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Οι πρώτοι δήμοι της Κρήτης το 1879
l Η Σύμβαση της Χαλέπας, οι μεταρρυθμίσεις
και το «πείραμα αυτονομίας»
l Ο δημοτικός νόμος, οι συνενώσεις των χωριών
και η ίδρυση των δήμων, οι δημοτικές εκλογές
και η ανάδειξη των πρώτων δημάρχων
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Το «σαλόνι» στις σελίδες 24-25
Σύνθεση με το χάρτη της Κρήτης χωρισμένης σε επαρχίες,
από έκδοση του φιλέλληνα Ι.
Πετρώφ, στα 1887. Συμπεριλήφθηκε στην έκδοση «Άτλας της
μεγαλονήσου Κρήτης», με αναφορές στην ιστορία του νησιού
και συνθήματα για την ένωση με
την Ελλάδα.
Η έκδοση υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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Αντί προλόγου

Αυτοδιοίκηση στην Κρήτη, μια υπόθεση 131 χρόνων
Του
Αλέκου Α. Ανδρικάκη

ια ιστορία 131 χρόνων αποτελεί για την Κρήτη η έννοια
του δήμου και της αυτοδιοίκησης. Έρχεται από τα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας. Οι πρώτοι δήμοι συγκροτήθηκαν
το καλοκαίρι του 1879, στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης διοικητικής και δικαστικής μεταρρύθμισης, με κοινωνικά χαρακτηριστικά που επιχειρούσε τότε η Υψηλή Πύλη,
αναγκασμένη από τις αλλεπάλληλες εξεγέρσεις των Κρητών. Η μεταρρύθμιση
αυτή – συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης των πρώτων δήμων ήταν, ούτως ή
άλλως, αρκετά καθυστερημένη, καθώς οι
πρόνοιές της αποτελούσαν υποχωρήσεις
της οθωμανικής αυτοκρατορίας έναντι των
Κρητών μετά τη μεγάλη επανάσταση του
1866. Το 1868 ο σουλτάνος είχε παραδώσει το πρώτο σύνταγμα της Κρήτης, τον
Οργανικό Νόμο, εκχωρώντας μερικά στοιχειώδη δικαιώματα στους χριστιανούς.
Ανάμεσα σ’ αυτά ήταν και η δυνατότητα
να συγκροτούν δήμους και να εκλέγουν
τους δημοτικούς τους άρχοντες. Ο νόμος
αυτός παραβιάστηκε από την πρώτη
στιγμή και χρειάστηκαν άλλα 11 χρόνια
για να εφαρμοστεί. Μεσολάβησε η επανάσταση του 1878 το κέρδος από την οποία
ήταν η Σύμβαση της Χαλέπας, που στην
ουσία αποτελούσε την ανανέωση και τη
βελτίωση του Οργανικού Νόμου του 1868.
Φυσικά οι Κρήτες δεν επαναστάτησαν το
1866 και το 1878 απλώς για να έχουν μερικά δικαιώματα και ελευθερίες, που για
άλλους λαούς ήταν αυτονόητα αιώνες πριν.
Αλλά για να διώξουν τους Τούρκους και
να ενωθούν με την Ελλάδα. Η ευρωπαϊκή
διπλωματία, πάντοτε εχθρική ή ουδέτερα
εχθρική απέναντι στα δίκαια του νησιού,
μπορούσε να αρκεστεί στις υποχωρήσεις
των Τούρκων. Κι οι Κρήτες, χωρίς ουσιαστικά ισχυρούς συμμάχους στο πεδίο των
δυνάμεων που έπαιρναν αποφάσεις, έχοντες μόνο τη συμπάθεια των λαών και μερικών διανοουμένων και πολιτικών, ήταν
αναγκασμένοι να αποδεχτούν αυτές τις
υποχωρήσεις. Μερικοί πίστευαν πως βήμα
το βήμα, ο τελικός στόχος θα επιτυγχανόταν.
Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που
προέκυψαν από τη Σύμβαση της Χαλέπας,
το 1878, ήταν το δικαίωμα της αυτοδιοίκησης, με την οργάνωση των δήμων και την
εκλογή των δημοτικών αρχόντων. Μη φανταστεί, πάντως, κανείς ότι αναφερόμαστε
σε σημαντικές, τουλάχιστο σε σχέση με σήμερα, αρμοδιότητες. Όμως για την εποχή
εκείνη, και σε σύγκριση με την αμέσως
προηγούμενη περίοδο, η συγκρότηση δήμων και η εκλογή δημάρχων που είχαν τη
δυνατότητα να διαχειριστούν θέματα όπως
η καθαριότητα των πόλεων ή το τεράστιο,

Μ

εκείνη την εποχή, πρόβλημα της ζωοκλοπής, ήταν ασφαλώς ένα βήμα προόδου.
Πολύ περισσότερο που – παρά τις δυσκολίες του δημοτικού νόμου, ο οποίος στην
ουσία αποτελούσε απλή εκλογική νομοθεσία- αυτά τα θέματα θα είχαν τη δυνατότητα να τα χειριστούν χριστιανοί, ακόμη
και άνθρωποι που είχαν πάρει το τουφέκι
και πολεμούσαν τον κατακτητή.
Όπως τονίσαμε, το βήμα αυτό δεν έλυνε
το εθνικό πρόβλημα για τους Κρήτες, που
φυσικά ήθελαν την ελευθερία και την
ένωσή τους με την Ελλάδα. Όμως ήταν σημαντικό. Γιατί, ακόμη κι αν η Υψηλή Πύλη
αναγκαζόταν, μέσω της Σύμβασης της Χαλέπας, να εκχωρήσει προνόμια στους χριστιανούς προκειμένου να δείξει ένα φιλελεύθερο προσωπείο στην Ευρώπη, οι
κάτοικοι αποκτούσαν μερικά στοιχειώδη
που θα βοηθούσαν να καλυτερεύσει τουλάχιστο η ζωή τους, ενώ θα μπορούσαν να
έχουν πρόσβαση στη διοίκηση. Τέτοια προνόμια, εκτός από την αυτοδιοίκηση, ήταν η
εκλογή πληρεξουσίων, για τη συγκρότηση
Γενικής Συνέλευσης, στην οποία οι χριστιανοί θα είχαν την πλειοψηφία των 2/3,
η έκδοση εφημερίδων και η σύσταση συλλόγων, η απαλλαγή από ορισμένους φόρους, η γενική αμνηστία, ακόμη και το γεγονός ότι επιτρεπόταν η κατοχή των
όπλων, τα οποία θα ήταν χρήσιμα για την
κρίσιμη ώρα μιας επόμενης επανάστασης,
που ήταν βέβαιο ότι θα ερχόταν. Φυσικά η
διάταξη της Σύμβασης ότι ο Γενικός Διοικητής θα μπορούσε να είναι και χριστιανός, ή αν ήταν μουσουλμάνος θα είχε χριστιανό σύμβουλο, ενίσχυσε ένα κλίμα
ικανοποίησης που υπήρξε στους Κρήτες.
Όσο κι αν ο Διοικητής ή ο σύμβουλός του
ήταν εκπρόσωπος του δυνάστη, εφόσον
είχε το ίδιο θρήσκευμα με τον υποδουλωμένο λαό, έδινε μια ελπίδα και παρηγοριά
στους χριστιανούς. Φυσικά αυτό δεν
ίσχυσε στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Αν και οι πρώτοι δήμοι συγκροτούνται
το καλοκαίρι του 1879 και οι δήμαρχοι,
μαζί με τα δημοτικά συμβούλια εκλέγονται τον Οκτώβριο ή, σε μερικές περιπτώσεις, τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς, δήμαρχοι στις τρεις μεγάλες πόλεις του
νησιού, τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, υπάρχουν μερικά χρόνια νωρίτερα.
Δεν αποτελούν όμως αυτοδιοίκηση, καθώς
διορίζονται και είναι υπάλληλοι της Γενικής Διοίκησης, που τους παύει όποτε θέλει. Έτσι δεν μπορούμε να θεωρήσομε ως
λειτουργούς της αυτοδιοίκηση αυτούς τους
πρώτους διορισμένους δημάρχους. Εδώ εντοπίζομε ότι υπάρχει ένα προς έρευνα
θέμα, σε σχέση με το χρόνο που τοποθετούνται οι πρώτοι διορισμένοι κρατικοί
υπάλληλοι, οι οποίοι ονομάζονται δήμαρχοι. Από τη δική μας έρευνα προκύπτει ότι
οι διορισμένοι δήμαρχοι τοποθετούνται
στις τρεις πόλεις μετά το 1871. Άλλωστε σε
άρθρο της εφημερίδας του Ηρακλείου
«Μίνως», από τις πρώτες που κυκλοφόρησαν στην πόλη μετά τη Σύμβαση της
Χαλέπας, όταν και δόθηκε η δυνατότητα
έκδοσης εφημερίδων στο νησί, γίνεται μια
τέτοια αναφορά. Ότι, δηλαδή, οι πρώτοι

δήμαρχοι διορίστηκαν μετά το 1871. Το
άρθρο αυτό είχε δημοσιευτεί στις 27 Ιουνίου 1881, λίγες ημέρες πριν την πραγματοποίηση των δεύτερων δημοτικών εκλογών στην Κρήτη και αναδημοσιεύεται στο
πλαίσιο του αφιερώματός μας. Όμως στα
περίφημα «Δελτία» του ο Νικόλαος
Σταυρινίδης έχει σημείωση με τα ονόματα
των δημάρχων του Ηρακλείου, διορισμένων και εκλεγμένων. Κι εκεί υποστηρίζει
ότι ο πρώτος δήμαρχος της πόλης είχε τοποθετηθεί το 1861 και ήταν ο Παπουτσαλής Σεχίβ Βεκίλη, που και αργότερα υπηρέτησε ως εκλεγμένος. Θεωρούμε ότι είναι
αδύνατο να υπήρξε δήμαρχος από εκείνη
την περίοδο, πριν καν υπάρξει ο θεσμός
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι πρώτοι
δήμοι οργανώθηκαν το 1864, σύμφωνα με
τη «Στατιστική του πληθυσμού της Νήσου
Κρήτης» του Νικολάου Σταυράκη, ενώ
στην Κρήτη, γράφει ο ίδιος, ο θεσμός
εφαρμόστηκε μετά το 1867. Προφανώς η
αναφορά είναι για τους τρεις πρώτους δήμους των μεγάλων πόλεων, που η έρευνά
μας εντοπίζει να δημιουργούνται μετά το
1871.
Στα «Δελτία» ο Ν. Σταυρινίδης αναφέρει ως επόμενο δήμαρχο τον Χαλήλ βέη
Οσμάν Τσάμη, στα 1874 και τον Νουσουρέτ εφένδη Αλή Μπαμπαδάκη στα
1881. Και η δική μας έρευνα εντόπισε τον
Μπαμπαδάκη ως δήμαρχο το 1881, στις
δεύτερες εκλογές. Στις πρώτες, του 1879,
εξελέγη ο Βιλάλ Σιτκή εφένδης, ο οποίος
είναι ο πρώτος εκλεγμένος, στην ιστορία,
δήμαρχος της πόλης.
Υπάρχει κι ένα δεύτερο προς περαιτέρω
διερεύνηση ζήτημα. Αυτό του αριθμού των
δήμων. Στις σύγχρονες αναφορές για τη
συγκρότηση των πρώτων δίνεται ο αριθμός
88 για όλη την Κρήτη. Αυτός προκύπτει
όμως από την αναφορά του Ν. Σταυράκη,
που όμως μάλλον θα πρέπει να την περιορίσομε στο 1881, όταν και έγιναν οι δεύτερες δημοτικές εκλογές και λίγο αργότερα, τον Οκτώβριο του χρόνου εκείνου, η
πρώτη οργανωμένη απογραφή την οποία
επόπτευσε ο ίδιος. Από τη δική μας
έρευνα προκύπτει ότι οι πρώτοι δήμοι που
συγκροτήθηκαν με τις αποφάσεις της Γενικής Διοίκησης, το καλοκαίρι του 1879,
ήταν 84. Και μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου προστέθηκαν άλλοι δύο, για να φτάσομε στους 86. Θεωρούμε ότι μέχρι τον
Ιούλιο του 1881, όταν και έγιναν οι επόμενες δημοτικές εκλογές, προστέθηκαν δύο
ακόμη, για να φτάσομε στους 88, ενώ έγιναν και άλλες αλλαγές, όπως σε έδρες ή
ονομασίες, ακόμη και σύνθεσης δήμων.
Στο αφιέρωμά μας παρουσιάζομε τα
στοιχεία που συνιστούν τη θεσμοθέτηση
της αυτοδιοίκησης στην Κρήτη: τον πρώτο
δημοτικό νόμο, τον οποίο ψήφισε η Γενική
Συνέλευση των Κρητών στις αρχές του
1879, τη συγκρότηση όλων των δήμων, τις
πρώτες εκλογές του ίδιου χρόνου. Παρουσιάζομε τους δημάρχους και τη σύνθεση
των δημοτικών συμβουλίων για 58 από
τους 86 δήμους για τους οποίους μπορέσαμε να βρούμε αποτελέσματα. Και καθώς οι πρώτες εκλογές σχετίζονται με σημαντικές εξελίξεις της εποχής για την

Κρήτη, κάνομε αναφορές και στο ευρύτερο
ιστορικό και πολιτικό περιβάλλον, παρουσιάζοντας τα γεγονότα μέσα από τα οποία
φτάσαμε στη συγκρότηση της αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη είναι η παρουσίαση της
Σύμβασης της Χαλέπας, που άνοιξε το
δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις τους 1879.
Παράλληλα φιλοξενούμε δημοσιεύματα
της εποχής για δραματικά γεγονότα που
σημειώθηκαν παράλληλα με τις εκλογές,
όπως είναι τα επεισόδια σε βάρος των χριστιανών του Ηρακλείου κατά την ημέρα
των Εισοδίων, λίγο μετά την προσφυγή
στις κάλπες. Ακόμη, για να δείξομε την
πορεία του θεσμού της αυτοδιοίκησης
μετά το πρώτο βήμα, κάνομε αναφορές
και στις δεύτερες δημοτικές εκλογές του
1881, παρουσιάζοντας αποτελέσματα από
δήμους του νομού Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο του αφιερώματός μας φιλοξενούμε ένα εξαιρετικό κείμενο του γνωστού Ρεθυμνιώτη φιλολόγου κ. Μιχάλη
Τρούλλη. Πρόκειται για μια μελέτη σχετικά με την αυτοδιοίκηση στην Κρήτη, και
ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, από την αρχαιότητα. Το κείμενο του κ. Τρούλλη συμπεριλαμβάνεται στο έργο του «Νομαρχία Ρεθύμνου», που πρόκειται να κυκλοφορήσει
σε μερικές ημέρες, και μας το παραχώρησε
για προδημοσίευση. Τον ευχαριστούμε
θερμά για την παραχώρηση, αλλά κυρίως
για την εξαιρετική εργασία του.
Ευχαριστούμε ακόμη για τη σημαντική
συμβολή τους στη νέα μας προσπάθεια,
τον κ. Στέφανο Γρατσέα, από το τμήμα
αρχείων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, την κ. Γεωργία Κατσαλάκη, επιμελήτρια αρχείων και βιβλιοθήκης του
Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, την κ. Ιορδάνη από το τμήμα εφημερίδων της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Και σ’ αυτήν την
προσπάθειά μας πολύτιμος σύμβουλος
υπήρξε ο προϊστάμενος του τμήματος αρχείων της Βικελαίας κ. Ανδρέας Σαββάκης.
Θέλομε ακόμη να τονίσομε ιδιαίτερα την
άψογη συνεργασία με τους συναδέλφους
στα τμήματα δακτυλογράφησης, διόρθωσης, μοντάζ και εκτύπωσης, που διεκπεραίωσαν, και πάλι, με τον καλύτερο τρόπο
μια εργασία με ιδιαίτερα δύσκολα κείμενα.
Φυσικά το αποτέλεσμα της νέας έρευνάς
μας δεν θα μπορούσε να κυκλοφορήσει αν
δεν υπήρχε η διάθεση του εκδότη της «Π»
κ. Αθηναγόρα Μυκωνιάτη να συνεχίζει τη
στήριξη στο εγχείρημά μας να φωτιστούν
πλευρές της ιστορίας μας, παρά το γεγονός ότι οι γενικότερες επιχειρηματικές
συνθήκες αυτήν την εποχή δεν είναι οι
προσφορότερες. Και οφείλομε να σημειώσομε και να γνωστοποιήσομε αυτή τη
διάθεση και τη στήριξη που εκφράζει, από
την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε τα ιστορικά ένθετα της «Π», τον Νοέμβριο του
2007.
Τέλος ευχαριστούμε την Τοπική Ένωση
Δήμων και τον πρόεδρό της κ. Γιάννη
Κουράκη για τη συμβολή στην έκδοση.
Καλή ανάγνωση!
Αλέκος Α. Ανδρικάκης
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Ο Θεσμός της Το
Του
Μιχάλη Τρούλλη*

ην προϊστορική περίοδο η Κρήτη ήταν
ενιαία περιφέρεια, αφού δεν υπήρχε καμιά
προϋπόθεση διοικητικής διαίρεσής της. Το καθεστώς
αυτό διαφοροποιήθηκε από την
ίδρυση και εξέλιξη των αρχαίων πόλεων, οπότε κάθε μία, όπως η Κνωσός, η Φαιστός, η Κυδωνία κ.ά., με
την περιφέρειά της, αποτελούσε μια
ξεχωριστή επικράτεια, με οικονομική, διοικητική αυτονομία, αυτοδυναμία και δικά της νομίσματα, όπως
οι «πόλεις - κράτη». Μεταξύ τους
υπήρχε έντονος ανταγωνισμός, που
έφθανε ώς την καταστροφή της μιας
από την άλλη. Πολλές φορές, οι
ισχυρότερες πόλεις συμμαχούσαν
μεταξύ τους σε βάρος των ασθενέστερων. Η αυτοτέλεια των κρητικών
πόλεων αναπτύχθηκε περισσότερο
την περίοδο των ιστορικών χρόνων.
Αυτή η μορφή «αυτοδιοίκησης» των
κρητικών «πόλεων- κρατών» εξακολούθησε μέχρι και τη Ρωμαϊκή
Περίοδο, αν και τότε η Κρήτη αποτελούσε μια ενιαία διοικητική περιφέρεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με πρωτεύουσα τη Γόρτυνα.
Την Α’ Βυζαντινή Περίοδο η
Κρήτη αποτέλεσε θέμα, δηλαδή μεγάλη διοικητική περιφέρεια, της
οποίας ο διοικητής «στρατηγός»
είχε πολιτικές και στρατιωτικές αρμοδιότητες. Τη Β’ Βυζαντινή Περίοδο η Κρήτη παρέμεινε θέμα με
πρωτεύουσα τον Χάνδακα. Ο ανώτερος διοικητής της, ο δούκας, είχε,
επίσης, πολιτικές και στρατιωτικές
αρμοδιότητες. Οι Βενετοί διατήρησαν τον τίτλο του ανώτερου διοικητή Κρήτης, αλλά από τα μέσα του
16ου αιώνα, ο Γενικός Προβλεπτής
(provveditore generale) συγκέντρωνε
την ανώτατη εξουσία.
Μετά την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το 1204, από
τους Σταυροφόρους και τη διανομή
των εδαφών της, η Κρήτη παραχωρήθηκε έναντι χρηματικού τιμήματος στη Βενετία από τον Βανιφάτιο
τον Μομφερρατικό. Όμως, πριν περάσει αδιαφιλονίκητα στους Βενετούς, η Κρήτη παρέμεινε ακόμα
λίγα χρόνια (1206-1210) στους Γενουάτες, με αρχηγό τον Enrico
Pescatore.
Από την εγκατάστασή τους στην
Κρήτη, το 1211, οι Βενετοί αντιμε-

T

τώπισαν τα μεγάλα προβλήματα
της εδραίωσης της κυριαρχίας τους,
με την αποστολή Βενετών αποίκων
το πρώτο διάστημα και, αμέσως
μετά, την κατάπνιξη των εξεγέρσεων των Κρητικών, που κράτησαν
περίπου ώς τα μέσα του 16ου αιώνα. Παράλληλα, οι Βενετοί σχεδίαζαν πώς να οργανώσουν τις τούρμες, τις μικρότερες διοικητικές
μονάδες του βυζαντινού θέματος,
που παρέλαβαν. Ονόμασαν τη νέα
κτήση τους Βασίλειο (Regno di Candia) για τη σπουδαιότητά της στην
εξυπηρέτηση των εμπορικών συμφερόντων της Βενετίας στην Ανατολική Μεσόγειο και ακολούθησαν το
υπόδειγμα της μητρόπολης στη διοικητική διαίρεση της Κρήτης. Διαίρεσαν το νησί σε έξι διαμερίσματα,
στα οποία έδωσαν τα ονόματα των
συνοικιών (sestieri) της Βενετίας.
Για παράδειγμα, το sestiere Castello
αποτελούνταν από τις τούρμες:
Απάνω Σύβριτος (Αμάρι), Μυλοπόταμος και Άριο ή Άγριο (περιοχή Βιράν Επισκοπής Ρεθύμνου).
Το sestiere San Paolo περιελάμβανε
τις τούρμες: Κάτω Σύβριτος (Άγιος
Βασίλειος), Καλαμώνας (Ρέθυμνο)
και Ψυχρό (Αποκόρωνας) κ.λπ.
Αυτή η διοικητική διαίρεση διατηρήθηκε ώς τις αρχές του 14ου αιώνα. Από τότε η Κρήτη διαιρέθηκε
σε τέσσερις διοικητικές περιφέρειες (territorii). Η διοίκηση του
Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο,
είχε τρεις Καστελανίες: Καστελανία Μυλοποτάμου, με έδρα το Καστέλι (σημ. Πάνορμο) Μυλοποτάμου, που είχε περίπου την έκταση
της σημερινής ομώνυμης επαρχίας.
Καστελανία Αμαρίου (βυζαντινή
Απάνω Σύβριτος), με έδρα το Καστέλι (αρχικά Θρόνος) Αμαρίου,
που είχε την έκταση της σημερινής
ομώνυμης επαρχίας. Καστελανία
Αγίου Βασιλείου (Κάτω Σύβριτος),
με έδρα το χωριό Άγιος Βασίλειος,
που είχε την έκταση της σημερινής
ομώνυμης επαρχίας. Η σημερινή
επαρχία
Ρεθύμνου
υπαγόταν
απευθείας στην κεντρική διοίκηση
Ρεθύμνου. Έδρα του Δούκα, του
ανώτερου διοικητή του «Βασιλείου», ήταν ο Χάνδακας. Τη διοίκηση Σητείας, Χανίων και Ρεθύμνου ασκούσαν οι Ρέκτορες
(Rettori), οι οποίοι συνοδεύονταν
και από δύο Συμβούλους, και υπάγονταν απευθείας στην κεντρική
διοίκηση.
Η Κρήτη, σημαντική βάση για
τους Βενετούς, τόσο για τον ρόλο
της στο διαμετακομιστικό εμπόριο
όσο και για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, απαραίτητων για

τη μητρόπολη, απέκτησε μεγαλύτερη σπουδαιότητα μετά την οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου, το
1571. Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο
της απώλειας και της δικής τους
κτήσης, οι Βενετοί έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον για την ενίσχυση της άμυνας της Κρήτης και
την προσέγγιση των ντόπιων.
Όμως, το νησί δεν απέφυγε την
οθωμανική κυριαρχία, ύστερα από
μακροχρόνιο πόλεμο (1645-1669).
Έτσι, οι Βενετοί έχασαν την Κρήτη,
που εξυπηρετούσε καίρια στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντά
τους, και την κατέλαβαν οι Τούρκοι για να ολοκληρώσουν την κυριαρχία τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ενώ οι Βενετοί είχαν επηρεάσει
αισθητά την οικιστική συγκρότηση
της Κρήτης, με την ίδρυση πόλεων
και φρουρίων και την άσκηση παρεμβατικής πολιτικής στην οικονομία, οι Οθωμανοί δεν άλλαξαν σχεδόν καμία από τις προϋπάρχουσες
δομές. Προχώρησαν μόνο στην
αποκατάσταση της ιεραρχίας της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, την οποία οι
Βενετοί είχαν απομακρύνει από το
νησί.
Η οθωμανική κατάκτηση επέδρασε καταλυτικά στα αστικά
κέντρα της Κρήτης και λιγότερο
στην ύπαιθρο, όπου η ζωή συνεχίστηκε ομαλότερα. Η γαιοκτησία
και η φορολογία καθορίστηκαν με
τη σύνταξη των πρώτων κτηματολογίων, που απεικόνιζαν και ό,τι
παρέλαβαν οι Οθωμανοί από τους
Βενετούς.
Η πρώτη οργανωμένη εξέγερση
πριν από το 1821 έγινε το 1770
στα Σφακιά, χωρίς αποτέλεσμα.
Στις τρεις δεκαετίες που προηγήθηκαν της επανάστασης του 1821
σημειώθηκαν περιορισμένες κινήσεις ανυπότακτων Κρητικών, κυρίως Χαΐνηδων, οι οποίοι απαντούσαν
αποφασιστικά
στις
βιαιότητες που διέπρατταν οι
Οθωμανοί.
Με την αποστολή του Χατζή
Οσμάν πασά ως διοικητή, το 1812,
περιορίστηκαν προσωρινά οι αυθαιρεσίες των Τούρκων στην Κρήτη. Η επανάσταση του 1821 δεν
έφερε την προσδωκόμενη ελευθερία, όμως βελτίωσε τη θέση των
χριστιανών της Κρήτης, όπου τη
δεκαετία της αιγυπτιακής διοίκησής της (1830-1840) επιδιώχθηκε η
δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και ισονομίας και έγινε μια
προσπάθεια ανασυγκρότησης του
τόπου.
Η επιβολή υψηλής φορολογίας,

που επιβάρυνε σημαντικά τον πληθυσμό, διευκόλυνε την επαναφορά
της Κρήτης υπό τον Σουλτάνο.
Ταυτόχρονα, όμως, πυροδότησε
σειρά εξεγέρσεων ώς το τέλος του
19ου αιώνα. Με τις εξεγέρσεις αυτές, οι Χριστιανοί έθεταν το Κρητικό Ζήτημα, πάντα στο πλαίσιο
του Ανατολικού Ζητήματος και ζητούσαν επίμονα την ένωση της
Κρήτης με την Ελλάδα. Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν διευκόλυναν την
πραγματοποίηση αυτού του στόχου, αφού δική τους επιδίωξη ήταν
η οικονομική διείσδυση και ακόμα
περισσότερο η προσάρτηση ή έστω
ο έλεγχος του νησιού, με την επιβολή ενός καθεστώτος αυτονομίας
υπό την επιρροή τους.

Η ιστορία του θεσμού
Η ιστορία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει την αφετηρία της στην εφαρμογή του Χάττι
Σερίφ το 1839 και κυρίως του
Χάττι Χουμαγιούν το 1856, κανονισμών που κατοχύρωναν τα δικαιώματα των μη μουσουλμάνων
υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια τέθηκαν
σε ισχύ νέοι, τοπικού χαρακτήρα,
κανονισμοί, που παραχωρήθηκαν
από την Υψηλή Πύλη προς τους
εξεγερμένους χριστιανούς. Τέτοιοι
ήταν το φιρμάνι του 1858, το
οποίο καθιέρωνε, εκτός των άλλων,
τον θεσμό των Δημογεροντιών και
το δικαίωμα οπλοφορίας για τους
χριστιανούς, ο Οργανικός Νόμος το
1868, ο οποίος παρείχε μια πιο οργανωμένη μορφή αυτοδιοίκησης,
και η Σύμβαση της Χαλέπας το
1878, η οποία επέκτεινε ορισμένα
από τα ήδη παραχωρηθέντα προνόμια. Συχνά τα προνόμια αυτά
παραβιάζονταν ή και ανακαλούνταν, οπότε οι ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων διαταράσσονταν.
Στην περίοδο της οθωμανικής
κυριαρχίας, η Κρήτη ήταν χωρισμένη σε τρεις διοικητικές περιφέρειες: τον Χάνδακα, το Ρέθυμνο
και τα Χανιά· η Σητεία είχε προσαρτησθεί στον Χάνδακα. Η διοίκηση του Ρεθύμνου περιελάμβανε
τις επαρχίες: Αγίου Βασιλείου,
Αμαρίου, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο. Αυτή η
διοικητική διαίρεση παρέμεινε ως
το 1867, με μοναδική αλλαγή τη
μεταφορά της πρωτεύουσας της
Κρήτης από τον Χάνδακα στα Χανιά το 1851.
Από το 1868, σύμφωνα με τον
Οργανικό Νόμο, η Κρήτη διαιρέ-
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πικής Αυτοδιοίκησης
θηκε σε πέντε διοικητικές περιφέρειες-νομούς: Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων και Σφακίων. Τότε η επαρχία Αγίου
Βασιλείου αποσπάστηκε από τη
διοίκηση του Ρεθύμνου και προσαρτήσθηκε στον νομό Σφακίων.
Στον νομό Ρεθύμνου παρέμειναν οι
επαρχίες: Αμαρίου, Μυλοποτάμου
και Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο.
Από το 1900, με την απογραφή
που οργάνωσε και πραγματοποίησε η Κρητική Πολιτεία, η επαρχία
Αγίου Βασιλείου δόθηκε ξανά στον
νομό Ρεθύμνου, στον οποίο παρέμεινε έκτοτε, με τις επαρχίες Αμαρίου, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου
και έδρα το Ρέθυμνο, δηλαδή όπως
ακριβώς ήταν και πριν το 1867.
Μετά τον Οργανικό Νόμο και τη
Σύμβαση της Χαλέπας, ψηφίστηκε
ο πρώτος Δημοτικός Νόμος του
1879 στην Κρήτη, σύμφωνα με τον
οποίο ιδρύθηκαν 88 Δήμοι σε ολόκληρο το νησί. Από αυτούς οι 16:
Ρεθύμνης, Αργυρουπόλεως, Ρουστίκων, Αμνάτου, Χρωμοναστηρίου, Ατσιποπούλου, Πηγής, Μοναστηρακίου, Αποδούλου, Μέρωνος,
Μελιδονίου, Αβδανιτών, Γαράζου,
Ανωγείων, Δαμάστας, Μαργαριτών, ιδρύθηκαν στις αντίστοιχες
επαρχίες του νομού Ρεθύμνου: την
ομώνυμη επαρχία, την επαρχία
Αμαρίου και την επαρχία Μυλοποτάμου. Στην επαρχία Αγίου Βασιλείου, που ανήκε τότε στον νομό
Σφακίων, ιδρύθηκαν οι δήμοι: Μελάμπων, Φοίνικος, Αγίου Πνεύματος και Λάμπης.
Το 1884, ο Γενικός Διοικητής
Κρήτης Ιωάννης Φωτιάδης σχεδίασε την πρώτη κλίμακα της Διοίκησης με οκτώ βαθμούς: Διοικητές
(Νομάρχες), Έπαρχοι, Γενικοί
Γραμματείς, Γραμματείς Διοικήσεων, Γραμματείς Επαρχιών, Αρχιγραμματείς Γενικού Διοικητικού
Συμβουλίου, Αρχειοφύλακες και
Διευθυντές Τυπογραφείου.
Το 1889, με πρόσχημα την
«άτυχη» επανάσταση, ανακλήθηκαν όλα τα πολιτικά και θρησκευτικά προνόμια, που είχαν κατακτήσει μέχρι τότε οι Χριστιανοί,
και επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος. Η περίοδος 1890-1895 θύμιζε
παλαιότερες εποχές, στις οποίες

(Εκδόσεις “Μικρός Ναυτίλος”)
κυριαρχούσε η αδικία, η βία, η αυθαιρεσία και η χωρίς αιτία και
αφορμή θανατική ποινή!
Το 1895, οι Μεταπολιτευτικοί, με
υπόμνημά τους στους προξένους
των Μεγάλων Δυνάμεων, συνέβαλαν στη δημιουργία καλύτερου
κλίματος. Αυτό βοήθησε τους πρεσβευτές των Μεγάλων Δυνάμεων
στην Κωνσταντινούπολη και τους

εκπροσώπους της Υψηλής Πύλης
να καταρτίσουν έναν νέο «Οργανισμό», τον οποίο αποδέκτηκαν οι
εκπρόσωποι του κρητικού λαού
στις 17 Αυγούστου 1896. Η επιτυχία αυτή υπήρξε αποτέλεσμα της
πίεσης που άσκησε η επανάσταση
της Μεταπολιτευτικής Επιτροπής
(1895-1896), η οποία έμεινε γνωστή και ως «τυχερή» επανάσταση.

Τα προνόμια που προέβλεπε ο
νέος «Οργανισμός» ήταν ασφαλώς
διευρυμένα και έδιναν καλύτερες
προοπτικές στη λύση του Κρητικού
Ζητήματος.
Όμως, η Τουρκία καθυστερούσε
να θέσει σε εφαρμογή τον νέο
«Οργανισμό», με αποτέλεσμα να
διαμορφώνεται ένα κλίμα, όπως
αυτό της πρώτης πενταετίας του
1890. Με καθημερινούς φόνους και
βιαιοπραγίες, οι μουσουλμάνοι
έδειχναν πως δεν ήθελαν να εφαρμοστεί ο νέος «Οργανισμός». Αυτή
η στάση ανησυχούσε ιδιαίτερα τις
Μεγάλες Δυνάμεις, που προσπαθούσαν να αποτρέψουν τα χειρότερα.
Με αφορμή την αναπόφευκτη
πια επανάσταση του 1897-1898, οι
διατάξεις του νέου «Οργανισμού»
δεν εφαρμόστηκαν ποτέ! Στο διάστημα από το 1896 ώς το 1898
ίσχυσε ένα πολύπλοκο και ετερόκλητο δικαιικό καθεστώς. Έπειτα η
Κρήτη γνώρισε τους Ύπατους Αρμοστές, τους Γενικούς Διοικητές
και τους Νομάρχες.
Από την ψήφιση του προσωρινού
πολιτεύματος και την εκλογή εξαμελούς εκτελεστικής επιτροπής,
του Εκτελεστικού Κρήτης, οι Μεγάλες Δυνάμεις έθεσαν την Κρήτη
υπό την προστασία τους. Οι Γάλλοι κατέλαβαν τα Χανιά, οι Ρώσοι
το Ρέθυμνο, οι Άγγλοι το Ηράκλειο
και οι Ιταλοί το Λασίθι. Ο Πρίγκιπας Γεώργιος, ως Ύπατος Αρμοστής, κύρωσε το πρώτο Σύνταγμα
της Κρητικής Πολιτείας (18981913), το οποίο δημοσιεύτηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα στις 16 Απριλίου και τέθηκε σε ισχύ στις 29
Απριλίου 1899. Από τότε η Αυτόνομη Πολιτεία της Κρήτης ακολούθησε την «προσωπική» πορεία της,
με τους μικρούς ή μεγάλους σταθμούς, που καθόρισαν και τον δρόμο
προς την Ένωση με την Ελλάδα.
Ο νόμος 19/1899, σύμφωνα και με
άρθρο 95 του Συντάγματος, προέβλεπε για την Κρήτη και τις νησίδες της πέντε νομούς ή διοικητικά
διαμερίσματα: Χανίων, Σφακίων,
Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Με το Διάταγμα του Γεωργίου
11/6/1899 διορίστηκαν οι πρώτοι Νομάρχες της Κρήτης: στον νομό Χανίων ο Μεχμέτ Σταθάκης, στον νομό
Σφακίων ο Στυλιανός Φωτάκις, στον
νομό Ρεθύμνου ο Αντώνιος Βορεάδης, στον νομό Ηρακλείου ο Γεώργιος Μαρής και στον νομό Λασιθίου
ο Γεώργιος Μυλωνογιαννάκης. Κάθε
νομάρχης ήταν προϊστάμενος στον
νομό του και είχε πολιτική, διοικητική και δικαστική εξουσία. Με τον
Δημοτικό Νόμο 120/1900, οι Δήμοι
της Κρήτης περιορίστηκαν σε 86
και μετονομάστηκαν κάποιοι απ’
αυτούς π.χ. ο Δήμος Μαργαριτών
ονομάστηκε Δήμος Ελευθερναίων,
αλλά με έδρα τις Μαργαρίτες. Από
τον επόμενο χρόνο, με τον νόμο
411/1901, συστάθηκαν τρεις αστικοί
Δήμοι, που αντιστοιχούσαν στις πόλεις: Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο,
και 74 επαρχιακοί, που κάλυπταν
το υπόλοιπο τμήμα του νησιού. Με
τον ίδιο νόμο διαλύθηκαν οι Δήμοι
Αβδανιτών και Δαμάστας, των
οποίων τα χωριά εντάχθηκαν στους
όμορους Δήμους, εκτός των οικισμών: Δαμάστα, Μάραθος, Φόδελε
και της Μονής Αγίου Παντελεήμονα,
που προσαρτήθηκαν στον Δήμο Τυλίσου του νομού Ηρακλείου. Στον
ίδιο Δήμο προσαρτήθηκαν και οι οικισμοί Αστυράκι, Καμαράκι και Καμαριώτης, που αποσπάστηκαν από
τον Δήμο Ανωγείων. Ο τελευταίος
οικισμός αναφέρεται μέχρι και στην
απογραφή του 1940 στην επαρχία
Μυλοποτάμου.
Από το 1911, με το Διάταγμα
«Περί Δήμων», καταργούνται όλοι
οι παλιοί Δήμοι και συστήνονται μικρότερες διοικητικές περιφέρειες,
669 αγροτικοί Δήμοι και τρεις αστικοί σε ολόκληρη την Κρήτη.
Από το επόμενο έτος ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Ελευθέριος
Βενιζέλος εισηγήθηκε τον νόμο
ΔΝΖ/1912 «Περί συστάσεως Δήμων
και Κοινοτήτων», μια λύση που, αν
και δεν ήταν η καλύτερη, την ακολούθησε και η Κρήτη από την Ένωσή της με την Ελλάδα. Οι κοινότητες που προέκυψαν από τον
κατακερματισμό των Δήμων, χωρίς
οικονομικούς πόρους, κατέληξαν να
λειτουργούν ως τοπικά παραρτήματα της κρατικής γραφειοκρατίας,
να εκδίδουν πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις, αντί να αποτελούν ζωντανά κύτταρα οικονομικής
και πολιτιστικής ανάπτυξης και
προόδου του τόπου. Με τον νόμο
«Περί Κοινοτήτων» του 1925, η διοικητική διαίρεση της Κρήτης συμβάδισε απόλυτα με αυτήν της υπόλοιπης Ελλάδας. Τότε ψηφίστηκε
και ο νόμος «Περί αναγνωρίσεως
κοινοτήτων εν τη Κρήτη».
Από τότε, και ενώ η Ελλάδα βίωσε
όλες τις συγχρονικές και διαχρονικές
συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
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μου, τον ίδιο τον πόλεμο, την Εθνική
Αντίσταση, τον Εμφύλιο, την εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση,
την ερήμωση της υπαίθρου, δεν πήρε
κανείς καμιά πρωτοβουλία ώς το
1981, οπότε προωθήθηκαν μια σειρά
από θεσμικές παρεμβάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες, με ορίζοντα, από τότε, την κυοφορούμενη
αναμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που προβλέπει το σχέδιο
Καλλικράτης.
Εν τω μεταξύ με τον νόμο
1235/1982 επανήλθε αναβαθμισμένος ο θεσμός των νομαρχιακών
συμβουλίων, που πρώτος είχε καθιερώσει ο Χαρίλαος Τρικούπης.
Στη συνέχεια, με τον νόμο
1622/1986 και το Προεδρικό Διάταγμα 51/1987, η ελληνική επικράτεια χωρίστηκε σε 13 περιφέρειες.
Με τον νόμο 1878/1990 και στη συνέχεια με τον νόμο 2218/1994, το
σύνολο των αρμοδιοτήτων της παλιάς νομαρχίας μεταβιβάστηκε
στην αιρετή πια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στα όργανά της: τον
Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τις Νομαρχιακές Επιτροπές.
Με τον νόμο 2539/1997, που είναι
πολύ γνωστότερος ως σχέδιο Καποδίστριας, οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης επανακαθορίστηκαν
με
σύγχρονα
πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια, όχι πάντα διαφανή! Συνολικά από τους 369 Δήμους και τις
5.554 κοινότητες, που απογράφτηκαν στην απογραφή του 1991, συστήθηκαν 901 Δήμοι και 130 Κοινότητες. Οι 748 Καποδιστριακοί
Δήμοι προήλθαν από τη συνένωση
Δήμων και Κοινοτήτων, δύο Κοινότητες αναγνωρίστηκαν ως Δήμοι και
σε 151 Δήμους δεν σημειώθηκε καμιά αλλαγή. Από τις Κοινότητες, οι
108 παρέμειναν αμετάβλητες και
22 προέκυψαν από συνένωση άλλων Κοινοτήτων.
Αναφορικά με το υπόλοιπο περιφερειακό διοικητικό σύστημα, η Ελλάδα χωρίστηκε σε 13 περιφέρειες
και 52 νομούς. Τα όρια των νομών,
γενικά, όριζαν και τα διοικητικά
όρια των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που αποτελούσαν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
δεύτερου βαθμού. Ειδική περίπτωση αποτέλεσαν οι τρεις διευρυμένες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις,
γνωστές και ως υπερνομαρχίες:
Αθηνών – Πειραιώς, Έβρου – Ροδόπης και Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, εντός των οποίων τα όρια των
νομών όριζαν αντίστοιχα νομαρχιακά διαμερίσματα. Από την παλαιότερη διοικητική διαίρεση των
νομών σε επαρχίες, η οποία καταργήθηκε, με τον «Καποδίστρια»,
εξακολούθησαν να υπάρχουν 18
επαρχεία, από τα οποία τέσσερα

στην ηπειρωτική χώρα και δεκατέσσερα στη νησιωτική.

Διοικητική διαίρεση
του νομού Ρεθύμνου
O νομός Pεθύμνου είναι ένας από
τους τέσσερις νομούς της Kρήτης με
όρια προς A τον νομό Hρακλείου
και προς Δ τον νομό Xανίων, ενώ
προς B βρέχεται από το Kρητικό
και προς N από το Λιβυκό Πέλαγος. Aποτελείται από τις επαρχίες:
Pεθύμνου, Mυλοποτάμου, Aμαρίου
και Aγίου Bασιλείου και έχει
έκταση 1.496 τ.χλμ. και πληθυσμό,
σύμφωνα με την απογραφή του
2001, 81.936 κατοίκους.
H επαρχία Pεθύμνου, με πρωτεύουσα το Pέθυμνο, είχε μέχρι το
τέλος του 1998 δύο Δήμους
(Pεθύμνου και Eπισκοπής), 37 κοινότητες και 50 οικισμούς σε έκταση
350 τ.χλμ. και 36.801 κατοίκους. Η
επαρχία Mυλοποτάμου, με πρωτεύουσα το Πέραμα, είχε ένα Δήμο
(των Aνωγείων), 38 κοινότητες και
53 οικισμούς σε έκταση 510 τ.χλμ.
και 18.506 κατοίκους. H επαρχία
Aμαρίου, με πρωτεύουσα το Nευς
Aμάρι, είχε 26 κοινότητες και 13 οικισμούς σε έκταση 277 τ.χλμ. και
5.826 κατοίκους. Τέλος, η επαρχία
Aγίου Bασιλείου, με πρωτεύουσα
το Σπήλι, είχε 26 κοινότητες και 38
οικισμούς σε έκταση 359 τ.χλμ. και
8.962 κατοίκους.
Συνολικά ο νομός περιελάμβανε
τότε τρεις Δήμους, 127 κοινότητες
και 154 οικισμούς με πρωτεύουσα
το Pέθυμνο, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του. Αυτή η διοικητική διαίρεση ανάγεται στην περίοδο της Bενετοκρατίας. Aπό τις
αρχές του 14ου αιώνα, οι τέσσερις
επαρχίες αποτελούσαν το διαμέρισμα (Territorium) του Pεθύμνου. H
ίδια διαίρεση διατηρήθηκε και επί
Tουρκοκρατίας με ορισμένες μόνο
αλλαγές. Η σημαντικότερη έγινε το
1879 με τη διαίρεση του Νομού σε
16 Δήμους, οι οποίοι διατηρήθηκαν
με αρκετές μεταβολές ώς το 1925,
οπότε δημιουργήθηκαν οι Κοινότητες.
Από τον Νοέμβριο του 1997 άλλαξε η διοικητική διαίρεση του Νομού. Σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστριας δημιουργήθηκαν 11 Δήμοι.
Οι Δήμοι αυτοί κατά επαρχίες από
1 Iανουαρίου 1999 είναι οι εξής:
Επαρχία Ρεθύμνου (τέσσερις Δήμοι): Δήμος Ρεθύμνου, Δήμος Νικηφόρου Φωκά, Δήμος Λαππαίων και
Δήμος Αρκαδίου.
Επαρχία Μυλοποτάμου (τρεις Δήμοι): Δήμος Γεροποτάμου, Δήμος
Κουλούκωνα, Δήμος Ανωγείων.
Επαρχία Αμαρίου (δύο Δήμοι):
Δήμος Συβρίτου και Δήμος Κουρητών.
Επαρχία Αγίου Βασιλείου (δύο

Δήμοι): Δήμος Φοίνικα και Δήμος
Λάμπης.
Στον Δήμο Αρκαδίου εντάχθηκαν
και τα Μυλοποταμίτικα χωριά: Πρίνος, Βιράν Επισκοπή, Έρφοι, Σκουλούφια, Ρούπες, Ελεύθερνα και Αρχαία Ελεύθερνα (Πρινές), ενώ από
το 2006 τα Ζωνιανά αποσπάστηκαν
από τον Δήμο Κουλούκωνα και από
το 2007 αποτέλεσαν την ομώνυμη
Κοινότητα.
Στο πλαίσιο του σχεδίου Καλλικράτης, το 2010 αποφασίστηκε νέα
διοικητική διαίρεση της χώρας. Ο
γεωγραφικός χάρτης των νέων Δήμων διαμορφώθηκε από τις προτάσεις που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για δημόσια διαβούλευση
και τη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) για
λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ).
Μέ βάση τα νέα δεδομένα, στην
Κρήτη ιδρύθηκαν 24 Δήμοι, από
τους οποίους οι πέντε στον νομό
Ρεθύμνου:
Από τη συνένωση των Δήμων Ρεθύμνου, Νικηφόρου Φωκά, Λαππαίων και Αρκαδίου δημιουργήθηκε ο Δήμος Ρεθύμνου, με
συνολικό πληθυσμό 46.558 κατοίκους.
Από τη συνένωση των Δήμων Γεροποτάμου, Κουλούκωνα και της
Κοινότητας Ζωνιανών δημιουργήθηκε ο Δήμος Μυλοποτάμου, με συνολικό πληθυσμό 16.557 κατοίκους.
Ο Δήμος Ανωγείων, με 2.507 κατοίκους, παρέμεινε όπως είχε.
Από τη συνένωση των Δήμων Συβρίτου και Κουρητών δημιουργήθηκε ο Δήμος Αμαρίου, με συνολικό
πληθυσμό 10.079 κατοίκους.
Από τη συνένωση των Δήμων
Λάμπης και Φοίνικα δημιουργήθηκε
ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, με συνολικό πληθυσμό 10.079 κατοίκους.
Σε σύγκριση με τα προηγούμενα
διοικητικά σχήματα στον νομό Ρεθύμνου, μόνη διαφορά στον νέο γεωγραφικό χάρτη είναι η αλλαγή του
ονόματος των επαρχιών, όπως είχαν
καθιερωθεί από τις αρχές του 14ου
αιώνα, σε αντίστοιχους Δήμους,
εκτός της επαρχίας Μυλοποτάμου,
όπου τα Ανώγεια παρέμειναν ως
αυτοτελής δήμος και η περιοχή των
δυτικών Μυλοποταμίτικων χωριών
[Αρχαία Ελεύθερνα (Πρινές), Ελεύθερνα, Ρούπες, Σκουλούφια, Έρφοι,
Βιράν Επισκοπή, Πρίνος], που παρέμεινε, κατά την ψήφιση του νόμου, στον Δήμο Ρεθύμνου.

*Το κείμενο για την Αυτοδιοίκηση αποτελεί κεφάλαιο
του έργου “Νομαρχία Ρεθύμνου” που συνέγραψε ο κ.
Τρούλλης και κυκλοφορεί
σε μερικές ημέρες. Δημοσιεύεται με την άδειά του.
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Οι μεταρρυθμίσεις της Σύμβασης της Χαλέπας και ο πρώτος δημοτικός νόμος

Το «πείραμα της αυτονομίας» του 1879 στην Κρήτη
Το συνέδριο του Βερολίνου,
τον Ιούνιο του 1878, δεν έλυσε
το εθνικό πρόβλημα της Κρήτης.
Απλώς επιβεβαίωσε τη Συνθήκη
του Αγίου Στεφάνου, η οποία
υπεγράφη μετά την ήττα των
Τούρκων στον πόλεμο με τη
Ρωσία, προκειμένου να επανέλθει
ο Οργανικός Νόμος του 1868
και να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις
που πρόβλεπε.
Η αντιπροσωπεία των Κρητών δεν
παραβρέθηκε καθώς η ελληνική
κυβέρνηση άσκησε βέτο φοβούμενη
ότι οι αντιπρόσωποι του νησιού
Ιωάννης Σφακιανάκης
και Κωσταρός Βολουδάκης
θα έθεταν θέμα δημιουργίας
αυτόνομης ηγεμονίας στο νησί
εφαρμογή έστω μιας πρώιμης
μορφής αυτοδιοίκησης στην
υπό τουρκική κατοχή Κρήτη
καθυστέρησε σημαντικά, όχι
μόνο σε σχέση με τις ελεύθερες περιοχές του ελληνικού κράτους ή τις
άλλες επαρχίες της Υψηλής Πύλης, αλλά
ακόμη και σε σχέση με τις «παραχωρήσεις»
που είχαν κάνει οι Τούρκοι με την επανάσταση του 1866. Με τον Οργανικό Νόμο του
1668, που ήταν η βασική κατάκτηση του μεγάλου ξεσηκωμού, προβλεπόταν σειρά μεταρρυθμίσεων, ανάμεσα στις οποίες ήταν η
παραχώρηση δημοτικού νόμου και η συγκρότηση των δήμων. Όμως αυτή η διάταξη,
όπως και άλλες, που έκαναν κάπως πιο φιλελεύθερο το καθεστώς της διοίκησης στην
Κρήτη, έμειναν ανενεργές και χρειάστηκε
μια ακόμη επανάσταση, αυτή του 1878, για
να παραχωρηθούν στοιχειώδη δικαιώματα
στους Κρήτες, όπως η συμμετοχή στη διοίκηση και στα όργανά της, η έκδοση εφημερίδων, η ίδρυση φιλολογικών συλλόγων, η
εφαρμογή του θεσμού της αυτοδιοίκησης. Κι
αυτό έγινε με τη Σύμβαση της Χαλέπας. Μέχρι τότε, οι μόνοι δήμοι που υπήρχαν ήταν
αυτοί των τριών μεγάλων πόλεων, Χανίων,
Ρεθύμνου και Ηρακλείου, με διορισμένους
δημάρχους, που είχαν ελάχιστες διοικητικές
αρμοδιότητες και ήταν περίπου υπάλληλοι
της Γενικής Διοικήσεως.
Μια πρώτη μορφή διοικητικής αυτοοργάνωσης του χριστιανικού πληθυσμού της
Κρήτης θα μπορούσαμε να θεωρήσομε το
θεσμό της Δημογεροντίας, που επιβλήθηκε
με το φιρμάνι της 7ης Ιουλίου 1858 και με
το οποίο παραχωρήθηκαν στην Κρήτη θρησκευτικά, φορολογικά, δικαστικά και διοικητικά προνόμια. Είχε προηγηθεί, τον
Απρίλιο, το επονομαζόμενο «κίνημα του
Μαυρογένη», με το οποίο οι Κρήτες ζητούσαν την εφαρμογή και στο νησί του
Χάττι Χουμαγιούν, ενός αυτοκρατορικού
διατάγματος με το οποίο ο σουλτάνος,

H

υποχρεωμένος από τη Συνθήκη των Παρισίων, αναγνώριζε στους χριστιανούς υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δικαιώματα όπως η ανεξιθρησκία, η
προσωπική ελευθερία, η ιδιοκτησία. Το
διάταγμα είχε εκδοθεί το 1856, λίγο μετά
τη Συνθήκη, αλλά στην Κρήτη οι Τούρκοι
Γενικοί Διοικητές αρνούνταν να το θέσουν
σε ισχύ. Αυτό οδήγησε στο κίνημα του
1858 και στο φιρμάνι της ίδιας χρονιάς, με
το οποίο συστάθηκαν Δημογεροντίες στις
έδρες των διοικήσεων Χανίων, Ρεθύμνου
και Ηρακλείου, με αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, κληρονομικού και κοινωνικού δικαίου, όπως
αναφέρει ο καθηγητής Θεοχάρης Δετοράκης στο έργο του «Ιστορία της Κρήτης»,
που εκδόθηκε το 1990. Τα μέλη των Δημογεροντιών εκλέγονταν από ειδικά εκλεκτορικά σώματα τα οποία συγκροτούσαν οι
εκπρόσωποι των συντεχνιών, των εμπόρων
και των πλουσίων κατοίκων των τριών πόλεων, ενώ σε κάθε Δημογεροντία υπήρχε
ένας εκπρόσωπος της εκκλησίας. Ανάλογος
θεσμός καθιερώθηκε και για τους μουσουλμάνους. Νωρίτερα, από το 1851, η
Κρήτη είχε διαιρεθεί σε 23 επαρχίες.
Κατά τον Νικόλαο Σταυράκη, ο οποίος
υπήρξε Γενικός Γραμματέας της Γενικής
Διοικήσεως Κρήτης στα τέλη της δεκαετίας
του 1870 και στις αρχές της επόμενης, ο
δημοτικός θεσμός εφαρμόστηκε σε άλλες
περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
μόλις μετά το 1866, ενώ με τον Οργανικό
Νόμο του 1868 στο νησί προβλέφθηκε η
σύσταση δημαρχείων. Στην ουσία διορίστηκαν μόνο δήμαρχοι, οι οποίοι θεωρούνταν κρατικοί υπάλληλοι. επικεφαλής μικρών υπηρεσιών, με πολύ περιορισμένες
αρμοδιότητες (καθαριότητα, επισκευή δρόμων, επίβλεψη της εφαρμογής των σχεδίων
πόλης, αστυνόμευση της αγοράς, εποπτεία
των νοσοκομείων). Όμως διορισμένοι,
έστω, δήμαρχοι δεν τοποθετήθηκαν σε άλ-

λες περιοχές, ούτε δημιουργήθηκαν δήμοι
στις επαρχίες. Η εφημερίδα «Μίνως» του
Ηρακλείου σε άρθρο της που δημοσιεύτηκε
στις 27 Ιουνίου 1881 με αφορμή τις δεύτερες δημοτικές εκλογές του νησιού, σημειώνει ότι δήμαρχοι διορίστηκαν μετά το
1871 και μόνο στις τρεις μεγάλες πόλεις
της Κρήτης. Το άρθρο αυτό αναδημοσιεύεται στο πλαίσιο του αφιερώματός μας.
Έτσι, και ο δημοτικός νόμος αποτέλεσε
μια ακόμη πρόνοια του Οργανικού Νόμου
του 1868 που έμενε στα χαρτιά. Με το
νόμο αυτό, με αφορμή τον μεγάλο ξεσηκωμό του 1866, ο σουλτάνος απλώς παραχωρούσε κάποια προνόμια στους χριστιανούς, όπως ήταν η συμμετοχή τους στη
Γενική Συνέλευση (είχαν τους ίδιους αντιπροσώπους με τους μουσουλμάνους, αν
και η αναλογία του πληθυσμού ήταν σχεδόν 4 χριστιανοί προς ένα μουσουλμάνο),
η συγκρότηση των δήμων, η χρήση και της
ελληνικής γλώσσας στα επίσημα έγγραφα,
η συμμετοχή χριστιανών στη διοίκηση. Κι
αυτές όμως οι ελάχιστες παραχωρήσεις,
που σχετίζονταν μόνο θεωρητικά με τη
βελτίωση της θέσης του χριστιανικού πληθυσμού, παραγνωρίζοντας ότι η μεγάλη
επανάσταση του 1866 είχε εθνικό χαρακτήρα και έγινε για την απελευθέρωση του
νησιού και την ένωσή του με την Ελλάδα,
στην πραγματικότητα παραβιάζονταν καθημερινά.
Το 1871, και σε εφαρμογή του Οργανικού Νόμου, η Γενική Συνέλευση συνέταξε
σχέδιο δημοτικού νόμου, το οποίο η Γενική
Διοίκηση, προφασιζόμενη τις ατέλειές του,
έκλεισε στα συρτάρια της, όπως έγραφε
στο ίδιο άρθρο της 27 Ιουνίου 1881 η εφημερίδα «Μίνως».

Η επανάσταση του 1878
Η μη εφαρμογή των διατάξεων του Οργανικού Νόμου, άρα η ακύρωση των στοιχειωδών που είχαν κατακτήσει οι Κρήτες,

η σκλήρυνση της στάσης και η φαυλότητα
της τουρκικής διοίκησης, οι προκλήσεις
των φανατισμένων μουσουλμανικών στοιχείων σε βάρος των χριστιανών, οδήγησαν
τους οπλαρχηγούς του νησιού σε σκέψεις
για ένα νέο ξεσηκωμό.
Οι απόψεις που υπήρχαν, όμως, σε σχέση
με τον τελικό στόχο είχαν θέσει και θέματα τακτικής. Πολλοί ήταν εκείνοι που
υποστήριζαν ότι για να γίνει αποδεκτή η
απελευθέρωση της Κρήτης, που θα οδηγούσε στην ένωση με την Ελλάδα (η ευρωπαϊκή διπλωματία απέρριπτε εντελώς μια
τέτοια ιδέα), θα έπρεπε να σχεδιαστεί
άλλη τακτική. Είτε να δοθεί στην Κρήτη
ένα είδος αυτονομίας, είτε να ζητηθεί από
την Αγγλία να κάνει το νησί προτεκτοράτο
της. Τις σκέψεις για μια νέα επανάσταση
ενίσχυσε ο ξεσηκωμός στη Βοσνία και την
Ερζεγοβίνη εναντίον των Τούρκων, το 1875,
αλλά κυρίως η αδύναμη θέση στην οποία
βρέθηκε η Υψηλή Πύλη από την άνοιξη του
1877, όταν ενεπλάκη σ’ ένα ακόμη πόλεμο
με τη Ρωσία, στον οποίο ηττήθηκε.
Η δυσχερής θέση της Τουρκίας, που είχε
ανοίξει νέο μέτωπο με ένα πανίσχυρο κράτος και δεν μπορούσε να ενισχύσει στρατιωτικά τις δυνάμεις της στην Κρήτη, διαμόρφωσε στην Ελλάδα κλίμα στήριξης της
επανάστασης. Η κυβέρνηση Κουμουνδούρου, δια του υπουργού Εξωτερικών Χαρίλαου Τρικούπη, είχε δηλώσει ότι η κρητική
επανάσταση θα υποστηριζόταν ενεργώς
από την ελληνική κυβέρνηση. Η επανάσταση ξέσπασε με την είσοδο του 1878 και
οι επαναστάτες ζήτησαν επισήμως από την
Υψηλή Πύλη και την ευρωπαϊκή διπλωματία να κηρυχθεί η Κρήτη αυτόνομη ηγεμονία, φόρου υποτελής στο σουλτάνο, ενώ ο
διοικητής να είναι χριστιανός, εκπρόσωπος
των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η Τουρκία,
που αγνόησε τα αιτήματα των Κρητών για
αυτοδιάθεση, έχασε στον πόλεμο με τη Ρωσία, όμως αυτό δεν συνεισέφερε ουσιαστικά στην κρητική υπόθεση.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, τον Φεβρουάριο του 1878, απλώς υποχρέωνε την
Τουρκία να επαναφέρει τις διατάξεις του
Οργανικού Νόμου του 1868. Απογοητευμένοι οι Κρήτες, αποφάσισαν να παρέμβουν
στο Συνέδριο του Βερολίνου, τον Ιούνιο της
ίδιας χρονιάς, το οποίο θα συζητούσε την
αναθεώρηση της Συνθήκης του Φεβρουαρίου. Για το λόγο αυτό όρισαν αντιπροσώπους στο Συνέδριο τους Ιωάννη Σφακιανάκη και Κωσταρό Βολουδάκη. Ο πρώτος
πρόεδρος του Εκτελεστικού της Κρήτης, το
1898, Ι. Σφακιανάκης, γιός του αρχηγού
των 6 ανατολικών επαρχιών Κωνσταντίνου
Σφακιανάκη, ήταν τότε μόλις 28 ετών, νεαρός γιατρός, που όμως ξεχώριζε για την ορθολογική του σκέψη και την ψυχραιμία του.
Μαζί με τον μπαρουτοκαπνισμένο επαναστάτη Βολουδάκη, πρόεδρο τότε της προσωρινής κυβέρνησης των Σφακίων, ανέλαβαν να πείσουν τους μεγάλους της
Ευρώπης για τα δίκαια των Κρητών. Η
αποστολή τους δεν εκτελέστηκε ποτέ, καθώς σ’ εκείνη την κρίσιμη φάση η ελληνική
κυβέρνηση φοβήθηκε ότι για τους λόγους
της τακτικής που προαναφέραμε, θα ζητούσαν όχι την ένωση, αλλά τη λύση της
ηγεμονίας. Απόντων των αντιπροσώπων της
Κρήτης, το Συνέδριο δεν έκανε τίποτε άλλο
παρά να επιβεβαιώσει την απόφαση του
Φεβρουαρίου, για επαναφορά των διατάξεων του Οργανικού Νόμου.

Η διαπραγμάτευση
και η συμφωνία της Χαλέπας
Καθώς η επανάσταση συνεχίστηκε, η
Τουρκία, που αν και ηττημένη από τον πόλεμο, είχε λόγους να είναι ικανοποιημένη με
το γεγονός ότι δεν τέθηκε θέμα Κρήτης, αποφάσισε να διαπραγματευτεί με τους Κρήτες
μια συμφωνία εκχώρησης προνομίων, σε
εφαρμογή των όσων είχε αποφασίσει το Συνέδριο του Βερολίνου. Μετά από προτροπή
του Άγγλου προξένου στα Χανιά Σαντγουίθ
και του Γενικού Διοικητή Κωστή Αδοσίδη
πασά, η Συνέλευση αποφάσισε στα τέλη Αυγούστου τη συγκρότηση αντιπροσωπείας
προκειμένου να διαπραγματευτεί με τους
εκπροσώπους της Υψηλής Πύλης. Οι συζητήσεις διήρκεσαν επί ένα και πλέον μήνα. Από
την πλευρά των Τούρκων στην αντιπροσωπεία ήταν ο χριστιανός Γενικός Διοικητής Κ.
Αδοσίδης και οι απεσταλμένοι της Κωνσταντινούπολης Γαζή Μουκτάρ πασάς και
Σελήμ εφένδης. Η επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης ήταν πολυπληθής.
Από μια επιστολή της Γενικής Συνέλευσης προς την επιτροπή της Αθήνας πληροφορούμαστε για τη μεσολάβηση του Άγγλου
προξένου, που είχε ειδικό ενδιαφέρον για το
θέμα λόγω της αντίληψης μερίδας των Κρητών ότι το νησί θα έπρεπε να γίνει αγγλικό
προτεκτοράτο, και του Γενικού Διοικητή
προκειμένου να γίνουν οι διαπραγματεύσεις.
Η επιστολή έχει ημερομηνία 26 Αυγούστου
1878 και σ’ αυτήν αναφέρεται ότι ο Άγγλος
διπλωμάτης είχε ζητήσει δεκαμελή αντιπροσωπεία της Γ.Σ. για τις διαπραγματεύσεις.
«Τη 23η τρέχοντος ελάβαμεν γράμμα του
εν Χανίοις Προξένου της Αγγλίας δι ης μας
προσεκάλει να στείλωμεν εις Χανία δεκαμελή επιτροπήν, όπως συνεννοηθή μετά του
Αυτοκρατορικού Επιτρόπου προς ειρηνοποίησιν της Νήσου. Προσέθετε δε ότι “η
Κυβέρνησις της Α. Μ. της Βασιλίσσης της
Αγγλίας με διέταξε να μεσολαβήσω όπως
διευκολύνω συμβιβασμόν όστις να φέρη εις
μέλλον καλήν Κυβέρνησιν και ευημερίαν εις
την Κρήτην” και ότι η “Υψ. Πύλη εδέχθη
την μεσολάβησιν ταύτην”», ανέφερε η επι-
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στολή προς την επιτροπή της Αθήνας. «Εσωκλείστως εις το γράμμα του κ. προξένου
υπήρχεν επιστολή του Γεν. Διοικητού
“προς την Γενικήν Συνέλευσιν του Χριστιανικού λαού της Κρήτης” λέγουσα ότι η
Α.Α.Μ. διακαώς εριεμένη την κατάστασιν
της εν τω τόπω επικρατούσης ανωμαλίας,
και την εμπαγή και επί εδραίων βάσεων θεμελίωσιν της ησυχίας αυτής εις το μέλλον
ποθούσα, ηυδόκησε να στείλη τον Γαζή Αχμέτ Μουκτάρ πασά εντεταλμένον να
ακούση τας ευχάς του Κρητικού λαού και
να εξεύρη τα κατάλληλα μέτρα, δι ων να
επιτευχθή η διαρκής ησυχία του τόπου, η
ευνομία, η πρόοδος και η ευημερία. Προσεκάλει δε και ούτος την Γεν. Συνέλευσιν
όπως σπεύση να πέμψη πληρεξουσίους της
εις τα Χανία προς συνεννόησιν.
Απηντήσαμεν αναλόγως εις αμφοτέρας
τας επιστολάς, εζητήσαμεν δε να ορισθή
άλλο τι μέρος προς συνεννόησιν εγγύς των
Χανίων δια να δύνανται οι πληρεξούσιοι να
έρχωνται εις επαφήν μετά των συναδέλφων
των και να λαμβάνωσιν τας οδηγίας των
οσάκις η χρεία το καλέση. Σήμερον περιμένωμεν την επί της προτάσεως ταύτης
απάντησιν». Στη συνέχεια η επιστολή είχε
αναφορές σε άλλα ζητήματα, και κατέληγε,
αφού στο μεταξύ είχε έλθει η απάντηση για
τον τόπο των διαπραγματεύσεων: «Ταύτην
την στιγμήν ελάβομεν επιστολήν του τε Άγγλου προξένου και του Γεν. Διοικητού δι
ων προσκαλούσι την μεν εκλεχθησομένην
επιτροπήν να κατέλθη εις Χαλέπαν, προς
συνεννόησιν, την δε Συνέλευσιν εγγύτατα
των Χανίων, αν αύτη θέλη».
Την επιστολή, που δίνει και την εξήγηση
για το λόγο που οι διαπραγματεύσεις έγιναν
στη Χαλέπα, υπέγραφαν ο πρόεδρος της
Γ.Σ. Χαρίλαος Ασκούτζης, οι αντιπρόεδροι
Ζαχαρίας Θιακάκης και Αντώνιος Σήφακας,
ο γενικός γραμματέας Σταυριδάκης και τα
μέλη της Προσωρινής Διοικήσεως της Κρήτης
(κάτι σαν προσωρινή κυβέρνηση) Αντώνιος
Μιχελιδάκης, Κ. Προχεράρης, Στυλ. Περισσάκης και Κασσελάκης.
Σε σχέση με τον αριθμό των μελών της
κρητικής αντιπροσωπείας, από άλλη επιστολή του βουλευτή Ηρακλείου και αντιπροέδρου της Γ.Σ. Ζαχαρία Θιακάκη, ενός
από τα θύματα των σφαγών της 25ης Αυγούστου 1898, μαθαίνομε ότι στην αντιπροσωπεία ήταν τουλάχιστο 9 μέλη. Εκτός από
τον ίδιο συμμετείχαν οι Ι. Κ. Σφακιανάκης,
που μάλλον είχε το ρόλο του επικεφαλής,
παρότι σ’ αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι
του προεδρείου και της Συνέλευσης και της
Προσωρινής Διοίκησης, στην αντιπροσωπεία
ήταν οι Α. Μιχελιδάκης, από το Ηράκλειο, Κ.
Μητσοτάκης, Κονταδάκης, Α. Σήφακας, από
τα Χανιά, ο πρόεδρος της Γ.Σ. Χ. Ασκούτζης,
και οι Λ. Ματθαιουδάκης, Κ. Χατζιδάκης,
από το Ρέθυμνο. Η επιστολή του Θιακάκη
φέρει ημερομηνία 27 Αυγούστου 1878 κι είχε
γραφεί στους Κάμπους Χανίων, όπου βρισκόταν για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
Ο παραλήπτης δεν είναι γνωστός. Από έγγραφο του Τμήματος Σφακίων πληροφορούμαστε ότι είχαν προταθεί και τρεις Σφακιανοί, οι Κωσταρός Βολουδάκης, Ανδρέας
Βουρδουμπάκης και Σ. Σταυρούδης, όμως ο
Θιακάκης δεν αναφέρει τα ονόματά τους
στην αντιπροσωπεία. Οι διαπραγματεύσεις
ολοκληρώθηκαν στις 3 Οκτωβρίου, όπως μαθαίνομε από άλλη επιστολή του πληρεξούσιου του Ηρακλείου. Οι τρεις επιστολές, της
Γ.Σ. και του Θιακάκη και το έγγραφο των
Σφακίων υπάρχουν στο «Κρητικό Αρχείο»
της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της
Ελλάδος. Στο ίδιο αρχείο εντοπίσαμε αρ-

Η πρώτη σελίδα επιστολής της Γενικής Συνέλευσης των Κρητών, που προσυπέγραφαν και τα μέλη της Προσωρινής Διοίκησης του νησιού, με ημερομηνία 26 Αυγούστου 1878, με την οποία ενημέρωνε την «εν Αθήναις επί των Κρητικών Επιτροπήν», ότι ο Άγγλος πρόξενος στα Χανιά ζήτησε τη συγκρότηση δεκαμελούς
αντιπροσωπείας προκειμένου να διαπραγματευτεί μια συμφωνία. Αυτήν που έμεινε
στην ιστορία ως Σύμβαση της Χαλέπας, και με την οποία άνοιξε ο δρόμος για τις
νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του 1879, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η καθιέρωση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κρήτη.
Η Επιτροπή της Αθήνας λειτούργησε από το 1866 μέχρι και τηναπελευθέρωση της
Κρήτης, με τη συμμετοχή επιφανών Κρητών και Ελλήνων που συντόνιζαν την ενίσχυση των αγώνων του νησιού και χειρίζονταν τις σχέσεις με την Ευρώπη και τις ελληνικές κυβερνήσεις.
(Κρητικό Αρχείο Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος)

κετά πρόχειρα σημειώματα που προφανώς
γράφονταν από τους αντιπροσώπους της
Συνέλευσης στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.
Με τη Σύμβαση της Χαλέπας εκχωρούνται
στους χριστιανούς στοιχειώδη προνόμια, η
υλοποίηση των οποίων θα εγκαθιστούσε στο
νησί μια, ας την χαρακτηρίσομε έτσι, μορφή
ημιαυτονομίας. Προβλεπόταν ότι θα μπορεί
να ορίζεται χριστιανός διοικητής, ενώ οι χριστιανοί, γενικότερα, θα είχαν συμμετοχή στη
διοίκηση. Μάλιστα στην περίπτωση που ο
Γενικός Διοικητής ήταν μουσουλμάνος, υποχρεωτικά θα είχε σύμβουλο χριστιανό. Παράλληλα συγκροτήθηκε βουλή (Γενική Συνέλευση) στο νησί με 80 μέλη, τα δύο τρίτα
των οποία θα ήταν χριστιανοί (49), αναγνωρίστηκε η ελληνική ως επίσημη γλώσσα της
Συνέλευσης και των δικαστηρίων, δόθηκε η
δυνατότητα για την έκδοση εφημερίδων, την
ίδρυση φιλολογικών συλλόγων, την εφαρμογή του θεσμού της αυτοδιοίκησης, χορηγήθηκε γενική αμνηστία και απαλλαγή από
μερικούς φόρους, ιδρύθηκε Κρητική Χωροφυλακή κ.λ.π. Επίσης, επιτράπηκε στους

κατοίκους να κατέχουν όπλα, αλλά δεν θα
μπορούσαν να κυκλοφορούν μ’ αυτά χωρίς
την άδεια των αρχών. Στις επόμενες σελίδες
παρουσιάζομε αναλυτικά τη Σύμβαση, όπως
εγκρίθηκε από το σουλτάνο.

Οι μεταρρυθμίσεις
και το «πείραμα αυτονομίας»
Για την εφαρμογή των διατάξεων της
Σύμβασης θα έπρεπε να ψηφιστούν αρκετοί
νόμοι. Αυτή την ευθύνη ανέλαβε ο Ιωάννης
Φωτιάδης πασάς, που είχε διαδεχτεί τον
Αλέξανδρο Καραθεοδωρή στη Γενική Διοίκηση, ο οποίος έμεινε για λίγο στο αξίωμά
του. Εκείνος, προηγουμένως, είχε αντικαταστήσει τον Αδοσίδη, με το τέλος των διαπραγματεύσεων. Ο Φωτιάδης, εκτός από την
προώθηση των νομοθετημάτων, ανάμεσα στα
οποία ήταν και ο δημοτικός νόμος, κάλεσε
στην Κρήτη τον επιφανή Έλληνα νομομαθή
Ιωάννη Σκαλτσούνη από την Τεργέστη (μέλος της επιτροπής της Αθήνας υπέρ των
Κρητών στον αγώνα του 1866), του ανέθεσε
την ευθύνη της σύνταξης σειράς νομοθετη-
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Η ιστορική
εφημερίδα
των Ελλήνων
της Τεργέστης
«Νέα Ημέρα»
με το πρωτοσέλιδο
άρθρο της 19/31
Ιανουαρίου 1880,
που αναφερόταν στις
μεταρρυθμίσεις στην
Κρήτη και είχε τον
τίτλο «Πείραμα
αυτονομίας εν
Κρήτη» (Βιβλιοθήκη
της Βουλής
των Ελλήνων)

Στο «Κρητικό Αρχείο» της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος εντοπίζομε σημειώματα που έγραφαν οι αντιπρόσωποι της Γενικής Συνέλευσης κατά
το μήνα των διαπραγματεύσεων στη Χαλέπα με την αντιπροσωπεία της Υψηλής Πύλης

μάτων και την συγκρότηση των δικαστηρίων,
ενώ τον τοποθέτησε στη θέση του γενικού εισαγγελέα του νησιού. Είναι αλήθεια ότι το
1879 προωθήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις,
που εμφάνιζαν το καθεστώς πιο φιλελεύθερο, και οδήγησαν την εφημερίδα «Νέα
Ημέρα» της Τεργέστης να υποστηρίξει τις
μεταρρυθμίσεις μ’ ένα θερμό πρωτοσέλιδο
άρθρο, το οποίο είχε τον τίτλο «Πείραμα
αυτονομίας εν Κρήτη». Και προσδιόριζε τη
σημασία της επιτυχίας του «πειράματος»
συνδέοντάς την με τη βήμα προς βήμα κατάκτηση της ελευθερίας των Κρητών, αλλά
και με το ευρύτερο ανατολικό ζήτημα, θεωρώντας ότι αυτό που εξελισσόταν στο νησί
θα άνοιγε δρόμους για όλους τους λαούς της
περιοχής που ήταν υπό την τουρκική κατοχή.
«Το πείραμα, όπερ ήρξατο επιτελούμενον
εν Κρήτη από της συμβάσεως της Χαλέπας
και της συντάξεως του νέου Οργανικού
Νόμου κέκτηται, καθ’ ημάς, εξαιρετικήν
σπουδαιότητα», έγραφε στο άρθρο της στις
19/31 Ιανουαρίου 1880 η ιστορική εφημερίδα
των Ελλήνων. «Επί του περιωρισμένου εκείνου χώρου – πρόσθετε – πρόκειται ν’ αποδειχθή, ου μόνον ότι οι υπόδουλοι ελληνικοί
λαοί κέκτηνται εν εαυτοίς την δύναμιν ν’
ανέλθωσι βήμα προς βήμα εις πλήρη ελευθερίαν, αλλά και ότι υπό το κράτος αυτών
αλλόφυλλος ή αλλόθρησκος μειονότης δύναται ν’ απολαύση πλήρους ισότητος
αστυκών (sic) ή πολιτικών δικαιωμάτων. Τις
δεν εννοεί ότι εκ της αισίας λύσεως του
προβλήματος τούτου εξήρτηται η τοιαύτη ή
τοιαύτη λύσις του όλου ανατολικού ζητήματος εν εγγυτέρω ή απωτέρω μέλλοντι;»
Η εφημερίδα, που τόνιζε ιδιαίτερα τη συμ-

βολή του Σκλατσούνη στη διαδικασία των
μεταρρυθμίσεων, σημείωνε προφητικά ότι το
πείραμα θα πετύχαινε, για λογαριασμό όλου
του ελληνισμού και όλων των σκλαβωμένων
λαών, μόνο εφόσον όσα συμφωνήθηκαν στη
Χαλέπα και εντάχθηκαν με νόμους στη μεταρρύθμιση εφαρμόζονταν πλήρως. Διαφορετικά, η εθνική αποκατάσταση του νησιού
θα απομακρυνόταν ακόμη περισσότερο.
Έτσι κι έγινε… «Εκ της επόψεως ταύτης –
έγραφε σε άλλο σημείο- η εφαρμογή των
αυτονόμων θεσμών εν Κρήτη κέκτηται πανελλήνιον, ούτως ειπείν, σημασίαν. Πολλάκις ερρέθη ότι η ελληνική φυλή αναπτύσσει εν τη δουλεία αρετάς, αίτινες
εξαφανίζονται άμα τη αποκτήσει της ελευθερίας. Την απαισίαν ταύτην ρήσιν ευχόμεθα να διαψεύσωσιν οι νησιώται! Ο νέος
Οργανικός Νόμος δεν πληροί βεβαίως τους
μυχίους αυτών πόθους, ουδ’ είναι αντάξιος
των θυσιών, ας υπέστησαν. Ασφαλίζει, ουχ
ήττον, αυτοίς πάσαν αναγκαίαν ελευθερίαν
και είναι επιδεκτικός πληρεστέρας αναπτύξεως. Απαιτείται απλώς να εφαρμοσθή
πιστώς και ευσυνειδήτως. Ευτύχημα υπήρξεν ότι η εφαρμογή αύτη μέλλει να επιτελεσθή υπό την επίβλεψιν Γ. Διοικητού, όστις
λόγω χρηστότητος, εχεφροσύνης και εθνικού αισθήματος αποτελεί αληθή εξαίρεσιν
μεταξύ των περισαινόντων την Πύλην Γραικών. Αλλά το έργον, όπερ ανέλαβεν ο κ.
Φωτιάδης, είναι τοσούτον δυσχερές, ώστε η
επιτυχία αποβαίνει αδύνατος άνευ της ειλικρινούς συμπράξεως πάντων των κεκτημένων επιρροήν τινα εν Κρήτη. Πρόωροι
και άμετροι αξιώσεις, διαδηλώσεις άκαροι
και ταραχώδεις, πνεύμα αποκλεισμού και

προγραφής εν ταις σχέσεσι μετά των μουσουλμάνων θα διεκύβευον ανωφελώς ό,τι
απεκτήθη άχρι τούδε και θα απεμάκρυνον
έτι μάλλον την πλήρη εθνικήν αποκατάστασιν της νήσου. Η ειρήνη του Βερολίνου,
ως πάντες ανομολογούσιν, είναι εφήμερος.
μετά δύο – τρία έτη το πολύ νέα θύελλα θ’
αναρπάση τα ναυάγια του οθωμανικού
κράτους. Εάν την ημέραν εκείνην η Κρήτη
ευρεθή συντεταγμένη αυτονόμως επί τη
βάσει του Οργανικού Νόμου, έχουσα κανονικήν διοίκησιν, αξιόπιστα δικαστήρια,
αξιόμαχον πολιτοφυλακήν, πληθυσμόν ευχαριστημένον και ομονοούντα, ο ώριμος
καρπός θ’ αποσπασθή αφ’ εαυτού του σεσηπότος δένδρου∙ η δε Ελλάς αντί επαρχίας ασυντάκτου, αποσυντεθειμένης, ενδεούς των πάντων, θα εύρη εν τω Λιβυκώ
πελάγει κτήσιν ευνομουμένην και ευημερούσαν, δευτέραν Επτάνησον».

Η διχόνοια και η κατάργηση
της Σύμβασης της Χαλέπας
Μετά την εφαρμογή της Σύμβασης της
Χαλέπας και την ψήφιση 16, συνολικά νόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο δημοτικός, ακολούθησε περίοδος έντονων κομματικών αντιπαραθέσεων, καθώς τότε ιδρύθηκαν
τα πρώτα κόμματα. Η δεκαετία του 1880
είναι, ίσως, η πιο σκληρή για την πλευρά
των χριστιανών, που διαιρέθηκε στα κόμματα των «Καραβανάδων» και των «Ξυπόλητων», τα οποία είχαν συνεχείς διαμάχες που επηρέασαν αρνητικά την εθνική
υπόθεση. Οι «Καραβανάδες» ήταν οι συντηρητικοί της εποχής και πολλοί απ’ αυτούς
κατείχαν θέσεις στη διοίκηση. Έτσι προέκυψε και το όνομα τους! Οι «Ξυπόλητοι»
ήταν οι προοδευτικοί. Το περίεργο είναι ότι
στην πρώτη παράταξη στέλεχος ήταν ο μετέπειτα πρώτος πρωθυπουργός της Κρήτης
Ιωάννης Σφακιανάκης, και στη δεύτερη ο
πρωθυπουργός και πρόεδρος της βουλής επί
Κρητικής Πολιτείας Αντώνιος Μιχελιδάκης,
προσωπικότητες, δηλαδή, που αργότερα εκπροσώπησαν εντελώς διαφορετικές αντιλή-

ψεις. Ο Ι. Κ. Σφακιανάκης εμφανίστηκε με
προοδευτικές και φιλελεύθερες απόψεις, και
μάλιστα ήταν ο πρώτος που συγκρούστηκε
με τον πρίγκιπα Γεώργιο, ηγεμόνα του νησιού, ενώ ο Α. Μιχελιδάκης έγινε αρχηγός
της συντηρητικής παράταξης!
Οι διαμάχες αυτές κορυφώθηκαν και κατέληξαν στην ανεπιτυχή και χωρίς σχεδιασμό επανάσταση του 1889, που έδωσε την
αφορμή στην Τουρκία να ανακαλέσει τη
Σύμβαση της Χαλέπας και να εφαρμόσει
μια σκληρή πολιτική διώξεων σε βάρος του
χριστιανικού πληθυσμού. Τις εκλογές του
1888 για τη Γενική Συνέλευση κέρδισαν οι
«Ξυπόλητοι», με καταγγελίες από την
πλευρά των «Καραβανάδων» για όργιο νοθείας. Στη συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 1888
η μειοψηφία κατέθεσε ψήφισμα με το οποίο
κήρυττε την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ο παριστάμενος Γενικός Διοικητής Ν.
Σαρτίνσκης διέλυσε αμέσως τη συνέλευση
και διέταξε τη σύλληψη της ηγεσίας της αντιπολίτευσης θεωρώντας την ενέργεια του
κόμματός τους παράνομη και επαναστατική. Το κίνημα αυτό, που έθετε και πάλι το
θέμα της ένωσης, μετά από μια περίοδο έντονων εμφυλιακών αντιπαραθέσεων, δεν
μπορούσε να φέρει αποτελέσματα, αν και
ανάμεσα στο λαό το αίτημα έγινε δεκτό με
θέρμη. Το βασικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη
οργάνωσης. Η Υψηλή Πύλη αντικατέστησε
τον χριστιανό Σαρτίνσκη με έναν σκληρό
Τούρκο στρατιωτικό, τον Σακήρ πασά, που
επέβαλε στρατιωτικό νόμο και εφάρμοσε
σκληρή πολιτική.
Όπως προαναφέραμε, μια από τις συνέπειες της ανοργάνωτης επανάστασης ήταν η
ανάκληση της Σύμβασης της Χαλέπας και
των προνομίων στους χριστιανούς. Η νέα
σκληρή πολιτική της Γενικής Διοίκησης, που
θύμιζε τα χρόνια πριν το 1878, οδήγησε τους
Κρήτες σε νέες εξεγέρσεις και επαναστάσεις, μέχρι την τελική απελευθέρωση από
τους Τούρκους, το 1898, μετά και τις σφαγές της 25ης Αυγούστου εκείνης της χρονιάς
στο Ηράκλειο.
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Ο δημοτικός νόμος και τα άλλα μέτρα που εφαρμόστηκαν το 1878.
Ολόκληρο το κείμενο του «Υψηλού Αυτοκρατορικού Φιρμανίου» για το χάρτη που
συμφώνησαν Γενική Διοίκηση και επαναστάτες στη Χαλέπα

Προσπάθεια φιλελευθεροποίησης με τη Σύμβαση της Χαλέπας
Σύμβαση της Χαλέπας, η οποία ήταν
καρπός της επανάστασης του 1878, ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για μια σειρά
φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων, ανάμεσα στις οποίες ήταν ο δημοτικός νόμος και η εφαρμογή της δημοτικής εξουσίας. Υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 1878 και λίγο μετά, στις 2
Νοεμβρίου, εγκρίθηκε και με αυτοκρατορικό φιρμάνι
κι έγινε νόμος από την Υψηλή Πύλη. Περιλάμβανε 16
άρθρα και 6 ιδιαίτερες διατάξεις. Τροποποιούσε αλλά
και έθετε σε εφαρμογή τον Οργανικό Νόμο, τον οποίο
οι Κρήτες κατέκτησαν με τη μεγάλη επανάσταση του
1666-1669. Μεταξύ των άλλων πρόβλεπε ένα, ας το
θεωρήσομε, καθεστώς μερικής αυτονομίας του νησιού
έναντι της υπόλοιπης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, καθώς με το άρθρο 16 όριζε ότι στην περίπτωση που οι

H

διαταγές που θα έρχονταν από την Πύλη ήταν αντίθετες με την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και τους
τοπικούς νόμους, που βέβαια εγκρίνονταν από την
Κωνσταντινούπολη, δεν θα είχαν ισχύ. Με τη Σύμβαση
καθοριζόταν πλέον και επίσημα ότι ο Γενικός Διοικητής της Κρήτης, που θα είχε πενταετή θητεία, μπορούσε να είναι και χριστιανός. Στην ουσία, όμως, αυτό
ίσχυε ήδη καθώς ο Κωστής Αδοσίδης πασάς, που διαπραγματεύτηκε τη Σύμβαση, ήταν χριστιανός, ενώ μόλις υπογράφηκε αντικαταστάθηκε από τον επίσης χριστιανό Αλέξανδρο Καραθεοδωρή, που όμως δεν
παρέμεινε παρά λίγες ημέρες στη θέση αυτή, καθώς
διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Ο αντικαταστάτης και του Καραθεοδωρή, ο Ιωάννης Φωτιάδης πασάς επί της θητείας του
οποίου εφαρμόστηκε ο πρώτος δημοτικός νόμος, ήταν

επίσης χριστιανός.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας να υπάρχει μια
μορφή «συνδιοίκησης» χριστιανών και μουσουλμάνων,
ορίστηκε ότι ο Γενικός Διοικητής θα είχε σύμβουλο
από το αντίθετο θρήσκευμα. Αν, δηλαδή, ήταν χριστιανός θα είχε σύμβουλο μουσουλμάνο, και αντίστροφα. Παράλληλα συγκροτήθηκε βουλή (Γενική Συνέλευση) στο νησί με 80 μέλη, τα δύο τρίτα των
οποίων θα ήταν χριστιανοί (49), αναγνωρίστηκε η ελληνική ως επίσημη γλώσσα της Συνέλευσης και των
δικαστηρίων, δόθηκε η δυνατότητα για την έκδοση
εφημερίδων, την ίδρυση φιλολογικών συλλόγων, την
εφαρμογή του θεσμού της αυτοδιοίκησης, χορηγήθηκε
γενική αμνηστία και απαλλαγή από μερικούς φόρους,
ιδρύθηκε Κρητική Χωροφυλακή κ.λ.π. Επίσης, επιτράπηκε στους κατοίκους να κατέχουν όπλα, αλλά δεν

θα μπορούσαν να κυκλοφορούν μ’ αυτά χωρίς την
άδεια των αρχών.
Όπως προαναφέρθηκε, στην αντιπροσωπεία της
Υψηλής Πύλης που διαπραγματεύτηκε και συμφώνησε
με τους Κρήτες επαναστάτες τη Σύμβαση της Χαλέπας ήταν ο Γενικός Διοικητής Κωστής Αδοσίδης πασάς, που αντικαταστάθηκε αμέσως μετά. Μέχρι να
υπογραφεί το φιρμάνι με το οποίο εγκρίθηκε από την
Κωνσταντινούπολη η συμφωνία, νέος Διοικητής είχε
οριστεί ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρής, για τον οποίο
είναι η αναφορά στην αρχή του διατάγματος («Βεζύρη μου Αλέξανδρε πασά…»). Δημοσιεύομε στη συνέχεια ολόκληρο το κείμενο του «Υψηλού Αυτοκρατορικού Φιρμανίου», ώστε να έχομε μια εικόνα για το
ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο εφαρμόστηκε στην
Κρήτη ο θεσμός της αυτοδιοίκησης.

Υψηλόν Αυτοκρατορικόν
Φιρμάνιον

τούς, εάν δεν προσβάλλωσι τα δικαιώματα του
Κράτους και δεν αντιβαίνωσιν εις τας βάσεις της
καθόλου νομοθεσίας.
Εάν δ’ ακολούθως ανάγκαι καθαρώς τοπικού
συμφέροντος ήθελον απαιτήσει τροποποιήσεις προς
συμπλήρωσιν του ανεπαρκούς των εν ισχύι Νόμων,
η Γεν. Συνέλευσις θέλει έχει το δικαίωμα να ψηφίζει δια πλειονοψηφίας των 2/3 των μελών αυτής,
τας τροποποιήσεις ταύτας και υποβάλλη αυτάς εις
την έγκρισιν και επικύρωσιν της Υψ. Πύλης.
Αύτη δε η πλειοψηφία των δύο τρίτων δεν θέλει
εφαρμόζεσθαι, ειμή επί της τελευταίας παραγράφου
του άρθρου τούτου.
Αρθρ. 5. Οι Χριστιανοί έπαρχοι θα ώσι πλειότεροι των Μουσουλμάνων επάρχων κατά τας τοπικάς
ανάγκας.
Αρθρ. 6. Τα διοικητικά συμβούλια θέλουσιν
απαρτίζεσθαι, όπως και πρότερον, αλλ’ οι διοικητικοί υπάλληλοι, πλην του Γεν. Διοικητού των Διοικητών και των επάρχων, υφ’ ων προεδρεύονται τα εν
λόγω Συμβούλια, δεν θα αποτελώσι του λοιπού μέρος αυτών.
Αρθρ. 7. Η δικαστική εξουσία θέλει είσθαι ανεξάρτητος από της εκτελεστικής. Τα δικαστήρια μένουσιν ως και πρότερον, εάν όμως η Γενική Συνέλευσις ήθελε δυνηθή να εξεύρει σχέδιον
προσφορώτερον δια τε την οικονομίαν και την απονομήν της δικαιοσύνης, δύναται να υποβάλη τούτο
εις την έγκρισην της Υψ. Πύλης.
Αρθρ. 8. Ο Γεν. Διοικητής θα έχη του λοιπού ένα
σύμβουλον, Χριστιανόν μεν, εάν ούτος ήναι Μουσουλμάνος, Μουσουλμάνον δε εάν ο Γενικός Διοικητής ήναι Χριστιανός.
Αρθρ. 9. Η γραφική εργασία εν γένει εν τη Νήσω
θέλει εκτελείσθαι εις αμφοτέρας τας γλώσσας, επομένως αι αποφάσεις και τα πρακτικά των εν αυτή
Συμβουλίων και Δικαστηρίων θέλουν συντάττεσθαι
και εις τας δύο γλώσσας. Επειδή δε οι κάτοικοι λαλούσι συνήθως την Ελληνικήν αι συζητήσεις εν τη
Γεν. Συνελεύσει και τοις Δικαστηρίοις θα γίνωνται
ελληνιστί.
Αρθ. 10ον. Εκτός του Γεν. Διοικητού όλοι οι
υπάλληλοι επίσης θέλουν διορίζεσθαι κατά τους εν
ισχύι κανονισμούς. Οσοι όμως των εντοπίων ήθελον
έχει τα απαιτούμενα προσόντα θέλουν προτιμάσθαι.
Αρθρ. 11ον. Εάν η Γεν. Συνέλευσις ήθελεν εξεύρει σύστημα εισπράξεως της δεκάτης επωφελέστερον δια τε την Κυβέρνησιν και τους κατοίκους, δύναται να υποβάλη τούτο εις την έγκρισιν και
επικύρωσιν της Υψ. Πύλης.
Αρθρ. 12ον. Δια τον σχηματισμόν της εν τη Νήσω
χωροφυλακής θέλουν γίνεσθαι δεκτοί, συμφώνως
προς τους κανονισμούς της Αυτοκρ. Κυβερνήσεως,
όσοι των εντοπίων Χριστιανών και Μουσουλμάνων
ήθελον ζητήσει να εισαχθώσιν εν αυτή, ενόσω δε δεν
ήθελεν αποδειχθή το ανεπαρκές αυτών δεν θέλουν
γίνεσθαι δεκτοί οι κάτοικοι άλλων μερών του Κράτους.
Ο αρχηγός της χωροφυλακής θέλει διορίζεσθαι εκ
Κων/πόλεως, οι δε αξιωματικοί θέλουν εκλέγεσθαι
υπό της Γεν. Διοικήσεως εκ των Χριστιανών και
Μουσουλμάνων κατοίκων συνωδά τοις Κανονισμοίς,
και διορίζεσθαι εκ Κωνσταντινουπόλεως.
Ταμείον συντάξεως σχηματισθήσεται δια τους
αξιωματικούς και τους στρατιώτας της χωροφυλα-

κής, ειδικός δε κανονισμός συνταχθήσεται επί
τούτω.
Αρθρ. 13ον. Προσπάθειαι καταβληθήσονται
όπως εισαχθή η δέουσα εις τας δαπάνας οικονομία.
Αι δαπάναι του τακτικού στρατού δεν θέλουσιν επιβαρύνει τον προϋπολογισμόν της νήσου, εις τον
οποίον δεν θα συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των
τελωνείων, του άλατος και του καπνού, καθώς επίσης και αι πρόοδοι και δαπάναι των θρησκευτικών
αφιερωμάτων (βακουφικών), άτινα διευθυνόμενα μέχρι τούδε υπό της Γεν. Διοικήσεως και συμπεριλαμβανόμενα εις τον προϋπολογισμόν αυτής, θέλουσι του λοιπού αποχωρισθή και διευθύνεσθαι
ιδιαιτέρως.
Αφαιρουμένων των δαπανών της τοπικής αρχής
εκ των εισοδημάτων της Νήσου, το ήμισυ του καθαρού περισσεύματος θέλει αποστέλλεσθαι εις το
Αυτοκρ. ταμείον, το ς’ άλλο ήμισυ θέλει δαπανάσθαι εις επιτόπια έργα δημοσίου ωφελείας, ήτοι 1ον
εις την διοργάνωσιν των φυλακών, 2ον εις την σύστασιν εκπαιδευτικών καταστημάτων, 3ον εις τον
σχηματισμόν νοσοκομείων, και 4ον εις την κατασκευήν και επισκευήν δρόμων και λιμένων. Τα έργα
ταύτα θέλουν συζητείσθαι και ψηφίζεσθαι υπό της
Γεν. Συνελεύσεως, ήτις εν εκάστη ετησία συνόδω
θέλει έχει το δικαίωμα να εξετάζη εάν τα ετήσια
έσοδα και έξοδα εγένοντο συμφώνως προς τας διατάξεις του προϋπολογισμού της Νήσου.
Eν περιπτώσει όμως καθ’ ην τα έσοδα δεν δύνανται να καλύψωσι τα έξοδα, η δε Διοίκησις μεθ’
όλας τας καταβληθησομένας προσπαθείας της δεν
ήθελε δυνηθή να εξεύρη μέσον επαυξήσεως των εισοδημάτων και ως εκ τούτου οι μισθοί των υπαλλήλων δεν ήθελον πληρωθή προς κάλυψιν του εκ των
μισθοδοσιών προερχομένου ελλείμματος η Αυτοκρ.
Κυβέρνησις θέλει παραχωρεί ποσότητα χρημάτων
ανερχομένην μέχρι του ημίσεως των εισοδημάτων
των τελωνείων του έτους εκείνου, καθ’ ό ο προϋπολογισμός της Νομαρχίας ήθελε παρουσιάσει το
ως είρηται έλλειμμα.
Αρθρ. 14ον. Το χαρτονόμισμα δεν θέλει κυκλοφορεί εν τη Νήσω, οι δε των υπαλλήλων μισθοί θα
πληρόνωνται εις μεταλλικόν.
Αρθρ. 15ον. Επιτρέπεται η εν τη Νήσω σύστασις φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, τυπογραφείων και
η έκδοσις εφημερίδων, συμφώνως τοις κειμένοις Νόμοις του Κράτους.
Αρθρ. 16ον. Εάν τυχόν διαβιβασθώσιν ενταύθα
υπουργικαί διαταγαί αντιβαίνουσαι εις την ανεξαρτησίαν των Δικαστηρίων, τους εν ισχύι Νόμους και
τον Οργανικόν Νόμον, δεν θέλουσιν εκτελείσθαι.

Το αυτοκρατορικό φιρμάνι που ενέκρινε τη Σύμβαση της Χαλέπας
(Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης)

όπερ, καθωραϊσμένον δι’
Αυτοκρατορικού αυτογράφου, ορίζει
την πλήρη εφαρμογήν του Οργανικού
της Κρήτης Νόμου και των εν αυτώ
επενεχθεισών τροποποιήσεων
και βελτιώσεων
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΝ
Κατά ταύτα εκτελεσθήτωσαν

Π

ερινούστατε Γενικέ Διοικητά της
Κρήτης τετιμημένε δια των παρασήμων του Μεδζιτιέ Δ’. τάξεως και του
Οσμανιέ Β’. τάξεως Βεζύρη μου
Αλέξανδρε πασά δια του παρόντος
Μου Υψηλού Διατάγματος γενέσθω σοι γνωστόν ότι
ο Εξ. Γαζή Αχμέτ Μουκτάρ πασάς, Μουσίρης του
Αυτοκρατορικού στρατου Μου, αρχηγός του επιτελείου, τετιμημένος δια των Αυτοκρατορικών παρασήμων του Οσμανιέ αδαμαντοκολλήτου και του
Μεδζιτιέ πρώτης τάξεως και ο Ενδοξ. Σαλήμ Εφένδης, ανώτερος υπάλληλος του Κράτους Μου, μέλος
του ακυρωτικού Δικαστηρίου, απεστάλησαν προηγουμένως εις Κρήτην δυνάμει Αυτοκρατορικού
Διατάγματός Μου, ίνα εξετάσωσι τας αιτήσεις περί
των τροποποιήσεων των επενεκτέων εις τον Οργανικόν Κανονισμόν τον χορηγηθέντα δια του Φιρμανίου της 25 Ραμαζάν 1284.
Αφιχθέντων των ανωτέρων τούτων υπαλλήλων εις
Κρήτην, αι ευχαί του λαού εξητάσθησαν εν συμβουλίω ειδικώς επί τούτω συγκροτηθέντι και συγκειμένω εκ των προσώπων των οποίων ήτο αναγκαία η παρουσία. Αι εις τον κανονισμόν τούτον
εισακτέαι τροποποιήσεις, ορισθείσαι εις δέκα εξ άρθρα και τινας ιδιαιτέρας διατάξεις, διετυπώθησαν
εις πράξιν, ήτις υπεβλήθη εις την Υψηλήν Πύλην
Μου, το δε περιεχόμενον αυτής έχει ως εξής:
Αρθρ. 1. Ο Οργανικός Νόμος της Νήσου Κρήτης
θέλει εφαρμόζεσθαι, ως και πρότερον, μετά των
επομένων τροποιήσεων και συμπληρώσεων, αι δε
διατάξεις αυτού δεν δύνανται να αλλοιωθώσιν υπό
του Συντάγματος.
Αρθρ. 2. Ο Γεν. Διοικητής διορίζεται συμφώνως
τω Οργανικώ Νόμω, η δε διάρκεια της υπηρεσίας
αυτού ορίζεται πενταετής.
Αρθρ. 3. Η Γεν. Συνέλευσις θέλει απαρτίζεσθαι
εξ ογδοήκοντα μελών, ων τα μεν 49 Χριστιανικά, τα
δε 31 Μουσουλμανικά.
Αρθρ. 4. Η διάρκεια της ετήσιας συνόδου της
Γεν. Συνελεύσεως θέλει είσθαι ως πρότερον· τεσσαρακονθήμερος. Εν περιπτώσει όμως καθ’ ην αι
εργασίαι αυτής ήθελον το απαιτήσει δύναται να παραταθή επί είκοσιν έτι ημέρας, μόνο δια το πρώτον
τούτο έτος· θέλει δε συνεδριάζει δημοσία.
Η Γεν. Συνέλευσις θέλει έχει το δικαίωμα να
προβή αμέσως εις συμπλήρωσιν της εν ισχύι Οθωμανικής Νομοθεσίας, συντάσσουσα την ελλείπουσαν
ήδη πολιτικήν και ποινικήν δικονομίαν, τον δημοτικόν Νόμον και υποβάλη τους Νόμους τούτους εις
την έγκρισιν της Υψ. Πύλης, ήτις θέλει επικυρεί αυ-

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
α) Θέλει προκηρυχθή γενική αμνηστία. Οι καθυστερούντες φόροι των γεωργών δεν θέλουν ζητηθή.
Οσον δ’ αφορά τους προς το Αυτοκρ. ταμείον οφείλοντας ενοικιαστάς και εισπράκτορας, θέλουσιν
ενεργηθή ως προς αυτούς τα εν τη περί τούτου
προλαβόντως εκδοθείση διαταγή της Υψ. Πύλης.
β) Θέλει επιτραπή εις τους κατοίκους της νήσου
να έχωσι τα όπλα των, απαγορεύεται όμως αυτοίς
να περιφέρωνται μετ’ αυτών άνευ άδειας της Αρχής.
γ) Θέλει εξευρεθή τρόπος της οριστικής λύσεως
των προς των συμβάντων του 1866 χρεών προς ευ-

κολίαν των απόρων οφειλετών.
δ) Εκτός των προσωρινώς κατασχεθέντων κτημάτων συνεπεία των συμβάντων του 1866, εάν
υπάρχωσιν εξ αυτών εκποιημένα η τοπική Αρχή θέλει απευθυνθή εις την Υψ. Πύλην προς ενέργειαν
των δεόντων.
ε) Ο κανονισμός περί των Χριστιανικών Ορφανικών Τραπεζών, τον οποίον υπέβαλον και πέντε Χριστιανικαί Δημογεροντίαι της Νήσου, αφού προηγουμένως εξετασθή ενταύθα, θέλει διαβιβασθή εις
την Υψ. Πύλην προς επικύρωσιν.
ς’) Θέλουσι συστηθή εν τη Νήσω υποθηκοφυλακεία και συμβολαιογραφεία, άτινα θέλουσι συντάσσει μεταξύ άλλων εγγράφων όλα τα έγγραφα ιδιοκτησίας εκτός των φεραγατίων.
Τα άρθρα και αι διατάξεις αύται συνεζητήθησαν
εν τω Υπουργικώ Συμβουλίω, όπερ παραδέχθη τας
ανωτέρω τροποποιήσεις ως συμφώνους προς τας
επιτοπίους ανάγκας και προς τας απαιτήσεις των
πραγμάτων. Και επειδή του πράγματος καθυποβληθέντος εις την Κυβέρνησίν Μου εξεζητήθη η επί
τούτω άδεια, εγένετο Βασιλικός μου Υψηλός Ορισμός διατάσσων όπως εκτελεσθώσι συμφώνως, και
όπως προς προκήρυξιν και γνωστοποίησιν εκδοθή εκ
του Αυτοκρατορικού Μου Διβανίου το παρόν Φιρμάνιον, όπερ και καθωραϊσθέν δια του Αυτοκρατορικού Μου Αυτογράφου απεστάλη. Επομένως συ,
όστις είσαι ο ειρημένος Γεν. Διοικητής, άμα τη αφίξει του παρόντος Μου Βασιλικού Φιρμανίου, θέλεις
προκηρύξει και γνωστοποιήσει εις όλους τους κατοίκους την Αυτοκρατορικήν Μου θέλησιν και διαταγήν, θέλεις φροντίσει να εγγραφή εις τα αρχεία,
και θέλεις καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν όπως
εκτελήται διηνεκώς και ανελλειπώς και μη γίνηται
παρ’ ουδενός πράξις εναντία.
Εγράφη τη 25 του μηνός Ζιλκαδέ εν έτει 1295
(Τη 9 Νοεμβρίου 1878).
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Οι προβλέψεις του πρώτου δημοτικού νόμου και η αντιπαράθεση χριστιανών-μουσουλμάνων στη βουλή κατά την ψήφισή του

Δήμαρχος με αστυνομικά καθήκοντα και κυνηγητό των ζωοκλεπτών
ε εφαρμογή της Σύμβασης της Χαλέπας, η Γενική Διοίκηση της Κρήτης υποχρεώθηκε να προωθήσει μια
σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, ανάμεσα στις οποίες ήταν και αυτή της
ψήφισης του δημοτικού νόμου, της συγκρότησης
των πρώτων δήμων και της οργάνωσης των πρώτων δημοτικών εκλογών. Το σχέδιο του νόμου κατατέθηκε στη Γενική Συνέλευση και συζητήθηκε
επί τριήμερο, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου και την
1η Μαρτίου 1879, όταν και ψηφίστηκε από τους
χριστιανούς πληρεξούσιους, καθώς οι μουσουλμάνοι είχαν αποχωρήσει αφού διαφώνησαν με το
ποιος είχε δικαίωμα να παίρνει μέρος, ως εκλογέας. Ο δημοτικός νόμος του νησιού περιλάμβανε
86 άρθρα, αλλά περισσότερο έμοιαζε με εκλογικό
νόμο για τις δημοτικές εκλογές, καθώς κυρίως
ρύθμιζε τα της εκλογής, στην οποία αναφέρονταν
τα περισσότερα άρθρα του. Ο χωρισμός του νησιού σε δήμους δεν έγινε μ’ αυτόν το νόμο, αλλά
με ειδικά διατάγματα της Γενικής Διοίκησης. Μάλιστα, όπως θα παρακολουθήσομε στη συνέχεια,
ενώ η πρόβλεψη του νόμου ήταν ότι αλλαγές
στους δήμους θα γίνονταν μόνο αφού περνούσαν
τρία χρόνια, το χωροταξικό άλλαξε σε μερικούς
δήμους, πριν καν πραγματοποιηθούν οι πρώτες
εκλογές, καθώς εμφανίστηκαν – όπως και σήμερα- αντιδράσεις και αντιπαλότητες κατοίκων
χωριών, πολύ περισσότερο δε τότε που υπήρχαν
χριστιανοί και μουσουλμάνοι Κρήτες. Επίσης, με
τα διατάγματα σύστασης των δήμων η Γενική Διοίκηση παραβίασε το νόμο, καθώς ενώ η πρόβλεψη ήταν να υπάρχουν από 2 έως 6 δήμοι σε
κάθε επαρχία, υπήρχαν περιπτώσεις που δημιουργήθηκαν περισσότεροι (στην Κυδωνία 7) ή λιγότεροι από τον αριθμό (στην Πυργιώτισσα ένας).
Παράλληλα, αν και το πρώτο άρθρο του δημοτικού νόμου προέβλεπε ότι μόνο οι τρεις μεγάλες
πόλεις Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο θα αποτελούσαν μόνες τους χωριστούς δήμους (όπως και πριν,
όταν όμως είχαν μη εκλεγμένους δημάρχους, που
ήταν ουσιαστικά υπάλληλοι της διοίκησης), τελικά
δημιουργήθηκαν δήμοι για το λιμάνι της Σούδας
και τη Σπιναλόγκα οι κάτοικοι των οποίων ήταν
σχεδόν στο σύνολό τους Τούρκοι. Η συγκρότηση
των δήμων καθυστέρησε αρκετά όλη τη διαδικασία των εκλογών. Κι αντί να γίνει τέσσερις μήνες
μετά την ψήφιση του νόμου, στη διάρκεια του καλοκαιριού, πραγματοποιήθηκε στις 26-28 Οκτωβρίου 1879. Η ψηφοφορία προβλεπόταν ότι θα
είχε τριήμερη διάρκεια.
Στις εκλογές μπορούσαν να πάρουν μέρος ως
ψηφοφόροι, φυσικά μόνο οι άνδρες, εφόσον δεν
είχαν καταδικαστεί για πλημμέλημα ή κακούργημα και δεν ήταν υπόδικοι ή δεν χρωστούσαν
στο δημόσιο. Οι χριστιανοί κληρικοί, επίσης, αποκλείονταν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει
κάποιος ψηφοφόρος ήταν να έχει κινητή και ακίνητη περιουσία, ή να εξασκεί κάποιο επάγγελμα
και να είχε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
του. Έτσι ο αριθμός των εκλογέων περιοριζόταν
σημαντικά.
Για να εκτεθεί κάποιος ως υποψήφιος δήμαρχος, πάρεδρος ή δημοτικός σύμβουλος θα έπρεπε,

Σ

σύμφωνα με τα ισχύοντα από τον Οργανικό Νόμο
του 1668 στον οποίο παρέπεμπε ο δημοτικός νόμος, να ξέρει γραφή και ανάγνωση, να είναι καλά
στα μυαλά του (…), να μην έχει χρεοκοπήσει αμετάκλητα, να μην ήταν κατηγορούμενος ή φυγόδικος, και να μην είχε στο παρελθόν καταδικαστεί
για κάποιο αδίκημα σε συνολική ποινή πάνω από
ένα χρόνο. Κι εκτός, βεβαίως, τους χριστιανούς
κληρικούς, αποκλείονταν οι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι του κράτους. Ο υποψήφιος
θα έπρεπε να ήταν πάνω από 25 ετών.
Σε κάθε δήμο εκλεγόταν ένας δήμαρχος, ένας
πρώτος δημαρχιακός πάρεδρος και δύο δεύτεροι
δημαρχιακοί πάρεδροι. Επίσης, 8 ή 10 μέλη στο
δημοτικό συμβούλιο, ανάλογα με το μέγεθος του
δήμου. Δήμαρχος ήταν εκείνος με τις περισσότερες ψήφους, πρώτος πάρεδρος ο δεύτερος κ.λπ.
Στους μικτούς δήμους, σ’ εκείνους δηλαδή που το
κάθε θρήσκευμα (χριστιανοί και μουσουλμάνοι)
είχε τουλάχιστο 40 οικογένειες, δήμαρχος εκλεγόταν εκείνος που είχε τις περισσότερες ψήφους
από τη θρησκευτική κοινότητα που πλειοψηφούσε, ανεξάρτητα αν ήταν και ο πλειοψηφών
όλων των συμβούλων. Για παράδειγμα, στην
πρώτη εκλογή στο δήμο Χανίων, πρώτος σε ψήφους ήταν χριστιανός, αλλά καθώς οι μουσουλμάνοι ήταν περισσότεροι στην πόλη, τελικά δήμαρχος ανακηρύχθηκε ο πλειοψηφών ανάμεσά
τους. Πρώτος δημαρχιακός πάρεδρος εκλεγόταν
εκείνος που είχε το αντίθετο από το δήμαρχο θρήσκευμα.
Στην περίπτωση, όμως, που και οι δύο θρησκευτικές κοινότητες είχαν πάνω από 150 οικογένειες, δήμαρχος αναδεικνυόταν εκείνος που
έπαιρνε τις περισσότερες ψήφους, ανεξάρτητα αν
δεν ανήκε στην πιο πολυπληθή ομάδα.

Οι αρμοδιότητες του δημάρχου
Ενδιαφέρον έχουν οι προβλέψεις για τα καθήκοντα του δημάρχου και συνολικά του συμβουλίου, αφού τότε γίνονται τα πρώτα, ασφαλώς μικρά, βήματα ώστε να αποκτήσει κάποια εξουσία
ο δήμος και να μην είναι απλώς μια υπηρεσία του
κράτους. Εκτός από τις τρεις μεγάλες πόλεις, σ’
όλους τους υπόλοιπους δήμους ο δήμαρχος παίζει και το ρόλο του τοπικού χωροφύλακα! Ενώ
στους μεγάλους, που υπάρχει χωροφυλακή, ο δήμαρχος θα έχει αστυνομικά καθήκοντα μόνο σε
σχέση με την επισκευή και την καθαριότητα των
δρόμων, του καθαρισμού των υδραγωγείων και
της ακρίβειας των μέτρων και των σταθμών.
Στους υπόλοιπους, επαρχιακούς, δήμους, αναφέρεται στο άρθρο 52, ο δήμαρχος «θα εξασκή
την τοπικήν αστυνομίαν, ήτις περιλαμβάνει την
τήρησιν της δημοσίας τάξεως, την επαγρύπνησιν
επί της δημοσίας υγείας και ηθικής, την επιτήρησιν επί των πωλουμένων τροφίμων, την εξέλεγξιν
της ακριβείας των μέτρων και σταθμών και την
προφύλαξιν των αγροτικών κτημάτων». Πρωτίστως, όμως, «θα λαμβάνη μέτρα κατά των ζωοκλεπτών εξοπλίζων εν ανάγκη τους συνδημότας
του και καταδιώκων αυτούς», καθώς την περίοδο
εκείνη η μάστιγα της ζωοκλοπής σάρωνε το νησί.

Για τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αναφερόταν ότι κύριο μέλημα ήταν σύσταση και η συντήρηση δημοτικών σχολείων. Επίσης η κατασκευή
και η επιδιόρθωση των δημοτικών οδών, των κρηνών και γεφυριών.

Αντιπαράθεση χριστιανών
- μουσουλμάνων στη βουλή
Αν θεωρήσομε ότι τα πρακτικά της συζήτησης
στη βουλή της Κρήτης μάς μεταφέρουν όλη την
πραγματικότητα, τότε στο μόνο σημείο στο οποίο
υπήρξε έντονη αντιπαράθεση κατά την τριήμερη
συζήτηση του δημοτικού νόμου ήταν το άρθρο 4,
στο οποίο αναφερόταν ότι «πας Κρης υποχρεούται να εγγράφηται Δημότης εις ένα Δήμον της
Κρήτης. Η οικογένεια, ήτοι η σύζυγος και τα τέκνα εκάστου, θεωρούνται αυτοδικαίως δημόται
του Δήμου, εις ον ανήκει ο αρχηγός της οικογενείας». Κατά τη συζήτηση της 27ης Φεβρουαρίου
ομάδα μωαμεθανών πληρεξουσίων αντιπρότεινε
το δικαίωμα της συμμετοχής στις δημοτικές εκλογές, μέσω της εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους, να δοθεί και στους αλλοδαπούς που ήταν
εγκατεστημένοι στην Κρήτη. Φυσικά η πρόταση
δεν γινόταν για να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου,
για παράδειγμα, οι Γάλλοι έμποροι των Χανίων,
αλλά να μπορέσουν να ψηφίσουν και να διαμορφώνουν το αποτέλεσμα της εκλογής του δημάρχου, όσο γίνεται περισσότεροι Τούρκοι που μεταφέρονταν ή μετοικούσαν στο νησί. Στην πρόταση
αντέδρασαν έντονα οι χριστιανοί, με πρώτους
τους Αντώνιο Μιχελιδάκη, Ιωάννη Κ. Σφακιανάκη, Κωνσταντίνο Μιτσοτάκη και Ιωάννη Μακράκη. Και όταν, τελικά, η ομάδα των μουσουλμάνων διαπίστωσε ότι η πρόταση της δεν έγινε
αποδεκτή, αποχώρησε από τη Συνέλευση και από
τη συζήτηση για τον δημοτικό νόμο.
Από τα πρακτικά της συνέλευσης, που δημοσιεύονταν στην εφημερίδα «Κρήτη» της Γενικής Διοικήσεως, μεταφέρομε το συγκεκριμένο απόσπασμα, ενώ στις επόμενες σελίδες δημοσιεύομε το
πλήρες κείμενο του πρώτου δημοτικού νόμου που
ίσχυσε στην Κρήτη.
“Μετά την ανάγνωσιν του 4 άρθρου οι πληρεξούσιοι Ισμαήλ εφένδης Κιουγιουμζηζάδες και
Αχμέτ εφένδης Αργυράκης, υποστηριχθέντες και
υπό των Μουσταφά εφένδη Παπουτσαλάκη,
Μουσά εφένδη, Μεχμέτ Αλή εφένδη και Μπεχτσέτ βέη προέτειναν όπως δοθή το δικαίωμα
και εις τους ξένους εγκαθισταμένους εις την νήσον να εγγράφωνται εις τα δημοτικά βιβλία και
να θεωρώνται δημόται. Υποστηρίξαντες δε την
πρότασιν των διετύπωσαν αυτήν εγγράφως ως
εξής:
“Πας Κρής, καθώς και πας υπήκοος Οθωμανός, όστις αποκατασταθείς από τινο καιρού εν τη
νήσω και νυμφευθείς έχεις πολλήν ή ολίγην περιουσίαν, οφείλει να εγγράφηται δημότης”.
Τους προλαλήσαντας αντέκρουσαν δια μακρών πολλοί πληρεξούσιοι· ιδίως δε ο Αντώνιος
Μιχελιδάκης, Κ. Μιτσοτάκης, Ι. Σφακιανάκης

Γίνε και εσύ μέλος
της ομάδας ανακύκλωσης

και Μακράκης είπον τα εξής περίπου· ότι εν τω
άρθρω τούτω δεν πρόκειται περί δικαιώματος,
αλλά περί υποχρεώσεως, την οποίαν ο νόμος
δύναται να επιβάλη μόνον εις τους Κρήτας, καθότι δεν δύναται να υποχρεώση και πάντα ξένον να εγγραφή ως δημότης εις τινα δήμον της
Κρήτης, ότι το άρθρον δεν αποκλείει και πάντα
ξένον όστις, εγκαθιστάμενος εις την νήσον και
δυνάμενος ως εκ των σχέσεων τας οποίας με
τον τόπον συνέδεσε να εξασκή πολιτικά δικαιώματα, ήθελε ζητήσει να εγγραφή δημότης και ότι
άλλως τε η Συνέλευσις δεν δύναται τοσούτον
ευκόλω να χορηγήση εις πάντα τυχόν ενταύθα
μεταναστεύοντα Βεγγάζιον ή άλλον Αφρικανόν
νομάδα τα δικαιώματα εκείνα, άτινα διά τοσούτων μόχθων και θυσιών απέκτησαν οι Κρήτες.
Τέλος της συζητήσεως ως ανωτέρω παρατεινομένης, ο πληρεξούσιος Ι. Σφακιανάκης προέτεινεν ως γνώμην δυναμένην να συμβιβάση τα
δύο διεστώτα μέρη, το “να γίνεται δεκτός και
εγγράφεται δημότης πας ξένος όστις ήθελε προ
πενταετίας εγκατασταθή εις την νήσον και αποκτήσει περιουσίαν ακίνητον αξίας 50 χιλιάδων
τουλάχιστον γροσίων.
Της προτάσεως όμως ταύτης μη παραδεκτής
γενομένης υπό των συμμεριζομένων την γνώμην
του Ισμαήλ εφένδη και Αχμέτ εφένδη Αργυράκη,
πολλοί των πληρεξουσίων εδήλωσαν ότι καίτοι
υποχωρήσαντες και παραδεχθέντες την πρότασιν του Ι. Σφακιανάκη επί τη ελπίδι ότι ήθελεν
επαρκέσει εις τον σκοπόν της προτάσεως
Ισμαήλ εφένδη και Αχμέτ εφένδη Αργυράκη,
αναγκάζονται όμως να απαιτήσωσιν ήδη την ψηφοφορίαν του άρθρου όπως έχει, αφού άπαξ η
υποχώρησις αύτη δεν ήρκεσε να πείση τους
εναντιοφρονούντας να μην επιμένωσιν εις την εξ
ολοκλήρου παραδοχήν της προτάσεώς των.
Κατ’ επίμονον δ’ απαίτησιν των ειρημένων πληρεξουσίων, το εν λόγω 4ον άρθρον ετέθη εις ψηφοφορίαν και επεψηφίσθη δι’ αναστάσεως κατά
πλειοψηφίαν.
Μετά την ψηφοφορίαν ο Ισμαήλ εφένδης
Κουγιουμζηζάδες λαβών τον λόγον είπεν ότι μη
γενομένης παραδεκτής της προτάσεώς του
αναγκάζεται αυτός τε και οι συμμεριζόμενοι την
γνώμην του να αποχωρήσωσι της συνεδριάσεως
και να μη λάβωσι μέρος του λοιπού εις την συζήτησιν του δημοτικού νόμου, και ότι μη παραιτούμενοι εν τοσούτω της θέσεως του πληρεξουσίου θέλουσι παρευρίσκεσθαι εις τας
συνεδριάσεις εκείνας, εν αις η συζήτησις αφορά
εις άλλα αντικείμενα μη σχετιζόμενα με τον δημοτικόν νόμον.
Μετά τα λεχθέντα απεχώρησεν ο τε Ισμαήλ
εφένδης και τινες των ομοφρονούντων αυτώ
πληρεξουσίων.
Αριθμηθέντων δε των μεινάντων μελών και της
Συνελεύσεως εν απαρτία ευρεθείσης, εξηκολούθησεν η ανάγνωσις και συζήτησις του δημοτικού
νόμου.

01-48_Layout 3 24/09/2010 12:41 μ.μ. Page 12

12

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Το κείμενο του πρώ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί συστάσεως Δήμων
Αρθρ. 1. Απασα η νήσος θα διαιρεθή εις
Δήμους. Αι πόλεις Χανίων, Ρεθύμνης και
Ηρακλείου θα αποτελέσωσιν εκάστη ιδιον
Δήμον ως και πρότερον. Αι επαρχίαι, φυλαττομένων των αρχαίων ορίων αυτών, θα
διαιρεθώσιν αναλόγως της εκτάσεως και του
πληθυσμού αυτών από δύο μέχρι εξ δήμων
εκάστη.
Αρθρ. 2. Τα όρια και η έδρα εκάστου δήμου θέλουσιν ορισθή από της Γεν. Διοικήσεως.Αρθρ. 3. Προ της παρελεύσεως τριετίας δεν επετρέπεται ουδεμία μεταβολή της
οροθεσίας και των εδρών των Δήμων. Μετά
τον χρόνον όμως τούτον, δύναται να επέλθη
τοιαύτη κατ’ αίτησιν του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου και κατ’ απόφασιν της Γεν. Συνελεύσεως.
Αρθρ. 4. Πας Κρης υποχρεούται να εγγράφηται Δημότης εις ένα Δήμον της Κρήτης. Η οικογένεια, ήτοι η σύζυγος και τα τέκνα εκάστου, θεωρούνται αυτοδικαίως
δημόται του Δήμου εις ον ανήκει ο αρχηγός
της οικογενείας.
Αρθρ. 5. Έκαστος Δήμος θα έχη ιδίαν
επωνυμίαν και ιδία σφραγίδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί εκλεξίμων και εκλογέων
Αρθρ. 6. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εις
τα δημοτικά αξιώματα κέκτηνται οι συμπληρώσαντες το 25 έτος της ηλικίας των, οι
μη υπολείμενοι εις τινα των εν τοις άρθροις
6 και 7 του Οργανικού Νόμου αναφερομένων εξαιρέσεων ή ανικανοτήτων.
Αρθρ. 7. Το δικαίωμα του εκλέγειν κέκτηνται οι συμπληρώσαντες το 21 έτος της
ηλικίας των, έχοντες δε κινητήν και ακίνητον περιουσίαν, ή εξασκούντες επάγγελμά
τι. Εξαιρούνται οι κληρικοί του Χριστιανικού θρησκεύματος, οι οφειλέται του δημοσίου, οι καταδικασθέντες επί πλημμελήματι
ή κακουργήματι και οι φυγόδικοι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί δημοτικών εκλογών
Αρθρ. 8. Αι εκλογαί θα ενεργώνται επί τη
βάσει εκλογικών καταλόγων, εν οις θα εγγράφωνται οι δημόται εκάστου Δήμου όσοι
έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσθαι.
Αρθρ. 9. Κατά την πρώτην δημοτικήν περίοδον του εκλογικούς καταλόγους θα συντάξη η προϊσταμένη εις έκαστον Δήμον Διοικητική Αρχή ως εξής: Παρ’ επιτροπής
συγκειμένης εκ των Εφημερίων, Ιμαμών και
Δημογερόντων των εκάστης συνοικίας εν
τοις Δήμοις των πόλεων και εκάστου χωρίου
εν τοις επαρχιακοίς Δήμοις, θα ζητήση και
λάβη γραπτάς και υπογεγραμμένας σημειώσεις πεοί ου ονόματος, του επωνύμου, της
ηλικίας και του έργου εκάστου δημότου,
συμπληρώσαντος το 21 έτος της ηλικίας του.
Εκ των σημειώσεων δε τούτων η Διοικητική
Αρχή θα καταρτίση τους καταλόγους, προσθέτουσα τους τυχόν παραλειφθέντας και
αφαιρούσα τους κακώς εγγραφέντας και εν
γένει τακτοποιούσα αυτούς ώστε το όλον
των ονομάτων των εκλογέων εκάστου Δήμου
να αποτελέση εν τεύχος περιέχον κατά συνοικίας μεν εν ταις πόλεσι, κατά χωρία δεν
εν τοις επαρχιωτικοίς Δήμοις, τα ονόματα

αυτών ελληνιστί μεν όπου οι εκλογείς είναι
μόνον Χριστιανοί, ελληνιστί δε και τουρκιστί όπου είναι μικτοί.
Αρθρ. 10. Κατά τας επομένας δημοτικάς
περιόδους οι εκλογικοί κατάλογοι θα συντάττωνται ως εξής: Εξ μήνας προς της λήξεως της δημοτικής περιόδου ο Δήμαρχος θα
φροντίζη να λαμβάνη καταλόγους των εκλογέων παρά των Εφημερίων και όπου είναι
μικτός ο πληθυσμός και παρά των μαμών,
προς δε και παρά των ειδικών παρέδρων
των χωρίων, υπογεγραμμένους παρ’ αυτών.
Τους καταλόγους τούτους ο Δήμαρχος θα
παρουσιάζη εις το Δημοτικόν Συμβούλιον,
το οποίον αφού εξελέγξη και διορθώση θα
επιψηφίζη και είτα διά του Δημάρχου θα
υποβάλλλη εις την Διοικητικήν Αρχήν, ήτις,
εάν εύρη αυτούς, καλώς έχοντας, επικυροί
ει δ’άλλως επιστρέφει προς διόρθωσιν.
Αρθρ. 11. Οι Εφημέριοι Ιμάμαι, Δημογέροντες και ειδικά πάρεδροι, λαμβάνοντες
διαταγήν περί της καταρτίσεως των εκλογικών καταλόγων, θα γνωστοποιώσι πρότερον
εις τους κατοίκους επ’ Εκκλησίας ή επί των
Τεμενών, και είτα θα προβαίνωσιν εις την
εργασίαν των. Μετά την σύνταξιν δε των
καταλόγων θα τοιχοκολλώσιν αυτούς επί
τρεις ημέρας εις τα δημοσιώτερα μέρη,
όπως λαμβάνωσι γνώσιν πάντες οι κάτοικοι.
Αρθρ. 12. Έκαστος δημότης δύναται να
επιφέρη δι εαυτόν και δια πάντα συνδημότην του αντιρρήσεις δια την μη εγγραφήν
του εν τοις καταλόγοις, ως και κατά παντός
κακώς εγγραφέντος εν αυτοίς. Τας αντιρρήσεις δε ταύτα κατά μεν την πρώτην περίοδον θα δίδη εντός δέκα ημερών εις την διοικητικήν αρχήν, κατά δε τας επομένας
περιόδους εις το Δημοτικόν Συμβούλιον και,
εάν δεν ικανοποιηθή, εις την αρμοδίαν διοικητικήν αρχήν.
Αρθρ. 13. Άπασα η ενέργεια της καταρτίσεως των εκλογικών καταλόγων θα περατούται εντός δύο μηνών το πολύ. Ο εξ αμελειας ή κακής προθέσεως παρεμβάλλων
προσκόμματα εις την βραδείαν σύνταξιν και
κατάρτισιν, τιμωρείται με πρόστιμον έως 50
γροσίων, επιβαλλόμενον παρά της αρμοδίας
Διοικητικής αρχής και εισπραττόμενον προς
όφελος του Δημοτικού Ταμείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί εφορευτικών επιτροπών
Αρθρ. 14. Της ενεργείας των εκλογών θα

παρίστανται καθ’όλας τας ημέρας της διαρκείας αυτών μέχρι της διαλογής των ψήφων
εφορευτικαί επιτροπαί.
Αρθρ. 15. Κατά την πρώτην περίοδον αι
Εφορευτικαί Επιτροπαί θα καταρτισθώσιν
ως εξής:
Εις πάντα τόπον ψηφοφορίας θα διοιρισθώσι παρά της αρμοδίας Διοικητικής Αρχής εξ ημέρας προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας πέντε εκ των δημοτικών υπαλλήλων
ως Εφορευτική Επιτροπή, εκ των οποίων,
όπου είναι μικτός ο πληθυσμός, οι τρεις θα
ήναι του θρησκεύματος, όπερ πλεονάζει εις
το Δήμον, οι δε δύο του ετέρου θρησκεύματος.
Αρθρ. 16. Πρόεδρος της Εφορευτικής
Επιτροπής θα λογίζεται ο ανωτέραν εν τη
υπηρεσία κατέχων θέσιν, Γραμματεύς, δε, ή
Γραμματείς, όπου είναι μικτός ο πληθυσμός,
ότι θα προσδιορίζεται εις εξ εκάστου θρησκεύματος, οι υποδεεστέραν κατέχοντες εν
τη υπηρεσία θέσιν.
Αρθρ. 17. Κατά τας επομένας περιόδους
η εφορευτική επιτροπή, ήτις θα ήναι πενταμελής, θα εκλέγεται ως και ο Πρόεδρος αυτής, υπό του Δημοτικού Συμβουλίου δια μυστικής ψηφοφορίας, εκ των μάλλον
ευϋπολήπτων και οικοκυραίων του Δήμου.
Συνάμα θα εκλέγωνται και πέντε έτεροι
αναπληρωματικοί. Όπου είναι μικτός ο πληθυσμός ο Πρόεδρος και τα δύο μέλη θα ανήκωσιν εις το θρήσκευμα, όπερ πλεονάζει εις
τον Δήμον, οι δε δύο, εις το έτερον.
Αι εφορευτικαί αύται επιτροπαί προσλαβμάνουσιν επί αμοιβή ένα γραμματέα ή
και δύ όπου είναι μικτός ο πληθυσμός.
Αρθρ. 18. Αι ανωτέρω επιτροπαί λύουν
πάσαν αμφισβήτησιν κατά την ενέργειαν
των εκλογών διά πλειοψηφίαι και επιτηρούσι την τάξιν, διόκαι ο πρόεδρος, συνεννοούμενος μετά των λοιπών μελών, απευθύνεται εις την Διοίκησιν και προκαλεί την
χωροφυλακήν εν πάση ανάγκη.
Αρθρ. 19. Αι εφορευτικαί επιτροπαί κρίνουσι περί της ταυτότητος των προς ψηφοφορίαν παρουσιαζομένων εκλογέων, αποπέμπουσαι τους μη δημότας δια να κρίνωσι
δε ορθώς περί της ταυτότητος κατά την
πρώτην περίοδον, αι εφορευτικαί επιτροπαί
θα προσκαλώσι τους αρμόδιους εφημερίους
ή ιμάμας, ή και προεστώτας, οίτινες οφείλουσι να παρίστανται εφ’ όσον η παρουσία
των κρίνεται αναγκαία.

Αρθρ. 20. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει
να μη επιτρέπη την καθ’ ομίλους συρροήν
των εκλογέων εν τω καταστημάτι της ψηφοφορίας, διό και να ορίζη τον αριθμόν εκείνων, οίτινες θα εισέρχωνται να ψηφοφορώσι,
θα λάβη και μέτρα ώστε μετά την εκ του
καταστήματος έξοδον των ψηφοφορησάντων
να εισέρχωνται έτεροι ίσου αριθμού να ψηφοφορώσι.
Αρθρ. 21. Αι εφορευτικαί επιτροπαί δύνανται να επιβάλλωσι πρόστιμον μέχρι 50
γροσίων, εισπραττόμενον αμέσως προς όφελος του Δημοτικού Ταμείου, εις πάντα παρεμποδίζοντα την ελευθέραν ενεργειαν των
εκλογών.
Αρθρ. 22. Ουδέν μέλος της εφορευτικής
επιτροπής δύναται να απουσιάζη κατά τας
ημέρας των εκλογών και μέχρι του πέρατος
της διαλογής, εκτός εάν ασθενήση επί τοσούτον ώστε να μη δύναται να εκτελέση τα
καθήκοντά του. Εν τοιαύτη περιπτώσει
κατά μεν την πρώτην περίοδον η Διοικητική
αρχή θα διορίζη έτερον δημόσιον υπάλληλον
αντ’ αυτού, κατά δε τας επομένας θα προκαλήται ο αναπληρωματικός.
Αρθρ. 23. Εν μέλος της εφορευτικής επιτροπής, διοριζόμενον εκάστοτε υπό του
προέδρου, θα ίσταται προ της κάλπης και
θα λαμβάνη εκ των χειρών του προσερχομένου ψηφοφόρου το ψηφοδέλτιον, το οποίον,
αφού παρατηρήση δια της επαφής, μη τυχόν
και ώσι δύο ή και πλειότερα συνεστριμμένα,
ρίπτη εις την κάλπην.
Αρθρ. 24. Ο εκτελών χρέη γραμματέως
της εφορευτικής επιτροπής, θα ερωτά έκαστον προσερχόμενον περί του ονόματος και
επωνύμου αυτού, μεθ’ ο, αφού ληφθή βεβαίωσις περί της ταυτότητός του, σημειοί εν
τω εκλογικώ καταλόγω απέναντι του ονόματός του ότι εψηφοφόρησεν.
Αρθρ. 25. Ο γραμματεύς της εφορευτικής
επιτροπής θα συντάττη καθ’ εκάστην πρακτικόν των ψηφοφορησάντων, και της λύσεως των τυχόν εγερθέντων ζητημάτω, το
οποίον προς την λήξιν της ψηφοφορίας εκάστης ημέρας θα υπογράφηται παρά της εφορευτικής επιτροπής και των υποψηφίων η
των αντιπροσώπων αυτών.
Αρθρ. 26. Τα στόμια των καλπών σφραγίζονται καθ’ εσπέραν δι ισπανικού κηρού
εφ ού θέτει ο πρόεδρος την εαυτού σφραγίδα, ως και οι υποψήφιοι Δημοτικοί άρχοντες, η αντιπρόσωποι αυτών, αποσφραγίζονται δε την επομένην επί παρουσία των
ανωτέρω ή των πλειοτέρων εξ αυτών, μέχρι
του πέρατος της διαλογής.
Αρθρ. 27. Ουδείς υποψήφιος Δημοτικός
άρχων δύναται να ηναι και μέλος εφορευτικής επιτροπής.
Επίσης δεν δύνανται να ήναι οι Διοικηταί
και οι βοηθοί αυτών, οι Έπαρχοι και οι βοηθοί αυτών, και οι αξιωματικοί και χωροφύλακες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί υποψηφίων
Αρθρ. 28. Εν εκάστω Δήμω θα εκλέγεται·
α) εις Δήμαρχος, β) εις πρώτος Δημαρχικός
πάρεδρος, γ) δύο β. Δημαρχικοί πάρεδροι
και δ) εν δημοτικόν Συμβούλιον το οποίον
εις μεν τους μεγάλους δήμους θα απαρτίζεται εκ δέκα δημοτικών συμβούλων, εις δε
τους μικροτέρους εξ οκτώ.
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του δημοτικού νόμου
Αρθρ. 29. Οι θέλοντες να κατέλθωσιν εις
τον Δημοτικόν αγώνα οφείλουσι να δηλώσι
τούτο δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρας προ
της ενάρξεως της εκλογής δι’ αναφοράς των
προς την διοικητικήν αρχήν. Εν ταυτώ δε θα
καταβάλωσιν ένα αργυρούν μετζήτι διά την
κατασκευήν κιβωτίων προς κάλπην, την
αγοράν χάρτου, ισπανικού κηρού και είτινος
άλλου είδους. Το τίμημα δε τούτο θα λαμβάνη η διοικητική αρχή εξίσου παρ’ όλων
των υποψηφίων, ήτις αφού εκπέση τα έξοδα
των καλπών και λοιπών ειδών, θα παραδίδη
το επίλοιπον εις τον δήμαρχον υπέρ του Δημοτικού ταμείου.
Αρθρ. 30. Τριάκοντα τουλάχιστον δημόται δύνανται να δηλώσωσι δι’ αναφοράς
των προς την διοικητικήν αρχήν ότι θέτουσιν υποψήφιον Δημοτικόν άρχοντα πάντα
συνδημότην των, καταθέτοντες εν ταυτώ και
το ανωτέρω τίμημα.
Αρθρ. 31. Η Διοικητική αρχή λαμβάνουσα
τας αναφοράς των υποψηφίων οφείλει να
εξετάση, εάν ο εκτιθέμενος ή προτεινόμενος
έχει τα απαιτούμενα προσόντα του εκλέξιμου. Και εκείνους μεν οίτινες κέκτηνται
αυτά αναγγέλλει εις το κοινόν διά προκηρύξεών των τοιχοκολλημένων εν μεν ταις
πόλεσιν εις τα δημοσιώτερα μέρη, εν δε τοις
επαρχιωτικοίς δήμοις εις τα χωρία, ενθα θα
αναγινώσκωνται και επ’ εκκλησία, ή ιερών
τεμενών, εκείνους δε οίτινες δεν κεκτήνται
αυτά, ειδοποιή εντός οκτώ το πολύ ημερών,
περί της απορρίψεως της αιτήσεώς των εκθέτουσα και τους λόγους. Οι απορριπτόμενοι δύνανται να ανανεχθώσιν εις ανωτέραν
διοικητικήν αρχήν εντός 8 ημερών, ήτις εάν
δεν εύρη νομίμους τους της απορρίψεως λόγους, διατάσσει την εγγραφήν και ανακήρυξιν των ως υποψηφίων.
Αρθρ. 32. Ουδείς ανακηρύττεται υποψήφιος εάν δεν καταβάλη το τίμημα, τούτο δεν
επιτρέπεται ουδέ εις τους απορριπτομένους
από της υποψηφιότητος, ουδέ εις τους αποτυχόντας κατά την εκλογήν, αλλά μένει προς
ωφέλειαν του Δημοτικού Ταμείου.
Αρθρ. 33. Έκαστος υποψήφιος θα παρίσταται αυτοπροσώπως κατά την ψηφοφορίαν μέχρι της διαλογής εκεί ένθα εδρεύει η
Εφορευτική Επιτροπή, ή θα διορίζη αντιπρόσωπόν του να παρίσταται αντ’ αυτού,
διά να προλαμβάνη και καταγγελλη εις την
Εφορευτικήν Επιτροπήν πάσαν ενέργειαν
κατά των συμφερόντων του
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί της ψηφοφορίας
Αρθρ. 34. Η Διοικητική Αρχή θα φροντίση
εις τρόπον ώστε τα πάντα να ώσιν έτοιμα
και τοποθετημένα εις το κατάστημα της ψηφοφορίας την παραμονήν της εκλογής.
Αρθρ. 35. Αι εκλογαί διαρκούν επί τρεις
ημέρας εξ ων η πρώτη Παρασκευή και η τελευταία Κυριακή. Αρχονται δε από της Ανατολής του Ηλίου και λήγουν κατά την δύσιν
αυτού.
Αρθρ. 36. Αι εκλογαί κατά την πρώτην
περίοδον θα προσδιορισθώσι παρά της Γεν.
Διοικήσεως εντός δύο το πολύ μηνών από
της επικυρώσεως του παρόντος Νόμου υπό
της Αυτοκρ. Κυβερνήσεως. Η έναρξις δι’ αυτών κατά την περίοδον ταύτην θα ορισθή
ούτως ώστε η Διοικητική Αρχή να δύναται
να διαθέτη δημοσίους υπαλλήλους προς κα-

ταρτισμόν Εφορευτικών Επιτροπών διά
τους διαφόρους δήμους εκάστης επαρχίας.
Κατά τας επομένας όμως περιόδους η
Γεν. Διοίκησις θα προκηρύττη τας Δημοτικάς εκλογάς την 1 Μαΐου οριστικώς καθ’
άπασαν την νήσον, αδιάφορον αν συμπληρούται ή μη η διάρκεια των Δημοτικών Αρχών . Αι παλαιαί δε Δημοτικαί Αρχαί θα
ενεργούν μέχρι της ανακηρύξεως και εγκαθιδρύσεως των νέων.
Αρθρ. 37. Δέκα ημέρας προ της εκλογής
θα προκηρύττη η Διοικητική Αρχή διά προκηρύξεώς της τοιχοκολλουμένης πανταχόθεν
την ημέραν και την ώραν της ενάρξεως της
εκλογής εκάστου Δήμου, τας συνοικίας (τμήματα) ή τα χωρία εν οις θα ενεργηθή, και
τον τόπον της ψηφοφορίας, όστις δέον να
ήναι η οικία κατάλληλος, η Σχολείον.
Αρθρ. 38. Οι εκλογείς Χριστιανοί και
Οθωμανοί εκάστου Δήμου, θα προσέρχωνται
να ψηφοφορώσι ομού, εκάστος δε τούτων θα
φροντίζη, πριν η προσέλθη να ψηφοφορήση,
όπως έχη γεγραμμένον το ψηφοδέλτιον του
ελληνιστί ή τουρκιστί ευαναγνώστως και περιέχον 12 ονόματα. Εάν ο ίδιος δεν γνωρίζη
να γράφη, θα γράφη αυτό δι’ άλλου της εμπιστοσύνης του.
Αρθρ. 39. Ουδείς εκλογεύς δύναται να
ψηφοφορήση άλλον εκτός των ανακηρυχθέντων υποψηφίων.
Αρθρ. 40. Έκαστος εκλογεύς θα προσέρχεται να ψηφοφορή αυτοπροσώπως κρατών
εν τη δεξιά χειρί το ψηφοδέλτιόν του
εστριμμένον εις τρόπον ώστε να μη φαίνωνται τα γράμματα.
Αρθρ. 41. Τα δυσανάγνωστα ονόματα εν
τοις ψηφοδελτίοις, ως και τα λευκά δηφοδέλτια, δεν καταλογίζονται κατά την απαρίθμησιν. Περί τούτου δε κάμνει μνείαν η
Εφορευτική Επιτροπή εν τω πρακτικώνη της
διαλογής.
Αρθρ. 42. Ουδείς εκλογεύς δύναται να
ψηφοφορήση δις εν τω Δήμω του, ως και
άπαξ εν δυσί Δήμοις. Ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμον 100-200 γροσίων εισπραττόμενον προς όφελος του Δημοτικού
Ταμείου.
Αρθρ. 43. Τον τόπον της ψηφοφορίας περιφρουρεί η χωροφυλακή καθ’ όλας τας
ημέρας της εκλογής μέχρι της διαλογής, θα
παραμένη δε κατά την νύκτα εις τον τόπον
της ψηφορορίας προς φρούρησιν των καλπών.

Αρθρ. 44. Μετά το πέρας της εκλογής,
ήτοι μετά την δύσιν του Ηλίου κατά την Κυριακήν η Εφορευτική Επιτροπή εξάγει πάντας του καταστήματος της ψηφοφορίας, μένει δ’ αυτή μετά των υποψηφίων, ή των
αντιπροσώπων αυτών, μεθ’ ο άρχεται της
διαλογής των ψήφων. Μετά την διαλογήν δε
εκφωνείται εις το κοινόν το αποτέλεσμα, η
δε Εφορευτική Επιτροπή παραχρήμα συντάττει πρακτικόν εις διπλούν, ων το επαρακατατίθεται εις τα αρχεία του Δήμου, το
δε έτερον μετά των λοιπών πρακτικών της
εκλογής, παραλαμβάνει ο Πρόεδρος και κομίζει ο ίδιος υπο συνοδείαν της χωροφυλακής εις τον προϊστάμενον της αρμοδίας Διοικητής Αρχής.
Αρθρ. 45. Ο αρμόδιος ανώτερος διοικητικός υπάλληλος άμα ως λάβη τα πρακτικά
σχηματίζει εξελεγκτικήν επιτροπήν συγκειμένην υπ’ αυτού, υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και του προέδρου ή προέδρων της
εφορευτικής επιτροπής του Δήμου, ήτις κρίνει εκ των πρακτικών τα της εκλογής, συντάττει και υπογράφει το προσήκον πρακτικόν και ανακηρύττει Δημοτικούς άρχοντες
τους λάβοντας πλειοτέρας ψήφους κατά την
εξής τάξιν.
Δήμαρχον με τον λαβόντα κατά πρώτον
λόγον τας πλειτέρας ψήφους Α’ δε Δημαρχικόν πάρεδρον τον λαβόντα κατά δεύτερον
λόγον τας πλειοτέρας, Β’ δε Δημαρχιακούς
παρέδρους τους λαβόντας κατά τρίτον και
τέταρτον λόγον τας πλειοτέρας, Δημοτικούς,
δε Συμβούλους του μετά τους ανωτέρω λαβόντας τας πλειοτέρας ψήφους.
Εν ισοψηφία δε αποφασίζει ο κλήρος. Εν
δε τας μικτοίς δήμοις (αρθρ. 46) δήμαρχο
μεν ανακηρύττεται ο λαβών τας πλειοτέρας
ψήφους εκ του πλειονοψηφούντος θρησκεύματος, α δε δημαρχικός πάρεδρος ο λαβών
τας πλειοτέρας ψήφους εκ του μειονοψηφούντος θρησκεύματος, δημοτικοί δε σύμβουλοι ανακηρύττονται κατά το 46 άρθρον
οι κατά σειράν πλειονοψηφούντες εκατέρων
των θρησκευμάτων.
Αρθρ.46. Πας δήμος περιέχων πλειοτέρας
των 40 οικογενειών Οθωματνικών ή Χριστιανικών θέλει θεωρείσθαι μικτός και αι
δημοτικαί αρχαί θέλουσιν εκλέγεσθαι ως
εξής· ο μεν δήμαρχος εκ των κατοίκων του
πλειονοψηφούντος θρησκεύματος, ο δε α.
δημαρχικός πάρεδρος εκ των του μειονοψηφούντος· εις δε τα μέλη του δημοτικού συμ-

βουλίου θα τηρήται η αναλογία 1/2. Εάν
όμως ο αριθμός των οικογενειών της μειονοψηφίας είναι ανώτερος των 5 οικογενειών, εν τω δήμω τούτω θέλουσιν εκλέγεσθαι εξίσου δημοτικοί άρχοντες.
Αρθρ. 47. Τα ονόματα των επιλαχόντων
καταγράφονται εν ιδιαιτέρω πρακτικώ υπό
της εξελεγκτικής επιτροπής, μετά την αποβίωσιν δε η παραίτησιν ή παύσιν Δημοτικού
τινός άρχοντος, προσκαλεί ο Γενικός Διοικητής τον κατά σειράν πλειονοψηφήσαντα
ομόθρησκον δια να καθέξη την κενωθείσαν
έδραν.
Αρθρ. 48. Εν περιπτώσει παύσεως η παραιτήσεως ή αποβιώσεως του Δημάρχου
ενεργείται νέα εκλογή κατά τα διατεταγμένα εντός μηνός το πολύ.
Αρθρ. 49. Ο Γενικός Διοικητής μετά την
ανακήρυξιν ειδοποιεί εγγράφως τους επιτυχόντας και προσκαλεί αυτούς ν’αναλάβωσι
τα καθήκοντά των.
Αρθρ. 50. Διοικητικοί υπάλληλοι, εφορευτικαί επιτροπαί, αξιωματικοί και στρατιώται της χωροφυλακής, επεμβαίνοντας εις
τας εκλογάς και παρανόμως εκπληρούντες
το καθήκον των, καταγγέλονται προς τον
αρμόδιον εισαγγελέα και τιμωρούνται με
φυλάκισιν ενός μηνός έως εξι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Περί καθηκόντων του Δημάρχου
Αρθρ. 51. Μόνος ο Δήμαρχος έχει εκτελεστικήν εξουσίαν εξ όλων τως Δημοτικών
αρχόντων επομένως μόνος αυτός θα συνεννοήται και αλληλογραφή μετά της εις τον
Δημόν του προϊσταμένης Διοικητικής Αρχής
περί πάντων των αναγκών του Δήμου.
Αρθρ. 52. Εις τους επαρχιωτικούς Δήμους
ο Δήμαρχος θα εξασκή την τοπικήν αστυνομίαν, ήτις περιλαμβάνει την τήρησιν της δημοσίας τάξεως, την επαγρύπνησιν επί της
δημοσίας υγείας και ηθικής, την επιτήρησιν
επί των πολουμένων τροφίμων, την εξέλεγξιν της ακριβείας των μέτρων και σταθμών
και την προφύλαξιν των αγροτικών κτημάτων. Προτίστως δε ο Δήμαρχος θα λαμβάνη
μέτρα κατά των ζωοκλεπτών εξοπλίζων εν
ανάγκη τους συνδημότας του και καταδιώκων αυτούς. Επί πάντων δε των αφορώντων
εις την δημοσίαν τάξιν θα συνεννοήται και
λαμβάνη από κοινού μέτρα της εις τον Δημόν του ή τον πλησιέστερον Δήμον εδρευούσης χωροφυλακής.
Αρθρ. 53. Εις όσους Δήμους τα υλικά
μέσα επιτρέπουν, ο Δήμαρχος δύναται να
διορίζη τακτικούς αστυνομικούς κλητήρας,
ων τον αριθμόν και την αντιμισθίαν θα ορίζη
το Δημοτικόν Συμβούλιον και θα εγκρίνη η
Διοικητική Αρχή.
Αρθρ. 54. Εις τους Δήμους των πόλεων η
τήρησις της δημοσίας τάξεως θα εξασκήται
υπό της χωροφυλακής ως και μέχρι τούδε,
διό και ο Δήμαρχος θα εξασκή αστυνομικά
καθήκοντα μόνον επί της επισκευής και καθαριότητος των οδών του καθαρισμού των
υδραγωγείων και της ακριβείας των μέτρων
και σταθμών.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Αρθρ. 55. Ο Δήμαρχος οφείλει να εκτελή
παραχρήμα τας διαταγάς της Διοικητικής Αρχής και του εισαγγελέως των Πρωτοδικών.
Αρθρ. 56. Ο Δήμαρχος θα συγακλή όταν
κρίνη αναγκαίον το Δημοτικόν Συμβούλιον και
να θέτη υπό την συζήτησιν και επιψήφισιν
εκείνου, υπό την επικύρωσιν δε του Γενικού
Διοικητού, παν ζήτημα αναγόμενον εις την δημοτικήν εκπαίδευσιν, εις την καλήν κατάστασιν της συγκοινωνίας του Δήμου του εις την
εξεύρεσιν πόρων, είτε διά φορολογίας, είτε δι’
εκουσίων εράνων και εις την ανέγερσιν και
διατήρησιν φιλανθρωπικών καταστημάτων.
Και τα ζητήματα μεν θα αναπτύσση κατά την
συζήτησιν, αλλά κατά την ψηφοφορίαν δεν θα
έχη ψήφον.
Αρθρ. 57. Δια παν ό,τι ψηφίση το Δημοτικόν
Συμβούλιον ο Δήμαρχος οφείλη να υποβάλη
αμέσως το σχετικόν ψήφισμα προς την Διοικητικήν Αρχήν μετ’ ιδίας εκθέσεως προς έγκρισιν, επιφέρων τας όσας τυχόν ήθελεν έχει
παρατηρήσεις. Αφού δε αύτη το εγκρίνει θέλει ο Δήμαρχος προβαίνει εις την ενέργειαν
και εκτέλεσιν.
Αρθρ. 58. Οταν απουσιαζη ο Δήμαχος θα
τον αναπληρεί ο α. Δημαρχικός Πάρεδρος, και
τούτου κωλυομένοι εις των β’ Δημαρχικών παρέδρων.
Αρθρ. 59. Ο Δήμαρχος δύναται να αναθέτη
εις τε τον α. και τους β’. Δημαρχιακούς παρέδρους, αδιάφορον αν είναι μικτός ή μη ο πληθυσμός, μέρος των υπηρεσιών του, ήτοι εις τον
μεν την επιτήρησιν των οδών και υδραγωγείων,
εις τον δε την επίβλεψιν των δημοτικών έργων
και εις τον άλλον την του καλλωπισμού κτλ.
Αρθρ. 60. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εκλέγωσιν εκ των ιδίων μελών ένα πρόεδρον και
ένα αντιπρόεδρον, αδιάφορον αν είναι μικτός
ή μη ο πληθυσμός. Ο πρόεδρος δε, και εν ελλείψει αυτού ο αντιπρόεδρος, θα διευθύνη τας
συνεδριάσεις.
Αρθρ. 61. Ουδεμία συνεδρίασις θα θεωρήται νόμιμος εάν δεν παρευρίσκωνται τα δύο
τρίτα τουλάχιστον των δημοτικών Συμβούλων,
τα ζητήματα όμως θα λύωνται κατά πλειονοψηφίαν του ημισεως, πλέον ενός εκ των παρευρισκομένων μελών.
Αρθρ. 62. Η σύστασις και συντήρησις δημοτικών Σχολείων θέλει είσθαι το κύριον μέλημα των δημοτικών Συμβουλίων. Εις τίνα δε
χωρία των επαρχιωτικών Δήμων θα συστηθώσι
σχολεία, και οπόσα δι’ έκαστον πρέπει να διατίθενται ποσά, είναι έργον επίσης αυτών.
Αρθρ. 63. Μέλημα επίσης των δημοτικών
Συμβουλίων θα ήναι η κατασκευή και επιδιόρθωσις δημοτικών οδών, κρηνών, γεφυρών,
και των τοιούτων, προς τούτο δε θα επιβάλωσι
προσωπικήν εργασίαν ημερομισθίων τινών εις
τους συνδημότας των, εις δε τους μη θέλοντας
να εργασθώσιν αυτοπροσώπως, την πληρωμήν
αναλόγου προς τα ημερομίσθια αυτού. Το τοιούτον θα εκτελήται κατόπιν εγκρίσεως.
Αρθρ. 64. Οι πόροι των Δήμων των πόλεων
αποτελούνται εκ των μέχρι τούδε εισπραττομένων δημοτικών φόρων, υπολογιζομένων και
κανονιζομένων επί το δικαιότερον τη εγκρίσει
του Γενικού Διοικητού και εξ όσων τα δημοτικά συμβούλια ήθελον ψηφίσει εις το μέλλον
συμφώνως προς το 56 άρθρον.
Αρθρ. 65. Οι πόροι των επαρχιωτικών δήμων θα ήναι επί του παρόντος μάλλον εκούσιοι έρανοι, ήτοι ποσοστόν τι επί των προϊόντων είτε εις είδη, είτε εις χρήματα. Το
ποσοστόν δε τούτο θα ψηφίζη το Δημοτικόν
Συμβούλιον εκάστου Δήμου, επί τη βάσει των
αναγκών του Δήμου και του ευφόρου ή αφόρου του έτους.
Αρθρ. 66. Πόσοι γενικώς των Δήμων θα
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Το Μεγάλο Κάστρο
ήναι τα πρόστιμα άτινα θα επιβάλλωσι τα ειρηνοδικεία ως πταισματοδικεία και άτινα θα
εισπράττωνται παρά του δήμου εκείνου ενώ
διεπράχθη το πταίσμα. Ο Δήμαρχος των Δημοτικών παρέδρων, θα καταγγέλλη πάντα παραβαίνοντα τας αστυνομικάς διαταγάς και θα
παρίσταται ως δημόσιος κατήγορος εις τα
πταισματοδικεία. Άνευ αποφάσεως του πταισματοδικείου δεν δύναται να εισπράξη πρόστιμον ο Δήμαρχος.
Αρθρ. 67. Εντός του 7/βρίου μηνός εκάστου
έτους ο Δήμαρχος θα συντάττη και υποβάλλη
τον διά το επόμενον έτος προϋπολογισμόν των
εσόδων και εξόδων του δήμου του, υπό την
συζήτησιν και επιψήφισιν του οικείου δημοτικού Συμβουλίου, τούτο δε, εντός το πολύ δεκαπέντε ημερών, οφείλει να συζητήση και επιψηφίση αυτόν, επιφέρον και τας όσας τυχόν
ήθελε κρίνει αναγκαίας μεταρρυθμίσεις.
Αρθρ. 68. Εντός του Φεβρουαρίου εκάστου
έτους ο Δήμαρχος αφ’ ενός και ο Δημοτικός εισπράκτωρ αφέτερου θέλουν υποβάλλει έκαστος ίδιον απολογισμόν των κατά το παρελθόν
έτος εξόδων εις την εξέλεγξιν και επιψήφισιν
του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δημοτικός δε εισπράκτωρ θέλη συνυποβάλλει και τα στελέχη
των εκδοθέντων και εξαργυρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων μετά των λοιπών δικαιολογητικών της πληρωμής.
Αρθρ. 69. Το Δημοτικόν Συμβούλιον οφείλει εντός δεκαπέντε ημερών να ενεργήση την
εξέλεγξιν και ν’ αποφανθή διά ψηφισματός
του περί του νομίμου ή μη του απολογισμού.
Αρθρ. 70. Τον υπό του Δημοτικού Συμβουλίου επιψηφιζόμενον προϋπολογισμόν ως και
τον απολογισμόν μεθ’ όλων των σχετικών εγγράφων θα υποβάλλη ο Δήμαρχος εις την αρμοδίαν Διοικητικήν Αρχήν προς έγκρισιν, μετ’
ιδίας αναφοράς, εν η θα εκθέτη και τας όσας
τυχόν ήθελεν έχει παρατηρήσεις.
Αρθρ. 71. Ουδεμίαν πράξις και ψήφισμα του
Δημοτικού Συμβουλίου θα έχη ισχύν και θα
ενεργήται, αν δεν υποβάλληται εις την Διοικητικήν Αρχήν και δεν εγκρίνηται παρά ταύτης.
Αρθρ. 72. Τον προϋπολογισμόν και απολογισμόν και παν ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, η Διοικητική Αρχή έχει το δικαίωμα
ν’ απορρίπτη ή μεταρρύθμιζη δια διαταγής της
ητιολογημένης, ην θα κοινοποιή προς τον οικείον Δήμαρχον, και ούτος προς το Δημοτικόν
Συμβούλιον. Εάν δε αι Δημοτικαί Αρχαία δεν

παραδέχονται την απόφασιν ταύτην, δύνανται
να υποβάλωσιν έφεσιν εις ανωτέραν Διοικητικήν Αρχήν.
Αρθρ. 73. Δια παν μέτρον των Δημοτικών
Αρχών αφορών εις την δημοτικήν εκπαίδευσιν,
ο Γενικός Διοικητής θα λαμβάνη γνώσιν αυτού,
ως θα γίνεται και περί πάσης άλλης πράξεως
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρθρ. 74. Δια πάσαν δαπάνην, ήτις προβλέπεται εις τον προϋπολογισμόν, δεν απαιτείται ουδ’ επιψήφισις του δημοτικού Συμβουλίου, ουδ’ έγκρισις της Διοικητικής Αρχής.
Πάσα όμως άλλη, ήτις ήθελεν απαιτηθή, δέον
να ψηφίζηται υπό του δημοτικού Συμβουλίου
και να εγκρίνηται υπό της Διοικητικής Αρχής,
άλλως πάσα πληρωμή είναι αδικαιολόγητος,
επομένως θα επιβαρύνει τον διατάξαντα την
πληρωμήν Δήμαρχον και τον ενεργήσαντα ταύτην δημαρχικόν εισπράκτορα.
Αρθρ. 75. Ο Δήμαρχος θα εκλέγη Δημοτικόν
εισπράκτορα αξιόχρεον και της εμπιστοσύνης
του, και θα υποβάλλη πρότασιν του διορισμού
αυτού προς τον αρμόδιον Διοικητήν (μουτεσαρίφην) δια της προϊσταμένης του αρχής. Ο Διοικητής δε, αφ’ ου εξετάση ακριβέστερον περί
του ποσού και του αξιοχρέου του προτεινομένου, θα διορίζη ή μη αυτόν. Εν τη δευτέρα περιπτώσει θα διατάσση τον Δήμαρχον να προτείνη έτερον.
Αρθρ. 76. Ο δημοτικός εισπράκτωρ οφείλει
να προσφέρη εγγυητήν αξιόχρεον διά το ποσόν το οποίον θα διαχειρισθή.
Αρθρ. 77. Έκαστος δήμαρχος θα έχη ένα
γραμματέα, τον οποίον θα διορίζη ανεξαρτήτως της γνωμοδοτήσεως των λοιπών δημοτικών αρχών ως και της Διοικητικής. Εάν δε παρουσιάζεται ανάγκη να έχη περισσότερον
προσωπικόν εις το γραφείον του, θα υποβάλλη
πρότασιν περί τούτου εις το Δημοτικόν Συμβούλιον και θα ζητή την έγκρισιν της διοικητικής αρχής. Τους υπαλλήλους δε τούτους θα
διορίζη ανεξαρτήτως.
Αρθρ. 78. Ο Δήμαρχος δύναται να έχη ένα
ή και περισσότερους δημαρχικούς κλητήρας
δια την ταχυδρομικήν και την άλλην υπηρεσίαν του, ους θα διορίζη επίσης ανεξαρτήτως,
αλλ’ αφού επιψηφίση την δαπάνην ταύτην το
Δημοτικόν Συμβούλιον και την εγκρίνη η Διοικητική Αρχή.
Αρθρ. 79. Ο Δήμαρχος και όπου είναι μικτός ο πληθυσμός και ο α. Δημοτικός πάρε-

δρος, δύνανται να λαμβάνωσιν αντιμισθίαν
τινά, οι λοιποί όμως δημοτικοί άρχοντες ουδεμίαν θα λαμβάνωσιν αντιμισθίαν.
Αρθρ. 80. Οι μισθοί των Δημάρχων ως και
των α. Δημαρχιακών Παρέδρων των εισπρακτόρων και των γραμματέων θα κανονίζωνται
υπό των Δημοτικών Συμβουλίων και θα εγκρίνωνται υπό της διοικητικής αρχής. Και εν τη
περιπτώσει δε ταύτη δύναται αύτη να μεταρρυθμίζη το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρθρ. 81. Οι δημοτικοί εισπράκτορες λαμβάνουσιν ως αντιμισθίαν ποσοστόν τι επί των
εισπράξεων κανονιζόμενον υπό του Δημοτικού
Συμβουλίου και εγκρινόμενον υπό της αρμοδίας διοικητικής αρχής.
Αρθρ. 82. Μόνος ο δημοτικός εισπράκτωρ
θα εισπράττη τα εισοδήματα του Δήμου, θα
κρατή και φυλάττη τα χρήματα και θα ενεργή
τας πληρωμάς. Επί τούτω δε θα κρατή τακτικά βιβλία, ήτοι εν διπλότυπον δια τας εισπράξεις και εν καθημερινόν και καθολικόν
δια τε τας εισπράξεις και τας δαπάνας.
Αρθρ. 83. Διά πάσαν πληρωμήν ο Δήμαρχος θα εκδίδη χρηματικόν ένταλμα, ο δε Δημοτικός εισπράκτωρ θα εξαργυρώνη αυτό
άνευ τοιούτου εντάλματος ο Δημοτικός εισπράκτωρ ουδεμίαν δύναται να ενεργήση πληρωμήν.
Αρθρ. 84. Εις έκαστον χωρίον, εκτός του
ορισθέντος ως έδρα του Δήμου, θα εκλέγηται
υπό των κατοίων εις ειδικός Πάρεδρος. Οι ειδικοί Πάρεδροι λογίζονται αντιπρόσωποι του
Δημάρχου εις τα χωρία των, επομένως θα μεριμνώσι περί της εκτελέσεως των διαταγών
του Δημάρχου, ας θέλει διαβιβάζει προς αυτούς, θα σπεύδωσι δε και να ειδοποιώσι παραχρήμα τον Δήμαρχον περί παντός συμβαίνοντος εις τα χωρία των. Οι ειδικοί πάρεδροι
ουδεμίαν θα λαμβάνωσιν αντιμισθίαν.
Αρθρ. 85. Πας Δημοτικός άρχων, υποπίπτων εις πλημμελήματα ή κακουργήματα και
φυλακιζόμενος εκπίπτει της θέσεώς του και
παύεται παρά του Γεν. Διοικητού.
Ακροτελεύτιον Άρθρον
Ο παρών νόμος δύναται να τροποποιηθή
υπό της μετά δύο έτη συγκαλεσθησομένης
Γεν. Συνελεύσεως, ιδίως ως προς το φορολογικόν σύστημα και να τελειοποιηθή ως προς
την αστυνομικήν και δικαστικήν δικαιοδοσίαν
των Δημάρχων.
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Σ’ εφαρμογή της Σύμβασης της Χαλέπας

Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης με 16 νόμους
ε την ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση
του δημοτικού νόμου, αλλά και άλλων νομοθετημάτων, ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση που είχαν συμφωνήσει επαναστάτες
και Υψηλή Πύλη, συμφωνία η οποία αποτυπώθηκε στη Σύμβαση της Χαλέπας. Μετά την επικύρωσή τους από το Σουλτάνο, ο Γενικός Διοικητής Ιωάννης

Μ

Φωτιάδης πασάς ενημέρωνε τους Κρήτες για την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης και την ενεργοποίηση των νέων
νόμων.
Με μια δίγλωσση προκήρυξη, που είχε ημερομηνία 12
Ιουνίου 1879, ο Φωτιάδης καλούσε χριστιανούς και μουσουλμάνους να βοηθήσουν στην εφαρμογή των 16 νόμων
που είχαν ψηφιστεί από την αρχή της χρονιάς. «Φέροντες

ταύτα εις γνώσιν των κατοίκων της νήσου, πεποίθαμεν
ότι δια του εγνωσμένου προς τους νόμους
σεβασμού αυτών θέλουσι συνδράμει αποτελεσματικώς
την Γεν. Διοίκησιν εις την πιστήν εφαρμογήν των νέων
μεταρρυθμίσεων, εξ ης προσδοκάται η παρά πάντων
ποθουμένη ευημερία και πρόοδος της νήσου», έγραφε ο
Γενικός Διοικητής.

Η δίγλωσση προκήρυξη, στα ελληνικά και τα οθωμανικά, του Γενικού Διοικητή Ιωάννη Φωτιάδη, για την ενεργοποίηση της μεταρρύθμισης, με βάση της Σύμβαση της
Χαλέπας. Η μεταρρύθμιση περιλάμβανε 16 νομοθετήματα, ανάμεσα στα οποία ήταν ο δημοτικός νόμος.
Το πρωτότυπο έγγραφο που παρουσιάζομε υπάρχει στη συλλογή Ι. Μιτσοτάκη, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
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Οι ονομασίες, οι έδρες και οι οικισμοί που τους συγκρό

Οι 86 πρώτοι δή
ετά την ψήφιση του πρώτου δημοτικού νόμου του
νησιού από την κρητική συνέλευση και την έγκρισή
του από την τουρκική διοίκηση, η Κρήτη χωρίστηκε σε 86 δήμους, με
διατάγματα που εξέδωσε ο Γενικός Διοικητής Ιωάννης Φωτιάδης πασάς. Στις αρχικές αποφάσεις οι δήμοι ήταν 84, όμως μετά
από τοπικές αντιδράσεις – φαινόμενο διαχρονικό!- δημιουργήθηκαν ακόμη τέσσερις
και καταργήθηκαν δύο, για να φτάσομε
στους 86: η Σπιναλόγκα, που ήταν κατοικημένη μόνο από Τούρκους και αρχικά
ανήκε στο δήμο Φουρνής, αποτέλεσε χωριστό δήμο, ενώ στη θέση του δήμου Πλατανιά της επαρχίας Κυδωνίας του τμήματος
Χανίων δημιουργήθηκαν οι δήμοι Λάκκων
και Περιβολίων, ενώ από το δήμο Ασκύφου
του τμήματος Σφακίων διαχωρίστηκε η Ίμβρος που αποτέλεσε χωριστό οργανισμό,
και καταργήθηκε ο δήμος Αργουλέ, που
είχε δημιουργηθεί αρχικά, και εντάχθηκε
στο δήμο του Καλλικράτη.
Οι πέντε, τότε, νομοί της Κρήτης (η επίσημη ονομασία ήταν, τμήματα) είχαν:
Τμήμα Χανίων 17 δήμους, Τμήμα Σφακίων
14, Τμήμα Ρεθύμνης 16, Τμήμα Ηρακλείου
20 και Τμήμα Λασιθίου 19. Σύμφωνα με
τον πρώτο δημοτικό νόμο, κάθε επαρχία θα
έπρεπε να έχει από δύο έως 6 δήμους,
αλλά αυτό δεν τηρήθηκε, καθώς η Κυδωνία από τους 6, που αρχικά συγκροτήθηκαν, έφτασε τους 7, χωρίς να υπολογίζεται
η πόλη των Χανίων, έδρα τότε της διοίκησης, ενώ η Πυργιώτισσα είχε μόνον ένα. Ο
Νικόλαος Σταυράκης, στη «Στατιστική του
πληθυσμού της νήσου Κρήτης», που εξέδωσε το 1890 προκειμένου να παρουσιάσει την απογραφή του 1881, αναφέρει ότι
την περίοδο της απογραφής οι δήμοι ήταν
88. Είχαν αυξηθεί, δηλαδή, κατά δύο,
καθώς στην Πυργιώτισσα εκτός του Τυμπακίου δημιουργήθηκε και ο δήμος Κισσών, ενώ στην Ιεράπετρα δημιουργήθηκε
επιπλέον ο δήμος Καβουσίου. Παράλληλα,
το 1881 σε αρκετές περιπτώσεις, άλλαξαν
οι ονομασίες και οι έδρες. Κι όλα αυτά
παρά το γεγονός ότι ο πρώτος δημοτικός
νόμος προέβλεπε πως αλλαγές στους δήμους θα γίνονταν μόνο αφού περνούσε διάστημα τριών χρόνων. Ο αριθμός των 88
δήμων, πάντως, διατηρήθηκε και τα επόμενα χρόνια.
Προσθέτομε ακόμη ότι την εποχή εκείνη
δεν υπήρχε ακόμη η πόλη του Αγίου Νικολάου. Ο οικισμός άρχιζε να χτίζεται, αρχικά
ως μικρό λιμάνι, μετά την επανάσταση του
1866-69. Το τότε λιμανάκι ήταν ενταγμένο
στο δήμο Κριτσάς.
Ακόμη, όπως θα διαπιστώσομε από την
ανάγνωση του καταλόγου, τα χωριά, Αστυράκι, Καμαράκι, Φόδελε και Μάραθος εμφανίζονται να ανήκουν, ταυτόχρονα, σε δύο
δήμους! Αυτό συμβαίνει επειδή αρχικά
είχαν ενταχθεί στο δήμο Τυλίσσου και τα

Μ

Η δημοσίευση
των πρώτων
δήμων στην
“Κρήτη”
της 29ης
Σεπτεμβρίου
1879
(Βιβλιοθήκη
της Βουλής)

τέσσερα, καθώς και ο Καμαριώτης. Στη συνέχεια, όμως, Καμαριώτης, Αστυράκι και
Καμαράκι εντάχθηκαν στο δήμο Ανωγείων,
ενώ Φόδελε και Μάραθος στη Δαμάστα.
Έτσι, στον κατάλογο αυτό, που βασίζεται
στις πρώτες αποφάσεις της διοίκησης για

το σχηματισμό των δήμων, προφανώς από
λάθος παρέμειναν και στον παλιό και στον
νέο τους δήμο. Και τα πέντε χωριά, πάντως, που αργότερα επέστρεψαν στην Τύλισσο, αν και υπάγονταν στους δήμους του
Μυλοποτάμου και στη διοίκηση Ρεθύμνου,

δικαστικά και, ουσιαστικά, διοικητικά, ανήκαν στην επαρχία Μαλεβιζίου και στη διοίκηση του Ηρακλείου. Προσθέτομε, ακόμη,
ότι η επαρχία Βιάννου ανήκε την εποχή
εκείνη στο Τμήμα Λασιθίου.
Στη συνέχεια δημοσιεύομε τον κατάλογο
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τησαν, σύμφωνα με τα διατάγματα της Γενικής Διοικήσεως

μοι της Κρήτης
των 86 πρώτων δήμων του νησιού, με την
ονομασία που είχαν και τους οικισμούς
από τους οποίους συγκροτήθηκαν.
Χρησιμοποιούμε τις ονομασίες αλλά και
τα κείμενα, με τη μορφή και την ορθογραφία που δημοσιεύτηκαν στα διατάγματα
της διοίκησης, ακόμη κι αν εντοπίζομε διαφορετική από τη σημερινή γραφή ή υπάρχουν λάθη (π.χ., το Φόδελε αλλού γράφεται
Φόδελε κι αλλού Φώδελε κ.ο.κ.). Σημειώνομε ότι η γραφή στη συγκρότηση κάθε
δήμου δεν ήταν σταθερή. Αλλού, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται αιτιατική, αλλού
ονομαστική κ.λ.π. για την παρουσίαση των
οικισμών απ’ τους οποίους αποτελείται το
κάθε σχήμα.
Οι σημειώσεις συντάκτη (που παρουσιάζονται με τα χαρακτηριστικά αρχικά σ.σ.),
αλλά και οι σημειώσεις για την ακριβή
γραφή ( που εμφανίζονται με το γνωστό
«sic»)έχουν προστεθεί από εμάς.
Σημειώνομε ότι μέχρι τότε υπήρχαν μόνο
τρεις δήμοι στο νησί, αυτοί των Χανίων,
του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, των
τριών, δηλαδή, μεγάλων πόλεων, στους
οποίους υπήρχαν δήμαρχοι αλλά ήταν διορισμένοι και, ουσιαστικά, υπάλληλοι της
τουρκικής διοίκησης.
(Όσοι θα ήθελαν να κάνουν συγκρίσεις με
τους δήμους του 1881, ενημερώνομε ότι ο
κατάλογος είναι δημοσιευμένος στο έργο
του Ν. Σταυράκη για τη «Στατιστική», ενώ
είχαν αναδημοσιευτεί στο δεύτερο μέρος
του ένθετου αφιερώματος της «Π», «Κρήτης Ανθρωπογεωγραφία» (σελ. 125 κ.ε.),
που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του
2008 και υπάρχει στην ηλεκτρονική σελίδα
της εφημερίδας μας).

Α’
ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
Πόλις Χανίων
Η πόλις Χανίων μετά των πέριξ των τειχών του περιβάλλοντος αυτήν φρουρίου τάφρων, του Κουμ-Καπή μέχρι του παρά την
οδόν της Χαλέπας σφαγείου συμπεριλαμβανομένου, του δημοσίου κήπου και των
νεκροταφείων της Μουσουλμανικής, Ορθοδόξου, Καθολικής και Εβραϊκής κοινότητος
αποτελεί ένα δήμον.
ΚΥΔΩΝΙΑ
Η επαρχία Κυδωνίας διαιρείται εις τους
εξής επτά δήμους
Α. Δήμος Ακρωτηρίου, έχων έδραν το
χωρίον Αρώνι και περιλαμβάνων την κωμόπολιν της Χαλέπας και τα εξής χωρία
Κορακές, Πυθάρι, Γαλακάδο, Στέρναις,
Μουζουρά, Χωριδάκι, Ριζόσκλοπον, Καλόρουμα, Καθιανά, Αγρουλιδές, Χωραφάκια,
Καμπάνι, Κουνουπιδιανά, και τας Ιεράς
Μονάς της Αγίας Τριάδος και του Γουβερνέτου.
Β. Δήμος Κεραμιών, έχων έδραν το χωρίον Γερολάκκους, και περιλαμβάνων τα
εξής χωρία: Δρακώνα, Μαδαρό, Κάμπους,
Τζιχλοπήγαδον, Στηλιάρια, Πλατύβολα,

Θυμία, Αλωνάκι, Κοντόπουλα, Κατωχώρι,
Μαλάξα, Αλετρουβάρι, Αχλάδες, Άγιον Γεώργιον, Παναγία και Λούλος (sic).
Γ. Δήμος Περιβολίων, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα εξής
χωρία: Τζικαλαριά, Νεροκούρου, Μουρνηές,
Γαλατάν, Αγίαν Μαρίναν, Σταλόν, Βαρύπετρον, Δαράτζο και Τοπ αλτί.
Δ. Δήμος Αλικιανού, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα εξής
χωρία: Βατόλακον, Αγιά, Κυρτομάδον, Πατελάρι, Βρύσαις, Πλατανιάς, Κουφόν, Ψαθογιάννο, Σκηνές, Φουρνές, Παπιόλον,
Μανολιόπουλο, Αποθήκε(αι)ς, Σκονίζος,
Αγούστου, Γαροφαλανά και Διγαλιανά.
Ε. Δήμος Λάκκων, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα εξής
χωρία: Ζούρβα, Μεσκλά, Σκορδαλού, Σκαφιδάκια, Μονόσκαφη, Καράνου, Ορθουνι,
Καρές, Ζουριδιανά, Γιανουκιανά, Χωστή,
Ασκίδια, Πρασές, Νέα Ρούματα, Παππαδιανά, Σαλβαριανά, Αμύγδαλον και Θέρισσον.
ΣΤ. Δήμος Πυργού Ψηλονέρου, έχων
έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα εξής χωρία: Μόδι, Γεράνι, Λουτράκι,
Ξηροκάμπι, Ψείραις, Κοντομαρί, Μάλεμε,
Ξαμουδοχώρι, Μαριανά, Βλαχερονήτισσα,
Συρίλη, Πασαλιανά, Δικασίμες, Νεργιαννά,
Πετρές Νέον Χωρίον, Λίμνην, Μουλαομεριανά, Μουριζιανά, Καφούρος, Κεφάλι και
Δερές.
Ζ. Δήμος Αζιζιέ (σ.σ. ο δήμος Σούδας),
Η κωμόπολις Αζιζιέ θ’ αποτελέσει ίδιον
δήμον, κατά τα υπό της Γεν. Συνελεύσεως
αποφασισθέντα, εν τη λθ΄συνεδριάσει της 22
Φεβρουαρίου 1879.
ΚΙΣΣΑΜΟΣ
Η επαρχία της Κισσάμου διαιρείται εις
τους εξής εξ δήμους.
Α. Δήμος Σπηλιάς, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον, και περιλαμβάνων τα χωρία
Σπηλιά, Δρακώνα, Πολεμάρχι, Δέμπλα, Καμισιανά, Μαραθοκεφάλα, Αφράτα, Αστράτηγος, Ροδοπού, Άσπρα νερά, Καμάρα,
Μελισσουργιό, Βίνι, Νοχιά, Γερακιανά, Καρθιανά, Βασιλιόπουλο, Πισκοπή, Πλακάλωνα
και Δαρμαροχώρι.
Β. Δήμος Βουκολιών, έχων έδρα το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Βουκολιές, Κακόπετρον, Ρούματα, Επάνω
Κεφάλα, Κάτω Κεφάλα, Ανώσκελι, Φατακάδος, Γλώσσα, Σκαφιότος, Γαβαλομούρι,
Μούλετε, Σφιδιλιανά, Κουκομιχιλιανά, Ποντικιανά, Κάτω Βούβες, Επάνω Βούβες,
Ατζιμπραγού, Βασιλιανά και Καρές.
Γ. Δήμος Πανεθύμου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Πανέθυμον, Μουρί, Σάσαλον, Μαλάθυρον, Περιβολάκια, Κερά, Σφακοπηγάδι,
Τρία Αλώνια, Αρμενοχώρι, Αστρικόν, Κρύα
Βρύσιν, Αγ. Αντώνιον, Λιριδιανά, Καλεργιανά, Μεσονήσι, Γρα-κερά, Καλάμι και
Πρόδρομον.
Δ. Δήμος Καστελλίου, έχων έδραν την
ομώνυμον κωμόπολιν, περιλαμβάνων την

κωμόπολιν Καστέλλιον και τα χωρία Συρικάρι, Λουσακιές, Ζαχαργιανά, Μελαδιανά,
Ροφχιανά, Γαλοβάσι, Καναβάσι, Κεράδες,
Παλαιόκαστρο, Κάτω Παλαιόκαστρο, Μερεδιανά, Κουκουναρά, Χαλέπα, Τσικαλαργιά,
Καλάθενες, Αγ. Κυργιάννην, Τοπόλια, Βουργάρον, Ποταμίδα, Χουδαλιανά, Μάκρωνα,
Χαραθιανά, Αγίαν Άνναν, Κουρφαλώνα, Καλουδιανά, Δραπανιά, Καλεργιανά, Χαρχαλιανά, Νοπήγια, Κατζουματάδο.
Ε. Δήμος Μεσογείων, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Μεσόγεια, Πόρo(σ.σ. Πόρρω) Μεσόγεια, Αγ. Πάντας, Καμαρτζό, Αγ. Γεώργιον,
Νιοχωργιό, Φουρνάδον, Πεπεργιανά, Καλογιάννη, Παλιανά και Λάρδα.
ΣΤ. Δήμος των Εννέα Χωρίων, έχων
έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία Βλάτος, Ρογδιά, Λίμνη, Έλος,
Λούχι, Περιβόλια, Παππαδιανά, Αερινόν,
Κουτένι, Βαράδο, Πλοκαμιανά, Τζιτζιφιά,
Αμιγδαλοκεφάλα, Κεραμοτή, Κάμπον, Μελίσια, Σφινάρι και Κεφάλι.
ΣΕΛΙΝΟΝ
Η επαρχία Σελίνου διαιρείται εις τους
εξής τρείς δήμους.
Α. Δήμος Κανδάνου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Κάνδανον, Κακοδίκι, Βελανίδα, Στροβλιές,
Δρείς, Μοτζιανά, Κοπετούς, Σφακώ, Μάχια,
Παππαδιανά, Κάδρον, Αρμί, Πλιμελιανά,
Γρηγοριανά, Τζιβρεμιανά, Τραχινίακον, Σηδεριανά, Κουφαλωτοί, Ανισαράκι, Χατζουδιανά, Βαμβακάδες, Σκουδιανά.
Β. Δήμος Παλαιοχώρας, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία, Παλαιοχώρα, Πελεκάνον, Σαρακίνας,
Σπανιάκον, Αζογηρέ, Αγ. Θεόδωρον, Βαθύρουμα, Σκλαβοπούλα, Σφακιά, Μουστάκον,
Καλάμι, Τσισκιανά, Χουμισιανά, Χασί, Βαρδιανά, Κατσιβελιανά, Κακόν Κυνήγι, Ατσαλιανά, Σταυρόν, Ντιλιανά, Χόνδρου,
Γρηγοριανά, Κεφάλι, Καρμπουτσουλιανά,
Βλυθία, Κάλαμον, Αχλαδάκι, Ανύδρους,
Στράτους, Ασφενδιλέ, Πλατανιά και Προδρόμι.
Γ. Δήμος Καμπάνου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον, και περιλαμβάνων τα χωρία
Καμπανού, Αϊδονομερτέ, Ροδοβάνι, Αγριλές,
Μαράλα, Λειβαδά, Καμπανού, Επανωχώρι,
Αγ. Ειρήνην, Τεμένια, Παππαδιανά, Ζυμβροί,
Μερτί, Μάζα, Ροδοβάνι, Καμάρα, Μονή, Λειβαδά, Κουστογέρακον, Λειβάδα, Αγριλέ,
Μαράλιν, Βρε, Καμπανού, Σκάφη, Εργαστήρι, Τσισκιανά, Πρινέ, Επανωχώρι και
Αγίαν Ειρήνην.

Β’
ΤΜΗΜΑ ΣΦΑΚΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ
Η επαρχία Αποκορώνου διαιρείται εις
τους εξής τέσσαρας Δήμου.
1. Δήμος Βάμου, έχων έδραν την ομώνυμον κωμόπολιν Βάμον και περιλαμβάνων τα
χωριά Γαβαλοχώρι, Άνω Κεφαλά, Κάτω Κεφαλά, Δουλιανά, Κοπράνα, Αγ. Βασίλειον,
Αγ. Παύλον, Παλαιλόνι, Δρέπανον, Ξηρο-

στέρνι, Λυτσάρδα, Σούρη, Λυκοτιναρά,
Σέλιο, Καλαμίτσι, Αλέξανδρο, Αμυγδάλι,
Εξώπολι, Αζοκρομούρι και τα Μετόχια Καρίδι και Γετίμι.
2. Δήμος Φρε, έχων έδραν το ομώνυμον
χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία Νίπος,
Φρέ, Βαφέ, Κυργιακοσέλι, Χελιομουδιού,
Ραμνή, Καρές, Μελιδόνι, Νεροχώρι, Παϊδοχώρι, Πεμόνια, Κάινα, Άγιον Κωνσταντίνον,
Σηφιανά, Ζινζιφέ και τα μετόχια Κούκου,
Μπουζίδων, Πετρούλιδων και Συντσάνιδων.
3. Δήμος Καλυβών, έχων έδραν το χωρίον Αρμένους και περιλαμβάνων τα χωρία
Καλύβαις, Νέον χωρίον, Κατσουφρανά, Τσιβαρά, Πλάκα, Κόκκινο χωρίο, Κάμποι, Μαχαιρό, Πρόβαρμα, Στύλον, Μεγάλα χωράφια,
Παλαιόκαστρον, Σαμωνά και Μετόχιον Κελαΐδιδων.
4. Δήμος Προσνέρου, έχων έδραν το χωρίον Μαθέ και περιλαμβάνων τα χωρία
Πρόσνερον, Χάμπαθα, Μάζα, Φονέ, Ασπροσικιά, Δημητρουλιανά, Μουρί, Ξηλαδιανά,
Καβάλου, Πάτημα, Κάστελος, Φυλακή, Ασύ
Γωνιά, Δράμια και τα μετόχια Μπαλαρίνας
και Παλαιοκαστέλου.
ΣΦΑΚΙΑ
Η επαρχία Σφακίων διαιρείται εις τους
εξής εξ Δήμους.
1. Δήμος Χώρας Σφακίων, έχων έδραν
την ομώνυμον κωμόπολιν Χώρα Σφακίων
και περιλαμβάνων τα χωρία Κομιτάδες και
Μουρί, την Μονή της Παναγίας Θυμιανής και
την νήσον Γαύδον.
2. Δήμος Ανωπόλεως, έχων έδραν την
ομώνυμον κωμόπολιν και περιλαμβάνων τα
χωρία Λουτρόν Λιβιανά.
3. Δήμος Αγ. Ιωάννου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Αγ. Ιωάννην, Αράδαινα, Αγία Ρουμέλη
και Σαμαριά.
4. Δήμος Ασκύφου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον.
5. Δήμος Ίμβρου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον.
6. Δήμος Καλλικράτους, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Καλλικράτη, Ασφένδους, Κολοκάσια,
Πατσανό, Φραγκοκάστελον, Αργουλέ, Σκαλωτήν και Καψόδασος και την Μονήν Αγ.
Χαραλάμπους.
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η επαρχία Αγ. Βασιλείου διαιρείται εις
τους εξής τέσσαρας Δήμους.
1. Δήμος Σελιών, έχω έδρα το ομώνυμον
χωρίον και περιλαμβάνων τα χωριά Σελιά,
Ροδάκινον, Μύρθιω, Μαριού, Λευκόϊα, Ασώματον, Γιανιού, τα μετόχια Φοινικιά, Νέο
Χωρίον και την Μονήν του Πρέβελη.
2. Δήμος Κοξαρές, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Κοξαρέ, Καλή Συκιά, Αγ. Ιωάννης, Κουσελιανά, Παλαιόλουτρον, Τσικαλαργιά, Ατσιπάδα, Αγ. Βασίλειον, Φρατί, Αγ. Πελαγίαν,
Μιξόρουμα, Λαμπινή, Διπλοχώρι, Λάκκον,
Μουρνέ, Δαριβιανά και Σπήλι.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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3. Δήμος Αρδάκτου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Άρδακτον, Δρημίσκον, Κεραμέ, Αγαλιανού,
Ακτούντα, Βάτον, Κισσόν, Δουμαεργιό, Βρύσαις, Πλατανέ και Κούμια.
4. Δήμος Μελάμπων, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον περιλαμβάνων τα χωρία
Μέλαμπες, Σακτούργια, Κρύαν Βρύσιν και
τα μετόχια Βούλγαριν και Ορνέ.

Γ’
ΤΜΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Η πόλις Ρεθύμνης μετά των πέριξ των τειχών του περιβάλλοντος αυτήν φρουρίου τάφρων των χωρίων Περιβόλια, Λωβοχώρι,
Μασταμπά και τα μετόχια Ρισβάν αγά,
Μουσταφά, Φουρφουγιανού, Χαλατούλλου,
Καστελλακίων, Καραμουσάδενα και τους
Τεκέδες, Χασάν Μπαμπά και Σακαλόγλου,
αποτελεί έναν Δήμον.
ΕΠΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Η επαρχία Ρεθύμνης διαιρείται εις τους
εξής έξ Δήμους.
1. Δήμος Αμνάτου, έχων έδραν το ομώνυμο χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Άμνατον, Κυριάνα, Χάλικα, Καβούσια,
Μέση, Πύκραις, Καψαλιανά, το μετόχιον
Κόκκινον Μετόχι και την Μονήν Αρκαδίου.
2. Δήμος Πηγής, έχων έδραν το ομώνυμον
χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία Πηγή,
Αστέρι, Χαμαλεύρι, Βακαλοχώρι, Λούτρα,
Αγ. Δημήτριον, Άδελε, Αγ. Τριάδα, Αγ. Παρασκευήν, Μαρουλά και την Μονήν Αρσενίου.
3. Δήμος Χρωμοναστήρι, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Χρωμοναστήρι, Γιαννούδι, Ξεροχωριό,
Αγ. Μάρκον, Μύλους, Ρουσσοσπήτι, Αγ. Ειρήνην, Ανώγεια, Καπεδιανά, Πρασές, Χελί,
Μύρθιο, Όρος, Γουλεδιανά, Αμπελάκι,
Καρές, Φωτινού, Κούμους, Αρμένους, Σωματά και τα μετόχια Αλμπάνου, Αγρομούρους Δαφνές και την Μονήν Χαλεβή.
4. Δήμος Ατσιποπούλου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Ατσιπόπουλον, Πρινέ, Βεδέρους, Γεράνι, Μετόχια, Φρατζεσιανά, Κάτω Βαλσαμόνερον, Αγ. Ανδρέαν, Γωνιά, Επάνω
Βαλσαμόνερον, Μονοπάρι, Γάλλον, Κάστελον και τα μετόχια Αγ. Παύλον, Πετρέ και
Χαροκόπου.
5. Δήμος Ρουστίκων, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Ρούστικα, Καλονύκτην, Παλαιόλυμνον, Σαϊτούρες, Μαλάκ(ι)α, Μούντρος, Αγ. Κωνσταντίνον, Ζουρίδι, Αγ. Γεώργιον, Ρουμπάδο,
Βελονάδο, Αρολίθι, Αλώνες, Νησί, το Μετόχιον Καμπανού και την Μονήν Προφήτου
Ηλιού.
6. Δήμος Αργυρουπόλεως, έχων έδραν
το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία, Αργυρούπολιν, Κάτω Πόρο, Μπιλαντρέδο, Μαρουλούς, Επισκοπή, Αρκούδαινα,
Καρωτή, Κούφη, Όνυχα και την Μονήν Μυριοκεφάλων.
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ
Η επαρχία Μυλοποτάμου διαιρείται εις
τους εξής έξ Δήμους.
1. Δήμος Μαργαριτών, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον περιλαμβάνων τα χωρία
Μαργαρίταις, Πρίνον, Καϊναρτζά, Πισκοπή,
Ρούπαις, Έρφους, Αναχουρδομέτοχα, Πρινέ,
Λαγκά, Σκορδίλου, Αλφά, Μετόχι Καλέργου,
Πλευριανά, Άνω και Κάτω Τριπόδι, Κυνη-

γιανά, Μετόχι, Τζανακιανά, Ορθαί, Καραιταρέ και την τοποθεσίαν Ελεύθερνα, Σκουλούφια και μετόχι Βεργιανά.
2. Δήμος Μελιδονίου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Μελιδώνι (sic), Κάμπους, Μετόχια,
Μετόχια Χανοθιανά και Κλαροτζάνου, Αγγελιανά, Δαλαμπέλου, Ρουμελή, Σκεπαστή,
Συρεπιδιανά,
Εξάντη,
Λαμεργιανά,
Αγυιά,Μπαλή Μονή, Βλυχάδα, Πέραμα,
Βραχίμου, Ξουζανά, Χουμέρι, Πασσαλίταις,
Μελισσουργάκι, Καλαμά και Κρασούνα.
3. Δήμος Αυδανιτών, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Αυδανίταις, Δαφνέδες, Δαμαβόλου.
Αλιάκας, Καστρί, Μούτρον, Κεφάλι, Πισκοπή, Μούσαι, Αγ. Ιωάννην, Αγ. Μάμμαν,
Αβδελά, Γαρίππα και Κεραμπιά.
4. Δήμος Γαράζου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Γαράζου, Βενή, Λειβάδια, Μονή Δισκουρίου,
Κράνα, Κάλυβον, Ομάλα, Φαράτος, Απλαδιανά, Χελιανά, Κλεψίμια, Μουρτζανά και
Μονή Βούτσινα.
5. Δήμος Ανωγείων, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Ανώγεια, Καμαργιώτην, Μετόχια, Σύσαρχα,
Αξώ, Μετόχι, Χοχλίδη, Λειβάδα, Ζούλακη
(σ.σ. προφανώς Ζου το λάκκο, όπως αναφέρεται στον κατάλογο του 1881, δηλαδή τα
σημερινά Ζωνιανά), Αστυράκι και Καμαράκι.
6. Δήμος Δαμάστας, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Δαμάστα, Χώνος, Αλώιδες, Σύσσαις, Μονήν
Βοσάκου, Αΐμωνος, Θεοδώρα, Μακρυγιάννη,
Ασυρότους, Αγρίδια, Κωστεφάνου, Τσαχιανά, Μονήν Χαλέπα, Φώδελε, Μονήν Αγίου
Παντελεήμονος και Μάραθον.
ΑΜΑΡΙΟΝ
Η επαρχία Αμαρίου διαιρείται εις τους
εξής τρεις Δήμους.
1. Δήμος Μέρωνος, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Μέρωνα, Γιέννι, Καρίνες, Πατσί, Βολιόνες,
Παντάνασσα, Αποστόλους, Γερακάρι, Μεσανήσια, Ελένες, Καλογέρου, Κλεισίδι, Θρόνον,
Γέννα και τα μετόχια Βιένη, Αγ. Ειρήνη και
Κεφάλα.
2. Δήμος Μαναστηράκι (σ.σ. ή Μοναστηράκι) έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον
και περιλαμβάνων τα χωρία Μαναστηράκι,
Φουρφουράς, Βυζάρι, Πλατάνια, Αποσέτι,
Λαμπιώτες, Ψήγια, Νευς- Αμάρι, Αποσταγή,
Βρύσαις, Γουργουθούς, Καρδάκη, Εμηλέ, και
την Μονήν Ασωμάτων.
3. Δήμος Αποδούλου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Αποδούλου, Κλήμα, Σάττα, Πλάτανον,
Άδρακτον, Λαχριά, Βαθιακό, Αγ. Παρασκευή, Νίθαυρι, Κουραύτης, Αγ. Ιωάννην,
Χαρδάκι, Άνω Μέρος, Δρυγιάς και τα Μετόχια Καμάρα, Φανερωμένη, Καλοΐδωνα.

Δ
ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η επαρχία της πόλεως Ηρακλείου αποτελεί ένα και μόνον Δήμον περιλαμβάνοντα την
πόλιν Ηρακλείου και τα εντός της γνωστής
ακτίνος του φρουρίου (τοπ-αλτί) κείμενα μετόχια και νεκροταφεία
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ
Η επαρχία Πεδιάδος διαιρείται εις τους
εξής πέντε Δήμους.

1. Δήμος Καστελλίου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Καστέλλιον, Ασκούς, Ξυδά, Κασταμονίτσα, Αμαργιανό, Αγ. Παρασκευή, Λυλιανό, Διαβαδιά, Πηγαϊδούρι, Βυζαργιανό,
Καρουζιανό, Λαγού, Ασμάρι, Αποστόλους,
Ζοφόρους, Σαμπά, Θραψανό, Μουκτάρους,
Βαρβάρο, Σκλαβεροχώρι και τα μετόχια
Σπηριδιανό, Τζιγγούνα, Επάνω Καρουζανό
και Γαλαλιανό.
2. Δήμος Παναγιάς, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον περιλαμβάνων τα χωρία Παναγιά, Γεράκι, Αρμάχα, Νικητόν, Αυλή,
Ρουσσοχώργια, Κασάνους, Μαθιά, Έμπαρος
και τα μετόχια Μα(η)λιαράδον, Ξενιάκον,
Κατωφύγι, Θωμαδιανά, Αφρατή, Μάρθα,
Καραβάδο.
3. Δήμος Μοχού, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Μοχό, Αβδού, Κράσι, Γωνιαίς, Κερά, Κερά
(Μονή), Σφενδίλι, Ποταμιαίς, Ιεροσολυματική Μονή, Μάλλια, Χερσόνησος και των Μετοχίων (sic), Μυνητήν, Τσίγγαιναν, Άμπελον,
Κουτουλουφάρι, Πισκοπιανό.
4. Δήμος Επισκοπής, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Επισκοπή, Εληά, Σκαλάνι, Καρτερός,
Σγουροκεφάλι, Αγκάραθον (Μονή), Αϊτάνια,
Σταμνιούς, Επάνω Βάθια, Κάτω Βάθια,
Ανώπολιν, Ανώπολιν (Μονή), Γούρναις (Μετόχι), Γούβες, Σκοτεινό, Χαρασόν και μετόχιον Αγ. Τριάδα, Κόξαρη, Νεοχώριον,
Βορίτσιο (Μετόχι), Γαλίφα, Γάλιππε, Σκόπελα, Καλό χωριό, Βαθύ (Μετόχιον), Αγ. Γεώργιον (Μετόχιον).
5. Δήμος Αγ. Παρασκαίς, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον περιλαμβάνων τα χωρία
Αγ. Παρασκιαίς, Επάνω Αστρακούς, Κάτω
Αστρακούς, Βαρβάρους, Κελλιά, Φελίσια,
Αστρίτσι, Χουδέτσι, Μελέσσαις, Αγ. Βασίλειον, Σκυλούς, Πεζά, Καταλαγάρι, Κουνάβους, Κώμαις, Ζαγουριάνους (Μετόχι),
Γαλατάν, Βόνη, Μουρτζανόν (Μετόχιον του
Τεκέ), Σπηλιώτισσα (Σιναϊτική Μονή), Πατσίδαις.
(Τα χωρία Εληά, Σκαλάνι, Πατσίδαις και
άλλα τινά μη συμπεριλαμβανόμενα εν των
ανωτέρω καταλόγω των χωρίων της Πεδιάδος προσαρτηθήσονται εις τους οικείους δήμους).
ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΝ
Η Επαρχία Μαλεβυζίου διαιρείται εις
τους εξής τρείς Δήμους.
1. Δήμος Αγ. Μύρωνος, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Αγ. Μύρωνα, Πυργού, Σταυράκια,
Γεφυράκια, Βούταις, Καλέσα, Πετροκέφαλο, Πενταμόδι, Ευγενική (σ.σ. Αυγενική),
Κεράσα, Βλαχιανά και Σίβα.
2. Δήμος Κρουσώνος, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Κρουσώνα, Λουτράκια, Μονήν της
Ιερουσαλήμ, Κορφαίς, Κυθαρίδα, Σάρχον,
Μονήν Γοργολαΐνη, Κάτω Ασίταις, Επάνω
Ασίταις και Πρινιάν.
3. Δήμος Τηλίσσου (sic), έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Τήλισσον, Καμάρι, Μονήν Γωνιαίς,
Καμαράκι, Αστυράκι, Φόδελε, Μονήν Αγ.
Παντελεήμονος, Αχλάδα, Μονήν Σαββατιανών, Ρογδιά, Γάζι, τα μετόχια Καυροχώρι,
Κεραμούτσι και Μάραθον.
(Τινά των χωρίων του Δήμου Τηλίσσου
πρόκειται να προσαρτηθώσιν εις τους δήμους Μυλοποτάμου, συμφώνως προς τον

Δημοτικόν Νόμον, ορίζοντα τα ανέκαθεν
όρια των επαρχιών).
ΤΕΜΕΝΟΣ
Η επαρχία Τεμένους διαιρείται εις τους
εξής δύο Δήμους.
1. Δήμος Αχαρνών, έχων έδραν την ομώνυμον κωμόπολιν και περιλαμβάνων την
κωμόπολιν Επάνω Αρχάναις και τα χωρία
Κάτω Αρχάναις, Βασιλιαίς, Αγ. Σύλλαν,
Φοινικιά, Αγ. Βλάσιν, Σύλαμος, Στεργιανού,
Καλαμοχώρι, Μακρύν Τοίχον, Μετόχια και
Βαθύπετρο.
2. Δήμος Δαφνών, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Δαφναίς, Φορτέτσα, Καρκαδιώτισα, Ροκάνι,
Γέννα, Κόλαινα, Καλού, Γαλένι, Κανλί Καστέλι, Σινάπι και Βενεράτο.
ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ
Η Επαρχία Πυργιωτίσσης περιλαμβάνει
έναν δήμον τον εξής:
1. Δήμος Τυμπακίου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον, και περιλαμβάνων τα
χωρία Τυμπάκι, Αγ. Ιωάννην, Καμιλάρι, Πιτσίδια, Σίβαν, Βόρους, Φανερωμένην, Καλύβια,
Γληγοριά,
Λαγολιό,
Ρίζικα,
Μαγαρικάρι, Καμάραις, Τεμενέλι, Καλοχωράφιτας και Κισσούς.
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΝ
Η Επαρχία Καινουρίου διαιρείται εις
τους εξής τρείς Δήμους.
1. Δήμος Πλατάνου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Πλάτανον, Πομπηΐαν (σ.σ. Πόμπια!), Αληθινήν, Περί, Τριπιτά, Πετροκεφάλι, Πηγαϊδάκια, Απεζαναίς (Μονή), Κουσσέ, Γαβαλιανά,
Γιαλομονοχώρι, Αντισκάρι, Οδηγίτρια
(Μονή), Λίσταρος, Πλώρα, Απεσωκάρι,
Φλαθιάκαις, Βασιλικήν, Καντήλαν, Μιαμούν, Αγ. Κύριλλον, Κρότον και Ανώγεια.
2. Δήμος Αμπελούζου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Αμπελούζον, Αγ. Δέκα, Μοίραις, Καστέλλι, Βουρβουλίτην, Χουστουλιανά, Ρουφάς,
Μορόνι,
Κιρμουσοί,
Πλουτί,
Απόλυχνον, Βρέλι, Μητρόπολιν, Σεφεριανά,
Γαλιά και Μονόχωρον.
3. Δήμος Ζαρού, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Ζαρός, Ράφτην, Μούλια, Πανασόν, Σκούρβουλα, Γέργερι, Απομαρμά, Νήβριτον, Παλιάμα, Κούρτες, Βορίζα και τα μετόχια
Κέραμον, Παναγιά, Δρόσον, Φαρί, Καλαθιανά και Μάκραις.
ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΝ ΚΑΙ ΜΕΡΟΣ ΡΙΖΟΥ
Η Επαρχία Μονοφατσίου και μέρους
Ρίζου διαιρείται εις τους εξής πέντε Δήμους.
1. Δήμος Μεγάλων Βρυσών, έχων έδραν
το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Μεγάλαις Βρύσαις, Αγ. Βαρβάραν,
Αξέντι, Αγ. Θωμάν, Επάνω και Κάτω Αρδακτιά, Κάτω Μούλια, Γράντος, Τζακαροπουλιανά, Δούλη, Λαράνι, Βορού, Βαλή,
Καγκάλες, Ίνια, Πρεβελιανά, Στόλους, Λούραις, Ατζιπάδαις, Επάνω και Κάτω Άκρια,
Κουτού, Πετραδιά, Καβάλους, Λαγκάδα,
Βλέρωμα, Βαρβάρους, Ψηλιανά, Κερατοκεφάλι, Μωργιάς.
2. Δήμος Χάρακα, έχων έδρα το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Χάρακα, Σωκαράν, Πρετόρια, Εσωΐνη, Βελούλι, Ασίμη (sic), Ακάματο, Κάργια, Δυονύσι, Τάβγες, Βαγιονιά, Κουμάσα, Λούκια,
Φουρνοφάραγκον, Παναγιά, Στέρνες, Αγ.
Νικόλαον, Αγ. Φωθιά, Καπετανιανά, Πλατανιές, Παρανύμφους, Αμύγδαλον, Ζάμ-
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πρες, Μουρνιά, Πρινιάς, Περιβόλια, Εθιά,
Αχεντριάν, Μεσοχωριό, Ροτάσι, Πύργον και
Δεμάτρι (sic).
3. Δήμος Τεφελίου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Τεφέλιον, Κακό, Αγ. Γεώργιον, Χαράκι,
Παρθένι, Αγιογεωργικό (Μετόχιον), Αρμενώγεια, Μαδέ, Δαμάνια, Κεφάλα, Αρκάδι,
Μελιδοχώρι, Βοργιά, Πετροκεφάλια, Πλακιώτισσα, Κεφαλάδο, Μαχμούτ (μετόχι),
Χίντι (μετόχι), Λιγόρτυνον, Αποσελέμι, Ξηροκαμάραις, Αμουργιέλες και Περάφι (σ.σ.
Πυράθι).
4. Δήμος Αρκαλοχωρίου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Αρκαλοχώρι, Αλατζανή, Χουμέρι,
Πατζίδερο, Αλάγνη, Ρούμα, Στήρονας,
Γουρνιά, Ζήντα, Μηλιαρίσσα, Βιτζιλιά, Αγ.
Σεμ(ν)ή, Μουσούτα, Γάσιν, Χαντρού, Καλό,
Επάνω και Κάτω Πουλιά, Βουτουφού, Πάρτιρα, Πισκοπή, Ατσιπάδες, Νίσπητα,
Μπαιδά και Χαλεσό.
5. Δήμος Σχοινιάς, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρί
Σχοινιά, Δεμάτι, Καστελλιανά, Φαβριανά,
Φιλίππον, Σωρακιανό, Λαγούτα, Βακιότες,
Μητζητζήρι, Ίνι, Μαχαιρά, Μοναστηράκι,
Γαρίπαις, Κατσικάλι, Δραπέτι, Καλύβια,
Κακού, Τουρλοτή, Αγ. Αποστόλους (Μετόχιον Σινά), Χωριανά, Αγ. Νικήταν.

Ε΄
ΤΜΗΜΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΝ
Η Επαρχία Μεραμβέλλου διαιρείται εις
του εξής εξ Δήμους
1. Δήμος Βραχασίου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Βραχάσιον, Μύλατον, Λατσίδα και
τα μετόχια Κοτσαργιανός, Κουνάλι, Τσαπή,
Αγ. Αντώνιον και Ανώγεια.

2. Δήμος Νεαπόλεως, έχων έδραν την
ομώνυμον κωμόπολιν και περιλαμβάνων τα
χωρία Νεάπολιν, Βουλισμένην και τα χωρίδια Κουρούνα, Ομφαλιάν, Μακρυγέννισσαν,
Αγ. Σοφίαν, Φινοκαλιάν, Κουδουμάλους, Αγ.
Νικόλαον, Ανθομάνδραν, Ρωμανόν, Αμυγδαλιάν, Σούβλον, Αδραβάστον, Πέτρον, Περωνίδας, Ξηρά Ξύλα και Παράμπελα.
3. Δήμος Χουμεργιάκου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία, Χουμεργιάκον, Λίμναις, Πλατυπόδι,
Ληκυθιανά, Βρύσαις, Έξω Λακκόνια και τα
μετόχια Αμυγδάλους, Αρκουδιάν και Ζένια.
4. Δήμος Φουρνής, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Φουρνή, Καστέλιον, Επάνω χωρίον, Δοργιαίς, Καρύδι, Σχοινιαί, Βρουχάν, Λούμαν,
Ελούντα, Πιναίς, Σέλαις, Σκουράν και τα
μετόχια Κεράμου, Δοργιών, Καρδαμούτσα,
Αρωνίου.
5. Δήμος Σπιναλόγκας, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον.
6. Δήμος Κριτσάς, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Κριτσά, Μέσα Λακώνια, Τάμπιαις, Κρούσταν, Πάν, Καλόν Χωρίον και τον λιμένα
του Αγ. Νικολάου.
ΛΑΣΣΙΘΙΟΝ
Η επαρχία Λασσιθίου διαιρείται εις τους
εξής δύο Δήμους.
1. Δήμος Τσερμνιάδου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Τσερμνιάδου, Ποτάμους, Μέσα Λασσίθι, Μέσα Λασσιθάκι, Αγ. Κωνσταντίνον,
Μονή της Κρουσταλένιας, Μαρμακέτον,
Φαρσάρου, Λαγού και Πινακιανού.
2. Δήμος Ψυχρού, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Ψυχρόν, Μετόχιον, Γεροντομούρι, Πλάτην,
Μαγουλάν, Καμινάκι, Αδ(β)ρακώντε, Κουδουμαλιάν, Αγ. Γεώργιον και το Μονίδριον

Βιδιανού.
ΒΙΑΝΝΟΣ
Η επαρχία Βιάννου διαιρείται εις τους
εξής τρεις Δήμους.
1. Δήμος Επάνω Βιάννου, έχων έδραν
το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Επάνω Βιάννου, Χόνδρον, Κάτω
Βιάννου και Βαχόν.
2. Δήμος Αγ. Βασιλείου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Αγ. Βασίλειον, Αμυρά, Κεφαλοβρύσιον, Κρεβατάν, Πεύκους, Καλάμι και Ευκολόλον (sic).
3. Δήμος Μουρνιάς, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Μουρνιά, Επάνω και Κάτω Σύμην, Γδόχια,
Μύθους, Μύρτον, Χριστόν και Παρσάν.
ΙΕΡΑΠΕΤΡΟΣ
Η επαρχία Ιεραπέτρου διαιρείται εις τους
εξής τρεις Δήμους.
1. Δήμος Καστελλίου, έχων έδραν την
ομώνυμον κωμόπολιν και περιλαμβάνων
τα χωρία Καστέλλιον, Γιανάστι (σ.σ. Γιανίτσι), Κενδρί, Μακριλιάν και Μεσελέρους.
2. Δήμος Κατοχωρίου, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Κατοχώριον, Επανωχώριον, Παππαδιανά, Επισκοπή, Καπίστρι, Βασιλικήν, Μοναστηράκι, Αγ. Ιωάννην και Καβούσια.
3. Δήμος Ανατολής, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Ανατολήν, Μάλλαις, Αγ. Γεώργιον, Καλογέρους και Καλαμαύκαν.
ΣΙΤΕΙΑ
Η επαρχία Σιτείας διαιρείται, εις τους
εξής πέντε Δήμους.
1. Δήμος Λιμένος Σιτείας, έχων έδραν
την ομώνυμον κωμόπολιν και περιλαμβάνων τον Λιμένα Σιτείας και τα χωρία Πισκοκέφαλον, Πισκοπήν, Πετράν, Αγ.
Φωτιάν, Ρούσαν Εκκλησιάν, Μετόχια Πι-

σκοκεφάλου, Ζου, Σφακιά, Σαντάλι, Μαρωνιά, Τουρτούλους, Σωτήρα, Επάνω Επισκοπήν,
Αχλάδια,
Σκοπήν,
Χαμαίζι,
Παρασπόρι, Ρίζαν και Σκορδίλου.
2. Δήμος Τουρλωτής, έχων έδραν το
ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα
χωρία Τουρλωτή, Λάστρον, Σφάκαν, Μετόχια Τουρλωτής, Μέσα Μουλιανά και Έξω
Μουλιανά.
3. Δήμος Ρούκακα, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Ρουκάκαν, Ορνόν, Στραβοδοξάρι, Λάπιθον,
Γράς, Πεύκους, Δάφνην, Αγ. Μάμαντα και
Κρυγιά.
4. Δήμος Χαντράς, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Χαντράν, Λιθίναις, Παλαιοπέτσι, Συκιάν,
Βορί, Παπαγιαννάδον, Σκλάβους, Κανένε,
Βαβέλους, Καλαμαύκι, Εθιάν, Αρμένους,
Περιβολάκια, Απίδι, Τσο, Καλόν χωρίον,
Χαμαίτουλον, Λαμνώνι, Ζάκαθον, Ζήρον και
Κατελιώναν.
5. Δήμος Καρυδίου, έχων έδραν το ομώνυμον χωρίον και περιλαμβάνων τα χωρία
Καρύδι, Κατσιδώνι, Σίτανον, Μισιργιού, Ξερολίμνην, Παλεό (sic) Μητάτον, Μαγκασάν,
Παλαίκαστρον, Μονή Τοπλού, Χοχλακαίς,
Αζοκέραμον, Κελάργια, Αδραβάστους, Κλησίδι και Ζάκρον.
Σχεδόν το σύνολο της ύλης της εφημερίδα «Κρήτη» της 29ης Σεπτεμβρίου 1879
αφιερώθηκε στην παρουσίαση των πρώτων δήμων του νησιού. Σ’ αυτό το φύλλο
δημοσιεύεται ο αρχικός κατάλογος των 84
δήμων, πριν, δηλαδή, τις τροποποιήσεις
που μέχρι τις πρώτες δημοτικές εκλογές
του Οκτωβρίου εκείνης της χρονιάς ανέβασαν τον αριθμό τους σε 86 (Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων)
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Η προκήρυξη των εκλογών από τον Γενικό Διοικητή
τις 28 Σεπτεμβρίου 1879,
με μια προκήρυξή του
προς του Κρήτες, ο Γενικός Διοικητής ανακοίνωνε
την πραγματοποίηση των
πρώτων δημοτικών εκλογών στις 26
Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία θα
διαρκούσε επί τριήμερο και θα ολοκληρωνόταν την Κυριακή 28
Οκτωβρίου (στο κείμενο αναφέρεται
από λάθος ως ημερομηνία η 29η
Οκτωβρίου). Ο Φωτιάδης πασάς εξηγούσε και τους λόγους που καθυστέρησε η διενέργεια των εκλογών,
καθώς θα έπρεπε πρώτα να συγκροτηθούν οι δήμοι, έργο εξαιρετικά δύσκολο, όπως γνωρίζομε και από τη
σύγχρονη πραγματικότητα (…), αλλά
και η συγκρότηση των εκλογικών καταλόγων, των εφορευτικών
επιτροπών, κ.λ.π.
Ο Γενικός Διοικητής χαρακτήριζε
σπουδαίο δικαίωμα αυτό της εκλογής
των δημοτικών αρχών, καθώς ήταν η
πρώτη φορά που εφαρμοζόταν στην
Κρήτη. Μέχρι τότε, δημοτικές αρχές –
τύποις- υπήρχαν μόνο στις τρεις μεγάλες πόλεις του νησιού, και μάλιστα
διορισμένες, με περιορισμένη ευθύνη,
ενώ ο δήμαρχος είχε περισσότερο
ρόλο υπαλλήλου του κράτους. Και τόνιζε το θέμα της ομαλής συμβίωσης
χριστιανών και μουσουλμάνων, προς
όφελος της Κρήτης. «Θέσατε – σημείωνε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος
στους Κρήτες- ασφαλή τα θεμέλια
της αδελφοποιήσεώς σας,
κατανοούντες ότι ο σκοπός προς ον
άπαντες αποβλέπετε αφορά την κοινήν πρόοδον και ευημερίαν σας».
Νωρίτερα, στις 4 Αυγούστου, με εγκύκλιό του, ο Γενικός Διοικητής είχε
ζητήσει από τις τοπικές διοικήσεις
των τμημάτων του νησιού τη συγκρότηση των εκλογικών καταλόγων. Στην
εγκύκλιο αυτή αναφέρονταν:
“Δια ταύτα ευνόητον καθίσταται ότι
είναι φυσικώς αδύνατον να
διαταχθώσιν αι εκλογαί των δημοτικών αρχόντων εντός της υπό του 36
άρθρου οριζομένης διμήνου
προθεσμίας και ότι δέον να αναβληθώσιν αύται επί δύο εισέτι μήνας,
καθ’ ους ενεργηθήσεται η κατάρτισις
των εκλογικών καταλόγων επί τη βάσει των οποίων διεξαχθήσονται αι
εκλογαί αύται.
Ταύτα ανακοινούντες εις υμάς, σας
προσκαλούμεν όπως συμμορφούμενοι
επακριβώς προς τας διατάξεις του
άρθρου 9 του δημοτικού Νόμου προβήτε εις την κατάρτισιν των
εκλογικών καταλόγων εκάστου δήμου
συντάττοντες αυτούς κατά το επισυνημμένον υπόδειγμα επί τη βάσει των
γραπτών και υπογεγραμμένων
σημειώσεων των επιτροπών, εις ας
ανατίθησι την εργασίαν ταύτη το περί
ου ο λόγος 9 άρθρον του Δημοτικού

Σ

Νόμου.
Επειδή δε, ως εκ των ανωτέρω εξάγεται, η εργασία αύτη δέον αφεύκτως
να περατωθή εντός το πολύ δύω μηνών, οφείλετε να αναπτύξητε προς
τούτο άπασαν την ημετέρα
δρηστηριότητα, καθιστώντες υπευθύνους δια την τυχόν βραδύτητα εν
πρώτοις τους κυρίους επάρχους και
κατόπιν πάντα τυχόν υπάλληλον, εις
ον ήθελε ανατεθή σχετική τις προς
την εργασίαν ταύτην υπηρεσία, καθώς
και τα μέλη των υπό του 9 άρθρου
οριζομένων επιτροπών.
Προς τον σκοπόν τούτον οφείλετε να
θέσητε εις αυστηράν εφαρμογήν και
την περί πληρωμής προστίμου διάταξιν του 13 άρθρου του δημοτικού νόμου, επιβάλλοντες την ποινήν ταύτην
κατά παντός όστις “εξ αμελείας ή κακής προθέσεως ήθελε παρεμβάλλει
προσκόμματα εις την βραδείαν σύνταξιν και κατάρτισιν των καταλόγων
τούτων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ”

Η προκήρυξη
των εκλογών
Η προκήρυξη της 28ης Σεπτεμβρίου
με την οποία ανακοινώθηκε η διενέργεια των εκλογών έχει ως εξής:
Κρήτες,
Κύριον μέλημα της Γενικής
Διοικήσεως της νήσου μετά την υπό
της Σεβ. Αυτοκρ. Κυβερνήσεως επικύρωσιν των υπό της Γεν. Συνελεύσεως ψηφισθέντων Νόμων και Κανονισμών υπήρξεν η ταχεία και
ακριβής εφαρμογή τούτων και η
αναδιοργάνωσις πάντων των κλάδων
της δημοσίας υπηρεσίας συμφώνως
προς τας επενεχθείσας νέας μεταρρυθμίσεις.
Εκ των νόμων και Κανονισμών τούτων ετέθησαν ήδη εις ενέργειαν οι
αφορώντες την αναδιοργάνωσιν της
Χωροφυλακής και των Δικαστηρίων,
την σύστασιν των
συμβολαιογραφείων και υποθηκοφυλακείων, την τακτοποίησιν της λογιστικής υπηρεσίας, την εφαρμογήν
των ληφθέντων οικονομικών μέτρων,
την διακανόνισιν των πρό του 1866
παλαιών χρεών και την
πραγματοποίησιν άλλων τινών ήττονος λόγου αξίων μέτρων.
Το μέγα και σπουδαίον έργον, όπερ
εκέκλητο να επιτελέση η Γεν. Διοίκησις δια της εφαρμογής τοιούτων και
τοσούτων νομοθετημάτων, απήτει
αναμφιλέκτως ου μόνον μεγάλην
δραστηριότητα και ενδελεχή
εργασίαν, αλλά και χρόνον ικανόν
και μέσα ανάλογα.
Δυστυχώς η γνωστή δυσχερής οικονομική κατάστασις του τόπου σπουδαιότατον και δυσυπέρβλητον απε-

τέλει πρόσκομμα εν ταις προς τούτον εργασίαις της Γεν. Διοικήσεως, η
δε ανάγκη της κατεπειγούσης εφαρμογής αυτών δεν συνεβιβάζετο προς
την σμικρότητα του χρόνου, τον
οποίον είχεν εις την διάθεσίν της.
Εν τούτοις πάσας καταβαλούσα τας
εαυτής προσπαθείας, έφερε το
έργον τούτο εις σημείον, από του
οποίου δεν απέχει πολύ η τελεία και
οριστική αυτού αποπεράτωσις,
μικράν μεν απαιτούσα εισέτι, εργασίαν, πλειότερον όμως χρόνον και
μάλλον προσφόρους οικονομικάς
περιστάσεις.
Μόνη η εφαρμογή του δημοτικού
Νόμου εδέησε να αναβληθή πλειότερον των άλλων, αλλ’ η αναβολή
αύτη υπήρξε φυσική και αναπόδραστος συνέπεια των πολλών και
σπουδαίων προσπαρασκευαστικών
εργασιών, αίτινες απητούντο προς
τούτο.
Ήτο ανάγκη να ενεργηθή εν πρώτοις
η εις δήμους διαίρεσις των επαρχιών
της νήσου και η σύνταξις των δημοτικών καταλόγων, εργασίαι δι’ ας
κατηναλώθη ολόκληρον το παρελθόν
τετράμηνον και αίτινες κατά τας δοθείσας διαταγάς εις τας κατά τόπου
Διοικήσεις λήγουσι μόλις την 4ην του
προσεχούς μηνός Οκτωβρίου.
Επειδή δε μετά την κατάρτισιν των
καταλόγων τούτων είναι ανάγκη να
προηγηθώσι των εκλογών και άλλα
προσέτι προπαρασκευαστικά έργα
οία είσιν η τοιχοκόλλησις των καταλόγων, η διόρθωσις αυτών συνεπεία
των τυχόν γενησομένων ατιρρήσεων,
ο σχηματισμός των εφορευτικών
Επιτροπών, η ανακήρυξις των υποψηφίων, η κατασκευή και τοποθέτησις των καλπών, ο προσδιορισμός
των τόπων της ψηφοφορίας κ.τλ.,
εδέησε προς εκτέλεσιν τούτων να
χορηγήσωμεν εις τας διοικητικάς αρχάς 22 έτι ημερών προθεσμίαν και
να ορίσωμεν ως ημέραν ενάρξεως
των δημοτικών εκλογών καθ’
άπασαν την νήσον την 26
προσεχούς μηνός Οκτωβρίου,
ημέραν Παρασκευήν, ως ημέραν δε
αποπερατώσεως αυτών την 29 του
ιδίου, ημέραν Κυριακήν.
Κρήτες,
Είναι η πρώτη φορά καθ’ ην
προσκαλείσθε να εξασκήσητε εν τοιούτον τα μάλα σπουδαίον δικαίωμα
και να διεξάγητε εν τοιούτον εκλογικόν σύστημα.
Πρώτον ήδη Μουσουλμάνοι τε και
Χριστιανοί ως αδελφοί και συμπολίται καλείσθε άνευ διακρίσεως
θρησκεύματος να θέσητε εις μίαν και
την αυτήν κάλπην τα ονόματα των
συμπολιτών σας εκείνων, εις ους δια
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης σας
αναθέτετε την διεύθυνσιν των δημοτικών υμών πραγμάτων, εκ της

τιμίας και πατριωτικής διαχειρίσεως
των οποίων εξήρτηται κατά μέγα μέρος η ευημερία και προαγωγή της
υμετέρας κοινής πατρίδος.
Δείξατε λοιπόν ότι συναισθανόμενοι
το μέγεθος και την ιερότητα του δικαιώματος, όπερ εκτήσασθε τη επινεύσει του φιλολάου ημών Άνακτος,
δύνασθε να εξασκήσητε αυτό μεθ’
όλης της δυνατής επιτυχίας.
Τιμήσατε δια της καλής χρήσεως της
ελευθερίας ημών ψήφου την
παιδείαν και την χρηστότητα,
δεικνυόμενοι ανώτεροι των
φυλετικών διακρίσεων και των προσωπικών συμπαθειών σας.
Θέσατε ασφαλή τα θεμέλια της
αδελφοποιήσεώς σας, κατανούντες
ότι ο σκοπός προς ον άπαντες αποβλέπετε αφορά την κοινήν πρόοδον
και ευημερίαν σας.
Τηρήσατε μετά θρησκευτικής ευλαβείας την τάξιν, σεβόμενοι τους νόμους, ους υμείςαυτοί διά των νομίμων αντιπροσώπων σας εθεσπίσατε.
Δείξατε τέλος ότι είσθε λαός άξιος
των προνομίων και δικαιωμάτων, δι’
ων ο φιλόλαος Άναξ επροίκισε την
πατρίδα σας και ενισχύσατε διά του
παραδείγματος και της συμπράξεώς
σας τας προσπαθείας υπέρ ημών
καταβάλλει η Διοίκησις τη νήσου
σας.
Κρήτες,
Κατά την εξάσκησιν του δικαιώματός σας τούτου θέλετε μείνει
εντελώς ελεύθεροι και
ανεπηρέαστοι. Αι κατά τόπου, διοικητικαί, δικαστικαί και αστυνομικαί
αρχαί διετάχθησαν να σεβασθώσι
και να φρουρήσωσι την ελευθερίαν
της συνειδήσεως των ψηφοφόρων,
εδόθη δε εις άπαντας τους υπαλλήλους και τα όργανα της εξουσίας να
εννοήσωσιν ότι αυστηρά αναμένει τιμωρία εκείνον εξ αυτών όστις εμμέσως ή αμέσως ήθελεν αποπειραθή
να παραβιάση την ελευθερίαν της
ψήφου σας.
Έχετε λοιπόν εντελώς ελεύθερον το
στάδιον της ανεπηρεάστου χρήσεως
των ψήφων σας και δεν δικαιούσθαι
εν περιπτώσει κακής χρήσεως του
δικαιώματός σας να αιτιάσθε η υμάς
τους ιδίους.
Η Γεν. Διοίκησις πέποιθεν
αδιστάκτως εις το τοσάκις εκδηλωθέν φιλόνομον και φιλήσυχον πνεύμα
των κατοίκων της νήσου, διό και
εύελπις καλεί άπαντας τους το
δικαίωμα του εκλέγειν κεκτημένους,
ινα την 26 του προσεχούς μηνός
Οκτωβρίου προσέλθωσιν εις την
εκλογήν των δημοτικών αρχόντων
σας.
Εν Χανίοις τη 28 Σεπτεμβρίου 1879.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ι. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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Οδηγίες προς τους διοικητές και τους επάρχους
για την προετοιμασία των εκλογών
έκα ημέρες πριν την προκήρυξη
των εκλογών, με ανακοίνωση
προς τους Κρήτες, ο Γενικός Διοικητής έδινε οδηγίες προς τους
διοικητές των τμημάτων και
τους επάρχους του νησιού προκειμένου να
προετοιμαστεί η εκλογή, να συγκροτηθούν
τα ψηφοδέλτια κ.λ.π. Η εγκύκλιος είχε σταλεί στις 18 Σεπτεμβρίου και σ’ αυτήν προσδιοριζόταν ότι η εκλογή θα ξεκινούσε στις 26
Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, θα ολοκληρωνόταν δε την Κυριακή. Όμως και πάλι
αντί 28 αναφερόταν ως ημερομηνία η 29η
Οκτωβρίου. Προφανώς αυτό ήταν ένα λάθος
που εξαρχής έγινε και αναφερόταν σε κάθε
επίσημη εγκύκλιο ή προκήρυξη.
Η εγκύκλιος της 18ης Σεπτεμβρίου ήταν η
παρακάτω:

Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΟΥΣ
Περί των Δημοτικών εκλογών
Αριθ. Πρωτ. 632
Αριθ. Διεκπ. 450
Εν Χανίοις τη 18 Σεπτεμβρίου 1879.
Δια της υπ’ αριθμ’ Πρωτ. 423 (Διεκπ. 302)
και υπό ημερομην. 4 Αυγούστου ε.ε ημετέρας εγκυκλίου προσεκαλέσαμεν υμάς ίνα εντός διμήνου προθεσμίας ενεργήσητε την κατάρτισιν των εκλογικών καταλόγων, επί τη
βάσει των οποίων μέλλουσι να διεξαχθώσιν
αι εκλογαί των δημοτικών αρχόντων.
Η ρηθείσα δίμηνος προθεσμία λήγει την
4ην ακριβώς του προσεχούς μηνός Οκτωβρίου, είναι δε ανάγκη, όπως αμέσως αι
κατά τόπους διοικητικαί αρχαί προβώσιν εις
τας λοιπάς προς διεξαγωγήν των εκλογών
προπαρασκευαστικάς εργασίας.
Αι εργασίαι αύται συνίστανται κυρίως εις
την τοιχοκόλλησιν των καταλόγων (άρθρ. 11
του Δημ. Νόμου) εις την διόρθωσιν αυτών
συνεπεία των τυχόν γενησομένων αντιρρήσεων (αρθρ. 12) εις την σύστασιν των Εφορευτικών Επιτροπών (αρθρ. 14-27) εις την
ανακήρυξιν των υποψηφίων και την κατασκευήν και τοποθέτησιν των καλπών (άρθρ.
28-33) εις τον προσδιορισμόν των τόπων της
ψηφοφορίας (αρθρ. 32), και εις άλλας δευ-

τερευούσας τινάς διατυπώσεις, προβλεπομένας σαφώς υπό του Δημοτικού Νόμου.
Εχοντες υπ’ όψει ότι δια το κατεπείγον
της εφαρμογής του ειρημένου νόμου οφείλομεν να μη αναβάλωμεν επι πλέον τον καταρτισμόν των δημοτικών αρχών και συμβουλίων, φρονούμεν ότι εάν μετά την 4ην
Οκτωβρίου, καθ’ ην δέον να λήξη εξάπαντος
η σύνταξις των δημοτικών καταλόγων, προσθίσωμεν εισέτι 22 ημέρας μέχρι της ενάρξεως των εκλογών, έχομεν εις την διάθεσιν
ημών ανάλογον χρονικόν διάστημα, επαρκούν εις την εκτέλεσιν πασών των ανωτέρω
μνημονευομένων προπαρασκευαστικών εργασιών.
Δια τούτο ορίζομεν ως ημέραν μεν ενάρξεως των δημοτικών εκλογών ταυτοχρόνως
καθ’ άπασαν την νήσον την 26 προσεχούς
μηνός Οκτωβρίου, ημέραν Παρασκευήν, ως
ημέραν δε αποπερατώσεως αυτών την 29
του ιδίου, ημέραν Κυριακήν (αρθ. 35) .
Τούτο εγκαίρως από τούδε πληροφορούμενοι δια της παρούσης εγκυκλίου υμών,
οφείλετε όπως αναπτύξητε πάσα την υμετέραν δραστηριότητα και ενέργειαν εις τρόπον
ώστε τα πάντα να ώσιν έτοιμα την παραμονήν της εκλογής, ουδεμία δε να επέλθη αναβολή ή ανωμαλία περί την ψηφοφορίαν ως
εκ της παραμελήσεως έστω και του ελαχίστου καθήκοντος εξ όσων επιβάλλει εις υμάς
ο νόμος.
Είναι η πρώτη φορά καθ’ ην ο λαός της
νήσου προσκαλείται να συμμορφωθή προς
τοιούτον ψηφοφορίας σύστημα και να εξασκήση τοιούτον τα μάλα σπουδαίον εκλογικόν δικαίωμα.
Πρώτον ήδη άπαντες οι κάτοικοι ανεξαιρέτως θρησκεύματος ως συμπατριώται και
αδελφοί προσκαλούνται ίνα από κοινού
υποδείξωσι τους συμπολίτας αυτών εκείνους
εις ους εμπιστεύονται την διεύθυνσιν των
δημοτικών πραγμάτων, εκ της πεφωτισμένης
και τιμίας διαχειρίσεως των οποίων εξαρτάται κατά μέγα μέρος η πρόοδος και ευημερία της νήσου.
Και δια το καινοφανές λοιπόν και το περί
τας διατυπώσεις ποικίλον του συστήματος
τούτου ενδεχόμενον είναι να αναφυώσι δυσχέρειαι και ανωμαλίαι προς αποφυγήν και
εξομάλυνσιν των οποίων οφείλομεν παντί

σθένει να εργασθώμεν και μεριμνήσωμεν.
Τούτο προβλέψας και ο Νόμος ανέθηκεν
εις την Διοίκησιν και τα όργανα αυτής την
εποπτείαν και διεύθυνσιν των εκλογών της
πρώτης ταύτης περιόδου, προς τον σκοπόν
του να θέση ασφαλή τα θεμέλια του τοιούτου εκλογικού συστήματος και καταστηση
τας πρώτας ταύτας εκλογάς υπογραμμόν
κατά τας επομένας περιόδους.
Οφείλουσιν όθεν πάντες οι υπάλληλοι
ανώτεροί τε και κατώτεροι να αναδειχθώσιν
άξιοι της αποστολής αυτών ταύτης και δια
της δραστηρίας, αμερολήπτου και ανεξαρτήτου ενεργείας των να εφελκύσωσι την εμπιστοσύνην των κατοίκων και να δώσωσι το
καλόν παράδειγμα εις τας δημοτικά συμβούλια και τας εφορευτικάς επιτροπάς, αίτινες μέλλουσι διευθύνωσι τας εκλογάς εις
τας μελλούσας περιόδους.
Εχοντες υπ’ όψει σας τον νόμον, σαφώς
και λεπτομερώς διαγράφονται τα καθήκοντα
των τε Διοικητικών υπαλλήλων, των εφορευτικών επιτροπών και των αστυνομικών οργάνων, δεν έχετε ανάγκην πλειοτέρας εκ μέρους ημών αναπτύξεως.
Προς αποφυγήν όμως πάσης παρεννοήσεως οφείλομεν να επιστήσωμεν την υμετέραν προσοχήν εις τα εξής κυρίως αντικείμενα.
Η εκλογή των αποτελεσόντων τας εφορευτικάς επιτροπάς υπαλλήλων δέον να ή
τοιαύτη, ώστε να περιέχη πρόσωπα, δυνάμενα να καταστήσωσι τας διατάξεις του νόμου, να ποδηγετήσωσι τους κατοίκους εις
την εξάσκησιν του τοιούτου αυτών δικαιώματος, να φρουρήσωσι την τάξιν και να εξασφαλίσωσι την ελευθερίαν της συνειδήσεως
των ψηφοφόρων.
Προς τούτοις οφείλετε να υποδείξητε εις
τους υποψηφίους την ανάγκην του να συμμορφωθώσι προς τα άρθρα 29 και εφεξής
του Δημοτικού Νόμου και να δώσητε εις
πάντας να εννοήσωσιν ότι δεν δύνανται να
ψηφοφορήσωσιν ειμή εκείνους, οίτινες εγκαίρως δηλώσαντες την υποψηφιότητά των
ανεκηρύχθησαν υπό των Διοικητικών αρχών
ως τοιούτοι (αρθρ. 39).
Δέον ωσαύτως να κατανοήσωσι πρώτον
μεν αι Εφορευτικαί Επιτροπαί, είτα δε και
οι ψηφοφόροι άπαντες, ότι εν τοις ψηφοδελ-

τίοις δέον να γράφωνται απλώς τα ονόματα
των υποψηφίων, χωρίς να σημειούται ή διακρίνεται τίνα ψηφοφορώσιν ως δήμαρχον,
τίνα ως πάρεδρον κτλ.
Εις τους μεγάλους δήμους π.χ., ει ους
εκτός του δημάρχου, του α’ δημαρχικού παρέδρου και των δύο β’ δημαρχικών παρέδρων θα εκλεχθώσι και 10 μέλη του δημοτικού συμβουλίου, ήτοι το όλον 14 πρόσωπα,
οι ψηφοφόροι θα γράφωσιν εντός του ψηφοδελτίου 11 απλά ονόματα, χωρίς να σημειώσι τίνα προορίζουσι δι’ εκάστην θέσιν.
Κατόπιν, δε μετά την διαλογήν των ψήφων
οι αρμόδιοι ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι
θα ορίζωσι και ανακηρύττωσιν αυτούς συμφώνως προς τα άρθρα 45 και 46 του δημοτικού νόμου.
Επειδή δε ο λόγος περί των ειρημένων δύο
άρθρων, δεν θεωρούμεν από σκοπού να επιστήσωμεν σπουδαίως την υμετέραν προσοχήν και εις το έργον του καθορισμού και της
διακρίσεως των μικτών δήμων, καθώς και
της ανακηρύξεως του αναλόγου αριθμού των
εξ εκάστου θρησκεύματος απαιτουμένων δημοτικών αρχόντων συμφώνως προς τας διατάξεις των ειρημένων δύο άρθρων. Το έργον
τούτον καίτοι σαφώς υπό του νόμου κανονιζόμενον, εσφαλμένως όμως και μεροληπτικώς διεξαγόμενον δύναται να προκαλέση
σκάνδαλα και να γεννήση διαφοράς τας
οποίας οφείλουσιν άπαντες οι την εργασίαν
ταύτην επιφορτισμένοι υπάλληλοι να προλάβωσι δια προσεκτικής και αμερολήπτου
εφαρμογής των διατάξεων του νόμου. Αλλως, αναλαμβάνουσιν άπασαν την ευθύνην
των συνεπειών της εξ αμελείας ή κακής προθέσεως παρανόμου διεξαγωγής του έργου
τούτου και επισύρουσι κατ’ αυτών όλη την
αυστηρότητα του νόμου και των προϊσταμένων αρχών των. Εν τέλει εφιστώντες την
υμετέραν προσοχήν εις την εν γένει πιστήν
εφαρμογήν του νόμου, απεκδεχόμεθα την
δραστηρίαν και αυστηράν εκτέλεσιν των
υμετέρων καθηκόντων”.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ι. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Οι εφορευτικές επιτροπές των δήμων της Κυδωνίας
ια τις πρώτες δημοτικές εκλογές στην Κρήτη έχομε και
πληροφορίες για τη σύνθεση
μερικών εφορευτικών επιτροπών, τουλάχιστο για τους δήμους, της πόλης των Χανίων και αυτούς
της επαρχίας Κυδωνίας.
Στο δήμο των Χανίων, τον σημαντικότερο, τότε, του νησιού, καθώς σ’ αυτόν
ήταν η έδρα της Γενικής Διοίκησης, επικεφαλής τέθηκε ο Νικόλαος Σταυράκης,
γενικός γραμματέας, τότε, της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης, ο οποίος οργάνωσε και
διενήργησε την πρώτη πλήρη απογραφή

Γ

των κατοίκων του νησιού, επί τουρκοκρατίας, το 1881. Ανάμεσα στα ονόματα των
μελών των επιτροπών διακρίνομε και
αυτά άλλων επιφανών Κρητών της εποχής, όπως του Μανούσου Κουνδουράκη
(αργότερα Κούνδουρου), προέδρου της
Μεταπολιτευτικής Επιτροπής το 1895,
υπουργού στην περίοδο της Κρητικής Πολιτείας.
Η σύνθεση των εφορευτικών επιτροπών της επαρχίας Κυδωνίας (διατηρείται
η γραφή των ονομάτων) είχε ως εξής:
-Δήμος πόλης Χανίων, πρόεδρος Νικόλαος Σταυράκης, μέλη Χαρίλαος Καλαϊσ-

σάκης, Νεπήλ εφένδης, Ιζζέτ εφένδης,
Χουσεΐν εφένδης Καλιοντσάκης.
-Δήμος Ακρωτηρίου, πρόεδρος Ι. Ξενουδάκης, μέλη Ι. Αξελός, Φεχήμ εφένδης,
Α. Μενεγίδης, Αλή βέη Καουράκης.
-Δήμος Περιβολιών, πρόεδρος Αλή
εφένδης, μέλη Ανδρέας Εμμ. Ανδρουλιδάκης, Χαρ. Καλοϊδάς, Εμμ. Αγγελίδης,
Ακήφ εφένδης.
-Δήμος Κεραμιών, πρόεδρος Ρούσος
Κουνδουράκης, Χριστόφορος Αναραψάκης, Κ. Κυδωνάκης, Γ. Παππαδάκης, Γ.
Κουφάκης.
-Δήμος Λάκκων, πρόεδρος Χρήστος

Κονδυλάκης, μέλη Ι. Σκουλάς, Χουσεΐν
εφένδης Κολτζιμπασάκης, Γ. Καλαϊσσάκης, Αλή Ταλάτ βέης.
-Δήμος Πύργου Ψιλονέρου, πρόεδρος
Καδρή βέης, μέλη Επαμεινώνδας Σπανούδης, Εμμ. Αναστασάκης, Μεχμέτ Αλή
εφένδης, Μανούσος Κουνδουράκης.
-Δήμος Αλικιανού, πρόεδρος Κωνσταντίνος Παππαδογιαννάκης Φαζήλ εφένδης,
Ι. Κουφάκης, Άγγελος Αγγελίδης, Ριζά
εφένδης.
-Δήμος Αζιζιέ (Σούδας), πρόεδρος Χαλήλ Χιλμή εφένδης, Αχμέτ βέης, Χαλήμ
εφένδης, Μεχμέτ εφένδης, Ομέρ εφένδης.
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Ένα άρθρο της «Κρήτης» για τη σημασία της

«Απανταχού ο δήμος εθεωρήθη
η μεγάλη σημασία του νέου θεσμού των δήμων
για τα πράγματα του κρητικού λαού, κυρίως
των επαρχιακών περιοχών, σημείωνε με κύριο
άρθρο της η «Κρήτη» στις 13 Οκτωβρίου 1879,
δύο εβδομάδες πριν πραγματοποιηθούν οι δημοτικές εκλογές. Η εφημερίδα χαιρέτιζε τη συγκρότηση των
πρώτων δήμων, των «κυρίως κυβερνήσεων του λαού», όπως
έγραφε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «απανταχού ο δήμος εθεωρήθη η κυρίως κυβέρνησις του λαού». Στο άρθρο,
βέβαια, αναφέρεται ότι οι δήμοι θα ήταν 85, όπως ήταν η
αρχική διαίρεση του νησιού. Όμως, όπως και σε άλλο σημείο
του αφιερώματος σημειώνομε, οι διαμαρτυρίες κατοίκων, οι
αντιπαραθέσεις τοπικών κοινωνιών ή χριστιανών και μουσουλμάνων, ανάγκαζαν τη Γενική Διοίκηση σε αλλαγές
ακόμη και την τελευταία ώρα, μέχρι να οριστικοποιηθούν τα

Τ

νέα σχήματα.
Η εφημερίδα συνόψιζε και τις αρμοδιότητες αυτών των
«κυρίως κυβερνήσεων του λαού», υπογραμμίζοντας ότι
στην ευθύνη τους είναι «πάντα τα συντελούντα εις την ευημερίαν των κατοίκων, υπό την υλικήν και την πνευματικήν
συνάμα έποψιν». Δηλαδή, η δημιουργία και η συντήρηση
των μέσων συγκοινωνίας, των δημοσίων έργων, η δημόσια
υγιεινή και η δημόσια ηθική, η συγκρότηση των δημοτικών
σχολείων. Ειδικά τόνιζε τη μεγάλη εξουσία του κάθε δημάρχου των δήμων της υπαίθρου, «καθότι ο νόμος επιτρέπει αυτώ να ενασκή τοπικήν αστυνομίαν περιλαμβάνουσαν την τήρησιν της δημοσίας τάξεως, την επαγρύπνησιν
επί της δημοσίας υγείας και ηθικής, την επιτήρησιν επί των
πωλουμένων τροφίμων, την εξέλεγξιν της ακριβείας των
μέτρων και των σταθμών, την προφύλαξιν των αγροτικών

κτημάτων, και την καταδίωξιν των ζωοκλεπτών, δι ην εν
ανάγκη θα δύναται να εξοπλίζη τους εν τη δικαιοδοσία αυτού δημότας».
Απ’ όλα αυτά, πρόσθετε ο συντάκτης, καταλαβαίνει κανείς τη σπουδαιότητα της αποστολής τόσο του δημάρχου,
όσο και των παρέδρων και των δημοτικών συμβούλων, αλλά
και τη μεγάλη ευθύνη των ψηφοφόρων ώστε να εκλέξουν
τους καλύτερους.
«Ελπίζομεν ότι οι εκλογείς ουδένα θα έχωσι να αιτιώνται, ποιούμενοι την αρίστην δυνατήν εκλογήν, θεμελιούντες επί εδραίων βάσεων τους νέους δημοτικούς θεσμούς
και μη ανεχόμενοι να ίδωσι τούτους καταρρέοντας ευθύς
επ’ αρχής», κατέληγε το άρθρο, που αναδημοσιεύομε στη
συνέχεια ολόκληρο.

Aι δημοτικαί εκλογαί εν Κρήτη
λαός της Κρήτης καλείται
όπως μετ’ ολίγας ημέρας ενασκήση κατά πρώτην φοράν ουσιώδες και πολύτιμον δικαίωμα, το δικαίωμα του
εκλέξαι τας δημοτικάς αυτού αρχάς. Η Γενική Συνέλευσις, μεταξύ άλλων σπουδαίων
νομοθετημάτων, εψήφισεν, ως γνωστόν, και
Δημοτικόν Νόμον, όστις επικυρωθείς υπό της
Κυριάρχου Κυβερνήσεως, εδημοσιεύθη εγκαίρως και ήδη πρόκεται κατά πρώτον να
εφαρμοσθή. Επί τη βάσει του Νόμου τούτου
άπασα η νήσος διηρέθη εις 85 δήμους, εκάστης επαρχίας απαρτιζούσης από δύο μέχρι
έξ δήμων αναλόγως της εκτάσεως και του
πληθυσμού αυτής, εκάστης, δε των τριών μεγάλων πόλεων αποτελούσης ίδιον δήμον.
Μέχρι τούδε υπήρχεν είδος τι δημαρχίας εν
ταίς πόλεσι Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου, αλλ’ ούτε η σύστασις αυτών, ούτε ο
καταρτισμός, ούτε η συμμετοχή του λαού εν
τη εκλογή ήσαν τοιαύτα ώστε να παρέχωσιν
εις τας Δημαρχίας ταύτας τον χαρακτήρα
αληθούς δημοτικής αρχής, οίαν ο Δημοτικός
Νόμος της Γεν. Συνελεύσεως εννοεί να καταστήση ου μόνο εν ταις πόλεσιν, αλλά καθ’
άπασαν την Νήσον.
Πιστεύομεν ότι ο λαός της νήσου εννόησεν
ήδη, και θα νοήση έτι μάλλον, την μεγάλην
αξίαν του σπουδαίου τούτου δικαιώματος.
Ο δήμος είναι η πρώτη βάσις του οικοδομήματος της πολιτείας, παρ’ απάσαις δε ταις
κοινωνίαις, ταις τε αρχαίαις και ταις νεωτέραις, η σύστασις των δήμων και η κατάλληλος αυτών διοργάνωσις εφείλκυσε κατά
πρώτον την προσοχήν των νομοθετών. Απανταχού ο δήμος εθεωρήθη ως η κυρίως κυβέρνησις του λαού, και απανταχού ο λαός
εκλήθη απ’ ευθείας, όπως δια της ψήφου του
καταρτίση την αρχήν ταύτην την εις άμεσον
ευρισκομένην μετ’ αυτού συνάφειαν. Αρκεί
τις να ίδη οπόσον μέγα αξίωμα θεωρείται εν
Αγγλία το αξίωμα του δημάρχου, ποσάκις
τα κοινοβούλια της Γαλλίας και των άλλων
ευνομουμένων Κρατών επησχολήθησαν εις
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την τελειοποίησιν των δημοτικών αυτών νόμων, πόσον ζωηραί καθίστανται αι δημοτικαί εκλογαί εν πάσι τοις συνταγματικώς διεπομένοις Κράτεσιν, ίνα κατανοήση οποία
σπουδαιότης αποδίδοται εις την εν τη πολιτεία σημασίαν των δημοτικών αρχών.
Την σημασίαν ταύτην δεον να εκτιμήση
επισταμένως ο λαός της Νήσου, διότι εκ της
εκτιμήσεως ταύτης εξήρτηται η καλή χρήσις
του χορηγηθέντος αυτώ δικαιώματος, εκ της
καλής δε ή κακής τούτου χρήσεως η ευημερία και ο πλούτος των δήμων, ή τουναντίον
η ευθύς απ’ αρχής αποτυχία της ιδίας συστάσεως δήμων εν Κρήτη. Συνιστώμεν ιδία
εις τους εκλογείς την μελέτην του δημοτικού
Νόμου, διότι, χωρίς ν’ απαιτώνται θεωρίαι
επιστημονικαί, αυτή και μόνη η του νόμου
ανάγνωσις χορηγεί επαρκεί ιδέαν περί του
σπουδαίου μέρους όπερ αναλαμβάνει εν τω
μηχανισμώ της κοινωνίας η δημοτική αρχή
και περί της σημασίας της ανατιθεμένης
αυτή εντολής. Πάντα τα συντελούντα εις την
ευημερίαν των κατοίκων, υπό την υλικήν και
την πνευματικήν συνάμα έποψιν, η δημιουργία και συντήρησις των μέσων της συγκοινωνίας, των δημοσίων έργων και των φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων, η δημοσία υγιεινή
και η δημοσία ηθική, η σύστασις και η διατήρησις δημοτικών Σχολείων, πάντα ταύτα,
λέγομεν, εξήρτηνται εκ της δημοτικής αρχής
και των δημοτικών Συμβουλίων· εις τους
επαρχιωτικούς δε δήμους η εξουσία του Δημάρχου έχει μείζονα έκτασιν, καθότι ο νόμος
επιτρέπει αυτώ να ενασκή τοπικήν αστυνομίαν περιλαμβάνουσαν την τήρησιν της δημοσίας τάξεως, την επαγρύπνησιν επί της
δημοσίας υγείας και ηθικής, την επιτήρησιν
επί των πωλουμένων τροφίμων, την εξέλεγξιν της ακριβείας των μέτρων και των σταθμών, την προφύλαξιν των αγροτικών κτημάτων, και την καταδίωξιν των ζωοκλεπτών, δι
ην εν ανάγκη θα δύναται να εξοπλίζη τους
εν τη δικαιοδοσία αυτού δημότας. Εκ της γε-

νικής ταύτης συγκεφαλαιώσεως κατανοεί
νομίζομεν έκαστος την σπουδαιότητα της εντολής του δημάρχου και των περί αυτόν παρέδρων και συμβούλων, και επομένως την
σπουδαιότητα της προσοχής, ην οι εκλογείς
οφείλουσι να καταβάλωσιν όπως αναθέσωσι
την εντολήν ταύτην εις πρόσωπα δυνάμενα
να εκπληρώσωσιν αυτήν επαξίως. Δεν έχομεν βεβαίως την αξίωσιν ν’ απαιτήσωμεν
παρά του λαού όπως δημιουργήση εκ του μη
όντος πεπειραμένους δημάρχους και συμβούλους και εγκαταστήση ευθύς εξ αρχής,
πρότυπα δημαρχιών. Δυνάμεθα όμως να συστήσωμεν τοις ψηφοφόροις την εκλογήν των
αρίστων μεταξύ των εκτεθησομένων εν ταις
εκλογαίς ταύταις υποψηφίων, καθότι, επαναλαμβάνομεν, η επιτυχία του απαραιτήτου
θεσμού των δήμων εξήρτηται κυρίως εκ της
καλής εκλογής των προσώπων, εις α ανατεθήσεται η πρώτη τούτων εφαρμογή. Η εύρεσις των σχετικών αρίστων δημοτικών αρχόντων θα κατασταθή ευχερής τότε μόνον όταν
οι εκλογείς, Χριστιανοί και Οθωμανοί, αποτιθεμενοι πάσαν θρησκευτικήν, φυλετικήν ή
προσωπικήν μεροληψίαν, αποβλέψωσιν εις
την ευημερίαν του δήμου, προς ην το κοινόν
συμφέρον επιβάλλει πάσι να τείνωσιν. Ο δημοτικός νομος εξασφαλίζων αφ’ ενος τα ιδιαίτερα συμφέροντα και δικαιώματα τα
απορρέοντα εκ της πλειονοψηφίας ή μειονοψηφίας των εν εκάστω δήμω στοιχείων, τείνει αφ’ ετέρου εις την εναρμόνισιν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του των δια
της από κοινού ψηφοφορίας, Οθωμανών τε
και Χριστιανών.
Το πνεύμα του δημοτικού Νόμου, και την
ανάγκην του προ της κάλπης συνασπισμού
αμφοτέρων των στοιχείων προς ανάδειξιν
των αρίστων δημοτικών αρχόντων εξήγησε
σαφώς προς τον λαόν ο Γενικός Διοικητής
δια της από 28 Σεπτεμβρίου προκηρύξεως
αυτού, ήτις περιείχε τας επομένας αξιοσημειώτους υποθήκας:

Είναι η πρώτη φορά (έλεγεν η προκήρυξις της Α. Ε. ) καθ’ ην προσκαλείσθε να
εξασκήσετε εν τοιούτον τα μάλα σπουδαίον δικαίωμα και να διεξαγάγητε εν τοιούτον εκλογικόν σύστημα.
Πρώτον ήδη Μουσουλμάνοι τε και Χριστιανοί ως αδελφοί και συμπολίται καλείσθε άνευ διακρίσεως θρησκεύματος να θέσητε εις μίαν και την αυτήν κάλπην τα
ονόματα των συμπολιτών σας εκείνων, εις
ους δια της αμοιβαίας εμπιστοσύνης σας
αναθέτετε την διεύθυσιν των δημοτικών
υμών πραγμάτων, εκ της τιμίας και πατριωτικής διαχειρίσεως των οποίων εξήρτηται κατά μέγα μέρος η ευημερία και προαγωγή της υμετέρας κοινής πατρίδος.
Δείξατε λοιπόν ότι συναισθανόμενοι το
μέγεθος και την ιερότητα του δικαιώματος,
όπερ εκτήσασθε τη επινεύσει του φιλολάου
ημών Ανακτος, δύνασθε να εξασκήσετε
αυτό μεθ’ όλης της δυνατής επιτυχίας.
Τιμήσατε δια της καλής χρήσεως της
ελευθέρας ημών ψήφου την παιδείαν και
την χρηστότητα, δεικνυόμενοι ανώτεροι των
φυλετικών διακρίσεων και των προσωπικών
συμπαθειών σας.
Θέσατε ασφαλή τα θεμέλια της αδελφοποιήσεώς σας, κατανοούντες ότι ο σκοπός
προς ον άπαντες αποβλέπετε αφορά την
κοινήν πρόοδον και ευημερίαν σας.
Τηρήσατε μετά θρησκευτικής ευλαβείας
την τάξιν, σεβόμενοι τους νόμους, ους
υμείς αυτοί δια των νομίμων αντιπροσώπων
σας εθεσπίσατε. Δείξατε τέλος ότι είσθε
λαός άξιος των προνομίων και δικαιωμάτων, δι’ ων ο φιλόλαος Αναξ επροίκισε την
πατρίδα σας και ενισχύσατε δια του παραδείγματος και της συμπράξεώς σας τας
προσπαθείας, ας υπέρ υμών καταβάλλει η
Διοίκησις της νήσου σας.
Εν τη αυτή προκηρύξει ο Γεν. Διοικητής
διαβεβαιοί τον λαόν ότι “κατά την εξάσκησιν του δικαιώματος τούτου θα μείνη εντε-
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συγκρότησης των πρώτων δήμων στην Κρήτη

η κυρίως κυβέρνησις του λαού»
λώς ελεύθερος και ανεπηρέαστος, και
ότι αι κατά τόπους διοικητικαί, δικαστικαί και αστυνομικαί αρχαί διετάχθησαν
να σεβασθώσι και να φρουρήσωσι την
ελευθερίαν της συνειδήσεως των ψηφοφόρων, εδόθη δε εις άπαντας τους
υπαλλήλους και τα όργανα της εξουσίας να εννοήσωσιν ότι αυστηρά αναμένει τιμωρία εκείνον εξ αυτών, όστις
εμμέσως ή αμέσως ήθελεν αποπειραθή
να παραβιάση την ελευθερίαν της ψήφου. “Είναι μεν αληθές ότι αι πρώται
αύται δημοτικαί εκλογαί ενεργηθήσονται
υπό την επίβλεψιν των διοικητικών
υπαλλήλων, εξ ων καταρτισθήσονται αι
Εφορευτικαί Επιτροπαί· αλλά τούτο
προέβλεψεν αυτή η Γενική Συνέλευσις
ψηφίσασα εν των Δημοτικώ Νόμω την εκ
διοικητικών υπαλλήλων σύνθεσιν των
Επιτροπών κατά την πρώτην ταύτην περίοδον, ένεκα των δυσχερειών αίτινες
αναποφεύκτως θα συνοδεύσωσι την κατά
πρώτον ήδη γινομένην εφαρμογήν του
εκλογικού τούτου συστήματος. Κατά τας
επομένας περιόδους αι Επιτροπαί θέλουσιν εκλέγεσθαι υπ’ αυτων των δημοτικών Συμβουλίων εκ των μάλλον ευϋπολήπτων δημοτών. Η ενέργεια των
υπαλλήλων τούτων είναι άρα καθαρώς
διοργανωτική, η δε ελευθέρα εξάσκησις
του εκλογικού δικαιώματος είναι εξησφαλισμένη υπο της ρητής διαβεβαιώσεως του Γεν. Διοικητού, διακηρύξαντος ότι τιμωρηθήσεται αυστηρώς πας
όστις εμμέσως ή αμέσως ήθελεν αποπειραθή να παραβιάση την ψήφον των εκλογέων. Η Γεν. Διοίκησις άλλως τε ουδένα
έχει λόγον επεμβάσεως εις τας εκλογάς,
οι πολιτικοί δε και κομματικοί λόγοι οι
αλλαχού προκαλούντες τας επεμβάσεις
των διοικήσεων ενταύθα παντελώς ελλείπουσι. Δικαίως άρα ο διέπων εν τη νήσω
την ανωτάτην διοίκησιν λέγει εν τη προκηρύξει αυτού ότι εάν οι εκλογείς ποιήσωσι κακήν χρήσιν της ψήφου αυτών,
ουδένα έχουσι να αιτιώνται ή εαυτούς.
Ελπίζομεν όμως ότι οι εκλογείς ουδένα
θα έχωσι να αιτιώνται, ποιούμενοι την
αρίστην δυνατήν εκλογήν, θεμελιούντες
επί εδραίων βάσεων τους νέους δημοτικούς θεσμούς και μη ανεχόμενοι να ίδωσι
τούτους καταρρέοντας ευθύς απ’ αρχής.

Το πρωτοσέλιδο άρθρο της “Κρη΄της” για τη
σημασία των πρώτων δημοτικών εκλογών
(Βιβλιοθήκη της Βουλής)
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Ο άτλαντας του
Ρώσου φιλέλληνα
Πετρώφ, στα 1887,
για την
απελευθέρωση
της Κρήτης
Το 1887 ο Ρώσος
φιλέλληνας, όπως ο ίδιος
αυτοπροσδιοριζόταν και
υπέγραφε, Ιω. Πετρώφ
εξέδωσε φυλλάδιο με τον
τίτλο «Άτλας της
μεγαλονήσου Κρήτης» με
χρωματισμένους
χάρτες των επαρχιών της
δυτικής Κρήτης αλλά κι
έναν χάρτη του νησιού
χωρισμένου σε επαρχίες.
Το φυλλάδιο δεν
αποτελούσε απλή
γεωγραφική αναφορά,
αλλά μέσα απ’ αυτό
υποστήριζε τους αγώνες
των Κρητών για
απελευθέρωση και ένωση
με την Ελλάδα, κάνοντας
παράλληλα αναφορές στο
παρελθόν του
νησιού. Η χειρόγραφη, στο
μεγαλύτερο μέρος της,
σύνθεση που
αναδημοσιεύομε είναι απ’
αυτό το φυλλάδιο, που
διατηρείται στη βιβλιοθήκη
«Ερρίκου
Μοάτσου» του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Όπως διακρίνομε, εκτός
του χωρισμού της
Κρήτης στις επαρχίες και
τις πρωτεύουσές τους,
υπάρχουν
αναφορές στις αρχαίες
ονομασίες του νησιού,
κατάλογος με τις 100
πόλεις της αρχαιότητας,
εποχή απ’ την οποία
παρουσιάζονται
ζωγραφικές
αναπαραστάσεις, αλλά και
διάφορα αποφθέγματα,
του Αριστοτέλη,
Κρητών του 19ου αιώνα
και φιλελλήνων της
εποχής. Ανάμεσα σ’ αυτά
είναι και του ίδιου του
Πετρώφ, ο οποίος έγραφε:
«Η Ελλάς άνευ της Κρήτης
είναι οίκος άνευ οροφής».
Κάτω από το χάρτη
διαβάζομε κι ένα δίστιχο
για τους Κρήτες:
«Σε εμάς ετσάλανε
γραφτό πάντα
να πολεμούμε
πάντα να
σκοτονούμαστε
και στη σκλαβιά
να ζούμε»…
Στο αριστερό κάτω μέρος η
σοφή κουκουβάγια
συνοδεύεται από το
κεντρικό σύνθημα των
κρητικών αγώνων:
Ή ένωσις ή θάνατος.
Στη σύνθεση διακρίνομε
ακόμη θαλάσσιους
συμβολισμούς για πολλές
περιοχές, ενώ το Ηράκλειο
αναφέρεται ως νησί!
Ανάλογες συνθέσεις
υπάρχουν χωριστά και για
επαρχίες. Στη σελίδα 30
δημοσιεύομε αυτήν για την
επαρχία Ρεθύμνου.
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Οι πρώτες δημοτικές εκλογές στις 26-28 Οκτωβρίου 1879, τα προβλήματα και οι καταγγελίες για νοθεία

Χριστιανοί η μεγάλη πλειοψηφία
των πρώτων δημάρχων της Κρήτης
ι χριστιανοί δήμαρχοι κυριάρχησαν στις πρώτες δημοτικές
εκλογές του 1879. Από τα
στοιχεία που μπορέσαμε να
συγκεντρώσομε για τις εκλογές σε 57 δήμους, οι 48 ανέδειξαν χριστιανούς και οι 9 μουσουλμάνους δημάρχους.
Αυτό φυσικά έχει σχέση και με την πλειοψηφία χριστιανών ή μουσουλμάνων, καθώς, σύμφωνα με τον δημοτικό νόμο, στους
μικτούς δήμους (εκείνους που είχαν τουλάχιστο 40 οικογένειες από κάθε θρήσκευμα)
ο δήμαρχος ανήκε σ’ εκείνη τη θρησκευτική
κοινότητα που είχε τους περισσότερους κατοίκους στην πόλη, ανεξάρτητα αν ο ίδιος
συγκέντρωνε τις περισσότερες ψήφους.
Έτσι, για παράδειγμα, στα Χανιά όπου
ήταν περισσότεροι οι μουσουλμάνοι, πλειοψήφησε χριστιανός, αλλά εξελέγη, τελικά,
μουσουλμάνος. Στις επόμενες εκλογές του
1881, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Ν. Σταυράκης, από τους 88 δήμους, μόλις οι 10 ήταν μουσουλμάνοι.
Στους τρεις μεγάλους δήμους του νησιού,
Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο εξελέγησαν
μουσουλμάνοι, όμως στη Σητεία, που θεωρείτο η έδρα του Τμήματος Λασιθίου, ο δήμαρχος ήταν χριστιανός. Φυσικά το ίδιο
συνέβη και στα Σφακιά, όπου όμως υπήρχαν μόνο χριστιανοί. Αποκλειστικά από χριστιανούς κατοικούνταν και τα χωριά της
επαρχίας Λασιθίου, ενώ αμιγώς μουσουλμανικές περιοχές ήταν οι δήμοι Σούδας και
Σπιναλόγκας, οι μοναδικοί οικισμοί, εκτός
των τριών μεγάλων πόλεων, που αποτέλεσαν χωριστούς δήμους. Ο δήμος Σπιναλόγκας, μάλιστα, δημιουργήθηκε μετά την
έκδοση των σχετικών διαταγμάτων του Γενικού Διοικητή για τη σύσταση των δήμων,
καθώς το ζήτησαν οι μουσουλμάνοι κάτοικοί της. Αρχικά το νησί ήταν ενταγμένο στο
δήμο Φουρνής.
Αυτές οι πρώτες εκλογές διεξήχθησαν με
σημαντικά προβλήματα και καταγγελίες
για βία και νοθείες. Κι αυτά συνέβησαν
παρά το γεγονός η τουρκική διοίκηση και ο
χριστιανός Γενικός Διοικητής Ιωάννης Φωτιάδης πασάς ήθελαν να εμφανίσουν στην
Ευρώπη μια φιλελεύθερη πολιτική, μετά
και την ισχύ της Σύμβασης της Χαλέπας.
Άλλωστε η ανάγκη να δείξουν ένα φιλελεύθερο προσωπείο ήταν αυτή που οδήγησε
την Υψηλή Πύλη να παραχωρήσει στην
Κρήτη τις μεταρρυθμίσεις, με την ψήφιση
πολλών νόμων που εκχωρούσαν προνόμια
στους χριστιανούς. Προνόμια, πάντως, που
για άλλους λαούς θεωρούνταν αυτονόητα
και είχαν κατακτηθεί αιώνες πριν.
Στο Ηράκλειο υπήρξαν σοβαρές καταγγελίες για παρεμβάσεις της διοίκησης και
για νοθεία, ενώ, όπως αναφερόταν σ’ επιστολή που δημοσίευσε αθηναϊκή εφημερίδα

Ο

Ο οπλαρχηγός, Τεμένους Δημ. Ζουδιανός, μια μεγάλη μορφή των αγώνων
της Κρήτης, ήταν ο πρώτος δήμαρχος Δαφνών

(«Ώρα»), ο α΄ δημαρχιακός πάρεδρος
Μηνάς Ζαχαριάδης εξελέγη από τους μουσουλμάνους και δεν εκπροσωπούσε τους
χριστιανούς, όπως πρόβλεπε ο νόμος. Τις
καταγγελίες για τις πρώτες δημοτικές
εκλογές στο Μεγάλο Κάστρο επιβεβαιώνει
και ο υποπρόξενος της Ρωσίας στην πόλη
Ιωάννης Μιτσοτάκης, ο οποίος σε αναφορά
του προς τον προϊστάμενό του στα Χανιά
ονόμαζε τον Χουσνή Βέη Μιρζαδάκη, μουσουλμάνο της τοπικής διοίκησης, ως τον άνθρωπο που έκανε τις παρεμβάσεις στη
διαδικασία της εκλογής. Η υπόθεση, μάλιστα, εκτός του γεγονότος ότι προκάλεσε την
κατάθεση ένστασης από την πλευρά της
χριστιανικής μειοψηφίας, έφτασε μέχρι το
εισαγγελικό γραφείο. Την αναφορά Μιτσο-

τάκη θα δημοσιεύσομε στη συνέχεια.
Ανάλογα προβλήματα υπήρξαν και σε
πολλούς άλλους δήμους, κυρίως της υπαίθρου, όπου τα πράγματα ήταν ανεξέλεγκτα.
Οι πρώτες εκλογές προκηρύχθηκαν για το
τριήμερο από την Παρασκευή 26 μέχρι την
Κυριακή 28 Οκτωβρίου 1879, αλλά σε μερικές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν αργότερα, είτε λόγω επεισοδίων, είτε εξαιτίας
των αγροτικών εργασιών. Ενώ σ’ ολόκληρη
την επαρχία Σφακίων η αναβολή σημειώθηκε εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας
που επικρατούσε στην περιοχή τις ημέρες
της προγραμματισμένης ψηφοφορίας.
Στα Χανιά και το Ηράκλειο εξελέγησαν
οι, και προηγουμένως διορισμένοι δήμαρχοι, Ισμαήλ βέης Χαϊδαραγαδάκης και

Βιλάλ Σιτκή εφένδης. Στην πόλη του Ρεθύμνου, όπου επίσης υπήρχε διορισμένος δήμαρχος, εξελέγη ο Μεχμέτ βέης
Μουλαλιδάκης.
Ανάμεσα στους πρώτους δημάρχους ή
άλλους εκλεγμένους δημοτικούς παράγοντες των δήμων διακρίνομε και μερικούς
επαναστάτες που σ’ αυτή τη φάση επέλεξαν να υπηρετήσουν τις πρώτες δημοτικές
αρχές. Όπως είναι η περίπτωση του Δημητρίου Ζουδιανού, ο οποίος εξελέγη στις
Δαφνές.
Στις επόμενες σελίδες θα παρουσιάσομε
τα ονόματα των δημοτικών αρχόντων και
των μελών των δημοτικών συμβουλίων για
57 από τους 86 πρώτους δήμους που καταφέραμε να εντοπίσομε. Παράλληλα αναδημοσιεύομε ρεπορτάζ εφημερίδων της
εποχής για τις εκλογές. Επίσης, και προκειμένου να δώσομε το κλίμα μέσα στο
οποίο διεξήχθησαν οι πρώτες στην ιστορία
δημοτικές εκλογές στην Κρήτη, αναδημοσιεύομε ακόμη τα ρεπορτάζ που αφορούν σε
γεγονότα που εξελίχθηκαν το ίδιο διάστημα
στο Ρέθυμνο και την πόλη του Ηρακλείου.
Τα κείμενα αφορούν σε καταγγελία της
δράσης του μωαμεθανού δικαστή της επαρχίας Αγίου Βασιλείου (διοικητικά υπαγόταν
στο τμήμα Σφακίων, αλλά δικαστικά σ’
αυτό του Ρεθύμνου) Μεχμέτ βέη Αλιμπανάκη, αλλά και στα γενικότερα προβλήματα
της περιοχής, μέσω μιας αναφορά των δημογερόντων. Επίσης αναδημοσιεύομε κείμενα
τα σημαντικά επεισόδια που
προκλήθηκαν σε βάρος των χριστιανών του
Ηρακλείου, στις 21 Νοεμβρίου 1879, κατά
την ημέρα του εορτασμού των Εισοδίων.
Τα ονόματα των δημάρχων, των παρέδρων και των δημοτικών συμβούλων εντοπίστηκαν κυρίως στην εφημερίδα «Κρήτη».
Η γραφή τους δεν αλλάζει, ακόμη κι αν διαπιστώνομε ότι το ίδιο επώνυμο είναι γραμμένο διαφορετικά σε άλλη περίπτωση, π.χ.
Παπαδάκης και Παππαδάκης (κυρίως
στην ανατολική Κρήτη υπάρχει αυτή
γραφή), Πιστολάκης και Μπιστολάκης,
Εμίν και Εμήν. Επίσης συχνά διαπιστώνομε
ότι η γραφή των ονομάτων δεν είναι ίδια
πάντοτε. Για παράδειγμα, συναντάμε το
όνομα Μιχαήλ και ως Μηχαήλ ή Χριστόδουλος και ως Χρηστόδουλος. Φυσικά δεν
τα διορθώνομε, όμως σε μερικές περιπτώσεις στην ίδια τη λέξη αναγράφομε, ως
εναλλακτική γραφή, το σωστό. Π.χ., στη μη
συνήθη σήμερα γραφή Χρηστόδουλος, σε
παρένθεση θέτομε το σημερινό: Χρη(ι)στόδουλος.
Φυσικά, οι ονομασίες τμημάτων (νομών),
επαρχιών, δήμων, οικισμών, μονών κ.α., διατηρούνται όπως δημοσιεύτηκαν (π.χ., τμήμα
Λασσιθίου, δήμος Σιτείας, δήμος Τσερμνιάδου).
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Τμήμα Χανίων
Δήμος πόλεως Χανίων
Δήμαρχος Ισμαήλ βέης Χαϊδαραγαδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος, Αναγνώστης Παπαδάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Σατζή βέης Χαμίτ Βιτζαζαδές, Αθανάσιος Βαλής.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μουσταφά βέης Σερβάκης,
Χαλήλ βέης Κοκκινάκης, Αλή εφένδης Καλιοντζάκης,
Μεχμέτ βέης Δολμαδάκης, Σουλεϊμάν εφένδης Τσαουσάκης, Γεώργιος Τσιριμονάκης, Αντώνιος Μαρκαντωνάκης,
Δημήτριος Βλουμάκης, Πέτρος Φορτσάκης, Ιωάννης Ησυχάκης.
Λίγο αργότερα παραιτήθηκε ο Αντώνιος Μαρκαντωνάκης και αντικαταστάθηκε από τον επιλαχόντα Χατζή
Μιχαήλ Κασσιώτη.
Επαρχία Κυδωνίας
Δήμος Ακρωτηρίου
Δήμαρχος Ιωάννης Χ. Καζάκος
Α΄ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ομέρ Κοπριτάκης
Β΄ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Στυλιανός Μπιστολάκης και
Χατζή Οσμάν Λατιφάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ηλίας Νικολαΐδης, Θεοφάνης Νικηφοράκης, Γεώργιος Τορνατζάκης, Εμμ. Στρατηγάκης,
Αναγνώστης Προυκάκης, Δημήτριος Πλανάκης, Νικόλαος
Μαλινάκης, Δερβίς Μπουντζουράκης, Σουλεϊμάν Πιστολάκης και Αχμέτ Λατιφάκης.
Δήμος Αζιζιέ (Σούδας)
Δήμαρχος Χουσεΐν εφένδης.
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μουσταφά αγάς Τοπτσή
Μπασάκης.
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Χουσεΐν αγάς Τοπτσημπασάκης και Χασάν αγάς.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Χουσεΐν εφένδης Βακράκης,
Μεχμέτ Ρεΐς Λαγαρέ, Χουσεΐν αγάς Κολαγασάκης, Τζαφέρ καπετάν Ζεκιργιαδάκης, Αλή εφένδης Χουσάκης,
Αχμέτ αγάς Νουσρετάκης, Χαλήλ καπετάν Δελή Χουσεϊνάκης και Μουλά Αχμέτ Γεραμέττογλου.
Δήμος Κεραμιών
Δήμαρχος Εμμανουήλ Σαρικάκης
Α΄ Δημαρχιακός Πάρεδρος Αντώνιος Κασκαλάκης

Β΄ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Αναγνώστης Φαδάκης και
Στυλιανός Πουλιτζάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Τροχαλάκης, Εμμ. Κυριακάκης, Στυλιανός Κωνσταντάκης, Μιχαήλ Μπικάκης,
Χατζή Δημήτριος Πιπάκης, Αναγνώστης Πατεράκης, Νικόλαος Κοκολογιαννάκης, Γεώργιος Αρετάκης.
Δήμος Λάκκων
Δήμαρχος Ι. Κοκκαλάς
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ραμαδάν Μεμησάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Εμμ. Σκουλάς και Αλή Χ.
Φαφουνάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωάννης Βωλανάκης, Αντώνιος
Βωλανάκης, Ιωάννης Μιχελάκης, Ιωάννης Μαντακάκης,
Μιχαήλ Παπήλαρης, Γ. Χαζιράκης, Ν. Μαντακάκης, Τζελίλ Χαϊνάκης, Μουλά Βαχρή Γιουσουφάκης, Χασάν Μεμισάκης.
Δήμος Περιβολίων
Δήμαρχος Γ. Φρεδιανάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Χουσεΐν εφένδης Απτή
Αγαδάκης.
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Αντώνιος Κουβαριτάκης,
Μεμίς αγά Κοπριτάκης
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μάρκος Καρυδάκης, Ευστάθιος
Χατζιδάκης, Ιωάννης Κουτράκης, Μιχαήλ Μπουρεξάκης,
Εμμανουήλ Γεμενάκης, Μεχμέτ εφένδη Αυνάκης, Τζεμαλή
αγά Λαλινάκης, Χουσεΐν βέη Δερβισαγαδάκης, Χουσεΐν
Μετάκης, Εμίν βέη Μελιγκουνάκης.
Για τους δήμους Αλικιανού και Πύργου Ψι(η)λονέρου
δεν βρέθηκαν στοιχεία.
Επαρχία Κισσάμου
Δήμος Καστελλίου
Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά Ιωάννου Ανουσάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μουσταφά βέη Χουσεΐν
Εφεντάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Θεόδωρος Μαρής, Γεώργιος
Φορτζάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αρτέμιος Μαρκαντωνάκης, Παναγιώτης Βλαστάκης, Αναγνώστης Γιακουμάκης, Αντώνιος Ξαουράκης, Μιχαήλ Κονδυλάκης, Θεόδωρος

Νικολακάκης, Μουσταφά βέης Καραγκιολάκης, Αδεμβέης
Διζδαράκης, Μεχμέτ βέης Μαντωνάκης, Αβνή βέης Χατζή
Βεκράκης.
Δήμος Πανεθύμου
Δήμαρχος Αναγνώστης Αγοραστάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μουλά Μεχμέτ Χατζή Αλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι: Ιωάννης Παππαγιαννάκης,
Παναγιώτης Παταλιοτάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Σπανοκοκολάκης,
Νικόλαος Καραζονάκης, Αναγνώστης Μιχελάκης, Στυλιανός Κατσουρελάκης, Τζανής Χουδαλάκης, Μουλά Κιαμήλ,
Οσμάν Ομεραλάκης.
Δήμος Μεσογείων
Δήμαρχος Αντώνιος Ανουσάκης (σ.σ. Αθουσάκης;)
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Βασίλειος Σαφουλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ι. Παππαδοδημητράκης, Ι.
Ριμαντωνάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Μαρκουλάκης,
Μεχμέτ Εμήν εφένδης, Ανδρέας Κοκκινάκης, Νικόλαος
Δασκαλάκης, Δημήτριος Τερζάκης, Ιωάννης Μαργαριτάκης, Βασίλειος Καστανάκης, Ι. Σκουλάκης.
Δήμος Εννέα Χωρίων
Δήμαρχος Νικόλαος Φελεσάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Χριστόφορος Τζανακάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Γεώργιος Αρχοντάκης, Αναγνώστης Κουκουράκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Χ. Παπαδάκης,
Απόστολος Παπαδάκης, Μιχαήλ Παπαδάκης, Ζαχαρίας
Μυλωνάκης, Αλέξανδρος Γιαννακάκης, Γεώργιος Αρετάκης, Μιχαήλ Χαιρετάκης, Ι. Παπαδάκης.
Δήμος Βουκοληών
Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπαδάκης
Α΄ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μουλά Αχμέτ Χαϊδεράκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι Γεώργιος Φουντουλάκης,
Αντώνιος Ποντικάκης
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Παναγιώτης Χατζηδάκης, Νικόλαος Ιερωνυμάκης, Μιχαήλ Τραγανουδάκης, Μουσταφά
βέης Βεδογλάκης, Δερβίς Λαδάκης, Σελήμ εφένδης Για-

βασάκης, Ιβραήμ εφένδης Ρουστεμάκης, Χαμήτ εφένδης.
Δήμος Σπηλιάς
Δήμαρχος Εμμανουήλ Γεωρ. Παπαδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Νικόλαος Αναστασάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι Ηλίας Λουπασάκης, Ι. Μαλανδράκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ι. Σκουλουδάκης, Ανδρέας Καπετανάκης, Ιωάννης Μαλανδρής, Σταύρος Μαραγκουδάκης, Γ. Παπαδάκης, Α. Τροχαλάκης, Μιχαήλ Αγγελάκης,
Α. Σφακιανάκης, Βασίλειος Χατζηδάκης, Ι. Παπαδάκης.
Επαρχία Σελίνου
Δήμος Κανδάνου
Δήμαρχος Μουσταφάς Αργυράκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Γεώργιος Παπαδαντωνάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ρουσουνά εφένδης Χοντσάκης, Γεώργιος Μπενάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Εμμανουήλ Δεβόγας, Αχμέτ Αλή
Τσαουσάκης, Στυλιανός Τσιβουράκης, Μουλά Μεχμέτ Χιτσάκης, Εμμανουήλ Φιλαδιτάκης, Χατζή Νταουστάκης,
Ζαχαρίας Καλαϊσάκης, Χαλήλ Χατζηοσμανάκης.
Δήμος Παλαιοχώρας
Δήμαρχος Ιωάννης Λαμπακάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Αχμέτ Καουράκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Πωλιός Πωλιουδοβαρδάκης,
Ισμαήλ Κουρουπάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βασίλειος Γεωργιάδης, Αχμέτ
Μπαλουρδάκης, Γεώργιος Σκλαβάκης, Μεχμέτ Πασαλάκης, Αρτέμιος Τοπολιανάκης, Ιβραήμ Μπεκιράκης, Ιωάννης Παντελάκης, Χατζή Χασάν Βαλιτσάκης.
Δήμος Καμπανού
Δήμαρχος Μάρκος Παπαγιαννάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ιβραήμ Τοσυκάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Αντώνιος Παπαδομανωλάκης, Εμμανουήλ Παπαγιαννάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αντώνιος Μαρματάκης, Μουσταφάς Τουσουνάκης, Κωνσταντίνος Φιωτάκης, Αναγνώστης Χαλακατευάκης, Γεώργιος Παπαμαρκάκης,
Γεώργιος Θεοδωράκης, Ιβραήμ Καμακιλάκης.

Δήμος Χανίων

Κέρδισε χριστιανός, αλλά δήμαρχος εγκαταστάθηκε οθωμανός
ια τις εκλογές στο δήμο Χανίων, έδρα,
τότε, της Γενικής Διοικήσεως Κρήτης, η
«Κρήτη» δημοσίευσε αναλυτικό ρεπορτάζ
τόσο για την εκλογική διαδικασία, όσο και
για την εγκατάσταση του πρώτου εκλεγμένου δημάρχου, του Οθωμανού Ισμαήλ βέη Χαϊδαραγαδάκη, ο οποίος ήταν προηγουμένως και δήμαρχος,
αλλά διορισμένος. Σύμφωνα με τον πρώτο δημοτικό
νόμο, δήμαρχος εκλεγόταν ο πρώτος σε ψήφους σύμβουλος, αλλά εφόσον ήταν και από την πλειοψηφούσα
θρησκευτική κοινότητα. Έτσι στα Χανιά πλειοψήφησε
μεν ο Αναγνώστης Παπαδάκης, όμως επειδή οι χριστιανοί ήταν μειοψηφία στην πόλη, πρώτος δημοτικός
άρχοντας ανακηρύχθηκε ο Οθωμανός Χαϊδαραγαδάκης,
με λιγότερες ψήφους.
Λίγες ημέρες μετά τις πρώτες δημοτικές εκλογές
στην Κρήτη, που διεξήχθησαν το τριήμερο Παρασκευή
26 έως Κυριακή 28 Οκτωβρίου 1879, εκτός μερικών δήμων, όπως του τμήματος Σφακίων, που διεξήχθησαν
μια εβδομάδα αργότερα λόγω κακοκαιρίας, ή άλλων
περιπτώσεων λόγω απουσίας εκλογέων στις αγροτικές
εργασίες (!), η «Κρήτη» δημοσίευσε ένα γενικό ρεπορτάζ, με λεπτομερέστερες αναφορές για το δήμο Χανίων.
Το κείμενο δημοσιεύτηκε στις 3 Νοεμβρίου και σ' αυτό
αναφέρονταν:

Γ

“Aι δημοτικαί εκλογαί εν Κρήτη
Την Παρασκευήν της παρελθούσης εβδομάδος ήρξαντο, συμφώνως ταις προδημοσιευθείσαις Επισήμοις
Κοινοποιήσεσιν, αι δημοτικαί εκλογαί καθ’ άπασαν την
νήσον περαιωθείσαι την εσπέραν της Κυριακής, 28 παρελθόντος Οκτωβρίου. Καθ’όλην την τριήμερον ενέργειαν των εκλογών επεκράτησε πλήρης τάξις και ησυχία, μολονότι δε είχον σχηματισθή και κόμματα
αντίπαλα προς υποστηριξιν ιδίων υποψηφίων, ως συμβαίνει πανταχού ένθα εφαρμόζεται η ελευθερία της υπό
του λαού εκλογής των δημοτικών αρχόντων, ουχ’ήττον
ουδαμού συνέβη σπουδαιόν τι επεισόδιον δυνάμενον να
διαταράξη την δημοσίαν τάξιν. Το αποτέλεσμα τούτο
εν χώρα εν η πρώτον ήδη εκλήθη ο λαός προς εξάσκη-

σιν τοιούτου δικαιώματος, είναι κατά πάντα αίσιον και
προμηνύει την παγίωσιν και καρποφορίαν των νέων δημοτικών της νήσου θεσμών.
Μετά το πέρας της διαλογής, αι Εφορευτικαί Επιτροπαί συντάξασαι τα πρακτικά των εκλογών καθυπέβαλον αυτά εις τας εν εκάστη επαρχία και πόλει διοικητικάς αρχάς, αύται δε συμφώνως τω άρθρω 45 του
Δημοτικού Νόμου της Κρήτης, προέβησαν αμέσως εις
τον σχηματισμόν Εξελεγκτικών Επιτροπών συγκειμένων εκ του Διοικητού ή Επάρχου, εκ του Διοικητικού
Συμβουλίου και των προέδρων των Εφορευτικών Επιτροπών. Αι Επιτροπαί αύται επελήφθησαν αμέσως της
εξελέγξεως λαβούσαι υπ’όψιν τα τε πρακτικά των
εκλογών, καθώς και τας διατυπωθείσας υπό των ενδιαφερομένων ενστάσεις.

ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
Δήμος πόλεως Χανίων
Εψηφοφόρησαν εν όλω δημόται 1429. Έλαβον δε ψήφους οι επόμενοι υποψήφιοι:
Εκ των Οθωμανών: Ισμαήλ βέης Χαϊδαραγαδάκης
582, Σατζή βέης Χαμίτ Βεϋζαδές 533, Μουσταφά βέης
Σερβάκης 449, Χαλήλ βέης Κοκκινάκης 394, Αλή βέης
Καλλιοντζάκης 354, Μεχμέτ βέης Δολμαδάκης 326, Αλή
βέης Λαλινάκης 292, Σουλεϊμάν εφένδης Τσαουσάκης
216, Χατζ’ Αλή εφένδης Χαταπζαδές 191, Εμίν εφένδης
Θριμπιτσάκης 161, Μπεχτσέτ βέης Αγαζαδές 150, Αχμέτ βέης Κουνδουράκης 137, Νετζί εφένδης Καουράκης
99, Χασσάν εφένδης Σουρουρζάκης 94, Ιβραήμ βέης
Αγα ζαδές 82, Μουσταφά βέης Μπαραχταράκης 77, Αχμέτ βέης Καραλάκης 48.
Εκ των Χριστιανών: Αναγνώστης Παπαδάκης 608,
Αθανάσιος Μπαλής 532, Γεώργ. Τσιριμονάκης 326, Αντών. Μαρκαντωνάκης 273, Δημ. Βλουμάκης 259, Πέτρος
Φορτσάκης 219, Ιωαν. Ησυχάκης 167, Χατζή Μιχαήλ
Κασιμάτης 145, Νικ. Σδηράκης 142, Δημ. Αγγελίδης
129, Νικ. Αθανασιάδης 122, Νικ. Βαρούχας 108, Επαμ.
Μοάτσος 105, Αντών. Παπαδάκης 99, Εμμ. Τοράκης 95,
Παύλος Ιατρουδάκης 95, Ιωάν. Γεμενάκης 50.
Ως δηλούται εκ του ανωτέρω καταλόγου, την πλει-

ονοψηφίαν εν τη κάλπη έλαβεν ο κ. Αναγνώστης Παπαδάκης. Επειδή όμως κατά τον Δημοτικόν Νόμον, εν
τοις μικτοίς Δήμοις, Δήμαρχος ανακηρύττεται ο λαβών
τας πλειοτέρας ψήφους εκ του πλειονοψηφούντος θρησκεύματος, εν Χανίοις δε, καθώς και εν ταις λοιπαίς
πόλεσι πλειονοψηφεί, ως γνωστόν, το Οθωμανικόν στοιχείον, δήμαρχος Χανίων εξελέχθη ο λαβών τας πλειοτέρας ψήφους μεταξύ των Οθωμανών υποψηφίων Ισμαήλ
βέης Χαϊδαραδάκης, ο δε πλειονοψηφίσας εκ των Χριστιανών Αναγν. Παπαδάκης εξελέχθη πρώτος Δημαρχιακός Πάρεδρος. Ιδού δε το προσωπικόν των Δημοτικών αρχών Χανίων, ως κατηρτίσθη δια των εκλογών:
Ισμαήλ βέης Χαϊδαραγαδάκης, δήμαρχος.
Αναγνώστης Παπαδάκης, πρώτος Δημαρχιακός Πάρεδρος.
Σατζή βέης Χαμίτ Βεϋζαδές και Αθανάσιος Βαλής
δεύτεροι δημαρχιακοί πάρεδροι.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μουσταφά βέης Ζερβάκης,
Χαλήλ βέης Κοκκινάκης, Αλή εφένδης Καλιοντζάκης,
Μεχμέτ βέης Δολμαδάκης, Σουλεϊμάν εφέδης Τσαουσάκης, Γεώργιος Τσιριμονάκης, Αντώνιος Μαρκαντωνάκης, Δημήτριος Βλουμάκης, Πέτρος Φορτσάκης, Ιωάννης Ησυχάκης.
Αι ανωτέρω εκλογαί εξελεγχθείσαι και επικυρωθείσαι υπό της εξελεγκτικής Επιτροπής ανεκηρύχθησαν
ήδη επισήμως υπό της Γεν. Διοικήσεως.
Εκ των δημοτικών Συμβούλων δήμου τούτου, ο κ.
Αντώνιος Μαρκαντωνάκης παραιτηθείς, αντικαθίσταται
κατά τον νόμον υπό του επιλαχόντος κ. Χατζη Μιχαήλ
Κασιμάτη.

Η τελετή
Εν Χανίοις η εγκατάστασις του Δημάρχου εγένετο
κατά πρώτην φοράν μετ’επισημότητος. Την παρελθούσαν Πέμπτην ο εκλεχθείς Δήμαρχος της πόλεως Χανίων
Ισμαήλ βέης Χαϊδαραγαδάκης, όστις και τέως διετέλει
τοιούτος, συνοδευόμενος υπό του πρώτου Δημαρχικού
Παρέδρου κ. Αναγνώστη Παπαδάκη, των λοιπών παρέδρων, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και πολ-

λού πλήθους πολιτών, Χριστιανών και Οθωμανών προσήλθον τω Γενικώ Διοικητή εν τη μεγάλη αιθούση του
Διοικητηρίου και προσεφώνησε τη Α. Εξ. Τουρκιστή και
Ελληνιστί, ως εξής:
«Εξοχώτατε, παρουσιάζομαι σήμερον πλέον ή ποτέ
χαίρων ως πρώτος δημοτικός άρχων ον η ελευθέρα ψήφος των συνδημοτών μου ανέδειξεν. Ευτυχής λογίζομαι,
Εξοχώτατε, αν ανταποκριθώ εις τας προσδοκίας των
συμπολιτών μου εν τη διεξαγωγή των δημαρχιακών
υποθέσεων υπό την πεφωτισμένην επίβλεψιν της Υμ.
Εξοχότητος, όπως ων αόκνως θέλω μεριμνήσει».
Η Α. Εξ. ο Γεν. Διοικητής ηυχαρίστησε τον Δήμαρχον
δια τα παρ’ αυτού εκφρασθέντα αισθήματα, υπέδειξε
την σημασίαν της κατά πρώτον ήδη γενομένης τη ελευθέρα του λαού ψήφω εκλογής αυτού και των λοιπών
δημοτικών αρχών και την σπουδαιότητα των καθηκόντων αυτών, εξέφρασε δε την πεποίθησιν ότι αι νέαι δημοτικαί αρχαί θέλουσιν ενασχοληθή μετά ζήλου και
δραστηριότητος εις την βελτίωσιν των πραγμάτων του
Δήμου, υποσχόμενος άμα ότι θέλουσιν έχει εν πάσει περιστάσει την πρόθυμον σύμπραξιν της Διοικήσεως. Εν
τέλει,η Α. Εξ. εδήλωσεν ότι διέταξεν ίνα, ενεκα της
σπουδαιότητος του αξιώματος αυτού, η εγκατάστασις
του νέου Δημάρχου γένηται δημοτελώς και επισήμως.
Μετά ταύτα, ο Δήμαρχος Ισμαήλ βέης, ακολουθούμενος υπό δισχιλίων περίπου πολιτών, προπορευομένης
και παιανιζούσης της Αυτοκρατορικής μουσικής, διήλθε
την πόλιν μεταβάς από του Διοικητηρίου εις το Δημαρχείον δια των κεντρικοτέρων οδών. Προ του Δημαρχείου
δε πολλοί εζητωκραύγασαν υπέρ του Δημάρχου. Ακολούθως ο δήμαρχος εδέξατο τας επισκέψεις των προκρίτων και των δημοσίων υπαλλήλων Την επαύριον,
Παρασκευήν, επεσκέψατο αυτόν η Α. Εξ. ο Γεν. Διοικητής και ο Σύμβουλος της Διοικήσεως Ενδ. Χαληλ
βέης. Εν τη περιστάσει δε ταύτη ο Γεν. Διοικητής επεσκέψατο και το Δημοτικόν Νοσοκομείον, όπερ ευχαρίστως σημειούμεν ότι εύρεν εν καλή καταστάσει χάρις
εις τας φροντίδας της Διευθύνσεως και του ιατρού κ.
Τίτου Ιδομ. Μαρκατάτου, αόκνως μεριμνώντες περί της
καλής αυτού διατηρήσεως.
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Τμήμα Σφακίων

Άποψη των Σφακίων από γερμανική έκδοση του 1917

Επαρχία Σφακίων
Δήμος Χώρας Σφακίων
Δήμαρχος Αλέξανδρος Τσιριντανάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ιωάννης
Συγγελάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Παύλος
Παυλάκης, Μανούσος Πολενάκης
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωσήφ Χ. Γρηγοράκης, Μανώλης Ζουράκης, Στρατής Φασούλης, Παύλος Δ. Τζιριντανάκης,
Χρη(ι)στόδουλος Κακαβελάκης, Ρούσος
Δ. Παπαδάκης, Γεώργιος Ψυλάκης,
Στρατής Κελιδούχος.
Δήμος Ανωπόλεως
Δήμαρχος Παύλος Ι. Παπαδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ανδρέας
Κριαράκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Καντήλης
Σεϊμένης, Στρατής Σαυγιολάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Ν.

Σαυγιολάκης, Χατζή Πολάκης, Γεώργιος
Βαϊλάκης, Ανδρέας Ορφανουδάκης, Νικόλαος Νικολουδάκης, Αναγνώστης Γεωργακάκης, Αναγνώστης Ξηρουχάκης,
Νικηφόρος Χατζιδογιαννάκης.
Δήμος Καλλικράτους
Δήμαρχος Ανδρέας Ν. Μανουσελάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Στρατής
Παπαδάκης.
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ανδρέας
Παπαδοπετράκης, Νικόλαος Καλανιγάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωάννης Μπελιβανάκης, Εμμανουήλ Κ. Βολουδάκης,
Πέτρος Α. Μανουσελάκης, Ιωάννης
Μπουγιουκαλάκης, Γύπαρης Τσιγδονάκης, Γεώργιος Μπρετσουλής, Ανδρέας
Π. Μανουσελάκης, Γεώργιος Λεδάκης.
Δήμος Αγίου Ιωάννου
Δήμαρχος Παύλος Ι. Βαρδυνάκης

Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Χρη(ι)στόδουλος Παπαδάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Γεώργιος
Αναγνωστάκης, Γεώργιος Καστανάκης
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Εμμανουήλ Παπαδάκης, Θεόδωρος Βιγλάκης, Κωνσταντίνος Ζουριδάκης, Αναγνώστης
Πολυράκης, Σταμάτιος Όψιμος, Αναγνώστης Λαμπάκης, Χρηστόδουλος
Σταυριδάκης, Νικηφόρος Τζοντάκης.
Δήμος Ασκύφου
Δήμαρχος Μιχαήλ Τσινιαράκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μιχαήλ
Μπιράκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ανδρέας
Τρουλάκης, Γεώργιος Αναγνωστάκης
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ανδρέας Ρ.
Βουρδουμβάκης, Ιωάννης Μποξάκης,
Ιωάννης Καυκαλάκης, Λάμπης Βιζαστακάκης, Ιωάννης Λυκάκης, Γεώργιος Βα-

λιράκης, Μιχαήλ Καρκαβάτσος, Ιωάννης
Μπρεδολογάκης.
Δήμος Ίμβρου
Δήμαρχος Μάρκος Ζερβός
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Αναγνώστης Δελιγιαννάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ιωσήφ Μανουσομανωλάκης, Γεώργιος Λαδογιαννάκης, Αναγνώστης Πιπεράκης, Αναγνώστης
Θ. Παπαδάκης, Αναγνώστης Κουδιδάκης,
Ευστράτιος Μοσχοβάκης, Ιωάννης Σταυρακάκης, Εμμανουήλ Μανταδάκης.
Για τους υπόλοιπους δήμους του Τμήματος Σφακίων δεν βρέθηκαν αποτελέσματα. Δηλαδή, για τους δήμους Βάμου,
Φρε, Καλυβών και Μπρόσνερου, της
επαρχίας Αποκορώνου, και Σελιών, Κοξαρέ, Αρδάκτου και Μελάμπων της
επαρχίας Αγίου Βασιλείου.

Κι ένα ευχαριστήριο δημάρχου για την εκλογή του
αίνεται ότι οι ευχαριστίες
προς τους ψηφοφόρους δεν είναι σύγχρονη συνήθεια. Ο
εκλεγείς δήμαρχος Χρωμοναστηρίου Χανίων, Α. Βεβελάκης
με επιστολή του στην «Κρήτη», λίγες μέρες
μετά την ανάδειξή του στο δημαρχιακό
αξίωμα, απηύθυνε τις ευχαριστίες σε όλους
όσοι τον ψήφισαν, υποσχόμενος ότι οι
προσδοκίες τους θα ικανοποιηθούν!
Ιδού το ευχαριστήριο, στο οποίο από λάθος έχει αναγραφεί το έτος 1869!
«Κύριοι Συνδημόται!
Λαβών κατά τας άρτι γενομένας δημοτικάς εκλογάς την πλειονοψηφίαν, καθήκον βεβαίως πρώτον έχω να εκφράσω τας

Φ

ευχαριστίας μου προς τους συνδημότες
μου δια την τιμήν και την εμπιστοσύνην,
δι ης με περιέβαλον δια της ψήφου αυτών. Έχω πλήρη συναίσθησιν των δυσκολιών, τας οποίας θέλω απαντήσει κατά
την εκπλήρωσιν των καθηκόντων της Δημοτικής αρχής, όχι μόνον δια την σπουδαιότητα, ην καθ’εαυτά έχουσι, αλλά και
ιδίως διότι η πρώτη σύστασις των Δήμων
εις τας επαρχίας αυξάνει τας δυσχερείας.
Υπερήφανος διά την κατά την εκλογήν
επιτυχίαν μου, συναισθάνομαι έτι μάλλον
την ευθύνην και την ανάγκην μείζονος
δραστηριότητος. Ουχ’ ήττον δε δυσχερής
η διοίκησις αποβαίνει δια την έλλειψιν δημοτικών εσόδων, άνευ των οποίων ευνόη-

τον είναι ότι αποβαίνει αδύνατος η πρόοδος παντός έργου. Απέναντι εν τούτοις
των δυσχερειών εις ας ευρέθην, έχω το
θάρρος ότι η καλή θέλησις, η εις το συμφέρον του λαού αφοσίωσις, και ιδίως, η
σύμπραξις πάντων των συνδημοτών μου,
των οποίων την συνεργασίαν επικαλούμαι, θέλει προκαλέσει βαθμηδόν, του χρόνου προϊόντος, την πρόοδον και την εκπλήρωσιν του προορισμού, ον έχει η
σύστασις Δημοτικής αρχής.
Συνδημόται! αντί της τιμής ής με ηξιώσατε θέλω ανταμείψει υμάς, μεριμνών
περί των υμετέρων συμφερόντων ανεξαρτήτως συμπαθείας επιδιώκων την πρόοδον
της παιδείας, την τήρησιν της τάξεως, χω-

ρίς να παραβλέπω τα την υγείαν και την
συγκοινωνίαν αφορώντα, επίσης θέλω επιδώσει την προσοχήν μου εις τα μέτρα,
άτινα αποβλέπουν εις την εξάλειψιν της
ζωοκλοπής, η οποία καταστρέφει την
πρόοδον της γεωργικής του λαού τάξεως,
της οποίας, ως γνωστόν, η ευδαιμονία είναι η ευδαιμονία και των λοιπών τάξεων
και τανάπαλιν.
Περαίνων, εύχομαι όπως και αι των
Συνδημοτών μου προσδοκίαι και η εμή θέλησις στεφθώσι δι’ επιτυχίας αναλόγου.
Τη 15 Νοεμβρίου 1869 (sic)
Ο Δήμαρχος του Δήμου
Χρωμαναστήρι
Α. ΒΕΒΕΛΑΚΗΣ»
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Τμήμα Ρεθύμνης
Δήμος πόλεως Ρεθύμνης
Δήμαρχος Μεχμέτ βέης Μουλαλιδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Νικόλαος
Κακλαούνης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Βασίλειος
Δρανδάκης, Μουσταφά εφένδης Σακαλόγλους.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δημήτριος Καλλομενόπουλος, Στυλιανός Μαγιολιτάκης,
Μεχμέτ βεης Μουλαμουσταφαδάκης,
Επαμεινώνδας Καλλομενόπουλος, Χουσεΐν εφένδης Τσιτσεκάκης, Μουσταφά
εφένδης Κιλιτσάκης, Ιωάννης Παππαλεξάκης, Εμίν εφένδης Καντιδάκης, Δημήτριος Μανουσάκης, Μεχμέτ αγάς
Βεϊσαγαδάκης.
Επαρχία Ρεθύμνης
Δήμος Χρομοναστηρίου
Δήμαρχος Αντώνιος Βαβελάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μουλά
Αχμέτ Λαχουριδάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ιωάννης

Βαλέργας, Μουσταφά Χ. Ιμπραϊμάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ματθαίος Γεωργιουδάκης, Τζανής Κοτσιφός, Αναγνώστης Κοκολάκης, Μουλά Κιαμήλ
Βεϊσάκης, Μεχμέτ Τζορμπατζής, Αχμέτ
εφένδης Χ. Χασανάκης, Ιωάννης Στεφανάκης, Ισμαήλ βέης Κατάκης.
Δήμος Πηγής
Δήμαρχος Παναγιώτης Μανωλισάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Αλής αγάς
Κιατιπάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Νικόλαος
Ρουμελιανάκης, Μουλά Μεχμέτ Σκουμπεντεδάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Τζεδάκης, Νικόλαος Μυγιάκης, Εμμανουήλ
Βωλανάκης, Μάρκος Βωλανάκης, Παναγιώτης Κάτσικας, Νικόλαος Κιρμιζάκης,
Κασήμ αγάς Καρατζεδάκης, Αλή αγάς
Μουλαλιδάκης.
Δήμος Αμνάτου
Δήμαρχος Γεώργιος Χορτάτσος

Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Αλής αγάς
Παστελάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ιωάννης
Σμυρνάκης, Χασάν Μεχμεταλιδάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μάρκος Βαρδάκης, Ηρακλής Τσικουδάκης, Μάρκος Κανάκης,
Αναγνώστης
Σφακιανάκης,
Νικόλαος Δαμέργας, Αντώνιος Φραγκιαδάκης, Χασάν Καργιαγασιδάκης, Κασήμ
Καργιαγασιδάκης.
Δήμος Ατσιποπούλου
Δήμαρχος Γεώργιος Μυστράκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Σουλεϊμάν
Γιουνουσάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ανδρέας
Καλούδης, Ισμαΐλ Γιαμετάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωάννης Γ. Τσίχλης, Ιωάννης Πετρακάκης, Στυλιανός
Σαλιβεράκης, Αναγνώστης Παππαλεξάκης, Χασάν εφένδης Μουλαμουσταφαδάκης, Μουλά Μουκτάρ Χ. Δερβισάκης,
Αλής Χαροκοπάκης, Μεχμέτ Τσελιμάκης.

Δήμος Ρουστίκων
Δήμαρχος Χατζή Σπυρίδων Παπαδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μουλά Γιουσούφ Βεκιράκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Γεώργιος
Παπαδάκης, Μουλά Τζελήμ Σερμεντάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Χ. Παπαδάκης, Ιωάννης Ζερβός, Ιωσήφ Δασκαλάκης, Αναγνώστης Παπαδάκης,
Αναγνώστης Ηλιομαρκάκης, Μουλά Μεχμέτ Ουστά Βιλαλάκης, Νικόλαος Σταματογιαννάκης,
Μουλά
Ρεσήμ
Μπαρπουσάκης.
Για το δήμο Αργυρουπόλεως της επαρχίας Ρεθύμνης και τους δήμους, Μαργαριτών, Μελιδονίου, Αυδανιτών, Γαράζου,
Ανωγείων, Δαμάστας, της επαρχίας Μυλοποτάμου, και Μέρωνα, Μοναστηρακίου, Αποδούλου, της επαρχίας Αμαρίου,
δεν βρέθηκαν στοιχεία.

Μια ανταπόκριση της 18ης Νοεμβρίου στην «Ώρα» και η διαμαρτυρία των δημογερόντων της περιοχής

Οι εκλογές στο τμήμα Ρεθύμνης και ο κλέφτης
δικαστής της επαρχίας Αγίου Βασιλείου
ο κλίμα για τις εκλογές στο
τμήμα (νομό) Ρεθύμνης μάς
μεταδίδει μια επιστολή που
δημοσιεύτηκε στις 25 Νοεμβρίου στην εφημερίδα «Ώρα».
Πρόκειται για ανταπόκριση της 18ης του
ίδιου μήνα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, η
οποία την παρουσιάζει ως κύριο θέμα της
πρώτης σελίδας της. Ο ανώνυμος ανταποκριτής σημειώνει ότι οι εκλογές έγιναν με
τάξη και χωρίς παρεμβάσεις της τούρκικης
διοίκησης, όχι επειδή αυτή ήταν η επιλογή
της, αλλά επειδή δεν μπορούσε να παρέμβει
και να επηρεάσει τους ψηφοφόρους. Τόνιζε,
πάντως, ότι υπήρχε κίνδυνος πρόκλησης
σκανδάλων καθώς «δεν έχουν ορισθή τα καθήκοντα και τα δικαιώμaτα των Δημάρχων».
Ο ίδιος επιστολογράφος βρίσκει, πάντως,
την ευκαιρία να προχωρήσει σε καταγγελίες
σε βάρος των οργάνων της διοίκησης, προκειμένου να υποστηρίξει την κακοδιοίκηση
που υπάρχει στο τμήμα. Και αναφέρει το βίο
και την πολιτεία ενός μωαμεθανού δικαστή
της επαρχίας Αγίου Βασιλείου Μεχμέτ βέη
Αλιμπανάκη, τον οποίο και οι δημογέροντες
της περιοχής κατήγγειλαν στη Γενική Διοίκηση με μια έγγραφη διαμαρτυρία τους, στην
οποία αναφέρουν και άλλα προβλήματα της
περιοχής τους.
Η ανταπόκριση που δημοσίευσε η «Ώρα»
στις 25 Νοεμβρίου ανέφερε:
«(Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις της “Ώρας”)
ΡΕΘΥΜΝΟΣ 18 Νοεμβρίου 1879
Επεραιώθησαν και εν τω ημετέρω τμήματι
αι δημοτικαί εκλογαί μετά της απαιτουμένης

Τ

“Η Κρήτη του 1900” (Εκδόσεις “Μικρός Ναυτίλος”)

νομιμότητος και τάξεως αναδειχθέντων δημάρχων των εκλεκτών του λαού· τούτο όμως

δεν αποτελεί έπαινον τη διοικήσει ως σεβασθείση το δικαίωμα του λαού· δεν ανεμίχθη,

διότι δεν ηδύνατο ν’ αναμιχθή.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Τούτου ένεκεν έκρινε φρόνιμον ν’ αφήση
τον λαόν ανεπηρέαστον να εξασκήση εν δικαίωμα, όπερ διά τόσων αιμάτων και θυσιών
απέκτησεν. Ο θεσμός ούτος θα συντελέση
σφόδρα εις την αυτοδιοίκησιν και εθίζει τον
λαός εις εν σπουδαίων δικαίωμα, της εκλογής των αρχόντων του· δυστυχώς όμως δεν
έχουν ορισθή τα καθήκοντα και δικαιώματα
των δημάρχων και εκ τούτου φοβούμαι, ότι
γεννηθήσονται μικρά τινά σκάνδαλα· οπωσδήποτε πολλά προσδοκώμεν εκ της ενεργείας των δημάρχων και ευχόμεθα οι εκλεχθέντες να φανώσιν άξιοι των προσδοκιών
του λαού, κατανοούντες την σημασίαν της
θέσεως, ην η ψήφος των συμπολιτών των
έδωκεν αυτοίς.
Δυστυχώς τα όργανα της δικαιοσύνης εν
ταις επαρχίαις καταδείχθησαν ανάξια της
αποστολής των, προκαλούνται ουτωσί ταραχάς δικαίας και παράπονα εκ μέρους του
λαού. Η ανικανότης συνοδευομένη υπό της
μεροληπτικής διαγωγής,ιθύνει αυτούς. Ο εν
τη επαρχία αγίου Βασιλείου δικαστής Μεχμέτ βέης Αλιμπανάκης εκτός του ότι είναι
εντελώς αγράμματος και άξεστος, είχε καταδικασθή και φυλακισθή δια κλοπήν εν Ρεθύμνη· άνθρωπος τοιούτος είναι δυνατόν να
εκτελέση μετά συνειδήσεως το καθήκον του;
αι αποφάσεις αυτού, προϊόν της μεροληψίας,
έρριψαν πολλούς εις τας φυλακάς και πλείστους ηδίκησαν. Την τοιαύτην κατάστασιν
μη δυνάμενοι επί πλέον να ανεχθώσιν οι δημογέροντες της επαρχίας αγίου Βασιλείου
έπεμψαν προς την γενικήν διοίκησιν διαμαρτύρησιν ούτως έχουσαν.
“Εξοχώτατε,
“Άπας ο λαός της νήσου, απηυδισμένος εκ
της κακοδιοικήσεως και της αμαθείας των
λειτουργών της δικαιοσύνης, την βελτίωσιν
της οικτράς ταύτης θέσεώς του ήλπισεν από
του οργανικού κανονισμού και των εσχάτως
γενομένων μεταρρυθμίσεων δια της ακριβούς
αυτών εφαρμογής εκ μέρους των ανωτάτων
λειτουργών της νήσου. Δυστυχώς όμως, εξοχώτατε, τα εν τω πολιτεύματι της νήσου διαλαμβανόμενα κενόν και νεκρόν είσι μόνον
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γράμμα εν τη ημετέρα επαρχία και η προτέρα κακοδιοίκησις δεν έπαυσεν, αλλά μόνον
ήλλαξε τρόπον νομιμοποιηθείσα. Διά ταύτα
μη ανεχόμενοι πλέον οι υποφαινόμενοι δημογέροντες της ημετέρας επαρχίας τα δυσάρεστα και παράνομα, άτινα διαπράττονται εν
τω δικαστηρίω ημών, αποκηρύττομεν τους εν
αυτώ δικαστάς (έπονται οι λόγοι).
“Ταύτα πάντα μετ’ ανεκράστου ψυχικού
άλγους εκθέτοντες τη υμετέρα εξοχότητι,
εξαιτούμεθα παρ’ αυτής την όσον ένεστι ταχείαν και ριζικήν διόρθωσιν των κακώς κειμένων και την πλήρη και αυστηράν εφαρμογήν του οργανικού κανονισμού, ιν’ απαλλαγή
η επαρχία ημών τοιούτων αγραμμάτων, μεροληπτικών και όλως ανικάνων δικαστών,
της αμαθείας των οποίων θύματα γιγνόμεθα
καθημερινώς.
Ελπίζομεν, ότι δια της ανδρικής ταύτης
διαγωγής των δημογερόντων της επαρχίας
του Αγίου Βασιλείου θα τεθή τέρμα και θα
παυθώσιν άνθρωποι μιαίνοντες την δικαιοσύνην, προκαλούντες ταραχάς δικαίας· η γενική διοίκησις οφείλει να λάβη υπό σπουδαίαν έποψιν την κατάστασιν ταύτην των
πραγμάτων, ίνα μη τα παράπονα ταύτα ευρύτερον κύκλον λάβωσι.
Διεδόθη ότι πρόκειται να ιδρυθή Γεωργική
Τράπεζα εν Χανίοις εκ κεφαλαίων αγγλικών·
απόπειρα δε εγένετο υπό ανθρώπων προς
ους ο κρητικός λαός έχει πολλάς αφορμάς να
μη δίδη τον τίτλον του πατριώτου· τον σκοπόν της συστάσεως της Τραπέζης ταύτης αρκούντως καλώς νοούμεν· ίνα ωφέλιμος
αποβή τω λαώ η Τράπεζα αύτη πρέπει να
δίδη δάνεια επί ελαχίστω τόκω 5-6 τοις εκατόν· αλλά τις διακινδυνεύει ήδη ποσόν χρημάτων μέγα επί τοιούτω τόκω; τις διαθέτει
χρήματα εν τη τουρκική επικρατεία και μάλιστα εν χώρα, οία η ημετέρα, ήτις συνεχώς
καταστρέφεται πολεμούσα τον τουρκικόν
ζυγόν όπως αποκτήση την ελευθερίαν της
και αποτελέση εν κράτος μετά του ελληνικού
βασιλείου; ουδείς βεβαίως όσω πλούσιος και
αν η όσω και αν αγαπά τον κρητικόν λαόν,
διότι εκ προοιμίου επίσταται, ότι τα χρή-

ματα αυτού διατρέχουσι μέγιστον κίνδυνον.
Αν λοιπόν ευρεθώσιν άνθρωποι, όπως διακινδυνεύσωσι τα χρήματα αυτών, βεβαίως
ωθεί αυτούς ουχί χρηματολογικός σκοπός,
αλλ’ άλλος τις, πολιτικός δηλαδή.
Αλλ’ ο κρητικός λαός δεν είναι εξ εκείνων
οίτινες ράστα απατώνται· οι αποπειρώμενοι
δια της ιδρύσεως της περί ου ο λόγος τραπέζης να υποδουλώσωσι την Κρήτην, ευρίσκονται εν οίκτρα απάτη· εσυνείθισεν ούτος
εκ των πολλών δυστυχιών του και αποτυχιών να εξετάζη τα πράγματα υφ’ όλας αυτών τας επόψεις· χαρακτήρ ως ο κρητικός
ούτε απατάται ούτε υποδηλούται· ελπίζομεν
ότι οι καλοθεληταί ούτοι του κρητικού λαού
θα παραιτηθώσι μετά τόσης στοργής μεριμνώντες υπέρ της ευημερίας αυτού· θα παρακολουθήσω τας μυστικάς αυτών ενεργείας, διότι είμαι εις θέσιν να πράξω τούτο,
και θα παραδώσω αυτάς εις την δημοσιότητα, αλλά κατηγορηματικώτερον τότε και
εκτενέστερον και μετά του προσήκοντος χαρακτηρισμού.
Κατόπιν της αναστάσεως ολόκληρου του
κρητικού λαού μετ’ αγανακτήσεως απαντήσαντος εις τα εν τη κυανή βίβλω της Αγγλίας
περί Κρήτης δημοσιευθέντα και τοσού· τον
πανυγηρικώς διακηρύξαντος τους εθνικούς
αυτούς πόθους ήτοι την ένωσιν της Κρήτης
μετά της Ελλάδος, πας τις ενόμιζεν, ότι
πάσα απόπειρα φανερά είτε κρυφία όθεν
δήποτε και αν προήρχετο, όπως διαστρέψη
τα εθνικά των κρητών φρονήματα, ήθελε θεωρηθή ματαία· αλλ’ ούχ ούτως έδοξε τοις
υποκινούσι τα τοιαύτα τερατουργήματα·
εμμένουσιν εν ταίς αρχικαίς αυτών ιδέαις,
παραβλέπουσι τους εξευτελισμούς, ούς υφίστανται, και προς το έργον αυτών χωρούσι.
Δεν θέλω να συσχετίσω με τας ενεργείας
ταύτας τας επανειλημμένας εκδρομάς του εν
Χανίοις της Αγγλίας προξένου κ. Σάνδβιθ
συνοδευομένου υπό του υποπρόξενου κ. Ερρίκου Μοάτσου, αεί κινουμένου και νύκτωρ
μεθ’ ημέραν εργαζομένου· αι εκδρομαί αύται λόγον αρχαιολογικόν έχουσι και ουχί
πολιτικόν· τας ανέφερα όμως ένεκα της τυ-

χαίας αυτής συμπτώσεως.
Αλλά προς τί αυτοί οι κόποι, αι μυστικαί
ενέργειαι, και τα τούτοις παραπλήσια; δεν
επείσθησαν οι υποκινηταί των τοιούτων, ότι
μάτην κοπιώσι και προς κέντρα λακτίζουσι;
το αδούλωτον του κρητικού λαού φρόνημα
δύναται ποτε να υποστή αλλοίωσιν τινά; η
ιστορία δεν διδάσκει αυτούς, ότι ο χαρακτήρ
των λαών δεν μεταβάλλεται ευκόλως;
Εν τούτοις ας εξακολουθήσωσι τας ματαιοπονίας των, ημείς πλέον ουδέν κατ’ αυτών
πράττομεν ή σκεπτόμεθα, γελώμεν μόνον
περιμένοντας την δημοσίευσιν της αγγλικής
Βίβλου, όπως ίδωμεν εν αυτή, ότι ο κ. Σάνδβιθ εκήρυξεν απαραδέκτους τας προτάσεις,
όπως η Κρήτη τεθή υπό την αγγλικήν προστασίαν και έπειτα ευρίσκονταί τινες υποστηρίζοντες ότι αυτός είναι ο εργάτης όλων
των συμβαινόντων.
Ο κατ’ επιφάνειαν μελετών τα εν Κρήτη
σχηματίζει πεποίθησιν, ότι αύτη κατέστη
πλέον η γη της επαγγελίας, με την διαφοράν,
ότι αι σταφυλαί δεν ε ίναι τόσον μεγάλαι
όσαι αι της χώρας εκείναι. Έχομεν προέδρους εφετών, εισαγγελείς, προέδρους
πρωτοδικών, πρωτοδίκας και συνελόντι παν
ό,τι απαντά τις εις τας ευνομουμένας πολιτείας. Την ισοβιότητα μόνον δεν έχουν οι δικασταί μας, αλλά και αύτη φέρεται ανά τα
στόματα πολλών· εν τούτοις κατά βάθος των
πραγμάτων εξεταζομένων, ανευρίσκει πας
τις και μη διαπρέπων επί οξυδερκεία, ότι
κωμωδία τις παίζεται και ουχί έτερον· οι αυτοί ηθοποιοί, αλλ’ αλλαγή σκηνής μόνον παρίσταται· ουδέν θετικόν, ουδέν βέβαιον, ουδέν δυνάμενον να πείση τινά, ότι ενταύθα
ρέει μέλι και γάλα. Είς ουδένα αποδίδω την
αιτίαν της καταστάσεως ταύτης· είναι φυσική. Ο κρητικός λαός εν τοιαύτη θα ευρίσκεται καταστάσει εν όσω υπάρχει υπό τον
τουρκικόν ζυγόν. Θα ευημερήση ως διά μαγικής μηχανής άμα ενωθή μετά της Ελλάδος; δεν λέγω τούτο, αλλά μόνον, ότι η
ένωσίς του μετά της Ελλάδος θα θέση αυτόν εν τω σταδίω της προόδου και του πολιτισμού”.

Σύνθεση για την επαρχία Ρεθύμνου από τον Ρώσο φιλέλληνα Ι. Πετρώφ
(Βιβλιοθ΄ήκη Πανεπιστημίου Κρητης)
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Τμήμα Ηρακλείου
Δήμος πόλεως Ηρακλείου
Για τα αποτελέσματα του δήμου Ηρακλείου έχομε στοιχεία για τον αριθμό των
ψηφισάντων, αλλά και των ψήφων που
έλαβαν ο δήμαρχος και οι δημαρχιακοί
πάρεδροι. Για τις εκλογές στην πόλη δημοσιεύομε στη συνέχεια και αναλυτικό ρεπορτάζ, καθώς, όπως προαναφέραμε, από
την πλευρά των χριστιανών υπήρξαν καταγγελίες για παρατυπίες, αλλά και ότι ο
πρώτος δημαρχιακός πάρεδρος, που θα
έπρεπε να εκπροσωπεί τη χριστιανική μειοψηφία, ήταν άνθρωπος των Τούρκων.
Εψηφοφόρησαν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην «Κρήτη», 1385.
Δήμαρχος Βιλάλ Σιτκή εφένδης (1054),
ο οποίος ήταν και προηγουμένως στη θέση
αυτή, ως διορισμένος, φυσικά.
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μηνάς Ζαχαριάδης (554)
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ορφανής
εφένδης (220), Νικόλαος Καστρινογιαννάκης (284).
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μεχμέτ εφένδης
Σεμσηζαδέ, Φαζήλ βέης Χατζή Εμινεζαδές,
Μουσταφά εφένδης Ογλουδάκης, Μουσταφά βέης Ζεΐμεζαδές, Ριφάτ βέης Εφεντάκης, Εμμανουήλ Στειακάκης, Γεώργιος
Δουβάκης, Ηρακλής Σαπουντζάκης, Σταύρος Χατζιδάκης, Γεώργιος Καρούζος.
Επαρχία Μονοφατσίου και μέρους
Ρίζου
Δήμος Χάρακος
Δήμαρχος…… (σ.σ. δε βρέθηκε το
όνομα, αλλά είναι χριστιανός, καθώς διαπιστώνομε ότι πρόκειται για μικτό δήμο
και ο α’ δημαρχιακός πάρεδρος είναι
μουσουλμάνος)
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μουσταφάς
Κλάδος
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Δημήτριος
Βατζακάκης, Αγγελής Καλογεράκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μουσταφάς Χοχλιδάκης, Αναγνώστης Καλογιαννάκης,
Ιβραήμ Κουρλάκης, Χαράλαμπος Αγγελιδάκης, Δεμίρ Τζαμπαζάκης, Αγ. Χουδάκης, Σελήμ Καδάκης, Αναγνώστης
Μαραγγάκης.
Δήμος Μεγάλης Βρύσης
Δήμαρχος Αβδούλ-Νεβή αγάς
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Αντώνιος
Παππαδάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Χουσεΐν
Χουσνή εφένδης, Διαμαντάρης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ασάν Νουράκης,
Χουσεΐν Γαλατάκης, Αχμέτ Τσιριτάκης,
Ρισβανάκης βέης, Γεώργιος Πετρογιαννάκης, Γεώργιος Χαριτάκης, Εμμανουήλ
Παππαδάκης, Γεώργιος Στρατάκης.
Δήμος Τεφελίου
Δήμαρχος Μεχμέτ Ρισβανάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Αδέμ Νομπετσάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Καδέμ Μουλαδάκης, Αλής αγάς Πολιτάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σαλής Στεργιαδάκης, Ανή Γατειαδάκης, Αλής βέης Βα-

Τα Λιοντάρια γύρω στα 1914, σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε γερμανικο περιοδικό της εποχής

μάκης, Σαλής Μασλουμάκης, Χουσεΐν
Μπαμπαδάκης, Ομέρ αγάς Ομέρ Ογλού,
Ασάν Μουσαδάκης, Χουσεΐν Ζιδιανάκης.
Δήμος Αρκαλοχωρίου
Δήμαρχος Ρισβάν εφένδης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Δημήτριος
Ζωγραφάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Τζεμαλής
Αριφάκης, Ζαχαρίας Φλωράκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δαγασανάκης
βέης, Εδεχέμ εφένδης, Μουσταφάς Ριζοτάκης, Αλής Μεραμπουτάκης, Αναγνώστης
Μαθιανάκης,
Αναγνώστης
Μαραγγάκης, Εμμαννουήλ Λαμπρής, Μιχαήλ Σταυρουλάκης.
Δήμος Σχοινιά
Δήμαρχος Μιχαήλ Παππαδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Σελήμ Τζεμαλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Εμμανουήλ
Φαδινάκης, Νουρής Μουλαδάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Κηπαράκης, Εμμανουήλ Μαρκατάτος, Κωνσταντίνος Δημητρουλάκης, Ζαχαρίας
Δασκαλάκης, Χασάν Δαγασανάκης, Αλής
Ζαφεράκης, Αράπ αγάς, Ισμαήλ Σουφαλάκης.
Επαρχία Μαλεβυζίου
Δήμος Αγίου Μύρωνος
Δήμαρχος Μιχαήλ Καλημεράκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Αλής Χαληλαγαδάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι Σταμάτιος
Παππαδοκτιστάκης, Μελέκος Χατζαλά-

κης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αντώνιος Λινάρδος, Κωνσταντίνος Κολυβάκης, Ιωάννης
Αλβαντάκης, Αλέξανδρος Αλεξάκης, Εμμανουήλ Χ. Στυλιανάκης, Γεώργιος Χαιρετάκης, Μουλά Τεφίκ Ρετζεπάκης
Χουσεΐν Φασουλάκης.
Δήμος Κρουσώνος
Δήμαρχος Ιωάννης Ιερωνυμάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Κωνσταντίνος Κριτσοτάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Σάββας Χριστοδουλάκης, Δημήτριος Καλησπεράκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Κεφαλογιαννάκης, Γεώργιος Σκουλάς, Μιχαήλ
Μαυροματάκης, Ζαχαρίας Μακατουνάκης, Αδάμ Αδαμάκης, Γεώργιος Βουλγαράκης, Αναγνώστης Λιανδρογιαννάκης,
Μανούσος Σταματάκης.
Δήμος Τυλίσσου
Δήμαρχος Εμμανουήλ Θ. Χατζιδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Αχμέτ Ιουσουφάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Δράκος
Μαυρογιαννάκης, Αζίζ Χαχαλάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Κοκκινίδης, Φραντζ. Πεδιώτης, Βασίλειος Νειράκης, Νικόλαος Περάκης, Ιωάννης
Ζερβουδάκης, Κωνσταντίνος Κουκουλάκης, Μουσταφάς Αϊμονιώτης, Αλή Αληβασουλάκης.
Επαρχία Τεμένους
Δήμος Δαφνών
Δήμαρχος Δημήτριος Ζουδιανός

Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Χατζή Τσελεπής Τζεβράκης.
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Χουσεΐν Ταπουλάκης, Χαρ. Σακαλάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Σκουντάκης, Γεώργιος Παναγιωτάκης, Αναγνώστης Περδικάκης, Ανδρέας Μαρούλης,
Τζιμαλή Παπουτσάκης, Ιβραΐμ Σερδαράκης, Δερβίσης Καταρτάκης, Αχμέτ Ρετζεπάκης.
Δήμαρχος Αρχανών
Δήμαρχος Δημήτριος Λυδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Χαϊδέρ
Γρανταλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Γεώργιος
Τσινιτάκης, Χουσεΐν Τζεμαλάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Εμμανουήλ Ουσταγιαννάκης, Εμμανουήλ Χατζάκης, Μιχαήλ
Δασκαλάκης,
Γεώργιος
Ελευθεράκης, Καδρής Μεριχιανάκης,
Σελήμ Βιτσαξάκης, Ιζέτ Προχεράκης,
Αλής Καραμεχμετάκης.
Επαρχία Πεδιάδος
Δήμος Αγίων Παρασκιών
Δήμαρχος Εμμανουήλ Ν. Παπαδάκης
Α’ Πάρεδρος Χουσεΐν εφένδης Αγαδάκης
Δεν εντοπίσαμε στοιχεία για τις δημοτικές αρχές στους δήμους, Καστελλίου, Παναγιάς, Μοχού, Επισκοπής
(επαρχία Πεδιάδος), Τυμπακίου (επαρχία Πυργιωτίσσης), Πλατάνου, Αμπελούζου, Ζαρού (επαρχία Καινουργίου).
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Κατηγορίες για τον τουρκόφιλο χριστιανό αντιδήμαρχο

Καταγγελία για την εκλογή στο δήμο του Ηρακλείου
ι εκλογές των πρώτων δημοτικών αρχών της Κρήτης, σε καθεστώς τουρκοκρατίας, μπορεί
κανείς να φανταστεί ότι κάθε
άλλο παρά έντιμες και διαφανείς ήταν. Ειδικά για τις εκλογές που έγιναν
στην πόλη του Ηρακλείου υπήρξαν καταγγελίες για νοθεία, αλλά και κατηγορίες σε
βάρος του εμφανιζόμενου ως χριστιανού
πρώτου δημαρχιακού παρέδρου Μηνά Ζαχαριάδη ότι ήταν τουρκόφιλος και δεν εκπροσωπούσε τους χριστιανούς. Όπως και σε
άλλο σημείο έχομε τονίσει, στους δήμους
που θεωρούνταν μικτοί, δηλαδή υπήρχαν
ψηφοφόροι τόσο χριστιανοί όσο και μωαμεθανοί, δήμαρχο εξέλεγαν οι περισσότεροι
στο θρήσκευμα και η μειοψηφία είχε τον
πρώτο δημαρχιακό πάρεδρο, τον σημερινό
αντιδήμαρχο, όπως θα λέγαμε. Στην πόλη
του Ηρακλείου οι μωαμεθανοί πλειοψηφούσαν, άρα εξέλεξαν το δήμαρχο και οι χριστιανοί τον αντιδήμαρχο, που όμως, σύμφωνα
με
τις
καταγγελίες
που
διατυπώθηκαν, ήταν άνθρωπος των Τούρκων. Γι αυτό μάλιστα το λόγο, οι υπόλοιποι
χριστιανοί του δημοτικού συμβουλίου παραιτήθηκαν.
Στην εφημερίδα «Ώρα», που κυκλοφορούσε στην Αθήνα, το θέμα της παράνομης,
σύμφωνα με τις καταγγελίες, εκλογής έγινε
το κύριο θέμα της έκδοσης της 3ης Δεκεμβρίου. Στο ίδιο φύλλο δημοσιεύονται και καταγγελίες για άλλες παρατυπίες, αλλά και
βία κατά των χριστιανών με αφορμή την
εκλογή στην περιοχή της Εμπάρου. Επίσης
γίνεται αναφορά σε άλλα επεισόδια σε βάρος των χριστιανών στη διάρκεια του εορτασμού των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην πόλη
του Ηρακλείου. Στη συνέχεια θα δημοσιεύσομε την επιστολή που αφορά στις δημοτικές εκλογές στην πόλη, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, έγινε το κύριο θέμα στην
έκδοση της 3ης Δεκεμβρίου, στην εφημερίδα
«Ώρα», αλλά και την ανταπόκριση για τα
επεισόδια στα Εισόδια της Θεοτόκου, που
δημοσιεύτηκαν τόσο στην «Κρήτη» της 20ης
Δεκεμβρίου, όσο και στην «Ώρα», στο φύλλο
της παραμονής των Χριστουγέννων.
“Ηράκλειον 26 Νοεμβρίου 1876
Αι δημοτικαί εκλογαί εν τω ημετέρω τμήματι ενηργήθησαν μετά της απαιτουμένης
προσοχής, αναδειχθέντων δημάρχων των
εκλεκτών του λαού και υπισχνουμένων δια
της προτέρας αυτών διαγωγής, ότι δραστηρίως υπέρ της ευημερίας του λαού αν λέγεται τοιαύτη υπό τουρκικόν ζυγόν εργασθήσονται. Ήδη ευρύ στάδιον παρέχεται αυτοίς,
ν’ αποδείξωσι και αύθις, ότι προ των καθολικών της πατρίδος συμφερόντων εν υστέρα
μοίρα τα ατομικά τίθενται.
Αλλ’ ενώ κατά τας επαρχίας αι εκλογαί
ενηργήθησαν ανεπηρεάστως, ενταύθα δυστυχώς δεν συνέβη το αυτό, της τουρκικής
διοικήσεως σκανδαλωδώς αναμιχθείσης
υπέρ του ευνοουμένου αυτής. Τα πάντα ετέθησαν εν ενεργεία και πολύς θόρυβος και
μεγάλη κίνησις, όπως κατορθώση η διοίκησις
τους σκοπούς της και αναδείξη αντιδήμαρχον άνθρωπον όνομα μόνον χριστιανικόν
έχοντα.

Ο

Το πρωτοσέλιδο της «Ώρας» με την αναφορά
στις δημοτικές εκλογές στο Ηράκλειο (Βιβλιοθήκη της Βουλής)

Την εφορευτικήν επιτροπήν κατήρτισεν η
διοίκησις εξ ανθρώπων ήκιστα μεριμνώντων
περί των γενικών της πατρίδος συμφερόντων
και υπ’αυτής διαταχθέντων να ενεργήσωσιν
υπέρ του υποψηφίου αυτής Μηνά ως αντιδημάρχου. Τις δ’ έστιν ούτος; Φειδόμενος
του χώρου της Ώρας, δεν επιχειρώ να σκιαγραφήσω αυτόν. Έν μόνον λέγω, ότι είναι
τουρκότερος των τούρκων και αρκεί να
γράψω, ότι είναι εγγεγραμμένος εις τον κατάλογον του ενταύθα τεμένους «ΙμβραήμΜπαμπά», ίνα οι αναγνώσται αμυδράν
ιδέαν περί αυτού λάβωσιν· ανίκανος και
αγράμματος, μίαν μόνην ικανότητα έχει, να
ήναι το τυφλόν των τούρκων όργανον; το
πρόσωπον αυτό ανέλαβον η διοίκησις και οι
τούρκοι να υποστηρίξωσι· και ίσχυσαν ούτοι
ν’ αναδείξωσιν αυτόν αντιδήμαρχον, των
τούρκων ενταύθα, ως γνωστόν, εχόντων την
πλειονότητα. Το ευχάριστον είναι, ότι μεθ’
όλα τα μέσα, άτινα διέθεσεν η διοίκησις, δεν
κατώρθωσεν ή μόνον δεκάδα τινών χριστιανών να προσελκύση υπέρ του ευνουμένου
της.
Η εκλογή αύτη είχε και το παράνομον,
διότι ο εκλεχθείς αντιδήμαρχος εγένετο τοιούτος ουχί διά των ψήφων των χριστιανών,

αλλά δια των τούρκων. Ένεκα της παρανομίας ταύτης εζητήθη παρ’ όλων των χριστιανών η ακύρωσις της εκλογής και παρά
της ενταύθα διοικήσεως και παρά του γενικού διοικητού Φωτιάδου πασά, αλλ’ ούτος
τηλεγραφικώς ειδοποίησε την επικύρωσιν
της εκλογής.
Οι χριστιανοί δημοτικοί σύμβουλοι άμα τη
ειδήσει της επικυρώσεως της εκλογής του
αντιδημάρχου παρητήθησαν μη δυνάμενοι
να συνεργασθώσι μετά ανθρώπου τοιούτου
και παρανόμως την αρχήν καταλαβόντος; τι
δε συμβήσεται; ως έχουσι τα πνεύματα του
λαού, ουδείς δύναται να μαντεύση. Αλλ’ ότι
αν συμβή ουδείς βεβαίως έτερος πταίει ή
αυτη η γενική διοίκησις αναλαβούσα δια του
όγκου αυτής να καλύψη τας παρανομίας της
ενταύθα διοικήσεως.
Αλλά μήπως η ασφάλεια και η ησυχία
εξασφαλίσθησαν εν τε ταις επαρχίαις και ενταύθα; ουχί βεβαίως. Θ’ αναφέρω δύο γεγονότα, όπως πείσω τους αναγνώστας της
«Ώρας». Κατά τας ημέρας του βαϊραμίου
εις το χωρίον Έμπαρον της επαρχίας Πεδιάδος οι τούρκοι κατά πολύ τους χριστιανούς
υπερτερούντες μεθυσθέντες διέπραξαν τα
αίσχιστα κατά των δυστυχών χριστιανών.

Εις τούτων διατρέχει τον έσχατον κίνδυνον
εκ των πληγών, ας επήνεγκον αυτώ δια των
ροπάλων των οι οπαδοί του προφήτου ευλογούντος αυτούς και υπισχνουμένου γλυκείαν
ζωήν εν τω παραδείσω. Αλλ’εν όσω αι επιθέσεις των τούρκων εγένοντο κατά χριστιανών, το πράγμα ανυπόφορον μεν, ηδύνατο
όμως να κολασθή και ν’ αποδοθή εις άτομα.
Αλλά και το μέσον τούτο της υποστηρίξεως
κατέστρεψαν οι υιοί του Μωάμεθ, διότι μετέβησαν σύσσωμοι εις την εκκλησίαν του χωρίου και διαρρήξαντες τα παράθυρα έσπασαν τας αγίας εικόνας και τας κανδήλας δια
πετρών ρίψαντες και ακαθαρσίας εντός της
εκκλησίας. Το πράγμα ανηγγέλθη τη πλησιεστέρα διοικήσει, αλλ’ αύτη νομίσασα ότι
θα στερηθή του Παραδείσου αν αποτρέψη
τους τούρκους της ευγενούς αυτώ πάλης και
θα τιμωρηθή υπό του Μωάμεθ αγρόν ηγόρασεν ηυχήθη μάλιστα υπέρ της διαδόσεως
του έργου. Αλλ’ εν τω μεταξύ μαθών τούτο
ο αξιότιμος αρχηγός Νικόλαος Τυλλιανάκης,
γνωστός εκ των τελευταίων δύο επαναστάσεων, έσπευσε μετ’άλλων χριστιανών και
επανέφερε την τάξιν εν τω χωρίω Έμπαρον
αποφυλακίσας τους εν ταις οικίαις των κλεισθέντας χριστιανούς και καταγγείλας την
αθεμιτουργίαν ταύτην και τον βανδαλισμόν
των τούρκων της ενταύθα διοικήσεως.
Το συμβάν τούτο γνωστόν γενόμενον ετάραξε σφόδρα τα πνεύματα των επαρχιτών,
ώστε αν μη δεόντως τιμωρηθώσιν οι εργάται
των κακοηθεστάτων τούτων πράξεων φοβούμαι, ότι οι χριστιανοί θα αυτοδικήσωσι.
Ενταύθα προχθές κατά την εορτήν των εισοδίων της Θεοτόκου, εορταζόντων αυτήν των
οινοπωλών, μετά την λειτουργίαν εν τη μητροπόλει, εξήλθεν ο λαός προπορευομένων
των ιερέων και της σημαίας της εκκλησίας
εχούσης εν ζωγραφία τα εισόδια της Θεοτόκου, κρατούντων των ιερέων τας αγίας εικόνας, όπως κατ’ αρχαίον έθιμον προβώσιν εις
δοξολογίαν. Αλλ’ενώ η εκκλησιαστική αύτη
πομπή διήρχετο την αγοράν, ο διοικητής
Χουσεήν βέης διέταξε να παύση η λιτανεία
και να επιστρέψωσιν άπαντες εις την εκκλησίαν επί τη προφάσει ότι η σημαία των εισοδίων της Θεοτόκου είναι ελληνική και φέρει χαρακτήρα επαναστατικόν.
Οι χριστιανοί απαντήσαντες, ότι τα τοιαύτα εισι προφάσεις όπως περιορισθή η
ελευθέρα εξάσκησις των θρησκευτικών καθηκόντων αυτών δεν υπήκουσαν, αλλ’εξετέλεσαν την λιτανείαν ουδενός αποχωρήσαντος.
Ο διοικητής Χουσεήν φανατικώτατος
τούρκος, συνεκάλεσεν αμέσως το διοικητικόν
συμβούλιον και έμπλεως αγανακτήσεως και
οργής εζήτησεν εξήγησιν του πράγματος
τούτου και της απειθείας των χριστιανών. Οι
μεν χριστιανοί έδωκαν τας απαιτουμένας
εξηγήσεις, ανατρέψαντες τας ιδέας του διοικητού ότι η δοξολογία επαναστατικόν χαρακτήρα είχεν, αλλ’ οι τούρκοι σύμβουλοι απέδιδον αυτώ χαρακτήρα επαναστατικόν.
Τούτου ένεκα αγανάκτησις και έξαψις
επικρατεί εν τη πόλει ημών, δυναμένη να
επιφέρη κακά αποτελέσματα αν εν καιρώ
δεν ριφθή ύδωρ εις την πυράν. Λέγεται δε
ότι έρχεται ενταύθα ο γεν. διοικητής Φωτιάδης, όπως κατευνάση τα εξεγερθέντα πνεύματα των χριστιανών και τούρκων».

01-48_Layout 3 24/09/2010 2:36 μ.μ. Page 33

Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

33

Η αναφορά του υποπρόξενου της Ρωσίας Ι. Μιτσοτάκη
για παρανομίες στις εκλογές του Ηρακλείου
α
προβλήματα
που υπήρξαν
στην εκλογή
του δήμου
Ηρακλείου
επιβεβαιώνει με
αναφορά του προς τον
πρόξενο των Χανίων
Ρωμανέγκο,
ο υποπρόξενος της
Ρωσίας στην ανατολική
Κρήτη Ιωάννης
Μιτσοτάκης. Με βάση
τις καταγγελίες προς
τον εισαγγελέα,
ο υποπρόξενος, που
γράφει την επιστολή
λίγες ημέρες μετά τις
εκλογές, κατονομάζει
τον Χουσνή Βέη
Μιρζαδάκη ότι ήταν
εκείνος που παρενέβη
και προκάλεσε τα προβλήματα στη διαδικασία. Η αναφορά του
Ι. Μιτσοτάκη είχε ως
εξής:

Τ

Εν Ηρακλείω τη 4/16
Νοεμβρίου 1879
Κύριε Πρόξενε,
Αι υπό της Γενικής
Διοικήσεως
διαταχθείσαι, ως
γνωστόν, δημοτικαί
εκλογαί καθ’ άπασαν
την Νήσον,
ενεργήθησαν ήδη εις
αμφοτέρας τας
Διοικήσεις Ηρακλείου
και Λασηθίου. Κατά
του κύρους δε της
εκλογής των δημοτικών
αρχόντων ταύτης της
πόλεως, επεδόθη
ένστασις επί
παρανομία, ήτις
επέφερε την αναβολήν
της ανακηρύξεως
αυτών και υπηγόρευσε
προσέτι την προς τον
αρμόδιον Εισαγγελέα
καταγγελίαν του
Οθωμανού Χουσνή Βέη
Μιρζαδάκη, μέλους του
ενταύθα Διοικητικού
Συμβουλίου,
επεμβάντος, ως μη
ώφειλεν, εις τας δημοτικάς ταύτας εκλογάς.
Δέχθητε, Κύριε
Πρόξενε,
την διαβίβασιν
των σεβασμάτων μου.
Ο Υποπρόξενος

Η πρώτη σελίδα της τρισέλιδης επιστολής – αναφοράς Μιτσοτάκη προς τον προϊστάμενό του πρόξενο της Ρωσίας στα Χανιά.
(Ιστορικό Μουσείο Κρήτης © Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών)
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Οι περιγραφές της «Κρήτης» και της «Ώρας»

Τα επεισόδια σε βάρος των
ις περιγραφές των εφημερίδων
«Κρήτη» και «Ώρα» για τα
επεισόδια που εξελίχθηκαν στο
Ηράκλειο στις 21 Νοεμβρίου
1879, ημέρα των Εισοδίων της
Θεοτόκου, παρουσιάζομε στη συνέχεια.
Η «Κρήτη» περιέγραψε αναλυτικά τα
γεγονότα σε βάρος των χριστιανών της πόλης στο φύλλο της 20ης Δεκεμβρίου, σημειώνοντας:
«Την 21 του παρελθόντος Νοεμβρίου,
ημέραν της εορτής της Εισοδίων, η γεν. Διοίκησις έλαβεν εξ Ηρακλείου τηλεγραφήματα αναγγέλλοντα ότι η εκεί Χριστιανική
Κοινότης ετέλεσε λιτανείαν εντός της πόλεως μετά Ελληνικών σημαιών, κατά συνέπεια παρακαλείται η Αρχή όπως λάβη
τα δέοντα μέτρα κατά της διαδηλώσεως
ταύτης και κατά της επαναλήψεως αυτής
εις το μέλλον, συνάμα η Γεν. Διοίκησις
πληροφορείται ότι ζωηρός ερεθισμός προέκυψεν ως εκ τούτου μεταξύ των Οθωμανών και Χριστιανών κατοίκων της πόλεως
εκείνης. Η ΑΕ ο Γεν. Διοικητής έσπευσε
αμέσως να ζητήση πληροφορίας παρά της
Διοικήσεως Ηρακλείου, εκ τούτων δε και
εξ άλλων πληροφοριών εγένετο δήλο ότι
επρόκειτο περί τελετής καθαρώς θρησκευτικής, συνήθους εν πάσαις ταις Χριστιανικαίς Κοινότησι, ήν ταραξίαι τινές
γνωστοί επί κακή διαγωγή ηθέλησαν εκ
προθέσεως να παραμορφώσωσι επί σκοπώ
να διαταράξωσι την μεταξύ των δύο Κοινοτήτων υφισταμένην αρμονίαν. Ιδού δε
τίνι τρόπω εγένετο η προκειμένη τελετή.
Εν Ηρακλείω, ως και αλλαχού, αι εργατικαί τάξεις αποτελούσι συντεχνίας. Εκάστη συντεχνία έχει ωρισμένην τινά εορτήν
καθ’ ήν πανηγυρίζει, συνάμα δε εν Ηρακλείω επικρατεί το εξής ιδιάζον έθιμον.
Καθε έκαστον έτος εκάστη συντεχνία
εκλέγει ένα εκ των απαρτιζόντων αυτήν
ομοτέχνων εν είδει προέδρου, όστις κατά
την ημέραν της πανηγύρεως εορτάζει υποδεχόμενος τα λοιπά μέλη της συντεχνίας
εις την οικίαν αυτού, ένθα μετά την θείαν
λειτουργίαν μεταβαίνουσιν εν λιτανεία
μετά της εικόνος της συντεχνίας, μετά
ψαλμωδιών και μετά του κλήρου φέροντος
την ιεράν αυτού στολήν. Εν τη οικία αυτού
γίνεται συνάμα και η εκλογή του δια το
επιόν έτος εορτάσοντος εις την οικίαν του
οποίου μεταβαίνει επίσης η συντεχνία
μετά της αυτής παρατάξεως. Κατά το
έτος τούτο εν ταις συντεχνίαις Ηρακλείου
εγένετο ο εξής νεωτερισμός: κατεσκεύασαν δηλ. αύται και εκκλησιαστικάς σημαίας, φερούσας εζωγραφημένον τον προστάτην Άγιον και πέριξ το όνομα εκάστης
συντεχνίας. Κατά την 24 Νοεμβρίου η συντεχνία των οινοπωλών επανηγύρισεν λιτανεία μετά τοιαύτης σημαίας την εορτήν
αυτής. Αλλ’οι ειρημένοι ταραξίαι παρεξηγούντες την σημασίαν της σημαίας ταύτης, εδημιούργησαν ζήτημα, ενέσπειραν
την διχόνοιαν μεταξύ των πολιτών των
δύο θρησκευμάτων και απηύθυναν τηλεγραφήματα προς την Γεν. Διοίκησιν καταγγέλλοντες την πράξιν των Χριστιανών.

Τ

Η Γεν. Διοίκησις διέταξεν ίνα αναβληθή
προσωρινώς η χρήσις τοιούτων σημαιών
μέχρις ακριβεστέρας εξετάσεως, αλλά
μετά ταύτα ζητήσασα και λαβούσα πάσας
τας αναγκαίας πληροφορίας και μη ευρίσκουσά τι το παράνομον ή επιλήψιμον εν
τη θρησκευτική ταύτη τελετή, διεβίβασε
τω Διοικητή Ηρακλείου, συνεπεία αναφοράς των εκεί Χριστιανών, διαταγήν όπως
επιτραπή αυτοίς η ελευθέρα τέλεσις των
τοιούτων λιτανειών. Δυστυχώς, μη γενομένης γνωστής εις το δημόσιον του Ηρακλείου της προς τον Διοικητήν της πόλεως
ταύτης διαβιβασθείσης διαταγής του Γεν.
Διοικητού, οι εν λόγω ταραξίαι εύρον κατάλληλον την ευκαιρίαν όπως διαδραματίσωσι απαισίαν σκηνήν, συμπαρασύραντες
και πολλούς εκ διαφόρων τάξεων του
όχλου. Κατά την 6 δηλονότι Δεκεμβρίου,
καθ’ ήν επανηγύριζε η συντεχνία των υποδηματοποιών, πληθύς ταραξιών συνηθροίσθησαν εις την αγοράν την ώρα της λειτουργίας, καθ’ ήν δε στιγμήν η συντεχνία
αύτη μετά των λοιπών εκκλησιαζομένων
προητοιμάζοντο να εξέλθωσιν εν λιτανεία,
το πλήθος παρορμώμενον υπό τινων, αρχηγών εν πάση αταξία, διευθύνθη προς την
Εκκλησίαν δια τριών διαφόρων οδών, προτιθέμενον να παρακωλύση δι’ όπλων και
ροπάλων την έξοδον των εορταζόντων. Η
προσέγγισις του πλήθους τού του ανεποίησε τρόμον εις τους εκκλησιαζομένους, οίτινες εξελθόντες έλαβον θέσιν αμυντικήν,
κατά την στιγμή δ’εκείνην θα συνέβαινεν
αναμφιβόλως σοβαρά δια τας συνεπείας
αυτής σύγκρουσις, εάν η εκεί αστυνομική
αρχή δεν εξετέλει μετά παρρησίας και αυστηρότητας το καθήκον αυτής παρεμβάσα
μετά αποσπάσματος χωροφυλάκων και
στρατιωτών, απωθήσασα τους επερχομένους και προλαβούσα την σύγκρουσιν.
Κατά την απώθησιν ταύτην, τινές εκ των
αποπειραθέντων την επίθεσιν ηθέλησαν να
ποιήσωσι χρήσιν της βίας κατά των στρατιωτών, αλλ’ ούτοι εκπληρούντες το καθήκον αυτών προέτειναν τας λόγχας και
απέκρουσαν την επίθεσιν, τραυματίσαντες
ελαφρώς 4-5 εκ των επιτεθέντων. Το πλήθος ούτως ηναγκάσθη να διαλυθή, οι δε
πανηγυρίζοντες εξηκολούθησαν την τελετήν μετενεγκόντες την σημαίαν εν παρατάξει εις την οικίαν του εορτάζοντος συντεχνίτου. Κατά τας τρεις επομένας ημέρα
αι κεντρικώτεραι οδοί και η Εκκλησία
εφρουρούντο υπό στρατιωτικών αποσπασμάτων, η αγορά έμενε κεκλεισμένη, αμφότεραι δε αι κοινότητες απηύθυναν τηλεγραφήματα και διαμαρτυρήσεις προς
την Γεν. Διοίκησιν.
Η Α. Εξ. ο Γεν. Διοικητής πληροφορούμενος ανά πάσαν ώραν δια του τηλεγράφου τα συμβαίνοντα εν Ηρακλείω, εσκόπευε να απέλθη αμέσως εκείσε, αλλ’
εκωλύετο υπό της σφοδράς τρικυμίας, ήτις
επεκράτει κατά τας ημέρας εκείνας, και
ήτις καθίστα αδύνατον τον πλούν. Κοπάσαντος επί τέλους του σάλου της θαλάσσης, ο Γεν. Διοικητής ανεχώρησεν εντεύθεν
την Παρασκευήν 14 Δεκεμβρίου, αφικόμε-

νος αυθημερόν εις Ηράκλειον. Πρώτη
φροντίς της Α. Εξ. άμα αποβάσης εις την
πόλιν ήτο να διατάξη την Εισαγγελίαν
όπως επιληφθή της υποθέσεως, προβή δε
εις ανακρίσεις και συλλήψεις των ενοχοποιουμένων. Και εν τη προκειμένη δε περιπτώσει ουδέν ελήφθη διοικητικόν μέτρον, αλλά ληφθείσης υπ’όψιν της
ανεξαρτησίας των δικαστηρίων κατά τον
νέον Δικαστικόν Οργανισμόν, η διεξαγωγή
της υποθέσεως αφέθη καθ’ολοκληρίαν εις
την δικαστικήν αρχήν. Αύτη δε ενεργήσασα ανακρίσεις, προέβη εις την σύλληψιν
των θεωρουμένων ως αρχηγών της οχλαγωγίας ήτοι, των δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Χουσνή Μερζαδάκης και
Μελέκ Καραϊσμαηλάκη και του Βεσμή
Αλή εφεντάκη μέλους του Πρωτοδικείου
Ηρακλείου, καθώς και άλλων τινών. Αλλ’οι
πρωτουργοί της ταραχής, λησμονήσαντες
ότι ουδείς έστιν υπέρτερος του νόμου, διενήργησαν νέαν οχλαγωγίαν επί τω σκοπώ
του να εκφοβίσωσι την γεν. Διοίκησιν
όπως παραδώσι τους συλληφθέντας.
Ούτω δε την Κυριακήν, οι αρχηγοί ούτοι
κατώρθωσαν να ενεργήσωσιν όπως συναθροισθώσιν εν τω περιβόλω του παρά το
Διοικητήριον Τεμένους χίλιοι πεντακόσιοι
περίπου Οθωμανοί, οίτινες συνελθόντες
απέστειλαν επιτροπή προς τον Γεν. Διοικητήν όπως απαιτήσωσι την απόλυσιν των
συλληφθέντων. Αλλ’ η μεν επιτροπήν της
οχλαγωγίας ετέθη υπό κράτησιν, ο δε Γεν.
Διοικητής διεμήνυσε προς τους εν τω Τεμένει συνηθροισμένους ότι αφίνει αυτοίς
προθεσμίαν δέκα λεπτών της ώρας όπως
διαλυθώσιν και ότι εν εναντία περιπτώσει,
θα διαλύση αυτούς ο στρατός. Του πλήθους μη διαλυθέντος κατόπιν δύο προσκλήσεων, πραγματικώς απόσπασμα
στρατού λαβόν τας διαταγάς του εν Ηρακλείω διαμένοντος τότε αντιστρατήγου
Νετζίπ πασά, διευθύνθη προς τον περίβολον, αλλ’ άμα προσεγγίσαντος τούτου, το
πλήθος πάραυτα διελύθη λαβόν διαφόρους
διευθύνσεις. Ούτως ετέθη τέρμα εις τας
οχλαγωγίας και η δικαιοσύνη ηδυνήθη
ησύχως να επιληφθή του έργου αυτής.
Κατά διαταγήν της εισαγγελίας συνελήφθησαν δέκα πέντε εκ των αυτουργών και
συνεργών της οχλαγωγίας και της κατά
της δημοσίου εξουσίας αντιστάσεως, πάντες δε επεβιβάσθησαν του ατμοπλοίου Φεβαΐδ και εκομίσθησαν εις Χανία, όπως δικασθώσι και τιμωρηθώσι κατά τον νόμον.
Εν Ηρακλείω αι ανακρίσεις εξακολουθούσι,μετά την αποπεράτωσιν δ’ αυτών
άρξεται η δίκη των ενοχοποιουμένων εν
τω ενταύθα Εφετείω, ως κακουργοδικείω.
Κατά την εν Ηρακλείω διαμονήν αυτού,
η Α. Εξ. ο Γεν. Διοικητής, πλήν των ανωτέρω μέτρων, προσεκάλεσεν εις το Διοικητήριον τους προκρίτους Οθωμανούς, τους
Σέχιδες και τους νομοδιδασκάλους και
εξήγησεν αυτοίς πρώτον μεν την έλλειψιν
πάσης πολιτικής ή εθνικής σημασίας, εν
ταις θρησκευτικαίς ταύταις τελεταίς, δεύτερον το ασύνετον και επικίνδυνον τοιούτων οχλαγωγικών κινημάτων και τρίτον

την ανάγκην και το συμφέρον της φιλικής
και εναρμονίου συμβιώσεως Χριστιανών
και Οθωμανών, ως πολιτών μιας και της
αυτής πατρίδος. Αι παρατηρήσεις αύται
του Γενικού Διοικητού εξετιμήθησαν υπό
των παρισταμένων Οθωμανών, οίτινες
εδήλωσαν ότι ηγνόουν μέχρι της στιγμής
εκείνης ότι επρόκειτο περί θρησκευτικών
απλώς σημαιών, διεβεβαίωσαν όιτ αποδοκιμάζουσι καθ’ολοκληρίαν τα οχλαγωγικά
κινήματα εξέφρασαν την ζωηράν αυτών
επιθυμίαν όπως διάγωσιν εν ειρήνη και
ομονοία μετά των συμπολιτών αυτών Χριστιανών και παρέστησαν την ανάγκην της
τιμωρίας των προκαλούντων τας τοιαύτας
οχλαγωγίας. Ούτω απεδείχθη εκ των διαβεβαιώσεων τούτων ότι οι ειρημένοι ευάριθμοι πονηροί ταραξίαι απεπλάνησαν δια
των ψευδών αυτών διαδόσεων τους
απλουστέρους φιλησύχους Οθωμανούς και
παρέσυραν τον λαόν εις οχλαγωγίας, χωρίς ούτος να γινώσκη ακριβώς περί τινος
επρόκειτο. Προσκληθέντες υπό του Γεν.
Διοικητού επίσης και οι Χριστιανοί πρόκριτοι έλαβον τας δεούσας νουθεσίας,
όπως αποφεύγωσι πάν ό,τι δύναται να θεωρηθή ως αντικείμενον εις την απαιτουμένην σύνεσιν και μετριοπάθειαν, διεκήρυξαν δ’ ότι ουδέν άλλο επιποθούσιν ή την
ελευθέραν ενάσκησιν των θρησκευτικών
αυτών εθίμων και τήν μετά των συμπολιτών αυτών Οθωμανών φιλικήν συμβίωσιν.
Αι αμοιβαίαι αύται εξηγήσεις επανέφερον
τα πράγματα εις την προτέραν κατάστασιν, η δε κοινή γνώμη Οθωμανών τε και
Χριστιανών, επικροτήσασα τα ληφθέντα
υπό του Γεν. Διοικητού μέτρα αναμένει
την εκδίκασιν των ενοχοποιουμένων και
την κατά τον νόμον αυστηράν τιμωρίαν
των αποδειχθησομένων ενόχων, χάριν της
δικαιοσύνης και χάριν της δημοσίας τάξεως, ης φρουροί ετάχθησαν αι διοικητικαί
αρχαί υπό την σκιάν του πάντων υπερτέρου Νόμου. Δέον δε πάντες να κατανοήσωσιν ότι ουδείς δύναται να διαταράττη
την τάξιν ατιμωρητεί, και ότι κοινά και
ύψιστα συμφέροντα επιβάλλουσιν εις αμφοτέρας τας εν τη νήσω κοινότητας την
διατήρησιν της εν αυτή ησυχίας και τάξεως.
Περαίνοντες την αφήγησιν ταύτην οφείλομεν κατά καθήκον να παρατηρήσωμεν
ότι η ταχεία αποκατάστασις της ησυχίας
οφείλεται και εις την σύμπραξιν του τέως
Αργηγού των στρατευμάτων Εξ. Νετζίπ
πασά, όστις μετά πολλής προθυμίας συνέδραμε, μετά των λοιπών εν Ηρακλείω
αξιωματικών του στρατού, την Γεν. Διοίκησιν προς περιστολήν των ταραξιών και
διατήρησιν της τάξεως. Επίσης δε και η
Αστυνομική αρχή Ηρακλείου εξετέλεσε
μετά νοημοσύνης και ακριβείας το καθήκον αυτής εν τη περιπτώσει ταύτη!»

Το ρεπορτάζ της «Ώρας»
Λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Δεκεμβρίου, η «Ώρα» της Αθήνας δημοσίευε την
ανταπόκριση που αφορούσε στην εξέλιξη
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για τα γεγονότα της 21ης Νοεμβρίου 1879

χριστιανών του Ηρακλείου
του θέματος.
«Εν Ηρακλείω τη 14 Δεκεμβρίου 1879
(Ιδιαιτέρα ανταπόκρισις της «Ώρας»)
Μετά τα συμβάντα κατά την εορτήν των
Εισοδίων της Θεοτόκου, άτινα ανήγγειλα
ήδη υμίν, και της αποφάσεως του διοικητού της πόλεώς μας να εμποδίση ημάς
ασκούντας εν ελευθερία τα της θρησκείας
ημών, συνετάχθη αναφορά υπό των χριστιανών, και απεστάλη τω γενικώ διοικητή
Φωτιάδη, εν η οι ημέτεροι ήτουν το δίκαιον αυτών, αναφέροντες συνάμα ότι και
οι τούρκοι περιάγουσι τας θρησκευτικάς
αυτών σημαίας ανά τας οδούς κατά τας
εορτάς των, ως και αυτοί οι αιθίοποι
πράττουσι τούτο κατά την εορτήν της 1
Μαΐου (Μάι Κλουκλουρού) αλλαλάζοντες
και μέγαν θόρυβον ποιούντες και εν τη
πόλει και εξερχόμενοι αυτής, άνευ της
ελαχίστης εκ μέρους των χριστιανών παρατηρήσεως. Ο Φωτιάδης πασάς ιδών το
δίκαιον ημών διέταξε τον διοικητήν Χουσεήν ν’ αφήση τους ημετέρους να εκτελέσωσι τας θρησκευτικάς αυτών συνηθείας
και να λάβη κατάλληλα μέτρα, όπως μη
παρακωλυθώσιν ούτοι, περιορισθώσι δε
και οι τούρκοι. Η τηλεγραφική αύτη του
διοικητού Φωτιάδου διαταγή αφίκετο την
εσπέραν της 5 τρέχοντος μηνός εις τε τον
Σ. Μητροπολίτην και διοικητήν, όστις
όμως ουδενί των χριστιανών ανεκοίνωσεν
αυτήν.
Την πρωΐαν της 6 τρ. μηνός άπας ο χριστιανικός πληθυσμός ειδοποιηθείς υπό του
Σ. Μητροπολίτου συνήλθεν εν τη εκκλησία
κομισθείσης υπό της συντεχνίας των σκυτοτόμων της σημαίας του αγίου Νικολάου.

Οι τούρκοι μαθόντες εν καιρώ νυκτός την
διαταγήν του Φωτιάδου, απεφάσισαν να
δείξωσι την εσχάτην προς αυτήν περιφρόνησιν, εκτελούντες τους σκοπούς αυτών
και προς τούτο ειργάσθησαν δραστηρίως
κατά την νύκτα συνεννοηθέντες μετά του
διοικητού της πόλεως Χουσεήν βέη, ως
θ’αποδείξωμεν εν καιρώ.
Και δη οι τούρκοι συνήλθον άπαντες εις
την «Πλατειάν Στράταν» αγνοούντων των
χριστιανών τούτο, και οι μπαμπάδες και
βέηδες αυτών ανέλαβον να εξάψωσι τον
φανατισμόν αυτών και να εμπνεύσωσιν
αυτοίς θάρρος όπως γενναίως κατά των
ημετέρων επιτεθώσι, και ούτως ο Προφήτης ευλογήση μεν αυτούς ζώντας, κατατάξη δ’ είτα εν τω παραδείσω ένθα αύρα,
γάλα και μέλι άφθονον.
Ο διοικητής Χουσεήν αφού αυτός τα
πράγματα εις τοιούτο σημείον ώθησεν,
αφού βεβαιότατα καθ’όλην την νύκτα συνεννοήθη μετά των πρωτουργών των σκηνών τούτων, ηθέλησε να δείξη κατά το
φαινόμενον, ότι υπακούσας εις την διαταγήν του γενικού διοικητού διέταξε σώμα
στρατού και την χωροφυλακήν περί το λυκαυγές, να περιφρουρή την εκκλησίαν.
Οι συναθροισθέντες τούρκοι εις την
Πλατειάν Στράταν, δεηθέντος του γεροντοτέρου Μπαμπά, ώρμησαν μανιώδεις
κατά της εκκλησίας, ενθαρρυνόμενοι υπό
των ηγητόρων εφένδηδων δια των λέξων
Αλάχ – ιλ –Αλάχ, ράβδους και ρόπαλα
κρατούντες και κραυγάζοντες και την σημαίαν του αγίου Νικολάου πατσαούραν
αποκαλούντες, ουδόλως υπό του τακτικού
στρατού αποκρουσθέντες και τι ολίγον

μακράν ισταμένου, όπερ καταδεικνύει την
συννενόησιν των τούρκων μετά του πολιτικού και στρατιωτικού διοικητού της πόλεώς μας. Οι ημέτεροι έκθαμβοι είδον τα
γενόμενα, αλλ’ ουδ’ εσκέφθησαν να υποχωρήσωσιν, αλλ’ έπραξαν, ό,τι το καθήκον
και η τιμή απήτει. Οι μεν κατέλαβον αμυντικάς θέσεις, οι δε επιτεθέντες δια ξύλων
και ρεβόλβερ και άλλων πιστολίων τα
οποία τινές προαισθανόμενοι ίσως το
πράγμα έφερον μεθ’εαυτών απέκρουσαν
την μανιώδη των τούρκων επίθεσιν. Αλλά
τι εγίνετο εν τη εκκλησία; θρήνοι και
οδυρμοί υπό των γυναικών και τέκνων. Οι
Τούρκοι αποκρουσθέντες εκ του ενός μέρους εστράφησαν όπως επιτεθώσιν εκ του
άλλου. Αλλά τινες των ημετέρων και η χωροφυλακή οδηγουμένη υπό του αξιεπαίνου
κ. Χ. Κωνσταντίνου Ιωαννίδου απέκρουσαν και την επίθεσιν ταύτην των τούρκων
και ούτως οι ημέτεροι μετέφεραν αναπεπταμένην την σημαίαν εις την οικίαν του
εορτάζοντος ου μακράν της εκκλησίας
απέχουσαν.
Τα λυπηρά ταύτα συμβάντα ανεστάτωσαν ου μόνον την πόλιν μας, αλλά και τας
επαρχίας. Οι χωρικοί μαθόντες ταύτα
οπλισθέντες ητοιμάζοντο να έλθωσιν ενταύθα, οι πλησιέστεροι δε της πόλεώς μας
ανδρείοι Μαλεβιζιώται συνηθροίσθησαν
εις το χωρίον Βούτας. Και η συνάθροισις
αύτη θα ελάμβανε μεγάλας διαστάσεις, αν
μη έσπευδεν η φρόνησις του ταγματάρχου
Χ.Κ. Ιωαννίδου να διαλύση αυτήν, πέμψαντος ταχυδρόμους πολλούς εις τας
επαρχίας όπως πληροφορήσωσι τους
επαρχιώτας, ότι ουδέν οι ημέτεροι έπαθον

ουδ’ ηρπάγη η σημαία αυτών.
Η ημετέρα κοινότης ητήσατο τηλεγραφικώς την έλευσιν του γεν. διοικητού ίνα
αυτώ παραδώ τας διαμαρτυρίας της και
παρ’ αυτού λάβη την δέουσαν ικανοποίησιν και αι επαρχίαι παρομοίας αναφοράς
ητοίμασαν, δι’ ών ούτοι εξαιτούνται την
ικανοποίησιν της προσβληθείσης υπό των
τούρκων θρησκείας και την εξασφάλισιν
της ζωής και τιμής, καθ’ όσον άλλως διακηρύττουσιν, ότι εισίν έτοιμοι αυτοί να
προβώσιν εις την τιμωρίαν των αποπειραθέντων να υβρίσωσι την θρησκείαν του
Χριστού.
Υ.Γ. 15, του αυτού. Ο Γενικός Διοικητής
αφίκετο εν τη πόλει ημών συνεπεία εντόνου της χριστιανικής κοινότητος απαιτήσεως και ήρξατο αυθωρεί τας δεούσας
ανακρίσεις προς τιμωρίαν των διαταραξάντων ολόκληρον το ημέτερον τμήμα και
μικρού δειν γενικήν πυρκαϊάν ανάπτοντες.
Εκ των μέχρι τούδε ανακρίσεων απεδείχθη σπουδαία ενοχή του γνωστού Μιρζαδάκη και πέντε άλλων αίτινες και εφυλακίσθησαν. Αλλά το γεγονός τούτο
γνωστόν γενόμενον ανεστάτωσε τους ομοθρήσκους των, οίτινες και συγκεντρωθέντες, επολιόρκησαν το Διοικητήριον απαιτούντες
την
αποφυλάκισιν
των
συλληφθέντων. Ο Γενικός Διοικητής μαθών
τούτο διέταξε λόχον στρατού, όστις και
δια της λόγχης διέλυσε τους περί το διοικητήριον συγκεντρωθέντας.
Ευρισκόμεθα εις τας παραμονάς ίσως
σπουδαίας ρήξεως, ην μόνον τα κατάλληλα μέτρα του Γενικού Διοικητού Φωτιάδου δύνανται να προλάβωσι».

“Η Κρήτη του 1900”
(Εκδόσεις “Μικρός Ναυτίλος”

01-48_Layout 3 24/09/2010 4:01 μ.μ. Page 36

36
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Τμήμα Λασσιθίου
Επαρχία Μεραμβέλλου
Δήμος Βραχασίου
Δήμαρχος Γεώργιος Χ. Σαριδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ελευθέριος
Κουκουλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Μιχαήλ Χ. Ζ.
Ροβίθης, Χατζή Αναστάσιος Φτενός.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Κατσαράκης, Εμμανουήλ Λαβρεντάκης, Χατζή Σπυρίδων Ανδρουλάκης, Λεωνίδας Παππαδάκης,
Θεοχάρης Ροβίθης, Αντώνιος Κ. Σφακιανάκης,
Διονύσιος Ροβίθης, Ιωάννης Κυπριώτης.
Δήμος Νεαπόλεως
Δήμαρχος Εμμανουήλ Κοκκινάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Εμμανουήλ Λυράκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Δημήτριος
Χουρδάκης, Γεώργιος Ν. Τσιχλάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Πλευριτάκης, Δημήτριος Μαραγκάκης, Χριστόδουλος
Γαράκης, Δημήτριος Λυράκης, Ιωάννης Σομινελάκης, Ελευθέριος Συλιγαρδάκης, Ιωάννης
Αποστολάκης, Κωνσταντίνος Διαλινάκης.
Δήμος Χουμεργιάκου
Δήμαρχος Νικόλαος Παπαγιανάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ιβραήμ Παπουτσαλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ευστράτιος
Μαρνέλος, Σωκράτης Βελονάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Πελιμπασάκης, Γεώργιος Χλαπουτάκης, Χασάν Κοτσιφαλάκης, Ιωάννης Μουρελάκης, Μάρκος
Μαρκάκης, Μουσταφάς Σουλεϊμανάκης,
Ιωσήφ Κοκολάκης, Αλής Μουλαχμετάκης.
Δήμος Φουρνής
Δήμαρχος Νικόλαος Γραμματικάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Εμμανουήλ Ζαγιαννάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Νικόλαος Μενεγάκης, Ιωάννης Πετουράκης
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Εμμανουήλ Γραμματικάκης, Ιωάννης Ραυτόπουλος, Γεώργιος Ραπανάκης, Εμμανουήλ Ιωάν. Κλουτσάκης,
Εμμανουήλ Γωνιο(ω)τάκης, Δημήτριος Μοσχοβιτάκης, Νικόλαος Λεμπιδάκης, Ιωάννης
Φρουζάκης.
Δήμος Κριτσάς
Δήμαρχος Γεώργιος Εμμ. Παγκαλάκης
Α΄ Δημαρχιακός Πάρεδρος Γεώργιος Πα.
Ταυλάς.
Β΄ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ιωάννης Επιτροπάκης, Ιάκωβος Πετρουράκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Εμμανουήλ Κ. Σγουρός, Νικόλαος Ι. Αλεξάκης, Μη(ι)χαήλ Φιρφιρής, Νικόλαος Γ. Αλεξάκης, Μηχαήλ Ι.
Κουτουλάκης, Γεώργιος Ι. Ταυραδός, Αντώνιος Χ. Μ. Πάγκαλος, Γεώργιος Πα. Ι. Πάγκαλος, Γεώργιος Χριστιανάκης.
Δήμος Σπιναλόγκας
Δήμαρχος Τεφήκ εφένδης Χ. Μεμηχιάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Χαλήλ εφένδης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Μουλά Χαλίλης,
Μασλούμ Ιβραήμ Καπετανάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Πιλάλ Χ. Μουσταφαδάκης, Ιβραήμ εφένδης, Τοσούν εφένδης,
Παρπαρεσάκης, Δερβίς Βεκιλαγασάκης, Αλής
Τσελεπάκης, Εμίν Μεχμέτ Ρεϊσάκης, Αχμέτ
Τσεπαπακάκης, Μουλά Μουσταφάς Ρεϊσάκης.
Επαρχία Λασσιθίου
Δήμος Τσερμνιάδου
Δήμαρχος Στέφανος Γραμματικάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μηχαήλ Βογιάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Γεώργιος Κωστάκης, Γεώργιος Δετοράκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γεώργιος Μαρκάκης,
Δημήτριος Καλογεράκης, Θεόφιλος Χαρκιαδάκης, Στρατής Χρυσός, Γεώργιος Αλεξάκης,

Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Αναγνώστης
Φαζής, Αντώνιος Χαρκιαδάκης.
Δήμος Ψυχρού
Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππαδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Δημήτριος Γαλανάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Δημήτριος Ταμνιολάκης, Αναγνώστης Ματθαιάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ηλίας Βιδάκης, Αναγνώστης Περάκης, Ζαχαρίας Ανδρουλάκης,
Γεώργιος Παπαμαρινάκης, Δημήτριος Ν. Γαλανάκης, Νικόλαος Παναγιωτάκης, Νικόλαος
Δαγαλάκης, Ιωάννης Σακελάρης.
Επαρχία Βιάννου
Δήμος Βιάννου
Δήμαρχος Σπυρίδων Αγαπάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ιβραήμ Μεριδάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ιωάννης Αγγουράκης, Χουσεΐν Μεραμπουτάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωάννης Μεταξάκης,
Μ. Χουσεΐν Καουκάκης, Δημήτριος Κουφαλιτάκης, Ασάν Χοτσάκης, Νικόλαος Μανουσάκης, Χασάν Χατσαριφάκης, Νικόλαος
Παπαδάκης, Αχμέτ Τσουκράκης.
Δήμος Αγίου Βασιλείου
Δήμαρχος Ιωάννης Ινιοτάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Γεώργιος Χατσάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ιωάννης Μοσχοβάκης, Γεώργιος Στεφανάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σταύρος Λουλάκης,
Δημήτριος Στρατάκης, Ιωάννης Γιαναδόπουλος, Γεώργιος Μηχαλογιαννάκης, Χατζή
Ιωάννης Παππαδάκης, Νικόλαος Βασιλικάκης, Νικήτας Μουζουράκης, Αναγνώστης Χαραλαμπόπουλος.
Δήμος Μουρνιών
Δήμαρχος Αναγνώστης Δασκαλάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Νικόλαος Χατσάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Αναγνώστης
Μεταξάς, Αναγνώστης Παπά Ματθαιάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Καπαράκης, Μηχ. Φραντσιτσινάκης, Στυλιανός
Μαργαριτάκης, Εμμανουήλ Ρακιτσομηχελάκης, Εμμανουήλ Μαρκόπουλος, Γεώργιος Λενάκης,
Αναγνώστης
Τσικαλουδάκης,
Νικόλαος Ιερωνυμάκης.

Επαρχία Ιεραπέτρου
Δήμος Ιεραπέτρου
Δήμαρχος Χατζή Μουράτ εφένδης Καρακάσης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Ανδρέας Φαφουτάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Σελήμ εφένδης
Σουμπασάκης, Δημήτριος Καρυδάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μουσταφά εφένδης
Μουλαχασανάκης, Χατζή Πέτρος Μελά, Ατίφ
αγάς Καντογλάκης, Μιχαήλ Αθανασάκης,
Ιβραήμ Ισουφάκης, Γεώργιος Κουνδουράκης,
Οσουμάν βέης, Παύλος Συγγελάκης.
Δήμος Ανατολής
Δήμαρχος Εμμανουήλ Καζανάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Νικόλαος Θεοφανάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι Φραγκιός Μαράκης, Δημήτριος Χανιοτάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ιωάννης Μ. Παρίτης
Ιωάννης Μοναστηράκης, Ιωάννης Παπά Πέτρου, Ιωάννης Γ. Παριτάκης, Γεώργιος Γενιατάκης, Δημήτριος Γαρόφαλος, Αναγνώστης
Καλαϊτσάκης, Αναγνώστης Πετσαγκουράκης.
Δήμος Κάτω Χωρίου
Δήμαρχος Γεώργιος Φραγκάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μουλά Ταχήρ
Χατσηχαληλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι Χαράλαμπος
Μουστακάκης, Ιωάννης Χατζή Χαραλάμπους.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Σκουλικαράκης, Ασάν Μαιζανάκης, Ιωάννης Ψαρουδάκης, Χατζή Εμμ. Φραντζεσκάκης, Ηλίας
Τομαδάκης, Εμμανουήλ Βογιατσής, Μουλά
Ταχήρ Χαμαμάκης, Αλή εφένδης Τσελεπάκης.
Επαρχία Σιτείας
Δήμος Λιμένος Σιτείας
Δήμαρχος Γεώργιος Παππαδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Μουσταφά
Νουρή εφένδης.
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ιωάννης Λιανουδάκης, Ρεμετάν εφένδης Χ. Εμινάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Περάκης, Μουσταφά εφένδης Βελάκης, Αναγνώστης
Δεσποτάκης,
Μουλά
Σαλής
Χαλβατσάκης, Θεόδωρος Ξενικάκης, Μουλά
Μεχμέτ Χοτσάκης, Αναγνώστης Κοζυράκης,
Χουσεΐν Αριφάκης.
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Δήμος Χανδρά
Δήμαρχος Ιωάννης Ξομπλαράκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Χουσεΐν Μπεχλουλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Γεώργιος Αυγουστινάκης, Ιβραήμ Αρναουτάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Χαλκιολάκης, Σαλής Ιβραημάκης, Αντώνιος Αδαμάκης,
Μουσταφά
εφένδης
Χατζή
Μασλουμάκης, Νικόλαος Αεράκης, Μουσταφά Φιχμή εφένδης, Γεώργιος Χατσηδάκης,
Οσουμάν Μουρατογλούς.
Δήμος Τουρλωτής
Δήμαρχος Εμμανουήλ Φουνταλιδάκης
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Χριστόδουλος
Συντυχάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Ρετσέπ εφένδης
Χατζή Μουσταφαδάκης, Ιωάννης Καποτάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Χατζή
Γ. Ζερβάκης, Κωνσταντίνος Παππαδάκης,
Στέφανος Σακκαδάκης, Εμμανουήλ Πετράς,
Ιωάννης Θωμαδάκης, Χατζή Αντώνιος Μαστοράκης, Μεχμέτ Μημοστάκης.
Δήμος Ρούκουνα
Δήμαρχος…… (σ.σ. δε βρέθηκε το όνομα,
αλλά είναι χριστιανός, καθώς διαπιστώνομε
ότι πρόκειται για μικτό δήμο και ο α’ δημαρχιακός πάρεδρος είναι μουσουλμάνος)
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος: Ρεμετάν εφένδης Καντογλάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Στέφανος Μεταξάκης, Μουλά Ιβραήμ Χιλαλάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Ψαραδόπουλος, Δερβής Αλής, Αναγνώστης Μαυράκης, Μουλά Αλής Χοτσάκης, Γεώργιος
Παπά Νικολάου, Μεχμέτ Αλή Βεβάκης, Νικόλαος Χατσόπουλος, Σουλεϊμάν Πετράκης.
Δήμος Καρυδίου
Δήμαρχος Χατζή Κατσαράς
Α’ Δημαρχιακός Πάρεδρος Παναγιώτης
Παππαδάκης
Β’ Δημαρχιακοί Πάρεδροι, Αναγνώστης
Παπαδόπουλος, Αναγνώστης Λιαφάκης.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αναγνώστης Χουλάκης, Αναγνώστης Καψιλίδης, Χατζή Α. Λιαφάκης, Αναγνώστης Τσαντάκης, Αναγνώστης
Σπυριδάκης, Αναγνώστης Φουντοραδάκης,
Αναγνώστης Περιφεράκης, Νικόλαος Οικονομάκης.
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Μια επιστολή του μετέπειτα πρωθυπουργού της Κρήτης, Μίνωος Ησυχάκη

Το ασυμβίβαστο των αξιωμάτων δημάρχου και βουλευτή
πό τις πρώτες, κιόλας, δημοτικές εκλογές τέθηκε το θέμα
του ασυμβίβαστου του δημαρχιακού αξιώματος και της
βουλευτικής ιδιότητας. Εξαιτίας μιας εγκυκλίου του Γενικού Διοικητή,
ο μετέπειτα βουλευτής και για λίγο πρωθυπουργός της Κρητικής Πολιτείας (το
1912) Μίνως Ησυχάκης έθεσε το θέμα να
μην μπορούν οι δήμαρχοι να είναι παράλληλα και βουλευτές. Η επιστολή είχε ημερομηνία 25 Νοεμβρίου 1879 και δημοσιεύτηκε στην «Κρήτη» την 1η Δεκεμβρίου του
ίδιου χρόνου. Το κείμενο έχει ως εξής:

Α

“Κύριε διευθυντά της εφημερίδος
«Κρήτη».
Εν τω υπ’αριθ. Πρωτ. 871, και Διεκπ. 641
εγκυκλίω της Γεν. Διοικήσεως της 21ης
οδεύοντος μηνός, ήτις περιέχεται εις το σήμερον εκδοθέν φύλλον της υμετέρας εφημερίδος, αναφέρεται, ότι και οι δήμαρχοι
δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, και
κατά συνέπειαν είναι εκλέξιμοι ως μέλη
της Γεν. Συνελεύσεως.
Νομίζω ότι ο συλλογισμός ούτος χωλαίνει κατά πολλά. Και εν πρώτοις τίνες εισί
δημόσιοι υπάλληλοι; Εις το ερώτημα τούτο
οι δοκιμώτεροι των νεωτέρων του διοικητικού δικαίου συγγραφέων διαρρήδην απαντώσιν, ότι το γνώρισμα του δημοσίου
υπαλλήλου δεν έγκειται εν τη μισθοδοσία.
Η μισθοδοσία των δημοσίων θέσεων είναι
μεν αντικείμενον της ιδιωτικής αιτήσεως,
αλλά δεν είναι και το κύριον της δημοσίας
υπηρεσίας συστατικόν. Αποτελεί στοιχείον
δευτερεύον, καθόσον δύναται να υπάρξη
δημόσιος υπηρεσία άνευ ωρισμένης μισθοδοσίας. Ως παράδειγμα μάλιστα οι συγγραφείς αναφέρουσιν, ότι οι δήμαρχοι,
ενεργούντες υπό δύω διακεκριμένας ιδιότητας,την του δημοτικού άρχοντος και την
του δημοσίου υπαλλήλου, εκπροσωπούσιν
υπό μεν την πρώτην την δημοτικήν εξουσίαν, υπό δε την δευτέραν εκπληρούσι καθήκοντα, ανατεθειμένα αυτοίς υπό της πολιτείας. Υπό την αυτήν δε δευτέραν
ιδιότητα ενεργούντες οι δήμαρχοι είναι
όλως άμισθοι και αποτελούσι την τελευταίαν της διοικητικής ενεργείας βαθμίδα.
Αλλά δεν είναι και μοναδικόν το παράδειγμα δημοσίου υπαλλήλου, μη μισθοδοτουμένου, καθότι και πρέσβυς, ου η ιδιότης
ως δημοσίου υπαλλήλου είναι ανεπίδεκτος
αμφησβιτήσεως, δύναται να είναι άμισθος,
ως είναι ο κ. Γρ. Υψηλάντης άμισθος πρεσβευτής της Ελληνικής Κυβερνήσεως εν
Βιέννη και Παρισίοις.
Λοιπόν το έμμισθον δεν αποτελεί το ουσιώδες του δημοσίου υπαλλήλου γνώρισμα,
αλλά τούτο έγκειται αλλαχού, περί ου δεν
είναι του παρόντος.
Άλλως τε πού ηκούσθη δήμαρχοι να είναι και βουλευταί; Αλλά μη παραξενευώμεθα. Διότι δεν θεωρούμεν απίθανον να
συμβή και τανάπαλιν, δηλ. ομολογουμένως

δημόσιοι υπάλληλοι, οίοι οι συμβολαιογράφοι, ως προς ους υπάρχει και το κατά την
γεν. Διοίκησιν αναγκαίον του δημοσίου
υπαλλήλου ποσόν δηλ. η μισθοδοσία, ως
εμφαίνεται εκ του 3ου άρθρου της διατιμήσεως των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων, να καθεσθώσιν εις τα εδώλια της
Γεν. Συνελεύσεως.
Πεποιθώς, ότι η Γεν. Διοίκησις, ης την
αγαθήν πρόθεσιν δεν αμφισβητώ, θέλει
σπεύσει ν’ ανακαλέση το εν τη άνω εγκυκλίω της νομικόν άτοπον.
Εν Χανίοις τη 25 Νοεμβρίου 1879
διατελώ όλως υμέτερος
ΜΙΝΩΣ Α. ΗΣΥΧΑΚΗΣ”.

Η εγκύκλιος
του Γενικού Διοικητή
Η εγκύκλιος που προκάλεσε την αντίδραση του Μ. Ησυχάκη είχε σταλεί στις 10
Νοεμβρίου και είχε δημοσιευτεί στην εφημερίδα στις 23 του ίδιου μήνα. Αφορμή
ήταν η προκήρυξη των εκλογών για την
εκλογή των νέων πληρεξουσίων (βουλευτών) της Κρήτης στις 10 Δεκεμβρίου. Σε
διάστημα σχεδόν 40 ημερών οι Κρήτες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, είχαν κληθεί
δύο φορές να ψηφίσουν. Για την ιστορία
δημοσιεύομε αυτή την εγκύκλιο του χριστιανού Γενικού Διοικητή Κρήτης Ιωάννη
Φωτιάδη πασά, αλλά και τους πληρεξουσίους που εξελέγησαν για τη σύνοδο της κρητικής βουλής το 1880. Η εγκύκλιος προς
τους διοικητές και τους έπαρχους του νησιού.
«Εν Χανίοις τη 10 Νοεμβρίου 1879
Αριθ. Πρωτ. 830
Αριθ. Διεκ. 620
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΟΥΣ
Τηλεγραφικώς παρηγγέλθητε ήδη να δημοσιεύσητε τους καταλόγους των εκλεξίμων δια την προσεχή ΙΑ Σύνοδον της Γενικής Συνελεύσεως, εκ των διατάξεων δε του
νόμου οδηγούμενοι, οφείλετε να ενεργήσητε τα περαιτέρω προς διεξαγωγήν των
εκλογών τούτων.
Προς ακριβή τήρησιν των υπό του νόμου
οριζομένων χρονολογιών, απαιτείται όπως
αι μεν εκλογαί των πληρεξουσίων ενεργηθώσι την 10ην προσεχούς μηνός Δεκεμβρίου
ταυτοχρόνως καθ’ απάσας τας εκλογικάς
περιφερείας της νήσου, η δε συγκάλεσις
της Συνελεύσεως λάβη χώραν εν Χανίοις
την 15ην του Ιανουαρίου.
Τούτου ένεκα οφείλετε να κανονίσητε
τας ενεργείας σας εις τρόπον ώστε και
εκλογαί να διεξαχθώσι κατά την ρηθείσαν
ημέραν και οι πληρεξούσιοι να ευρεθώσιν
εν Χανίοις εγκαίρως.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Ο Μίνως Ησυχάκης
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Μελετώντες επισταμένως τον νόμον και
αυστηρώς προς τας διατάξεις αυτού συμμορφούμενοι, δεν έχετε βεβαίως ανάγκη
πλειοτέρων οδηγιών προς εκπλήρωσιν των
καθηκόντων υμών.
Εν τούτοις προς αποφυγήν των τυχών δυναμένων να προκύψωσιν συγχύσεων και
ανωμαλιών περί την διεξαγωγήν των εκλογών τούτων, δεν θεωρούμεν από σκοπού
ίνα άπαξ δια παντός εφοδιάσωμεν υμάς
μετά των αναγκαίων επεξηγηματικών οδηγιών και υποδείξωμεν υμίν τα μέτρα, προς
α οφείλετε να συμμορφωθήτε εν τη προκειμένη περιστάσει.
Ως γνωστόν οι παρά τη Γεν. Συνελεύσει
αντιπρόσωποι εκλέγονται επί δύο διαδοχικά έτη, ανανεούνται δε έκαστον έτος
κατά το ήμισυ ώστε κατά την διάταξην
ταύτην του νόμου αι προσεχείς εκλογαί
σκοπούσι την κατά το ήμισυ ανανέωσιν των
αντιπροσώπων της παρελθούσης συνόδου.
Επειδή όμως ως εκ των εκτάκτων περιστάσεων, εις ας ευρέθη η νήσος κατά το παρελθόν έτος άπαντες ανεξαιρέτως οι την
παρελθούσαν Σύνοδον συγκροτήσαντες
πληρεξούσιοι εξελέγησαν τότε εκ νέου, διεκόπη δε κατά συνέπειαν η σειρά της κατά
το ήμισυ ανά παν έτος αλληλοδιαδόχου αντικαταστάσεως των συμπληρωσάντων την
διετίαν αντιπροσώπων, ευρισκόμεθα ήδη
κατά την εκλογήν ταύτην απέναντι περιπτώσεως ομοίας προς εκείνην, ην το άρθρο
7 του Κανονισμού της Γεν. Συνελεύσεως
προέβλεψε δια την δευτέραν σύνοδον αυτής, ορίσαν όπως κατά την εκλογήν ταύτην
προσδιορισθώσι δια κλήρου οι αποσυρθησόμενοι ημίσεις εκ των πληρεξουσίων της
πρώτης Συνόδου.
Όθεν το μέτρον τούτο εφαρμόζοντες κατ’
ανάγκην και εν τη παρούση περιπτώσει
οφείλομεν να προσδιορίσωμεν δια κλήρου
τίνες θέλουσιν είσθαι οι δύο εκ των κατά
την παρελθούσαν σύνοδον τεσσάρων πληρεξουσίων εκάστης εκλογικής περιφερείας,

οίτινες θα αποσυρθώσιν αντικαθιστώμενοι
δια των προσεχώς εκλεχθησομένων.
Επειδή δε ο νόμος επιτρέπει να εκλεχθώσιν εκ νέου οι αποσυρόμενοι και επομένως
είναι πρέπον να ώσιν εγκαίρως γνωστά εις
τους εκλογείς τα ονόματα των κληρωθησομένων, δέον όπως αι κληρώσεις γείνωσιν
ήδη αμέσως, δημοσιευθώσι δε υφ΄εκάστου
διοικητού ή επάρχου δια κοινοποιήσεων εγγράφων τα ονόματα των κληρωθησομένων.
Αι κληρώσεις αύται γενήσονται, ως εικός,
ενώπιον των Διοικητικών ή επαρχιακών
συμβουλίων, προς αποφυγήν δε παραπόνων
θεωρούμεν επάναγκες ίνα προσκληθώσι και
παρευρεθώσιν εις αυτάς και οι ενδιαφερόμενοι τέσσαρες πληρεξούσιοι εκάστης εκλογικής περιφερείας.
Καθ’ όσον μεν αφορά τας περιφερείας
εκείνας, αίτινες αποστέλλουσιν ίσον αριθμόν Μουσουλμάνων και Χριστιανών πληρεξουσίων, η κλήρωσις ευχερώς γενήσεται συνωδά προς τα εν τω 7ω άρθρω του
Κανονισμού της Συνελεύσεως οριζόμενα.
Επειδή όμως μετά τας δια του τελευταίου Αυτοκρατορικού Φιρμανίου επενεχθείσας τροποποιήσεις εις τον Οργ. Νόμον,
άλλαι μεν των εκλογικών περιφερειών αποστέλλουσι τρεις Χριστιανούς και ένα Μουσουλμάνον, άλλαι δε τανάπαλι, και επομένως δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθή το δια
χωριστής κληρώσεως κατά θρησκεύματα
μέτρον του ειρημένου 7 άρθρου, και επειδή
ο μόνος και κύριος σκοπός του νόμου είναι
να ανανεωθή μεν κατά το ήμισυ η Συνέλευσις, να τηρηθή δε ο νομιμοποιηθείς αριθμός των πληρεξουσίων εκάστου θρησκεύματος, ήτοι να εισέλθωσιν εις αυτήν 49
Χριστιανοί και 31 Μουσουλμάνοι, διά
ταύτα εν ταις εκλογικαίς εκείναις περιφερείαις ένθα εκλέγονται τρεις εκ του ενός
και εις εκ του ετέρου θρησκεύματος, πρέπει να γείνη η κλήρωσις ως εξής:
Να μη γείνη χωριστή κλήρωσις δια τους
Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους πλη-

ρεξουσίους, αλλά, τιθεμένων και των τεσσάρων ονομάτων εις μιαν και την αυτήν
κάλπην, να εξαχθώσι δύο οιαδήποτε. Και
εάν μεν οι κληρωθησόμενοι δυο ούτοι πληρεξούσιοι τύχωσι να ώσιν ο μεν Μουσουλμάνος, ο δε Χριστιανός, δέον όπως και οι
εκλεχθησόμενοι αντικαταστάται των ώσιν
επίσης ο μεν εις Μουσουλμάνος, ο δε έτερος Χριστιανός. Εάν δε πάλιν κατά σύμπτωσιν οι κληρωθησόμενοι ανήκωσιν αμφότεροι εις το έτερον των θρησκευμάτων, και
οι εκλεχθησόμενοι δέον να ώσι και οι δυο
του αυτού θρησκεύματος, εν τοιαύτη δε περιπτώσει οι εκλογείς του ετέρου θρησκεύματος δεν θέλουσι προσκληθή ίνα ενεργήσωσιν
εκλογήν,
καθότι
θα
αντιπροσωπευθώσι και αύθις υπό των μη
κληρωθέντων αντιπροσώπων της παρελθούσης συνόδου.
Αλλ’ εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων
υπάρχει και ετέρα τις, ην δεν πρέπει ωσαύτως να παρασιωπήσωμεν.
Ως γινώσκετε, πολλοί των κατά την παρελθούσαν σύνοδον αντιπροσώπων διωρίσθησαν εις δημοσίας υπηρεσίας ή εξελέγησαν ως μέλη δικαστηρίων ή συμβουλίων, ως
εκ της ιδιότητος δε υπό την οποίαν οι τοιούτοι διατελούσι σήμερον, δεν δύνανται να
λάβωσι μέρος εις την προσεχή σύνοδον ως
μέλη της Συνελεύσεως. Οι τοιούτοι δέον να
αντικατασταθώσι δι’ άλλων του αυτού θρησκεύματος, πληρεξουσίων, εκλεγομένων
κατά τον νόμον, να θεωρηθώσι δε ωσεί δια
κλήρου αποσυρθέντες, εις τρόπον ώστε, εάν
με εκ τινος εκλογικής περιφερείας εις πληρεξούσιος της παρελθούσης συνόδου κωλύεται διά τον ανωτέρω λόγον, να μη γείνη
ανάγκη της κληρώσεως ή ενός μόνου προσέτι προς συμπλήρωσιν του αριθμού των
δύο αντικατασταθησομένων της περιφερείας ταύτης, εάν δε εκ των τεσσάρων πληρεξουσίων δύο εισίν οι κατέχοντες σήμερον
δημοσίαν θέσιν και κωλυόμενοι, να μη γείνη
τότε ολοτελώς ανάγκη κληρώσεως, αλλά να

εκλεχθώσιν απλώς οι αντικαταστήσαντες
τούτους νέοι πληρεξούσιοι.
Αλλ’ ινα μη γεννηθώσιν απορίαι ως προς
το ζήτημα τινες θεωρηθήσονται δημόσιοι
υπάλληλοι, δεν θεωρούμεν από σκοπού, ίνα
εν παρόδω δώσωμεν ενταύθα τας αναγκαίας διασαφήσεις και επί του αντικειμένου τούτου.
Δημόσιοι λοιπόν υπάλληλοι και επομένως
εξαιρέσιμοι εκ του καταλόγου των εκλεξίμων θεωρηθήσονται πάντες οι απ’ ευθείας
εκ του δημοσίου ταμείου μισθοδοτούμενοι,είτε υπό της διοικήσεως διορισθέντες
είτε υπό του λαού εκλεγέντες. Εις την τελευταίαν ταύτην κατηγορίαν υπάγονται φυσικώ τω λόγω τα μέλη των Δικαστηρίων
όλων των βαθμών καθώς και τα των Διοικητικών συμβουλίων. Απεναντίας τα μέλη
και οι υπάλληλοι των δημοτικών συμβουλίων και των Δημογεροντιών, ως μη εκ του
δημοσίου Ταμείου μισθοδοτούμενοι δεν θεωρούνται εκ των εξαιρετέων υπαλλήλων
και δέον να συμπεριληφθώσιν εις τους καταλόγους των εκλεξίμων.
Τοιουτοτρόπως διεξαγομένων των εκλογών και ο σκοπός του νόμου περί της ανά
παν έτος κατά το ήμισυ ανανεώσεως των
πληρεξουσίων εκπληρούται και αι λοιπαί
αυτού σχετικαί διατάξεις τηρούνται και ο
ωρισμένος αριθμός των αντιπροσώπων εκάστου θρησκεύματος φυλάττεται.
Μετά τα ανωτέρω εκτεθέντα πεπείσμεθα
ότι δεν θέλομεν περιέλθει εις την ανάγκην
να επαναλαμβάνωμεν συνεχώς πράγματα
γνωστά και ευκόλως εννοούμενα κατά συνέπειαν των συνήθων περιττών και ασκόπων επερωτήσεων.
Όθεν αποδεχόμενοι την ακριβή των υμετέρων καθηκόντων εκπλήρωσιν, συνιστώμεν υμίν επί πάσι την αυστηράν αποχήν
από πάσης αναμίξεως ή επεμβάσεως εις
τας εκλογάς ταύτας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ι. ΦΩΤΙΑΔΗΣ»

Οι βουλευτές της Κρήτης το 1879
Οι βουλευτές που εξελέγησαν από τις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου 1879 ήταν
οι εξής:
Αποκορώνου: Ιωάννης Παπαδάκης, Λεωνίδας Λαμπράκης, Αναγνώστης Πανυγηράκης και Κεμάλ εφένδης Φαφουλεφενδάκης.
Αγίου Βασιλείου: Μιχαήλ Τσουδερός, Εμμανουήλ Φωτάκης, Αναγνώστης
Τρανταλιδάκης και Αχμέτ εφένδης Ιμαμάκης.
Αμαρίου: Γεώργιος Βλαστός, Τίτος Λίτινας, Εμμανουήλ Λουρωτός και Μουσταφά εφένδης Σπαθάκης.
Βιάννου: Κωνσταντίνος Κονδυλάκης, Χαράλαμπος Στιακάκης, Χασάν Χοτζάκης και Χουσεΐν Μπιλαλάκης.
Ηρακλείου: Αντώνιος Μιχελιδάκης, Χουλκή εφένδης, Μπιλάλ εφένδης και Αλή
Ριζά βέης.
Ιεραπέτρου: Πέτρος Γλαννικάκης, Κωνσταντίνος Κουντουράκης, Μεχμέτ Ακκή
εφένδης και Οσμάν εφένδης Μουλα Χουσεϊνάκης.
Κυδωνίας: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Εμμανουήλ Τσεπετάκης, Ιωάννης Γαλανάκης και Χασάν εφένδης Σουβλιστός.
Κισσάμου: Γεώργιος Βογιατζάκης, Εμμανουήλ Φουνδουλάκης, Αναστάσιος Βιδάλης και Μουλά Σερίφ εφένδης.
Καινουρίου και Πυργιωτίσσης: Στυλιανός Πετράκης, Αναγνώστης Παπαδοφραγκάκης, Σαχίν Ντεμεγαριτάκης και Χουσεΐν εφένδης.
Μαλεβυζίου: Μιχαήλ Καλημεράκης, Δημήτριος Βερερουδάκης, Σταμάτιος Πα-

παδοκωνσταντάκης και Μουσταφά βέης Χατζαλάκης.
Μυλοποτάμου: Ιωάννης Σκουλάς, Γεώργιος Παπαμαρκάκης, Εμμανουήλ Νικολετάκης και Μουσά εφένδης Τζιντζαραπάκης.
Μεραμβέλλου: Ιωάννης Σφακιανάκης, Ιωάννης Μουρελάκης, Γεώργιος Μηλλαράς και Δερβις εφένδης Βεκηλαγασάκης.
Μονοφατσίου και μέρος Ρίζου: Γεώργιος Σαπουντζάκης, Εδχέμ εφένδης Καρασλανάκης, Εμίν εφένδης και Μπιλάλ εφένδης.
Πεδιάδος: Εμμανουήλ Ξανθουδίδης, Νικόλαος Δηλιανάκης, Ιωάννης Μαρδελάκης και Μεχμέτ Αλή εφένδης.
Πόλεως Ρεθύμνης: Χαρίλαος Ασκούτσης, Δερβις εφένδης Πρασλανάκης, Γιουσούφ βέης Αληγιαζητζάκης και Σαλήχ εφένδης Μπιλάλ Αγαζαδές.
Ρεθύμνης: Αναγνώστης Τσίχλης, Αναγνώστης Περακάκης, Μάρκος Βαρδάκης
και Χουσεΐν εφένδης Τσιτσεκάκης.
Σελίνου: Γεώργιος Παπαμαρκάκης, Εμμανουήλ Φυλαδιτάκης, Πυλιός Πολιουδοβαρδάκης και Αχμέτ Καφυράκης.
Σφακίων: Ρούσος Χριστοδουλάκης, Μιχαήλ Ζερβός, Ιωσήφ Μανουσογιαννάκης
και Ιωσήφ Βουρδουμπάκης.
Σιτείας: Αναγνώστης Φουνταλίδης, Γεώργιος Παπαδάκης Σακήρ εφένδης και
Μουσταφά εφένδης.
Χανίων: Νικόλαος Αθανασιάδης, Χουσεΐν βέης Νεημβεηζαδές, Ιβραήμ βέης Σακηρβεηζαδές και Αχμέτ βέης Δολμαζαδές.
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Μια καταγγελία κατά της πρώτης δημοτικής αρχής του Ηρακλείου από την εφημερίδα «Μίνως»

Η απαγόρευση νοσηλείας στο δημοτικό νοσοκομείο
κατοίκων άλλων δήμων επειδή δεν πλήρωναν!
ια τη δραστηριότητα της
πρώτης δημοτικής αρχής του
Ηρακλείου, που μάλλον δεν
ήταν και η πιο πλούσια, επιλέξαμε να παρουσιάσομε ένα
άρθρο που είχε δημοσιευτεί στις 28 Μαρτίου 1881 στην εφημερίδα «Μίνως» του
Ηρακλείου και αποτελούσε μια καταγγελία στην κοινωνική πολιτική του δήμου.
Αφορμή της αρθρογραφίας ήταν τα παράπονα που έκαναν φτωχοί κάτοικοι άλλων περιοχών ότι ο δήμος Ηρακλείου δεν
τους έδινε τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο δημοτικό νοσοκομείο. Η απάντηση των αρμοδίων της δημοτικής αρχής
ήταν ότι στο ίδρυμα δεν γίνονταν δεκτοί
κάτοικοι άλλων δήμων γιατί δεν συνεισέφεραν με εράνους στη λειτουργία του! Ο
ίδιος ο δήμαρχος, μάλιστα, απάντησε στην
εφημερίδα ότι οι «επαρχιώτες» έδιναν
χρήματα στους εράνους, που προορίζονταν όμως για τη συντήρηση του γηροκομείου και του φρενοκομείου, στα οποία
είχαν ελεύθερη πρόσβαση, όχι όμως και
στο δημοτικό νοσοκομείο. Η απαγόρευση
αυτή στηριζόταν σε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία αποτέλεσε την
πέτρα του σκανδάλου για την εφημερίδα,
που την χαρακτήριζε άδικη «διότι ο πρώτιστος και σπουδαιότερος λόγος δι ον ζητεί ο ασθενής να εισέλθη εις το άσυλον
τούτο της φιλανθρωπίας είναι η πενία,
άρα δεν απαιτείται μόνον ο πάσχων να
λαμβάνη τακτικώς φάρμακα δια να θεραπευθή, αλλά συν τούτοις να έχη και τροφήν καθαράν και ανάλογον προς την
ασθένειάν του». «Στερούμενος δε ταύτης
– πρόσθετε η εφημερίδα- ένεκα ανεχείας
και αχρηματίας και αναγκαζόμενος καθ’
εκάστην να υποπίπτη εις διαιτητικάς παρεκτροπάς, εννοείται οίκοθεν ότι ουδέποτε δύναται να ελπίζη την θεραπείαν
του». Και ζητούσε την άρση της απαγόρευσης εισόδου.
Το κείμενο της εφημερίδας είναι το παρακάτω:

Γ

έργου ούτω θεαρέστου και φιλανθρωπικού. Προς εκδήλωσιν δε των παραπόνων
αυτών προέβησαν αφορμήν λαμβάνοντες
εκ της προ μηνών ασθενούσης συζύγου
του αποροτέρου του χωρίου Ανωπόλεως
Δημητρίου Λιάπη ως επιβεβαιούσι τα εις
την ασθενή χορηγηθέντα πιστοποιητικά
των τε Δημογερόντων και της Δημαρχιακής αρχής του χωρίου τούτου, άτινα παρουσιάσας ο σύζυγος της ειρημένης ασθενούς προς τον δήμαρχον της πόλεως ημών
εζήτησεν όπως δοθή αυτώ το προσήκον εισητήριον δια την ελευθέραν παραδοχήν
της νοσούσης συζύγου του εν τω νοσοκομείω Ηρακλείου, αλλά παρά πάσαν προσδοκίαν του ήκουσε παρά του δημάρχου
ότι δεν δέχονται του λοιπού ασθενείς εκ
των άλλων δήμων, τούθ’ όπερ εσημείωσε
και επί του πιστοποιητικού του Δημαρχείου Επισκοπής, όπερ εκόμισεν ο Δημήτριος Λιάπης εις το ενταύθα Δημαρχείον
προς βεβαίωσιν της νοσηράς καταστάσεως της συζύγου του.
Πριν ή εκφέρωμεν οιανδήτινα γνώμην
εκρίναμεν επάναγκες όπως αποτανθώμεν
εις τους αρμοδίους και παρακαλέσωμεν
αυτούς να μας πληροφορήσωσιν εάν
πράγματι εδόθη τοιαύτη τις αρνητική
απάντησις εις τον παραπονούμενον, το
οποίον παραδεχθέντες μας διαβεβαίωσαν
ότι η απαγόρευσις αύτη δια τους ξένους
δημότας είναι εν ισχύι συνεπεία αποφάσεως του δημοτικού Συμβουλίου, διότι οι
εκ των επαρχιών εισπραττόμενοι εκούσιοι

έρανοι διατίθενται αποκλειστικώς εις την
συντήρησιν του γηροκομείου και φρενοκομείου, εξ ών ουδείς των επαρχιωτών
αποκλείεται. Επειδή όμως η επιτόπιος κυβέρνησις διώρισεν εν εκάστη Επαρχία δημοτικούς ιατρούς, οίτινες υποχρεούνται
δυνάμει του περί δημοτικών ιατρών νόμου να παρέχωσι δωρεάν εις τους ενδεείς
και απόρους πάσαν ιατρικήν περίθαλψιν,
λίαν άδικον θα ήτο το δημοτικόν ταμείον
Ηρακλείου, δαπάνη του οποίου διατηρείται το νοσοκομείον, να υποβάλλεται εις
υπέρογκα έξοδα χάριν των ξένων δημοτών. Ο,τι δε ως καθήκον φιλανθρωπίας
ώφειλον να πράξωσι, τούτο ουδαμώς λέγουσι παρέλειψαν, αναγράψαντες εις την
απόφασιν αυτών ότι εκείνοι μόνον των
ασθενών θα γίνωνται δεκτοί, όσοι τυχόντες παρά του δημοτικού αυτών ιατρού της
απαιτουμένης περιθάλψεως και επιστημονικής βοηθείας δεν ηδυνήθησαν ν’
απαλλαχθώσιν εκ της νόσου των, και κατά
συνέπειαν ήθελε καταδειχθή υπέρ αυτών
η ανάγκη να υποβληθώσιν εις ανωτέρων
επιστημόνων εξέτασιν.
Η απόφασις αύτη του Δημοτ. Συμβουλίου Ηρακλείου δεν δύναται να θεωρηθή
καθ’ ολοκληρίαν δικαία και ανταποκρινομένη προς τον φιλάνθρωπον σκοπόν
του Νοσοκομείου, διότι ο πρώτιστος και
σπουδαιότερος λόγος δι’ όν ζητεί ο ασθενής να εισέλθη εις το άσυλον τούτο της
φιλανθρωπίας είναι η πενία, άρα δεν
απαιτείται μόνον ο πάσχων να λαμβάνη

τακτικώς φάρμακα δια να θεραπευθή,
αλλά σύν τούτοις να έχη και τροφήν καθαράν και ανάλογον προς την ασθένειάν
του στερούμενος δε ταύτης ένεκα ανεχείας και αχρηματίας και αναγκαζόμενος
καθ’ εκάστην να υποπίπτη εις διαιτητικάς παρεκτροπάς, εννοείται οίκοθεν ότι
ουδέποτε δύναται να ελπίζη την θεραπείαν του. Φρονούμεν λοιπόν, ότι το Δημοτικόν Συμβούλιον της πόλεώς μας καλόν ήθελεν είσθαι να άρη την
απαγόρευσιν αυτού ταύτην, δι’ ής κλείονται αι θύραι του φιλανθρωπικού τούτου καταστήματος εις πάντα μη Ηρακλειώτην, αφ’ ού αλλαχού εκτός των
ομογενών η νοσηλεία εν τοις τοιούτοις
καταστήμασι παρέχεται δωρεάν και
αδιακρίτως εις πάντα κρούοντα την θύραν αυτών και ζητούντα άσυλον. Επειτα
αφ’ ού εξέδωκε τοιαύτην απόφασιν, νομίζομεν, ότι καθήκον αυτού ήτο να φέρη
εις γνώσιν των Δημοτικών αρχών το τοιούτον όπως παύσωσι του λοιπού χορηγούσαι εις τους πάσχοντας πιστοποιητικά
δια το νοσοκομείον Ηρακλείου. Διότι δια
της ειδοποιήσεως ταύτης δεν ήθελον υφίστασθαι δυστυχή της ειμαρμένης πλάσματα άδικα και ανωφελή έξοδα όπως
κατέλθωσιν εν τοιαύτη καταστάσει εις
Ηράκλειον και λάβωσι παρά του Δημαρχείου μας απάντησιν όλως απροσδόκητον
και απελπιστικήν, κατά συνέπειαν δε
ήθελε προληφθή και η δικαία αυτών αγανάκτησις”.

“Το νοσοκομείον Ηρακλείου
και η Δημαρχία
Παράπονα διεβιβάσθησαν ημίν εσχάτως
εξ Επισκοπής Πεδιάδος κατά του Δημαρχείου της πόλεως ημών ως αρνουμένου να
χορηγήση το απαιτούμενον εισητήριον εις
τους εκ των άλλων Επαρχιών προσερχομένους ασθενείς προς νοσηλείαν των εν
τω Νοσοκομείω της πόλεως Ηρακλείου
παρά τον φιλανθρωπικόν σκοπόν, δι’ όν
εκρίθη αναγκαία η σύστασις αυτού, και
αφ’ ού μάλιστα αι επαρχίαι του Διοικητικού Τμήματος Ηρακλείου ουδέποτε έπαυσαν να συνεισφέρωσι κατά το ενόν τον
εκούσιον αυτών έρανον προς συντήρησιν

Η Πύλη του Παντοκράτορα στα 1914. Φωτογραφία από γερμανικό περιοδικό της εποχής
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Ένας απολογισμός από την εφημερίδα «Μίνως», λίγο πριν τις δεύτερες περιπετειώδεις
δημοτικές εκλογές, που, μετά από δίμηνη αναβολή, έγιναν τον Ιούλιο του 1881

«Αι πρώται εκλογαί των δημοτικών ημών αρχόντων
δεν υπήρξαν ως επί το πλείστον επιτυχείς»
χεδόν 1,5 χρόνο μετά την ανάδειξη των πρώτων δημοτικών αρχών της Κρήτης προκηρύχθηκαν οι δεύτερες δημοτικές εκλογές, που υπήρξαν αρκετά περιπετειώδεις. Σύμφωνα με τον δημοτικό νόμο του 1879
ο οποίος προέβλεπε ότι όλες οι επόμενες μετά τις
πρώτες θα γίνονταν το τριήμερο Παρασκευή έως Κυριακή που θα
συνέπιπτε ή θα ήταν κοντά στην 1η Μαΐου, αρχικά ορίστηκαν για
το τριήμερο 1-3 Μαΐου 1881. Όμως η ανάγκη να γίνουν ουσιαστικές αλλαγές στο νόμο, οδήγησε σε αναβολή των εκλογών για το
τριήμερο 3-5 Ιουλίου 1881. Παρά την αναβολή και το χρόνο που
δόθηκε, η Γενική Συνέλευση δεν κατάφερε να συμφωνήσει στις ουσιαστικές τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίες ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η λειτουργία των δήμων. Έτσι με κάποιες δευτερεύουσες αλλαγές, που σχετίζονταν με, τη διεύρυνση του
εκλογικού σώματος, που με τον πρώτο νόμο περιοριζόταν μόνο σ’
όσους κατείχαν περιουσία ή είχαν επάγγελμα, με μερικές αλλαγές
ή προσθήκες δήμων (από 86 έγιναν 88), την κατάργηση των β΄ δημαρχιακών παρέδρων και την πρόβλεψη για εκλογή προέδρων στα
Δημοτικά Συμβούλια, έγιναν οι εκλογές εκείνης της χρονιάς.
Ακόμη, όμως, και στην εκλογική διαδικασία ή μετά απ’ αυτήν,
υπήρξαν σημαντικά προβλήματα. Στο δήμο Αγίων Παρασκιών του
Ηρακλείου υπήρξε κι άλλη αναβολή, καθώς προκλήθηκαν επεισόδια κατά την ψηφοφορία, ενώ στο δήμο Ηρακλείου, με το τέλος
των εκλογών, υπήρξαν παραιτήσεις εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έγκριση του αποτελέσματος από τη Διοίκηση και η ανάληψη των καθηκόντων της νέας
δημοτικής αρχής, και να μείνει η πόλη ακέφαλη για κάποιο διάστημα.
Λίγο πριν τις αναβληθείσες δεύτερες εκλογές η εβδομαδιαία
εφημερίδα «Μίνως» του Ηρακλείου, του Πέτρου Λυδάκη, επιχειρούσε μια αποτίμηση της λειτουργίας του δημοτικού θεσμού.
«Αναγκαίον κρίνομεν να ομολογήσωμεν, ότι αι πρώται εκλογαί
των δημοτικών ημών αρχόντων δεν υπήρξαν ως επί το πλείστον
επιτυχείς», ανέφερε χαρακτηριστικά σε κείμενο που δημοσιεύτηκε
στις 11 Απριλίου εκείνης της χρονιάς. Με αφορμή την εγκύκλιο της
Γενικής Διοίκησης για τις προκήρυξη των εκλογών, κι ενώ ακόμη
ήταν γνωστό ότι οι εκλογές θα γίνονταν 1-3 Μαΐου, σημείωνε:
«Ήδη είναι η δευτέρα φορά, καθ’ ην καλείται ο Κρητικός λαός
προς ενάσκησιν του εκλογικού δικαιώματός του, προκειμένου
περί της αναδείξεως των δημοτικών αρχόντων του τόπου δια καθολικής ψηφοφορίας, ην καθιέρωσεν ο υπό της Ι΄ συνόδου της
Γεν. Συνελεύσεως ψηφισθείς σχετικός νόμος. Διετής πείρα κατέδειξεν εις πάντας την ηθικήν και υλικήν ωφέλειαν, ήτις δύναται να προκύψη εις τον τόπον εκ της πιστής και ακριβούς
εφαρμογής του νόμου τούτου. Ουδείς επομένως υπάρχει ο μη
κατανοήσας την σπουδαιότητα των καθηκόντων του δημοτικού
άρχοντος, άτινα επιφυλασσόμεθα προσεχώς να διαγράψωμεν εν
τη εφημερίδι ημών, υποδεικνύοντες συνάμα πού έγκειται το
πλημμελές του εκλογικού συστήματος. Ήδη αναγκαίον κρίνομεν
κρίνομεν να ομολογήσωμεν, ότι αι πρώται εκλογαί των δημοτικών ημών αρχόντων δεν υπήρξαν ως επί το πλείστον επιτυχείς,
ούτινος ένεκα αρκετήν υπέστησαν ζημίαν τα δημοτικά εν γένει
συμφέροντα. Ελπίζομεν όθεν, ότι ο λαός της νήσου, αποδίδον
την δέουσαν εκτίμησιν εις τας αποκτηθείσας δια τοσούτων θυσιών δημοτικάς ελευθερίας, θα επιστήση αποχρώντως την προσοχήν του εις τας προσεχώς γενησομένας εκλογάς, αναδεικνύων
δημοτικούς άρχοντας τα καταλληλότερα πρόσωπα κατά τε την
κοινωνικήν αξίαν, τον πατριωτισμόν και την ικανότητα, αφ’ ων
και μόνων εξαρτάται η προαγωγή των δήμων, αποτελούντων
πράγματι την ψυχήν, ούτως ειπείν, της διοικητικής μηχανής και
συντελούντων αμέσως εις την ευημερίαν των κατοίκων».

Σ

Ο απολογισμος στην εφημερίδα “Μίνως” του Ηρακλείου, στις 11 Απριλίου 1881
(Βιβλιοθήκη της Βουλής)
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Με καθολική ψηφοφορία των ανδρών η εκλογή, αλλά ο υποψήφιος θα έπρεπε να έχει μεγάλη περιουσία

Τι άλλαξε στον πρώτο δημοτικό νόμο
τον δημοτικό νόμο, όπως
προαναφέραμε, είχαν γίνει
κάποιες αλλαγές, καθώς
καταργήθηκαν οι δεύτεροι
δημαρχιακοί πάρεδροι,
αυξήθηκαν οι δήμοι σε 88, ενώ πλέον
δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία
είχε όλος ο ανδρικός πληθυσμός άνω
των 25 ετών κι όχι μόνο όσοι κατείχαν
περιουσία ή είχαν εργασία.
Περιορισμός όμως υπήρχε στους υποψηφίους, καθώς θα έπρεπε να είναι
ιδιοκτήτες περιουσίας που θα έπρεπε
να έχει αξία πάνω από 25.000 γρόσια
και να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος
της ηλικίας τους.
Οι τροποποιήσεις έγιναν καθώς θεωρήθηκε ότι υπήρχαν ατέλειες και
ασάφειες στον προηγούμενο νόμο. Αλλωστε η ανάγκη αυτών των αλλαγών
οδήγησε σε αναβολή των δεύτερων
εκλογών. Οι τροποποιήσεις στο δημοτικό νόμο γνωστοποιήθηκαν με
διάταγμα του Γενικού Διοικητή, στις 27
Μαΐου 1881.
Το διάταγμα του Ιωάννη Φωτιάδη
πασά είχε ως εξής:

Σ

Η ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Εχοντες υπ’ όψει τα άρθρα 31 και 32
του εν τω Οργανικώ Νόμω Κανονισμού
της Γεν. Συνελεύσεως κηρύττομεν
εκτελεσίμους τας εις τον δημοτικόν νόμον επενεχθείσας τροποποιήσεις κατά
την κ’. και κα’. συνεδρίασιν της ιβ’.
συνόδου της Γεν. Συνελεύσεως, εχούσας ως επομένως.
“Το άρθρον 6 τροποποιείται ως εξής.
Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εις τα δημοτικά αξιώματα κέκτηνται οι
συμπληρώσαντες το 25 έτος της
ηλικίας των και μη υποκείμενοι εις
τινα των εν τοις άρθρ. 6 και 7 του Οργ.
Νόμου αναφερομένων εξαιρέσεων και
ανικανοτήτων. Οι ως δήμαρχοι όμως
εκλεχθησόμενοι πρέπει προς τούτοις
να έχωσι περιουσίαν ακίνητον ελευθέραν αξίας άνω των 25,000 γρ. να γινώσκωσιν ανάγνωσιν και γραφήν, και να
έχωσι συμπεπληρωμένον και το 30
έτος της ηλικίας των.
Τα άρθρα 20, 30, 31, 32, 33, και 39
του δημοτικού νόμου καταργούνται
και αντικαθίστανται δια των εξής διατάξεων.
α’) Αι θέσεις των β’. δημαρχιακών παρέδρων καταργούνται.
β’) Διά τον δήμαρχον και τον
δημαρχιακόν πάρεδρον τίθεται μια
κάλπη, και διά τους δημοτικούς συμβούλους ετέρα κάλπη.

γ’) Πας εκλογεύς εγγράφει επί ενός
ψηφοδελτίου ελληνιστί ή τουρκιστί τα
ονόματα του δημάρχου και του δημαρχιακού παρέδρου, όν εκλέγει, σημειών
άντικρυ των ονομάτων την ιδιότητα
εκάστου των δύο τούτων δημοτικών
αρχόντων, επί ετέρου δε ψηφοδελτίου
τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων
τους οποίους εκλέγει. Το μέν πρώτον
ψηφοδέλτιον ρίπτεται εις την δια τον
δήμαρχον και δημαρχιακόν πάρεδρον
κάλπην, το δε άλλο εις την διά τους
δημοτικούς συμβούλους.
δ’) Εάν ο εκλογεύς δεν εσημείωσεν εν
τω διά τον δήμαρχον και τον
δημαρχιακόν πάρεδρον ψηφοδελτίω
του, την ιδιότητα εκάστου των δύο
τούτων δημοτικών αρχόντων, το ψηφοδέλτιον θεωρείται άκυρον ως προς το
όνομα, άντικρυ του οποίου δεν εσημειώθη η ιδιότης.
ε’) Ο εκλογεύς δικαιούται να εγγράψη
και αριθμόν ελάσσονα των μελλόντων
να εκλεχθώσιν· Εάν εγγράψη μεγαλείτερον αριθμόν, τα τελευταία κατά την
τάξιν ονόματα θεωρούνται ως μη εγγεγραμμένα.
στ’) Οι λαβόντες την σχετικήν πλειονότητα των ψήφων, κηρύσσονται
εκλελεγμένοι.
ζ’) Εάν ακυρωθή η εκλογή τινος των
εκλεχθέντων ως μη εκλεξίμου ή δι’ άλλον λόγον, ο πρώτος μετ’ αυτόν λαβών
πλείονας ψήφους λαμβάνει την θέσιν
του, εάν πρόκηται περί δημαρχιακού
παρέδρου ή μέλους του δημοτικού
Συμβουλίου.
Εάν πρόκηται περί δημάρχου διατάσσεται νέα εκλογή.
Καθ’ όλας τας γενομένας
αντικαταστάσεις τηρείται πάντοτε η
υπό του νόμου οριζομένη αναλογία
των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων
κατά τας δημοτικάς εκλογάς.
η’) Τον δημαρχιακόν πάρεδρον, παραιτηθέντα, παυθέντα, ή αποβιώσαντα,
αναπληροί ο πρώτος επιλαχών πάρεδρος.
θ’) Η συνεδρίασις παντός δημοτικού
συμβούλου θεωρείται νόμιμος, όταν
παρευρίσκωνται οι ημίσεις των δημοτικών συμβούλων πλέον ενός.
ι’) Οι δήμαρχοι ως και αι λοιπαί δημοτικαί αρχαί εκλέγονται διά τρία έτη,
μετά την παρέλευσιν δε τούτων η Διοίκησις της νήσου διατάσσει νέας εκλογάς. Μέχρι της αποπερατώσεως
τούτων και της ανακηρύξεως των
εκλεχθέντων, ούτοι εξακολουθούν εκπληρούντες τα καθήκοντα των.
ια’) Τα άρθρα 25, 26, και 27 του

δημοτικού νόμου τροποποιούνται, καθόσον αντίκεινται εις τον παρόντα νόμον. Αντι των εν τω άρθρ. 26 οριζομένων υποψηφίων και αντιπροσώπων
αυτών, πας εκλογεύς δικαιούται να
θέση την σφραγίδα αυτού επί της κάλπης. Αλλ’ εάν τούτο απαιτήσωσι πλείονες των πέντε, ορίζονται δια κλήρου
πέντε μόνοι εκλογείς, προς ούς χορηγείται το δικαίωμα της επιθέσεως των
σφραγίδων.
ιβ’) Εκλογή καθ’ ήν μέλος τι εφορευτικής επιτροπής ενεδείχθη δήμαρχος,
πάρεδρος, ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου είναι έγκυρος.
Αρθρ. 52 Εις το τέλος του άρθρου
προστίθεται “ήτις τίθεται υπό τας αμέσους διαταγάς του δημάρχου μόνον εις
τας κατεπειγούσας περιστάσεις.
Εις το άρθρ. 54 προστίθεται, ότι οι δήμαρχοι των πόλεων εξασκούσιν αστυνομικά καθήκοντα και ως προς τα τρόφιμα.
Το άρθρ. 55 του δημοτικού νόμου καταργείται.
Αρθρ. 56. Μετά τας λέξεις “είτε δια
φορολογίας είτε δι’ εκουσίων εράνων”
προστίθεται η φράσις “προς εκτέλεσιν
κοινωφελών έργων, οία η κατασκευή
γεφυρών, κρηνών, οδών και η σύστασις
σχολείων” μετά δε τας λέξεις
φιλανθρωπικών καταστημάτων η φράσις “και εν γένει παν ζήτημα αφορών
τας ανάγκας και τα συμφέροντα του
δήμου”.
Μετά το 56 άρθρον προστίθεται ως
ίδιον άρθρον το εξής “ο δήμαρχος δύναται να ενεργή συμβιβασμόν επί διαφορών μη υπερβαινουσών τα 500 γρ.
Το επί τούτω συντασσόμενον πρακτικόν επέχει τόπον αποφάσεως, μη υποκείμενον εις ουδέν ένδικον μέσον”.
Τα άρθρα 67 και 68 καταργούμενα,
αντικαθίστανται δια των εξής “το οικονομικόν έτος των δημαρχιών άρχεται
την πρώτην Σεπτεμβρίου”. “Την πρώτην Αυγούστου το βραδύτερον οφείλει
ο δήμαρχος να υποβάλη τον δια το
επόμενον έτος προϋπολογισμόν των
εσόδων και εξόδων του δήμου του εις
το οικείον δημοτικόν συμβούλιον, το
οποίον εντός το πολύ 15 ημερών οφείλει να συζητήση και επιψηφίση αυτόν,
επιφέρον και όσας τυχόν ήθελε κρίνει
αναγκαίας μεταρρυθμίσεις.
“Την 15 Αυγούστου δέον να σταλή ο
καταρτισθείς προϋπολογισμός εις την
διοικητικήν αρχήν προς επικύρωσιν,
ήτις εντός 10 ημερών οφείλει να αποφανθή και να γνωστοποιήση την απόφασίν της τω οικείω δημοτικώ συμβου-

Σκέψου τον πλανήτη
Σκέψου τη ζωή
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λίω.
“Εντός των δέκα πρώτων ημερών του
Σεπτεμβρίου εκάστου έτους ο δήμαρχος υποβάλλει εις το δημοτικόν
Συμβούλιον απολογισμόν της κατά το
παρελθόν έτος διαχειρίσεως αυτού. Ο
δε δημοτικός εισπράκτωρ συνυποβάλλει τα στελέχη των εκδοθέντων και
εξαργυρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων μετά των λοιπών δικαιολογητικών
της πληρωμής.
“Τα ελλείμματα του εισπράκτορος δεν
συνυποχρεούσι των δήμαρχον, πλήν
εάν αποδεικνύηται δολία μετ’ αυτού
συνενόησις, ότε υφίσταται τας αυτάς
κατά του ελλειμματίου εισπράκτορος
επιβλαβείς συνεπείας.
“Περί της τάξεως, καθ’ ήν θα εκδώση ο
δήμαρχος τα χρηματικά εντάλματα
αποφασίζει το δημοτικόν συμβούλιον.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΙ.
Οι έπαρχοι οφείλουσι να επιθεωρώσιν
άπαξ του μηνός τα δημαρχεία και να
εξελέγχωσι τους λογαριασμούς αυτών.
Περί του αποτελέσματος της επιθεωρήσεως και εξελέγξεως ταύτης θα
υποβάλωσιν έκθεσιν, ήτις θα παραπέμπηται εις το Γεν. Δοικητικόν Συμβούλιον. Περί της εξελέγξεως των δήμων
των επαρχιών όπου δεν υπάρχει έπαρχος και των εδρών των Διοικήσεων
φροντίζει η Διοικητική αρχή της έδρας.
Εάν αποδειχθή έλλειμμα, θα υποχρεούται πάραυτα υπό του Γεν. Δοικ.
Συμβουλίου ο ελλειμματίας εις την
απότισιν του ελλείμματος αυτού.
Πάς δημοτικός σύμβουλος, απουσιάζων
εκ των συνεδριάσεων του δημοτικού
συμβουλίου, εάν δεν δικαιολογήση
αποχρώντως το αίτιον της απουσίας
του, τιμωρείται υπό του αρμοδίου Διοικ. Συμβουλίου με πρόστιμον γρ. 1020, εν υποτροπή δε με γρ. 20-30.
Η διάρκεια των κατά το ενεστός έτος
εκλεχθησομένων δημοτικών αρχών, λήγει την 1 7βρίου 1882, ότε
ενεργηθήσονται νέαι εκλογαί.
Παραγγέλλεται το Γραφείον της Γεν.
Διοικήσεως να δημοσιεύση το παρόν
διάταγμα.
Εν Χανίοις τη 27 Μαΐου 1881
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ι. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Δύο άρθρα-παρεμβάσεις της εφημερίδας «Μίνως» λίγο

«Να προτιμηθώσιν οι τιμιώ
διαφορετικά «μόνον ημάς
ο κακό κλίμα μέσα στο οποίο
έγιναν οι περιπετειώδεις, όπως
αναφέραμε, δεύτερες δημοτικές
εκλογές, εκτός από το γεγονός
των αντιπαραθέσεων χριστιανών και μουσουλμάνων και των παρεμβάσεων της τουρκικής Διοίκησης, που είχαν εμφανιστεί και στις πρώτες εκλογές, φαίνεται
ότι είχε πραγματικά την αφορμή του και
στον ατελή δημοτικό νόμο. Τα προβλήματα
αυτά εντοπίστηκαν από την εφημερίδα «Μίνως», σε δύο ακόμη άρθρα που δημοσιεύτηκαν, το πρώτο λίγες ημέρες πριν την πραγματοποίηση των εκλογών που είχαν
αναβληθεί, και το δεύτερο ενώ εξελισσόταν
η τριήμερη ψηφοφορία. Το πρώτο δημοσιεύτηκε στις 27 Ιουνίου, και το δεύτερο στις 4
Ιουλίου 1881, ενώ δηλαδή, διαρκούσε η ψηφοφορία, η οποία είχε ξεκινήσεις την παραμονή.

Τ

Το άρθρο
της 27ης Ιουνίου 1881
Στο άρθρο της 27ης Ιουνίου η εφημερίδα
έκανε και μια αναδρομή στις περιπέτειες της
αυτοδιοίκησης και της συγκρότησης των
δήμων στην Κρήτη, ξεκινώντας από τον Οργανικό Νόμο του 1868, με τον οποίο προβλεπόταν
η
καθιέρωση
δημοτικής
αυτοδιοίκησης. Μάλιστα, σημείωνε ότι το
1871 η Γενική Συνέλευση κατέθεσε πρόταση
για δημοτικό νόμο, ώστε να ενεργοποιηθεί η
διάταξη του 1868, αλλά το σχέδιο αυτό
έμεινε στα συρτάρια της Γενικής Διοίκησης.
Για να κερδίσουν, μεταξύ άλλων, την
ισχύουσα τότε μορφή αυτοδιοίκησης, οι Κρήτες έπρεπε να επαναστατήσουν το 1878 και
να διασφαλίσουν τη Σύμβαση της Χαλέπας,
που ενεργοποίησε και την πρόβλεψη για τη
δημοτική αυτοδιοίκηση.
Στο άρθρο της 27ης Ιουνίου η εφημερίδα
του Ηρακλείου σημείωνε ότι ο πρώτος δημοτικός νόμος αποδείχθηκε ελλιπής σε σχέση
με τις ανάγκες και, όπως έγραφε, «δεν εδικαίωσε τας προσδοκίας μας». Μάλιστα
προχωρούσε σε μια πρωτοποριακή, για την
εποχή και τις συνθήκες, αναφορά περί της
ανάγκης αποκέντρωσης της εξουσίας και του
αυτοδιοίκητου των δήμων, όπως ίσχυε «εν
απάσαις ταις πεπολιτισμέναις χώραις».
Και όριζε, από τότε, το δήμο ως την πιο κοντινή για τον πολίτη εξουσία.
Προσδιόριζε, όμως, παράλληλα τόσο την
υποχρέωση των ψηφοφόρων ενόψει των
εκλογών, όσο και τις προϋποθέσεις που θα
έπρεπε να πληροί κάποιος προκειμένου να
εκλεγεί ως δημοτικός άρχοντας. «Το εφ’
ημίν – έγραφε- νομίζομεν ότι είναι ήδη καιρός να δείξωμεν δια πραγμάτων ότι εσμέν
επιδεκτικοί προόδου και εκπολιτισμού και
ότι και δύναμιν και θέλησιν έχομεν, όπως
βαδίσωμεν απροσκόπτως την προς ταύτα
άγουσαν. Ας αφήσωμεν κατά μέρος τας
συμπαθείας και αντιπαθείας ημών και εις

εν και μόνον αποβλέποντες την κοινήν
ωφέλειαν της πατρίδος, ας φροντίσωμεν ειλικρινώς περί της βελτιώσεως των δημοτικών ημών πραγμάτων, εκλέγοντες
δημοτικούς άρχοντας άνδρας, ου μόνον
απολαύοντας της υπολήψεως και εμπιστοσύνης ημών, αλλά και την απαιτουμένην
κεκτημένους νοημοσύνην και ικανότητα. Εν
τω κύκλω της περιφερείας εκάστου δήμου
πάντες οι εις τούτον υπαγόμενοί εισιν
αμοιβαίως γνωστοί, γνωστά δε και τα προσόντα, άτινα έκαστος δημότης φέρει, ώστε
να προτιμηθώσιν οι τιμιώτεροι, νοημονέστεροι και ικανώτεροι και οι έχοντες τον ζήλον
και την αυταπάρνησιν να εργασθώσιν εις
την διεύθυνσιν των του Δήμου πραγμάτων,
άλλως πράττοντες, ασύγγνωστον δήλον ότι
δεικνύοντες αδιαφορίαν περί την βελτίωσιν
αυτών, μόνον ημάς αυτούς οφείλομεν να
αιτιώμεθα, καθό συντελούντες δι’ αυτής εις
την κακοδαιμονίαν της κοινής Πατρίδος».
Μ’ άλλα λόγια, αν θέλομε να βοηθήσομε στη
βελτίωση των πραγμάτων των δήμων και
του τόπου, ας μην κάνομε επιλογές με βάση
το φίλο, το γνωστό ή εκείνον που θα μας
εξυπηρετήσει, αλλά να επιλέξομε τους ικανούς και τους έντιμους. Διαφορετικά, στην
περίπτωση αποτυχίας, ας μην ψάχνομε άλλο
αίτιο, πέραν του εαυτού μας. Μήνυμα επίκαιρο και σήμερα!
Το κείμενο της 27ης Ιουνίου είχε ως εξής:
Ενθυμείται ο αναγνώστης τους λόγους,
οίτινες υπηγόρευσαν εις τον εν έτει 1867
ιθύνοντα τα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας Μέγαν Βεζύρην Αλή πασάν, ίνα αυτοπροσώπως μεταβή εις Κρήτην και διακηρύξη εις τους κατοίκους αυτής, ότι η Α.Μ.
ο Σουλτάνος, επιθυμών να θεραπεύση τας
εκ των τελευταίων ανωμαλιών επελθούσας
αυτοίς ανυπολογίστους θυσίας και ικανοποιήση τους πόθους αυτών, εδωρήσατο εις
την Νήσον ταύτην ιδιαίτερον Χάρτην, ον
και παρέστησεν εις τον επ’ αυτής τότε
έχοντα εστραμμένην την προσοχήν πεπολιτισμένον κόσμον ως το μόνον και πραγματικόν εχέγγυον της μελλούσης ευημερίας
της. Όταν δε επανακάμπτων εν Κρήτης ο
πολιτικός ούτος της Τουρκίας ανήρ, έλεγε
διαρρήδην, προς τον Μονάρχην αυτού και
τον κόσμον άπαντα, αναλύων τας διατάξεις του Χάρτου τούτου δια της από 1ης
Μαρτίου 1868 εκτενούς εκθέσεώς του, ότι
η Κυβέρνησις δικαιούται να διαδηλώση, ότι
το πολιτικόν και διοικητικόν σύστημα το
εφαρμοσθέν εις την Κρήτην είναι το της
αυτοδιοικήσεως (Self gouvernement) εν τη δημοκρατικωτέρα της λέξεως σημασία, πας
τις εδικαιούτο να προσδοκά, ότι οι Κρήτες
ήθελον απολαύσει των ωφελημάτων της
αγαθής διοικήσεως και των προνομίων της
αυτοδιοικήσεως. Και όμως, ενώ εν τω 44
άρθρω του Οργανικού Χάρτου της Κρήτης
σαφώς ορίζεται, ότι “θέλει συνταχθή ιδιαίτερος νόμος, κανονίζων την διοίκησιν των
Δήμων” και ότι “χρέος της Γεν. Συνελεύ-

σεως θέλει είσθαι να καθυποβάλη εις την
Αυτοκρ. Κυβέρνησιν σχέδιον δημοτικού νόμου”, μόλις κατά την τρίτην σύνοδον αυτής, τουτέστι κατά το έτος 1871, τη προτάσει του τότε Γ. Διοικητού Ομέρ Φαβζή
πασσά, συνετάχθη υπ’ αυτής τοιούτος νόμος. Αληθές δε είναι, ότι το τότε καταρτισθέν και υποβληθέν νομοσχέδιον εθεωρήθη
ατελές, αλλά και ως τοιούτον η Γεν. Διοίκησις ώφειλε, σεβομένη τας επισήμους
υποσχέσεις του ανωτάτου Άρχοντος, αντί
ν’ αφήση αυτό κεκλεισμένον εις το αρχείον
της, να το παραπέμψη εις την αμέσως επομένην σύνοδον της Γεν. Συνελεύσεως, ίνα
τύχη της απαιτουμένης συμπληρώσεως και
επομένως καταστή τέλειος όπως δήποτε
νόμος, ισχύων δια την Κρήτην.
Επτά έκτοτε παρήλθον μακρά έτη, καθ’
α εφρόντισε μεν η Γεν. Διοίκησις να συστήση Δημαρχεία εις τας τρεις πόλεις της
Νήσου, αλλά συγχρόνως αφήκεν αυτά να
διέπωνται υπό του και εις άλλας πόλεις της
Τουρκίας ισχύοντος νόμου των Βιλαγετίων,
νόμου, κατά τον οποίον οι Δήμαρχοι διωρίζοντο υπ’ αυτής και ενήργουν αυτοβούλως
την διαχείρισιν των εισοδημάτων αυτών, τα
οποία ως επί το πλείστον κατεσπατάλουν
εις άσκοπα και ανωφελή έργα άνευ ουδεμίας λογοδοσίας και εξελέγξεως, ενώ η καθαριότης και καθωράισις των πόλεων δεν
έτυχον της δεούσης προσοχής και φροντίδος επί βλάβη της δημοσίας ευζωίας και
υγείας των άλλως αδρώς συνεισφερόντων
δημοτών. Εδέησε δε νέα και αύθις εν έτει
1878 να λάβη χώραν εν Κρήτη επανάστασις, όπως αναγραφή εν τη Συμβάσει της
Χαλέπας το προκεκτημένον δικαίωμα της
συντάξεως δημοτικού νόμου υπό της Γεν.
Συνελεύσεως, ήτις και ενήσκησεν αυτό
κατά την Ι’ σύνοδον αυτής, καταρτίσασα
τοιούτον, όστις έκτοτε της απαιτουμένης
τυχών επικυρώσεως, ελειτούργησε μεν καθ’
άπασαν την νήσον επί δύο ήδη έτη, αλλ’
ελλειπώς, καθ’ όσον εν πολλοίς δεν εφάνη
ανταποκρινόμενος εις τας υπαρχούσας
ανάγκας. Αφίνοντες κατά μέρος πάσαν έλλογον επίκρισιν κατά της ακηδείας, ήτις
επεκράτησεν εν Κρήτη κατά το παρελθόν
τούτο επταετές χρονικόν διάστημα, καθόσον αφορά εις την μη πραγμάτωσιν του
επισήμως ανακηρυχθέντος δικαιώματος,
της συστάσεως δήλον ότι και οργανώσεως
των Δήμων, νομίζομεν, ότι δεν δικαιούμεθα
ν’ απευθύνωμεν μομφήν οιανδήποτε κατά
της από δύο και επείκεινα ετών υφισταμένης εν τη Νήσω εκτελεστικής Αρχής, εάν ο
εφ’ ικανόν ήδη χρόνον λειτουργήσας δημοτικός νόμος δεν εδικαίωσε τας προσδοκίας
μας. Όλοι αναγνωρίζομεν, ότι εν των πρωτίστων ερεισμάτων πάσης ευνομουμένης
πολιτείας και των μάλλον συντελεστικών
μέσων προς πραγματοποίησιν, συντήρησιν
και βελτίωσιν των δημοσίων έργων και καθιδρυμάτων δέον να ήναι η σύστασις και
τακτοποίησις των Δήμων κατά το εν απά-

σαις ταις πεπολιτισμέναις χώραις ισχύον
σήμερον σύστημα της αποκεντρώσεως και
της ανεξαρτήτου όσον οιόν τε διοικήσεως
αυτών. Και όμως ερχόμενοι εις τα έργα,
τους μεν οφθαλμούς καμμύομεν, τα δε ώτα
βύομεν, μη θέλοντες να ίδωμεν και ακούσωμεν τι συμβαίνει πέριξ ημών, αλλ’ ουδ’
επιθυμούντες την βελτίωσιν των κακώς
εχόντων δημοτικών ημών πραγμάτων, αρκούμεθα δε πάντοτε να ελλεεινολογώμεν
και οικτείρωμεν εαυτούς ωσεί η ουχί ευάρεστος κατάστασις αυτών προήλθεν αυτή
αφ’ εαυτής, αποφεύγοντες του ν’ αναζητήσωμεν τα άπερ επήνεγκον αυτήν πραγματικά αίτια και συντελέσωμεν παντί σθένει εις την αναγκαίαν και απαραίτητον
καταστάσαν πλέον θεραπείαν αυτών.
Δεν δυνάμεθα εν τούτοις ν’ αρνηθώμεν,
ότι η μεν Γεν. Διοίκησις ει και προεκήρυξε
δια της εφημερίδος αυτής την ημέραν, ήτις
ωρίσθη δια τας δημαιρεσίας, ουχ’ ήττον λαβούσα υπ’ όψει τας δυσχερείας καθ’ ων
προσέκοψεν η εφαρμογή του δημοτικού νόμου, ηναγκάσθη ν’ αναβάλη την εκτέλεσιν
αυτών επί τη ελπίδι, ότι η Γεν. Συνέλευσις,
καθορώσα την ανάγκην της τροποποιήσεως
αυτού, ήθελε σπεύσει ν’ άρη αυτάς εκ του
μέσου, συμπληρούσα ή τροποποιούσα αυτόν προς ευδόκιμον εκπλήρωσιν του σκοπού, δι’ ον εγένετο. Η δε Γεβν. Συνέλευσις
εν τη άρτι ληξάση ΙΒ’ συνόδω αυτής σύνοιδε μεν αληθώς την ανάγκην ταύτην, αλλ’
ατυχώς διαιρεθείσα εις δύο αντιθέτους
γνώμας, απέσχε μεν δια της σχηματισθείσης πλειονοψηφίας εις το να λάβη υπ’ όψει
και επιψηφίση το υποβληθέν αυτή αξιόλογον υπό πολλάς επόψεις νομοσχέδιον νέου
δημοτικού νόμου του πληρεξουσίου Ρεθύμνης κ. Χ. Αγγελάκη, περιωρίσθη δ’ απλώς
εις το να επιφέρη τας κριθείσας αναγκαίας
τροποποιήσεις, ας εδημοσιεύσαμεν δια του
προτελευταίου φύλλου της εφημερίδος
ημών, και αίτινες εκηρύχθησαν εκτελέσιμοι
δια της υπ’ αριθμόν 23 και από 6 Ιουνίου
ε.ε. εγκυκλίου της Γεν. Διοικήσεως. Κατά
πόσον ο τροποποιηθείς νόμος ούτος θα
συντελέση εις την απαραίτητον καταστάσαν βελτίωσιν των δημοτικών ημών πραγμάτων θ’ αποδείξη η εφαρμογή αυτού εν
τω μέλλοντι. Από τούδε όμως φρονούμεν,
και ας επιτραπή ημίν να το είπωμεν, ότι
ολίγον ελπίζομεν, ότι θα ευδοκιμήση ούτος
καθ’ όλου και ιδία, τουλάχιστον καθόσον
αφορά εις τους Δήμους των πόλεων, οίτινες έδει να ώσιν ο τύπος και υπογραμμός
καλής διοικήσεως δι’ εκείνους των επαρχιών. Ομολογουμένως δια της καταργήσεως του συστήματος της υποψηφιότητος,
δι’ ου οι θέλοντες να εκλεχθώσιν ως δημοτικοί άρχοντες υπεχρεούντο να παρουσιασθώσιν οι ίδιοι, ή να υποδειχθώσιν υπό των
συνδημοτών των, αίρεται εν σπουδαίον κώλυμα, τίθεται δε εις ενέργειαν έτερον σύστημα, καθ’ ο οι εκλογείς δύνανται ελευθέρα βουλήσει να δώσωσι την ψήφον των
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πριν και κατά τη διάρκεια της δεύτερης εκλογικής διαδικασίας

τεροι και ικανώτεροι»,
οφείλομεν να αιτιώμεθα»
εις πάνταν οίον δήποτε, έχοντα τα προσόντα του εκλεξίμου, καθιερώθη δηλόν ότι
το αυτό σύστημα, όπερ ισχύει και δια τας
λοιπάς εκλογάς. Η τροποποίησις αύτη
έπρεπε να επέλθη και δύναται ν’ αποφέρη
τα προσδοκώμενα ευάρεστα αποτελέσματα, εάν καλώς εννοηθή υπό των εκλογέων ο σκοπός, όστις υπηγόρευσε την μεταβολήν του εκλογικού συστήματος και
εκτελεσθή προσηκόντως.
Αφού το περί τοπικής διοικήσεως είναι
αναμφιβόλως το σπουδαιότερον και ζωτικότερον αντικείμενον εξ όσων πραγματεύεται η επιστήμη, καθ’ όσον εκ του νόμου, όστις ενόνει (sic) το κέντρον μετά των
διοικητικών περιφερειών, και εκ του ιδιαιτέρου οργανισμού αυτών πηγάζει η ευπραγία ή η δυσπραγία παντός έθνους, και
αφού αύτη ως κρηπίδα του πολιτικού οικοδομήματος παραδέχεται τον Δήμον, ον
θεωρεί την μόνην διοικητικήν ενότητα, ήτις
έχει αρχαιότερον παρελθόν, μεγαλειτέραν
ατομικότητα και εδραιοτέρας βάσεις, εύδηλον καθίσταται διατί ο άνθρωπος ου μόνον ενδιαφέρεται και μεριμνά επί μάλλον
δια τα αφορώντα εις τα πράγματα του
Δήμου, αλλά και αισθάνεται την ανάγκην
της ελευθερίας εν αυτώ. Και δικαίως, διότι
τα δημοτικά συμφέροντα λίαν στενώς σχετιζόμενα μετά των ατομικών, υποχρεούσι
τον δημότην να εντρέφη μείζονα συμπάθειαν προς εκείνους, μεθ’ ων συνδέεται
δια της κοινότητος αυτών και διότι προσέτι ο καθ’ ημέραν βίος και η προς την ευζωίαν κλίσις αυτού εξαρτώνται πολλάκις
εκ της λύσεως των δημοτικών ζητημάτων.
Προς τι οι πάντες αποβλέπομεν εις την
αγαθήν διοίκησιν του κέντρου, και τοιαύτην επιθυμούμεν και θέλομεν αυτήν, προς
τι απαιτούμεν μόλις ήδη εισελθόντες εις
ανετωτέραν οπωσούν πολιτικήν κατάστασιν, ίνα η διοίκησις του τόπου ημών χειραγωγή ημάς τυχόν παρεκκλίνοντας της
οδού, ην προ τινος διανύομεν, δια της
ηπίας μεν, αλλά και στιβαράς αυτής χειρός εις την ην δικαίως επιζητούμεν ηθικήν
ανάπτυξιν και υλικήν ημών ευημερίαν,
αφού εκτός αυτού υπάρχει το χάος; Το
συμφέρον αυτού επιβάλλει εις πάντας
ημάς να επιδιώξωμεν παντί σθένει την
ισχυροποίησιν των θεσμών, ους ημείς αυτοί καθιστώμεν αδιακρίτως δια πάντας
υποχρεωτικούς, και οίτινες συνδέοντες το
κέντρον μετά των λοιπών σημείων της περιφερείας αυτού, κατορθούσι την διατήρη-

σιν της ευεξίας των άκρων του πολιτικού
σώματος εν τη απαιτουμένη ισορροπία.
Το εφ’ ημίν νομίζομεν, ότι είναι ήδη καιρός να δείξωμεν δια πραγμάτων, ότι εσμέν
επιδεκτικοί προόδου και εκπολιτισμού και
ότι και δύναμιν και θέλησιν έχομεν, όπως
βαδίσωμεν απροσκόπτως την προς ταύτα
άγουσαν. Ας αφήσωμεν κατά μέρος τας
συμπαθείας και αντιπαθείας ημών και εις
εν και μόνον αποβλέποντες την κοινήν
ωφελείαν της πατρίδος, ας φροντίσωμεν
ειλικρινώς περί της βελτιώσεως των δημοτικών ημών πραγμάτων, εκλέγοντες δημοτικούς άρχοντας άνδρας, ου μόνον απολαύοντας
της
υπολήψεως
και
εμπιστοσύνης ημών, αλλά και την απαιτουμένην κεκτημένους νοημοσύνην και
ικανότητα. Εν τω κύκλω της περιφερείας
εκάστου δήμου πάντες οι εις τούτον υπαγόμενοι εισίν αμοιβαίως γνωστοί, γνωστά
δε και τα προσόντα, άτινα έκαστος δημότης φέρει, ώστε να προτιμηθώσιν οι τιμιώτεροι, νοημονέστεροι και ικανώτεροι και οι
έχοντες τον ζήλον και την αυταπάρνησιν
να εργασθώσιν εις την διεύθυνσιν των του
Δήμου πραγμάτων, άλλως πράττοντες
ασύγγνωστον δήλον ότι δεικνύοντες αδιαφορίαν περί την βελτίωσιν αυτών, μόνον
ημάς αυτούς οφείλομεν να αιτιώμεθα,
καθό συντελούντας δι’ αυτής εις την κακοδαιμονίαν της κοινής Πατρίδος.

Το άρθρο
της 4ης Ιουλίου 1881
Μία εβδομάδα αργότερα, στο επόμενο
φύλλο του, που κυκλοφόρησε τη δεύτερη
ημέρα των τριήμερων εκλογών, το Σάββατο
4 Ιουλίου, ο «Μίνως» αφιέρωνε και πάλι το
κύριο άρθρο του στις δημοτικές εκλογές και
παρενέβαινε στις εξελίξεις συστήνοντας
στους ψηφοφόρους να εκλέξουν τους καλύτερους. «Αναγκαίον θεωρούμεν», σημείωνε
στο τέλος του άρθρου «να συστήσωμεν
τοις εκλογεύσιν, όπως, λαμβάνοντες υπό
όψει τα δικαιώματα και καθήκοντα, δι ων
εισι περιβεβλημένα τα Δημοτικά συμβούλια, φροντίσωσι ν’ αναδείξωσι πρόσωπα,
τα οποία όντα εξησκημένα εν τη διαχειρίσει των ιδίων, να δύνανται ν’ αναδεχθώσιν
επιτυχώς την διεύθυνσιν των του Δήμου
συμφερόντων».
Στο άρθρο αυτό τόνιζε, ακόμη, ότι οι δημοτικές εκλογές ήταν μια ευκαιρία συνεννόησης των δύο κοινοτήτων του νησιού,

χριστιανών και μουσουλμάνων, ώστε να
βελτιωθούν τα πράγματα στους δήμους,
αλλά παράλληλα να επωφεληθεί η κοινή
τους πατρίδα.
Το κείμενο είναι το παρακάτω:
Εν τω κυρίω άρθρω, όπερ εδημοσιεύσαμεν εις το προηγούμενον φύλλον της εφημερίδος ημών, παρεστήσαμεν την επείγουσαν ανάγκην, ήτις υφίσταται, όπως
μεριμνήσωμεν συντόνως περί της βελτιώσεως των δημοτικών ημών πραγμάτων επί
βάσεων εξασφαλιζουσών την όσον οιόν τε
πλήρη εφαρμογήν του σχετικού νόμου,
υποδείξαντες δια βραχέων οποία προσόντα δέον να κέκτηνται οι μέλλοντες ν’
αναλάβωσι την διεύθυνσιν αυτών. Επανερχόμενοι επί του αυτού σπουδαίου και
ζωτικού αντικειμένου, δεν θα περιαυτολογήσωμεν, εάν είπωμεν ότι, αφού ως απεδείξαμεν η ύπαρξις του Δήμου είναι απαραίτητος δια πάσαν ευνομουμένην
πολιτείαν, καθ όσον τυγχάνει της τοπικής
διοικήσεως η αληθής βάσις, πάντες οφείλομεν να συντελέσωμεν, όπως ο τούτον
αποβλέπων θεσμός βάλη βαθείας ρίζας εν
τω παρθενικώ εδάφει της πατρίδος ημών,
βλαστήση και αυξηθή εκ του ζωοποιού χυμού της χώρας. Συμφέρει, ερωτώμεν, δια
την αρτισύστατον ημών πολιτείαν να καταδειχθή, ότι η μεταφύτευσις του ευεργετικού τούτου δια τας εν γένει κοινωνίας
θεσμού εν άλλη μόνον χώρα δύναται να
ευδοκιμήση, εις τρόπον ώστε ν’ αποφέρη
τους προσδοκωμένους αγλαούς καρπούς,
ουχί δε και παρ’ ημίν δι’ άγνοιαν και απειρίαν; Δεν εννοούμεν παντάπασιν, ότι ο θεσμός ούτος δύναται να παραγάγη αυτομάτως ό,τι χρήσιμον, διότι εν τοιαύτη
περιπτώσει θα εζητούμεν τα αδύνατα,
έχοντες υπ’ όψει, ότι εις ευνομούμενα
Κράτη, απολαύοντα προ πολλών αιώνων
πληρεστάτης αυτοδιοικήσεως, θεσμοί μάλλον φιλελεύθεροι εμορφώθησαν και ανεπτύχθησαν επί το τελειότερον βαθμηδόν
και κατ’ ολίγον εν τη διαρκεί αυτών υπάρξει. Απεναντίας φρονούμεν, ότι μόλις
εξελθόντες της καχεκτικής καταστάσεως
του προσφάτου παρελθόντος ημών, εσμέν
δεδικαιολογημένοι, εάν εν τη αρχή του
σταδίου, εις ο απεδύθημεν, ευρέθημεν
εστερημένοι της δεούσης διανοητικής αναπτύξεως, ήτις τα μέγιστα συμβάλλει εις
την τελειοποίησιν των θεσμών εκείνων, οίτινες δύνανται να ωθήσωσιν ημάς εις το
ρεύμα του πολιτισμού και της προόδου.

Αλλ’ εάν ώμεν συγγνωστοί, διότι περιστάσεις δυσμενείς συνετέλεσαν εις το να ευρεθώμεν εν τη κατωτάτη βαθμίδι της κοινωνικής
ημών
καταστάσεως,
δεν
επιτρέπεται ημίν μετά την επελθούσαν μεταβολήν εις τα πράγματα του τόπου ημών
να διατελώμεν εν στασιμότητι, μη θέλοντες να χωρήσωμεν επί τα πρόσω. Κατανοήσαντες εν τω διαστήματι των δύο ετών,
ότι ο σπουδαίος και ζωτικός θεσμός του
Δήμου δεν απάδει εις τα ήθη ημών, θα φανώμεν, ότι δεν επιθυμούμεν την παγίωσιν
τάξεως πραγμάτων, δυναμένης σπουδαίως
να επιδράση εις την κοινωνικήν ημών αναμόρφωσιν, εάν, όπερ απευχόμεθα, καταλάβη ημάς ασύγγνωστος αδιαφορία. Το
εφ’ ημίν νομίζομεν, ότι, εάν οφείλωμεν να
μη αδιαφορώμεν δια την διαχείρισιν των
υποθέσεων της μικράς ημών πολιτείας,
πολύ περισσότερον υποχρεούμεθα να ενδιαφερώμεθα δια την τελεσιουργόν διοίκησιν των του Δήμου πραγμάτων. Διότι αι
του Δήμου υποθέσεις εισί μικραί και η
εκτέλεσις αυτών ευχερής, οι δε δημόται
ενημερότεροι αυτών όντες, αισθάνονται εν
εαυτοίς πλείονα δύναμιν, όπως τον διευθύνωσι. Λίαν δε συντελεστικόν θα ήτο
προς τον κοινωφελή σκοπόν, όν επαγγέλλεται η πιστή και ακριβής εκπλήρωσις του
θεσμού τούτου, εάν ήθελον προτιμηθή εις
την διεύθυνσιν του Δήμου άνθρωποι και
άνευ ευρέων φώτων ή σπουδών, νοός
όμως και πείρας κάτοχοι, θέλοντες και δυνάμενοι συνάμα να πράξωσι το αγαθόν.
Αλλ’ επί του προκειμένου δεν αρκεί η
μονομερής ενέργεια οίας δηποτε μερίδος
δημοτών, απαιτείται η σύμπραξις όλων εν
γένει και προ πάντων των Οθωμανών συμπατριωτών ημών. Εχοντες υπ’ όψει, ότι ο
Δήμος αντιπροσωπεύει αμφοτέρων των
συνοίκων στοιχείων τα καθιερωθέντα δικαιώματα, δεν θέλομεν να παραδεχθώμεν,
αφ’ ου εξίσου μετέχουσι των ωφελημάτων,
άτινα δύναται ν’ αποφέρη η λυσιτελής και
σκόπιμος αυτών ενάσκησις, ότι θ’ αδιαφορήσωσι τυχόν κατά τας αρξαμένας ήδη
δημαιρεσίας δια την ανάδειξιν δημοτικών
αρχόντων, εχόντων τα προσόντα, άτινα
προϋπεδείξαμεν, και ιδία του Δημάρχου.
Δεν πρόκειται περί μικρών και ασημάντων πραγμάτων καθ’ όσον αφορά εις τον
εγγύτερον ημών υπάρχοντα Δήμον της
πόλεως Ηρακλείου, ώστε η ψυχρά να
επικρατήση και εν τη ευκαιρία ταύτη
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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αδιαφορία, ωσεί η προαγωγή και η ανάπτυξις των πραγμάτων αυτού αντίκειται
εις τα ιδιαίτερα συμφέροντα των δύο
στοιχείων τούοτων.
Καθ’ ημάς ανάγκη και ανάγκη μεγίστη
παρίσταται, όπως επέλθη η μεταξύ αυτών
απαιτουμένη συνεννόησις, αφού υπάρχη
προς τούτο αμοιβαία καλή θέλησις και
αφού μια κοινή ειλικρινής ενέργεια υπόσχεται ν’ αποφέρη τοιαύτα ευάρεστα
αποτελέσματα. Δεν εννοούμεν διατί να
χωριζώμεθα τουλάχιστον καθ’ όσον
αφορά εις τα δημοτικά πράγματα, δια τα
οποία έν και το αυτό δέον να επικρατήση
πνεύμα της ποθητής αυτών βελτιώσεως.
Ας δοκιμάσωμεν εφ’ άπαξ, ει δυνατόν, το
μέσον της καλής μεταξύ υμών συνεννοήσεως και ας ώμεν βέβαιοι, ότι θα ευχαριστηθώσιν αμφότερα τα μέρη τόσο πλέον,
όσω δεν πρέπει να μας λανθάνη, ότι εκ
του συνασπισμού δυνάμεθα να προσδοκώμεν την πρόοδον και ευημερίαν εις τον
τόπον μας, όστις κατά δυστυχίαν θα εξακολουθήση να διατελή εις στάσιμον κατάστασιν εφ’ όσον μεταξύ των δύο στοιχείων
ήθελεν υπάρχει το ανυπέρβλητον πρόσκομμα της αμοιβαίας δυσπιστίας. Τι θα
μας ωφελήσωσιν οι νόμοι εν όσω υφίστανται αι εχθρικαί τάσεις, αίτινες συντελούσιν εις το να διατηρώσιν ημάς απ’ αλλήλων κεχωρισμένους, αντιπράττοντας δε
προς πάν ό,τι κοινωφελές έργον, δυνάμενον ν΄ανυψώση την κοινήν πατρίδα από
της ηθικής καταπτώσεως, εις ήν περιήλθεν;
Εν τούτοις εκ του εν ενεργεία υπάρχοντος δημοτικού θεσμού γινώσκομεν τίνα
εισί τα καθήκοντα, εις την εκπλήρωσιν των
οποίων θα κληθώσι τα της εμπιστοσύνης
ημών τυγχάνοντα πρόσωπα, τα οποία μετ΄
ου πολύ θ’ αναλάβωσι την διεύθυνσιν των
δημοτικών ημών πραγμάτων. Τα καθήκοντα ταύτα εισί σπουδαία. Δεν θεωρούμεν επομένως άσκοπον να διαλάβωμεν
αυτά εν συνόψει ενταύθα, όπως, σταθμίσαντες το βάρος και την αξίαν αυτών,
φροντίσωμεν ήδη, ότε είναι καιρός ν’ αναθέσωμεν αυτά εις τους δυναμένους να τα
εκπληρώσωσιν ευδοκίμως και επιτυχώς.
Επιφυλασσόμεθα δε να επανέλθωμεν καθ’
όσον αφορά εις το διαχειριστικόν μέρος,
όπως υποδείξωμεν τοις αρμοδίοις τινά μέτρα θεωρούμεν αναγκαία να ληφθώσιν ως
προς την ελάττωσιν των υπερόγκων δαπανών, αίτινες καθ’ ολοκληρίαν απορροφώσι τους πόρους, ούς διατίθησιν ο Δήμος
Ηρακλείου. Και καθ’ όσον μεν αφορά εις
τον Δήμαρχον, η δικαιοδοσία αυτού τυγχάνει ποικίλη, διότι αντικείμενον έχει τα
τοπικά και γενικά συμφέροντα.
Ως δημοτικός λειτουργός ο Δήμαρχος
εκτελεί τα ωρισμένα αστυνομικά καθήκοντα, διαχειρίζεται την δημοτικήν παρουσίαν, διευθύνει τα δημοτικά έργα, αντιπροσωπεύει τον Δήμον ενώπιον των
Δικαστηρίων, διατηρεί την αλληλογραφίαν
μετά των επιτοπίων αρχών, διορίζει τους
υπαλλήλους της δημοτικής και αστυνομικής υπηρεσίας, παρίσταται εις τας συνεδριάσεις του δημοτικού Συμβουλίου, αλλ’
άνευ ψήφου και εκτελεί τας αποφάσεις
και τα ψηφίσματα αυτού άμα ήθελον τύχει της επικυρώσεως του Γεν. Διοικητού.
Είτε ως κυβερνητικόν όργανον, είτε ως
πρώτος δημοτικός άρχων εκδίδει διαταγάς, αίτινες αφορώσιν εις δύο τινά, εις
προληπτικά τινά μέτρα, λαμβανόμενα επί
αντικειμένων ανατεθειμένων αυτώ, ή εις τα
αναγόμενα εις τα αστυνομικά αυτού καθήκοντα. Αλλά και δια την μίαν και δια
την άλλην περίπτωσιν η πρωτοβουλία ανή-
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Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Μίνως» στις 4 Ιουλίου 1881, δεύτερη ημέρα των εύτερων δημοτικών εκλογών στην Κρήτη
(Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων)

κει εις τον Γεν. Διοικητήν, όστις δικαιούται
να μεταρρυθμίση ή εγκρίνη αυτάς. Τοιούτος εν μικρογραφία ο κύκλος της δικαιοδοσίας του Δημάρχου, όστις αντιπρόσωπος ων κυρίως του Δήμου και ηθικόν
πρόσωπον θεωρούμενος, συμμετέχει ουχ’
ήττον εις τα διοικητικά πράγματα και
εκτελεί τας διαταγάς της κεντρικής του
τόπου Αρχής. Καθ’ όσον αφορά εις την
δικαιοδοσίαν των γενικών και ειδικών Παρέδρων ολίγα έχομεν να είπωμεν. Και οι
μεν και οι δε εισί βοηθοί του Δημάρχου και
οι νόμιμοι αναπληρωταί αυτού, ενεργούντες κατά τας παραγγελίας, ας εκάστοτε

παρέχει αυτοίς. Τούτ’ αυτό δε δεν συμβαίνει δια τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία έχουσι ιδίαν δικαιοδοσίαν και αυτόβουλον ενέργειαν εν τω
ωρισμένω κύκλω των καθηκόντων, άτινα ο
νόμος τοις διέγραψε. Το Δημοτικόν Συμβούλιον δήλον ότι αποτελεί την τοπικήν
συνέλευσιν, ήτις βοηθεί τον Δήμαρχον ως
βουλευτική και συνεπιτηρούσα αρχή. Εχει
δε το δικαίωμα του ψηφίζειν τον προϋπολογισμόν και εξελέγχειν τον απολογισμόν
της διαχειρίσεως της Δημοτικής περιουσίας, συνάμα του αποφασίζειν περί παντός αντικειμένου, αφορώντος εις τα πράγ-

ματα του Δήμου εν γένει. Τοιαύτην υπό
ίδιον πρόεδρον εκπληρούντα δικαιοδοσίαν
τα Δημοτικά συμβούλια, σπουδαιότατα
επιδρώσιν εις την διαχείρισιν των Δημοτικών πραγμάτων. Τούτων ούτως εχόντων,
αναγκαίον θεωρούμεν να συστήσωμεν τοις
εκλογεύσιν, όπως, λαμβάνοντες υπ’ όψει
τα δικαιώματα και καθήκοντα, δι’ ών εισι
περιβεβλημένα τα Δημοτικά συμβούλια,
φροντίσωσι ν’ αναδείξωσι πρόσωπα, τα
οποία όντα εξησκημένα εν τη διαχειρίσει
των ιδίων, να δύνανται ν’ αναδεχθώσιν
επιτυχώς την διεύθυνσιν των του Δήμου
συμφερόντων.
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Κατάργηση των δευτέρων δημαρχιακών παρέδρων και ανάδειξη προέδρων

Οι δημοτικές εκλογές του 1881 με 88 δήμους
ι δεύτερες, λοιπόν, δημοτικές
εκλογές
στην
Κρήτη πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 3-5 Ιουλίου 1881. Σύμφωνα με
τα στοιχεία που παραθέτει ο Νικόλαος
Σταυράκης στη «Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης», στην οποία παρουσίασε την απογραφή του 1881, στο νησί
το 1881 υπήρχαν πλέον 88 δήμοι, δύο
περισσότεροι από το 1879, καθώς στην
Πυργιώτισσα δημιουργήθηκε ο δήμος
Κισσών και στην επαρχία Ιεράπετρας ο
δήμος Καβουσίου, ενώ άλλαξαν και μερικές ονομασίες. Σύμφωνα με τον Σταυράκη, οι 88 δήμαρχοι που εξελέγησαν
στις δεύτερες δημοτικές εκλογές ήταν
χριστιανοί και οι 10 οθωμανοί. Μη χριστιανοί δήμαρχοι εξελέγησαν στις τρεις
μεγάλες πόλεις, Χανιά, Ρέθυμνο και
Ηράκλειο, και στους δήμους Αζιζιέ
(Σούδας), Αρκαλοχωρίου, Τεφελίου,
Μεγάλης Βρύσης, Αμπελούζου, Σπιναλόγκας, που είχε μόνο Τούρκους κατοίκους, και Ιεράπετρας.
Στον δημοτικό νόμο υπήρξαν τροποποιήσεις καθώς καταργήθηκαν οι θέσεις
των δεύτερων δημαρχιακών παρέδρων,
τις οποίες καταλάμβαναν, αν ο δήμος
ήταν μικτός, ένας χριστιανός κι ένας
οθωμανός. Πλέον υπήρχε πρόβλεψη για
την εκλογή προέδρου του δημοτικού
συμβουλίου.
Στο δήμο Ηρακλείου, πληροφορούμαστε από την εφημερίδα «Μίνως» της
11ης Ιουλίου 1881, εξελέγη δήμαρχος
ένας άλλος οθωμανός, ο Νουσουρέτ
εφένδης Αλή Μπαμπαδάκης, και δημαρχιακός πάρεδρος ο Δημήτριος Ι.
Βλαχάκης. Δημοτικοί σύμβουλοι αναδείχτηκαν οι Γεώργιος Λασηθιωτάκης,
Αριστ. Σ. Μαρκίδης, Στ. Μαρκόπουλος,
Γεώργιος Ξανθάκης, Εμμανουήλ Λιναρδάκης, Μουσταφά εφένδης Καδή
Ογλουδάκης, Γιουσιούφ βέης Παριτάκης, Ιβραήμ Χατζή Ναζιφάκης, Φαζίλ
βέης Χατζή Εμινάκης και Μεχμέτ εφένδης Αστσάκης. Η παραίτηση όμως των
δύο τελευταίων, πριν την ανάληψη των
καθηκόντων τους καθυστέρησε σημαντικά την έναρξη της λειτουργίας της
νέας δημοτικής αρχής της πόλης, με συνέπεια τα προβλήματα να μεγαλώνουν,
γεγονός που προκάλεσε τον αρνητικό
σχολιασμό της εφημερίδας «Μίνως», η
οποία στις 18 Ιουλίου έγραφε:
«Είναι λυπηρά η κατάστασις εις ην
περιήλθον τα πράγματα του Δήμου
τούτου. Το Δημοτικόν Συμβούλιον τυγχάνει η μεγίστη εγγύησις περί της ποθητής διορθώσεως αυτών κατά το
εφικτόν. Και όμως κωλύεται τούτο,
όπως επιτελέση το καθήκον του. Πρέπει να το ομολογήσωμεν, ότι το Ηράκλειον κατήντησεν έν μέγα ερείπιον, εις
απέραντος κοπρών, τόπος νοσηρός και
ακατοίκητος. Και τούτο δι έλλειψιν Δη-

Α

Γερμανικος χάρτης της μικρής Ελλ΄δας γύρω στα 1870. Η Κρήτη παρουσιάζεται με διαφορετικό χρώμα ως τουρκική κτήση.

μοτικής μερίμνης και επιβλέψεως.
Ιδού τι άλλοτε έγραψεν Ευρωπαίος
ανταποκριτής εκ Κρήτης προς την
“Pall Mall Gazette”……“Σήμερον τουναντίον φαίνεται το Ηράκλειον της
πάλαι ευκλείας μόνη η σκιά, ή ο
τάφος, ερημία, ερείπια, πενιχραί καλύβαι…Αι κυριώτεραι οδοί είναι ελεειναί,
άστρωτοι, ακάθαρτοι και φοιτώνται
υπό αναρίθμων κυνών ψωραλέων και
ειδεχθεστάτων”…».
Τελικά, στη θέση των δύο παραιτηθέντων εκλήθησαν οι επιλαχόντες Αρίφ
εφένδης Αστσάκης και Ιρφανή εφένδης
Χοτζάκης, αλλά και πάλι υπήρξε παραίτηση του δεύτερου. Τη θέση του
πήρε ο τρίτος επιλαχών Οσμάν βέης Μιρασκελντάκης και το συμβούλιο, επιτέλους, λειτούργησε κανονικά. Υπήρξε,
όμως, νέο πρόβλημα όταν τέθηκε το
θέμα της εκλογής του προέδρου, το
οποίο λύθηκε με συμφωνία χριστιανών
και μουσουλμάνων να εκλέγεται πρόεδρος από κάθε πλευρά για 6 μήνες.
Πρώτος εξελέγη, παμψηφεί, ο χριστιανός Στ. Μαρκόπουλος, με αντιπρόεδρο
τον Μουσταφά εφένδη Καδή Ογλουδάκη, ή Κατογλουδάκη, όπως επίσης
τον έγραφε η εφημερίδα.

Άλλοι δήμαρχοι
Από τις ειδήσεις που δημοσίευε εκείνες τις ημέρες η εφημερίδα «Μίνως»
εντοπίζομε ακόμη τα ονόματα και
άλλων εκλεγέντων δημάρχων και παρέδρων (αντιδημάρχων) σε δήμους του
τμήματος Ηρακλείου στις εκλογές του
Ιουλίου 1881.
Δήμος Μοχού
Δήμαρχος Γεώργιος Μανουσάκης
Πάρεδρος Δημήτριος Πασχάλης
Δήμος Παναγιάς
Δήμαρχος Νικόλαος Τυλιανάκης
Πάρεδρος Αλή βέης
Δήμος Καστελλίου
Εμμανουήλ Μαλεγιαννάκης
Πάρεδρος Ναζίφ Μουλαδάκης
Δήμος Επισκοπής
Δήμαρχος Γεώργιος Τιμιωτεράκης
Πάρεδρος Χαρούμ Μπεκιράκης
Δήμος Αγίων Παρασκιών
Δήμαρχος Εμμανουήλ Ν. Παπαδάκης
Πάρεδρος Χουσεΐν εφένδης Αγαδάκης
Δήμος Αρχανών
Δήμαρχος Χρόνης Χοχλιδάκης
Πάρεδρος Χαϊτέρ εφένδης Γρανταλάκης

Δήμος Δαφνών
Δήμαρχος Ιωάννης Καλαϊτζάκης
Πάρεδρος Μελέκ βέης Αμαργιαλάκης
Δήμος Κρουσώνος
Δήμαρχος Ιωάννης Χ. Ιερωνυμίδης
Πάρεδρος Σάββας Χριστοδουλάκης
Δήμος Τυλίσσου
Δήμαρχος Νικόλαος Κοκκινίδης
Πάρεδρος Αχμέτ εφένδης Ιουσουφάκης
Δήμος Αγίου Μύρωνος
Δήμαρχος Στυλιανός Εμμ. Χατζάκης
Πάρεδρος Αλή βέης Χαληλαγαδάκης
Δήμος Αρκαλοχωρίου
Δήμαρχος Εδεχέμ εφένδης
Πάρεδρος Μιχαήλ Φυτάκης
Δήμος Τεφελίου
Δήμαρχος Εδέμ αγάς Νομπετσάκης
Πάρεδρος Καδέμ αγάς Μουλαδάκης
Δήμος Μεγάλης Βρύσεως
Δήμαρχος Αλή αγάς Καραλάκης
Πάρεδρος Διαμαντής Δασκαλάκης
Δήμος Σχοινιά
Δήμαρχος Εμμανουήλ Τ≈ζερνιαδάκης
Πάρεδρος …..
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τα αποτελέσματα των δήμων των επαρχιών
Καινουργίου και Πυργιωτίσσης.
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Το πρώτο πρόβλημα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν ήταν η καθαριότητα μιας βρώμικης πόλης,
καθώς τα περιττώματα των ζώων έπεφταν ακόμη και μέσα στο υδραγωγείο

Η… μάχη της κοπριάς
για τις πρώτες δημοτικές αρχές του Ηρακλείου!
ο πρόβλημα της καθαριότητας
για την πόλη του Ηρακλείου
κάθε άλλο παρά σύγχρονο είναι! Οι πρώτες δημοτικές αρχές, τόσο του 1879 όσο και του
1881, είχαν μπροστά τους μια πόλη ακάθαρτη, γεμάτη κοπριές, που έπεφταν ακόμη
και μέσα στο υδραγωγείο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους. Από τα
ρεπορτάζ που δημοσίευε η εφημερίδα «Μίνως» διαπιστώνομε ότι η ανάγκη γενικής
καθαριότητας του Ηρακλείου ήταν κάθε
φορά η πρώτη αναφορά σε σχέση με τα θέματα της πόλης. Όπως μας πληροφορεί το
φύλλο της 1ης Αυγούστου 1881, η πρώτη
απόφαση που πήρε και το νέο δημοτικό
συμβούλιο ήταν «περί του γενικού καθαρισμού της πόλεως, όστις ήρξατο έκτοτε και
εξακολουθεί εκτελούμενος».
«Μία εκ των πρωτίστων φροντίδων του
Δημοτικού Συμβουλίου - έγραφε ακόμη η
εφημερίδα στις 15 Αυγούστου 1881- υπήρξεν η ανάγκη του γενικού καθαρισμού της
πόλεως, ήτις, ας το ομολογήσωμεν, είχε
καταντήσει αληθής κοπρών. Χωρίς να μεμφθώμεν τους κατά την παρελθούσαν περίοδον διευθύναντας τας του Δήμου
τούτου υποθέσεις, εκδηλούμεν ευχαρίστως,
ότι προς εκπλήρωσιν του μέτρου τούτου
εδαπανήθησαν άχρι τούδε υπέρ τας πέντε
χιλιάδες γροσίων.
Αλλά δια τον τακτικόν και διαρκή καθαρισμόν της πόλεως, όστις δύναται ν’ αποσοβήση κατά τους προσεχείς μήνας του
φθινοπώρου τους κατ’ έτος ενσκήπτοντας
πυρετούς, ων ένεκα ο Δήμος δαπανά το
σπουδαίον ποσόν των τριάκοντα χιλιάδων
γροσίων εις φάρμακα, χορηγούμενα τοις
απόροις δωρεάν, ανάγκη να ληφθή έτερον
αποτελεσματικόν μέτρον, εις την εκτέλεσιν
του οποίου οι ευπορούντες των δημοτών
οφείλουσι προκειμένου περί της δημοσίας
υγείας, να παράσχωσι την τε ηθικήν και
υλικήν συνδρομήν των. Το μέτρον τούτο
συνδεόμενον μετά του γενικού φωτισμού
της πόλεως, ετέθη υπόψει, και πρόκειται,
καθά μανθάνομεν, να συζητηθή υπό του
Δημοτικού Συμβουλίου».
Την ίδια ημέρα ο «Μίνως» έθετε και το
θέμα του νερού, στο οποίο υπήρχε πρόβλημα επάρκειας αλλά και σωστής διανομής, εξαιτίας και ζημιών που υπήρχαν στο
υδραγωγείο. Ακόμη και το θέμα της ύδρευσης της πόλης επηρεαζόταν από την έλλειψη
καθαριότητας και τις συνήθειες των κατοίκων να πετούν παντού, ακόμη και στο
υδραγωγείο (οι επιστάτες της υπηρεσίας
του νερού!), κοπριά! «Συνιστώντες δε προ
παντός άλλου προς τον κ. Δήμαρχον - σημείωνε ο δημοσιογράφος - ως εκτελεστήν
των αποφάσεων του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου, ίνα μεριμνήση σπουδαίως και
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συντόμως, όπως παύση ολοσχερώς η κακή
συνήθεια, ην έχουσιν οι υδατεπιστάται, του
να ρίπτωσι κόπρον ιππείαν εντός του
υδραγωγείου, καθ’ όσον μολυσμένον το
ύδωρ, καθίσταται πρόξενον πολλών νοσημάτων, άτινα δύνανται να προληφθώσιν,
εάν αντ’ αυτής εν ανάγκη μεταχειρίζωνται
ούτοι τα και εις άλλα μέρη εν χρήσει
υπάρχοντα ροκανίδια».
Λίγο αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου, η
εφημερίδα μάς πληροφορεί ότι οι πρώτες
κινήσεις του δήμου για τα θέματα της υγιεινής και της καθαριότητας είχαν αποτέλεσμα, με βάση απόφαση του συμβουλίου στις
23 Ιουλίου, η οποία ανέφερε: «Να καθαρισθή όλη η πόλις αμέσως, τιθεμένων εις
ενέργειαν των απαιτουμένων οδοκαθαριστών, ων ο αριθμός και τα έξοδα αφίενται
εις την εκτίμησιν του Δημάρχου, να κοινοποιηθή εις πάντας, ότι εις ουδένα επιτρέπεται να ρίπτη εις τας οδούς κοπρίας,
αλλά να φυλάττη αυτάς εις ίδιον μέρος
εντός της οικίας και του μαγαζίου του, έως
ότου τας παραλάβωσιν οι οδοκαθαρισταί,
οίτινες θα διέρχωνται τακτικώτατα καθ’
εκάστην μεν δια της αγοράς, ανά πάσαν
δε τρίτην ημέραν δι εκάστης οδού. Να διαιρεθή η πόλις δια τον τακτικόν καθαρισμόν αυτής εις τέσσαρα τμήματα, όστις
θέλει εκτελείσθαι υπό την άμεσον επιστασίαν της Δημαρχίας μέχρι τέλους Αυγούστου, ότε εκτεθήσεται εις τακτικήν
μειοδοσίαν προς μίσθωσιν επ’ αξιοχρέω
εγγυήσει και υπό τους διαληφθησομένους
εν τω συμβολαίω όρους, ν’ αποκομίζωνται
αι κοπριαί εκτός της πόλεως εις μέρη κατάλληλα και τέλος ν’ ειδοποιηθώσιν οι
έχοντες τοιαύτας να τας μεταφέρωσιν
όπου ήθελε τοις υποδειχθή».
Κατά το συντάκτη της εφημερίδας, σε λιγότερο από δύο μήνες, μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, η απόφαση του συμβουλίου για
την καθαριότητα απέδωσε. «Η κατάστασις
επαισθητώς εβελτιώθη», σημείωνε. Ο εργολάβος που είχε αναλάβει τη συγκέντρωση
της κοπριάς έκανε καλά τη δουλειά του.

εις τας οικίας των μέρος δις, ή τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος επί ποινή καταβολής προστίμου 5-25 Γροσίων, να
υποχρεωθή ο μισθώσας την εργασίαν του
καθαρισμού της πόλεως υπό την επιτήρησιν της τε Δημαρχίας και Αστυνομίας να
μεταχειρίζηται προς τούτη καθ’ εκάστην
δώδεκα ζώα, να τεθώσιν εκ ποδών οι αδέσποτοι κύνες, να σκεπασθώσιν οχετοί
τινες εις τα άκρα της πόλεως, μένοντες
εισέτι ασκεπείς και να επιτηρώνται αυστηρότερον εν τη αγορά τα πωλούμενα
οπωρικά και τα εισαγόμενα άλευρα και
ψαρικά». Τα μέτρα θα υλοποιούσε επι-

τροπή υπό το δήμαρχο Ηρακλείου, τον δημοτικό ιατρό, που εκείνη την περίοδο ήταν
ο μετέπειτα πρώτος πρωθυπουργός της
Κρήτης Ιωάννης Κ. Σφακιανάκης, τον ταγματάρχη, διοικητή της χωροφυλακής, και
τον υγειονόμο.
«Επαινούντες το ληφθέν μέτρον της συστάσεως της ειρημένης Επιτροπής», σχολίαζε ο «Μίνως», «δεν αμφιβάλλομεν, ότι
τα υπ’ αυτής άχρι τούδε ληφθέντα μέτρα
θέλουσιν εκτελεσθή επ’ ακριβώς. Εξαίρομεν δε προ πάντων το μέτρον της εξαλείψεως των ψωραλέων κυνών, οίτινες
κατεπλημμύρησαν την πόλιν».

Φόβος χολέρας!
Πάντως τότε προέκυψε ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για να καθαρίζεται η πόλη,
καθώς υπήρχε φόβος για την εκδήλωση της
φοβερής ασθένειας της χολέρας, που φυσικά η μετάδοσή της έχει άμεση σχέση με
την υγιεινή. Ο Γενικός Διοικητής και το δημοτικό συμβούλιο, με εγκύκλιό τους, καθόρισαν τα μέτρα που θα έπρεπε επιπλέον
να ληφθούν. Η εγκύκλιος προέβλεπε:
«Να υποχρεωθώσιν οι μεν εν τη αγορά
καταστηματάρχαι να καθαρίσωσι κατά
πάσαν πρωίαν την προ των μαγαζίων των
οδόν, οι δε οικοδεσπόται το αναλογούν

Η αγορά του Ηρακλείου το 1914 (φωτογραφία από γερμανικό περιοδικό της εποχής)
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Πολιτική κρίση στο δήμο Ηρακλείου με απειλή
παραίτησης του δημοτικού συμβουλίου
ίγους μήνες μετά την
εκλογή της δεύτερης
δημοτικής αρχής του
Ηρακλείου,
παρ
ολίγο να προκληθεί
πολιτική κρίση, καθώς σύσσωμο το
δημοτικό συμβούλιο, χριστιανοί και
μουσουλμάνοι, απείλησαν με παραίτηση καθώς είχαν συγκρουστεί με τον
μουσουλμάνο δήμαρχο! Τελικά, με
παρέμβαση του Τούρκου διοικητή της
πόλης το πρόβλημα στις σχέσεις των
δύο πλευρών αντιμετωπίστηκε και η
παραίτηση έμεινε μόνο ως απειλή.
Από την εφημερίδα «Μίνως» της 24
Οκτωβρίου 1881 έχομε και πάλι τις
πληροφορίες, χωρίς να διευκρινίζεται,
όμως, ποιος ήταν ο λόγος της σύγκρουσης.
Το ρεπορτάζ μάς πληροφορεί ότι
ολόκληρο το δημοτικό συμβούλιο είχε
επισκεφτεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το διοικητή του Τμήματος Ηρακλείου «και δια μακρών παρέστησεν
αυτώ την ανώμαλον και άτακτον πορείαν των δημοτικών πραγμάτων εν
γένει». «Ο Διοικητής – ανέφερε η
εφημερίδα- αφού ηκροάσθη τας
κατά του κ. Δημάρχου αιτιάσεις του
εν πληρεστάτη ομοφωνία διατελούντος Δημοτικού Συμβουλίου, προέτρεψε τους αποτελούντας αυτό να
μη αποχωρήσωσιν, αλλ’ εξακολουθήσωσιν εκπληρούντες τα καθήκοντα,
άτινα οι συνδημόται αυτών τοις ανέθηκαν, υποσχεθείς αυτοίς, ότι θα
προσέλθη εις το Δημαρχείον και συντελέση εις την εξάλειψιν των αιτίων,
άτινα προυκάλεσαν τα δίκαια παράπονα αυτών».
«Πράγματι ο Διοικητής - συνέχιζε- επεσκέφθη το Δημαρχείον την
παρελθούσαν Τρίτην, αφού δε ήκουσεν αμφότερα τα μέρη, δεν έλειψεν
όπως απευθύνη τας δεούσας παροτρύνσεις τω κ. Δημάρχω και συνάμα
ευχηθή, ίνα του λοιπού επικρατήση
πληρεστάτη αρμονία εις τας μεταξύ
αυτού και του Δημοτικού Συμβουλίου υφισταμένας νομίμους σχέσεις,
χάριν της ανορθώσεως των Δημοτικών πραγμάτων, υπέρ ης μετά
ζήλου και προθυμίας δεν έπαυσεν
εργαζόμενον».
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Έγγραφο από τα
πρώτα χρόνια
ίδρυσης του δήμου
Ηρακλείου. Η
σφραγίδα με
αναφορά
“Δημαρχία
Ηρακλείου 1885”
είναι δίγλωσση
σε ελληνικά και
τουρκικά
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