεκνθξαηηθή παξάηαμηο ηζρπξνηέξα ηεο δεμηάο», Κήξπμ, 03/04/1946, αξ. θπι. 115, φπνπ ε 

εθεκεξίδα αλεβάδεη ην κέζν φξν πάγηαο απνρήο γηα ηηο αλακεηξήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1926-1936 ζε 32%. 
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αληίβαξν  απέλαληη  απφ  ην  ρψξν  ηνπ ζπληεξεηηθνχ  θαη  ηνπ  θηιειεχζεξνπ  

θέληξνπ  θαη,  επνκέλσο,  κία  ηζρπξή  βάζε  δηεθδηθήζεσλ  θαη  επξχηεξσλ  

θνκκαηηθψλ  δηθηχσλ  ζηα  πιαίζηα  ηεο  πφιεο
538

.   

Αληίζηνηρα  κε  ηελ  ππφινηπε  Διιάδα,  ε  κεηεθινγηθή  πεξίνδνο  

θνξηίζηεθε  κε  ηε  δηάρπζε  ηεο  ιεπθήο  ηξνκνθξαηίαο  θπξίσο  ζηελ  χπαηζξν  ηνπ  

λεζηνχ,  ε  νπνία  ζήκαλε  θαη  ηε  ζηαδηαθή  δηνιίζζεζε  πξνο  ηελ  έληαζε  θαη  

εληφο  ησλ  ηεηρψλ  ηεο  πφιεο.  Σν  Γ‟  Φήθηζκα  θαη  ε  πξνεηνηκαζία  γηα  ην  

δεκνςήθηζκα  ελέηεηλαλ  ηηο  εκθαλείο  δπζαξέζθεηεο  ζηνπο  δεκφζηνπο  δηαιφγνπο  

ησλ  εθεκεξίδσλ.  Αλ  θαη  ηα  απνηειέζκαηα  ηνπ  δεκνςεθίζκαηνο  ηνπ  

επηεκβξίνπ  αλέδεημαλ  έλα  πνζνζηφ  ζπζπείξσζεο  ελάληηα  ζηελ  επηζηξνθή  ηνπ  

βαζηιηά  θαηά  73%
539

,  παξέκελε  αμηνζεκείσηνο  ν  αξηζκφο  φζσλ  ζηήξημαλ  ηελ  

επηζηξνθή  ηνπ  Γεσξγίνπ  γηα  ηα  δεδνκέλα  κηαο  πφιεο  κε  θαηεμνρήλ  

αληηκνλαξρηθφ  πξνζαλαηνιηζκφ. 

Σα  δπν  απηά  εθινγηθά  απνηειέζκαηα,  κε  απφζηαζε  πέληε  κελψλ  κεηαμχ  

ηνπο,  άθελαλ  ην  πεξηζψξην  λα  εληνπηζηνχλ  δχν  ηζρπξνί  αληίπαινη  ππξήλεο,  απφ  

ηνπο  νπνίνπο  ζα  κπνξνχζε  λα  πξνθχςεη  ε  θνξχθσζε  ηεο  πνιηηηθήο  πφισζεο.  

Μφιηο  ιίγεο  κέξεο  κεηά  ην  δεκνςήθηζκα  ιεειαηήζεθαλ  ηα  γξαθεία  ηνπ  ΔΑΜ  

ζηελ  πφιε
540

  θαη  ζπλειήθζεζαλ  ηέζζεξα  ζηειέρε  ηνπ  ΚΚΔ,  αλάκεζα  ζηα  

νπνία  θαη  ν  Γξακκαηέαο  Δπηηξνπήο  Πεξηνρήο  Κξήηεο  ηνπ  ΚΚΔ,  Γ. Σζηηήινο
541

. 

Ζ  επξχηεξε  επηθπιαθηηθφηεηα  απέλαληη  ζηνπο  αξηζηεξά  θξνλνχληεο  είρε  

θάλεη  ηελ  εκθάληζή  ηεο  θαη  ζηηο  επίζεκεο  ηνπηθέο  αξρέο,  φζνλ  αθνξά  

δεκνηηθνχο  ππαιιήινπο
542

  θαη  πνιίηεο  πνπ  ιάκβαλαλ  βνήζεηα  απφ  ην  Γήκν
543

.  

                                                           
538

 Να ζεκεησζεί εμάιινπ, φηη ν Βιαληάο ζε ζρεηηθή έθζεζή ηνπ αλέθεξε ηνλ αξηζκφ ησλ 4.200 κειψλ 

ηνπ ΚΚΔ ζην λνκφ Υαλίσλ θαη ησλ 13.000 κειψλ ΔΑΜ ζε φιν ην λεζί. Βι. ΑΚΗ, Αξρείν ΚΚΔ, Φ-

24/2/71β, θνπηί 418, Έθζεζε Οξγάλσζεο Πεξηνρήο Κξήηεο πξνο Π.Γ. ηεο Κ.Δ. 
539

 Γεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο, ηαηηζηηθή ηνπ δεκνςεθίζκαηνο ηεο 1
εο

 επηεκβξίνπ 1946, 

Δζληθφλ Σπνπγξαθείνλ, Αζήλα 1947. 
540

«Υίηεο θαη ρσξνθχιαθεο επέδξακαλ θαη ιεειάηεζαλ ηα γξαθεία ηνπ ΔΑΜ Υαλίσλ», Γεκνθξαηία, 

05/09/1946, αξ. θπι. 390. 
541

«Ξαλαδεί ε θαηνρή», Γεκνθξαηία, 22/09/1946, αξ. θπι. 412. 
542

Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 10/05/1946, αξ. απνθ. 195, φπνπ ζπλδένληαη 

θαηαθξηηέεο πξαθηηθέο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ννζνθνκείνπ κε ηηο 

αξηζηεξέο ηνπ πεπνηζήζεηο. Βι. επίζεο, ζπλέληεπμε Ξελνθψληα Αιπγηδάθε απφ θάθε ειίλνπ, 

Υαληά, 17/02/2010, φπνπ αλαθέξεηαη ε απφιπζή ηνπ απφ Γήκν Υαλίσλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε 

ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ΚΚΔ. 
543

Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 11/06/1946, αξ. απνθ. 210, φπνπ αλαθέξνληαη 

πνιίηεο πνπ ιακβάλνπλ βνήζεκα απφ ην Γήκν κε πξσηνβνπιία ηνπ Γεκάξρνπ. 
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Ζ  ζπζηεκαηηθφηεξε  εθαξκνγή  ηνπ  Γ‟  Φεθίζκαηνο
544

  θαη  ηεο  εμπγίαλζεο  ησλ  

ππαιιήισλ
545

  θαηά  ηε  δηάξθεηα  ηνπ  1947  ελέηεηλαλ  ηηο  εληάζεηο  θαη  ηηο  

δηψμεηο.  Οξίζηεθαλ  ψξεο  θπθινθνξίαο  ζηνπο  δξφκνπο  ηεο  πφιεο,  ελψ  ε  

Υσξνθπιαθή  αλαθνίλσζε  απζηεξά  κέηξα  γηα  θάζε  είδνπο  ζπγθέληξσζε
546

. 

Ζ  έληνλε  θηλεηηθφηεηα  πνπ  είρε  αλαπηπρζεί  ζηελ  χπαηζξν  επεξέαδε  

ζαθψο  ην  ρεηξηζκφ  ησλ  θαηαζηάζεσλ  θαη  ζηνλ  αζηηθφ  ρψξν.  ηηο  αξρέο  ηνπ  

1947  ε  Αζθάιεηα  Υαλίσλ  μεθίλεζε,  κε  αθνξκή  ηηο  ζηξαηνινγήζεηο,  ζπιιήςεηο  

κειψλ  ηνπ  κφληκνπ  ή  θαη  ηνπ  εθεδξηθνχ  ΔΛΑ,  νη  νπνίνη  απνηέιεζαλ  θαη  ηηο  

πξψηεο  απνζηνιέο  Κξεηψλ  ζηελ  εμνξία
547

.  Ζ  δξάζε  ησλ  πξψησλ  νκάδσλ  

αληαξηψλ  πνπ  είραλ  εκθαληζηεί  ζην  λνκφ,  έθηαζε  γξήγνξα  ζηα  πεξίρσξα  ηεο  

πφιεο
548

,  γεγνλφο  πνπ  απνηέιεζε  θακπή  γηα  ηηο  ζπιιήςεηο  πνπ  αθνινχζεζαλ  

εληφο  ησλ  Υαλίσλ.   

Λίγεο  εκέξεο  αξγφηεξα,  ζηα  κέζα  ηνπ  Απξηιίνπ,  έγηλε  ζχιιεςε  έληεθα  

εγεηηθψλ  ζηειερψλ  ηνπ  ΔΑΜ  ζηελ  πφιε
549

, νη  νπνίνη  κε  ζπλνπηηθέο  δηαδηθαζίεο  

απειάζεθαλ  απφ  ην  λεζί
550

.  Έλα  κήλα  αξγφηεξα  δέρηεθαλ  επίζεζε  ηα  γξαθεία  

ηεο  εθεκεξίδαο  Γεκνθξαηία
551

.  Έθηνηε  θαη  κε  απμαλφκελε  ζπρλφηεηα,  ν  λνκφο  

Υαλίσλ  παξαθνινπζνχζε  ζπλερείο  ζπκπινθέο  κεηαμχ  ησλ  νκάδσλ  ησλ  

αληαξηψλ  θαη  ησλ  ζσκάησλ  ρσξνθπιαθήο  θαη  ΜΑΤ
552

.  Οη  ζπλερείο  

ζπγθξνχζεηο, πνπ  αθνινπζνχζαλ  ην  κνηίβν  ηεο  ππφινηπεο  ρψξαο,  λνκηκνπνίεζαλ  

ηελ  αχμεζε  ησλ  κέηξσλ  αζθαιείαο  εθ  κέξνπο  ησλ  αξρψλ.  ηφρνο  ζε  ηνπηθφ,  

                                                           
544

 «Αλαθνίλσζηο Γηνίθεζεο Υσξνθπιαθήο Υαλίσλ», Κήξπμ, 01/05/1947, αξ. θπι. 446. 
545

 «Ζ πεξίθεκνο εμπγίαλζηο ππαιιήισλ», Νέα Δπνρή, 30/05/1947, αξ. θπι. 7. 
546

 «Οδεγίαη ηεο αζηπλνκίαο», Κήξπμ, 26/01/1947, αξ. θπι. 366. 
547

 πλεληεχμεηο Ξελνθψληα Αιπγηδάθε, απφ θάθε ειίλνπ Υαλίσλ, Υαληά, 17/02/2010 & 

Κσλζηαληίλνπ Ληνλάθε, απφ Παιαηά Ρνχκαηα Κηζάκνπ, Παιαηά Ρνχκαηα, 13/12/2009, κειψλ ηνπ 

εθεδξηθνχ θαη κφληκνπ ΔΛΑ αληίζηνηρα θαη εμφξηζησλ ζηε Μαθξφλεζν κεηά απφ ζχιιεςή ηνπο 

ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ.  
548

 «Αη ρζεζηλαί αηκαηεξαί ζθελαί θαηά ηελ παλήγπξηλ ηεο Υξπζνπεγήο», Κήξπμ, 19/04/1947, αξ. θπι. 

436. 
549

 Νίθνο & Αξγπξψ Κνθνβιή, ν.π., ζει. 111. 
550

 «Βηαζηηθή λπθηεξηλή επηβίβαζε», Γεκνθξαηία, 24/04/1947, αξ. θπι. 580.   
551

«Άγλσζηνη θαηέζηξεςαλ ηα ηππνγξαθεία ηεο εθεκεξίδνο Γεκνθξαηία ηεο πφιεψο καο», Κήξπμ, 

03/05/1947, αξ. θπι. 448. 
552

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1947 ζεκεηψζεθαλ ζπκπινθέο ζηηο εμήο πεξηνρέο επξχηεξα ζην λνκφ, 

ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ εθεκεξίδσλ: 19/04: Υξπζνπεγή, 26/04: Βνπθνιηέο, 03/05: Πεκφληα, 

23/05: Νην Υσξηφ Απνθνξψλνπ, 25/05: Κάλδαλνο, 27/05: Παιαηά Ρνχκαηα, 29/05: Μνπξληέο, 01/06: 

επξχηεξε επαξρία ειίλνπ, 20/06: Φιψξηα, 02/07: Μάιεκε, 13/07: Γησξγηνχπνιε, 15/07: Αγξνθήπην, 

25/07: Γξαπαληά, 29/08: Γξαθψλα Κπδσλίαο, 02/09: Φνπξλέ, 04/09: έκπξσλα, 16/10: Κνηιηάξε, 

18/10: Οκαιφ, 21/10: Πξηλέ, 28/10: επξχηεξε πεξηνρή Κπδσλίαο θαη ακσλά, 08/12: Υξπζνπεγή, 

12/12: Θέξηζν. Έμη απφ ηηο παξαπάλσ ηνπνζεζίεο βξίζθνληαλ ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο.      
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φπσο  θαη  ζε  παλειιαδηθφ,  επίπεδν  ήηαλ  λα  πεξηνξηζηεί  ε  απμαλφκελε  δξάζε  

ηεο  αξηζηεξάο,  πνπ  ελδερνκέλσο  λα  θαηάθεξλε  θαίξηα  ρηππήκαηα  θαη  

απνδπλάκσζε  ησλ  ηνπηθψλ  αξρψλ,  ελψ  ηαπηφρξνλα  θαη  κέζσ  ησλ  θνκκαηηθψλ  

ηεο  δηθηχσλ,  ππήξρε  θφβνο  λα  πάξεη  κε  ην  κέξνο  ηεο  επηπιένλ  θφζκν,  

ζηεξηδφκελε, θπξίσο, ζηε  κέρξη  ηφηε  αλεπάξθεηα  ηνπ  θξάηνπο  λα  επηηχρεη  ηελ 

πνιππφζεηε  αλαζπγθξφηεζε
553

.   

Γηα  ηελ  αληίπεξα  φρζε,  βέβαηα,  ε  θαηάζηαζε  δε  θαηλφηαλ  ηφζν  απιή  

ζηνπο  ρεηξηζκνχο  ηεο.  Σα  ηνπηθά  ζηειέρε  ηεο  αξηζηεξάο  αληηκεηψπηδαλ  ην  

δήηεκα  ηεο  απφζηαζεο  απφ  ηα  θέληξα  ησλ  απνθάζεσλ,  πξάγκα  πνπ  

πξνζπαζνχζε  λα  γεθπξσζεί  κε  πξσηνβνπιία  ησλ  θεληξηθψλ  ηνπ  ΚΚΔ  κε  ηελ,  

θαηά  θαηξνχο, απνζηνιή  ζηειερψλ  γηα  ηελ  επηζθφπεζε  ηεο  δξάζεο  ησλ  ηνπηθψλ  

δηθηχσλ  ηνπ  θφκκαηνο  ζηα  Υαληά
554

.  Ζ  αλεπάξθεηα  ηεο  ηνπηθήο  δξάζεο  

εληνπηδφηαλ ζε  δχν  επίπεδα:  ην  πξψην  θαη  πην  πξνθαλέο  ήηαλ  ε  αδπλακία  

αλεθνδηαζκνχ  ησλ  αληαξηψλ  κε  είδε  πνιεκηθά,  αιιά  θαη  θαζεκεξηλήο  ρξήζεο,  

θαζψο  θαη  κε  ηξφθηκα.  Ήηαλ  εκθαλέο  φηη  ην  λεζί  δε  κπνξνχζε  λα  

ζπγθαηαιέγεηαη   ζε  θαλέλα  θνκκαηηθφ  δίθηπν  ηξνθνδνζίαο  θαη  ε  ζπληήξεζε  

ησλ  νκάδσλ, πνπ  απνηέιεζαλ  ζηελ  πνξεία  παξαθιάδη  ηνπ  Γεκνθξαηηθνχ  

ηξαηνχ,  έπξεπε  λα  εμαζθαιίζνπλ  κφλεο  ηνπο  ηα  εθφδηά  ηνπο,  φπσο  

πξναλαθέξζεθε. 

Σν  δεχηεξν  επίπεδν  αλεπάξθεηαο  ήηαλ  ην  νξγαλσηηθφ.  ηελ  επξχηεξε  

πεξηνρή  ηεο  Κξήηεο  θαη  ζηα  Υαληά  ζπγθεθξηκέλα  εληνπίδνληαλ  ηφζν  ειιείςεηο  

ζηειερψλ,  φζν  θαη ηδενινγηθήο  θαηάξηηζεο, απψιεηα  ηζρπξψλ  δεζκψλ  κεηαμχ  

ησλ  ζπλνηθηαθψλ  νξγαλψζεσλ,  ειιηπήο  ελεκέξσζε  ησλ  πνιηηψλ  ζε  ζρέζε  κε  

δεηήκαηα  πνιηηηθά,  νηθνλνκηθά  θαη  πλεπκαηηθά,  ζπγθεληξσηηθή  θαζνδήγεζε  πνπ  

δπζρέξαηλε  ηελ  αλάδεημε  λέσλ  ζηειερψλ
555

.  Ζ  νξγαλσηηθή  απηή  αλεπάξθεηα  

είρε  εμαηξεηηθά  βαξχλνπζα  ζεκαζία  γηα  ηα  θεληξηθά  ηνπ  θφκκαηνο,  γηα  ηνλ  

                                                           
553

 Βι. ελδεηθηηθά Βηβιίνλ Πξαθηηθώλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 21/07/1948, αξ. απνθ. 363, φπνπ 

κε αθνξκή ην δήηεκα ηεο αδπλακίαο αλέγεξζεο ππφζηεγσλ γηα λα θηινμελήζνπλ ηνπο παξαγθνχρνπο 

ιαραλνπψιεο ηεο πφιεο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εθθξάδεη ην θφβν φηη «νη άλζξσπνη ρσξίο εξγαζίαλ ζα 

ζηξαθνύλ πξνο ηνλ θνκκνπληζκόλ».  
554

 ηα ζηειέρε πνπ πέξαζαλ απφ ηα Υαληά ζπγθαηαιέγνληαλ ν Μηιηηάδεο Πνξθπξνγέλλεο, ν Μήηζνο 

Βιαληάο θαη ν Γηψξγνο Σζηηήινο.   
555

«Μεξηθά πξνβιήκαηα θαζνδήγεζεο ηεο θνκκνπληζηηθήο νξγάλσζεο Ζξαθιείνπ», Μαρόκελε Κξήηε-

Μεληάηηθν όξγαλν θνκκαηηθήο επηηξνπήο πεξηνρήο Κξήηεο ηνπ Κνκκνπληζηηθνύ Κόκκαηνο  Διιάδαο, 

επηέκβξεο 1946, αξ. θπι. 1, ζει. 15-18 θαη «Ζ θαηάζηαζε ζηελ Κξήηε θαη ηα θαζήθνληα ηεο 

θνκκνπληζηηθήο νξγάλσζεο Κξήηεο», Γελάξεο 1947, αξ. θπι. 1, ζει. 1-6. 
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επηπιένλ  ιφγν  φηη  ζπλνδεπφηαλ,  εθ  κέξνπο  ησλ  ηνπηθψλ  ζηειερψλ,  απφ  κία  

ππνρσξεηηθφηεηα  απέλαληη  ζηηο  αμηψζεηο  ησλ  ηνπηθψλ  αξρψλ,  ζχκθσλα  

ηνπιάρηζηνλ  κε  ηηο  εθηηκήζεηο  ησλ  Αζελψλ
556

. Σν  γεγνλφο  απηφ  θαίλεηαη  φηη  

πξνθαινχζε  ακεραλία,  δεδνκέλνπ  φηη  απνδπλάκσλε  έλα  απφ  ηα  ιίγα  εθεδξηθά  

κέησπα  αληάξηηθσλ  νκάδσλ  ζηα  λεζηά  ηεο  ρψξαο
557

,  κέησπν  εμαηξεηηθήο  

ζεκαζίαο  κάιηζηα,  δεδνκέλνπ  φηη  ζα  ζπγθξαηνχζε  έλαλ  φγθν  ζηξαηνχ  καθξηά  

απφ  ηε   βφξεηα  Διιάδα  πνπ  δηλφηαλ  ν  θαηεμνρήλ  αγψλαο  γηα  ηελ   επηβίσζε  

ησλ  αληαξηψλ
558

.  Ζ  απφθιηζε  απηή  κεηαμχ  ησλ νξγαλψζεσλ  Υαλίσλ  θαη  ησλ  

θεληξηθψλ  ζηελ  Αζήλα  δεκηνπξγνχζε  πνηθίιεο  δπζιεηηνπξγίεο  ζηελ  ηνπηθή  

παξνπζία θαη  νξγάλσζε  ηεο  αξηζηεξάο
559

. 

Παξφι‟ απηά, ε  κηθξή, πιελ  φκσο  ζηαζεξή,  παξνπζία  αληάξηηθσλ  

ζσκάησλ  ζηελ  χπαηζξν  παξέκεηλε  κέρξη  ην  θαινθαίξη  ηνπ  1948,  φηαλ  ε  θχξηα  

δχλακή  ηεο  εμνινζξεχηεθε  ζηε  κάρε  ηεο  ακαξηάο
560

.  Έθηνηε  παξνπζηάδνληαλ  

πεξηζηαζηαθά  θξνχζκαηα  επηζέζεσλ  αληαξηψλ
561

,  ελψ  θάπνηνη  απφ  απηνχο  

παξέκεηλαλ  θξπκκέλνη  γηα  ρξφληα
562

  ή  θαηέθπγαλ,  ελ  ηέιεη,  ζην  εμσηεξηθφ
563

.  Ζ  

ζηαζεξή  παξνπζία  απηή  νδήγεζε  ηηο  ηνπηθέο  αξρέο  ζε  κία  ζπζηεκαηηθή  

εθαξκνγή  ησλ  κέηξσλ  πνπ  πηνζέηεζε  ε  θπβέξλεζε  γηα  ηελ  πάηαμε  ηεο  

αξηζηεξάο.   

Σν  θαινθαίξη  ηνπ  1947  μεθίλεζε  ζηα  Υαληά  ε  ιεηηνπξγία  Έθηαθηνπ  

ηξαηνδηθείνπ,  ε  απνηίκεζε  ηνπ  νπνίνπ  θαηέγξαςε  485  πξνζαγσγέο  ζε  

δίθεο
564

.  Απφ  απηέο  19  πεξηπηψζεηο  θαηαδηθάζηεθαλ  ζε  ζάλαην,  36  ζε  ηζφβηα,  

                                                           
556

 Φίιηππνο Ζιηνχ, Ο ειιεληθόο εκθύιηνο πόιεκνο-Η εκπινθή ηνπ ΚΚΔ, ν.π., ζει. 167-169, Έθζεζε 

Πνιηηηθνχ Γξαθείνπ Αζελψλ, 23/06/1947. 
557

 Νεζησηηθά κέησπα ππήξραλ ζε Κξήηε, άκν, Ηθαξία, Μπηηιήλε, Δχβνηα θαη Κεθαινληά. ην ίδην, 

ζει. 271. 
558

 πλέληεπμε Γεσξγίνπ Κιάδνπ απφ Αλψγεηα Μπινπνηάκνπ Ρεζχκλνπ, Ζξάθιεην 21/01/2009, φπνπ 

αλαθέξεηαη δηάινγνο κεηαμχ ηνπ πιεξνθνξεηή θαη ηνπ Γ.Γ. Κξήηεο Γ. Σζηηήινπ, ζηνλ νπνίν ν 

ηειεπηαίνο είρε επηζεκάλεη φηη ζην ΚΚΔ «δελ ήζειαλ ε Κξήηε λα γίλεη ε Βαλδέα ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο», σο πεξηνρή ζηξαηνιφγεζεο δπλάκεσλ ελάληηα ζην Γεκνθξαηηθφ ηξαηφ.   
559

 πλέληεπμε Νίθνπ Κνθνβιή απφ Υαληά, Υαληά 15/09/2008, φπνπ αλαθέξεηαη ζε «ζπρλή αδπλακία 

θαηαλόεζεο ηεο πνιηηηθήο γξακκήο ηνπ ΚΚΔ» θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απειεπζέξσζεο. Βι. επίζεο, «Σν 

ΚΚΔ ζ‟ απνζηείιε θαζνδεγεηάο εθ Π. Διιάδνο-Γελ έρεη εκπηζηνζχλελ εηο ηνπο Κξήηαο 

θνκκνπληζηάο», Κήξπμ, 07/10/1947, αξ. θπι. 580. 
560

 «Έιεμαλ αη επηρεηξήζεηο θαηά ησλ ζπκκνξηηψλ εηο ακαξηάλ», Κήξπμ, 08/06/1948, αξ. θπι. 708. 
561

 «30κειήο νκάο ζπκκνξηηψλ επηδξάκνπζα εηο Αγίαλ Ρνπκέιελ», Κήξπμ, 05/01/1949, αξ. θπι. 967. 
562

 «πλειήθζε ν αξρεγφο ηεο ΟΠΛΑ Υαλίσλ Γεψξγηνο Εσγξαθάθεο», Κήξπμ, 23/06/1949, αξ. θπι. 

1109. 
563

Νίθνο & Αξγπξψ Κνθνβιή, ν.π., ζει. 415 θ.ε.  
564

 Νίθνο Μηρηψηεο, Σα έθηαθηα ζηξαηνδηθεία ηεο πεξηόδνπ 1946-1960, ν.π., ζει. 222-223. 
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ελψ  νη  ππφινηπεο  πνηλέο  θπιάθηζεο  έθηαλαλ  κέρξη  ηα  20  ρξφληα
565

.  Ζ  

παξάιιειε  ιεηηνπξγία  ηνπ  Γηθαζηεξίνπ  Γσζηιφγσλ  απνηεινχζε  αθνξκή  γηα  

έληνλεο  δηακαξηπξίεο  ζρεηηθά  κε  ηελ  απνλνκή  δηθαηνζχλεο.  Ζ  θνηλνπνίεζε  ησλ  

απνθάζεσλ  θαη  ησλ  δχν  δηθαζηεξίσλ  ζηηο  εθεκεξίδεο,  έδηλε  ην  πεξηζψξην  

ζχγθξηζεο  ησλ  πνηλψλ  θαη  ηεο  ζπρλφηεηάο  ηνπο.  Οη  αλειιηπείο  θαη  

εθηελέζηαηεο  πεξηγξαθέο  ησλ  απνινγηψλ  φζσλ  πξνζάγνληαλ  ζηα  ζηξαηνδηθεία  

θαη  ησλ  θαηεγφξσλ  ηνπο
566

, δίπια  ζηα  ιηηά,  νιηγφζηηρα  πιαίζηα  πνπ  

αλαθνίλσλαλ  ζπρλά  ηελ  αζψσζε  ή  ηελ  εξήκελ  θαηαδίθε  ηεο  πιεηνςεθίαο  ησλ  

πεξηπηψζεσλ  δσζηινγηζκνχ
567

,  αλήγεηξαλ  ζπρλά  δηακαξηπξίεο  γηα  ηελ  έιιεηςε  

πνιηηηθήο  πξφζεζεο  γηα  ηελ  δίσμή  ηνπο
568

.  Υαξαθηεξηζηηθή  πεξίπησζε  γηα  ηελ  

φμπλζε  ησλ  παζψλ  πνπ  πξνθαινχζε  απηή  ε  ηαθηηθή  ήηαλ  ε  δίθε  ηνπ  

πεξηβφεηνπ  αξρεγνχ  ησλ  Σαγκάησλ  Αζθαιείαο  ζηα  Υαληά  Γεκήηξε  

Παπαγηαλλάθε.  Σν  γεγνλφο  φηη  κεηά  ην  πέξαο  ηεο  δηαδηθαζίαο  ν  πξψελ  

ηαγκαηαζθαιίηεο  θπθινθνξνχζε  ζηελ  πφιε  ειεχζεξνο,  νδήγεζε  ζηελ  ελ  ςπρξψ  

δνινθνλία  ηνπ  έλα  κήλα  αξγφηεξα.  Οη  ζπιιήςεηο  πνπ  αθνινχζεζαλ  ήηαλ  

άκεζεο
569

. 

ηαδηαθά  ηέζεθαλ  ζε  εθαξκνγή  επηπιένλ  κέηξα,  φπσο  ήηαλ  νη  

εθηνπηζκνί  πνιηηψλ  αξηζηεξψλ  θξνλεκάησλ
570

,  ζπγθξνηήζεθαλ  Μνλάδεο  

Δζληθήο  Ακχλεο (ΜΔΑ)  αληηθαζηζηψληαο  ηηο  Μνλάδεο  Αζθάιεηαο  Τπαίζξνπ 

(ΜΑΤ)
571

,  απνθαζίζηεθε  ελίζρπζε  ηνπ  ζψκαηνο  ηεο  Υσξνθπιαθήο  ζην  λεζί
572

  

θαη  ζπγθεθξηκέλα  ελίζρπζε  ηνπ  λνκνχ  Υαλίσλ  απφ  νκάδεο  ηνπ  Ζξαθιείνπ
573

.  

Παξάιιεια,  εθαξκφζηεθε  ν  λφκνο  πεξί  δήκεπζεο  ηεο  πεξηνπζίαο  ησλ  

                                                           
565

 ην ίδην, ζει. 235-239. 
566

 Βι. ελδεηθηηθά, «Ζ ρζεζηλή δίθε δχν ζπκκνξηηψλ», Κήξπμ, 24/06/1948, αξ. θπι. 803, «Δδεηήζε εηο 

ην ζηξαηνδηθείνλ ε θαηαδίθε εηο ζαλαηηθήλ πνηλήλ δχν ζπιιεθζέλησλ ζπκκνξηηψλ», 25/06/1948, αξ. 

θπι. 804, «Γχν ζπκκνξίηαη θαηεδηθάζζεζαλ ρζεο εηο ηελ πνηλήλ ηνπ ζαλάηνπ ππφ ηνπ εθηάθηνπ 

ζηξαηνδηθείνπ Υαλίσλ», 27/06/1948, αξ. θπι. 805, δεκνζηεχκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα δίθε. 
567

 Βι. ελδεηθηηθά, «Γίθαη δνζηιφγσλ», Κήξπμ, 10/10/1947, αξ. θπι. 583. 
568

 «Μα ηη ζπκβαίλεη κε ηνπο πξνδφηαο; Θα ππάξμεη επηηέινπο θαηαλφεζηο;», Νέα Δπνρή, 06/04/1948, 

αξ. θπι. 273. 
569

 «χιιεςηο δηα ηνλ θφλνλ Παπαγηαλλάθε», Κήξπμ, 08/10/1946, αξ. θπι. 288. 
570

 Βι. ελδεηθηηθά, «Δμεηνπίζζεζαλ ρζεο εηο Μήινλ 64 παξαδνζέληεο ζπκκνξίηαη», Κήξπμ, 22/09/1948, 

αξ. θπι. 878. 
571

 «πλεθξνηήζεζαλ ΜΔΑ», Κήξπμ, 23/11/1948, αξ. θπι. 932. 
572

 «Δλεθξίζε ππφ ηνπ θ. νθνχιε ε θαηάηαμηο 320 άλεπ ζεηείαο ρσξνθπιάθσλ εηο Κξήηελ», Κήξπμ, 

02/07/1948, αξ. θπι. 809. 
573

 «Ο θ. Δ. Μπαληνπβάο πξνζεθέξζε κε 600 άλδξαο φπσο ζπκπνιεκήζε κεηά ηνπ Δζληθνχ ηξαηνχ 

θαηά ησλ ζπκκνξηηψλ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ», Κήξπμ, 17/02/1948, αξ. θπι. 692. 
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αληαξηψλ
574

, πεξί  απνθιεηζκνχ  ηνπο  απφ  παξνρέο  θαη  ζπληάμεηο
575

,  πεξί  

ζπιιήςεσλ  ησλ  ζπγγελψλ  ηνπο
576

, ελψ  ηέζεθε  ζε  ηζρχ  ε  πηζηνπνίεζε  

θξνλεκάησλ  γηα  ην  δηνξηζκφ  ζε  δεκφζηεο  θαη  δεκνηηθέο  ππεξεζίεο
577

.   

Παξάιιεια,  νη  ηνπηθέο  αξρέο  ζπγθξφηεζαλ  ζπζηεκαηηθφ  δίθηπν  

ελίζρπζεο  ησλ  ζηξαηεπκέλσλ  θαη  ησλ  νηθνγελεηψλ  ηνπο  κε  παξνρή  ρξεκαηηθψλ  

θαη  θάζε  άιινπ  είδνπο  εληζρχζεσλ  θαη  ελζάξξπλαλ  ηε  δξαζηεξηνπνίεζε  

πνιηηψλ  πξνο  απηήλ  ηελ  θαηεχζπλζε
578

.  Δπξχηαηα  επηζηξαηεχηεθε  θαη  ν  

πξνπαγαλδηζκφο  ησλ  απεηιψλ  ηνπ  θνκκνπληζκνχ,  πξνθεηκέλνπ  λα  επηηεπρζεί  ε  

λνκηκνπνίεζε  ησλ  κέζσλ  δίσμεο  ζηηο  ζπλεηδήζεηο  ησλ  θαηνίθσλ.  Γεκφζηεο  

ζπδεηήζεηο  κε  ζέκα  ηελ  εμάπισζε  ησλ  «ζιαβηθψλ  απεηιψλ»
579

,  αγνξά  

πιεζψξαο  βηβιίσλ  ζρεηηθά  κε  ηελ  ηζηνξία  ησλ  «εζληθψλ  αγψλσλ»  ησλ  

Διιήλσλ  πνπ  δηνρεηεχνληαλ  ζηηο  δεκφζηεο  βηβιηνζήθεο  θαη  ζηελ  εθπαίδεπζε
580

,  

θεκνινγίεο  γηα  ηελ  πξφζεζε  ηεο  αξηζηεξάο  λα  θαηαξξίςεη  πάγηεο  θαη  

ζπζηαηηθέο  αμίεο  ηεο  ειιεληθήο  ηαπηφηεηαο
581

  απνηεινχζαλ  δείγκαηα  κέηξσλ  

γηα  ηελ  δηάδνζε  ηνπ  θφβνπ,  πνπ  ζα  πξνιάκβαλε  επέθηαζε  ηεο  αξηζηεξήο  

ηδενινγίαο  ζε  κηα  επξχηεξε  βάζε  θαη  ζα  εμαζθάιηδε  ηελ  ζπληήξεζε  ηεο  

θαζεζηεθπίαο  ηάμεο
582

.  

Σαπηφρξνλα,  ν  Γήκνο  θξφληηζε  λα  πξνβάιιεη  ηελ  πιήξε  έληαμε  ηεο  

πφιεο  ζηνλ  εζληθφ  θνξκφ  θαζηεξψλνληαο  πνκπψδεηο  ηειεηέο  κλεκφζπλσλ  ηνπ  

Δ. Βεληδέινπ
583

,  ηνλίδνληαο  ηελ  πιήξε  ζπκπαξάζηαζή  ηνπ  ζηελ  θπβέξλεζε  ζε  

πεξηπηψζεηο  πνπ ζίγνληαλ  ηα  εζληθά  δίθαηα  ηεο  ρψξαο
584

,  ζπλεηζθέξνληαο  ζε  

εθθιεζηαζηηθνχο  εξάλνπο  γηα  λανχο  ζε  δηάθνξα  ζεκεία  ηεο  νξζφδνμεο  

επηθξάηεηαο 
585

, εληζρχνληαο  νηθνλνκηθά  πεξηνρέο  ηεο  βφξεηαο  Διιάδαο  πνπ  είραλ  

                                                           
574

 «Θα δεκεχεηαη ε αθίλεηνο πεξηνπζία αληαξηψλ», Νέα Δπνρή, 02/12/1947, αξ. θπι. 169.  
575

 «Ζ αληαξζία ησλ Υαλίσλ», Κήξπμ, 20/01/1948, αξ. θπι. 669.  
576

 «πιιήςεηο ζπγγελψλ αληαξηψλ θαη εληζρπηψλ ησλ ζπκκνξηηψλ», Κήξπμ, 05/03/1948, αξ. θπι. 

707. 
577

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1949, 18/01/1949, αξ. απνθ. 5. 
578

 Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 21/07/1948, αξ. απνθ. 426, φπνπ αλαθέξεηαη θαη 

ε ιεηηνπξγία πλδέζκνπ Φίισλ ηξαηνχ.  
579

 «Πξνθήξπμηο ηνπ ηξαηησηηθνχ Γηνηθεηνχ Υαλίσλ», Κήξπμ, 10/07/1947, αξ. θπι. 505. 
580

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1949, 11/05/1949, αξ. απνθ. 236. 
581

 πλέληεπμε Ξελνθψληα Αιπγηδάθε, ν.π. 
582

 Γηα ην ξφιν θαη ηνπο ζηφρνπο εμάπισζεο ηνπ πνιηηηθνχ θφβνπ βι. Corey Robin, Φόβνο-Η ηζηνξία 

κηαο πνιηηηθήο ηδέαο, εθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2010, ζει. 13-16. 
583

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 19/04/1948, αξ. απνθ. 201. 
584

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1946, 19/09/1946, αξ. απνθ. 353. 
585

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 21/07/1948, αξ. απνθ. 399. 
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ππνζηεί  δεκηέο  ιφγσ  ηεο  επέθηαζεο  ηνπ  εκθπιίνπ
586

  θαη  πξνζθέξνληαο  ζηέγε  

ζηα  «ζπκκνξηόπιεθηα»  παηδηά  ηεο  βνξείνπ  Διιάδαο
587

.  Οη  δειψζεηο  απνθήξπμεο  

ηνπ  ΚΚΔ  ζηαδηαθά  πιήζαηλαλ  ζηνλ  ηνπηθφ  ηχπν
588

,  ελψ  ζρεδφλ  έλα  ρξφλν  

κεηά  ηηο  πξψηεο  εμνξίεο,  έθαλαλ  ηελ  εκθάληζή  ηνπο  άξζξα  γηα  ην  «εζληθό  

έξγν»  πνπ  ζπληεινχληαλ  ζηα  Σάγκαηα  θαπαλέσλ
589

.  

Ζ  ιήμε  ησλ  εκθχιησλ   ζπκπινθψλ  ζην  λνκφ  κεηά  ηα  κέζα  ηνπ  1948  

δελ  θαζεζχραζε  ηηο  ηνπηθέο  αξρέο  γχξσ  απφ  ην  δήηεκα  ησλ  πνιηηηθψλ  

αλαηαξαρψλ,  δεδνκέλνπ  φηη  ε  αληίζηνηρε  θαηάζηαζε  ζηελ  ππφινηπε  ρψξα  

βξηζθφηαλ  αθφκε  ζε  έμαξζε,  ελψ  έλα  κέξνο  ησλ  ελφπισλ  πνπ  θξχβνληαλ  

εληφο  θαη  εθηφο  πφιεο  θηλνχζαλ  ηνλ  παξάλνκν,  πιένλ,  κεραληζκφ  ηνπ  ΚΚΔ
590

.  

Σα  Υαληά  ζπληήξεζαλ  γηα  ηα  επφκελα  ρξφληα  ην  πξνθίι  κηαο  πφιεο  

απνκαθξπζκέλεο  κελ  απφ  ηα  θέληξα  απνθάζεσλ,  εληαγκέλεο  δε  ζηνπο  

κεραληζκνχο  άκπλαο  ηνπ  επίζεκνπ  θξάηνπο.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
586

 Βι. ελδεηθηηθά, Βηβιίνλ Απνθάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 1948, 04/01/1948, αξ. απνθ. 16. 
587

 «Σν παηδνκάδσκα θαη ε Κξήηε», Κήξπμ, 31/03/1948, αξ θπι. 729. 
588

 «Τπεχζπλνη Γειψζεηο», Κήξπμ, 13/01/1948, αξ. θπι. 662. 
589
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 ΣΑ  ΥΑΝΙΑ   

ΔΝΣΟ  ΚΑΙ   ΔΚΣΟ  ΠΛΑΙΙΩΝ 

 

 Δπηζθνπψληαο  ηελ  πνξεία  ηεο  πφιεο  θαηά  ηελ  πξψηε  κεηαπνιεκηθή  

πεληαεηία  κπνξνχλ  λα  εληνπηζηνχλ  δχν  επίπεδα  δξάζεο  ησλ  αξρψλ  θαη  ησλ  

θαηνίθσλ  ηεο.  Σν  πξψην  ήηαλ  απηφ  πνπ  αθνξνχζε  ηε  δξαζηεξηφηεηά  ηνπο  

εληφο  ησλ  πιαηζίσλ  νιφθιεξεο  ηεο  ρψξαο.  Δπξφθεηην   γηα  κηα  πφιε  πνπ,  ιφγσ  

ηεο  χπαξμήο  ηεο  ζηνλ  εζληθφ  θνξκφ  ηεο  Διιάδαο,  αλέπηπμε  ειπίδεο  θαη  

πξννπηηθέο  γηα  κία  αλαζπγθξφηεζε  πνπ  ζα  επνχισλε  ηηο  πιεγέο  ηνπ  πνιέκνπ  

θαη  ηεο  ζρεδφλ  πεληαεηνχο  παξνπζίαο  κηαο  ζηξαηησηηθήο  αξρήο  ζηε  δηνίθεζή  

ηεο.  Σν  κεξίδην  πνπ,  ζεσξεηηθά  ηνπιάρηζηνλ,  ηεο  αληηζηνηρνχζε  απφ  ηηο  παληφο  

είδνπο  εμσηεξηθέο  βνήζεηεο – UNRRA, Δξπζξφ  ηαπξφ,  ζρέδην  Μάξζαι – ζα  ηελ  

θαζηζηνχζε  αληαγσλίζηκε  ζε  επίπεδν  επαξρηαθψλ  πφιεσλ  θαη,  θπξίσο,  ζε  

επίπεδν  λεζηνχ,  εληφο  ηνπ  νπνίνπ  ζπληεξνχζε  ηελ  δηνηθεηηθή,  ηνπιάρηζηνλ,  

πξσηνθαζεδξία. 

 Ζ  παξάιιειε  πνξεία,  φκσο,  θαη  ε  εμάξηεζε  ηεο  πφιεο  απηήο  απφ  ηελ  

επεηξσηηθή  Διιάδα  αλέδεημε  ηα  πξνβιήκαηα  θάζε  αληίζηνηρεο  πεξίπησζεο.  Οη  

πφιεηο  δεπηεξεχνπζαο  πνιηηηθήο  ζεκαζίαο  γηα  ηελ  ηξέρνπζα  δηαηήξεζε  ηεο  

ηάμεο  ζηε  ρψξα – πφιεηο  πνπ,  θαηά  η‟ άιια,  ζπλεηζέθεξαλ  θαη,  ελ  ηέιεη,  

εμαζθάιηδαλ  ηε  ζπληήξεζε  κηαο  ζπληεξεηηθήο  πιεηνςεθίαο  ζηελ  πνιηηηθή  

ζθελή  ηεο  Διιάδαο – πέξαζαλ  ζε  δεχηεξε  κνίξα  ζηελ  θαηάξηηζε  ησλ  

θαηαιφγσλ  πξνηεξαηνηήησλ  γηα  ηελ  αλαζπγθξφηεζε.  Οη  ιφγνη  πνιινί:  αξρηθά,  

νη  κηθξέο  επαξρηαθέο  πφιεηο  δελ  απνηεινχζαλ  ηε  βηηξίλα  ελφο  θξάηνπο  γηα  λα  

απνδεηρηεί  ε  δξαζηεξηνπνίεζε  ηνπ  ηειεπηαίνπ  σο  πξνο  ηα  θιέγνληα  δεηήκαηα  

ηεο  επνκέλεο  ηνπ  Γεπηέξνπ  Παγθνζκίνπ  Πνιέκνπ.  Καηά  δεχηεξνλ,  επξφθεηην  

γηα  πφιεηο  πνπ  αληηκεησπίδνληαλ  κεκνλσκέλα  σο  κηθξήο  πιεζπζκηαθήο  

ζεκαζίαο,  ζε  ζχγθξηζε  κε  ηα  κεγάια αζηηθά  θέληξα  ησλ  Αζελψλ  θαη  ηεο  

Θεζζαινλίθεο  γηα  παξάδεηγκα.  Ζ  αληίιεςε  απηή  ήηαλ, εμάιινπ,  δηαρξνληθή  ζηα  

πιαίζηα  ηνπ  ειιεληθνχ  θξάηνπο,  πνπ  ππνζηήξηδε,  ήδε  απφ  ην  κεζνπφιεκν,  κία  

ζπγθεληξσηηθή  δηνίθεζε  κε  πεξηνξηζκέλεο  δπλαηφηεηεο  δξάζεο  ησλ  ηνπηθψλ  

αξρψλ.   
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 Ζ  ινγηθή  απηή  θαηαδείθλπε  ηηο  αδπλακίεο  δνκψλ  θαη  δηαρείξηζεο  πφξσλ  

ελφο  θξάηνπο,  πνπ  απαηηνχζε  ηνλ  πιήξε  έιεγρν  ησλ  δεκνζηνλνκηθψλ  ηνπ  απφ  

ην  ηζρπξφ  θαη  επίζεκν  θέληξν  εμνπζίαο,  πξνθεηκέλνπ  λα  ην  θαηαλείκεη, αλάινγα  

κε  ηελ  πεξίζηαζε,  ζηηο  πεξηνρέο  πξψηεο  αλάγθεο.  Καη  ζηελ  πεξίπησζε  ηεο  

κεηαπνιεκηθήο  Διιάδαο  νη  πνηθίιεο  αλεπάξθεηεο,  ε  πνιηηηθή  αληζνξξνπία  θαη  νη  

θφβνη  πνπ  εληζρχνληαλ  απφ  ην  παγθφζκην  πιαίζην  ηνπ  αλαηέιινληνο  Φπρξνχ  

Πνιέκνπ  δελ  άθελαλ  πεξηζψξηα  αιιαγήο  ηεο  παξαπάλσ  ηαθηηθήο.  

Ζ  παξαπάλσ  πξαγκαηηθφηεηα  πξνθάιεζε  ηελ  αλάπηπμε  ηνπ  δεχηεξνπ  

επηπέδνπ  δξαζηεξηφηεηαο  ηεο  πφιεο,  απηνχ  πνπ  θαηαδείθλπε  ηελ  πξνζπάζεηα  λα  

θαιπθζεί  ην  θελφ  θξαηηθήο  πξφλνηαο  πξνο  ηνπο  πιεζπζκνχο.  Δθηφο  ησλ  

πιαηζίσλ  ηνπ  θξάηνπο,  φζν  απηφ  ήηαλ  εθηθηφ,  πνιίηεο  αιιά  θαη  ηνπηθέο  αξρέο  

πξνζπάζεζαλ  λα  αλαπηχμνπλ  κία  δξαζηεξηφηεηα  γηα  ηελ  άκεζε  αληηκεηψπηζε  

ησλ  επεηγνπζψλ  αλαγθψλ πνπ  έπξεπε  λα  ηθαλνπνηεζνχλ,  πξνθεηκέλνπ  λα  

εμαζθαιηζηεί  ε, ηνπιάρηζηνλ  ζηνηρεηψδεο,  επηβίσζε  ηνπ  κεγαιχηεξνπ  κέξνπο  ηεο  

ηνπηθήο  θνηλσλίαο.  Δπξφθεηην  γηα  κία  δξαζηεξηφηεηα  πνπ  ζηεξηδφηαλ,  σο  επί  

ην  πιείζηνλ,  ζηα  ηνπηθά  θνηλσληθά  δίθηπα  θαη  ζηελ,  κεη‟ εκπνδίσλ  βέβαηα,  

πξνζπάζεηα  απνθαηάζηαζεο  ηεο  ζρέζεο  ηεο  πφιεο  κε  ηελ  χπαηζξν,  κέζα  απφ  

ηελ  νπνία  εμαζθαιίζηεθε,  θαηά  ην  δπλαηφλ,  ε  επηβίσζε  πνιιψλ  νηθνγελεηψλ.  

Μάιηζηα,  ην  γεγνλφο  φηη  ε  θηλεηνπνίεζε  ησλ  θνηλσληθψλ  δηθηχσλ  

επηζηξαηεχηεθε  ηφζν  απφ  λφκηκνπο,  φζν  θαη  απφ  παξάλνκνπο  πνιίηεο, φζνπο  

δειαδή  είραλ  θαηαθχγεη  ζην  βνπλφ  θαη  θαηαδεηνχληαλ,  αλαδείθλπε  ηα  

πεξηζψξηα  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  ζε  έλαλ  απνζαξζξσκέλν  θξαηηθφ  ηζηφ,  πνπ  δελ  

άθελε  πνιιέο  δηαθνξεηηθέο  επηινγέο  γηα  ηελ  επηβίσζε  ησλ  θαηνίθσλ. 

Ζ  ιεηηνπξγία  ηεο  πφιεο  σο  κνλάδαο,  απαξηηδφκελεο  απφ  επηκέξνπο  

νκάδεο  κε  θπξηφηεξν  ζπλεθηηθφ  θξηηήξην  ηηο  ζρέζεηο  ζπγγέλεηαο, φκσο,  δε  

κπνξνχζε  λα  εγγπεζεί  νπνηαδήπνηε  αιιαγή  ησλ  δνκψλ,  ψζηε  λα  επηηεπρζεί  

καθξνπξφζεζκα  ε  αλαζπγθξφηεζε.  Ζ  ηζρχο  ηεο  κνλάδαο  θαίλεηαη  λα  έθεξε  

απνηειέζκαηα  κφλν  ζε  επίπεδν  πεξηνξηζκέλν  θαη  βξαρππξφζεζκν  θαη  δε  

κπφξεζε, πξνθαλψο,  λα  εμαζθαιίζεη  αλαζπγθξφηεζε  θαη αλαπξνζαξκνγή  δνκψλ,  

πνπ  ζα  δηαζθάιηδαλ  ηελ  γεθχξσζε  ησλ  θνηλσληθψλ  ραζκάησλ  θαη  ηελ  

νκαινπνίεζε  ηεο  νηθνλνκίαο, ε νπνία  ζα  επαλέθεξε  ηνπιάρηζηνλ  ηηο  

πξνπνιεκηθέο  ηζνξξνπίεο  ηεο  πφιεο.  Οχησο  ή  άιισο,  δελ  ππήξρε  θακία  
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πξννπηηθή  ππέξβαζεο  ησλ  πξνπνιεκηθψλ  ζπλζεθψλ  θαη  ην  ζρέδην  Μάξζαι  δελ  

απνζθνπνχζε  ζε  ηίπνηα  ηέηνην
591

. 

Δλ  ηέιεη  φκσο, απηή  ε  δηηηή  ιεηηνπξγία  ηεο  πφιεο  εληφο  θαη  εθηφο  

πιαηζίσλ  ηνπ  ζπλφινπ  ηεο  ρψξαο  έδεηρλε, πέξα  απφ  ηηο  δνκηθέο  αλεπάξθεηεο,  

ηελ  πξαθηηθή  εηνηκφηεηα  ησλ  πιεζπζκψλ  γηα  ηελ  αληηκεηψπηζε  δεηεκάησλ  

επηβίσζεο. Ο  αιιεινζπκπιεξνχκελνο  ραξαθηήξαο  απηψλ  ησλ  δχν  πιαηζίσλ  

θαίλεηαη  λα  ιεηηνχξγεζε  ζσηήξηα  γηα  ηηο αλάγθεο  ησλ  θαηνίθσλ  ησλ  Υαλίσλ. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

 Ζ  παξαπάλσ  παξνπζίαζε  ησλ επηκέξνπο  ηνκέσλ  δξαζηεξηνπνίεζεο  ησλ  

θαηνίθσλ  θαη  ησλ  αξρψλ  ζηελ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ,  αλ  ηδσζεί  ζπκπεξαζκαηηθά  

απφ  κία  πην  επξεία  νπηηθή,  θάλεη  εκθαλή  ηελ  αλεπαξθή  δηαδηθαζία  ηεο  

αλαζπγθξφηεζεο  θαηά  ηελ  πξψηε  πεληαεηία  κεηά  ηε  ιήμε  ηνπ  Β΄ Παγθνζκίνπ  

Πνιέκνπ.  Αλαζπλζέηνληαο  ηνπο  θπξηφηεξνπο  άμνλεο  θάζε  ηνκέα  κπνξεί  θαλείο  

λα  νδεγεζεί  ζε  κία  ζπκππθλσκέλε  αθήγεζε  ηεο  κεηαπνιεκηθήο  πεληαεηίαο. 

Έρνληαο  κηα  ηδηαηηεξφηεηα  ζε  ζρέζε  κε  ηελ  ππφινηπε  ρψξα,  ζα  

κπνξνχζακε  λα  πνχκε  φηη  ε  είζνδνο  ησλ  Υαλίσλ  ζε  ηαρείο  ξπζκνχο  

απνθαηάζηαζεο  θαζπζηέξεζε  θαηά  ζρεδφλ  νθηψ  κήλεο.  Σν  γεγνλφο  απηφ  ίζσο  

θαη  λα  κελ  έρεη  ηδηαίηεξε  βαξχηεηα  βέβαηα,  αλ  αλαινγηζηεί  θαλείο  φηη  ζηελ  

ππφινηπε  ρψξα  ε  αθνξκή  ησλ   Γεθεκβξηαλψλ  κνλνπψιεζε  ηηο  θπξίσο  εμειίμεηο  

κέρξη  ηνπιάρηζηνλ  ηνλ  Φεβξνπάξην  ηνπ  1945. ίγνπξα  φκσο  απηφ έπαημε  ξφιν  

ζηε  δηακφξθσζε  ησλ  απαηηήζεσλ  ησλ  θαηνίθσλ,  νη  νπνίνη  ιφγσ  ηεο  

παξαηεηακέλεο  πεξηφδνπ  ηεο  Καηνρήο  πξφβαιαλ  ζηαδηαθά  φιν  θαη  εληνλφηεξα  

ην  αίηεκα  ηθαλνπνίεζεο  ησλ  βαζηθψλ  αλαγθψλ  ηνπο.  Ζ  παξάηαζε  ηεο  

παξακνλήο  ησλ  Γεξκαλψλ  ζηελ  πφιε  δειαδή,  απνηέιεζε  επηρείξεκα  

δηεθδηθήζεσλ,  ηδηαίηεξα  φζν  γηλφηαλ  ζαθέζηεξν  φηη  ε  πνιππφζεηε  

αλαζπγθξφηεζε  αξγνχζε  λα  πξαγκαηνπνηεζεί.  Παξάιιεια, ε  νθηάκελε  επηπιένλ  

παξακνλή  ησλ  γεξκαληθψλ  ζηξαηεπκάησλ  ζηα  Υαληά,  κε  ην  αζαθέο  πιαίζην  

δηνίθεζεο  πνπ  ζπλεπαγφηαλ,  απνηέιεζε  αηηία  δεκηνπξγίαο  θαη  θηλεηνπνίεζεο  

ηνπηθψλ  θνξέσλ,  νη  νπνίνη  πξνζπάζεζαλ  λα  εθεχξνπλ  ηξφπνπο  αληηκεηψπηζεο  

ησλ  επηηαθηηθψλ  αλαγθψλ  ησλ  θαηνίθσλ,  αθήλνληαο  έηζη  κηα  ειάρηζηε,  αιιά  

πνιχηηκε  παξαθαηαζήθε  γλψζεσλ,  γηα  ην  πψο  κπνξεί  λα  νξγαλσζεί  έλα  

θνηλσληθφ  ζχλνιν,  ελ  κέξεη  απνθνκκέλν  απφ  ηα  θέληξα  εμνπζίαο. 

 ηελ  επηζθφπεζε  ηεο  κεηαπνιεκηθήο  πφιεο  ησλ  Υαλίσλ,  ηφζν  θαηά  ηε  

δηάξθεηα  ηεο  παξαηεηακέλεο  Καηνρήο,  φζν  θπξίσο  θαη  κεηά  ηελ  Απειεπζέξσζε,  

γίλεηαη  επίζεο  ζαθήο  ε  αλεπάξθεηα  ηεο  νξγάλσζεο  θαη  δηνίθεζεο  ηνπ  

ειιεληθνχ  θξάηνπο,  θπξίσο  ζε  θεληξηθφ  επίπεδν,  γηα  ηελ  επίηεπμε  ηνπ  έξγνπ  

ηεο  αλφξζσζεο.  Οη  θπξηφηεξνη  ηνκείο  δξάζεο,  πνπ  απαηηνχζαλ  ηελ  παξέκβαζε  
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ηεο  θεληξηθήο  εμνπζίαο,  παξέκεηλαλ  ζρεδφλ  ζηάζηκνη  ή  επέδεημαλ  ειάρηζηε  

πξφνδν  κέρξη  ην  ηέινο  ηεο  δεθαεηίαο,  ιφγσ  ηεο  αδπλακίαο  θαηάξηηζεο  ελφο  

ζηαζεξνχ  ζρεδηαζκνχ  ή  ιφγσ  ηεο  αδπλακίαο  εθαξκνγήο  ηνπ.  Κπξηφηεξν  

πξφβιεκα  γηα  ηελ  πφιε  ησλ  Υαλίσλ  απνηέιεζε  ε  αλνηθνδφκεζε.  Με  κεξηθψο  

ή  νιηθψο  θαηεζηξακκέλα  ην  28%  ησλ  θηηξίσλ  ηεο,  ε  πφιε  ζπγθαηαιεγφηαλ  

ζηελ θνξπθή  ηνπ  θαηαιφγνπ  ησλ  βνκβφπιεθησλ  πφιεσλ  ηεο  Διιάδαο.  Σν  1949  

κε  θξαηηθή  πξσηνβνπιία  είραλ  αλεγεξζεί  ζηελ  πφιε  κφιηο  36  θαηνηθίεο  έλαληη  

ησλ  2.700  πνπ  είραλ  θαηαζηξαθεί  απφ  ηνπο  βνκβαξδηζκνχο  ηνπ 1941.   

ηνλ  ηνκέα  ηεο εθπαίδεπζεο,  πνπ  θαζ‟ νινθιεξία  ππαγφηαλ  ζηελ  

θεληξηθή  δηνίθεζε,  νη  αλεπάξθεηεο  ηνπ  θξάηνπο  ήηαλ  εκθαλείο  εμίζνπ  ζηηο  

αξρέο  φζν  θαη  ζηα  ηέιε  ηεο  πεξηφδνπ  πνπ εμεηάδεηαη,  κε  απνηέιεζκα, φπσο  

πξναλαθέξζεθε, ηελ  απφθαζε  ηεο  ηνπηθήο  απηνδηνίθεζεο  λα  παξαθάκςεη  ηηο  

δηαδηθαζίεο  απνθάζεσλ  απφ  ην  θξάηνο  θαη  λα  δηνξίζεη  δαζθάινπο  πνπ  ζα  

πιεξψλνληαλ  κε  επηβάξπλζε  επηιεγκέλσλ  θαηνίθσλ,  πξνθεηκέλνπ  λα  

ιεηηνπξγήζνπλ  ζρνιεία  πνπ  ζα  ηθαλνπνηνχζαλ  ηηο  απαηηνχκελεο  αλάγθεο. 

ε  αληίζηνηρα  πιαίζηα  θηλήζεθε  θαη  ην  δήηεκα  ηεο  ελίζρπζεο  ηεο  

ηνπηθήο  νηθνλνκίαο,  εθφζνλ  νη  ρξεκαηνδνηήζεηο  γηα  ηελ  απνθαηάζηαζε  ησλ  

ππνδνκψλ  ηνπ  αγξνηηθνχ  &  βηνηερληθνχ-βηνκεραληθνχ  ρψξνπ,  νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο  γηα  εμαγσγέο  πξντφλησλ,  ε  πηζησηηθή  πνιηηηθή  ησλ  ηξαπεδψλ  

θαη  πιήζνο  άιισλ  ζεκάησλ  πεξλνχζαλ  απφ  ην  ηξαπέδη  ησλ  απνθάζεσλ  ηεο  

θεληξηθήο  δηνίθεζεο  ησλ  Αζελψλ.  Οη  αλαβνιέο  θαη  νη  θαζπζηεξήζεηο  πνπ  

πξνέθπςαλ  απφ  ηελ  δηαδηθαζία   απηή  νδήγεζαλ  ηελ  πφιε  ζε  κία  θαζπζηέξεζε  

εμφδνπ  απφ  ην  νηθνλνκηθφ  ηέικα  θαη  ηελ  εζσζηξέθεηα  ηεο θαηνρηθήο  πεξηφδνπ  

πνπ,  ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ηελ  αζηάζεηα  ησλ  ηηκψλ  ησλ  πξντφλησλ  θαη  ηελ  

αδπλακία  παξαθνινχζεζήο  ηνπο  απφ  ηνπο  κηζζνχο  ησλ  ππαιιήισλ,  νδεγνχζαλ  

ζηε  δηακφξθσζε  ελφο  θνηλσληθνχ  ζηξψκαηνο,  πνπ  πεξηειάκβαλε  ηελ  

πιεηνςεθία  ησλ  θαηνίθσλ  ηεο  πφιεο  θαη  δηέζεηε  ειάρηζηε  αγνξαζηηθή  δχλακε,  

πξνθεηκέλνπ λα  εμππεξεηήζεη  ηηο  βαζηθέο  ηνπ  αλάγθεο.      

Ζ  δεκφζηα πγεία,  έλαο  ηνκέαο  πνπ  πεξηήιζε  ζηελ  πιήξε  δηθαηνδνζία  ηνπ  

θξάηνπο  κεηά  ηα  κέζα  ηεο  ππφ  εμέηαζεο  πεληαεηίαο, ζηάζεθε  αλεπαξθήο  ζηελ  

ηθαλνπνίεζε  ησλ  ζηνηρεησδψλ  πγεηνλνκηθψλ  αλαγθψλ  ησλ  πνιηηψλ.  Ζ  
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ιεηηνπξγία  Λατθνχ  Ηαηξείνπ  &  Φαξκαθείνπ  θαη  ην  πιήζνο  ησλ  πεξηζηαηηθψλ  

πνπ  εμππεξεηνχζε  θαηαδείθλπε  ηηο  ζνβαξέο  ειιείςεηο  ηφζν  ηεο  πφιεο,  φζν  θαη  

νιφθιεξνπ  ηνπ  λνκνχ,  ηδηαίηεξα  ζε  κηα  πεξίνδν  πνπ  νη  ζηεγαζηηθέο  ζπλζήθεο  

επλννχζαλ  ηελ  εμάπισζε  επηδεκηψλ. 

Λφγσ  ησλ  παξαπάλσ,  έλα  κεγάιν  κέξνο  ηεο  αλαζπγθξφηεζεο  βάξπλε, ελ  

ηέιεη,  ηελ  ηνπηθή  απηνδηνίθεζε.  Πέξαλ  ησλ  δεκνζίσλ έξγσλ,  ηα  νπνία  

ππάγνληαλ  εμ  νινθιήξνπ  ζηε  δηθαηνδνζία  ηεο,  ε  ηνπηθή  απηνδηνίθεζε  αλέιαβε  

ζηελ  πξάμε  ηελ  επζχλε  γηα  ηελ  αλαπιήξσζε  ησλ  θελψλ  πνπ  νη  θπβεξλεηηθέο   

πξαθηηθέο  είραλ  αθήζεη  θαη  αθνξνχζαλ  ηελ  ηθαλνπνίεζε  ησλ  αλαγθψλ  ηεο  

ηνπηθήο  θνηλσλίαο. Έηζη,  κπνξεί  θαλείο  λα  δηαπηζηψζεη  παξεκβάζεηο  ησλ ηνπηθψλ  

αξρψλ  ζε  δεηήκαηα  δεκφζηαο  πγείαο  θαη  θνηλσληθήο  πξφλνηαο,  θαζψο  θαη  ζε  

εθπαηδεπηηθά  δεηήκαηα  θαίξηεο,  ζε  κηα  πξνζπάζεηα  λα  απνζνβνχληαη,  πάληα  

θαηά  ην  δπλαηφλ, καδηθέο  θνηλσληθέο  εληάζεηο.   

αθψο,  ζε  φιεο  ηηο  παξαπάλσ  δηαδηθαζίεο  πνιχ  ζεκαληηθή  ήηαλ  ε  

βνήζεηα  πνπ  δφζεθε απφ  ηνπο  δηεζλείο  νξγαληζκνχο,  φπσο  ήηαλ  ν  Δξπζξφο  

ηαπξφο  θαη  ε  UNRRA.  ε  απεπζείαο  ζπλελλφεζε  κε  ηηο  θεληξηθέο  θαη  ηηο  

ηνπηθέο  αξρέο, ηνπιάρηζηνλ  φζνλ  αθνξνχζε  ηηο  δηαδηθαζίεο  δηαλνκήο  ηεο  

βνήζεηαο,  νη  νξγαληζκνί  απηνί  απνηέιεζαλ  θαη  ζηελ  πεξίπησζε  ησλ  Υαλίσλ,  

κία  αλάζα  βνήζεηαο  πξνο  ηελ  ηθαλνπνίεζε  ησλ  έθηαθησλ  αλαγθψλ  ηνπ  

πιεζπζκνχ. 

Παξά  φκσο  ηε  ζπλνιηθή  εηθφλα  ηεο  πξψηεο  καηηάο,  ελφο  θξάηνπο  πνπ  

πξνζπαζνχζε  κε  θάζε  κέζν  θαη  ζηα πιαίζηα  ηεο  δηθαηνινγεκέλεο  νξγαλσηηθήο  

αλεπάξθεηαο  λα  αλαλήςεη,  αλέθππηε  φιν  θαη  πην  επηηαθηηθά  έλα  εξψηεκα  πνπ  

έζεηε  πξνο  ζπδήηεζε  ην  ραξαθηήξα  ηεο  φιεο  πξνζπάζεηαο  ηεο  

αλαζπγθξφηεζεο:  απηφ  ηεο  πνιηηηθήο  βνχιεζεο.  Ήδε  πξηλ  ην  ηέινο  ηεο  

θαηνρηθήο  πεξηφδνπ  ζηελ  πφιε,  ε  ηδησηηθή  πξσηνβνπιία  αλαδείρηεθε,  ζε  

πνιινχο  ηνκείο,  σο  ην  θπξίσο  κέζνλ  αληηκεηψπηζεο  πξνβιεκάησλ.  Ζ  πξαθηηθή  

απηή  δελ  έπαςε  λα  ηζρχεη  κέρξη  ην  ηέινο  ηεο  δεθαεηίαο  θαη  επεθηάζεθε  ζε  

δηάθνξνπο  ηνκείο.  Απηή  ε  θάιπςε  ησλ  αλεπαξθεηψλ  ηνπ  θξαηηθνχ  κεραληζκνχ  

κέζσ  ηεο  αηνκηθήο  πξσηνβνπιίαο,  ζπληήξεζε,  θαη‟ αξράο,  εκθαλψο   ην  

δηαρσξηζκφ  ηνπ  θνηλσληθνχ  ζπλφινπ  ζε  έρνληεο  θαη  κε  έρνληεο.  ηελ  
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θαηεγνξία  ησλ  πξψησλ  πεξηιακβάλνληαλ  πιένλ  θαη  νη  πινπηίζαληεο  ηεο  

Καηνρήο,  γεγνλφο  πνπ  αλαθηλνχζε  νινέλα  θαη  εληνλφηεξα  ην  δεκφζην  αίηεκα  

γηα  απφδνζε  δηθαηνζχλεο,  ελάληηα  ζε  φζνπο  εθκεηαιιεχηεθαλ  ηελ  θαηνρηθή  

πεξίνδν  γηα  ίδηνλ  φθεινο.   

Ζ  έιιεηςε  επαξθνχο  θξαηηθήο  πξφλνηαο  πξνο  ηνπο  πνιίηεο  νδεγνχζε  

πξάγκαηη  ζηελ  αλάγθε  αηνκηθήο  θηλεηνπνίεζεο  θαη  ζηηο  πεξηπηψζεηο  πνπ  απηφ  

δε  κπνξνχζε  λα  επηηεπρζεί  κέζσ  ηεο  νηθνλνκηθήο  άλεζεο,  επηηπγραλφηαλ  κέζσ  

ησλ  θνηλσληθψλ  δηθηχσλ  θαη  ησλ  πειαηεηαθψλ  ζρέζεσλ,  ζηα  πιαίζηα  κηαο  

επαξρηαθήο  πφιεο  φπσο  ηα  Υαληά.  Δλδεηθηηθά  παξαδείγκαηα  απνηεινχζαλ  

πεξηπηψζεηο  πνιηηψλ  πνπ  ηθαλνπνηνχζαλ,  παξά  ην  λφκν,  ηε  ζηνηρεηψδε  

ζπληαμηνδφηεζή  ηνπο  κέζσ  ηνπ  Γήκνπ,  γηα  ην  ιφγν  φηη  ήηαλ  ππάιιεινη  απηνχ  

ή  πεξηπηψζεηο  παξνρήο  βνεζεκάησλ  ζε  νηθνγέλεηεο  ζηξαηησηψλ,  ιφγσ  ηεο  

γλψζεο  θαη  ηεο  θνηλνπνίεζεο  ησλ  εζληθψλ  ηνπο  θξνλεκάησλ.   

Ζ  φιν  θαη  ζαθέζηεξε  καδηθή  δηεθδίθεζε  ησλ  θνηλσληθψλ  αηηεκάησλ  

ζηνπο  δξφκνπο  ηεο  πφιεο, αηηεκάησλ  πνπ  είραλ  λα  θάλνπλ  κε  ηελ  εμαζθάιηζε  

θξάηνπο  πξφλνηαο  πξνο  φινπο  ηνπο  πνιίηεο  θαη  ηελ  νπζηαζηηθή  αλαζπγθξφηεζε  

πνπ  ζα  απεπζπλφηαλ  ζην  ζχλνιν  ησλ  θαηνίθσλ,  ηαπηίζηεθε  ζηαδηαθά  θαη  

ζηνρεπκέλα  απφ  ηε  λνκνζεζία  θαη  ην  δεκφζην  ιφγν  εθεκεξίδσλ  ηεο  θεληξψαο  

ζπληεξεηηθήο  παξάηαμεο,  κε  ηελ  επνλνκαδφκελε  θνκκνπληζηηθή  απεηιή,  πνπ  

απνζθνπνχζε – δηαηππψλνληαο  ζπγθεληξσηηθά  ην  λφεκα  ηεο  πξνπαγάλδαο – ζηε  

δηαηάξαμε  ηεο  ηάμεο  θαη  ηελ  παξαθψιπζε  ηεο  πξνζπάζεηαο  ηεο  

αλαζπγθξφηεζεο.   

Με  ηνλ  ηξφπν  απηφ,  ν  ππάξρνλ,  ήδε  απφ  ηνλ  πφιεκν,  θφβνο  ηεο  δεμηάο  

θαη  θεληξψαο  ζπληεξεηηθήο  παξάηαμεο  γηα  ελίζρπζε  ηεο  δχλακεο  ηεο  

αξηζηεξάο,  πνπ  ζα  νδεγνχζε  ζε  αληηθαηάζηαζε  ησλ  πξνζψπσλ  θαη  ησλ  

κεζφδσλ  ζηελ  εμνπζία,  άξρηζε  λα  επεθηείλεηαη  ζηαδηαθά  ζε  έλα  επξχηεξν  πεδίν  

ηνπ  πιεζπζκνχ.  Οη πεξηπηψζεηο  δε,  πνπ  αληηζηέθνληαλ  ζηελ  πηνζέηεζε  απηνχ  

ηνπ  ηδενινγηθνχ  παληθνχ,  πεξηνξίζηεθαλ  κέζσ  πξαθηηθψλ  φπσο  ήηαλ  ν  

απνθιεηζκφο  ηνπο  απφ  ζέζεηο  εξγαζίαο  ιφγσ  ησλ  πνιηηηθψλ  ηνπο  θξνλεκάησλ,  

ε  θπιάθηζή  ηνπο  ιφγσ  ηεο  ππνςίαο  ππφζαιςεο  ηεο  πξαθηηθήο  ηεο  αξηζηεξάο,  ε  

δήκεπζε  ησλ  πεξηνπζηψλ  ηνπο  θαη  ε  απνζηνιή  ηνπο  ζε  ηφπνπο  εμνξίαο.  Ζ   
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άζθεζε  απηήο  ηεο  ηξνκνθξαηίαο,  νδήγεζε  θαη  ζηα  Υαληά  πνιίηεο  ζηελ  

παξαλνκία  θαη  ζην  βνπλφ,  δεκηνπξγψληαο  ζην  λνκφ  έλα  ηζηνξηθά  κε  επψλπκν  

κέησπν  εκθχιησλ  ζπκπινθψλ,  βξαρχβην  ζπγθξηηηθά  κε  ηε  βφξεηα  Διιάδα,  

δηέμνδν  φκσο  γηα   παξαλφκνπο  απφ  φιν  ην  λεζί. 

Απνηέιεζε  έηζη  ε  ηνπηθή  απηνδηνίθεζε  ην  δνχξεην  ίππν  ηεο  

θπβεξλεηηθήο  πνιηηηθήο   πάηαμεο  ηεο  αξηζηεξάο,  ελεξγνπνηψληαο  κέζσ  ησλ  

πειαηεηαθψλ  ζρέζεσλ  ηα  θνηλσληθά  δίθηπα  κηαο  κηθξήο  πφιεο  πξνο  φθεινο  ηεο  

πνιηηηθήο  επηαμίαο.  Παξάιιεια, επζπγξακκηδφκελε  πιήξσο  κε  ηηο  επηινγέο  ησλ  

θπβεξλήζεσλ,  ε  ηνπηθή  απηνδηνίθεζε  επεδίσθε,  ελ  ηέιεη,  ηελ  έληαμή  ηεο  ζηνλ  

εζληθφ  θνξκφ  σο  κνλαδηθφ  πεξηβάιινλ  πνπ  ζα  κπνξνχζε  λα  ηεο  εμαζθαιίζεη,  

ζεσξεηηθά  ηνπιάρηζηνλ,  ηελ  πνιππφζεηε  αλαζπγθξφηεζε.  Δλ ηέιεη  φκσο,  ην  

ηίκεκα  κηαο  πφιεο  κηθξήο  έθηαζεο  θαη  καθξηά  απφ   ηα  θέληξα  ησλ  

παλειιήλησλ  εμειίμεσλ,  ήηαλ  αθξηβψο  απηφ:  ε  αλαγθαζηηθή  παξαρψξεζε  ηεο  

βνήζεηαο  πνπ  ηεο  αληηζηνηρνχζε  γηα  ηελ  αλαζπγθξφηεζε,  ζε  έλαλ  αγψλα  πνπ  

βαπηίζηεθε  εζληθφο,  ελάληηα  ζηελ  νλνκαδφκελε  «ζιαβνθνκκνπληζηηθή  απεηιή». 

Σα  Υαληά  ήηαλ  απφ  ηηο  πφιεηο  πνπ,  αλεμάξηεηα  απφ  ηηο  αλάγθεο  ηνπο,  

ρξεψζεθαλ  ηε  ζπκβνιή  ζηελ  ελίζρπζε  ησλ  πεξηνρψλ  πνπ  πιήγνληαλ  απφ  ην  

θφβν  θαη,  ζηε  ζπλέρεηα, απφ  ηε  δηεμαγσγή  ηνπ  εκθπιίνπ  πνιέκνπ.  Μάιηζηα,  

απφ  ηηο  ίδηεο  ηηο  ηνπηθέο  αξρέο  πηνζεηήζεθε  ε  νπηηθή  πνπ  ππνηίκεζε  ηηο  εληφο 

λνκνχ  εκθχιηεο  ζπγθξνχζεηο,  εληάζζνληάο  ηηο  ζηα  πιαίζηα  ζχγθξηζεο  κε  ηελ   

ππφινηπε  ρψξα  θαη  βάδνληαο  παξσπίδεο  ζηελ  αλάγλσζε  ησλ  αληηθξνπφκελσλ  

δπλάκεσλ  εληφο  ηεο  ηνπηθήο  θνηλσλίαο.  Σφζν  ν  ίδηνο  ν  εκθχιηνο,  φζν  θαη  νη  

θφβνη  ηεο  επίζεκεο  θαη  αλεπίζεκεο  εζσηεξηθήο  θαη  εμσηεξηθήο  εμνπζίαο  γηα  

ηελ  πηζαλφηεηα  έληαμεο  ηεο  ρψξαο  ζην  αλαπηπζζφκελν  θνκκνπληζηηθφ  κπινθ  

ησλ  Βαιθαλίσλ,  απνξξφθεζαλ  ην  κέγηζην  ηεο  νηθνλνκηθήο  βνήζεηαο,  πνπ  

ηειηθά  δελ  απνδφζεθε  ζηελ  ηθαλνπνίεζε  ησλ  θνηλσληθψλ  αλαγθψλ  θαη  

αηηεκάησλ. 

πγθξίλνληαο  ηελ  πφιε  κε  ηελ  κεζνπνιεκηθή  πεξίνδν  δε, ε  εηθφλα  δελ  

θαίλεηαη λα  ζπλεγνξεί  ππέξ  κηαο  επηηπρεκέλεο  πνξείαο  αλαζπγθξφηεζεο.  Πέξαλ  

ηεο  ελεξγήο  παξνπζίαο  ησλ  επηκέξνπο  ηνκέσλ, θαηά  ην  Μεζνπφιεκν ην  

δηνηθεηηθφ  θέληξν  ηνπ  λεζηνχ  παξέκελε  ζηα  Υαληά, παξά  ην  πιεζπζκηαθά  
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ηζρπξφηεξν  θαη  νηθνλνκηθά  εμαηξεηηθά  δξαζηήξην  Ζξάθιεην.  Οη  ιφγνη  γηα  ηνπο  

νπνίνπο  ζπλέβαηλε  απηφ  κπνξνχζαλ  λα  πνηθίινπλ,  φκσο  ε  δπλακηθή  ηεο  πφιεο  

δηθαηνινγνχζε,  σο  έλα  βαζκφ,  ηε  ζπληήξεζε  απηήο  ηεο  επηινγήο.  Ζ  

πιεζπζκηαθή  εθηφμεπζε  ηνπ  Ζξαθιείνπ, φκσο,  θαηά  ηε  δεθαεηία  ηνπ  1940  ήηαλ  

εληππσζηαθή
592

  θαη  δε  κέλεη,  παξά  λα  αλαδεηεζνχλ  νη  ιφγνη  πνπ  ηελ  

ππνζηήξημαλ.  Αλ  θαη  ηα  Υαληά  δε  ζεκείσζαλ  απψιεηεο  ζηελ  δεκνγξαθηθή  ηνπο  

αλάπηπμε,  θαίλεηαη  φκσο  φηη  ππέζηεζαλ  απψιεηεο  ζην  ξπζκφ  πξνζέιεπζεο  

πιεζπζκνχ  απφ  πεξηνρέο  εθηφο  πφιεο  κεηά  ηε  ιήμε  ηεο  Καηνρήο.  Ζ  πνξεία  

ηεο  πφιεο  κεηαπνιεκηθά  ζα  κπνξνχζε  λα  εξκελεχζεη  απηήλ  ηελ  

πξαγκαηηθφηεηα  θαη  λα  απνηειέζεη  θαη  κηαο  κνξθήο  πξνεηδνπνίεζε  γηα  ηελ  

κεηαθνξά  ηεο  πξσηεχνπζαο  ηνπ  λεζηνχ  ζην  Ζξάθιεην  ζηα  κέζα  ηεο  δεθαεηίαο  

ηνπ  1950,  πξάγκα  πνπ  ζεκαηνδφηεζε  ηελ  επίζεκε  αλαγλψξηζε  ηεο  

πξσηνθαζεδξίαο  ζηε  γείηνλα  πφιε. 

 Παξφι‟ απηά,  ν  Γεχηεξνο  Παγθφζκηνο  Πφιεκνο  θαη  ε  θαηνρηθή  πεξίνδνο  

δελ  ήξζαλ  λα  αλαηξέςνπλ  κία  επεκεξνχζα  πνξεία  ηνπ  ειιεληθνχ  θξάηνπο.  Οη  

αλεπάξθεηεο  ησλ   δνκψλ  ηεο  Διιάδαο  θαη  ε  εμάξηεζή  ηεο  απφ  ην  εμσηεξηθφ  

ήηαλ  ζαθή  ήδε  απφ  ην  κεζνπφιεκν
593

  θαη  απηφ  δελ  έπαςε  λα  ηζρχεη  θαη  γηα  

κία  πφιε  φπσο  ήηαλ  ηα  Υαληά. Παξά  ηελ  πξσηεχνπζα  παξνπζία  ηνπο  κέρξη  ηηο  

αξρέο  ηνπ  πνιέκνπ,  ε  έιιεηςε  επέθηαζεο  ησλ  ππνδνκψλ   ήδε  απφ  ηε  δεθαεηία  

ηνπ  1930  θαη ε  πιεζπζκηαθά  αξγή  αλάπηπμή  ηνπο,  κπνξνχλ  λα  ζεσξεζνχλ  

επαξθή  ζπκπηψκαηα  γηα  λα  αλαδεηεζνχλ  θξπκκέλεο  αηηίεο  ζηαζηκφηεηαο  θαηά  

ηελ  πεξίνδν  ηνπ  Μεζνπνιέκνπ. Ζ  ζηξαηησηηθή  δηνίθεζε  θαη  ε  αλεπαξθήο  

αλαζπγθξφηεζε  ηεο  δεθαεηίαο  ηνπ  1940  θαίλεηαη  φηη  επηηάρπλαλ  κία  πηψζε,  

πνπ, φκσο, ζα  βξηζθφηαλ  αθνξκή  λα  ζπληειεζηεί,  ιφγσ  ησλ  επηζθαιψλ  

ηζνξξνπηψλ,  πηζαλφλ  κε  επηφηεξεο  δηαδηθαζίεο  θαη  ιηγφηεξεο  απψιεηεο.   
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κεζνπφιεκν βι. David Close, Οη ξίδεο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ Διιάδα, Φηιίζησξ, Αζήλα 2003, 

ζει. 26-38. 
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