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«ΠΕΡΙΛΗΨΗ» 

 
    Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής είναι η ανάδειξη της εκπαίδευσης, της παι-

δείας και της ιστορίας στα Χανιά (1900-1901) με έμφαση στον τοπικό τύπο. Επιλέ-

χθηκε η ιστορική έρευνα αρχειακών πηγών πρωτογενούς χαρακτήρα. 

    Κατά την απαρχή της Κρητικής Πολιτείας, η διοίκηση παρουσιάζει συγκεντρωτικό 

χαρακτήρα και συμπεριλαμβάνει στους στόχους της την Ένωση και την εκπαίδευση. 

Οι προϋπολογισμοί του 1900 αποκαλύπτουν πως η εκπαιδευτική ανάπτυξη αποτελεί 

στόχο, αλλά όχι προτεραιότητα. O ειδικός εκπαιδευτικός προϋπολογισμός φανερώνει 

πως το περιορισμένο ποσό χρηματοδότησης δεν επενδύεται συνετά. Η εξοικονόμηση 

πόρων είναι ο στόχος των σταδιακών μεταβολών του πρώτου εκπαιδευτικού νόμου 

της Κρητικής Πολιτείας του 1899. Η στοχοθεσία της Δημοτικής εκπαίδευσης 

αναδεικνύεται από τα γνωστικά αντικείμενα. Η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών είναι 

διαβαθμισμένη σε αντιστοιχία με τα προσόντα ή τη θέση τους, ενώ οι εξετάσεις 

αποτελούν ένα μέσο κατηγοριοποίησής τους. Η μείωση του αριθμού των διδασκάλων 

από 197 σε 127 και οι καταργήσεις 40 σχολείων στο νομό Χανίων τη σχολική χρονιά 

1900-1901, συγκριτικά με την προηγούμενη (1899-1900), αποκαλύπτουν την 

οπισθοδρομική πορεία της εκπαίδευσης. Οι γνωμοδοτήσεις εκπροσώπων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για τις σχολικές περιφέρειες συνιστούν μεμονωμένη απόπειρα 

αποκεντρωτικής διοίκησης. Η λειτουργία του Γυμνασίου Χανίων, οι εκδρομές, ο 

έλεγχος της συμπεριφοράς των μαθητών από παιδονόμους αναλύονται διεξοδικά. Στη 

συνέχεια αποκαλύπτεται το εύρος και η ποιότητα του τοπικού τύπου που αποτελούσε 

επιμορφωτικό μέσο αλλά και πεδίο άσκησης κριτικής στην κυβέρνηση. Τα γνωστικά 

κενά των εκπαιδευτικών καλύπτονται σε εκπαιδευτικό συνέδριο του 1901. Η γεωργία 

και το εμπόριο στο λιμένα Χανίων παρουσιάζουν κάμψη, σε αντίθεση με την ανά-

πτυξη της ταχυδρομικής σύνδεσης του νομού Χανίων με την υπόλοιπη Κρήτη και άλ-

λες χώρες, ενώ η Σούδα συνιστά ορμητήριο για τον πολεμικό στόλο τον Μεγάλων 

Δυνάμεων. Οι εκλογές του 1901 θέτουν τέλος στην διετία κατά την οποία η νομοθε-

τική εξουσία άνηκε εξ’ ολοκλήρου στον Ύπατο Αρμοστή, ενώ ο εκλογικός νόμος 

επιφέρει ειρηνική εκλογική διαδικασία. Η αποστολή της πρώτης Κρητικής Βουλής 

συνοψίζεται στην ένωση και στην αποκεντρωτική διοίκηση. Η περίοδος 1900-1901 

χαρακτηρίζεται από σημαντικές εξελίξεις στη δημόσια ζωή των Χανίων. 

 Επιστημονικό πεδίο: Κοινωνικές επιστήμες, Εκπαίδευση / Λέξεις κλειδιά: εκπαί-

δευση στα Χανιά (1900-1901), τοπικός τύπος, οπισθοδρομική πορεία της εκπαίδευ-

σης. 
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ABSTRACT 

 

    Τhe aim of the Doctoral Thesis is the presentation of education and history in Chania 

(1900-1901), placing emphasis on the local press. Historical investigation of archival 

collections has been chosen. 

    At the beginning of the Cretan State, the administration presents a centralized character; 

two of its goals are the Union and education. The budgets for the year 1900 reveal that 

education constitutes a main aim, but it is not in itself a priority. The special educational 

budget discloses that the limited amount of funding is not invested properly. Saving resources 

is the target of the gradual changes in the educational law of 1899. 

The aims of primary education are evident through the subjects. The teachers’ salaries 

depend on their qualifications or their position, while the exams constitute a means of 

their categorization. Τhe reduction of teachers from 197 to 127 and the abolition of 40 

schools in the prefecture of Chania in the school year 1900-1901, comparatively to the 

previous school year (1899 – 1900) , reveals the regressive course of education. The 

local gove1rnment representatives’ opinions on the school regions constitute a single 

decentralized administrative attempt. The way that Chania High School is run, the 

students' trips, the control of students’ behavior by caretakers are analyzed 

thoroughly. After that, the range and quality of the local press is revealed; the local 

press itself constitutes an educational means and a field of criticism against the 

government. The teachers’ cognitive deficiencies ‘are filled’ by the educational 

conference of 1901. Agriculture and trade at the Chania harbour present regression, in 

contrast to the development of the postal connection of the Chania prefecture with the 

rest of Crete and other countries. Souda is a base for the naval fleet of the Great 

Forces. The elections of 1901 end a two year period in which the legislative power 

belonged completely to the High Commissioner, while the new electoral law brings 

peace to the elections. The mission of the first Cretan parliament is summarized in the 

Union and decentralized administration. The period 1900-1901 is characterized by 

important developments in the public life of Chania.  

 Scientific field: Social sciences, Education / Key words: education in Chania (1900-

1901), local press, regressive course of education. 
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«ΠΡΟΛΟΓΟ» 

 

    Ζ δηεηζδπηηθή παξνπζίαζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο παηδείαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ λν-

κνχ Υαλίσλ Κξήηεο (1900-1901), κε έκθαζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, απνηέιεζε ζηφρν ηεο  

εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ε νπνία αλαηέζεθε ζηνλ ππν-

θαηλφκελν απφ ην Παηδαγσγηθφ ηκήκα Νεπηαγσγψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.   

    Αλαιπηηθφηεξα ε κειέηε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αθφινπζε δηάξζξσζε: 

    ην Α κέξνο παξνπζηάδεηαη κηα γεληθή εηθφλα ηεο δηνίθεζεο ζηελ Κξήηε θαη ηνπ 

ζπγθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη ζηνπο ζηφρνπο ηεο ην δή-

ηεκα ηεο Έλσζεο γλσζηνπνηψληαο ην ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Ζ κειέηε ησλ πξνυπν-

ινγηζκψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ εηδηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηε ρξήζε 

1900 απνθαιχπηεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο λήζνπ θαη ηε ζέζε ηεο εθπαίδεπ-

ζεο απφ ρξεκαηνδνηηθή πιεπξά. Αθνινχζσο γίλεηαη κηα επηζθφπεζε ησλ ζηαδηαθψλ 

κεηαβνιψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ λφκνπ ηνπ 1899 πνπ είραλ σο ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκε-

ζε πφξσλ.  

    ην Β κέξνο εμεηδηθεχεηαη ε κειέηε ζηελ εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε ηνπ λνκνχ Υα-

λίσλ. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ Γεκνηηθψλ θαη Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

ηνπ Ηεξνδηδαζθαιείνπ θαη ησλ Γξακκαηνδηδαζθαιείσλ αλαδεηθλχνπλ ηνπο παηδαγσ-

γηθνχο ζθνπνχο ηεο Πνιηηείαο. Σα πξνζφληα θαη νη εμεηάζεηο Γεκνδηδαζθάισλ θαη 

Διιελνδηδαζθάισλ απνηεινχζαλ έλα κέζν θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

βαζκνχο κε αλάινγε κηζζνδνζία. Ζ θαηαγξαθή ησλ νλνκαζηηθψλ δηνξηζκψλ ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ ζην λνκφ Υαλίσλ θαλεξψλνπλ ηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζπλεπα-

θφινπζν ηελ ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Έπνληαη νη γλσκνδνηή-

ζεηο δηνηθεηηθψλ αξρψλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ ζηηο επαξρίεο 

ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. Οη ηδξχζεηο, πξναγσγέο, ππνβηβαζκνί θαη θαηαξγήζεηο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαλεξψλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη ζηηο απνιχ-

ζεηο Γεκνδηδαζθάισλ ιφγσ απνηπρίαο ζε εμεηάζεηο. Αθνινχζσο αληηθείκελν κειέηεο 

είλαη ε Μέζε Δθπαίδεπζε, φπνπ απνθαιχπηεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ 

Υαλίσλ, κε επαξθείο αλαθνξέο ζε θαζεγεηέο, αξρείν, δίδαθηξα, βηβιία, εμεηάζεηο θαη 

εθδξνκέο ησλ καζεηψλ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ παηδνλφκσλ ζρνιηάδνληαη ιεπηνκεξψο.    

    ην Γ κέξνο ε εηθφλα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο παηδείαο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ απνηπ-

πψλνληαη γιαθπξά ζε άξζξα θχιισλ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, ελψ πξνηάζζεηαη ε πεξί-
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πησζε ηνπ πεξηνδηθνχ «Πρόοδος» πνπ απνηειεί αλαγλσξηζκέλν επηκνξθσηηθφ κέζν 

απφ ηελ Πνιηηεία. Γίλεηαη αλαθνξά ζε πηπρέο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ηνπ λνκνχ Υαλί-

σλ, νη νπνίεο αλαιχνληαη επξχηαηα απφ ηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο. Ζ πζηέξεζε ηεο γε-

σξγίαο θαη ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο, ε παξνπζία δηεζλψλ ζηξαηεπκάησλ ζην ιηκάλη ηεο 

νχδαο, ε νξγάλσζε ηνπ ηαρπδξνκείνπ, νη εθινγέο ηνπ 1901, ν εθινγηθφο λφκνο θαη 

ε απνζηνιή ηεο πξψηεο Κξεηηθήο Βνπιήο απνθαιχπηνληαη ζηνλ αλαγλψζηε ησλ 

θχιισλ ηνπ ραληψηηθνπ ηχπνπ. 

    ηε ζπλέρεηα δηαηππψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα φπσο πξνθχπηνπλ θαη δηακνξθψ-

λνληαη απφ ηα επηκέξνπο θεθάιαηα ηεο κειέηεο.  

    Ζ βηβιηνγξαθία αξηζκεί πνιπάξηζκεο πξσηνγελείο πεγέο δεδνκέλσλ, φπσο θχιια 

ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, πνπ απνηεινχλ θχξηα πεγή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη αξ-

ρεηαθά έγγξαθα. Φπζηθά θαηαγξάθνληαη θαη ζρεηηθά βηβιία.     

    Σέινο ζην παξάξηεκα παξαηίζεληαη εμψθπιια εθεκεξίδσλ - πεξηνδηθψλ πνπ εθδί-

δνληαλ ζηα Υαληά ην 1900-1901, έγγξαθα ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ηεο ίδηα πεξηφδνπ θαη απνζπάζκαηα απφ ην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ Υαλίσλ.  

    Σν ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο έξεπλαο θαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ φ-

γθνπ πεγψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν Κξήηεο πνπ εδξεχεη ζηα Υαληά. 

Μειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ησλ Γ.Α.Κ. ζηελ Αζήλα, ζηε 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Υαλίσλ, ζηε Μπελάθεην Βηβιηνζήθε – Παιαηφ Καπλεξγνζηά-

ζην (ηκήκα Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ) θαη ζην Αξρείν θαη ηε Βηβιηνζή-

θε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ηζηνξίαο Νεφηεξεο Διιάδαο θαη Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο 

ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.  

    Δπγλσκνζχλε ρξσζηψ ζηνλ θ. Απφζηνιν Παπατσάλλνπ, Οκφηηκν Καζεγεηή ηνπ 

Π.Σ.Ν. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, επηβιέπνληα Καζεγεηή ηεο Γηδαθηνξηθήο Γη-

αηξηβήο, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κειέηεο θαη ην νπζηα-

ζηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ επφδσζε ησλ πξνζπαζεηψλ κνπ. Δπγλσκνζχλε επίζεο 

εθθξάδσ ζηα δχν κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Γηδα-

θηνξηθήο Γηαηξηβήο, θ. πχξν Παληαδή, Οκφηηκν Καζεγεηή ηνπ Π.Σ.Ν. ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη θ. Ηθηγέλεηα Σξηάληνπ, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ 

Π.Σ.Ν. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο.  

    Δπραξηζηίεο επίζεο απεπζχλσ ζηελ Πξντζηακέλε ηνπ Η.Α.Κ. θ. Εαραξέληα εκαλ-

δεξάθε πνπ έζεζε ζηε δηάζεζή κνπ φιν ην ζρεηηθφ πιηθφ - έγγξαθα, εθεκεξίδεο, πε-

ξηνδηθά - γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή.  
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«ΕΙΑΓΩΓΗ» 

 

    Ζ ξνπή ησλ Κξεηψλ πξνο ηελ παηδεία δηαθαίλεηαη πνιχ πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο Κξε-

ηηθήο Πνιηηείαο θαη είλαη αδηακθηζβήηεηα δηαρξνληθφ θαηλφκελν, φπσο ζα απνδεηρζεί 

ζηε ζπλέρεηα. Πξαγκαηνπνηψληαο κηα  ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε έκθα-

ζε ζηα ζέκαηα παηδείαο θαη ηχπνπ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα θαη αιιεινεμαξηψληαη, 

επηζηξέθνπκε ζην 1842, φηαλ ν λένο Μεηξνπνιίηεο Κξήηεο Καιιίληθνο Υνχγηαο α-

πεπζπλφκελνο ζε εχπνξνπο ρξηζηηαλνχο ηφληζε ηελ αλάγθε ίδξπζεο ζρνιείσλ κέζσ 

εηδηθψλ επηηξνπψλ
1
. Πξηλ έλα ρξφλν, ην 1841, ηππψζεθε ζηελ Κξήηε ε πξψηε γλήζηα 

θξεηηθή εθεκεξίδα. Ο παηξηψηεο θαη ιφγηνο Δκκαλνπήι Βηβηιάθεο δεκηνχξγεζε ην 

ηππνγξαθείν «Σππνγξαθία ησλ Κξεηψλ» ζην ρσξηφ Βαθέ Απνθφξσλα. Δθεί, ηνπο 

δπν κφλν κήλεο πνπ ιεηηνχξγεζε ην ηππνγξαθείν, ηππσλφηαλ ε εθεκεξίδα «Ραδά-

μανθσς», θάζε άββαην. Ζ πεξίνδνο έθδνζεο ηεο εθεκεξίδαο ζπκπίπηεη κε ηε ζχλην-

κε επαλάζηαζε ηνπ Υαηξέηε θαη Βαζηινγεψξγε ηελ ίδηα ρξνληά. Ζ θαζπζηέξεζε έθ-

δνζεο εθεκεξίδαο ζηελ Κξήηε, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξψηε ειιεληθή εθεκεξίδα πνπ 

ηππψζεθε ζηε Βηέλλε ην 1784, νθεηιφηαλ ζηηο θαηαπηεζηηθέο ζπλζήθεο δσήο ιφγσ 

ηεο ηνπξθηθήο απηαξρηθήο δηνίθεζεο, κα θαη ζηε ρακειφηαηε ζηάζκε παηδείαο. Ο ηχ-

πνο, απηφ ην θαίξην φπιν ζηα ρέξηα ηνπ ιανχ, ήηαλ ηαπηφρξνλα ερζξφο ηεο νζσκαλη-

θήο απηνθξαηνξίαο, πνπ ήζειε ηνπο Κξήηεο αδηάθνξνπο πξνο ην θξάηνο θαη ζε πιήξε 

άγλνηα γηα ηηο επξσπατθέο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ην ηνπξθηθφ θξάηνο. Ο Δκκαλνπήι 

Βηβηιάθεο εθηφο απφ εθδφηεο ηεο πξψηεο θξεηηθήο εθεκεξίδαο, πξσηνζηάηεζε θαη 

ζηελ νξγάλσζε ηεο παηδείαο ηεο λήζνπ κέζσ ηεο ίδξπζεο ηεο «επί ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Κξήηεο Δπηηξνπήο», ζχκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ ίδην ην 1844. 

ηελ πξναλαθεξφκελε έθζεζή ηνπ, ν Δκκ.Βηβηιάθεο ζεκείσλε πσο ε θαθνδηνίθεζε 

ησλ Σνχξθσλ, ε επαρζέζηαηε θνξνινγία ησλ ρξηζηηαληθψλ νηθνγελεηψλ θαη ε ηζρλή 

απφδνζε ησλ Μνλαζηεξηαθψλ γαηψλ, απνηεινχζαλ ηξνρνπέδε ζε νπνηαδήπνηε πξν-

ζπάζεηα ηεο Δθθιεζίαο λα αλαπηχμεη αμηφινγε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα. πλε-

παθφινπζα ε πλεπκαηηθή αλάπηπμε απνηεινχζε πνιχ καθξηλφ ζηφρν
2
. 

    Σν ρακειφ εθπαηδεπηηθφ κα θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν ζηε λήζν ζπλερίζηεθαλ θαη 

θαηά ην 1856, φηαλ ν νπιηάλνο ππέγξαςε ην δηάηαγκα «Υάηηη Υνπκαγηνχλ» ζην ν-

πνίν ζεκεησλφηαλ ε πξφζεζή ηνπ λα αλαγλσξίζεη θάπνηα βαζηθά δηθαηψκαηα ζηνπο 
                                                             
1 Βι. Παηεξάθε Γ., Ζ παηδεία ζηελ Κξήηε θαηά ην αξρείν ηεο ρξηζηηαληθήο δεκνγεξνληίαο Λαζηζίνπ 

(1869-1898), Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 2002, ζει.21. 
2 Βι. Γεηνξάθε Θ., Νενθξεηηθά Μειεηήκαηα 1971-2005, ηφκνο Α, 2005, ζει. 247, 248, 250, 251 θαη 

Μακάθε Γ.,  «Σν Μεξακβέιινλ ελ παηδεία θζεγγφκελνλ», 2003, ζει.28. 
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ππεθφνπο. Απηφ ην δηάηαγκα απνηέιεζε ζηήξηγκα ζηε ζχζηαζε ησλ Γεκνγεξνληηψλ
3
 

(1858), πξνζσξηλνχ αξρηθά ζεζκνχ, ππφ ηελ άκεζε επηηήξεζε ηεο εθθιεζίαο θαη κε 

πξαθηηθέο πνπ παξαπέκπνπλ ζε ηνπηθέο δηνηθεηηθέο αξρέο. Οη δεκνγέξνληεο εθιέγν-

ληαλ απφ ην ιαφ αιιά φληαο έγγακνη, έρνληαο θηεκαηηθή πεξηνπζία άλσ ησλ 50.000 

γξνζίσλ, γλσξίδνληαο αλάγλσζε θαη γξαθή θαη ζε ειηθία άλσ ησλ 35 εηψλ δηέζεηαλ 

κηα επδηάθξηηε αζηηθή θπζηνγλσκία. Οη Γεκνγεξνληίεο ζχληνκα άξρηζαλ λα επεθηεί-

λνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πέξα απφ ηε δηθαηνδνζία ηνπο. Έηζη απφ ηα θιεξνλνκηθά 

ησλ ρξηζηηαλψλ αλέιαβαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ νξγάλσζε ζηνηρεηψδνπο ζρν-

ιηθνχ δηθηχνπ. Τπήξραλ ζπλνιηθά ηξεηο Γεκνγεξνληίεο, ζηα Υαληά, ζην Ρέζπκλν θαη 

ζην Ζξάθιεην
4
.  

    Γελ πξέπεη λα παξαιεηθζεί εδψ ην «Μοναζηηριακό Ζήηημα» ην νπνίν έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ην ζεζκφ ησλ δεκνγεξνληηψλ. Ζ δεκνγεξνληία ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε, απ-

ηή ε ππνηππψδεο δηνηθεηηθή κνξθή κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ εμνπζηψλ ζην Με-

γάιν Κάζηξν, ζην Ζξάθιεην, δεκηνχξγεζε δπν αληίπαιεο παξαηάμεηο. Απφ ηε κηα 

πιεπξά βξίζθνληαλ νη πινχζηνη, νη αμησκαηνχρνη πνπ δηέκελαλ ζην Ζξάθιεην θαη ζπ-

λεξγάδνληαλ κε ην ηνχξθηθν θαζεζηψο απνθαζίδνληαο γηα φιεο ηηο ρξηζηηαληθέο ππν-

ζέζεηο, ν Μεηξνπνιίηεο, ν νπνίνο επφπηεπε φιεο ηηο δεκνγεξνληίεο ηεο λήζνπ θαη ν 

Δπίζθνπνο Πέηξαο σο εθπξφζσπνο ηεο πεξηνρήο Λαζηζίνπ. Απφ ηελ άιιε ππήξραλ νη 

θάηνηθνη ησλ επαξρηψλ πνπ έλησζαλ θαη ήηαλ πξάγκαηη απνκνλσκέλνη. Όηαλ ην 

ηνπξθηθφ θαζεζηψο πήξε ην κέξνο ησλ πξψησλ ε ζχγθξνπζε ήηαλ αλαπφθεπθηε. Σν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή αλέρεηα ηνπ έηνπο 1863, ηελ ζπλεπα-

θφινπζε δηεθδίθεζε ρξεκαηηθήο ελίζρπζεο γηα ηα εθπαηδεπηήξηα απφ ηα κνλαζηήξηα 

θαη ηελ απαίηεζε ησλ πξνθξίησλ γηα ζπκκεηνρή ιατθψλ αληηπξνζψπσλ ζηε δηαρείξη-

ζε ηεο κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο  νδήγεζαλ ζην κνλαζηεξηαθφ δήηεκα θαη ζπλεπα-

θφινπζα ζηε Μεγάιε Κξεηηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1866. Oη θάηνηθνη ησλ επαξρηψλ πίε-

δαλ ηα κνλαζηήξηα λα δηαζέζνπλ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο γηα ηελ ίδξπζε ή ζπληή-

ξεζε ζρνιείσλ, αλαθέξνληαο πσο ε πεξηνπζία ησλ κνλψλ δεκηνπξγήζεθε απφ αθηε-

ξψκαηα δηθψλ ηνπο πξνγφλσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ε δηαρείξηζε ηεο κνλαζηεξηαθήο πε-

ξηνπζίαο άλεθε ρσξίο θαλέλα έιεγρν ζηνλ Μεηξνπνιίηε, ζηνπο αξρηεξείο θαη ηνπο 

εγνπκέλνπο ησλ Μνλψλ
5
. 

                                                             
3 Οη θεληξηθέο Γεκνγεξνληίεο απνηεινχληαλ απφ 5 άηνκα: Σνλ ηνπηθφ Δπίζθνπν σο πξφεδξν, έλα ρξη-

ζηηαλφ δηθαζηή κεηθηνχ δηθαζηεξίνπ, έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη 2 

αηξεηά κέιε εθιεγκέλα απφ ηηο δεκνγεξνληίεο ησλ ρσξηψλ. Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει. 35 
4 Βι. Μακάθε Γ., φ.π., ζει. 29, 30 
5 Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει. 20,21,23. Βι. Υνπξδάθε Α., Ζ παηδεία ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία (1898-
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    To ζνπιηαληθφ δηάηαγκα «Χάηηι Χοσμαγιούν» (1856) νδήγεζε ην Παηξηαξρείν ζηε 

ζχγθιηζε Δζληθήο πλέιεπζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ηε ζπκκεηνρή θιεξηθψλ, 

ιατθψλ θαη αξρηεξέσλ κε ζθνπφ ηε ζχληαμε Γεληθνχ Καλνληζκνχ. Απηφο πξνέβιεπε 

ηε ζχζηαζε Μηθηνχ Γηαξθνχο Δζληθνχ πκβνπιίνπ, απνηεινχκελν απφ ηέζζεξηο 

θιεξηθνχο θαη νθηψ ιατθά κέιε, κε ζθνπφ, αλάκεζα ζε άιινπο, ηε ζπληήξεζε θαη 

αχμεζε ησλ ζρνιείσλ. ηε ζπλέρεηα ην Μηθηφ Γηαξθέο πκβνχιην ζπλέηαμε ηνλ 

«Κανονιζμό ηων Μοναζηηρίων» ν νπνίνο θαζφξηδε ηε δηαρείξηζε ηεο κνλαζηεξηαθήο 

πεξηνπζίαο ππέξ ζρνιείσλ θαη ινηπψλ θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ. Οη εγνχκελνη θαη ηα 

Μνλαζηεξηαθά ζπκβνχιηα απνηεινχκελα απφ ηνπο γεξνληφηεξνπο παηέξεο θάζε Μν-

λήο ζα ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο, ελψ ε π-

ςειή επνπηεία άλεθε ζηνλ αξκφδην Αξρηεξέα (Δπίζθνπν πεξηθέξεηαο φπνπ άλεθε ε 

Μνλή) θαη ζηε Γεκνγεξνληία. Ζ Γεκνγεξνληία Ζξαθιείνπ θαη ν Μεηξνπνιίηεο έ-

ζπεπζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ απηή ηε δηάηαμε, ψζηε λα απνζπάζνπλ ηε δηαρείξηζε 

ησλ πινπζηφηαησλ κνλαζηεξηαθψλ θηεκάησλ απφ ηηο ηνπηθέο επηηξνπέο θαη Δθνξείεο 

ησλ επαξρηψλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ζηηο Γπηηθέο επαξρίεο ηεο λήζνπ ζπκθσλήζεθε ζπκ-

βηβαζηηθά πνζφ 60.000 γξνζίσλ ππέξ ησλ ζρνιείσλ.   

    H αλάγλσζε, ε γξαθή θαη ε ζηνηρεηψδεο αξηζκεηηθή γλψζε ήηαλ νη θχξηνη εθπαη-

δεπηηθνί ζθνπνί πεξίπνπ ην 1860, ζχκθσλα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ Μηρειηδάθε Αληψ-

λην πνπ απφ ην βήκα ηεο Βνπιήο αλέθεξε πσο φπνηνο γλψξηδε ηελ νθηψερν, ην ςαι-

ηήξη θαη λα ινγαξηάδεη ην ιάδη θαη ην ραξνχπη πνπ πνπινχζε, ζεσξνχληαλ κνξθσκέ-

λνο
6
.  

    Σν 1861 ιεηηνπξγνχζαλ ζε φια ζρεδφλ ηα ρσξηά ηνπ Ζξαθιείνπ γξακκαηνδηδα-

ζθαιεία, κε ζθνπφ λα κάζνπλ νη καζεηέο ιίγε αλάγλσζε, γξαθή θαη ινγαξηζκεηηθή. 

Τπήξραλ ε ηνηρεηψδεο θαη ε Μέζε βαζκίδα ζρνιείσλ, θαζψο θαη ηα λεπηαθά ηκή-

καηα, πξνπαξαζθεπαζηηθά γηα ηα δεκνηηθά ζρνιεία.  

    Γπν ρξφληα αξγφηεξα εθδίδνληαη εθπαηδεπηηθνί θαλνληζκνί κε εκεξνκελία 25 Ηνπ-

λίνπ 1863, ζπληάθηε ηνλ Μηιηηάδε Βξαηζάλν θαη ηειηθή έγθξηζε απφ ην Μεηξνπνιί-

ηε Κξήηεο Γηνλχζην.  Όπσο θαίλεηαη δελ ππάξρεη εληαίνο εθπαηδεπηηθφο λφκνο - θα-

λνληζκφο γηα φιε ηε λήζν, αιιά αληινχκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πξναλα-

θεξφκελνπο Καλνληζκνχο «ηων εν Ηρακλείω ηης Κρήηης τολείων, ήηοι Παρθεναγω-

γείοσ, Αλληλοδιδακηικού και Ελληνικού». χκθσλα κε απηνχο ην Αιιεινδηδαθηηθφ 

ζρνιείν δηαηξνχληαλ ζε λεπηαθφ, πξνθαηαξθηηθφ θαη Αιιεινδηδαθηηθφ. Οη γπλαίθεο 

                                                                                                                                                                              
1913), 2002, ζει. 34 θαη Μακάθε Γ., φ.π., ζει.31. 
6 Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει. 23-25, 27, 29, 40.   
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ήηαλ αλαιθάβεηεο ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, αθνχ Παξζελαγσγεία δελ είραλ ηδξπζεί 

παξφιε ηελ αλαθνξά ζε απηά. Ζ Αζήλα θαη ε χξνο ήηαλ νη πεξηνρέο πνπ έζηειλαλ 

νη Κξήηεο ηα παηδηά ηνπο γηα λα εθπαηδεπηνχλ σο ελαιιαθηηθή ιχζε, ελψ ε ηνπξθηθή 

παξέκελε επίζεκε γιψζζα ζην λεζί
7
.  

    ε έθζεζε ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο ηεο Παηδείαο θαη ηεο Γηθαηνζχλεο ηεο Κξε-

ηηθήο Πνιηηείαο κε ρξνλνινγία 1904, ζεκεηψλεηαη πσο ηελ πεξίνδν πξηλ ην 1866 νη 

καζεηέο κάζαηλαλ αλάγλσζε κέζσ ηνπ Φαιηεξίνπ ή ηεο Οθησήρνπ θαη ζπαληφηεξα 

γξαθή, φηαλ ν δηδάζθαινο δελ είρε εθθιεζηαζηηθέο θαη γεσξγηθέο εξγαζίεο. Όζνη 

κπνξνχζαλ λα αλαγηγλψζθνπλ κε θάπνηα επρέξεηα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο δηδάζθαινη 

άιισλ θαη ζεσξνχληαλ ιφγηνη. Ζ νηθία ηνπ δηδαζθάινπ ή ηνπ ηεξέα αλαπιήξσλε ηελ 

απνπζία ζρνιηθήο αίζνπζαο, ελψ δελ ππήξραλ ζρνιηθά φξγαλα αιιά θαη έπηπια, κε 

απνηέιεζκα ηα παηδηά λα θάζνληαη πνιχ ζπρλά γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα 

ζε θνξκνχο δέληξσλ ή θαη ιίζσλ
8
.   

    Ζ παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε ήηαλ πάληα πξσηαξρηθά  δεηνχκελα γηα ηνπο Κξήηεο, 

φπσο ζεκεηψζεθε θαη αξρηθά. Σν Ννέκβξην ηνπ 1865, ν Ηζκαήι Παζάο, Γεληθφο δηνη-

θεηήο ηεο Κξήηεο, πήξε μεθάζαξα ζέζε ππέξ ηεο δηαρείξηζεο ησλ κνλαζηεξηαθψλ 

θηεκάησλ απφ ηηο Γεκνγεξνληίεο. Ζ ηαπηφρξνλε απνξξηπηηθή πνιηηηθή ηνπ νπιηά-

λνπ πξνο ηα αηηήκαηα ησλ Κξεηψλ, αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ θαη ε ίδξπζε ζρνιείσλ 

ζηα ηκήκαηα εθηφο ησλ ηξηψλ κεγάισλ πφιεσλ, φμπλε ην θιίκα θαη νδήγεζε ζηε 

«Μεγάλη Κρηηική Επανάζηαζη 1866-1869» κε θνξπθαία ζηηγκή ηελ Αξθαδηθή ζπζία 

. Φζάλνληαο ζηα 1866, ν Ηζκαήι Παζάο ίδξπζε ζρνιεία, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

έπξεπε λα ζπληεξνχληαη απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαηνίθνπο, θάηη ην νπνίν ήηαλ αδχλα-

ην απφ αλζξψπνπο εμαζιησκέλνπο απφ ηνπο επαρζείο θφξνπο. ηελ θνξπθαία κεγάιε 

επαλάζηαζή ηνπο ην 1866-69, κε απψηεξνπο ζθνπνχο ηελ απειεπζέξσζε θαη ηελ έ-

λσζε κε ηελ Διιάδα, νη Κξήηεο επίζεο απαηηνχζαλ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζρνιείσλ θαη ηελ πξφζιεςε δαζθάισλ απφ ηελ ειεχζεξε Διιάδα. Σειηθά πέηπραλ 

ηελ παξαρψξεζε Οξγαληθνχ Νφκνπ (1868), ν νπνίνο ρψξηδε ην βηιαέηη (κεγάιε δηνη-

θεηηθή πεξηθέξεηα ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο) ηεο Κξήηεο ζε 5 δηνηθήζεηο – 

ιηβά (Υαλίσλ, Ρεζχκλεο, Ζξαθιείνπ, θαθίσλ θαη Λαζηζίνπ) θαη 20 επαξρίεο (θαδά) 

ππνδηαηξεκέλεο ζε Γήκνπο, αλαγλψξηδε ηε δηνηθεηηθή ηζνηηκία - ρξήζε ησλ δπν 

γισζζψλ (ειιεληθή – ηνπξθηθή), εμίζσλε ηα δπν ζηνηρεία ζηνπο δηνξηζκνχο ππαιιή-

ισλ θαη θαζηέξσλε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Βέβαηα ε θαηαζηξνθή 

                                                             
7 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.35. 
8 Βι. Μακάθε Γ., φ.π., ζει.31. 
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ζρνιείσλ θαη ε απνδηνξγάλσζε ηεο παηδείαο ελ γέλεη ήηαλ θάπνηεο απφ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο επαλάζηαζεο, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ράζεθαλ ή εθπαηξίζηεθαλ 30.000 

άηνκα. Μεηά ηελ Κξεηηθή Δπαλάζηαζε, νη αληηπξφζσπνη ησλ ρξηζηηαλψλ θάζε ρξφλν 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ 2 αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ησλ θα-

ηνίθσλ θάζε επαξρίαο αλάινγα κε ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, απαηηνχζαλ αχμεζε 

ζρνιείσλ θαη δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα απηά, ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ειεπζεξία ζηε 

ζχζηαζε ζπιιφγσλ, ίδξπζε ηππνγξαθείσλ θαη έθδνζε εθεκεξίδσλ. Απφ ηε ζηηγκή 

φκσο πνπ ν Οξγαληθφο Νφκνο πνπ παξαρσξήζεθε ζηνπο Κξήηεο απνδείρηεθε κηα 

κνξθή εμαπάηεζήο ηνπ, ε εθπαίδεπζε βαζίζηεθε ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, κε 

πξνζθιήζεηο δηδαζθάισλ απφ ηελ Διιάδα, νη νπνίνη είραλ ζπζηεκαηηθφηεξν ηξφπν 

δηδαζθαιίαο απφ ηνπο ηεξείο θαη θπζηθά ρσξίο νηθνλνκηθή αξσγή απφ ηνλ θξαηηθφ 

θνξβαλά
9
. Οη παξαπάλσ δπζθνιίεο θαίλνληαη απφ ην γεγνλφο πσο ηo 1869 ηα ζρνιεία 

ζην Ζξάθιεην ήηαλ κφιηο έμη
10

. Δπίζεο κε βάζε ηνλ Οξγαληθφ Νφκν νη Γεκνγεξνληί-

εο πιένλ δελ ήηαλ πξνζσξηλέο, κε ηελ ηαπηφρξνλε ίδξπζε πέληε Γεκνγεξνληηψλ, κία 

γηα θάζε Γηνίθεζε. Χο ζψκαηα ήηαλ πεληακειή, εθ ησλ νπνίσλ έλαο θιεξηθφο, έλαο 

απφ ηνπο δπν ρξηζηηαλνχο δηθαζηέο, έλαο απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο ζπκβνχινπο ηνπ πκ-

βνπιίνπ ηεο Γηνηθήζεσο θαη άιια δχν κέιε πνπ επηιέγνληαλ κεηά απφ εθινγέο ζηηο 

νπνίεο ςήθηδαλ εθπξφζσπνη εκπφξσλ, ζπληερληψλ θαη ηδηνζπληήξεησλ αζηψλ
11

.  

    Απφ ην 1844 έσο ηε κεγάιε θξεηηθή επαλάζηαζε ηνπ 1866-1869 ήηαλ αδχλαηε ε 

ιεηηνπξγία θαη θπθινθνξία εθεκεξίδσλ ζηελ Κξήηε. Με ηελ έλαξμε φκσο ηεο επα-

λαζηάζεσο ε Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ησλ επαλαζηαηψλ εμέδσζε ηελ εθεκεξίδα 

«Κξήηε» κε θπξίαξρε ζεκαηνγξαθία ηελ «έλσζε θαη ηελ ειεπζεξία», εηδήζεηο θαη 

πξνθεξχμεηο. Λφγσ ησλ ζπλερψλ κεηαθηλήζεσλ ηεο Πξνζσξηλήο Κπβέξλεζεο δελ 

αλαθεξφηαλ ηφπνο έθδνζεο θαη δελ ππήξρε ηαθηηθή θπθινθνξία ηεο. Σελ ίδηα πεξίν-

δν είραλ έξζεη ζην λεζί μέλνη επαγγεικαηίεο δεκνζηνγξάθνη, νη νπνίνη κε ηα δεκν-

ζηεχκαηα ηνπο αζθνχζαλ πίεζε ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο λα ηαρζνχλ ππέξ ηνπ θξεηηθνχ 

αγψλα θαη ηαπηφρξνλα γλσζηνπνηνχζαλ αηψληα ζπκβνιηθά γεγνλφηα φπσο ε ζπζία 

ηνπ Αξθαδίνπ. Ζ ηππνγξαθία θαη ε έθδνζε εθεκεξίδσλ θαηά ηελ χζηεξε Σνπξθν-

θξαηία, κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1866-1869, απνηεινχζε έλα ηζρπξφηαην φπιν ζηα 

ρέξηα ησλ Κξεηψλ. Ζ πλεπκαηηθή δηαθψηηζε ηνπ ιανχ, ε δηεζλήο πξνβνιή ησλ αηηε-

κάησλ θαη πξνβιεκάησλ ηνπ, ήηαλ ζεηηθά βήκαηα πξνο επίιπζε ηνπ Κξεηηθνχ δεηή-

                                                             
9 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.34-36 θαη Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.22, 31-34. 
10 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει. 36. 
11 Βι. Μακάθε Γ., φ.π., ζει.32. 
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καηνο. Σαπηφρξνλα ε ελεκέξσζε ηεο δηεζλνχο θξεηηθήο γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπξθηθή απζαηξεζία, ήηαλ έλαο ηξφπνο πεξηνξηζκνχ ηεο.  

    Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ε δηνίθεζε ησλ Σνχξθσλ εθδίδεη θη εθείλε εθεκεξίδα κε 

ηνλ ίδην ηίηιν, απνδεηθλχνληαο πφζν δπλαηφ φπιν ζηα ρέξηα ησλ Κξεηψλ ήηαλ ν ηχ-

πνο. Ζ «Κρήηη» εθδηδφηαλ ζηα Υαληά θάζε Παξαζθεπή, ήηαλ δίγισζζε, κε πξαθηηθά, 

ςεθίζκαηα, δηαηάγκαηα, εγθπθιίνπο θαη ηνπξθηθέο απφςεηο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα  

απνδείμνπλ πσο φζα δεκνζίεπε ε εθεκεξίδα ησλ επαλαζηαηψλ ήηαλ αλαιεζή
12

. 

    Σν 1870 ζπληάρζεθε ν «Διοργανιζμός ηων εν Κρήηη Θερών μονών ηασροπηγιακών 

ηε και Ενοριακών». Απνηεινχζε κηα πξψηε πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ησλ ζηνηρεησδψλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζηνλ νπνίν θαίλεηαη πσο ε ίδξπζε αλαγθαίσλ δεκνηηθψλ ζηα 

θεληξηθφηεξα κέξε ησλ επαξρηψλ, ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηελ έδξα θάζε Δπαξρείνπ, ν 

δηνξηζκφο, ε θαηαιιειφηεηα, ε εζηθή, ε ηθαλφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε 

κηζζνδνζία ηνπ απνηεινχζαλ θξνληίδα ησλ αξρηεξέσλ θαη ησλ θεληξηθψλ Γεκνγεξν-

ληηψλ. Με ηελ πξνυπφζεζε λα απμεζνχλ νη πφξνη, ζα ηδξχνληαλ αλψηεξα ζρνιεία, 

θνληά ζηα ήδε ππάξρνληα Γεκνηηθά, Παξζελαγσγεία θαη Διιεληθά ζρνιεία ζηηο πφ-

ιεηο θαη ζηηο έδξεο ησλ δηνηθήζεσλ, ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θνηηήζνπλ ρξηζηηα-

λφπνπια αιιά θαη καζεηέο νπνηαζδήπνηε εζληθφηεηαο, φπσο αθξηβψο ζπλέβαηλε θαη 

ζηα ππνδέεζηεξα ζρνιεία. Οη θεληξηθέο δεκνγεξνληίεο, νη αξρηεξείο, ην νηθνλνκηθφ 

πιεφλαζκα ησλ κνλψλ, αθνχ αθαηξνχληαλ 10% σο απνζεκαηηθφ γηα έθηαθηα έμνδα, ε 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ηα πεξηζζεχκαηα ηεξψλ θιεξνδνηεκάησλ ζπληεξνχζαλ ηα 

εθπαηδεπηήξηα ηεο επνρήο, ελψ ε εθπαίδεπζε παξερφηαλ δσξεάλ φπσο θαη ηα βηβιία. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ζρεηηδφηαλ άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα ηεο θε-

ληξηθήο δεκνγεξνληίαο, ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξρηεξείο ζρεδίαδαλ ηα πξν-

γξάκκαηα δηδαζθαιίαο επηδηψθνληαο νκνηφκνξθε θαη απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

ζηελ πεξηνρή ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο επζχλεο. Δληαίνο λφκνο γηα φιε ηε λήζν δελ θαί-

λεηαη λα ππάξρεη αθφκε. Σν πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ πξνεξρφηαλ απφ ηελ θπξίσο 

Διιάδα θαη απφ Κξήηεο πνπ ζπνχδαζαλ εθεί. Οη ληφπηνη δάζθαινη, απφθνηηνη ησλ 

ζρνιείσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηηο πφιεηο ηνπ λεζηνχ, πξνζιακβάλνληαλ θπξίσο ζηα ρσ-

ξηά. ηηο γπλαηθείεο κνλέο δηδάζθνληαλ θησρά θαη νξθαλά θνξίηζηα. Οη θεληξηθέο 

Γεκνγεξνληίεο ησλ πέληε ηκεκάησλ ηεο λήζνπ, νη αξρηεξείο, ηα κνλαζηεξηαθά ζπκ-

βνχιηα ήηαλ ππεχζπλα γηα ηελ άςνγε εθαξκνγή ηνπ Γηνξγαληζκνχ. πκπεξαζκαηηθά 

ν Μνλαζηεξηαθφο Γηνξγαληζκφο απνηέιεζε εθαιηήξην αλάπηπμεο ηεο παηδείαο απφ 

                                                             
12 Βι. Γεηνξάθε Θ., φ.π., ζει.247, 251, 252. 
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ηε ζηηγκή πνπ ξπζκίζηεθε ε δηαρείξηζε ηεο κνλαζηεξηαθήο πεξηνπζίαο ζε ζρέζε κε 

ηελ επέλδπζή ηεο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ θαη’νπζίαλ εθαξκνγή  ηνπ Οξγαληθνχ Νφκνπ 

επέθεξε θαη ην ζπγθεθξηκέλν Γηνξγαληζκφ. Πξάγκαηη απφ ην 1871 φηαλ ν Οξγαληθφο 

Νφκνο νδήγεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα δηθαζηήξηα, νη Γε-

κνγεξνληίεο κε δαπάλεο δηθέο ηνπο θαη ησλ Μνλψλ άξρηζαλ λα ηδξχνπλ ειιεληθά 

ζρνιεία ζηηο επαξρίεο
13

.  

    Μεηά ηελ Μεγάιε Κξεηηθή Δπαλάζηαζε ηα ειιεληθά ζρνιεία πνπ ηδξχζεθαλ θαη 

νη δπν θαηψηεξεο γπκλαζηαθέο ηάμεηο ζηα Υαληά, ζην Ζξάθιεην θαη ηε Νεάπνιε είραλ 

σο βάζε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Οη Δθνξείεο θαη νη Δπίζθνπνη αλαιάκ-

βαλαλ ηελ επζχλε ηεο νξγάλσζεο ησλ ηδξπκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηα 1870 ζηα 

Υαληά ιεηηνπξγεί ηξηηάμην αιιεινδηδαθηηθφ ζρνιείν, ηεηξαηάμην ειιεληθφ (κία ηάμε 

ήηαλ γπκλαζηαθή) θαη φκνην κε απηφ Παξζελαγσγείν. Αιιεινδηδαθηηθφ ιεηηνπξγεί 

θαη ζην Ρέζπκλν, φπσο επίζεο έλα ειιεληθφ θαη έλα Παξζελαγσγείν κε δπν ηάμεηο 

ειιεληθνχ ζρνιείνπ. ην Ζξάθιεην ππάξρνπλ δχν πεληαηάμηα δεκνηηθά θαη δχν πε-

ληαηάμηα ειιεληθά αξξέλσλ θαη ζειέσλ κε δπν γπκλαζηαθέο ηάμεηο.  

    Σν 1872 ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ επαξρία Ζξαθιείνπ 18 Γεκνηηθά ζρνιεία, ζηελ ε-

παξρία Μαιεβηδίνπ 4, ζηελ επαξρία Σεκέλνπο 3, ζηελ επαξρία Πεδηάδνο 6, ζηελ ε-

παξρία Καηλνπξίνπ 4 θαη ζηελ επαξρία Μνλνθαηζίνπ 1, ζχκθσλα κε έθζεζε ηνπ Δι-

ιεληθνχ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο. χκθσλα κε ηελ ίδηα έθζεζε 

ζηελ επαξρία Κηζάκνπ ιεηηνπξγνχζαλ 19 δεκνηηθά ζρνιεία θαη ζηελ επαξρία ειί-

λνπ 10. ην ηκήκα Λαζηζίνπ δηδάζθνληαλ  1.524 καζεηέο θαη 68 καζήηξηεο.  

    Καηά ηελ κεηεπαλαζηαηηθή πεξίνδν ηδξχζεθαλ λέα ρξηζηηαληθά ζρνιεία θη έγηλε 

επαλίδξπζε άιισλ. Αληίζεηα θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1874-1875, ιφγσ αχμεζεο θφ-

ξσλ, ηζρλήο ζπγθνκηδήο θαη πεληρξήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο,  έθιεηζαλ ζρνιεία 

θαη ε παηδεία ππνηηκήζεθε.  

    Πξηλ απφ ην 1881  δελ έρεη βξεζεί λφκνο ή θαλνληζκφο πνπ λα νξγαλψλεη κε ηξφπν 

ζπζηεκαηηθφ ηελ παηδεία ζε φιε ηε Μεγαιφλεζν. Οη  θεληξηθέο δεκνγεξνληίεο ησλ 

λνκψλ ζπλέηαζζαλ ηνπο λφκνπο πνπ αθνξνχζαλ κφλν ζηα ζρνιεία ηεο δηνηθεηηθήο 

ηνπο αξκνδηφηεηαο. Αθφκε έλα ζεκαληηθφηαην θαη ζπλάκα πξσηνπνξηαθφ γηα ηελ 

επνρή ζηνηρείν, πνπ απνδεηθλχεη ηελ ξνπή θαη ην γλήζην ελδηαθέξνλ ησλ Κξεηψλ 

πξνο ηελ παηδεία, είλαη «ν θαλνληζκφο ησλ θαηά ην ηκήκα Ζξαθιείνπ Κξήηεο ηδξπζέ-

λησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ» κε εκεξνκελία 5-12-1870. Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο 

                                                             
13 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.37 θαη Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.44, 45, 54-56, 58. 
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εγθξίζεθε ηειηθά απφ ηελ Τςειή Πχιε ην 1873
14

 θαη απνηέιεζε ηε λνκηθή βάζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε λήζν γηα κηα δεθαεηία πεξίπνπ. ηα νγδφληα πέληε 

άξζξα ηνπ, νκαδνπνηεκέλα ζε δέθα νρηψ θεθάιαηα, δηαθαίλνληαη εθπαηδεπηηθνί ζθν-

πνί, νδεγίεο φζνλ αθνξά ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαθηηθή θαη επξχηεξεο παηδα-

γσγηθέο αληηιήςεηο, ελψ ππάξρνπλ θαη ζηνηρεία παηδνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. χκθσλα 

κε απηφλ ε επηκέιεηα, νη καζεηηθέο επηδφζεηο, ην ήζνο, ε ζεκλφηεηα, ε δηαγσγή, επέ-

θεξαλ πνηλέο ή ακνηβέο, έηζη ψζηε ν καζεηήο λα δηαηεξείηαη ζε εγξήγνξζε  θαη λα 

ηνλψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ. Ζ ρνξήγεζε δσξεάλ βηβιίσλ θαη άιιεο αλαγθαίαο 

γξαθηθή χιεο ζεκεηψλνληαη ζηνλ θαλνληζκφ. Ο γεληθφο ζθνπφο ζχζηαζεο ηνπ δεκν-

ηηθνχ ζρνιείνπ ήηαλ λα δνζνχλ ζηα παηδηά νη πξψηεο θαη απφιπηεο αξρέο ησλ εγθπ-

θινπαηδηθψλ γλψζεσλ θαη λα ιάβνπλ ζσζηή  πξνεηνηκαζία, ψζηε λα δερζνχλ αλψηε-

ξεο γλψζεηο ζε αλψηεξα ζρνιεία ή λα απνηειέζνπλ ηκήκα ηεο θνηλσλίαο . Ζ δεκνηη-

θή εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα άξξελεο καζεηέο απφ 7-11 εηψλ. 

    χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ 1870 ην δεκνηηθφ ζρνιείν δηαηξνχληαλ ζε πξνθα-

ηαξθηηθφ θαη αιιεινδαθηηθφ. Σν πξψην απνηεινχληαλ απφ ηηο 3 πξψηεο ηάμεηο ηεο 

αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξηζκεηηθήο. Σν δεχηεξν ππνδηαηξνχληαλ ζην θπξίσο αιιε-

ινδηδαθηηθφ θαη ζην ζπλδηδαθηηθφ πνπ ήηαλ αλψηεξν. Ζ αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο 

απνηεινχζε πξνυπφζεζε γηα ηαρεία θαη φζν ην δπλαηφλ καδηθφηεξε κεηάδνζε βαζη-

θψλ γλψζεσλ αιιά βαζηδφηαλ ζε άπεηξνπο καζεηέο θαη νδεγνχζε ζε κηα κεραληζηηθή 

δηδαζθαιία, πνπ βέβαηα είρε θπξίσο ζρέζε κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σαπηφ-

ρξνλα εθαξκφδεηαη θαη ε ζπλδηδαθηηθή κέζνδνο ρσξίο φκσο ζπζηεκαηηθφ ηξφπν
15

.  

    ηνλ ίδην θαλνληζκφ θαηαγξάθνληαη ηα θάησζη δηδαζθφκελα καζήκαηα: Ζ ηεξά θα-

ηήρεζε, ε ηεξά ηζηνξία, ε ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία, νη ρξηζηηαληθέο πξνζεπρέο, ε ά-

πηαηζηε αλάγλσζε ζε θείκελα Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, ε Γξαθή, ε Πξαθηηθή Αξηζκε-

ηηθή εθηφο ησλ δεθαδηθψλ θιαζκάησλ, ε ζχληνκε κηθξή Γεσγξαθία, ε ζχληνκε Η-

ζηνξία θαη ην ηππηθφ κέξνο ηεο ειιεληθήο γξακκαηηθήο εθηφο ησλ αζπλαίξεησλ θαη 

αηηηθψλ ηχπσλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ δηαξθνχζε 3 ή 4 ρξφληα. Ο δηδάζθαινο 

αληηκεηψπηδε ηελ πνηλή ηεο παχζεο αλ ρξεζηκνπνηνχζε βηβιία πνπ δελ είραλ εγθξηζεί. 

εκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηνπο δηδαζθάινπο ησλ επαξρηψλ ήηαλ ε θαζπζηεξεκέλε 

πξνκήζεηά ηνπο αθφκε θαη θαηά έλα κήλα κε ηα αλαγθαία βηβιία. Ζ ζπλδηδαθηηθή 

κέζνδνο πξνηείλεηαη γηα ζρνιεία κε ιηγφηεξνπο απφ 40 καζεηέο, ελψ γηα πεξηπηψζεηο 

δηδαθηεξίσλ κε πεξηζζφηεξνπο απφ 40 καζεηέο ζα έπξεπε λα πξνζηεζεί άκηζζνο βνε-

                                                             
14Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.35-38.   
15 Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.87,88 θαη Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.52. 
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ζφο ησλ καζεηψλ
16

.  

    Ζ επνπηεία – δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζην ζπγθεθξηκέλν 

θαλνληζκφ. ηα επαξρηαθά δεκνηηθά ζρνιεία ε πξσηνβάζκηα επνπηεία γηλφηαλ απφ 

ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθνχκελεο εθνξείεο. Ζ θάζε εθνξεία ήηαλ ηξηκειήο ή πεληακειήο 

θαη απνηεινχληαλ απφ ηνλ ηεξέα ηνπ ρσξηνχ ζην νπνίν βξηζθφηαλ ην ζρνιείν θαη άι-

ια άηνκα πνπ θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηθέξεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξηψλ. ε δεπηε-

ξνβάζκην αιιά νπζηαζηηθφηεξν θαη βαζηθφηεξν βαζκφ ηα επαξρηαθά δεκνηηθά ζρν-

ιεία δηεπζχλνληαλ απφ ηε Γεκνγεξνληία. Ζ Γεκνγεξνληία φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

ζχζηαζή ηεο δελ ήηαλ αλεμάξηεην ζψκα, αιιά εμαξηεκέλε απφ ηελ ηνπξθηθή δηνίθε-

ζε θαη απφ ηελ εθθιεζία. Τπφ απηέο ηηο εμαξηήζεηο είρε αλαιάβεη ηε κηζζνδνζία, ην 

δηνξηζκφ θαη ηελ παχζε ησλ δηδαζθάισλ, ηνπο επηηεξνχζε ζηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ, επαγξππλνχζε ψζηε νη δηδάζθαινη λα είλαη άμηνη ηνπ ηεξνχ έξγνπ ηνπο 

θαη λα έρνπλ νξγάλσζε ζηε δηδαζθαιία. Αθφκε ππνζηήξηδε ηνλ ζεβαζκφ ησλ θαηνί-

θσλ ζηνλ δηδάζθαιν
17

. 

    Αμίδεη εδψ λα πξνζηεζεί ν «Κανονιζμός ηης εν Νεοτωρίω Ελληνικής τολής» κε 

εκεξνκελία 12-11-1871 πνπ απνηέιεζε πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο φρη 

κφλν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο αιιά θαη φισλ ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζην ηκήκα 

Λαζηζίνπ. Ζ Υξηζηηαληθή Γεκνγεξνληία Λαζηζίνπ αλαιακβάλεη ηελ επνπηεία ηεο 

ζρνιήο, ελψ ε Δθνξεία απνηεινχκελε απφ ηνπο πην κνξθσκέλνπο θαηνίθνπο ηεο πε-

ξηνρήο είλαη ππεχζπλε γηα ην πξνζσπηθφ, ηε κηζζνδνζία θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξη-

ζε. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηα πξνζφληα δηνξηζκνχ δηδαζθάισλ, ε έλαξμε ησλ κα-

ζεκάησλ, νη επαλαιήςεηο, νη εηήζηεο εμεηάζεηο θαη νη δηαθνπέο θαζνξίδνληαη ζε απ-

ηφλ ηνλ θαλνληζκφ.  Αμηνζεκείσην γεγνλφο γηα ην έηνο 1872 επίζεο απνηειεί πξφηα-

ζε πξφζιεςεο επηζηάηε κε παηδνλνκηθά θαζήθνληα
18

.                                                                                                     

    Φζάλνληαο ζην 1876, κηα νκάδα Κξεηηθψλ πξνηείλεη ηελ απηνλφκεζε ηεο λήζνπ 

ππφ ηελ θεδεκνλία ησλ Άγγισλ, ελψ νη επαλαζηαηηθέο δηεξγαζίεο αλαδσππξψλνληαη. 

Ζ ιεηηνπξγία αιιεινδηδαθηηθνχ θαη ειιεληθνχ ζρνιείνπ κε γπκλαζηαθέο ηάμεηο, θα-

ζψο επίζεο θαη Παξζελαγσγείνπ ζηε Νεάπνιε, νη απμεηηθέο ηάζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επαξρηαθψλ ζρνιείσλ απνδεηθλχνπλ πσο ε εθπαίδεπζε ππάξρεη ζην πξνζθήλην. Γηα 

ην Ζξάθιεην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ δπν ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξίνδνη πνπ θα-

                                                             
16 Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.88 θαη Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.53,54.   
17 Βι. Μαθξάθε Δ., Ζ εθπαίδεπζε ζηελ Κξήηε 1898-1913: H ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζηνπο Γήκνπο 

Αξθαινρσξίνπ θαη Βηάλλνπ Ζξαθιείνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, Γηδαθηνξηθή Γηα-

ηξηβή, 2012, ζει.49. 
18 Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει. 68,77,79. 
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λεξψλνπλ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα. Απφ ην 1869 έσο ην 1872 ηα ζρνιεία πνπ ιεη-

ηνπξγνχζαλ εθεί έγηλαλ είθνζη ηξία απφ έμη θαη απφ ην 1873 έσο ην 1876 ήηαλ πιένλ 

ζαξάληα έλα
19

. Πεγέο κηζζνδνζίαο ησλ δηδαζθάισλ ηνπ ηκήκαηνο Λαζηζίνπ θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 1876-1877 είλαη: α) νη Ηεξέο Μνλέο Μεξακπέιινπ γηα ηηο Διιεληθέο 

ζρνιέο Μεξακπέιινπ, Λαζηζίνπ θαη γηα ην Παξζελαγσγείν Μεξακπέιινπ, β) ε Ηεξά 

Μνλή Σνπινχ γηα ηηο Διιεληθέο ζρνιέο Ηεξάπεηξαο, εηείαο θαη Παξζελαγσγείνπ 

Ηεξάπεηξαο, γ) νη Ηεξέο Μνλέο Μεξακπέιινπ θαηά ηα ¾  θαη θαηά ην ¼ ε Ηεξά Μνλή 

Σνπινχ γηα ηελ Διιεληθή ζρνιή Βηάλλνπ
20

. 

    Ο Δπάγγεινο Φνπξλαξάθεο, δηδάζθαινο ζηελ Αλψπνιε Πεδηάδνο, δίλεη πιεξνθν-

ξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ζηηο κεγάιεο πφιεηο ιίγν πξηλ ηε επαλάζηαζε 

ηνπ 1878. ηα Υαληά ιεηηνπξγνχζε έλα ρνιαξρείν αξξέλσλ, έλα Παξζελαγσγείν θαη 

έλα δεκνηηθφ ζρνιείν. ην Ρέζπκλν ιεηηνπξγνχζε έλα ρνιαξρείν θαη δχν δεκνηηθά 

ζρνιεία, έλα αξξέλσλ θαη έλα θνξαζίσλ. ην Ζξάθιεην έλα ειιεληθφ Δθπαηδεπηήξην 

κε ηξεηο ηάμεηο Διιεληθνχ ζρνιείνπ θαη δπν Γπκλαζηαθέο, έλα Παξζελαγσγείν θαη 

δπν δεκνηηθά ζρνιεία, έλα αξξέλσλ θαη έλα θνξαζίσλ. ε απηά θνηηνχζαλ πάλσ απφ 

900 καζεηέο θαη ησλ δπν θχισλ. Όζνλ αθνξά ζηνπο Οζσκαλνχο, ηελ εθπαίδεπζή 

ηνπο ζπληζηνχζαλ δηάθνξα δεκνηηθά ζρνιεία Αλάγλσζεο, Γξαθήο θαη Αξηζκεηηθήο 

θαη έλα αλψηεξν εθπαηδεπηήξην κε ηελ νλνκαζία Ρνπζηηέ. Τπήξρε επίζεο γηα απηνχο 

έλα Οξθαλνηξνθείν ζην νπνίν δηαηξέθνληαλ 100 νξθαλά πνπ ζπνχδαδαλ ηελ νζσκα-

ληθή γιψζζα θαη ηηο παξαθάησ ηέρλεο: ξαπηηθή, βηβιηνδεηηθή θαη ζαλδαινπνηΐα. 

    To 1904 ζε έθζεζε ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Παηδείαο θαη Γηθαηνζχλεο ηεο Κξε-

ηηθήο Πνιηηείαο αλαθέξεηαη πσο ε παξερφκελε εθπαίδεπζε ζηε λήζν ηελ πεξίνδν 

1866-1878, δηαζέηνληαο σο βάζε ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή, είρε ζθνπφ θαη είρε πξν-

ζειθχζεη πνιινχο καζεηέο, εθ ησλ νπνίσλ νη εππνξφηεξνη ζπλέρηδαλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο νη δηδάζθαινη είραλ γπκλαζηαθή ή παλεπηζηεκηαθή εθπαί-

δεπζε. Κάπνηνη απφ απηνχο δελ είραλ νινθιεξψζεη νχηε ηηο γπκλαζηαθέο ζπνπδέο, 

ελψ ε Αζήλα θαη ε χξνο ήηαλ ηα κέξε ζηα νπνία ε πιεηνςεθία ησλ ρνιαξρψλ θαη 

Διιελνδηδαζθάισλ είρε νινθιεξψζεη ηε γπκλαζηαθή θνίηεζε. Σελ ίδηα πεξίνδν νη 

δηάθνξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο δελ εμαζθάιηδαλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία πνιιψλ 

ζρνιείσλ. Σα κνλαζηήξηα, νη εθθιεζίεο, έλα κέξνο απφ ην 100.000 γξφζηα πνπ θάζε 

ρξφλν έδηλε ε Τςειή Πχιε, ηα θιεξνδνηήκαηα, ηα πξναηξεηηθά δίδαθηξα πνπ πιή-

ξσλαλ νη εππνξφηεξνη γνλείο ήηαλ νη πεγέο αλεπαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο. Άκηζζεο 

                                                             
19 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει. 36. 
20 Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει. 130. 
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Δθνξείεο εθιεγκέλεο απφ ηηο θνηλφηεηεο δηαρεηξίδνληαλ ηα νηθνλνκηθά ησλ ζρνιείσλ, 

επέιεγαλ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζπλέηαζζαλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ δελ είραλ εληαία 

κνξθή γηα φιε ηε λήζν θαη βαζίδνληαλ ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ησλ ζρνιείσλ 

ηεο ειεχζεξεο Διιάδαο ή απηψλ ζηα νπνία ζπνχδαζαλ νη δηδάζθαινη πξηλ δηδάμνπλ. 

Ζ Αλάγλσζε, ε Γξαθή, ή Αξηζκεηηθή, ε Γεσγξαθία, ε Φπζηθή θαη ηα Θξεζθεπηηθά 

ήηαλ ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ηνπ Γεκνηηθνχ. ηε Μέζε εθπαίδεπζε δηδάζθνληαλ: 

Γεληθή, Διιεληθή θαη Ηεξά Ηζηνξία, Αξραία Διιεληθά, Μαζεκαηηθά, Γεσγξαθία, Φπ-

ζηθή, Λαηηληθά, Γαιιηθά θαη απφ ζπγγξαθείο Ξελνθψληα, Ηζνθξάηε, Πινχηαξρν θαη 

Λνπθηαλφ
21

. 

    Καηά ηε δεθαεηία 1868-1878, φηαλ ν Οξγαληθφο Νφκνο, σο πνιηηηθή ιχζε γηα ην 

ηέινο ηεο Μεγάιεο Κξεηηθήο Δπαλάζηαζεο, απνηέιεζε βάζε δηαθπβέξλεζεο ηεο 

Κξήηεο, ν ηνπηθφο ηχπνο ήηαλ αλχπαξθηνο, κε κφλε εμαίξεζε ηελ παξάλνκε εθεκε-

ξίδα ηνίρνπ πνπ ηνηρνθνιινχληαλ ζε δξφκνπο ησλ Υαλίσλ κε έκκεηξεο ζάηηξεο γηα 

ηνλ Ααιή παζά θαη ηνπο αληεπαλάζηαηεο Κξεηηθνχο θίινπο ηνπ
22

.  

    Οη Κξεηηθνί, εθκεηαιιεπφκελνη ηνλ λέν Ρσζνηνπξθηθφ πφιεκν ηνπ 1877, μεθίλε-

ζαλ δηεξγαζίεο γηα αθφκε κηα επαλάζηαζε απφ ηελ Πξσηνρξνληά ηνπ 1878. Σελ 3
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 1878 απφ ηελ έδξα ηεο επαλαζηαηηθήο ζπλειεχζεσο ζηελ Αξγπξνχπν-

ιε θεξχζζεηαη ε θαηάξγεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ νπιηάλνπ ηαπηφρξνλα κε ηελ έλσ-

ζε κε ηελ Διιάδα. ηα ηέιε Μαξηίνπ ε Κξήηε ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ επαλαζηα-

ηψλ, εθηφο απφ ηα θξνχξηα Ζξαθιείνπ, Ηεξάπεηξαο, πηλαιφγγαο, Ρεζχκλνπ Ηηδεδίλ, 

Υαλίσλ, Κηζάκνπ θαη Γξακβνχζαο. Αθνχ πξψηα επηβιήζεθε αλαθσρή απφ ηηο Μεγά-

ιεο Γπλάκεηο, νη Σνχξθνη αλαγθάζηεθαλ λα εθαξκφζνπλ ηνλ Οξγαληθφ Νφκν ηνπ 

1868. Έηζη ζηηο 3 Οθησβξίνπ ηνπ 1878 ππνγξάθεηαη ε ζχκβαζε ηεο Υαιέπαο αλάκε-

ζα ζε αληηπξνζψπνπο ησλ Κξεηψλ θαη ηνπ νπιηάλνπ. Τπήξμε πξψηα επηθνηλσλία 

ηνπ Κσζηή Αδνζίδε παζά, Γεληθνχ Γηνηθεηή Κξήηεο θαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ ρξηζηηαλψλ θαη χζηεξα ζπδήηεζε κε ηνπο ζνπιηαληθνχο απεζηαικέλνπο. Ο Αιέ-

μαλδξνο Καξαζενδσξήο παζάο, λένο Γηνηθεηήο ηεο Κξήηεο απφ ηελ 28
ε
 Οθησβξίνπ 

1878, θζάλεη ζην λεζί ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1878 κε ην ζνπιηαληθφ δηάηαγκα επίθπξσ-

ζεο ηεο χκβαζεο ηεο Υαιέπαο. Λφγσ δηνξηζκνχ ηνπ Αι.Καξαζενδσξή ζην Τπνπξ-

γείν Δμσηεξηθψλ ηεο Σνπξθίαο, ηνλ δηαδέρηεθε ν Ησάλλεο Φσηηάδεο παζάο κεηά απφ 

14 κέξεο, ν νπνίνο ζα δηνηθήζεη ην λεζί σο ην 1885. Ζ ζχκβαζε πξνέβιεπε Γεληθφ 

Γηνηθεηή Κξήηεο ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ρξηζηηαλφο, Γεληθή πλέιεπζε 80 κειψλ 

                                                             
21 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.38, 39 θαη Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.45. 
22 Βι. Γεηνξάθε Θ., φ.π., ζει. 252,253.   
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κε πιεηνςεθία 49 ρξηζηηαλνχο θαη κεηνςεθία 31 κνπζνπικάλνπο, ρσξνθπιαθή, γελη-

θή ακλεζηία θαη κεξηθή θνξναπαιιαγή. Ζ ειιεληθή αλαγλσξίδεηαη σο επίζεκε 

γιψζζα ηεο λήζνπ, νη ζπδεηήζεηο ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζηα Γηθαζηήξηα ζα γί-

λνληαλ ζηα ειιεληθά, ελψ ε γξαθηθή εξγαζία δειαδή νη απνθάζεηο θαη ηα πξαθηηθά 

γεληθψλ ζπλειεχζεσλ θαη δηθαζηεξίσλ ζα γξάθνληαλ θαη ζηηο 2 γιψζζεο. Πξνβιεπφ-

ηαλ επίζεο ε ίδξπζε θηινινγηθψλ ζπιιφγσλ, ε ζχζηαζε ηππνγξαθείσλ, ε έθδνζε 

εθεκεξίδσλ, ε δεκηνπξγία βηβιηνζεθψλ. Ο Ησάλλεο Φσηηάδεο πξνρψξεζε ζε ίδξπζε 

ζρνιείσλ ηθαλνπνηψληαο απηφ ην δηαρξνληθφ αίηεκα ησλ Κξεηψλ. Ο ραξαθηεξηζκφο 

εκηαπηφλνκε επαξρία γηα ηελ Κξήηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, κεηά ηε ζχκβαζε 

ηεο Υαιέπαο, ζηεξίδεηαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ εηζνδεκάησλ ηεο λήζνπ. Πην ζπγθε-

θξηκέλα κεηά απφ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ηνπηθήο αξρήο απφ ηα εηζνδήκαηα ηεο 

Νήζνπ, απηά κνηξάδνληαλ εμίζνπ απφ ηε κηα πιεπξά ζην απηνθξαηνξηθφ ηακείν θαη 

απφ ηελ άιιε ζε έξγα θνηλήο σθέιεηαο φπσο θπιαθέο, εθπαηδεπηηθά θαηαζηήκαηα, 

λνζνθνκεία, δξφκνη, ιηκάληα. Σα έξγα ζα ςεθίδνληαλ απφ ηε Γεληθή πλειέπζε
23

.  

    Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ν Αληψληνο Μηρειηδάθεο, εθπαηδεπηηθφο, 

πνιηηηθφο θαη αξγφηεξα πξσζππνπξγφο ηεο Κξήηεο, αλέθεξε ζε αγφξεπζή ηνπ ζηε 

Βνπιή ηεο Κξήηεο πσο ε αλνδηθή πνξεία ηεο παηδείαο ζηελ Κξήηε μεθίλεζε νπζηα-

ζηηθά κε ηελ πνιηηηθή κεηαβνιή ηνπ 1878 θαη ηελ απηνλνκία. Σν πνζφ ησλ 300.000 

θξάγθσλ θαηά έηνο ή θαη ιηγφηεξν απφ απηφ, νδήγεζε ζε ίδξπζε 335 δεκνηηθψλ ζρν-

ιείσλ, πεξηζζφηεξσλ θαηά 4 απφ ην 1901, θαη 4 Γπκλαζίσλ. Τπήξρε επίζεο ην θηιν-

ιατθφ κέηξν ηνπ νξίνπ ησλ 20 καζεηψλ γηα ίδξπζε ζρνιείσλ, ην νπνίν είρε σο απνηέ-

ιεζκα ηε ιεηηνπξγία εθπαηδεπηεξίσλ θαη ζηηο πην καθξηλέο θψκεο. Ίζρπε ην ππνρξεσ-

ηηθφ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά δελ ππήξρε ηφηε απηή ε ξνπή ζηελ αλάιγεηε είζπξαμε 

πξνζηίκσλ απφ ακειείο γνλείο σο πξνο ηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ηνπο, νη νπνίνη κέρξη 

πξηλ ιίγν θαηξφ δνχζαλ ζε εξείπηα θαη επηδνχζαλ απφ ζπλερφκελεο επαλαζηάζεηο
24

.  

    Καηά ην 1881 είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ν ρξηζηηαληθφο πιεζπ-

ζκφο ζηε Μεγαιφλεζν ππεξηεξνχζε ηνπ κνπζνπικαληθνχ ζε αλαινγία 3 πξνο 1, ελψ 

ην 1821 ππήξρε ηζνδπλακία. πλαθφινπζα ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα 

ζα επεξεάδνληαλ απφ ρξηζηηαλνχο, ελψ φινη νη θάηνηθνη πιένλ κηινχλ ηελ ειιεληθή 

γιψζζα αθφκε θαη νη Οζσκαλνί. Πνιινί ηκάκεδεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ειιεληθά ζηα 

ηδακηά θαη Σνχξθνη δάζθαινη ζηα ζρνιεία. Οη κνπζνπικάλεο απνζηήζηδαλ κεραληθά 

ην Κνξάλη, φπσο θαη νη ινγηψηεξνη ησλ Σνχξθσλ. Ζ έιιεηςε εληαίνπ εθπαηδεπηηθνχ 

                                                             
23 Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.151, 152 θαη Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.40-42. 
24 Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.330, 331. 
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θαλνληζκνχ θαιχθζεθε απφ ηνλ Νφκν ηνπ 1881, ν νπνίνο, φληαο ζεηηθφηαην εθαιηή-

ξην γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ηεο παηδείαο, απνηεινχζε πφλεκα ηνπ Αλησλίνπ Μηρε-

ιηδάθε θαη Αλησλίνπ Βνξεάδε. Μέρξη ηφηε ε βνχιεζε ηνπ δαζθάινπ ππνθαζηζηνχζε 

ηνλ θεληξηθφ ζρεδηαζκφ πνπ απνπζίαδε. Ζ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε γεληθφηεξα, πξηλ 

ην Νφκν ηνπ 1881, ήηαλ αξλεηηθή. ρνιεία ζε άζιηα θαηάζηαζε, ιίγα φξγαλα δηδα-

ζθαιίαο, πεληρξνί κηζζνί γηα ηνπο δηδαζθάινπο πνπ δελ πιεξψλνληαλ αλά ηαθηά ρξν-

ληθά δηαζηήκαηα. O λφκνο αλαθέξεηαη ρσξηζηά ζε ρξηζηηαληθά θαη νζσκαληθά ζρν-

ιεία. Ζ ζχζηαζε ζρνιείσλ, ν δηνξηζκφο θαη ε κηζζνδνζία δαζθάισλ, νη εθνξείεο ησλ 

εθπαηδεπηεξίσλ, νη εμεηάζεηο θαη νη εμεηαζηηθέο επηηξνπέο, νη πφξνη θαη ηα Παξζελα-

γσγεία είλαη ηα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζην πξψην ηνπ κέξνο. Δθφζνλ δελ ππήξρε ε 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, ηα δεκνηηθά ζρνιεία είραλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

ειιεληθά. Ζ Γεληθή δηνίθεζε ηεο Κξήηεο ραξαθηεξίδεη ηα δεκνηηθά ζρνιεία σο θξε-

πίδσκα ηεο εθπαίδεπζεο, πξνζηηά ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο κε γλψζεηο γηα ηνλ 

πξαθηηθφ βίν θαη ηελ εμάζθεζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ επαγγεικάησλ, βάζε γηα ηνπο 

καζεηέο πνπ επηζπκνχζαλ αλψηεξε εθπαίδεπζε. ηελ Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ά-

λεθαλ ηα Γεκνηηθά, ηα λεπηαγσγεία θαη ηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία. Σα ηειεπηαία, πα-

ξφιν πνπ έπξεπε λα θαηαξγεζνχλ εμειηθηηθά φπνπ ηδξπφηαλ δεκνηηθφ ζρνιείν απφ ην 

1870, ζπλέρηδαλ λα ιεηηνπξγνχλ. Σα Γεκνηηθά ζρνιεία ρσξίδνληαλ ζε πξσηνβάζκηα 

κε πεξηζζφηεξνπο απφ 80 καζεηέο θαη δεπηεξνβάζκηα κε ιηγφηεξνπο απφ 80. Tα Παξ-

ζελαγσγεία αξρηθά ζα ιεηηνπξγνχζαλ έλα ζε θάζε δηνηθεηηθή έδξα κε ηδησηηθή ρξε-

καηνδφηεζε. Αθξηβψο απηή ε παξφηξπλζε ησλ Δθνξεηψλ ζηνπο ηδηψηεο λα ρξεκαην-

δνηνχλ ηα ειάρηζηα Παξζελαγσγεία θαη λα θαλνλίδνπλ θαηά βνχιεζε ηε κηζζνδνζία 

ησλ δηδαζθαιηζζψλ, θαλεξψλεη πσο ε εθπαίδεπζε ησλ ζειέσλ ππνιεηπφηαλ ησλ αξ-

ξέλσλ πάξα πνιχ. Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείνπ ηνπ πξψηνπ εληαίνπ εθπαηδεπηηθνχ λν-

κνχ γηα ηε Μεγαιφλεζν ήηαλ ε ππνρξέσζε ηνπ παηέξα λα ζηέιλεη ζην ζρνιείν ηνπ-

ιάρηζηνλ έλα απφ ηα παηδηά ηνπ, ειηθίαο απφ 6-12 εηψλ. Άξλεζε ρσξίο απνρξψληα 

ιφγν ηηκσξνχληαλ κε πξφζηηκν. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κέηξν πνπ εηζάγεη δεηιά 

θαη κεξηθψο ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη α-

λαιθάβεηνη ήηαλ 242.114 (181.021 ρξηζηηαλνί, 61.093 κνπζνπικάλνη), ελψ εγγξάκ-

καηνη κφιηο 33.173. Οη ιηγφηεξν αλαιθάβεηνη ρξηζηηαλνί δνχζαλ ζηα Υαληά θαη ζηελ 

Ηεξάπεηξα. Με ην λφκν ηνπ 1881 ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ήηαλ 13.939 (10.799 ρξη-

ζηηαλφπαηδα, 3.140 νζσκαλφπνπια) θαη απηφο ησλ καζεηξηψλ 5.623 ( 3.172 ρξηζηηα-

λέο θαη 2.451 κνπζνπικάλεο). Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ αξηζκνχζε 428 δαζθάινπο  

(271 ρξηζηηαλνί θαη 157 κνπζνπικάλνη) θαη 113 δαζθάιεο (41 ρξηζηηαλέο, 73 νζσκα-
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λίδεο θαη θάπνηεο αθφκε ηέξεηεο πνπ ήηαλ αλαγλψζηξηεο επρψλ ζε ηεξνηειεζηίεο πνπ 

δηνξγάλσλαλ κνπζνπικάλεο). Σν ελδηαθέξνλ θαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θαηνί-

θσλ πξνο ηα ζρνιεία ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γελ έιεηςαλ θη εθείλνη 

νη θσηηζκέλνη δσξεηέο πεξηνπζίαο πξνο ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ο Γεψξγηνο Ξε-

λνπδάθεο έθαλε ζεκαληηθφηαηεο δσξέεο γηα ίδξπζε ζρνιείσλ ζηελ επαξρία θαθίσλ, 

φπσο επίζεο ε Πελειφπε Υαιβνπδάθε, ν Αληψληνο Παπαθξαγθηάο  Κακπάλεο, ν 

Γεκήηξηνο Βεξλαξδάθεο θαη ε Λνπθία Κξνβάληδε, ζχδπγνο ηνπ ππξίδσλνο Εακπέ-

ιηνπ. Σν γλήζην ελδηαθέξνλ ησλ γνλέσλ γηα ίδξπζε ζρνιείσλ ήηαλ βαζηθή πξνυπφ-

ζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, αθνχ πνιιά ζπληεξνχληαλ απφ θαηνίθνπο ή επεξγέηεο 

ηνπ ηφπνπ
25

.  

    Με βάζε ηνλ λφκν ηνπ 1881 νη δηδάζθαινη έπξεπε λα έρνπλ απνιπηήξην δεπηέξαο 

ηάμεσο γπκλαζίνπ ή απνιπηήξην Διιεληθνχ ζρνιείνπ. Δπηπξφζζεηα ε εμακεληαία 

θνίηεζε θνληά ζε δηεπζπληή δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηελ έδξα ηεο δηνηθήζεσο ήηαλ α-

παξαίηεην πξνζφλ. ε ζρεηηθή εγθχθιην ζεκεησλφηαλ πσο ε επηινγή ησλ δηδαζθάισλ 

πξέπεη λα απνηειεί ζέκα κεγίζηεο πξνζνρήο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ραξα-

θηεξίδνληαη σο «αιεζείο αλακνξθσηαί ηεο θνηλσλίαο». Πάλησο νη πξνζσξηλνί δηδά-

ζθαινη κε κεησκέλν κηζζφ ήηαλ κηα αλαγθαία πξαγκαηηθφηεηα εμαηηίαο έιιεηςεο 

πξνζνληνχρσλ δηδαζθάισλ. Ζ επηινγή ηνπο γηλφηαλ κέζσ εμεηάζεσλ ηεο δηαξθνχο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ ην Γπκλαζηάξρε ή ηνλ Γηεπζπληή 

ηνπ ειιεληθνχ ζρνιείνπ, ην Γηεπζπληή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο έδξαο ηεο δηνηθή-

ζεσο θαη απφ έλα ειιελνδηδάζθαιν ή θαζεγεηή. ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ 

ελφο ππνςεθίσλ γηα ηελ ίδηα ζέζε θχξην θξηηήξην ήηαλ ηα πξνζφληα, δεπηεξεχνλ ε 

εκπεηξία θαη ζε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο γηλφηαλ δηαγσληζκφο. Ζ επηηξνπή απηή κεξη-

κλνχζε επίζεο γηα ην ζχζηεκα δηδαζθαιίαο, ππνδείθλπε ζπγθεθξηκέλα δηδαθηηθά βη-

βιία θαη ζπλέηαζζε εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ. Βαζηθφο ζηφ-

ρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ λφκνπ ήηαλ ε νκνηνκνξθία ζην ζχζηεκα ηεο 

εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη θαη νη καζεηέο, αλ ηπρφλ κεηέβαηλαλ απφ 

ην έλα ζρνιείν ζην άιιν.  

    O ίδηνο πεξί παηδείαο λφκνο ηνπ 1881 αλαθνξηθά κε ηε κέζε εθπαίδεπζε πξνέβιε-

πε ηε ιεηηνπξγία ηξηηάμησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζε θάζε έδξα δηνίθεζεο θαη δηαηή-

ξεζε φζσλ ήδε ιεηηνπξγνχζαλ κε ηξνπνπνηήζεηο. Απφ ην 1881 παξαηεξνχκε ηελ ί-

δξπζε ειιεληθψλ ζρνιείσλ κε 1 ή 2 ηάμεηο ζηελ επαξρία θαη απφ ην 1883 κε ηξεηο 

                                                             
25 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει. 41, 42, 46-50 θαη Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει. 172, 173, 330. 
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ηάμεηο.  Βαζηθή πξνυπφζεζε ίδξπζήο ηνπο ήηαλ νη 10-15 καζεηέο γηα θάζε ηάμε. Οη 

δηδάζθαινη είραλ πηπρίν ειιελνδηδαζθάινπ ή απνιπηήξην γπκλαζίνπ. Ο λφκνο επί-

ζεο πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε Γπκλαζίνπ κε ζπλνιηθά έμη θαζεγεηέο, νη νπνίνη έπξεπε 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ «ηελειοδίδακηοι» θηινζνθηθήο ζρνιήο. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ήηαλ νη θιαζηθέο γιψζζεο, ε ηζηνξία, ε θηινζνθία, ηα ηεξά, ηα καζεκαηηθά θαη ε 

γαιιηθή γιψζζα. Πάλησο κέρξη ην 1883-1884 δελ ππήξρε πιήξεο Γπκλάζην κε ηέζ-

ζεξηο ηάμεηο. Σα ειιεληθά ζρνιεία είραλ εληάμεη θάπνηεο γπκλαζηαθέο ηάμεηο ή ππήξ-

ραλ Ζκηγπκλάζηα. Σν 1883 ζπζηάζεθε ην πξψην πιήξεο Γπκλάζην ζην Ζξάθιεην ην 

νπνίν δηαηεξνχληαλ κε δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ. Δίρε πινχζηα ζπιινγή νξγάλσλ δηδα-

ζθαιίαο, ρεκηθφ εξγαζηήξην γηα πεηξάκαηα, ραξαθηεξηζηηθή πεηζαξρία θαη απνπζία 

πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηθήο πειαηείαο αλάκεζα ζηνπο δηδά-

ζθνληεο. Γεχηεξν Γπκλάζην ηδξχεηαη ζηε Νεάπνιε απφ ηε Γεκνγεξνληία Λαζηζίνπ ην 

1884 ην νπνίν δηαηεξήζεθε κε κνλαζηεξηαθέο δαπάλεο, ην 1886 μεθηλά λα ιεηηνπξγεί 

ηξίην Γπκλάζην ζηα Υαληά θαη έλα Ζκηγπκλάζην ζην Ρέζπκλν απφ ηηο εθνξείεο.  

    Ζ εθπαίδεπζε ησλ Οζσκαλψλ ήηαλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ Νφκνπ ηνπ 1881. 

πλνπηηθά αλαθέξνπκε εδψ πσο ζχκθσλα κε απηφλ ηδξχνληαλ αλψηεξα ζρνιεία ζηηο 

πφιεηο θαη θαηψηεξα ζηα ρσξηά. Τπήξραλ πξνθαηαξθηηθά ζρνιεία ζε φζα ρσξηά π-

πήξρε απηή ε αλάγθε. Ζ πξνθαηαξθηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη πεληαε-

ηήο. Ζ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζηα Γπκλάζηα ήηαλ ηεηξαεηήο κε ραξαθηεξηζηηθή 

δηάηαμε ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο θαη γαιιηθήο σο μέλσλ γισζζψλ. Οη ηειεηφθνη-

ηνη ηνπ Γπκλαζίνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάζνπλ ζε Γηδαζθαιεία, ελψ ζπζηή-

ζεθε θαη πεληαεηέο Λχθεην αλψηεξν ηνπ Γπκλαζίνπ.  

    Ακέζσο κεηά ηελ αηπρή επαλάζηαζε ησλ ρξηζηηαλψλ ην 1889, ν Γεληθφο Γηνηθεηήο 

Ν.αξηίλζθεο δεκηνπξγεί λέν λφκν πεξί παηδείαο. Ο λφκνο ηνπ 1889 φξηδε σο ππν-

ρξεσηηθή ηε θνίηεζε αξξέλσλ απφ 7 έσο 11 ρξνλψλ θαη έθαλε αλαθνξά ζηε ζπκθνί-

ηεζε θνξηηζηψλ θάησ ησλ 10 εηψλ ζηα επαξρηαθά δεκνηηθά ζρνιεία. Δπίζεο δηαηξνχ-

ζε ηα ρξηζηηαληθά ζρνιεία ζηελ Κξήηε ζε Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά, ηξηηάμηα ειιεληθά 

ζρνιεία, Γπκλάζηα θαη Παξζελαγσγεία. Σα Γεκνηηθά ζρνιεία δηαθξίλνληαη ζε ηξία 

είδε αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ (Πξσηνβάζκηα – αξηζκφο καζεηψλ > 80, 

Γεπηεξνβάζκηα – αξηζκφο καζεηψλ > 40, Σξηηνβάζκηα – αξηζκφο καζεηψλ > 20 κα-

ζεηψλ). ηνπο 5 λνκνχο ηεο Κξήηεο ηδξχνληαη ζπλνιηθά 339 ρξηζηηαληθά ζρνιεία αξ-

ξέλσλ (5 πξφηππα, 47 Πξσηνβάζκηα, 100 Γεπηεξνβάζκηα θαη 187  Σξηηνβάζκηα). Σα 

δηδαθηέα καζήκαηα, νη ψξεο δηδαζθαιίαο θαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ησλ Γπκλα-

ζίσλ έπξεπε λα είλαη απφιπηα ελαξκνληζκέλα κε ηελ αληίζηνηρε ειιεληθή λνκνζεζία. 



28 
 

Ζ αλψηαηε δηεχζπλζε άλεθε ζηελ ηκεκαηηθή εθνξεία θάζε δηακεξίζκαηνο κε πξφε-

δξν ηνλ νηθείν Δπίζθνπν.
 
Ζ εμέηαζε ησλ δηδαζθάισλ, ε επηινγή δηδαθηηθψλ βηβιίσλ 

θαη ε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο απνηεινχζε ππνρξέσζε ησλ πέληε 

δηαξθψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπεηψλ, κηαο γηα θάζε λνκφ. Όξην εμάζθεζεο δηδαζθαιη-

θνχ επαγγέικαηνο νξίζηεθε ην 20
ν
 έηνο, ελψ νη δεκνδηδάζθαινη ζα εμαζθνχληαλ 

πιένλ έλα κήλα θαη φρη έλα εμάκελν πάλσ ζε κεζνδνινγηθά ζέκαηα δίπια ζηνπο δη-

επζπληέο ησλ πξφηππσλ ζρνιείσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηηο έδξεο ησλ δηνηθήζεσλ. χκ-

θσλα κε ην άξζξν 26 ε δεκνηηθή εθπαίδεπζε παξερφηαλ δσξεάλ, ελψ πιεξσλφηαλ 

κφλν ε εγγξαθή θαη ην απνιπηήξην
26

. 

    Οη αλχπαξθηεο ή αζήκαληεο πηζηψζεηο πνπ έδηλαλ ζηηο Δθνξείεο ησλ ζρνιείσλ νη 

Σνχξθνη Γεληθνί Γηνηθεηέο φπνηε ε αγαλάθηεζε ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ζε νμχηαην ζε-

κείν, δελ επαξθνχζαλ γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ, επηθέξνληαο αξλεηη-

θφηαηεο θαηαζηάζεηο ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα φπσο ε έιιεηςε δηδαθηηθψλ νξγά-

λσλ θαη θαζπζηεξεκέλε πιεξσκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθφκε θαη γηα έηε. Δηδηθφηεξα 

ην έηνο 1890 ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε νηθνλνκηθή χθεζε κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ 

θαζνδηθή εθπαηδεπηηθή πνξεία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξαηηνχληαη, λα απεξγνχλ 

θαη λα δηεθδηθνχλ δηθαζηηθά ηνλ κνλίκσο θαζπζηεξεκέλν έσο αλχπαξθην κηζζφ ηνπο. 

Κάπνηνη εθπαηδεπηηθνί κεραλεχνληαη ηελ πξφηαζε έθπησζεο ζην ζπλνιηθφ νθεηιφκε-

λν ζε απηνχο πνζφ αλ ηνπο πιεξσζεί εθάπαμ. Οη θνηλφηεηεο, ε απηαπάξλεζε ησλ θα-

θνπιεξσκέλσλ δηδαζθάισλ θαη νη πξφζνδνη ησλ κνλαζηεξηαθψλ θηεκάησλ δηαηε-

ξνχζαλ ζε ιεηηνπξγία ιίγα ζρνιεία. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ πσο ζε θχιιν ηεο 

εθεκεξίδαο «Μεζόγειος» (έηνο 1893, κήλαο Γεθέκβξηνο) ζεκεηψλεηαη πσο νη εθπαη-

δεπηηθνί έκελαλ ρσξίο κηζζνχο παξακνλέο ησλ ενξηψλ. Δπεηδή δελ εμνθιήζεθε θά-

πνηνο απφ ηνπο ήδε θαζπζηεξεκέλνπο γηα κήλεο κηζζνχο ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαη-

δεπηηθψλ, εθείλνη απνθάζηζαλ δηαθνπή ησλ παξαδφζεσλ
27

.  

    Σελ πεληαεηία 1890-1895 δηαηεξνχληαη ιίγα ζρνιεία κε θαίξηεο ειιείςεηο, ιφγσ 

ηεο πνιηηηθήο αλαηαξαρήο θαη ησλ βηαηνηήησλ πνπ επηθξαηνχλ. Λίγα Γεκνηηθά, αθφ-

κε ιηγφηεξα Διιεληθά, δχν πιήξε Γπκλάζηα ζε Ζξάθιεην θαη Υαληά θαη δπν εκηηειή 

ζε Νεάπνιε θαη Ρέζπκλν ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηε λήζν. χκθσλα κε έγγξαθν ηνπ Θε-

νθηιεζηάηνπ Πξνέδξνπ Κπδσλίαο θαη Απνθνξψλνπ Νηθεθφξνπ θαη ησλ Δθφξσλ ηεο 

Υξηζηηαληθήο ηκεκαηηθήο εθνξείαο Υαλίσλ Π.Α. Κληζάθε θαη Δ..εηξαδάθε πξνο 

ηνλ Έθηαθην ηξαηησηηθφ Γηνηθεηή θαη Σνπνηεξεηή Γεληθήο Γηνίθεζεο Κξήηεο Σδε-

                                                             
26 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει. 50-52, 54-59. 
27 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.60,62 θαη Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.256, 259. 
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βάη Παζά κε εκεξνκελία 25 επηεκβξίνπ 1890, ηα ζρνιεία ηνπ ηκήκαηφο ηνπο νδε-

γνχληαη ζε αλαπφθεπθην θιείζηκν ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ θαη δεηνχλ νηθνλνκηθή βνή-

ζεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Μεγάιε Βεδπξία πίζηεπε πσο ε δσξεάλ εθπαίδεπζε 

ήηαλ κηα νπηνπία θαη έπξεπε νη καζεηέο λα ζπλδξάκνπλ νηθνλνκηθά.  Σα νζσκαληθά 

ζρνιεία δελ αληηκεηψπηδαλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα, ελψ πνιινί πξφηεηλαλ ηελ θαηάξ-

γεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ,  ψζηε λα εμνηθνλνκεζνχλ ρξήκαηα θαη λα 

κελ θιείζνπλ ηα ζρνιεία ησλ επαξρηψλ Κπδσλίαο, Κηζζάκνπ θαη ειίλνπ. Οη θάηνη-

θνη ηεο επαξρίαο Μεξακβέιινπ είραλ ήδε πηνζεηήζεη απηή ηελ ηαθηηθή. Παξφιε ηελ 

δπζρεξή ζέζε ησλ επαξρηαθψλ ζρνιείσλ ζηελ πφιε νη ηειηθέο εμεηάζεηο ζπληζηνχζαλ 

θνηλσληθφ γεγνλφο  θαη είδεζε γηα ηνλ ηνπηθφ ηχπν. Ζ απφιπζε δηδαζθάισλ ηελ 1
ε
 

Ηνπιίνπ 1890, ψζηε λα κελ πιεξσζνχλ νη κηζζνί Ηνπιίνπ θαη Απγνχζηνπ ήηαλ έλα 

κέζν εμνηθνλφκεζεο πφξσλ. Ζ ελέξγεηα απηή επηθέξεη πνιιέο παξαηηήζεηο δηδαζθά-

ισλ ηηο νπνίεο ε Υξηζηηαληθή ηκεκαηηθή εθνξεία Λαζηζίνπ δελ θάλεη απνδεθηέο, έηζη 

ψζηε λα θπιήζνπλ νκαιά νη ηειηθέο εμεηάζεηο
28

.   

    Σελ ίδηα πεξίνδν πνπ ε δεκφζηα εθπαίδεπζε παξαθκάδεη, αληίζηξνθε πνξεία αθν-

ινπζεί ε ηδησηηθή εθπαίδεπζε ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγ-

καηα  ηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα Παλδνχια, παλνπδάθε, ην ηδησηηθφ Παξζελαγσ-

γείν ηεο Υξπζάλζεο Παπαδάθε θαη ην Γαιιηθφ ζρνιείν ζειέσλ ππφ ηε δηεχζπλζε 

ησλ Αδειθψλ ηνπ Διένπο.  Οη εμεηάζεηο ζην εθπαηδεπηήξην παλνπδάθε έγηλαλ ελψ-

πηνλ αθξναηεξίνπ, ην νπνίν επηδνθίκαζε ηηο νξζέο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ.  

    χκθσλα κε ηελ Δπίηνκε Γεσγξαθία ηεο Νήζνπ Κξήηεο ηνπ Δκκ. Γ. Γελεξάιη (έ-

ηνο έθδνζεο 1891) ζηελ επαξρία Κπδσλίαο ιεηηνπξγνχλ 28 Γεκνηηθά ζρνιεία, ζηελ 

Κίζακν 31 θαη 1 ειιεληθφ, ζηε έιηλν 16 θαη 1 ειιεληθφ, ελψ ζηα Υαληά Γπκλάζην, 

Διιεληθφ ζρνιείν θαη Γεκνηηθή ζρνιή.   

    ην ηέινο ηεο δχζθνιεο πεληαεηίαο γηα ηα ζρνιεία θαη ηελ παηδεία 1890-1895, 

ρξέε επηζεσξεηή αλαιακβάλνπλ νη Δπίζθνπνη κε δηάηαγκα πνπ δεκνζηεχζεθε ζηηο 5 

Ηνπλίνπ 1895 ζηελ εθεκεξίδα «Κρήηη». ην ίδην θχιν ηεο εθεκεξίδαο δεκνζηεχνληαη 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ζην Νφκν πεξί παηδείαο ηνπ 1889. Οη ρξηζηηαλνί 

πιεξεμνχζηνη ηεο Βνπιήο ησλ Κξεηψλ αλέζεηαλ ζην ζχιινγν θαζεγεηψλ ηνπ Γπ-

κλαζίνπ Ζξαθιείνπ, ζηνπο Γπκλαζηάξρεο ησλ άιισλ Γπκλαζίσλ ηεο Κξήηεο, ζηνπο 

πξψελ Γπκλαζηάξρεο ησλ Γπκλαζίσλ ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο πηπρηνχρνπο Γηδαζθα-

ιείσλ Γηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο Κξήηεο ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή κε-

                                                             
28 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.61-63 θαη Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει. 260. 
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ηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα δηνξγαλσλφηαλ  ε δεκνηηθή 

θαη κέζε εθπαίδεπζε
29

. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1895 ζηελ εθεκεξίδα «Ηράκλειον» δεκνζηεχ-

νληαη απνθάζεηο ηεο ΚΑ’ πλφδνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Κξεηψλ ζρεηηθά κε 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ο Γεληθφο Γηνηθεηήο ηεο Κξήηεο ήηαλ ππεχζπλνο λα δηαζέηεη 

κέξνο απφ ην πεξίζζεπκα ησλ πξνζφδσλ ηεο λήζνπ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

ζρνιείσλ. Ζ απνπζία ζπγθεθξηκέλνπ θνλδπιίνπ γηα ηελ Παηδεία, νδεγνχζε ζε έλδεηα 

ηα ζρνιεία θαη νη Δθνξείεο κπνξνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ιίγα ζε αξηζκφ εθπαηδεπηή-

ξηα.   

    Ζ Κξήηε κε ην λέν Οξγαληζκφ ηνπ 1896 απνηεινχζε εκηθπξίαξρε επαξρία ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαη ν ρξηζηηαλφο δηνηθεηήο πνπ ζα 

δηνξηδφηαλ θάζε πέληε ρξφληα απφ ην νπιηάλν ζα αλαιάκβαλαλ ηε λνκνζεηηθή ε-

μνπζία. Ο επίζθνπνο Πέηξαο ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Κξήηεο α-

πνηππψλεη γιαθπξά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζεκεηψλνληαο πσο φινη νη 

δηδάζθαινη δηακαξηχξνληαη γηα ηε κε έγθαηξε πιεξσκή ηνπο ιφγσ ηεο έλδεηαο ηνπ 

ηακείνπ ηεο Δθνξείαο, ελψ θάπνηνη είραλ ήδε παξαηηεζεί. Σν αξλεηηθφ γεγνλφο ηεο  

θαζπζηεξεκέλεο κηζζνδνζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πηζηνπνηείηαη απφ ζρεηηθή αιιειν-

γξαθία ηεο πεξηφδνπ κε δηδαζθάινπο λα απεηινχλ κε απεξγία, λα δηαθφπηνπλ ηα κα-

ζήκαηα θαη ηνλ Έθνξν εηείαο λα ζπγθξαηεί κε θφπν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηε ζέζε 

ηνπο
30

. Καηά ηελ επαλάζηαζε 1896-1898 ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία δελ ιεηηνχξγεζαλ. 

Πνιινί δάζθαινη θαη καζεηέο Γπκλαζίσλ πήξαλ κέξνο ζε απηνχο ηνπο αγψλεο. Δλψ 

κέρξη ηψξα ηηο επαλαζηάζεηο ζην λεζί ηηο νξγάλσλαλ νη ρξηζηηαλνί, απηή ηε θνξά ην 

θίλεκα εληζρπφηαλ έληερλα απφ ηνπο Σνχξθνπο, ψζηε λα κελ εθαξκνζηνχλ νη δηαηά-

μεηο ηνπ λένπ Οξγαληθνχ Νφκνπ ηνπ 1896. Σελ 1
ε 

Φεβξνπαξίνπ 1897 ε ειιεληθή θπ-

βέξλεζε θαηέιαβε ζηξαηησηηθά ην λεζί, ελψ ζηηο 3 ηνπ ίδηνπ κήλα απνθάζηζαλ ηε 

δηεζλή θαηνρή ηνπ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο. χκθσλα κε ην πξψην ηεχρνο ηνπ πεξηνδη-

θνχ «Πρόοδος» κε εκεξνκελία έθδνζεο 1 Μαξηίνπ 1901, ην 1897 θαηαζηξάθεθαλ 

δηδαθηηθά φξγαλα θαη ζθεχε απφ ηα ζρνιεία ηεο πφιεο. Έηζη ε Αλσηέξα Γηεχζπλζε 

Γεκ.Δθπαηδεχζεσο παξήγγεηιε απφ ην Παξίζη φξγαλα Φπζηθήο γηα ηα Γπκλάζηα Υα-

λίσλ θαη Ζξαθιείνπ. Δθηφο απφ απηά ήδε είραλ αγνξαζηεί γεσγξαθηθνί ράξηεο ηεο 

Κξήηεο γηα φια ηα δεκφζηα ζρνιεία θαη γξαθεία
31

.  

    Ζ έθδνζε πνιιψλ θαη ζεκαληηθψλ εθεκεξίδσλ ζηελ Κξήηε - απφ Κξήηεο δεκνζη-

                                                             
29 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.62-68. 
30 Βι. Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.307, 314.   
31 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.68.69 θαη Παηεξάθε Γ., φ.π., ζει.318. 
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νγξάθνπο κε θχξην κέιεκα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ιανχ θαη ηε γλσζηνπνίεζε ηνπ «κρη-

ηικού ζηηήμαηος» - πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ εηθνζαεηία 1878 (χκβαζε Υαιέπαο) 

– 1898 (Απηνλνκία). Ζ ινγνθξηζία θαη νη γξαπηέο ππνζρέζεηο ησλ εθδνηψλ πσο δελ 

ζα έζηγαλ ηνλ νπιηάλν θαη γεληθά ηελ ηνπξθηθή δηνίθεζε ήηαλ ην πιαίζην πάλσ ζην 

νπνίν έπξεπε λα θηλείηαη ν ηνπηθφο ηχπνο
32

. 

    ηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1898 θζάλεη ζηε Μεγαιφλεζν ν πξίγθηπαο Γεψξγηνο, δεπηεξφ-

ηνθνο γηνο ηνπ Βαζηιηά ηεο Διιάδαο Γεσξγίνπ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηε δηνίθεζε 

ηεο λήζνπ σο Ύπαηνο Αξκνζηήο Κξήηεο. Ζ ππνδνρή ηνπ ζπλνδεχηεθε απφ αμηνπξφ-

ζεθην ελζνπζηαζκφ. Ο πξφεδξνο ησλ λαπάξρσλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ (Αγγιία, 

Γαιιία, Ρσζία, Ηηαιία) ηνπ παξέδσζε ηελ επίζεκε ζεκαία ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ε 

νπνία ζα θπκάηηδε πιένλ ζην θξνχξην Φηξθά. Ζ ηνπξθηθή ζεκαία ζην θξνχξην ηεο 

νχδαο απνηεινχζε απιψο έλα ηππηθφ ζχκβνιν ηεο ηνπξθηθήο επηθπξηαξρίαο ζηε λή-

ζν. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο δηαρψξηζαλ ηελ πςειή πξνζηαζία ηνπο ζηε λήζν θαηά δηα-

κεξίζκαηα. Οη Ηηαινί αλέιαβαλ ηα Υαληά, νη Ρψζνη ην Ρέζπκλν, νη Άγγινη ην Ζξά-

θιεην, νη Γάιινη ην Λαζίζη, ελψ ε πφιε ησλ Υαλίσλ σο πξσηεχνπζα ηεο Κξεηηθήο 

Πνιηηείαο ηέζεθε ππφ ηελ πξνζηαζία θαη ησλ ηεζζάξσλ. εκαληηθά γεγνλφηα χζηεξα 

απφ ηελ απνρψξεζε ησλ λαπάξρσλ ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο απηνλνκίαο ήηαλ νη ε-

θινγέο πιεξεμνπζίσλ ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1899 (εμειέγεζαλ 138 ρξηζηηαλνί, 50 

κσακεζαλνί), ε δεκνζίεπζε ηνπ Κξεηηθνχ πληάγκαηνο ζηελ εθεκεξίδα «Επίζημος 

Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας» ζηα Υαληά ζηηο 16 Απξηιίνπ 1899, αθνχ πξψηα 

εγθξίζεθε απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο  κε βάζε ζρέδην πνπ εθπνλήζεθε απφ δεθαεμα-

κειή επηηξνπή δψδεθα ρξηζηηαλψλ θαη ηεζζάξσλ κνπζνπικάλσλ ππφ ηελ πξνεδξία 

ηνπ Η.θαθηαλάθε, θαζψο θαη ν ζχλζεζε ηνπ πξψηνπ Ζγεκνληθνχ πκβνπιίνπ
33

.  

    Ζ πλέιεπζε πιεξεμνπζίσλ πξνέθπςε κε έκκεζε ςεθνθνξία, ρσξηζηά γηα ρξηζηη-

αλνχο θαη κνπζνπικάλνπο. Οη κελ πξψηνη ςήθηζαλ κε βάζε ηνλ εθινγηθφ ζχιινγν 

ησλ πιεξεμνπζίσλ ηεο πλειεχζεσο ηνπ 1897-1898, ελψ νη δεχηεξνη κε βάζε ηνλ 

εθινγηθφ ζχιινγν ησλ εθιεθηφξσλ ηεο πλειεχζεσο ηνπ 1895. Ζ επηςήθηζε απηφ-

λνκνπ πνιηηεχκαηνο κε ηε ζπκθσλία ηεο πλειεχζεσο ήηαλ βαζηθή αξκνδηφηεηα ηεο 

ηειεπηαίαο
34

. Πξάγκαηη ζηηο 16-4-1899 ν Αξκνζηήο θχξσλε ην χληαγκα πνπ είρε 

πξνεγνπκέλσο ςεθηζηεί απφ ηε πλέιεπζε θαη απνθαινχζε ηελ λήζν Κξήηε κεηά 

                                                             
32 Βι. Γεηνξάθε Θ., φ.π., ζει.257, 258. 
33 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.73. Βι. επίζεο Μφζρνπ Γήκεηξαο, Βαζηθή εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθή 

νξγάλσζε ζηελ Κξήηε ηελ επνρή ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο: 1898-1901, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, 2008, 

138,139 θαη Γεηνξάθε Θ., φ.π., ζει.97. 
34 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 9 

Iαλνπαξίνπ 1899. 
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ησλ παξαθεηκέλσλ λεζηδίσλ εληειψο απηφλνκε Πνιηηεία θαηά ηνπο φξνπο πνπ είραλ 

 απνθαζηζηεί απφ ηηο ηέζζεξηο Μεγάιεο Γπλάκεηο
35

. Δηδηθφηεξα ν ηίηινο «πξψηε 

Κξεηηθή Βνπιή
36

» δφζεθε απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξίγθηπα Γεψξγην ζηελ ελαξθηήξηα νκη-

ιία ηνπ ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε ζηηο 21-5-1901. 

    Ζ λενζχζηαηε πνιηηεία είρε πνιιέο απνρξψζεηο ζηε θπζηνγλσκία ηεο. Ζ επηθπξη-

αξρία ηνπ νπιηάλνπ, ν νπνίνο επεδίσθε κηθξήο έθηαζεο απηνλνκία γηα ηε λήζν, ε 

πξνζηαζία ησλ επξσπατθψλ Μεγάισλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο ζπάληα ζπκθσλνχζαλ, ν 

Ύπαηνο Αξκνζηήο πνπ είρε δερηεί εληνιή απφ ηνλ θξεηηθφ ιαφ θαη ήηαλ ηαπηνρξφλσο 

εθπξφζσπνο ησλ δπλάκεσλ ηεο Δπξψπεο θαη θπζηθά νη Κξήηεο πνπ απέβιεπαλ ζε 

επξχηαηε απηνλνκία, δεκηνπξγνχζαλ έληνλε δηνηθεηηθή ζχγρπζε. Ζ αζθάιεηα πνπ 

πξνζέθεξε ν Αξκνζηήο πξνζέιθπε ηηο θηινκνλαξρηθέο δπλάκεηο, ελψ νη λέεο αζηηθέο 

θαη γεσξγηθέο δπλάκεηο ιεηηνπξγνχζαλ αληηπνιηηεπηηθά κε ζηφρν ηελ άκεζε επίιπζε 

ηνπ Κξεηηθνχ δεηήκαηνο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ δελ θαηλφηαλ επνίσλε 

ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ θαζεζηψηνο αξκνζηείαο, παξφιε ηελ αξρηθή κηθξή νηθνλν-

κηθή πξφνδν κε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ θαη απφπεηξα ηξαπεδηθήο νξγάλσζεο. Αθφ-

κε θαη ζε απηφ ην κηθξφ κέγεζνο, ε πξφνδνο ησλ νηθνλνκηθψλ επέθεξε ηελ είζνδν 

ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην ησλ κηθξναζηψλ θαη κεζναζηψλ, αθνχ πξψηα αλήιζαλ ζε 

αλψηεξν θνηλσληθφ επίπεδν
37

.     

    Σν πξψην Κξεηηθφ χληαγκα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ζπγθεληξσηηθφ, αθνχ θα-

ζφξηδε φηη ν Ζγεκφλαο ζέηεη ηνπο λφκνπο καδί κε ηε Βνπιή ησλ αληηπξνζψπσλ, αζθεί 

ηελ λνκνζεηηθή εμνπζία δηα ησλ ππεπζχλσλ πκβνχισλ θαη απνλέκεη δηθαηνζχλε δηα 

ησλ δηθαζηεξίσλ. Δηδηθφηεξα θαηά ηελ πξψηε δηεηία απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πληάγ-

καηνο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 1899, ε λνκνζεηηθή εμνπζία άλεθε 

εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ Ζγεκφλα. Απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα νη απαξαίηε-

ηνη λφκνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πνιηηεχκαηνο, πνπ ν Ζγεκφλαο έζεηε ζε εθαξκνγή 

κέζσ πξνζσξηλψλ δηαηαγκάησλ, έπξεπε λα θηλνχληαλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πληάγ-

καηνο, νκφθσλα απνθαζηζκέλνη απφ ην πκβνχιηφ ηνπ. Έλα πκβνχιην ηνπ νπνίνπ 

ηα κέιε δηνξίδνληαλ θαη παχνληαλ θαη’ επηινγή ηνπ
38

. 

                                                             
35 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 

Απξηιίνπ 1899, ζει.1. 
36 Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ πξψηε (ειεχζεξε) βνπιή (αληηπξνζσπεία) βι. ζηελ εθεκ. «Παηρίς», έηνο Β, 

αξηζ.178, Υαληά, Πέκπηε 21  Μαΐνπ 1901, ζει.1. 
37 Βι. Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.73-75. 
38 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 

Απξηιίνπ 1899, ζει.2,4,6 θαη Υνπξδάθε Α., φ.π., ζει.75. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

«ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ» 

 

1.1 Η διαηύπωζη ηοσ προβλήμαηος 

 

    Η ηζηνξηθή έξεπλα πνπ άπηεηαη ζεκάησλ παηδείαο θαη εθπαίδεπζεο θαηά ηελ πεξίν-

δν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο (1898-1913) θαη εηδηθφηεξα ε παξαδνρή ηνπ πκβνχινπ 

Αλσηέξαο Δθπαίδεπζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Ν.Γηακαιάθε πσο θαηά ηε ζρνιηθή ρξν-

ληά 1900-1901 κεγάιν ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο λήζνπ ζα θαηαδηθαδφηαλ ζε πιήξε 

ακάζεηα
1
, απνηέιεζαλ εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο πξνθιήζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1900-1901 ζηελ Κξήηε, ν αξρη-

θφο, δηθαηνινγεκέλνο ελζνπζηαζκφο γηα ην πνιίηεπκα ηεο απηνλνκίαο θαη ηελ απαι-

ιαγή απφ ηνπο Σνχξθνπο είρε θνπάζεη. Οη πνιίηεο ζπλέρηδαλ ζε θάζε επθαηξία λα εθ-

θξάδνπλ ηνλ πφζν γηα Έλσζε κε ηελ Διιάδα αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζην 

πξφζσπν ηνπ Πξίγθηπα, ν νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηγεκνληθφ πκβνχιην νξγά-

λσλε ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία. Όινη νη ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο δηέπνληαλ απφ λφκνπο 

νη νπνίνη βαζίδνληαλ ζην χληαγκα, ην νπνίν εξγαιεηνπνηνχζε ηνλ πφζν γηα έλσζε 

κε ηελ Διιάδα έρνληαο σο βάζε ην ειιεληθφ χληαγκα, αιιά θαη ηνλ νξγαληθφ ράξηε 

ηεο Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο
2
.  Η «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ» δεκνζί-

επε λφκνπο, εγθπθιίνπο, ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο θαη δηαγξαθέο άξζξσλ απνδεη-

θλχνληαο ηελ πξνζπάζεηα ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο δσήο, ε νπνία αλαδεηθλχ-

εηαη κέζα απφ ηα πνιπάξηζκα θχιια ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ ησλ Υαλίσλ, πνπ σο πξσηεχ-

νπζα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ήηαλ ην θέληξν ησλ πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εμειί-

μεσλ.  

    Οη θάηνηθνη ηνπ λνκνχ αιιά θαη φιεο ηεο λήζνπ θιήζεθαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

ππνρξεσηηθή δεκνηηθή εθπαίδεπζε ησλ ηέθλσλ ηνπο, ελψ ε ίδηα ε Πνιηηεία δελ πιε-

ξνχζε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ν φξνο «ςποσπευηική», πνπ ε 

ίδηα ζνθά ζέζπηζε. Η αλεπάξθεηα ζρνιείσλ θαη Γεκνδηδαζθάισλ επέθεξε εθπαηδεπ-

ηηθή νπηζζνδξφκεζε ζηε Μεγαιφλεζν θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1900-1901
3
.     

                                                             
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ 

Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1, 2. 
2 Βι. Coutourier H., «Η Κπήηη. Η θέζιρ αςηήρ εξ απότευρ ηος Γιεθνούρ Γικαίος», κηθξζ. Σηκφζενπ 

Βελέξε, Ηξάθιεηνλ: Σππ. "Η Ίδε", 1911, ζει.203. 
3 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ 
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    Η παηδεία σο πξνζθεξφκελν θαη δηεθδηθνχκελν αγαζφ απφ ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία 

θαη ηνπο πνιίηεο αληίζηνηρα, δελ ραξαθηεξηδφηαλ κφλν απφ πζηεξήζεηο. Οη δηνξηζκνί 

εθπαηδεπηηθψλ, ε δηαβάζκηζή ηνπο, ε κηζζνδνζία ηνπο, νη επηκνξθψζεηο θαη εμεηάζεηο 

ησλ αζζελέζηεξσλ ζε γλσζηηθφ επίπεδν Γεκνδηδαζθάισλ, νη ηδξχζεηο ζρνιείσλ θαη 

ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο, νη εμεηάζεηο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ καζεηψλ εί-

λαη κεξηθέο κφλν πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δσήο ζηα Υαληά πνπ βξίζθνληαλ ζε πιήξε 

εμέιημε θαη ζπλερή αλαλέσζε. 

    Πξφζεζή κνπ είλαη λα αλαδεηρζνχλ φιεο απηέο νη πηπρέο ηεο παηδείαο θαη ηεο εθ-

παίδεπζεο φπσο ζπζηεκαηνπνηήζεθαλ ζην λνκφ Υαλίσλ, ζε άκεζν ζπλδπαζκφ κε ηελ 

γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηεο ζε φιε ηε λή-

ζν απφ ηελ Πνιηηεία. πλάκα ην ηζηνξηθφ πιαίζην, εληφο ηνπ νπνίνπ εληάζζνληαη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε παηδεία ζηα Υαληά ηεο Κξήηεο, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο εθπαηδεπ-

ηηθέο επηινγέο θαη θαηαγξάθεηαη εμεγεηηθά.  

    Η ραληψηηθε εθεκεξίδα «Παηπίρ» ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1901 αλαδεκνζηεχεη αληα-

πφθξηζε ηνπ θαζεγεηή ηηαιηθψλ Οπκβέξηνπ Αγθαξάλη ζηελ Ιηαιηθή «Δθεκεξίδα ηνπ 

Λανχ», φπνπ νη πιεξνθνξίεο γηα ηε γεληθή εηθφλα δηνίθεζεο ηεο Νήζνπ είλαη ζεηηθφ-

ηαηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο
4
. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ε λήζνο είρε 

δχν γπκλάζηα, δχν πξνγπκλάζηα θαη ηεηξαθφζηα δεκνηηθά ζρνιεία, θαιψο δηνξγαλσ-

κέλα θαη δηεπζπλφκελα, αλψηεξα θαη θαηψηεξα κε πεληαθφζηνπο δηδαζθάινπο
5
.  Α-

ληίζεηα ε εθεκεξίδα «Independance» ηνπ Βειγίνπ ζε αληαπφθξηζή ηεο απφ ηα Υαληά 

παξνπζίαδε ηελ Κξήηε θαθνδηνηθνχκελε θαη βπζηζκέλε ζηελ αλαξρία, ζπκπεξηιακ-

βάλνληαο σο αξλεηηθνχο παξάγνληεο ηεο δεκφζηαο δσήο ηε δηθαηνζχλε, ηνπο πκ-

βνπινπο, ηελ Απιή θαη ην Έζλνο. 

    Η έξεπλά καο, έρνληαο σο αθεηεξία ηα δπν ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεχκαηα, πξέπεη λα 

επηρεηξήζεη λα αλαιχζεη ιεπηνκεξψο ηελ εηθφλα ηεο παηδείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο ηζηνξίαο ησλ Υαλίσλ αθξηβψο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε απηά.   

        Σν ζέκα ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο επηιέρζεθε ζέηνληαο σο βάζε ηελ πξαγκαηνπνί-

εζε δηεηζδπηηθήο αλάιπζεο ελφο πεξηνξηζκέλνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη ηελ επηθαλεηα-

θή εμέηαζε κηαο επξείαο πεξηνρήο
6
. Σα γεγνλφηα ιακβάλνπλ ρψξα ζε φιν ην λνκφ 

Υαλίσλ θαηά ην 1900-1901 θαη αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο παηδείαο θαη ηεο εθπαί-

                                                                                                                                                                              
Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1, 2.  
4 Βι. παξνχζα δηαηξηβή ζει.52, 53. 
5 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.148, Υαληά, άββαην 3 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.1, 2. 
6
 Βι. Cohen L., Manion L., Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Μεηαίρκην, 2000, ζει.76. 
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δεπζεο κε επαξθείο αλαθνξέο ζηελ ηνπηθή ηζηνξία. ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα ζπ-

κπεξηιακβάλνληαη ν Ηγεκφλαο-Πξίγθηπαο Γεψξγηνο, ν χκβνπινο Γεκνζίαο Δθπαη-

δεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ Νηθ.Γηακαιάθεο, ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαη-

δεπηηθνί ιεηηνπξγνί, νη καζεηέο θαη επξχηεξα ν θξεηηθφο ιαφο. Σν ζέκα δηαηππψζεθε 

κε βάζε ηα παξαπάλσ σο εμήο: «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ ΝΟΜΟΤ 

ΥΑΝΙΩΝ 1900-1901. Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ» 

 

1.2 Κριηήρια επιλογής ηοσ θέμαηος 

 

 Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε ήηαλ αλαγθαία, δηφηη θαιχπηεη ζεκαληηθφ θελφ ζηελ 

ηνπηθή ηζηνξία. Αλαδεηθλχεη πηπρέο ηεο παηδείαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο η-

ζηνξίαο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. Αλάινγεο κειέηεο αθνξνχλ επξχηεξα φιν ην λεζί, 

άιινπο λνκνχο θαη δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο
7
.   

 Σν δεχηεξν θελφ πνπ θαιχπηεηαη αθνξά ζηελ πξνβνιή θχιισλ θαη ηεπρψλ ηνπ 

ηνπηθνχ ηχπνπ σο ηζηνξηθήο καξηπξίαο
 8
. Ο επθήκσο γλσζηφο Κξεηνιφγνο  Θ. 

Γεηνξάθεο ηνλίδεη ηελ αλάγθε αλάδεημεο ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, αλαθέξνληαο πσο 

νη θξεηηθέο εθεκεξίδεο πνπ θαιχπηνπλ ην θξεηηθφ δήηεκα, θξίλνληαο ηελ επ-

ξσπατθή δηπισκαηία,  πξέπεη θάπνηε λα ζπγθεληξσζνχλ σο καξηπξίεο ηζηνξη-

θέο θαη λα δεκνζηεπηνχλ
9
. Ο ηνπηθφο ηχπνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ αλή-

θεη ζηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα ηνπ ηχπνπ πνπ εθδηδφηαλ ζην λνκφ Υαλίσλ θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο (1898-1913) θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

πξναλαθεξζείζα εξεπλεηηθή πξφζεζε έγθεηηαη ζηελ εμαληιεηηθή κειέηε ηνπ 

θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο βαζηθή πεγή αλάδεημεο ηεο παηδείαο, ηεο εθπαίδεπ-

ζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ζην λνκφ Υαλίσλ θαηά ην 1900-1901. Η κειέηε ηνπ ηχ-

πνπ είλαη κηα εξγαζία ζε νιηζζεξφ πεδίν εηδηθά φηαλ ππάξρεη πνιχ πιηθφ πνπ 

πξέπεη λα ηηζαζεπηεί. 

 Η πεξίνδνο 1900-1901 εληάζζεηαη ζηελ ζεκαληηθφηαηε επνρή ηεο απηνλνκίαο 

ηεο Μεγαινλήζνπ ή ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο (1898-1913). Δίλαη ε πεξίνδνο 

θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο απηνλνκίαο απν-

δεηθλχεηαη επηθαλεηαθή, κε απνηέιεζκα ηηο νηθνλνκηθέο πεξηθνπέο ζηελ παη-

                                                             
7 Βι. ζηελ αλαζθφπεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ζει.44 ηνπ παξφληνο ηφκνπ. 
8 Βι. Cohen L., Manion L., Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Μεηαίρκην, 2000, ζει. 70-85.  
9Γεηνξάθε Θ., Νενθξεηηθά Μειεηήκαηα, 1971-2005, Σφκνο Α, ΙΣΟΡΙΚΑ – ΠΡΟΩΠΟΓΡΑΦΙΚΑ, 

Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, Ηξάθιεην 2005, ζει.258. 
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δεία θαη ζπλαθφινπζε ζπλέπεηα ηελ θαηαδίθε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζε πιήξε ακάζεηα, ζχκθσλα κε παξαδνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβνχινπ εθπαηδεχ-

ζεσο
10

. 

 Η δεκνζίεπζε ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 

1899, ην νπνίν πξνεγνπκέλσο ειέγρζεθε απφ ην ζπκβνχιην ησλ πξεζβεπηψλ 

ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηε Ρψκε
11

 θαη θαζηέξσλε ηελ δσξεάλ ππνρξεσηηθή 

δεκνηηθή εθπαίδεπζε, έδηλε ζεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο 

ζηε Μεγαιφλεζν
12

.  

 Η πεξίνδνο 1900-1901 ζπκπίπηεη κε ηνλ πξψην νξγαληζκφ εθπαηδεχζεσο ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ν νπνίνο δεκνζηεχηεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1899 αιιά α-

πνδείρζεθε βξαρχβηνο, αθνχ ίζρπζε γηα δπν ζρνιηθέο ρξνληέο, πξηλ αληηθαηα-

ζηαζεί απφ λέν νξγαληζκφ ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 1901

13
 . 

 Σν ζρνιηθφ έηνο 1900-1901 επεξεάζηεθε έληνλα απφ εζθεκκέλεο ηξνπνπνηή-

ζεηο, αληηθαηαζηάζεηο θαη δηαγξαθέο βαζηθψλ άξζξσλ ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 

1899, πνπ δεκνζηεχηεθαλ σο Πξηγθηπηθά Γηαηάγκαηα ζηελ Δπίζεκν Δθεκεξί-

δα ην επηέκβξην θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1900. Σν ζχλνιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαβνιψλ, παξφιν πνπ θάιππηαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο εθ-

παηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απνζθνπνχζαλ ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κέζσ 

κείσζεο εμφδσλ θαη αχμεζεο εζφδσλ.  

 Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεκαληηθή απνθεληξσηηθή πξνζπάζεηα απφ ηνπο Δ-

πάξρνπο θαη Ννκαξρηαθνχο Δπηζεσξεηέο κεηά απφ αλάζεζε ηνπ πκβνχινπ λα 

γλσκνδνηήζνπλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ, ψζηε ν αξηζ-

κφο ηνπο λα κελ εμαξηάηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 Καηά ηελ πξψηε δηεηία απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κξεηηθήο 

Πνιηηείαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 1899, ε λνκνζεηηθή εμνπζία άλεθε εμ’ νινθιήξνπ 

ζηνλ Ηγεκφλα, ν νπνίνο κε πξνζσξηλά δηαηάγκαηα έζεηε ζε εθαξκνγή φινπο 

ηνπο αλαγθαίνπο λφκνπο, νη νπνίνη βέβαηα έπξεπε λα θηλνχληαλ εληφο ησλ νξί-

σλ ηνπ πληάγκαηνο θαη λα έρνπλ νκφθσλα απνθαζηζηεί απφ ην πκβνχιηφ 

                                                             
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζημορ Δθημεπίρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ 

Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1,2. 
11

 Βι. αξίπνιν Νηθφιαν, Σν Κξεηηθφ πληαγκαηηθφ Γίθαηνλ ελ ζπγθξίζεη πξνο ην εκέηεξνλ θαη ηα 

ησλ μέλσλ θξαηψλ, Βαζηιηθή Σππνγξαθεία Ραθηάλε – Παπαγεσξγίνπ, Δλ Αζήλαηο, 1902, ζει.4,5. 
12 Δθεκεξίδα «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Απξηιί-

νπ 1899. 
13 Δθεκεξίδα «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζκφο 50, Δλ 

Υαλίνηο ηε 1 Απγνχζηνπ 1901. 

 



 
39 

 

ηνπ. Οη χκβνπινη δηνξίδνληαλ θαη παχνληαλ απφ ηνλ Ηγεκφλα θαηά ηε ζέιε-

ζή ηνπ. 

 

1.3 Σκοπός 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ παηδεία, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ ηζηνξία ηνπ λνκνχ Υαλίσλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1900-1901, κέζα απφ ηηο ζε-

ιίδεο ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ θαη έγγξαθα ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Παηδείαο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ηέζεθαλ νη παξαθάησ επηκέξνπο ζηφρνη:  

 Γηαπίζησζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Γεκνζίαο 

Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ζπλα-

θφινπζα ησλ θηλήζεσλ γηα πεξηζηνιή εμφδσλ θαη αχμεζε εζφδσλ. 

 Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Δθπαί-

δεπζεο, ησλ αλαγθαίσλ πξνζφλησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο πξνζσπηθνχ θαζψο 

θαη ησλ εμεηάζεσλ ηνπο 

 Καηαγξαθή ησλ δηνξηζκψλ, απνιχζεσλ, παξαηηήζεσλ, κεηαζέζεσλ θαη ηνπν-

ζεηήζεσλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 1899-1900 θαη 1900-1901, ψ-

ζηε λα δηαπηζησζεί ε πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο θαηά ηε κειεηψ-

κελε ζρνιηθή ρξνληά.                                                                                                                                                                                                                            

 Παξνπζίαζε ηεο απνθεληξσηηθήο πξνζπάζεηαο θαζνξηζκνχ ζρνιηθψλ πεξηθε-

ξεηψλ απφ ηνπ Δπάξρνπο θαη Ννκαξρηαθνχο επηζεσξεηέο , ψζηε λα κελ θαζν-

ξίδνληαη θάζε ρξφλν απφ ηελ αξρή νη έδξεο ησλ ζρνιείσλ 

 Καηαγξαθή ηδξχζεσλ, επαληδξχζεσλ, ππνβηβαζκψλ θαη πξναγσγψλ εθπαη-

δεπηεξίσλ ζην λνκφ Υαλίσλ θαηά ηα ζρνιηθά έηε 1899-1900, 1900-1901, 

1901-1902, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο.  

 Γηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ σο κέζν επηκφξθσζεο ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ θαη θξηηηθήο ζηα πεπξαγκέλα ηεο δηνίθεζεο.  

 Η αλάδεημε ηνπ ζπλεδξίνπ δεκνδηδαζθάισλ πνπ έιαβε ρψξα ζηα Υαληά ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1901 θαη ησλ πνξηζκάησλ ηνπ. Έλα ζπλέδξην θαηλνηφκν κε εηζα-

γσγή φξσλ πνπ αθφκε θαη ζήκεξα απνηεινχλ δεηνχκελν παξά δεδνκέλν φπσο 

ε απηελέξγεηα θαη πξαθηηθέο δηδαζθαιίεο.  
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 Η παξνπζίαζε πηπρψλ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ησλ Υαλίσλ κέζα απφ θχιια ηνπ 

ηνπηθνχ ηχπνπ. 

 

1.4 Ερεσνηηικά ερωηήμαηα  

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έ-

ξεπλαο είλαη ηα θάησζη
14

: 

 

 Πφζν επίθαηξα ήηαλ ηα δεηήκαηα ηεο έλσζεο θαη ηεο παηδείαο γηα ηε λενζχ-

ζηαηε Κξεηηθή Πνιηηεία; 

 Πνηα ήηαλ ε εηθφλα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Γεκνζίαο 

Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηελ λενζχζηαηε Κξεηηθή Πνιηηεία; 

 Πψο επελδχζεθε ην πνζφλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Παηδείαο απφ ηνλ αξκφδην 

χκβνπιν; 

 Πψο απνδεηθλχεηαη ε πξφζεζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ 

ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο; 

 Πνηνη ήηαλ νη ζθνπνί θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Γεκνηηθήο εθπαίδεπ-

ζεο  

 ε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαλ νη Γεκνδηδάζθαινη θαη κε πνην ηξφπν ε πνιη-

ηεία εμνηθνλνκνχζε πφξνπο  ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ζηελ ππεξεζία κε κηα 

ζρεηηθή επειημία;  

 Πφζνη εθπαηδεπηηθνί εξγάζηεθαλ ζην λνκφ Υαλίσλ ην 1900-1901 θαη ηη θαλε-

ξψλεη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ; 

 Πνηα ζηξαηεγηθή αθνινχζεζε ν χκβνπινο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη 

Θξεζθεπκάησλ γηα λα ζπζηεκαηνπνηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ λν-

κνχ θαη ηεο λήζνπ, ψζηε λα κελ νξίδνληαη νη έδξεο ησλ ζρνιείσλ θάζε ρξφλν 

απφ ηελ αξρή; 

 Πφζα ζρνιεία δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ιεηηνχξγεζαλ ζην λνκφ Υαλίσλ ην 

1900-1901 ; Ση αλαδεηθλχεη ε ζχγθξηζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο κε ηελ ακέζσο πξν-

εγνχκελε θαη επφκελε ρξνληά; Πνην είδνο ζρνιείνπ επηθξαηεί σο πνζνζηφ 

ζηηο ηδξχζεηο ηνπ 1900-1901 θαη ηη θαλεξψλεη απηφ ; 

                                                             
14 Οη ζρεηηθέο απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα βξίζθνληαη ζηηο ζει.325-330 ηνπ παξφληνο ηφ-

κνπ.      
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 Πψο ήηαλ νξγαλσκέλε ε κέζε εθπαίδεπζε ζηα Υαληά; Πνηνο ν ξφινο ησλ 

παηδνλφκσλ ;  

 Με πνηνπο ηξφπνπο ν ηνπηθφο ηχπνο ζπλέβαιε ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο; 

 Πνηα είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ ζηελ αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ πιαη-

ζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ε Κξεηηθή Πνιηηεία νξγάλσλε ηελ εθπαίδεπζε ησλ ηέ-

θλσλ ηεο; 

 Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηεο Βνπιήο πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ 1901; Δπη-

ηξεπφηαλ ε αλάκεημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία;  

 Πνηα ήηαλ ηα  βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ πνπ εθαξκφ-

ζηεθε ζηηο εθινγέο ηνπ 1901; 

 Πνηεο ήηαλ νη πξνζδνθίεο ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο λένπο βνπιεπηέο; 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

«ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ» 

 

2.1 Η επιλογή ηης έρεσνας 

 

    Έρνληαο σο ζηφρν ηελ ζεκειίσζε θαη αλαδφκεζε γεγνλφησλ θαη ζπλαθφινπζσλ 

ζπκπεξαζκάησλ κέζσ ζπζηεκαηηθήο θαη αληηθεηκεληθήο έξεπλαο καξηπξηψλ, νη ν-

πνίεο έπξεπε λα αμηνινγεζνχλ θαη ζπλδπαζηνχλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηα-

ηξηβή επηιέρζεθε ε ηζηνξηθή έξεπλα. Δμάιινπ ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο έξεπλαο βνεζά 

ζηελ επίιπζε ζχγρξνλσλ πξνβιεκάησλ κε βάζε παξφκνηα παξειζνληηθά. Δηδηθά 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ε ζπκβνιή ηεο είλαη ζεκαληηθφηαηε, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

παηδαγσγνί εξρφκελνη ζε επαθή κε παιαηφηεξεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο, έρνπλ ηε δπ-

λαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο ζχγρξνλεο θαη αλ ρξεηαζηεί λα ηηο επαλαδηαηππψζνπλ. 

ηε ζπγθεθξηκέλε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ε ηζηνξηθή έξεπλα ζπλέβαιε ζε κηα νινθιε-

ξσκέλε θαηαλφεζε ηεο ζπζρέηηζεο ηεο πνιηηηθήο, ηνπ ηχπνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Ο 

ηνπηθφο ηχπνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ αλήθεη ζηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα ηνπ ηχ-

πνπ πνπ εθδηδφηαλ ζην λνκφ Υαλίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο 

(1898-1913) θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έγθεηηαη ζηελ εμαληιεηηθή 

κειέηε ηνπ θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο βαζηθή πεγή αλάδεημεο ηεο παηδείαο, ηεο εθ-

παίδεπζεο θαη ηεο ηζηνξίαο ζην λνκφ Υαλίσλ θαηά ην 1900-1901. Αλακθίβνια ε κε-
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ιέηε εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ είλαη κηα δπζρεξήο εξγαζία εηδηθά φηαλ ππάξρεη πν-

ιχ πιηθφ. Σα πεξηερφκελα ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παη-

δεία ζηα Υαληά θαη ζε φιε ηε λήζν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ αξρεηαθψλ 

θαθέισλ ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ ηελ 

πεξίνδν 1900-1901 αλαδεηθλχνληαη. Σα δηαηάγκαηα θαη νη εγθχθιηνη εθπαηδεπηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ, φληαο ζεκέιην ηεο ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο αλάπηπμεο, απνηεινχλ αληη-

θείκελν εμαληιεηηθήο επεμεξγαζίαο. Η δηαζχλδεζε ησλ εληνιψλ ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο κε ζπλαθείο δεκνζηεχζεηο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηνλ ηνπηθφ ηχπν 

θαη κε αλάινγν αξρεηαθφ πιηθφ ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο 

θαη Θξεζθεπκάησλ αλαιχνληαη δηεμνδηθά. ε μερσξηζηφ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ζπ-

ζηεκαηηθά ε ηνπηθή ηζηνξία ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. 

    Γελ πξέπεη εδψ λα παξαιείςνπκε πσο ε ηζηνξηθή έξεπλα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπ-

ζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπηθήο απηνδηνί-

θεζε θαη θπβέξλεζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ε θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε κηα θί-

λεζε απνθεληξσηηθήο ρξνηάο, δεηψληαο απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γλσκνδφηεζε 

γηα νξηζηηθφ θαζνξηζκφ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ, άξα θαη παγίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ πνπ ήηαλ ζπγθερπκέλεο. 

    Γεληθφηεξα ε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζεκειηψλεη έλα αίζζεκα αμηνπξέπεηαο θαη 

ππεπζπλφηεηαο γηα ην δηδαζθαιηθφ ιεηηνχξγεκα.  

    Η πξνζπάζεηα γηα ειαρηζηνπνίεζε πξνθαηαιήςεσλ θαη δηαζηξεβιψζεσλ θαη ηαπ-

ηφρξνλα γηα αληηθεηκεληθφηεηα απέδσζε ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα έλα βαζηθφ ραξαθηε-

ξηζηηθφ ηεο θαλνληζηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ έξεπλα. Πξνζπαζψληαο λα πεξηγξαθνχλ 

φιεο νη πιεπξέο ηνπ κειεηψκελνπ ζέκαηνο δφζεθε θαη κηα εξκελεπηηθή ρξνηά
15

.   

   

2.2  Σσλλογή ηων δεδομένων 

 

    Η ηζηνξηθή έξεπλα δηαθέξεη απφ επηζηήκεο φπσο ε θπζηθή ή ε ρεκεία πνπ απαη-

ηνχλ άκεζε παξαηήξεζε, γηαηί αζρνιείηαη κε ήδε ππάξρνληα δεδνκέλα. Αμηνπνηνχ-

ληαη καξηπξίεο παξειζνληηθψλ αλζξψπηλσλ ζθέςεσλ θαη καξηπξηψλ. 

    Η ζπγθέληξσζε ηζηνξηθψλ ληνθνπκέλησλ ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ην ζέκα ηεο 

Γηαηξηβήο θαη πεξηιακβάλεη ην χληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, εθπαηδεπηηθνχο 

                                                             
15 Βι. Cohen L., Manion L., Μεζνδνινγία Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, εθδ. Μεηαίρκην, 2000, ζει.70-74. 
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λφκνπο θαη εγθπθιίνπο, δηαηάγκαηα ίδξπζεο ζρνιείσλ θαη δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνυπνινγηζκνχο, γλσκνδνηήζεηο, αηηήζεηο, εθζέζεηο, πξαθηηθά, βηνγξαθίεο, ηδησηηθή 

επηζηνιή, θαηαγξακκέλεο ζπλεληεχμεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Γε-

κνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηα θχιια ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ. Όιν ην 

πξναλαθεξζέλ αξρεηαθφ πιηθφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ λα κεηαδψζεη κηα 

απζεληηθή έθζεζε γεγνλφησλ θαη ζαθψο απνηειεί πεγή πξσηνγελνχο ραξαθηήξα  

    Η ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ θσηνγξάθεζεο ή αληηγξαθήο η-

ζηνξηθψλ ληνθνπκέλησλ ζην Ιζηνξηθφ Αξρείν Κξήηεο ζηα Υαληά, ζηε Γεκνηηθή Βη-

βιηνζήθε Υαλίσλ, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ησλ Γ.Α.Κ. ζηελ Αζήλα, ζηε Μπελάθεην 

Βηβιηνζήθε – Παιαηφ Καπλεξγνζηάζην (ηκήκα Βηβιηνζήθεο ηεο Βνπιήο ησλ Διιή-

λσλ), ζην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ  «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηε Υαιέ-

πα Υαλίσλ θαη ζην Αξρείν θαη ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ιζηνξίαο Νεφηεξεο 

Διιάδαο θαη Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπη-

ζηεκίνπ Ισαλλίλσλ.   

    Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηνχληαλ εμσηεξηθή θαη ε-

ζσηεξηθή θξηηηθή ηνπο. Η κελ πξψηε είρε σο ζηφρν ηελ εμαθξίβσζε ηεο ειηθίαο ή ηεο 

παηξφηεηαο ελφο ληνθνπκέληνπ κε έιεγρν ππνγξαθψλ, ζθξαγίδσλ, γξαθηθνχ ραξα-

θηήξα, ηππνγξαθηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπσλπκίσλ. Η εζσηεξηθή θξηηηθή, ζαθέζηαηα 

πην απαηηεηηθή απφ ηελ εμσηεξηθή, ζθφπεπε ζηελ απνθάιπςε ηεο αξκνδηφηεηαο, ηεο 

ζρεηηθφηεηαο, ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ ζπγγξαθέσλ ησλ ληνθνπκέλησλ κε ην γεγνλφο 

πνπ πεξηέγξαθαλ. Δπηπιένλ ήηαλ απαξαίηεην λα βξεζεί ν ρξφλνο πνπ κεζνιάβεζε 

απφ ην γεγνλφο θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο καξηπξίαο. Μεγάιε βαξχηεηα δφζεθε ζηελ 

ζπκθσλία εηδηθά ησλ αξζνγξάθσλ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ κε άιινπο αλεμάξηεηνπο κάξ-

ηπξεο θαη ληνθνπκέληα, φπσο ε εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο θαη ην αξρείν ηεο αλσηέ-

ξαο δηεχζπλζεο δεκνζίαο εθπαηδεχζεσο θαη ζξεζθεπκάησλ
16

.  

    Αλαγθαία ήηαλ θαη ε αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ε νπνία ζηελ ηζην-

ξηθή έξεπλα παξέρεη δεδνκέλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απν-

ζαθήληζε ηεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ ηεο χζηεξεο Σνπξθνθξαηίαο θαη ηεο Κξεηηθήο Πν-

ιηηείαο.   

    ρεηηθέο κειέηεο γηα ηελ ηζηνξία θαη ηελ παηδεία ζηελ Κξήηε θαηά ηελ πεξίνδν 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο ππάξρνπλ, αιιά είηε αλαθέξνληαη γεληθά ζε φιε ηε Μεγαιφλε-

ζν, είηε ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, ρσξίο ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζην λνκφ Υαλίσλ 

                                                             
16 Βι. Cohen L., Manion L., φ.π., ζει.78-81. 

 



 
44 

 

θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, θαηά ηελ νπνία ν πξψηνο Δθπαηδεπηηθφο Οξ-

γαληζκφο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ππέζηε ζαξσηηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο θπζηθά ε-

θαξκφζηεθαλ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο 1900-1901 θαη επεξέαζαλ ηελ παξε-

ρφκελε παηδεία ζην ζπγθεθξηκέλν λνκφ θαη φιε ηε λήζν.  

    ην έξγν ηνπ Αληψλε Υνπξδάθε, «Η παιδεία ζηην Κπηηική Πολιηεία (1898-1913), 

εκδ.Gutenberg, Αθήνα, 2002» παξνπζηάδνληαη ηεθκήξηα ζρεηηθά κε ηελ λνκνζεηηθή 

νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο γεληθά ζε φιε ηελ Κξήηε, γηα κηα επξχηεξε πεξίνδν πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη απηή ηεο εκηαπηνλνκίαο (1879-1897), ρσξίο έκθαζε ζε θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν λνκφ.  

    Σελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο χζηεξεο Σνπξθνθξαηίαο έσο ηελ απηνλνκία θαιχπηεη θαη 

ην έξγν ηνπ Μαθξάθε Μαλφιε, «Κπηηών Παιδεία, Η παιδεία ζηην ηοςπκοκπαηούμενη 

και αςηόνομη Κπήηη – Η πεπιοσή Απκαλοσυπίος, Καζηελλίος και Βιάννος». ην έξγν 

δίλεηαη έκθαζε θαη αλαδεηθλχεηαη ε παηδεία ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε. 

    Σα ηξία πξψηα ρξφληα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο θαιχπηεη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

ηεο Γήκεηξαο Μφζρνπ «Βαζική Δκπαίδεςζη και κοινυνική οπγάνυζη ζηην Κπήηη ηην 

εποσή ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ» ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζην λνκφ Υαλίσλ θαη ζηελ 

νπηζζνδξφκεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ηνπ λνκνχ θαη ηεο λήζνπ επξχηεξα.   

    Η κειέηε ηνπ Υνπξδάθε Α., «Ο Δλεύθεπιορ Βενιζέλορ και η εκπαίδεςζη ζηην Κπη-

ηική Πολιηεία»
 17 

, φπσο απηή αλαθνηλψζεθε ζην ζπλέδξην «Η Δκπαιδεςηική Πολιηική 

ζηα σπόνια ηος Δλεςθεπίος Βενιζέλος», αλαθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνζαλαην-

ιηζκνχο ηνπ ζπνπδαίνπ πνιηηηθνχ, επί θξεηηθνχ εδάθνπο.  

 

2.3 Το σλικό ηης έρεσνας 

 

    Οη θχξηεο πεγέο απ’ φπνπ αληιήζεθαλ ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα ηεο δη-

δαθηνξηθήο δηαηξηβήο ήηαλ νη θάησζη: 

 

 I.A.K., θάθεινο «Κπηηική Πολιηεία. Α.Γνζη Παιδείαρ κ Θπηζκεςμάηυν 1900-

1901,Δλληνοδιδαζκ.εξεηάζειρ κ σολ.Πεπιθέπειερ» 

 

                                                             
17 Βι. Υνπξδάθε Α., Ο Διεχζεξηνο Βεληδέινο θαη ε εθπαίδεπζε ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία, ζην ζπιινγη-

θφ έξγν Η Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ζηα ρξφληα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ, 

εθδ.Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 2004.  
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 Ι.Α.Κ., θάθεινο «Κπηηική Πολιηεία, Ανυηέπα Γιεύθςνζη Παιδείαρ και Θπη-

ζκεςμάηυν 1901-1905, Έγγπαθα διάθοπα» 

 

 Ι.Α.Κ., Βηβιίν Πξαθηηθψλ , 1899- Μαΐνπ 1906, Γπκλάζην Υαλίσλ. 

 

 Ι.Α.Κ., Βηβιίν δηδάθηξσλ, 1901-1906, ηφκνο 1 (ηίηινο πνπ δφζεθε απφ ην Αξ-

ρείν), Βηβιίν Τιηθνχ/Γπκλάζηνλ ελ Υαλίνηο/ Βηβιίνλ εηζπξάμεσο δηδάθηξσλ. 

ρ. Έηνο 1901-02-03 (ηίηινο πξσηφηππνπ βηβιίνπ). 

 

 Δθεκεξίδεο «Παηπίρ», «Ένυζιρ», «Κένηπον», «Κήπςξ», «Νέα Έπεςνα» 

 

 Δθεκεξίδα «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ» 1899-1901 

 

 Πεξηνδηθφ «Ππόοδορ» 

 

    Σν ιεθηηθφ πιηθφ πνπ πεγάδεη απφ ην παξειζφλ ηεο θξεηηθήο θνηλσλίαο  θαη ρξε-

ζηκνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη σο πνηνηηθφ θαη αλαιχζεθε 

κέζσ ζπιινγήο, ηαμηλφκεζεο, ηαθηνπνίεζεο, ζχλζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη εξκελείαο 

ησλ ληνθνπκέλησλ
18

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Βι. Cohen L., Manion L., φ.π., ζει.85,86. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

« Η ΔΟΜΗΗ ΣΗ ΝΕΟΤΣΑΣΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ» 

 

    ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα απνηππώζνπκε ηε γεληθή εηθό-

λα δηνίθεζεο ζηελ Κξήηε ζε επίπεδν Αξκνζηή, πκβνύισλ, Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη 

ηε ζέζε ζεκαληηθόηαησλ θαη επίθαηξσλ πξνβιεκάησλ ηεο λήζνπ όπσο ε έλσζε, ε 

εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε θαη ε απνθεληξσηηθή δηνίθεζε ζηελ θαζεκεξηλή θνηλσληθν-

πνιηηηθή δσή. Ζ έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο λήζνπ ην 1900-1901 είλαη 

απαξαίηεην ζηνηρείν, ώζηε λα εξκελεπζεί ε εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε.  

 

1.1 Η γενική εικόνα διοίκηζης και ο πόθος για Ένωζη.    

 

    Οξηνζεηώληαο ρσξνρξνληθά ην πεδίν ηεο έξεπλάο καο, κειεηάκε ηελ παηδεία, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ λνκνύ Υαλίσλ ηελ πεξίνδν 1900-1901. Γηαλύνπκε ην 

δεύηεξν ρξόλν ηεο λενζύζηαηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, όηαλ πιένλ βξίζθεηαη ζε πιήξε 

εμέιημε ε πνιηηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Πξίγθηπα Γεσξγίνπ, ηνπ Ζγεκνληθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ θαη θπζηθά ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ δειαδή ηεο Ρσζίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Αγγιί-

αο θαη ηεο Γαιιίαο. Ζ αλάπηπμε ηεο παηδείαο είρε σο βάζε Οξγαληζκό, πνπ απνηε-

ινύζε Πξηγθηπηθό Γηάηαγκα κεηά από πξόηαζε ηνπ πκβνύινπ Γεκνζίαο Δθπαηδεύ-

ζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ Νηθ.Γηακαιάθε θαη ηελ νκόθσλε γλώκε ηνπ ππόινηπνπ Ζ-

γεκνληθνύ πκβνπιίνπ απνηεινύκελνπ από ηνπο Δι.Βεληδέιν, Κσλζη.Φνύκε θαη 

Μαλ.Κνύλδνπξν, δεκνζηεπκέλν θαη ζε ηζρύ από ηηο 2 Οθησβξίνπ 1899. Φπζηθά ν 

εθπαηδεπηηθόο Οξγαληζκόο είρε σο επξύηεξε βάζε ηνπ ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ π-

ληάγκαηνο, νη νπνίεο θαηνρύξσλαλ ηελ ειεύζεξε άζθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθα-

ζίαο από πξόζσπα πνπ δηέζεηαλ ηα λόκηκα πξνζόληα έρνληαο έληηκν θαη αθέξαην ρα-

ξαθηήξα. Δπίζεο εληαζζόηαλ ζηελ επξύηεξε λνκνζεηηθή εμνπζία πνπ αζθνύζε ν Ζ-

γεκόλαο Γεώξγηνο, πάληα ζηα ζπληαγκαηηθά πιαίζηα θαη κε ηελ νκόθσλε γλώκε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηνπ, θαηαξηίδνληαο θαη εθαξκόδνληαο κε πξνζσξηλά δηαηάγκαηα όια ηα 

είδε ησλ λόκσλ ηεο πνιηηείαο άξα θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο
1
.     

    Πέξα όκσο από νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα νξγάλσζε ησλ ηνκέσλ ηεο δεκόζηαο 

δσήο, ππήξρε ν ζηόρνο ηεο Έλσζεο πνπ δηαρεόηαλ ζηνλ πνιηηηθό βίν ηεο αξηηγελνύο 

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Α-

πξηιίνπ 1899, ζει.2, 6. 
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πνιηηείαο σο δηαθαήο πόζνο ηνπ ιανύ, ζηόρνο ησλ πνιηηηθώλ αιιά θαη ηνπ Πξίγθηπα, 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο ηνπ ζηνλ εγεκνληθό ζώθν. Μαθξηά όκσο θαη από 

ηα ζύλνξα ηεο λήζνπ ην δήηεκα ηεο Έλσζεο δελ αηνλνύζε. Μηα επίζθεςε ηνπ πκ-

βνύινπ ησλ Δζσηεξηθώλ Μαλ.Κνύλδνπξνπ ζηελ Αζήλα, ζηα ηέιε ηνπ 1900, θαη θά-

πνηεο πνιηηηθέο ηνπ δειώζεηο απνηέιεζαλ αθνξκή γηα λα ζηρηεί από ηε κεγαιύηεξε 

κεξίδα ηνπ αζελατθνύ ηύπνπ ην δήηεκα ηεο Δλώζεσο ηεο Κξήηεο κεηά ηεο Διιάδνο, 

δήηεκα ιεπηό θαη εζληθό πνπ όκσο αλώξηκα θαη ππνθεηκεληθά παξνπζηαδόηαλ σο «ε-

πιλςθέν». Μάιηζηα ζηα θύιια απηά ζεκεησλόηαλ πσο ε Κξήηε έζεηε σο όξν γηα ηελ 

Έλσζε ηεο ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ειιεληθνύ ζπληάγκαηνο. Ο Μαλ.Κνύλδνπξνο ππν-

ρξεώζεθε ζε λέεο δειώζεηο γηα λα πείζεη ηελ θξεηηθή θνηλή γλώκε πσο ηίπνηε ην α-

λππόζηαην δελ γλσζηνπνίεζε, ελώ ν Πξίγθηπαο Γεώξγηνο εμέθξαζε ηε ιύπε ηνπ γηα 

ην πεξηερόκελν απηώλ ησλ δεκνζηεπκάησλ
2
. Ζ Έλσζε γηα ηνπο Κξήηεο απνηεινύζε 

ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο πνιηηηθήο ηνπο απζππαξμίαο. Δάλ ε επίλεπζε ησλ ηζρπξώλ 

επέηξεπε ηελ επαιήζεπζε ηνπ νλείξνπ ηνύηνπ θαη Κξήηεο αληηπξόζσπνη εηζέξρνληαλ 

ζηελ ειιεληθή Βνπιή, ηόηε ζα είραλ γλώκε γηα ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο Διιά-

δνο, ηελ αλαηξνπή ηεο νπνίαο επηδίσθαλ νη ραιθεπηέο ηέηνησλ δεκνζηεπκάησλ
3
.  

    Σα δεκνζηεύκαηα πεξί ηεο επηθείκελεο απνθαηαζηάζεσο ηεο Κξήηεο απαζρόιεζαλ 

θαη ηελ εθεκεξίδα «Παηπίρ» ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, απόζπαζκα άξζξνπ ηεο νπνίαο α-

λαδεκνζίεπζε ε «Παηπίρ» ησλ Υαλίσλ ζηηο 16-1-1901. Σα επηθξηηηθά ζρόιηα γηα ηηο 

αθξηηνκπζίεο πνπ δηαζπείξνληαλ ήηαλ ην ζέκα ηεο πεξηθνπήο απηήο. Δάλ ε πεγή απ-

ηώλ ησλ θεκώλ ήηαλ ειιεληθή ή θξεηηθή, ζα έπξεπε νη ππεύζπλνη λα ζπλεηδεηνπνηή-

ζνπλ πσο απηή ε πξόσξε δηάδνζε δε ζα εθθόβηδε θάπνηνλ, αθνύ θαλέλαο Σνύξθνο 

ζηξαηηώηεο δελ βξηζθόηαλ πηα ζην λεζί, αιιά κάιινλ ζα αθύπληδε ηνπο ελδηαθεξν-

κέλνπο λα καηαηώζνπλ νπνηνδήπνηε ζρέδην θη αλ ππήξρε. Δάλ ε πεγή βξηζθόηαλ ζην 

ραιθεπηήξην ηεο Πύιεο, ζηόρνο ησλ δνινπιόθσλ ήηαλ ε ζπθνθάληεζε ηεο  Νήζνπ 

ζηα κάηηα ησλ Δπξσπαίσλ ή ε καηαίσζε ζρεδίνπ πεξί Δλώζεσο. Ο νξζνινγηζκόο, ε 

παηξησηηθή ζύλεζε ηνπ Ζγεκόλα θαη ηνπ Ζγεκνληθνύ πκβνπιίνπ ήηαλ αλαγθαίεο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ δε ζα έδηλαλ ηελ επθαηξία ζηελ Σνπξθία λα δηεθδηθήζεη μαλά πα-

ιαηά θεθηεκέλα
4
. 

    Δίραλ ήδε παξέιζεη ζρεδόλ δύν ρξόληα ζπληεηαγκέλεο θαη απηόλνκεο δηνίθεζεο, ν 

θξεηηθόο ιαόο είρε απνδερζεί ηελ απηνλνκία πνπ ηνπ ρνξήγεζαλ νη Μεγάιεο Γπλά-

                                                
2 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.139, Υαληά, άββαην 13 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.3. 
3 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.140, Υαληά, Σξίηε 16 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1. 
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.140, Υαληά, Σξίηε 16 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.3.    
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κεηο, νη νπνίεο είραλ πξώηα εμαζθαιίζεη ηελ απειεπζέξσζή ηνπ από ηνλ ηνπξθηθό 

δπγό, ππό ηελ εγεκνλία ηνπ Πξίγθηπα Γεσξγίνπ ηνπ Β’, δεπηεξόηνθνπ πηνύ ηνπ Βαζη-

ιηά ηεο Διιάδαο Γεσξγίνπ ηνπ Α’. ηε Νήζν ζπκβίσλαλ αξκνληθά ηα δύν ζηνηρεία, 

ρξηζηηαληθό θαη κνπζνπικαληθό, κε αθνζίσζε πξνο ηνλ Πξίγθηπα. Σα δύν πξώηα 

ρξόληα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ζεζπίζηεθαλ λόκνη πνπ πξνζηάηεπαλ ηελ ηζόηεηα θαη 

ηελ ειεπζεξία ηνπ πνιίηε, ππήξρε ζεβαζκόο πξνο ηελ αηνκηθή ηδηνθηεζία, ε δηνίθεζε 

ήηαλ παηξηθή, ακεξόιεπηε θαη ε δηθαηνζύλε ιεηηνπξγνύζε θαλνληθά
5
. 

    Ζ Κξήηε, κεηά από ηόζνπο αηκαηεξνύο πνιέκνπο, πνπ έγηλαλ κε ζθνπό ηελ από-

θηεζε ηεο ειεπζεξίαο, απνιάκβαλε πιήξνπο επλνκίαο, ειεπζεξίαο θαη ηάμεσο, παξα-

δεηγκαηηθήο εζπρίαο θαη επράξηζηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ράξε ζηελ επέκβαζε 

ησλ ηεζζάξσλ Γπλάκεσλ. Τπό ηε Γηνίθεζε ηνπ Πξίγθηπα Γεσξγίνπ παληνύ παξαηε-

ξνύληαλ ηάζε πξνο πξόνδν. Πάληεο αλεμαηξέησο νη Κξήηεο κπνξνύζαλ λα ζθέπην-

ληαη θαη λα εξγάδνληαη ππέξ ηεο εζηθήο θαη πιηθήο επηπρίαο ηνπο. Όιεο νη δηεπζύλζεηο 

θαη νη ππεξεζίεο ηαθηνπνηήζεθαλ, ηα θξεηηθά δηθαζηήξηα ήηαλ επίζεο νξγαλσκέλα, 

ελώ πξνζιήθζεθαλ θαη μέλνη νξγαλσηέο γηα ηνπο δηάθνξνπο θιάδνπο, ηελ ππεξεζία 

ησλ ιηκέλσλ, ηα δεκόζηα έξγα θαη ηηο ζηαηηζηηθέο, ώζηε λα είλαη νη ηηζέκελεο βάζεηο 

ηνπ λένπ πνιηηηθνύ νηθνδνκήκαηνο ζηέξεεο. 

    ύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ν νιηθόο πιεζπζκόο ηεο λήζνπ αλεξρόηαλ ζε 

301.273 θαηνίθνπο από ηνπο νπνίνπο νη 267.266 ήηαλ ρξηζηηαλνί, νη 33.281 κνπζνπι-

κάλνη θαη 726 Ηζξαειίηεο
6
. Ο Πξίγθηπαο Γεώξγηνο ζηελ άζθεζε εγεκνληθήο εμνπζί-

αο, αξρηθά θαη ζύκθσλα κε ηελ εθεκ. «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ» 

ηεο 28
εο

 Απξηιίνπ 1899, είρε πέληε πκβνύινπο πνπ ππεξεηνύζαλ σο πξντζηάκελνη 

ζηα παξαθάησ ππνπξγεία: ν δηθεγόξνο Δι. Βεληδέινο είρε αλαιάβεη ην «Γικαιοζύ-

νηρ», ν Μαλ.Κνύλδνπξνο ην «Δζωηεπικών», ν Νηθ.Γηακαιάθεο ην «Γεκνζίαο Δθπαη-

δεύζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ», ν Κσλζη.Φνύκεο ην «Οικονομικών» θαη ν Υαζάλ θη-

ιηαλάθηο ην «ςγκοινωνίαρ και Γημόζιαρ Αζθαλείαρ». Ο ηειεπηαίνο ππεξέηεζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ππνπξγείν γηα ζπληνκόηαην ρξνληθό δηάζηεκα, αθνύ ζηηο 10 Μαΐνπ 

1899 παξαηηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε από ηνλ Υνπζεΐλ Γεληηζαξάθε
7
. 

                                                
5 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Β, αξηζ.174, Υαληά, Γεπηέξα 9 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
6 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ» έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Νν-

εκβξίνπ 1900, ζει.3. 
7 Γηα ηελ αξρηθή ζύλζεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Πξίγθηπα βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπη-

ηικήρ Πολιηείαρ» έηνο Α, αξηζ.28, Δλ Υαλίνηο ηε 28 Απξηιίνπ 1899.  Ο Υνπζεΐλ Γεληηζαξάθεο από ηηο 

10 Μαΐνπ 1899-ιόγσ παξαίηεζεο θπιηαλάθε- έσο ηηο 28 Ηνπλίνπ 1900 δηεηέιεζε ύκβνπινο πγθνη-

λσλίαο θαη Γεκνζίαο Αζθαιείαο θαη αθόηνπ απεβίσζε ηα θαζήθνληά ηνπ αλέιαβε πξνζσξηλά ν 

Μαλ.Κνύλδνπξνο. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ» έηνο Α, αξηζ.33, Δλ 

Υαλίνηο ηε 10 Μαΐνπ 1899 θαη ζηελ εθεκ. ό.π. ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.27, Δλ Υαλίνηο ηε 28 
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    Ζ Κξήηε δηαηξνύληαλ ζε πέληε λνκνύο: Υαλίσλ, θαθίσλ, Ρεζύκλεο, Ζξαθιείνπ 

θαη Λαζεζίνπ, ππήξραλ 23 επαξρίεο, 86 δήκνη θαη 1.216 ρσξηά. Ζ λήζνο είρε δύν γπ-

κλάζηα, δύν πξνγπκλάζηα θαη ηεηξαθόζηα δεκνηηθά ζρνιεία, θαιώο δηνξγαλσκέλα 

θαη δηεπζπλόκελα, αλώηεξα θαη θαηώηεξα κε πεληαθόζηνπο δηδαζθάινπο. ην λεζί 

ππήξραλ δηαζθνξπηζκέλα πελήληα ηξία ειιεληθά κνλαζηήξηα, ησλ νπνίσλ νη κνλαρνί 

είραλ ιάβεη ελεξγό κέξνο ζηηο παξειζνύζεο επαλαζηάζεηο. Οη κνπζνπικάλνη είραλ 

είθνζη επηά ηεκέλε. Οη πεξηνπζίεο ησλ Σνύξθσλ ήηαλ ζεβαζηέο θαη απνιάκβαλαλ 

όια ηα πξνλόκηα ηεο πιήξνπο ειεπζεξίαο, δελ έβιεπαλ επκελώο ηελ αιιαγή ηεο θα-

ηαζηάζεσο, αιιά ηελ αλέρνληαλ. Ο θξεηηθόο ιαόο είρε ηελ πξνζνρή ηνπ πεξηζζόηεξν 

ζηξακκέλε ζηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο. ην βξαρύ δηάζηεκα ησλ είθνζη ηεζζάξσλ κε-

λώλ ε λήζνο δηςνύζε γηα ελέξγεηα, έξγα θαη παξαρσξήζεηο, αηζζαλόκελε ηηο ζηεξή-

ζεηο ηνπ παξειζόληνο ήζειε λα αλαθηήζεη ην ρακέλν ρξόλν. Ζ θπβέξλεζε ηνπ Πξί-

γθηπα Γεσξγίνπ, ηζρπξή ιόγσ ηεο αθνζίσζεο θαη ιαηξείαο ησλ Κξεηώλ πξνο ην πξό-

ζσπό ηνπ, είρε σο ζηόρν λα εμαληιήζεη όιεο ηηο δπλαηόηεηέο ηεο γηα αλάπηπμε κε θα-

ηαζθεπή επαξρηαθώλ νδώλ, ζηδεξέλησλ γεθπξώλ, δηεπξύλζεσο ησλ ιηκέλσλ, θαηα-

ζθεπήο πδξαγσγείσλ, θπιαθώλ, ηειεθσληθνύ δηθηύνπ ζε όιε ηε λήζν, λνζνθνκείνπ, 

αξραηνινγηθνύ κνπζείνπ ζηα Υαληά θαη ζην Ζξάθιεην. Ζ Γηεύζπλζε ησλ Οηθνλνκη-

θώλ έρνληαο ππόςε ηεο πόζε σθέιεηα έρεη γηα θάπνην ηόπν ε γεσξγία είρε ήδε ζπ-

ζηήζεη δηάθνξνπο γεσξγηθνύο ζηαζκνύο πέξημ ησλ Υαλίσλ, ηνπ Ρεζύκλνπ θαη ηεο 

Νεαπόιεσο, δηέηαμε λα γίλνπλ θπηείεο ρηιηάδσλ δελδξπιιίσλ «μωπέων, σαποςπιών, 

ελαιοδένδπων και αμςγδαλέων». Όια απηά ηα είδε θαιιηέξγεηαο είραλ θέξεη ήδε 

ζπνπδαία απνηειέζκαηα, όπσο θαη ε θαιιηέξγεηα θαπλνύ.  

    Δπηπιένλ παληαρνύ ηεο λήζνπ ηδξύζεθαλ θξεηηθά ηαρπδξνκηθά γξαθεία κε ηαθηη-

θέο ππεξεζίεο ράξηο ζηελ ηθαλόηεηα απηνύ πνπ ηα νξγάλσζε, ν νπνίνο ζε έλα έηνο 

πέηπρε ηελ αθξηβή θαη ηαθηηθή ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ ηνύησλ, ππεξπεδώληαο ηηο 

δπζθνιίεο ζε έλα κέξνο πνπ ζηεξνύληαλ αθόκε νδώλ, κε απνηέιεζκα ην ηαρπδξνκείν 

λα κεηαθέξεηαη ππό έθηππσλ ηαρπδξόκσλ. Όια απηά ηα ηαρπδξνκηθά γξαθεία εμαξ-

ηηόληαλ από ηε Γεληθή Γηεύζπλζε ησλ Σαρπδξνκείσλ ζηα Υαληά, ηεο νπνίαο πξντ-

ζηάκελνο ήηαλ θαη ν ίδηνο ν νξγαλσηήο, ν Μαξίλνο. Απηόο εμάιινπ πέηπρε νη επηζην-

ιέο κε θξεηηθά γξακκαηόζεκα λα έρνπλ ειεύζεξε είζνδν ζηελ Ηηαιία. 

                                                                                                                                       
Ηνπλίνπ. Ο Κσλ.Φνύκεο από ηηο 20 Μαξηίνπ 1901 αλέιαβε πξνζσξηλά θαη ηελ Αλσηέξα Γηεύζπλζε 

Γηθαηνζύλεο, ύζηεξα από ηελ απόιπζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, δεκνζηεπκέλε ζηηο 19 Μαξηίνπ 

1901, δηόηη είρε δηαηππώζεη δεκόζηα γλώκεο επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο Έλσζεο εληειώο αληίζεηεο από ην 

θξόλεκα θαη ηελ εληνιή ηνπ Πξίγθηπα. Βι. ζηελ εθεκ. ό.π., ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.17, Δλ Υα-

λίνηο ηε 19 Μαξηίνπ 1901 θαη ζηελ εθεκ. ό.π., ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.18, Δλ Υαλίνηο ηε 20 

Μαξηίνπ 1901.  
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    Πάλησο ε ζπγθεθξηκέλε Κπβέξλεζε, ε νπνία ζηα πξώηα ηεο βήκαηα είρε λα αληη-

κεησπίζεη πνιιά αλνηρηά κέησπα, παξνπζίαδε ζίγνπξα θαη ειαηηώκαηα, δηθαηνινγε-

κέλα όκσο, όηαλ θάπνηνο εμέηαδε ηε ζπλνιηθή εξγαζία θαη δηνξγάλσζε
8
. 

    ε πιήξε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ε «Independance» ηνπ Βειγίνπ ζε αληαπόθξη-

ζή ηεο από ηα Υαληά ύβξηδε ην θαζεζηώο θαη παξίζηαλε ηελ Κξήηε σο θαθνδηνηθνύ-

κελε θαη βπζηζκέλε ζηελ αλαξρία, αλαθέξνληαο ηα θαθώο θείκελα ηεο δηθαηνζύλεο, 

ηεο δηνηθήζεσο, ησλ πκβνύισλ, ησλ πνιηηώλ, ηεο Απιήο θαη ηνπ Έζλνπο. Ζ ραληώ-

ηηθε εθεκεξίδα «Παηπίρ» εμέθξαζε ηε ιύπε ηεο πνπ κηα ηόζν έγθξηηε εθεκεξίδα δε-

κνζίεπζε ρσξίο θεηδώ αλππόζηαηα ςεύδε
 9
.   

    Ο ηνπηθόο ηύπνο πάλησο δελ εζεινηπθινύζε θαη ζεκείσλε πσο ήηαλ αλάγθε λα εη-

ζαρζεί έλα απνθεληξσηηθό ζύζηεκα δηνίθεζεο, επηινγή πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ηελ 

έγθξηζε ηεο λνκνζεηηθήο θαη εθηειεζηηθήο εμνπζίαο. Οη ειιεληθνί πιεζπζκνί πνπ 

βξίζθνληαλ ζε δνπιεία, αιιά απνιάκβαλαλ έζησ θάπνηα πξνλόκηα, όπσο πξηλ ηελ 

ίδξπζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο νη Κξεηηθνί, είραλ ζπλεζίζεη ζε έλα είδνο απνθέ-

ληξσζεο, όηαλ όινη νη θιάδνη πνπ αθνξνύζαλ ηνπο ρξηζηηαληθνύο πιεζπζκνύο απν-

καθξύλνληαλ από ηελ θεληξηθή αξρή θαη δηνηθνύληαλ κε ίδην ζύζηεκα. Οη δεκνγεξν-

ληίεο, ηα ζρνιεία, νη εθνξίεο, νη θνηλόηεηεο ήηαλ ηδηαίηεξεο αξρέο πνπ δελ είραλ άκε-

ζε ζρέζε κε ηελ ππόινηπε δηνίθεζε. Σν ζπγθεληξσηηθό ζύζηεκα, πνπ ήδε βξηζθόηαλ 

ζε πιήξε εθαξκνγή από ηελ πξώηε Κξεηηθή Κπβέξλεζε, ήηαλ αληίζεην κε ηηο πξνα-

λαθεξόκελεο έμεηο ηνπ ιανύ αιιά θαη ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ πληάγκαηνο πνπ ρά-

ξαζζε απνθεληξσηηθό ζύζηεκα, απνζπώληαο από ην θέληξν ηηο Ννκαξρηαθέο πεξηθέ-

ξεηεο, ηνπο Γήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο. ύκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ πληάγκαηνο 

(Κεθάιαην Ε, «Πεξί Γηνηθήζεσο»), ν Ννκόο ήηαλ ίδην λνκηθό πξόζσπν, ελώ ην Νν-

καξρηαθό πκβνύιην απνθάζηδε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννκνύ έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπ 

πόξνπο πνπ όξηδε γηα απηόλ ε λνκνζεηηθή εμνπζία. Οη αλάγθεο απηέο ζρεηίδνληαλ κε 

ηελ παηδεία, ηε ζπγθνηλσλία, ηα δεκόζηα έξγα, ηε γεσξγία, άιιεο εθθάλζεηο ηεο δε-

κόζηαο δσήο. Δπίζεο ε Ννκαξρία είρε ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη πξόζζεηε θνξνινγία 

                                                
8 Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε γεληθή εηθόλα δηνίθεζεο ηεο Νήζνπ πξνέξρνληαη από αληαπόθξηζε ηνπ θαζε-

γεηή ηηαιηθώλ Οπκβέξηνπ Αγθαξάλη ζηελ Ηηαιηθή «Δθημεπίδα ηος Λαού», όπσο απηή αλαδεκνζηεύηε-

θε από ηε ραληώηηθε εθεκεξίδα «Παηπίρ» ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1901. Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, 

αξηζ.148, Υαληά, άββαην 3 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.1, 2. Ο Αγθαξάλη ήδε από ηηο 19 Ννεκβξίνπ 1899 
κε πξηγθηπηθό Γηάηαγκα είρε αλαιάβεη ηε δηδαζθαιία ηεο Ηηαιηθήο γιώζζαο ζηα Αλώηεξα Γεκνηηθά 

ζρνιεία, ζηα Αλώηεξα Παξζελαγσγεία –ρξηζηηαληθά θαη κνπζνπικαληθά- θαη ζην Γπκλάζην ηνπ λνκνύ 

Υαλίσλ. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο 

ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.3.  
9 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Β, αξηζ.172, Υαληά, Πέκπηε 5 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
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γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λνκνύ, κέζα ζε όξηα πνπ έζεηε ε λνκνζεηηθή εμνπζία. Σν ύ-

ληαγκα ηειηθά ζεζκνζεηνύζε πιήξσο ρεηξαθεηεκέλνπο Ννκνύο θαη Γήκνπο θαη άξα 

έλα απνθεληξσηηθό ζύζηεκα ρσξίο θακία ακθηβνιία. Ζ εθηειεζηηθή αξρή όκσο δελ 

εθάξκνζε απηέο ηηο ππαγνξεύζεηο ηα πξώηα δύν ηνπιάρηζηνλ ρξόληα ηεο Κξεηηθήο 

Πνιηηείαο. Αληίζεηα θαηέζηεζε ηηο λνκαξρίεο θαη ηνπο δήκνπο κνλάδεο δηνηθεηηθέο 

πιήξσο εμαξηεκέλεο από ην θέληξν
10

.         

    Πέξα όκσο από ηηο επηηπρίεο θαη ηα ιάζε ησλ πξώησλ δύν εηώλ απηόλνκεο πνιη-

ηείαο, ν ζηόρνο ηεο έλσζεο κε ηελ Διιάδα παξέκελε ζην πξνζθήλην. Ο Πξίγθηπαο 

Γεώξγηνο ην θζηλόπσξν ηνπ 1900 επηζθέθζεθε ηηο Απιέο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, 

απηόθιεηνο όληαο, ηνπο παξνπζίαζε ηηο δηνηθεηηθέο εμειίμεηο, ην ζπλνιηθό έξγν ηνπ 

ζηελ Κξήηε θαη θπζηθά ηνπο αλαθνίλσζε ηνλ πόζν ηνπ θξεηηθνύ ιανύ γηα έλσζε. 

Αλαρώξεζε γηα ην ηαμίδη ηνπ ζηηο επξσπατθέο απιέο ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1900
11

 θη  

επέζηξεςε ζηελ Κξήηε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1900,  κία εβδνκάδα πξηλ ηελ επέηεην γηα 

ηα δύν ρξόληα ηεο αξκνζηείαο ηνπ ζην λεζί
12

. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίκελεο απνπ-

ζίαο ηνπ επηζθέθζεθε ηε Ρσζία, ηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Αγγιία
13

. Ζ απάληεζε 

ησλ Δπξσπατθώλ Γπλάκεσλ ζηα αηηήκαηα γηα ην εζληθό δήηεκα ηεο Κξήηεο πνπ ν 

Πξίγθηπαο ππέβαιιε, επηδόζεθε ζε απηόλ δηα κέζνπ ησλ πξνμέλσλ ζηα Υαληά. Ήηαλ 

απξνζδόθεηε θαη αλόκνηα κε ηα δεκνζηεύκαηα ησλ αζελατθώλ εθεκεξίδσλ, πνπ κη-

ινύζαλ γηα Έλσζε «ππο ηων πςλών». Σαπηόζεκε αλαθνίλσζε επηδόζεθε θαη πξνο ην 

Βαζηιηά ζηελ Αζήλα ππό ησλ εθεί πξεζβεπηώλ. Απηή ε αλαθνίλσζε δελ απνηεινύζε 

ιύζε ζην δήηεκα ηεο Δλώζεσο, όπσο έγξαθαλ νη αζελατθέο εθεκεξίδεο
14

, αιιά θα-

λέξσλε όηη εηέζε πάιη επί ηάπεηνο κε επίζεκε αλαγλώξηζε από ηελ Δπξώπε ηνπ δη-

θαίνπ θαη λνκίκνπ ησλ αμηώζεσλ ησλ Κξεηώλ. Πξηλ ηελ επίζθεςε ηνπ Πξίγθηπα Γε-

σξγίνπ, ην εζληθό δήηεκα ηεο Κξήηεο δελ ήηαλ θιέγνλ ζηε ζπλείδεζε ησλ ηζρπξώλ 

ηεο Δπξώπεο, νη νπνίνη είραλ ζρεκαηίζεη ηελ ηδέα όηη ε Κξήηε ππό ην θεθηεκέλν θα-

ζεζηώο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλε θαη δελ ππνιόγηδαλ αλ πξάγκαηη ζηε λήζν ππέθαηε ν πό-

ζνο ηεο Έλσζεο. Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ αηηεκάησλ από ηνλ Αξκνζηή εθ κέξνπο ηνπ 

παλειιελίνπ, ε Δπξσπατθή δηπισκαηία έζεζε ζηελ πξώηε γξακκή ηεο ζπδεηήζεσο ην 

                                                
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Β, αξηζ.186, Υαληά, Γεπηέξα 7 Μαΐνπ 1901, ζει.1. Βι. ζηελ εθεκ. 

«Δπίζημορ Δθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Απξηιίνπ 1899, 

ζει.5. Πξνζζέηνπκε εδώ πσο ε λνκνζεηηθή εμνπζία θαηά ηελ πξώηε δηεηία ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο 
αζθνύληαλ από ηνλ Ζγεκόλα ζε ζπληαγκαηηθά πιαίζηα θαη κε ηελ νκόθσλε γλώκε ηνπ πκβνπιίνπ 

ηνπ. Βι. ό.π., ζει.6. 
11 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.87, Υαληά, άββαην 9 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. 
12 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.123, Υαληά, άββαην 2 Γεθεκβξίνπ 1900, ζει.2. 
13 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.96, Υαληά, άββαην 30 επηεκβξίνπ 1900, ζει.3. 
14 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.153, Υαληά, άββαην 17 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.3. 
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δήηεκα ηεο Κξήηεο. Ο Ζγεκόλαο επέζηξεςε ζηε Νήζν ειπίδνληαο πνιιά γηαηί ε ζπ-

δήηεζε δηεμήρζε νκαιά. Δλώ νη πξνζδνθίεο ήηαλ άιιεο, αίθλεο εκθαλίζηεθε ε ζπ-

γθεθξηκέλε αλαθνίλσζε. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο είραλ απνθαλζεί πσο, ππό ηηο δεδνκέ-

λεο πεξηζηάζεηο, δελ ήηαλ δπλαηή ε πνιηηηθή κεηαβνιή ζηελ Κξήηε ζύκθσλα κε ηα 

αηηήκαηα ηνπ Ζγεκόλα θαη ηνπο λόκηκνπο πόζνπο ησλ Κξεηώλ, ηνπο νπνίνπο αλα-

γλώξηδε ε Δπξώπε θαη θξαηνύζε σο νθεηιέο πξνο ηελ Διιάδα. Απηή ήηαλ θαη ε νπζία 

ηεο αλαθνίλσζεο. Σν εζληθό σθέιεκα ησλ Ζγεκνληθώλ ελεξγεηώλ ήηαλ όηη ην ζέκα 

ηέζεθε θαη πάιη ππό ζπδήηεζε θαη ππό αηζηόηεξνπο από νπνηεδήπνηε άιινηε νησ-

λνύο. ην πεξηερόκελν ηεο αλαθνίλσζεο δελ ππήξρε θαλέλαο ελδνηαζκόο όηη ε κόλε 

ιύζε ήηαλ ε αηηνύκελε από ηνλ Ζγεκόλα θαη δελ δηαηππσλόηαλ θακία ακθηζβήηεζε 

αιιά απεξίθξαζηε νκνινγία ηνπ λνκίκνπ ησλ πόζσλ ηνπ Κξεηηθνύ ιανύ. Απηή ηελ 

εμέιημε, πνπ δελ ζήκαηλε ηε ιήμε ηνπ αγώλα, δελ έπξεπε νη Κξήηεο λα ηελ αληηκεησ-

πίζνπλ κε θνύξαζε. Έπξεπε ππό πλεύκα νκόλνηαο θαη ζύλεζεο λα εμνκαιύλνπλ ηα 

εκπόδηα πνπ παξαθώιπαλ ηνπο ηζρπξνύο λα επαιεζεύζνπλ εθείλε ηελ πεξίνδν ηνπο 

λόκηκνπο, όπσο νη ίδηνη απνθαινύζαλ ζηελ αλαθνίλσζε - απάληεζε, πόζνπο ησλ πν-

ιηηώλ. Σν αλαίκαθην θαη εηξεληθό έξγν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ήηαλ πνιύηηκνο πξν-

ζηάηεο πξνο ηνλ ηεξό ζθνπό. πλέπεηα ησλ εηδήζεσλ απηώλ πνπ δηαηπκπάληδε ν επ-

ξσπατθόο ηύπνο ππήξμαλ ηα γξαθόκελα ζηνλ Αζελατθό ηύπν. ε απηόλ γξαθόηαλ όηη 

ν Πξίγθηπαο ήηαλ πεξηραξήο θαη πεπεηζκέλνο πσο πέηπρε ηε ιύζε θαη βεβαησλόηαλ 

από ηηο εμ Δπξώπεο εηδήζεηο πξνο απηόλ. Σε Γεπηέξα όκσο ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 

1901 νη πξόμελνη ησλ ηεζζάξσλ πξνζηάηηδσλ Γπλάκεσλ δηεβίβαζαλ αλαθνίλσζε 

ζηνλ Πξίγθηπα Γεώξγην, εθ κέξνπο ησλ Κπβεξλήζεσλ ηνπο. Ζ αλαθνίλσζε θαηά πε-

ξηιεπηηθή κεηαθνξά αλέθεξε πσο νη ηέζζεξηο πξνζηάηηδεο δπλάκεηο ηεο λήζνπ, αθνύ 

κειέηεζαλ ηελ έθζεζε πεξί ηεο θαηαζηάζεσο ζηελ Κξήηε όπσο ππνβιήζεθε από ηνλ 

Αξκνζηή, θη έιαβαλ ππόςε ηηο πνιηηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ζπλζήθεο ηεο λήζνπ, θξν-

λνύζαλ όηη δελ ήηαλ δπλαηόλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν λα ζπληειέζνπλ 

ζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο. Τπόζρνληαλ όκσο πσο ζα 

ηεξνύζαλ ππό ζεκείσζε ηνπο λόκηκνπο πόζνπο ησλ Κξεηώλ. Οη Γπλάκεηο δεηνύζαλ 

από ηνλ Πξίγθηπα Γεώξγην, ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, λα απνηξέςεη θάζε άθαηξε ιατ-

θή δηαδήισζε, δπλακέλε λα βιάςεη ηελ θαλνληθή εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζηε Νήζν. 

Δπίζεο μεθαζάξηδαλ πσο επηζπκνύζαλ ηελ αλαλέσζε ηεο αξκνζηείαο ηνπ Πξίγθηπα 

ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο. Ζ αλαθνίλσζε, παξόηη δελ αληαπνθξηλόηαλ ζηνπο πόζνπο 

ηνπ Ζγεκόλα θαη ηνπ ιανύ, θξηλόηαλ «αβποηάηη». Οη εηιηθξηλείο θαη ζπκπαζείο εθ-
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θξάζεηο, πνπ ήηαλ ζαθείο θαη απαιιαγκέλεο από δηπισκαηηθέο - αηληγκαηηθέο πεξη-

θξάζεηο, άλνηγαλ ζηάδην γηα λέα εξγαζία
15

. 

    Ζ αληηπξνζσπεία ηνπ ιανύ, πνπ ζα πξνέθππηε από ηηο εθινγέο ηεο 15
εο

 Απξηιίνπ 

1901, δελ έπξεπε λα ζησπήζεη απέλαληη ζε απηό ην ζπνπδαίν ζηαζκό ηνπ εζληθνύ δε-

ηήκαηνο ηεο Κξήηεο, αιιά ζε απόιπην πλεύκα ζπλαίλεζεο θαη ζεβαζκνύ λα ππνβάι-

ιεη πξνο ηελ Δπξώπε ηνπο πόζνπο ηνπ ιανύ. Απηή ε θίλεζε δε ζα πξνζέγγηδε ζηε 

ιύζε ηνπ δεηήκαηνο αιιά ήηαλ θαζήθνλ ηεο Κξεηηθήο Βνπιήο. Ζ θαιή δηεηήο απην-

δηνίθεζε ζε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν επζύ δξόκν θαη ε κέιινπζα θαιή δηνίθεζε ν-

θεηιόηαλ θαη ζα νθεηιόηαλ ζηελ πεπνίζεζε όηη ε λήζνο δηέλπε κηα πεξίνδν κεζνβα-

ζηιείαο πνπ έηεηλε πξνο ηελ ηαρεία επαιήζεπζε ηνπ εζληθνύ ζηόρνπ. Ζ εζληθή απνθα-

ηάζηαζε ηνπ ιανύ εμαξηηόηαλ από ηηο απνθάζεηο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ νη νπνίεο 

νπζηαζηηθά έθξηλαλ ηελ πξόνδν ηεο απηόλνκεο πνιηηείαο ζε πεξίνδν εηξήλεο. Δγγύε-

ζε γη’ απηή ηελ ελσηηθή πνξεία απνηεινύζε ν Πξίγθηπαο, γηα όζν θαηξό είρε ηελ ίδηα 

επηζπκία κε ην ιαό ηνπ
16

. Ο ιαόο αλερόηαλ ηελ θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε-

ηά ηελ θαηάιπζε ηεο ηπξαλλίαο σο επηβεβιεκέλε, αιιά δελ ηε ζεσξνύζε ιύζε νύηε 

απνθαηάζηαζε. Γελ αξθνύληαλ ζε απηή θαη δελ απέθιεηε ην ελδερόκελν λέσλ αγώ-

λσλ
17

.             

    Ζ απόθαζε ησλ Γπλάκεσλ λα κελ πξνρσξήζνπλ άκεζα ζε Έλσζε ηεο Κξήηεο κε 

ηελ Διιάδα, θαηεγνξήζεθε από ηελ εθεκεξίδα «Βήμα ηηρ Ρώμηρ». ε άξζξν ηεο θα-

ηαθξηλόηαλ ε επηκνλή ηεο Δπξώπεο λα εκκέλεη ζην «status quo». Γηλόηαλ όκσο θαη 

αλαθνξά ζηε ζηάζε ηεο Ηηαιίαο θαηά ηε ζπδήηεζε επί ηνπ Κξεηηθνύ δεηήκαηνο, π-

πνδεηθλύνληαο πιαγίσο πσο κόλν ε Ηηαιία ππεξκάρεζε ηεο ελσηηθήο πξόηαζε ηνπ 

Ζγεκόλα
18

. ύκθσλα κε ηειεγξάθεκα από ηελ Πεηξνύπνιε πξνο ηα Αζελατθά θύι-

ια, ν νπιηάλνο δηα ηνπ πξεζβεπηή ηνπ επραξίζηεζε ηε Ρσζηθή Κπβέξλεζε γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηώηνο ζηελ Κξήηε. Σν ίδην δηάβεκα επαλαιήθζεθε θαη ζηηο άι-

ιεο δπλάκεηο πνπ αλακείρζεθαλ ζηελ Κξεηηθή ππόζεζε
19

.  

    Ζ γλώκε ησλ πκβνύισλ ηνπ Γεσξγίνπ γηα ην εζληθό δήηεκα δελ ήηαλ πεξηβεβιε-

κέλε κε θακία επηζεκόηεηα θαη νη ίδηνη ήηαλ, ρσξίο θακία ππεξβνιή, αλαξκόδηνη
20

, 

κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ ππνγξάκκηδε ηελ θαη’ επίθαζε απηνλνκία ηεο Κξεηηθήο Πν-

ιηηείαο. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο είραλ πξναπνθαζίζεη γηα ην κέιινλ ηεο ζηέιλνληαο σο 

                                                
15 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.154, Υαληά, Σξίηε 20 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.1,2. 
16 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.155, Υαληά, Πέκπηε 22 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.1. 
17 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.163, Υαληά, Σξίηε 13 Μαξηίνπ 1901, ζει.1. 
18 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.155, Υαληά, Πέκπηε 22 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.3. 
19 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.158, Υαληά, Πέκπηε 1 Μαξηίνπ 1901, ζει.2.  
20 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Α, αξηζ.165, Υαληά, άββαην 17 Μαξηίνπ 1901, ζει.1. 
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Ύπαην Αξκνζηή εθεί κέινο ηεο εζληθήο Γπλαζηείαο. ηόρνο ησλ πνιηηώλ ζα έπξεπε 

λα είλαη ε όζν ην δπλαηόλ κεγαιύηεξε πξόνδνο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κεηαβα-

ηηθήο πεξηόδνπ
21

.     

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Φαίλεηαη θαζαξά πσο κία από ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο λενζύζηαηεο Κξεηηθήο Πν-

ιηηείαο ήηαλ ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο παηδείαο. Σαπηόρξνλα ν κεγαιεπήβνινο ζηόρνο 

ηεο έλσζεο παξέκελε ζηελ πξώηε ζέζε γηα ηνλ Ζγεκόλα θαη ηνπο πνιίηεο θαη γηλόηαλ 

κε θάζε αθνξκή αληηθείκελν ζρνιίσλ από ηνλ επξσπατθό θαη αζελατθό ηύπν. Οη Με-

γάιεο Γπλάκεηο, κεηά ην ηαμίδη  ηνπ Γεσξγίνπ ην θζηλόπσξν ηνπ 1900 ζηηο Απιέο 

ηνπο, επαλέθεξαλ ηελ Έλσζε ζηε κλήκε ηνπο θαη αλαγλώξηζαλ ην δίθαην ραξαθηήξα 

ηνπ αηηήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα γηα νξγάλσζε όισλ ησλ ηνκέσλ ηεο πνιηηείαο ήηαλ 

δεδνκέλε κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, αιιά θαη θαζπζηεξήζεηο ηδηαίηεξα ζηελ θαζηέξσ-

ζε κηαο απνθεληξσηηθήο δηνίθεζεο. Οη Μεγάιεο Γπλάκεηο ήζειαλ έλα ζηαζεξό ειεγ-

ρόκελν θαζεζηώο ζην λεζί θαη ηνπο πνιίηεο αθνζησκέλνπο ζε έξγα εηξήλεο.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Βι. ζηελ εθεκ. «Κήπςξ», έηνο Α, αξηζ. 2, Δλ Υαλίνηο ηε 14 Γεθεκβξίνπ 1901, ζει.1. 
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1.2 Οι πποϋπολογιζμοί εζόδων και εξόδων για ηη χπήζη 1900. 

 

    Θέινληαο λα εξκελεχζεη θάπνηνο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ 

Κξεηηθή Πνιηηεία θαηά ην έηνο 1900-1901, νθείιεη λα ηνλ εληάμεη ζε κηα επξχηεξε 

πνιηηηθή ζηξαηεγηθή θαη λα ζηαζεί ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο λήζνπ θαηά ην 

δεχηεξν ρξφλν ηεο αξκνζηείαο.  

    Τα παξειζφληα έηε, επί Τνπξθνθξαηίαο, ηα πξαγκαηηθά έζνδα ήηαλ δέθα έσο δψ-

δεθα εθαηνκκχξηα γξφζηα, δειαδή δχν θαη ήκηζπ θαηά πξνζέγγηζε εθαηνκκχξηα θξε-

ηηθέο δξαρκέο ζε εχθνξε εηήζηα πεξίνδν. Καηά ηα άθνξα έηε πξνυπνινγίδνληαλ κφλν 

δχν εθαηνκκχξηα θαη ππήξμαλ ρξνληέο πνπ ηα έζνδα ππνιείπνληαλ θαη ησλ δχν εθα-

ηνκκπξίσλ
1
. 

    Σχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εζφδσλ ηεο ρξήζεσο 1900, δειαδή απφ ηελ 

1
ε
 Σεπηεκβξίνπ 1900 έσο ηελ 31

ε
 Οθησβξίνπ 1901, ηα έζνδα αλέξρνληαλ ζηηο 

6.471.860 δξαρκέο. Απφ απηφ ην πνζφ ην 1,4 % ήηαλ έζνδα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπ-

ζε, κε 42.000 δξαρκέο λα πξνέξρνληαη απφ ην αληίηηκν ηνπ ραξηφζεκνπ ησλ εθπαη-

δεπηηθψλ ηειψλ, ελψ νη θαηαβνιέο ησλ εθπαηδεπφκελσλ καζεηψλ ζην Ιεξνδηδαζθα-

ιείν ππνινγίδνληαλ ζηηο 8.500 δξαρκέο κε ηνπο καζεηέο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαβάιινπλ 50 δξαρκέο ην εμάκελν, δειαδή 100 δξαρκέο ην έηνο. Δπηπιένλ, ζπκκε-

ηνρή ζηα έζνδα ηεο Πνιηηείαο είραλ νη Γήκνη κε ηηο εηζθνξέο ηνπο γηα ηε Γεκφζηα 

Δθπαίδεπζε, νη νπνίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 1900 ήηαλ 39.000 δξαρκέο. Απφ πνχ αιινχ 

φκσο πξνέξρνληαλ νη πφξνη ηνπ Γεκφζηνπ Τακείνπ ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο; Οη 

6.471.860 δξαρκέο εθπνξεχνληαλ - ζε πνζνζηά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην ςεθίν ησλ 

δέθαησλ - απφ ηηο παξαθάησ πεγέο:  

 Άκεζνη θφξνη: 21,9 % (νπσξνθεπεπηηθά, ιαραληθά, ηπξνθνκηθά, γαιαθηνθν-

κηθά, αξνηξηφληα θηήλε, ιάδη, νηλφπλεπκα, κέιη, ζηαθίδα, ακχγδαια, δέξκαηα 

θαηεξγαζκέλα θ.ά.)   

 Φφξνη θαηαλαιψζεσο: 18,1 % (θφξνη θαηαλάισζεο θαπλνχ θαη άιαηνο, ηε-

ισληαθνί δαζκνί θαπλνχ, νηλνπλεχκαηνο θαη γεληθά πξντφλησλ πνπ ππφθεηλην 

ζε θνξνινγία θ.ά.) 

 Τέιε θαη δηθαηψκαηα:11,7 % (ραξηφζεκα, γξακκαηφζεκα, εθπαηδεπηηθά ηέιε, 

ηεισληαθφο δαζκφο εμαγσγήο, ηέιε αγθπξνβνιίαο θ.ά) 

                                                             
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Ένωσιρ», έηνο Α, αξηζ.2, Δλ Χαλίνηο, 16 Μαΐνπ 1901, ζει.1 
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 Μνλνπψιηα:1,7 % (ηίκεκα ηνπ εθπνηνχκελνπ ηνπκπεθίνπ πνπ βξηζθφηαλ ζε 

δεκφζηεο απνζήθεο) 

 Πξφζνδνη δεκνζίσλ θηεκάησλ, θαηαζηεκάησλ θαη λνκεκάησλ (βνζθφηνπσλ). 

Πξφζνδνη απφ έξγα θαη θαιιηέξγεηεο πνπ δηελεξγνχζε ην δεκφζην: 1,4 % (θφ-

ξνη ηρζπαιηείαο, ζπνγγαιηείαο, κηζζψζεηο δεκνζίσλ θηεκάησλ ή αθαιιηέξγε-

ησλ εθηάζεσλ, δηθαηψκαηα απφ δεκφζηα νξπρεία θαη ιαηνκεία, θαηαβνιέο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην Ιεξνδηδαζθαιείν θ.ά.)  

 Δθπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ θηεκάησλ: 0,1 %   

 Απνιήςεηο εμφδσλ πξνυπνινγηζκνχ: 2,6% (έμνδα βνπιεπηηθήο εθινγήο θα-

ηαβαιιφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο βνπιεπηέο, εηζθνξέο ησλ Γήκσλ γηα ηε 

Γεκφζηα Δθπαίδεπζε, θξαηήζεηο 1% ζηνπο κηζζνχο ησλ δεκφζησλ θαη δεκν-

ηηθψλ ππαιιήισλ θ.ά.) 

 Γηάθνξα έζνδα ηεο ηξέρνπζαο θαη παξειζνχζαο ρξήζεο: 1,6 % (εηζπξάμεηο 

απφ θαζπζηεξνχκελα έζνδα παξειζνπζψλ ρξήζεσλ θ.ά.) 

 Έζνδα ππέξ ηνπ ηακείνπ ησλ Βνεζεκάησλ: 0,6 % (πξναηξεηηθέο θξαηήζεηο 

ζηνπο κηζζνχο ησλ δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ ππαιιήισλ) 

 Έθηαθηα έζνδα: 40,3 % (λνκηζκαηνπνηία)
 2
 

    Η γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή παξαγσγή, νη ηεισληαθνί δαζκνί, ηα ραξηφζεκα, ηα 

γξακκαηφζεκα θαη νη εθπνηήζεηο ηνπκπεθίνπ απέθεξαλ κεγάιν πνζνζηφ θεξδψλ ζην 

Γεκφζην Τακείν. Όκσο ε νηθνλνκηθή αλάζα πξνήιζε απφ ηε λνκηζκαηνπνηία ε νπνία 

ζπκκεηείρε ζε πνζνζηφ 40,3 % - 2.600.000 δξαρκέο - ζηα έζνδα, εμηζνξξνπψληαο ηνλ 

ηζνινγηζκφ. Απφ ηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 1901 ηέζεθαλ ζε θπθινθνξία ηα ραξηνλνκίζκαηα 

ηεο Κξεηηθήο Τξάπεδαο ησλ 100 θαη 25 δξαρκψλ
3
. Σηηο 8 Μαξηίνπ 1901 παξειήθζε-

ζαλ ηα ράιθηλα θεξκάηηα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο πνπ απνζηάιζεθαλ απφ ην Ννκη-

ζκαηνθνπείν Παξηζίσλ. Τα ράιθηλα απηά λνκίζκαηα ήηαλ κνλφιεπηα θαη δίιεπηα, 

εηζάγνληαλ γηα πξψηε θνξά ζηε Νήζν θαη επξφθεηην λα επηθέξνπλ ζπνπδαίεο επθνιί-

εο ζηηο ζπλαιιαγέο
4
. 

    Μειεηψληαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εμφδσλ ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ 1900 θαίλνληαη μεθάζαξα νη πξνηεξαηφηεηέο ηεο απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε-

πελδχεη δεκφζηα πεξηνπζία ζπλνιηθνχ χςνπο 6.281.277 δξαρκέο. Σε έλα ζχλνιν πέ-

ληε Γηεπζχλζεσλ, ε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε θαηαηάζζεηαη ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε απφ 

                                                             
2 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημορ Ευημεπίρ τηρ Κπητικήρ Πολιτείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.13, Δλ 

Χαλίνηο ηε 26 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει. 85, 88-90.  
3 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατπίρ», έηνο Α, αξηζ.143, Χαληά, Τξίηε 23 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.2.  
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατπίρ», έηνο Α, αξηζ.162, Χαληά, Σάββαην 10 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
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πιεπξάο εμφδσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο, γηα ηε ρξήζε ηνπ 1900. Αθνινπζεί ζρεηηθφο 

πίλαθαο. 

1. Γηεχζπλζε ησλ Οηθνλνκηθψλ 32,5% (2.039.553 δξαρκέο, πνζν-

ζηά ζηξνγγπινπνηεκέλα ζηα δέθα-

ηα) 

2. Γηεχζπλζε Σπγθνηλσλίαο θαη Γεκνζίνπ 

Αζθαιείαο  

22,9% (1.444.492 δξαρκέο) 

3. Γηεχζπλζε ησλ Δζσηεξηθψλ 21,5% (1.344.214 δξαρκέο 

4. Γηεχζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη 

Θξεζθεπκάησλ  

11,9% (749.508 δξαρκέο) 

5. Γηεχζπλζε ηεο Γηθαηνζχλεο   11, 2% (703.510 δξαρκέο). 

    Φαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαηίζεηαη δεκφζηα πεξηνπζία ζπ-

λνιηθνχ χςνπο 6.281.277 δξαρκέο ζε κηα ρξνληά γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο νπηζζν-

δξφκεζεο, πσο ε εθπαίδεπζε απνηειεί ζηφρν αιιά φρη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ Κξεηη-

θή Πνιηηεία θαηά ην έηνο 1900-1901
5
.  

    Παξαθάησ επηρεηξείηαη εζηίαζε ζην πξνζσπηθφ θάζε Γηεχζπλζεο: 

Αλσηέξα Γηεχζπλζε Αξηζκφο πξνζσπηθνχ Οιηθφ πνζφ εηήζησλ κηζζψλ 

Οηθνλνκηθψλ 233 295.185 δξαρκέο 

Η πξψηε ζέζε πνπ θαηαιάκβαλε ζηηο δαπάλεο νθεηιφηαλ θπξίσο ζηε ρνξήγεζε ζηνλ 

Αξκνζηή κε 200.000 δξαρκέο εηεζίσο θαη ζε κηα ζεηξά απφ άιια έμνδα φπσο: νη α-

πνδεκηψζεηο ησλ βνπιεπηψλ, ηα έμνδα ίδξπζεο θαη ζπληήξεζεο γεσξγηθψλ ζηαζκψλ, 

νη δαπάλεο γηα γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ δήκσλ ζρεηηθά κε 

ηε γεσξγία, ηα αξδεπηηθά έξγα, νη επηζθεπέο δεκφζησλ θαηαζηεκάησλ θαη θηεκάησλ 

θαη βέβαηα νη 1.020.000 δξαρκέο γηα λνκηζκαηνπνηία σο αληίηηκν πξνκήζεηαο αξγχ-

ξνπ, ληθειίνπ θαη ραιθνχ.  

 

Αλσηέξα Γηεχζπλζε Αξηζκφο πξνζσπηθνχ Οιηθφ πνζφ εηήζησλ κηζζψλ 

Σπγθνηλσλίαο-Γεκνζίνπ 1.589 1.048.110 δξαρκέο 

                                                             
5 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημορ Ευημεπίρ Κπητικήρ Πολιτείαρ», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ Χα-

λίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1,2. 
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Αζθαιείαο 

Τν ππφινηπν πνζφ ζπκπιεξσλφηαλ απφ ηα έμνδα γηα νξγάλσζε ηαρπδξνκηθήο ππε-

ξεζίαο (ελνίθηα, έληππα θαη πιηθά), ηκαηηζκφ, αγνξά ίππσλ, θιίλεο- θιηλνζθεπάζκαηα 

γηα ηε ρσξνθπιαθή θαη απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο ηνπ αηκφπινηνπ πνπ εθηεινχζε ηα 

δξνκνιφγηα ζηε λήζν. Τν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαπαλψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο Γηεχ-

ζπλζεο αληινχζαλ ηα 1.305 ζηειέρε ηεο Χσξνθπιαθήο, πνπ δηαηξνχληαλ ζε αιινδα-

πνχο αμησκαηηθνχο θαη ππαμησκαηηθνχο θαη ηελ Κξεηηθή Γχλακε κε ελσκνηάξρεο, 

ππελσκνηάξρεο, αλζππαζπηζηέο θαη 1085 ρσξνθχιαθεο.    

 

Αλσηέξα Γηεχζπλζε Αξηζκφο πξνζσπηθνχ Οιηθφ πνζφ εηήζησλ κηζζψλ 

Δζσηεξηθψλ 108 165.101 

Η κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εηήζηα δαπάλε γηα κηζζνχο πξνζσπηθνχ θαη ηηο ζπ-

λνιηθέο επελδχζεηο ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο κηζζνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γεκφζησλ 

Έξγσλ, ην νπνίν δελ είρε θαηακεηξεζεί, ηα έμνδα θαηαζθεπήο - επηζθεπήο- ζπληήξε-

ζεο θηεξίσλ, θαηαζθεπήο - ζπληήξεζεο - αλαθαίληζεο νδψλ / γεθπξψλ θαη εθηέιεζεο 

εθινγηθνχ λφκνπ.  

 

Αλσηέξα Γηεχζπλζε Αξηζκφο πξνζσπη-

θνχ 

Οιηθφ πνζφ εηήζησλ κηζζψλ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 586 578.780 

Πεξαηηέξσ δαπάλεο αθνξνχζαλ ζηελ απνπεξάησζε ηνπ Μνπζείνπ Ηξαθιείνπ, ζηε 

δηαηξνθή καζεηψλ ηνπ Ιεξνδηδαζθαιείνπ, ζηηο ππνηξνθίεο, ζηελ πιηθνηερληθή ππν-

δνκή ζρνιείσλ θαη ζηελ θαηαζθεπή-επηζθεπή-κεηαθνξά ζξαλίσλ.  

 

Αλσηέξα Γηεχζπλζε Αξηζκφο πξνζσπηθνχ Οιηθφ πνζφ εηήζησλ κηζζψλ 

Γηθαηνζχλεο 277 453.559 

Σην νιηθφ πνζφ ησλ εηήζησλ κηζζψλ πξνζηίζεληαη ηα έμνδα γηα γξαθηθή χιε,  ηα ε-

λνίθηα ησλ Δηξελνδηθεηαθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ηνπ Πξσηνδηθεηαθνχ, νη απνδεκηψ-

ζεηο καξηχξσλ πνηληθψλ ππνζέζεσλ, ηα νδνηπνξηθά ππαιιήισλ, ε κηζζνδνζία πξν-

ζσπηθνχ θπιαθψλ (κε θαηαγεγξακκέλν), ε δηαηξνθή θπιαθηζκέλσλ θαη ηα ζπκπιε-

ξσκαηηθά έξγα ησλ ζσθξνληζηηθψλ θπιαθψλ Ιηδεδίλ. 
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ΥΜΠΕΡΑΜΑ  

    Αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηελ επηινγή ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο λα επαλδξψζεη ηε Χσ-

ξνθπιαθή κε 1.305 ζηειέρε, εθ ησλ νπνίσλ 1.085 ρσξνθχιαθεο, ελψ ηελ ίδηα ρξνλη-

θή πεξίνδν δηφξηζε ζηα ζρνιεία 492 Γηδαζθάινπο θαη θαζεγεηέο. Πνιπηειέο ην εγε-

κνληθφ θαζεζηψο, αθνχ ε εηήζηα πξηγθηπηθή ρνξεγία ησλ 200.000 δξαρκψλ (3,2% 

ζηα ζπλνιηθά έμνδα ηνπ θξάηνπο 6.281.277 δξαρκέο γηα ηε ρξήζε 1900-1901) ήηαλ 

ζρεδφλ δηπιάζηα ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαλαιψλνληαλ απφ ηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε 

Δθπαηδεχζεσο γηα θάιπςε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο γπκλαζίσλ, Ιεξνδηδαζθαιείνπ, 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (γξαθηθή χιε, νδνηπνξηθά, πιηθνηερληθή ππνδνκή, ζξαλία) θαη 

γηα ππνηξνθίεο 101.240 δξαρκέο
6
 (1,6% ζηα ζπλνιηθά έμνδα ηνπ θξάηνπο). Ο ηζνιν-

γηζκφο γηα ηε ρξήζε 1900 παξνπζίαδε ζεηηθφ πξφζεκν, ιφγσ λνκηζκαηνπνηίαο κε ηα 

έμνδα λα αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 6.281.277 δξαρκψλ, ηα έζνδα ζηηο 6.471.860 

δξαρκέο θαη ην πιεφλαζκα ζηηο 190.583 δξαρκέο. Χσξίο ηε λνκηζκαηνπνηία ηα έζνδα 

ζα κεηψλνληαλ ζηηο 3.871.860 δξαρκέο θαη ζα παξνπζηαδφηαλ έιιεηκκα 2.409.417 

δξαρκψλ
7
. Η Αλσηέξα Γηεχζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ ήηαλ 

ηνπνζεηεκέλε ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε ρξεκαηνδφηεζεο αλάκεζα ζε πέληε Γηεπζχλ-

ζεηο, απνδεηθλχνληαο πσο ε αλάπηπμε ηεο παηδεία απνηεινχζε ζαθψο ζηφρν αιιά φρη 

πξνηεξαηφηεηα.   

    Σηα ηέιε ηνπ 1901 νη θήκεο γηα ξαγδαίεο πνιηηηθέο κεηαβνιέο ζηε Νήζν ελέκελαλ, 

ρσξίο φκσο λα δηθαηψλνληαη, κε απνηέιεζκα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε λα νιηζζαίλεη. 

Η απνπζία θεθαιαίσλ θαη επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο πνιηηηθήο αβεβαηφηεηαο εκπφδηδε 

ηελ νηθνλνκηθή πξφνδν. Η κεηαβαηηθή θαηάζηαζε ππφ ηελ νπνία ηεινχζε ε Κξήηε 

ήηαλ δεδνκέλε θαη δηθαηνινγνχζε ηελ νηθνλνκηθή θάκςε, φκσο πιένλ απηή ε θαζε-

κεξηλή ζρεδφλ θεκνινγία γηα Έλσζε, πνπ ζπληεξνχληαλ, ζα νδεγνχζε ζε αθφκα πην 

αξλεηηθέο νηθνλνκηθά εκέξεο
8
. 

    Η αλάδεημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχ-

ζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ κέζσ ηεο ζχγθξηζήο ηνπ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ησλ ππφινη-

πσλ Γηεπζχλζεσλ, κπνξεί λα νινθιεξσζεί κφλν κε ηελ ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ εζφ-

δσλ θαη εμφδσλ ηνπ εηδηθνχ πξνυπνινγηζκνχ παηδείαο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο.   

                                                             
6 Γηα ην ρξεκαηηθφ πνζφ 101.240 δξαρκψλ βι. ζει. 77, ππνζ.12. 
7 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Ευημεπίρ τηρ Κπητικήρ Πολιτείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.30, Δλ 

Χαλίνηο ηε 15 Απξηιίνπ 1901, ζει.185-227.  
8 Βι. ζηελ εθεκ. «Κήπςξ», έηνο Α, αξηζ. 2, Δλ Χαλίνηο ηε 14 Γεθεκβξίνπ 1901, ζει.1.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

«Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΝ ΚΡΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΕΙΑ» 

 

    Οη εηδηθνί πξνϋπνινγηζκνί εμόδσλ ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο αλαδεηθλύνπλ ηνλ θα-

ηακεξηζκό ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο ζηηο Γηεπζύλζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα κειεηώληαο 

ηνλ εηδηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαλεξώλνληαη νη πξνζέζεηο θαη ζηνρεύζεηο ησλ αμησκαηνύρσλ όζνλ 

αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε ηεο λήζνπ.   

    Οη πξνζέζεηο απηέο απνθηνύλ ππόζηαζε κέζσ ζαξσηηθώλ αιιαγώλ πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθαλ ην επηέκβξην θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1900 ζηνλ πξώην Δθπαηδεπηηθό Οξ-

γαληζκό ηνπ 1899, πνπ θνηλό ζηόρν είραλ ηελ πεξηθνπή δαπαλώλ ζηνλ ηνκέα ηεο παη-

δείαο.   

 

2.1 Ο ειδικόρ πποϋπολογιζμόρ ηηρ Ανωηέπαρ Διεύθςνζηρ Δημοζίαρ 

Εκπαιδεύζεωρ και Θπηζκεςμάηων. 

 

    Η θύξσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ εμόδσλ ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο γηα ηε ρξήζε 

ηνπ 1900 (1
ε
 επηεκβξίνπ 1900 έσο ηελ 31

ε
 Οθησβξίνπ 1901) από ηνλ Πξίγθηπα 

Γεώξγην έπεηηα από πξόηαζε ηνπ πκβνύινπ ησλ Οηθνλνκηθώλ Κσλ.Φνύκε, θαλέ-

ξσζε ζπλνιηθά έμνδα 6.281.277 δξαρκέο. ηε δηάζεζε ησλ πκβνύισλ δίδνληαλ ζπ-

γθεθξηκέλεο πηζηώζεηο νη νπνίεο πξνζηηζέκελεο αλέξρνληαλ ζην πξναλαθεξζέλ πνζό. 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζα αλαιπζεί ν θαηακεξηζκόο ησλ πξνϋπνινγηζζέλησλ 

749.508 δξαρκώλ σο εμόδσλ ηεο Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο θαη 

Θξεζθεπκάησλ.   

    Τπήξρε κέξηκλα γηα ηηο πεξηπηώζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο νη πηζηώζεηο δελ ζα 

επαξθνύζαλ. Έπξεπε λα πιεξνύληαη όκσο θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο, δειαδή ε αλάγθε 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο λα κελ πξνέθππηε από επέθηαζε ηεο ππεξεζίαο θαη ζηελ πε-

ξίπησζε ηεο Αλσηέξαο Γηεπζύλζεσο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ ηα 

έμνδα λα αθνξνύλ ζηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία θαη ζηε δηαηξνθή ησλ εθπαηδεπόκε-

λσλ ζην Ιεξνδηδαζθαιείν
1
.  

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζκ.30, Δλ 

Υαλίνηο ηε 15 Απξηιίνπ 1901, ζει.185, 186.  
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    Ο εηδηθόο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εμόδσλ ηεο Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο ηεο Γεκνζίαο 

Δθπαηδεύζεσο θαη ησλ Θξεζθεπκάησλ θαλεξώλεη ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901. 

Αθνινπζνύλ αλαιπηηθνί πίλαθεο κε ηα πνζά πνπ δηαηέζεθαλ
2
.  

  

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

Κενηπική Υπηπεζία -  

Πποζωπικό Ανωηέπαρ Διες-

θύνζεωρ 

   

ύκβνπινο 1 700 8.400 

Γεληθόο Δπηζεσξεηήο 1 400 4.800 

Γξακκαηεύο 1 300 3.600 

Λνγηζηήο ππνγξακκαηέαο 1 200 2.400 

Γξαθέαο Α ηάμεσο 1 125 1.500 

Γξαθείο Β ηάμεσο 2 100 2.400 

Κιεηήξαο Α ηάμεσο 1 60 720 

Κιεηήξαο Β ηάμεσο 1 50 600 

Δθπίπηνληαη ιόγσ θελώλ ζέ-

ζεσλ 

 

- 

 

- 

 

1.200 

   

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ  Δηήζηα 

Γαπάλε 

Κενηπική Υπηπεζία - 

Έξοδα ςπηπεζίαρ Ανωηέπαρ Διεςθύνζεωρ Δημοζίαρ Εκπαιδεύζεωρ και 

Θπηζκεςμάηων 

 

Γξαθηθή ύιε θαζεκεξηλήο ρξήζεσο, ζέξκαλζε, θσηηζκόο, θαζαξηόηεηα, 

ηαρπδξνκηθά θαη δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο 

1.000 

ηνιή θιεηήξσλ 173 

πκπιήξσζε επίπισλ θαη βηβιηνζήθεο 1.000 

Έμνδα νρήκαηνο πκβνύινπ γηα έμη κήλεο 500 

                                                
2 Γηα ηνπο πίλαθεο βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 

Β, αξηζ.30, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Απξηιίνπ 1901, ζει.211-215.  
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Γηάθνξα απξόβιεπηα έμνδα 500 

    Σα έμνδα γηα ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηεο Αλσηέξαο Γηεπζύλζεσο ηεο Γεκνζίαο 

Δθπαηδεύζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ αλέξρνληαλ ζην πνζό ησλ 26.393 δξαρκώλ.  

 

    Η Δθθιεζία ππαγόηαλ ζηελ Αλσηέξα Γηεύζπλζε ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο θαη 

Θξεζθεπκάησλ θαη ζεκεηώλνληαη παξαθάησ ηα ζρεηηθά κε απηήλ έμνδα.  

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

Εκκληζία - 

Πποκαηαβολέρ ππορ ηα Πα-

ηπιαπσεία και επίδομα Μη-

ηποπολίηη - Επιζκόπων 

   

Πξνθαηαβνιή πξνο ηα Παηξη-

αξρεία 

 

- 

 

- 

 

4.000 

Δπίδνκα Μεηξνπνιίηε 1 700 8.400 

Δπίδνκα Δπηζθόπσλ 3 600 21.600 

Δπίδνκα Δπηζθόπσλ 4 450 21.600 

Έμνδα παξαζηάζεσο Μεηξν-

πνιίηε 

 

- 

 

200 

 

2.400 

Έμνδα παξαζηάζεσο Δπηζθό-

πνπ Κπδσλίαο θαη Απνθνξώ-

λνπ 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

1.200 

Μιζθοί Πνεςμαηικών Απση-

γών Μοςζοςλμανικών Κοι-

νοηήηων 

   

Ιεξνδίθεο 1 600 7.200 

Ιεξνδίθεο 2 350 8.400 

Αληηπξόζσπνο Ιεξνδίθνπ Η-

ξαθι. ζηελ Ιεξάπεηξα 

 

1 

 

200 

 

2.400 

Μνπθηήδεο 3 120 4.320 

Γξακκαηείο Ιεξνδηθείσλ 3 150 5.400 

Κιεηήξεο Ιεξνδηθείσλ 3 50 1.800 

Δθπίπηνληαη ιόγσ θελώλ ζέ-    
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ζεσλ - - 6.440 

Γξαθηθή ύιε Ιεξνδηθείσλ - - 120 

Αξρηξξαβίλνο 1 120 1.440 

    πλνιηθά ε Δθθιεζία απνξξόθεζε 83.840 δξαρκέο.  

  

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΤΠΗΡΔ-

ΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΑΙΑ ΓΑΠΑ-

ΝΗ 

ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑ-

ΝΗ 

Απσαιολογική ςπηπεζία - 

Πποζωπικό εθόπων, επι-

ζηαηών και θςλάκων 

   

Έθνξνη 2 300 7.200 

Δπηζηάηεο Α ηάμεσο 1 70 840 

Δπηζηάηεο Β ηάμεσο 3 60 2.160 

Φύιαθεο ζηνπο αξρ.ρώξνπο 

ηεο Γόξηπλαο, Κλσζζνύ θαη 

Φαηζηνύ 

 

 

2 

 

 

35 

 

 

840 

Φύιαθαο 1 25 300 

Έξοδα Απσαιολογικήρ ςπη-

πεζίαρ 

 

 

 

 

 

 

Γξαθηθή ύιε - - 100 

Οδνηπνξηθά εθόξσλ, επνπηώλ 

θαη ινηπώλ ππαιιήισλ αξραη-

νινγηθήο ππεξεζίαο επί έμη 

κήλεο θαη’έηνο 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2.500 

Μηζζνί ηξηώλ εθηάθησλ επη-

ζηαηώλ γηα ηηο αλαζθαθέο επί 

5 κήλεο θαη’ έηνο πξνο 60 

δξαρκέο θαη γηα έθηαθηε 

θξνπξά ρσξνθπιαθήο 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

900 

Γηα αγνξά αλαθαιππηνκέλσλ 

ή δεδεισκέλσλ αξραίσλ θαηά 

ην 1/3 ηεο αμίαο ηνπο 
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- 

 

- 

 

1.500 

Γη’ ελέξγεηα αξραηνινγηθώλ 

εξεπλώλ 

 

- 

 

- 

 

500 

Μεηαθνξά, επηδηόξζσζε, 

ζηεξενπνίεζε αξραίσλ θαη 

κηθξά άιια έμνδα 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1.650 

Δπίπισζε Μνπζείνπ Υαλίσλ - - 485 

 

Γαπάλεο γηα απνπεξάησζε 

Μνπζείνπ Ηξαθιείνπ 

Νέα πίζησζε 

Τπόινηπν πίζησζεο 
 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

30.749,55 

7.450,45 

1.899 
 

    Η Αξραηνινγηθή ππεξεζία θόζηηζε ζπλνιηθά 57.175 δξαρκέο, ρσξίο λα αζξνηζηνύλ 

ζην ζπλνιηθό θόζηνο νη 1.899 δξαρκέο σο ην ππόινηπν ηεο πίζησζεο γηα ηελ απνπε-

ξάησζε ηνπ Μνπζείνπ Ηξαθιείνπ.   

 

Πξνζδηνξηζκόο ππεξεζηώλ ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

Μέζη Εκπαίδεςζη 

Πποζωπικό Γςμναζίων και 

Ππογςμναζίων 

   

Γπκλαζηαξρεύνληεο 2 285 6.840 

Γηεπζπληέο Πξνγπκλαζίσλ 2 220 5.280 

Καζεγεηέο παηδαγσγηθώλ θαη 

ηερληθώλ καζεκάησλ
3
  

3 300 10.800 

Καζεγεηέο Α ηάμεσο 8 250
4
 24.000 

Καζεγεηέο Β ηάμεσο 12 200
5
 28.800 

                                                
3 Σερληθά καζήκαηα κπνξνύζαλ λα είλαη ε Ιρλνγξαθία, ε Καιιηγξαθία, ε Ωδηθή θαη ε Γπκλαζηηθή. 
Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησ-

βξίνπ 1899, ζει.4. 
4  Όζνη δίδαζθαλ Διιεληθά (ζηηο 4 αλώηεξεο από ηηο ζπλνιηθά 7 ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ), Μαζεκαηηθά 

θαη Φπζηθή είραλ κεληαίν κηζζό 250 δξαρκέο. Βι. ό.π., ζει.5.  
5 Όζνη δίδαζθαλ Διιεληθά ζηηο 3 θαηώηεξεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ πιεξώλνληαλ κε 200 δξαρκέο κε-

ληαίσο. Βι. ό.π., ζει.5. 



68 

 

Καζεγεηέο ηερληθώλ καζεκά-

ησλ 

 

2 

 

100 

 

2.400 

Καζεγεηήο ηερληθώλ καζεκά-

ησλ 

 

1 

 

25 

 

300 

Δπηζηάηεο α’ ηάμεσο 2 60 1.440 

Δπηζηάηεο β’ ηάμεσο 2 50 1.200 

Τπεξέηεο 2 30 720 

Παηδνλόκνη από 1 Φεβξνπα-

ξίνπ 1901 

 

2 

 

100 

 

1.400 

Παηδνλόκνη από 1
 
Φεβξνπα-

ξίνπ 1901 

 

2 

 

70 

 

980 

Έξοδα Γςμναζίων και Ππο-

γςμναζίων 

   

Γηα Γξαθηθή ύιε  - - 320 

Οδνηπνξηθά θαζεγεηώλ - - 250 

    Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ην πξνζσπηθό Γπκλαζίσλ, Πξνγπκλαζίσλ ήηαλ 84.160 

δξαρκέο θαη ηα έμνδα ησλ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ 570 δξαρκέο. 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

Ιεξνδηδαζθαιείν- 

Πξνζσπηθό Ιεξνδηδαζθαιείνπ 

   

Γηεπζπληήο  1 250 3.000 

Καζεγεηέο 5 200 12.000 

Ιαηξόο 1 40 480 

Μάγεηξαο 1 50 600 

Οηθνλόκνο 1 30 360 

Τπεξέηεο  3 20 720 

Έμνδα Ιεξνδηδαζθαιείνπ    

Γηαηξνθή καζεηώλ - - 18.000 

Φάξκαθα θαη θαζαξηόηεηα - - 700 
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Γηα γξαθηθή ύιε ζπκπεξη-

ιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαζπ-

ζηεξεκέλεο ηεο ρξήζεσο 

1899. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

120 

Γηα αληίηηκν κηαο δπκσηηθήο 

κεραλήο 

- - 300 

Γηα αληίηηκν κηαο δπκσηηθήο 

κεραλήο 

- - 300 

 

    Σν Ιεξνδηδαζθαιείν απνξξόθεζε από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ην πνζό ησλ 36.280 

δξαρκώλ.  

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

Επιθεωπηηέρ Δημοηικήρ 

Εκπαιδεύζεωρ - 

Πποζωπικό Επιθεωπηηών 

   

Ννκαξρηαθνί Δπηζεσξεηέο 4 300 14.400 

Βνεζνί επηζεσξεηώλ επί 1 

κήλα 

 

4 

 

125 

 

500 

Γξαθείο επηζεσξεηώλ επί 11 

κήλεο 

 

4 

 

80 

 

3.520 

Έξοδα ςπηπεζίαρ επιθεωπη-

ηών 

 

 

 

 

 

 

Οδνηπνξηθά γελ.επηζεσξεηή 

θαη λνκαξρηαθώλ επηζεσξε-

ηώλ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2.750 

Γηα ηα νθεηιόκελα ζε απηνύο  

(γελ.επηζεσξεηή θαη 

λνκ.επηζεσξεηέο) εθ ηεο ρξή-

ζεσο 1899 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

250 

Γηα γξαθηθή ύιε θαη δηάθνξεο 

άιιεο κηθξέο δαπάλεο 

- -  

400 
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    Η ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηνπο Δπηζεσξεηέο Γεκνη. Δθπαηδεύζεσο ήηαλ 21.820 

δξαρκέο.  

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΤΠΗΡΔ-

ΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Δημοηική Εκπαίδεςζη - 

Πποζωπικό Δημοηικών σο-

λείων και Παπθεναγωγείων 

   

Γηδάθηνξεο θηινινγίαο ή πξνιύ-

ηεο ζενινγίαο 

 

5 

 

180 

 

10.800 

Γηδάζθαινη 5 150 9.000 

Γηδάζθαινη πξσηνβάζκηνη 6 140 10.080 

Γηδάζθαινη δεπηεξνβάζκηνη θαη 

δηδαζθάιηζζεο 

 

22 

 

120 

 

31.680 

Γηδαζθάιηζζεο δεπηεξνβάζκηνη 5 105 6.300 

Γηδάζθαινη δεπηεξνβάζκηνη θαη 

δηδαζθάιηζζεο 

 

14 

 

100 

 

16.800 

Γηδαζθάιηζζεο 4 90 4.320 

Γηδάζθαινη / δηδαζθάιηζζεο 46 80 44.160 

Γηδάζθαινη / δηδαζθάιηζζεο 8 70 6.720 

Γηδάζθαινη / δηδαζθάιηζζεο 72 60 51.840 

Γηδάζθαινη / δηδαζθάιηζζεο 10 55 6.600 

 

Γηδάζθαινη / δηδαζθάιηζζεο 65 50 39.000 

Γηδάζθαινη / δηδαζθάιηζζεο 36 45 19.440 

Γηδάζθαινη / δηδαζθάιηζζεο 97 40 46.560 

Γηδάζθαινη / δηδαζθάιηζζεο 61 35 25.620 

Δπηζηάηεο α’ ηάμεσο 18 50 10.800 

Δπηζηάηεο β’ ηάμεσο 8 40 3.840 

Δπηζηάηεο γ’ ηάμεσο 5 20 1.200 

Γηα πξόζζεην πξνζσπηθό γηα 

ελδερόκελε πξναγσγή ή ίδξπζε 

ζρνιείνπ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5.000 

Δθπίπηνληαη ιόγσ θελώλ ζέζεσλ  

- 

 

- 

 

5.000 
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Έμνδα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο    

Οδνηπνξηθά δηδαζθάισλ γηα α-

ζθήζεηο/εμεηάζεηο, ζπκπεξηιακ-

βαλνκέλσλ θαη ησλ νθεηινκέλσλ 

ζε απηνύο ακνηβώλ, ηηο νπνίεο 

δηθαηνύληαλ λα ιακβάλνπλ ιόγσ 

εθηάθησλ ππεξεζηώλ θαηά ηε 

ρξήζε 1899, κεηαθνξηθά βηβιί-

σλ θαη κηθξά άιια έμνδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.500 

Γηα γξαθηθή ύιε - - 2.000 

    Σν ζπλνιηθό θόζηνο πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό όζνλ αθνξά ηε Γεκν-

ηηθή Δθπαίδεπζε ήηαλ 350.260 δξαρκέο.  

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΤΠΗΡΔ-

ΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑ-

ΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑ-

ΝΗ 

Γενικά έξοδα ζσολείων    

Γηα βηβιία, καζεηνιόγηα, 

ραξηί εληύπσλ, ειέγρσλ, δεηη-

θά βηβιίσλ, θάθεινη, έπηπια 

θαη ζθεύε δεκνηηθώλ ζρνιεί-

σλ, Ιεξνδηδαζθαιείνπ θαη 

Μέζεο Δθπαηδεύζεσο  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3.500 

Έμνδα ζρνιηθώλ ενξηώλ - - 500 

Υάξηεο Κξήηεο θαη δεηηθά 

απηώλ 

 

- 

 

- 

 

2.000 

Οδνηπνξηθά ππαιιήισλ γηα 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία 

- - 150 

    Σα γεληθά έμνδα ησλ ζρνιείσλ ππνινγίδνληαλ ζηηο 6.150 δξαρκέο.  

 

 

 

 

 



72 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

Υποηποθία    

Τπνηξνθία καζεηή ζην Ηξά-

θιεην 

 

- 

 

20 

 

240 

Τπνηξνθία Άλλαο Καζηκάηε 

επί νρηώ κήλεο 

 

- 

 

70 

 

560 

Τπνηξνθία Λένληνο Καιν-

θαηξηλνύ  

από 1 Μαξηίνπ 1901 

 

 

- 

 

 

250 

 

 

1.500 

Τπνηξνθία Σζειεπή Γαζθα-

ινγηάλλε 

 

- 

 

100 

 

600 

     Οη ππνηξνθίεο απνξξόθεζαλ ζπλνιηθά 4.400 δξαρκέο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό. 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ  

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

Έθηαθηα έμνδα     

 Βνεζόο ινγηζηή, ππνγξακκα-

ηέα Αλση.Γηεπζύλ. 

 

- 

 

120 

 

1.440 

πλδξνκή ζηνλ παλεγπξηζκό 

ηεο εθαηνληαεηεξίδνο ηνπ ν-

ισκνύ 

 

 

 

- 

 

 

 

610 

 

 

 

610 

Γηα θαηαζθεπή ζξαλίσλ, επη-

ζθεπή θαη κεηαθνξά ηνπο 

 

- 

 

60.000 

 

60.000 

Γη’αγνξά δηδαθηηθώλ νξγάλσλ 

(όξγαλα γπκλαζηηθήο, θπζη-

θήο, ρεκείαο, γεσγξαθηθνί 

ράξηεο, ηζηνξηθνί πίλαθεο 

θ.η.ι.)  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

5.000 

 

 

 

 

5.000 

Ακνηβή εμεηαζηώλ δηδαζθά-

ισλ 

 

- 

 

2.160 

 

2.160 

πλδξνκή ζρνιώλ απόξσλ    
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παίδσλ - 1.000 1.000 

πλδξνκή Κξεηηθώλ (πεξη-

ιακβαλόλησλ επίζεκα έγγξα-

θα ηειεπηαίαο επαλαζηάζεσο) 

 

 

 

- 

 

 

 

500 

 

 

 

500 

πλδξνκή δη’ εθαηό ζώκαηα 

σθέιηκσλ βηβιίσλ  

 

- 

 

400 

 

400 

Γη’απνπεξάησζε ζρνιήο 

Γαύδνπ 

 

- 

 

100 

 

100 

    Σα έθηαθηα έμνδα αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 71.210 δξαρκώλ. 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΤΠΗΡΔ-

ΙΩΝ 

ΑΣΟΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΑ-

ΠΑΝΗ 

ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑ-

ΝΗ 

Έξοδα παπελθοςζών σπή-

ζεων 

   

 

Έμνδα θεθιεηζκέλσλ ρξήζε-

σλ. Γηαθνξά κηζζνδνζίαο ε-

πηζθόπσλ από 23 Οθησβξίνπ 

1898 κέρξη 31 Απγνύζηνπ 

1899. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4.250 

Καζπζηεξνύκελεο κηζζνδνζί-

εο δηαθόξσλ δηδαζθάισλ, π-

πνηξνθίεο θαη θαζπζηεξνύκε-

λα νδνηπνξηθά έμνδα δηαθό-

ξσλ ππαιιήισλ ηνπ νηθνλν-

κηθνύ έηνπο 1899   

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3.000 

    Σα έμνδα παξειζνπζώλ ρξήζεσλ ήηαλ ζπλνιηθά 7.250 δξαρκέο.    

   

    Αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα έμνδα ηεο Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο Παηδείαο θαη Θξεζθεπ-

κάησλ αλά ππεξεζία, πνπ θαηαιήγεη ζην ζπλνιηθό άζξνηζκά ηνπο.  

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

Κεληξηθή Τπεξεζία  26.393 δξαρκέο / 3,5 % 

Δθθιεζία  83.840 δξαρκέο / 11,2 % 
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Αξραηνινγηθή Τπεξεζία  57.175 δξαρκέο / 7,6 % 

Μέζε Δθπαίδεπζε  84.160 δξαρκέο / 11,2 % 

Έμνδα Γπκλαζίσλ θαη Πξνγπκλαζίσλ       570 δξαρκέο / 0,1 % 

Ιεξνδηδαζθαιείν  36.280 δξαρκέο / 4,8 % 

Δπηζεσξεηέο Γεκνη.Δθπαηδεύζεσο  21.820 δξαρκέο / 2,9 % 

Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε 350.260 δξαρκέο / 46,7 % 

Γεληθά έμνδα ζρνιείσλ     6.150 δξαρκέο / 0,8 % 

Τπνηξνθίεο     4.400 δξαρκέο / 0,6 % 

Έθηαθηα έμνδα   71.210 δξαρκέο / 9,5 % 

Έμνδα παξειζνπζώλ ρξήζεσλ     7.250 δξαρκέο / 1% (ζηξνγγπινπνίεζε 

ζην ςεθίν ησλ δέθαησλ ζηα παξαπάλσ 

πνζνζηά) 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ 749.508 δξαρκέο / 100 %   

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ  

    Πεξίπνπ ην 50% ηα ζπλνιηθήο εηήζηαο δαπάλεο ηεο Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο Παηδεί-

αο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηαιήγεη ζηε Γεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη θπξίσο ζε κηζζνύο 

δηδαζθάισλ. Φαίλεηαη εδώ μεθάζαξα ε ζηόρεπζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ζηελ αλά-

πηπμε ηεο θαηώηεξεο ή δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ 

πληάγκαηνο ηεο 16
εο

 Απξηιίνπ 1899 ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ
6
, όπσο θαη ζηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα από ην 1834. Απηό ην ζεκείν ηνκήο ησλ δύν ζπζηεκάησλ εθπαί-

δεπζεο εξγαιεηνπνηεί θαηά έλα κέξνο ηνλ πόζν ησλ Κξεηώλ γηα έλσζε κε ηελ Διιά-

δα, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο αξρηθά ηνπιάρηζηνλ. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε Γεκνηηθή εθ-

παίδεπζε αλαπηύζζεηαη, ε Μέζε πζηεξεί κε δαπάλεο πνπ θαιύπηνπλ ην 11,2% ησλ 

εηήζησλ εθπαηδεπηηθώλ εμόδσλ. Σα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο απνξξνθνύλ ην 6,4%, 

πνζνζηό πνπ είλαη παξαπάλσ από ην κηζό εθείλνπ πνπ ρνξεγείηαη ζηα Γπκλάζηα 

(11,2%), ελώ ην πνζνζηό γηα ππνηξνθίεο ππνιείπεηαη πάξα πνιύ (0,6%). Η Βνπιή 

ησλ Κξεηώλ ςήθηδε λνκνζρέδηα γηα ππνηξνθίεο ζε άπνξνπο καζεηέο, ώζηε λα ζπλε-

ρίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο εληόο ή εθηόο Κξήηεο. εκαληηθή πξνϋπόζεζε όκσο γηα ηέ-

ηνηεο παξνρέο ήηαλ ε επηζηήκε λα ήηαλ ρξήζηκε γηα ηνλ ηόπν θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ. 

Οη ζεηηθέο επηζηήκεο κε πξαθηηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη εθαξκνγή πξνθξίλνληαλ. Αξ-

                                                
6 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Α-

πξηιίνπ 1899, ζει.2. 
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λεηηθή πξνδηάζεζε είρε ν ίδηνο ν ύκβνπινο Ν.Γηακαιάθεο γηα ππνηξνθίεο ζε λνκη-

θέο ή ηαηξηθέο ζπνπδέο.  

    ην πνζνζηό 9,5% γηα έθηαθηα έμνδα ζπκπεξηιακβάλεηαη έλα πνζό 60.000 δξαρ-

κώλ (8% επί ηνπ ζπλόινπ) ην νπνίν πξννξηδόηαλ γηα θαηαζθεπή ζξαλίσλ, επηζθεπή 

θαη κεηαθνξά ηνπο. Σν πνζό απηό πξννξηδόηαλ γηα κηα ππαξθηή θαη ζνβαξή αλάγθε, 

αθνύ, ζύκθσλα κε ηνλ ύκβνπιν Ν.Γηακαιάθε, ππήξραλ εθζέζεηο Δπηζεσξεηώλ ζηηο 

νπνίεο πεξηγξαθόηαλ κε αιγεηλό ηξόπν ε θαηάζηαζε ησλ ζρνιείσλ ιόγσ  ηεο έιιεη-

ςεο ζξαλίσλ. Ο ίδηνο ζε επίζθεςή ηνπ ζην Παξζελαγσγείν Βάκνπ είδε 60 έσο 70 θν-

ξίηζηα λα θάζνληαη πάλσ ζηα πνδαξάθηα ηνπο, ζε θζαξκέλα ζξαλία θαη ηα πεξηζζό-

ηεξα ζε πέηξεο
7
. 

    Μειεηώληαο ην ηκήκα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ αλαθέξεηαη ζηε Γεκνηηθή εθπαί-

δεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξνζσπηθό Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ θαη Παξζελαγσγείσλ 

απαληαρνύ ηεο λήζνπ, παξαηεξείηαη αξρηθά κηα θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ, ε νπνία είρε 

σο βάζε ηα πξνζόληα ησλ ππαιιήισλ θαη σο ζηόρν ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε κηζζνδν-

ζία ηνπο. Τπήξραλ δηδάζθαινη πνπ ακείβνληαλ κε 180 δξαρκέο κεληαίσο θαη άιινη κε 

35 ιόγσ ησλ πξνζόλησλ ηνπο, αθνύ ε παιαηόηεηα-ρξόληα πξνϋπεξεζίαο- δελ νδε-

γνύζε ζε αύμεζε κηζζνύ. Σν άξζξν ηνπ Οξγαληζκνύ ηνπ 1899 πνπ κηινύζε γηα αύ-

μεζε 10 δξαρκώλ αλά πεληαεηία, ρσξίο ππέξβαζε ηνπ κηζνύ ηνπ αξρηθνύ κηζζνύ κέ-

ζσ κηζζνινγηθώλ απμήζεσλ, θαηαξγήζεθε ην επηέκβξε ηνπ 1900 ζηα πιαίζηα γελη-

θόηεξσλ θηλήζεσλ εμνηθνλόκεζεο πόξσλ
8
.  

    Οη 456 Γεκνδηδάζθαινη, πνπ εξγάζηεθαλ ζηνπο πέληε λνκνύο ηεο λήζνπ θαηά ην 

ζρνιηθό έηνο 1900-1901, ρσξίδνληαλ ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηνπο νξηζηηθνύο 

θαη ζηνπο πξνζσξηλνύο. Όζνλ αθνξά ηνπο νξηζηηθνύο Γεκνδηδάζθαινπο θαηεγνξην-

πνηνύληαλ πεξαηηέξσ ζε όζνπο δηέζεηαλ πηπρίν θαη ζε απηνύο πνπ πξνζιήθζεθαλ 

κέζσ ησλ Γεκνδηδαζθαιηθώλ εμεηάζεσλ
9
. Σε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 εξγάζηε-

θαλ ζε όιε ηε λήζν 56 νξηζηηθνί Γεκνδηδάζθαινη (12,3% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 456), 

εθ ησλ νπνίσλ 42 πηπρηνύρνη θαη 14 κέζσ εμεηάζεσλ. Από ηνπο 42 νη 37 ήηαλ πηπ-

ρηνύρνη ηνπ Γηδαζθαιείνπ Κξήηεο
10

 ή άιινπ ειιεληθνύ Γηδαζθαιείνπ (όζνλ αθνξά 

                                                
7 Βι. Υνπξδάθε Α., Η παηδεία ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία (1898-1913), 2002, ζει.92-95. 
8 Βι. ζει.79 παξόληνο ηόκνπ.  
9 Οη ζπγθεθξηκέλεο Γεκνδηδαζθαιηθέο εμεηάζεηο μεθίλεζαλ ζηηο 4 Απγνύζηνπ ηνπ 1900. Βι. ζηελ ε-

θεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, αξηζκόο 45 Δλ Υαλίνηο 

ηε 8 Απγνύζηνπ 1900, ζει.3.     
10 Γηεπθξηλίδεηαη πσο ηα Γηδαζθαιεία Κξήηεο αθνξνύζαλ ζε απηά πνπ ηδξύζεθαλ κε ηνλ Οξγαληζκό 

1899. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», έηνο Β, αξηζκόο 86, Δλ Υαλίνηο ηε 

2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3.     
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ηνπο άλδξεο) ή ησλ Γηδαζθαιείσλ ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο εηαηξείαο ζηελ Αζήλα ή άι-

ισλ νκνηαγώλ Παξζελαγσγείσλ (αλαθνξηθά κε ηηο γπλαίθεο). Οη ππόινηπνη 5 ήηαλ 

Γηδάθηνξεο θηινινγίαο ή πξνιύηεο ζενινγίαο. Οη νξηζηηθνί πηπρηνύρνη Γεκνδηδά-

ζθαινη πνπ δίδαμαλ ζε Γεκνηηθά ζρνιεία ην 1900-1901 απνηεινύζαλ ην 9,2% επί 

ηνπ ζπλόινπ θαη νη νξηζηηθνί Γεκνδηδάζθαινη κέζσ εμεηάζεσλ ην 3,1%. 

    Οη πξνζσξηλνί Γεκνδηδάζθαινη ήηαλ ζπλνιηθά 349 (76,5% επί ηνπ ζπλόινπ), εθ 

ησλ νπνίσλ νη 61 (13,4% επί ηνπ ζπλόινπ) απέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο Γεκνδηδαζθάισλ 

θαη είραλ βαζκό κηθξόηεξν ηνπ 5 ζηα Διιεληθά, νη 36 (7,9% επί ηνπ ζπλόινπ) πέξα-

ζαλ επηηπρώο ηηο εμεηάζεηο κε γεληθό βαζκό 5, νη 97 (21,3% επί ηνπ ζπλόινπ) απέηπ-

ραλ ζηηο εμεηάζεηο έρνληαο ιάβεη ηνπιάρηζηνλ 5 ζην κάζεκα ησλ Διιεληθώλ ή δηέζε-

ηαλ πξνζόληα ρακειόηεξα ησλ Γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ. Σελ ίδηα ρξνληά εξγάζηεθαλ 

αθόκε 155 (34% επί ηνπ ζπλόινπ) πξνζσξηλνί, είηε κε εμεηάζεηο είηε κε απνιπηήξην 

Διιεληθνύ Γπκλαζίνπ ή Ιεξνδηδαζθαιείνπ ή ηεο ρνιήο Πξέβειε ή έρνληαο παξαθν-

ινπζήζεη θάπνηεο ηάμεηο ηνπ Ιεξνδηδαζθαιείνπ.  

    Αμίδεη εδώ λα ζηαζνύκε ζε έλα πνζνζηό πνπ θαηαδεηθλύεη ηελ πνηόηεηα ηεο παξε-

ρόκελεο εθπαίδεπζεο όζνλ αθνξά ηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ζηα νπνία θνηηνύζε θαη ε 

πιεηνλόηεηα ησλ παίδσλ. Σν 34,7% ησλ Γηδαζθάισλ, δειαδή ιίγν παξαπάλσ από ην 

1/3, ήηαλ ππνςήθηνη πνπ είραλ απνηύρεη ζηηο Γεκνδηδαζθαιηθέο εμεηάζεηο ηνπ Απ-

γνύζηνπ ηνπ 1900. Η αλάγθε όκσο γηα ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθώλ ηδξπκάησλ ήηαλ ηέ-

ηνηα, πνπ δελ εκπόδηζε ην ύκβνπιν λα παξαθάκςεη ηε βαζκνινγία θαη λα θαιέζεη 

αλζξώπνπο πνπ ν ίδηνο θαη νη πθηζηάκελνί ηνπ είραλ πξηλ ιίγν θαηξό απνξξίςεη.  

    Αθόκε εξγάζηεθαλ 46 (10,1% επί ηνπ ζπλόινπ) δεκνδηδάζθαινη, νη νπνίνη ιόγσ 

κηζζνύ δελ κπνξνύλ θαηαηαρζνύλ κε βεβαηόηεηα ζε θάπνηα από ηηο πξναλαθεξόκελεο 

θαηεγνξίεο. Τπήξραλ θαη 5 (1,1% επί ηνπ ζπλόινπ) Eιιελνδηδάζθαινη νη νπνίνη εί-

ραλ πηπρίν ειιελνδηδαζθάινπ ή απνδεδεηγκέλεο αθξνάζεηο ελόο έσο ηξηώλ εηώλ ζε 

Φηινζνθηθή ζρνιή Παλεπηζηεκίνπ ή πεληαεηή ππεξεζία σο Διιελνδηδάζθαινη ή α-

πνιπηήξην Γπκλαζίνπ
11

.  

    Δληύπσζε πξνθαιεί ν ηξόπνο δηάζεζεο ηνπ δεκόζηνπ ρξήκαηνο από ηελ Αλσηέξα 

Γηεύζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ, αθνύ ην πνζό πνπ αληινύζε 

ην πξνζσπηθό ηεο Κεληξηθήο Γηεύζπλζεο γηα ηνπο κηζζνύο ηνπ θαη ηα έμνδα ιεηηνπξ-

γίαο ηεο, θαζώο θαη ηα ζπλνιηθά έμνδα ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ Δπηζεσξεηώλ ηεο Γε-

κνηηθήο Δθπαηδεύζεσο αλέξρνληαλ ζηηο 132.053 δξαρκέο, ελώ ζηνλ ίδην πξνϋπνινγη-

                                                
11 Σα Διιεληθά ζρνιεία απνηεινύληαλ από 3 ηάμεηο θαη έπνληαλ ησλ ηεηξαηάμησλ Γεκνηηθώλ ζρνιεί-

σλ, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί Παηδείαο Νόκν ηνπ 1889. Βι. Υνπξδάθε Α., ό.π., ζει.59, 317. 
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ζκό ηα ρξήκαηα πνπ δόζεθαλ γηα λα θαιπθζνύλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ Γεκνηη-

θώλ ζρνιείσλ, ηνπ Ιεξνδηδαζθαιείνπ, ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ησλ ππνηξνθηώλ ήηαλ 

101.240 δξαρκέο
12

. Βέβαηα ν ύκβνπινο θαηά ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 1900-

1901 είρε θξνληίζεη λα ελεκεξώζεη ηνλ Πξίγθηπα
13

 γηα ηελ ειάηησζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ ηδξπόκελσλ ζρνιείσλ, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά ιόγσ νηθνλνκη-

θώλ δπζρεξεηώλ. Δθηόο από ηα παξαπάλσ, ε αύμεζε ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνύ καζεηώλ 

πνπ ήηαλ αλαγθαίνο γηα ίδξπζε ζρνιείνπ θαηά δέθα, όληαο έλαο ηξόπνο θιεηζίκαηνο 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ, θαζώο θαη ε παξαδνρή ηνπ πκβνύινπ πσο πξάγκαηη πνιινί θά-

ηνηθνη δελ ζα κπνξνύζαλ λα ζηείινπλ ηα ηέθλα ηνπο ζην ζρνιείν, νδεγεί ζε ζθέςεηο 

γηα κνλνδηάζηαηεο πξαθηηθέο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ, πνπ πηνζεηνύληαλ 

από ην ύκβνπιν κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Πξίγθηπα, ρσξίο αλάινγεο πεξηθνπέο 

ζηνπο κηζζνύο ησλ ζηειερώλ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζξεζθεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ. 

Δπηπιένλ ε δήισζε ηνπ πκβνύινπ γηα άκεζε αλάγθε νηθνλνκηθώλ πεξηθνπώλ εμε-

γεί ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε αλαθνξάο γηα νηθνδόκεζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηεο Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο θαη Θξεζθεπκά-

ησλ.  

     

        

 

 

 

 

 

                                                
12 Σν ρξεκαηηθό πνζό 101.240 δξαρκώλ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία  πνπ ππάξρνπλ 

ζην παξόλ θεθάιαην (ζει.63-77).   

Πην ζπγθεθξηκέλα πξνζηέζεθαλ ηα έμνδα γηα ππνηξνθίεο: 4.400 δξαρκέο θαη ηα παξαθάησ πνζά πνπ 

αθνξνύλ ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ, Γπκλαζίσλ θαη ηνπ Ιεξνδηδαζθαιείνπ.  

Γπκλάζηα / Πξνγπκλάζηα: Γξαθηθή ύιε 320 δξρ., Οδνηπνξηθά θαζεγεηώλ 250 δξρ.  

Ιεξνδηδαζθαιείν: Γηαηξνθή καζεηώλ 18.000 δξρ., Φάξκαθα-θαζαξηόηεηα 700 δξρ., Γξαθηθή ύιε 120 

δξρ., Μηα δπκσηηθή κεραλή 300 δξρ. 

Γεκνηηθά: Οδνηπνξηθά δηδαζθάισλ-κεηαθνξηθά βηβιίσλ θαη κηθξά άιια έμνδα 3.500 δξρ., γξαθηθή 

ύιε 2.000 δξρ. 

Γεληθά έμνδα ζρνιείσλ: Γηα βηβιία, καζεηνιόγηα, ραξηί εληύπσλ, ειέγρσλ, δεηηθά βηβιίσλ, θάθεινη, 

έπηπια θαη ζθεύε δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, Ιεξνδηδαζθαιείνπ θαη Μέζεο Δθπαηδεύζεσο 3.500 δξρ., Έμνδα 

ζρνιηθώλ ενξηώλ 500 δξρ., Υάξηεο Κξήηεο θαη δεηηθά απηώλ 2.000 δξρ., Οδνηπνξηθά ππαιιήισλ γηα 
εθπαηδεπηηθή ππεξεζία 150 δξρ. 

 Έθηαθηα έμνδα: Γηα θαηαζθεπή ζξαλίσλ, επηζθεπή θαη κεηαθνξά ηνπο 60.000 δξρ., Γη’αγνξά δηδαθηη-

θώλ νξγάλσλ 5.000 δξρ., πλδξνκή δη’ εθαηό ζώκαηα σθέιηκσλ βηβιίσλ 400 δξρ., Γη’απνπεξάησζε 

ζρνιήο Γαύδνπ 100 δξρ.. 
13 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο Σξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ 

Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1,2. 
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2.2 Οι μεηαβολέρ ζηον Οπγανιζμό Δημοζίαρ Εκπαιδεύζεωρ ηος 1899.  

     

    Σν ζρνιηθφ έηνο 1900-1901 ζηεξίρζεθε ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 1899. Ο ηειεπηαίνο 

φκσο ππέζηε εζθεκκέλεο θαη νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο, αληηθαηαζηάζεηο θαη δηαγξα-

θέο ζεκαληηθφηαησλ άξζξσλ ηνπ, πνπ δεκνζηεχηεθαλ σο Πξηγθηπηθά Γηαηάγκαηα 

ζηελ Δπίζεκν Δθεκεξίδα ην επηέκβξην θαη ην Γεθέκβξην ηνπ 1900.  Όιεο απηέο νη 

κεηαβνιέο, παξφιν πνπ θάιππηαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηεο εθπαηδεπ-

ηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είραλ σο θνηλφ θαη απψηεξν ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, 

κέζσ κείσζεο εμφδσλ θαη αχμεζεο εζφδσλ.  

 

2.2.1 Κινήζειρ για μείωζη εξόδων. 

 

 Καηάπγηζη επιδομάηων-επιμιζθίων. 

 

    Ο παξαθάησ πίλαθαο πεξηιακβάλεη επηδφκαηα δηδαζθάισλ θαη δηεπζπληψλ πνπ 

θαηαξγήζεθαλ κε Γηαηάγκαηα θαηά ην επηέκβξε ηνπ 1900.  

ΤΠΖΡΔΗΑ    ΜΖΝΗΑΗΟ ΔΠΗΓΟΜΑ-ΔΠΗΜΗΘΗΟ  

1. Γηδάζθαινη πνπ κπνξνχζαλ λα δηδά-

μνπλ Δθθιεζηαζηηθή Μνπζηθή θαη λα 

ςάιινπλ ζηελ Δθθιεζία. 

10 δξαρκέο 

2. Γηεπζπληέο ηξηηάμησλ ζρνιείσλ αξξέ-

λσλ ή ζειέσλ. 

10 δξαρκέο 

3. Γηεπζπληέο ησλ ηεηξαηάμησλ. 20 δξαρκέο 

4. Γηεπζπληέο Αλσηέξσλ Γεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ηηο Γηεπζχληξηεο ησλ Αλσ-

ηέξσλ Παξζελαγσγείσλ
1
. 

30 δξαρκέο 

5. Γηδαζθάιηζζεο κε εηδηθφηεηα ζηα εξ-

γφρεηξα, ζηελ αλζνθνκία, ζηε ζεξνηξν-

θία, ζηελ νηθηαθή νηθνλνκία, θαη νηθηαθή 

παηδαγσγηθή, πνπ αλαιάκβαλαλ ηε δηδα-

10 δξαρκέο 

                                                
1 Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1-4 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, 

Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηεί-

ας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.49, Δλ Υαλίνηο ηε 4 επηεκβξίνπ, ζει.2. 
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ζθαιία ηνπ καζήκαηνο ζε φιεο ζηηο ηά-

μεηο
2
. 

 

 Καηάπγηζη ςπηπεζιών. 

 

    Αθνινπζεί πίλαθαο κε δχν ππεξεζίεο πνπ θαηαξγήζεθαλ ην επηέκβξην ηνπ 1900. 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΗΘΟ 

1.Δπηζηάηεο β ηάμεσο ζε Γπκλάζηα κε 

παξαπάλσ απφ 200 καζεηέο 

50 δξαρκέο 

2.Δπηζηάηεο β ηάμεσο ζε Γεκνηηθά ζρν-

ιεία αξξέλσλ ή ζειέσλ φπνπ νη καζεηέο 

ππεξέβαηλαλ ηνπο 200
3
. 

40 δξαρκέο 

 

 Καηάπγηζη μιζθολογικών αςξήζεων – μείωζη μιζθών. 

 

    Σν άξζξν ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 1899 πνπ εμαζθάιηδε αχμεζε 10 δξαρκψλ ζην κη-

ζζφ ησλ νξηζηηθψλ Γεκνδηδάζθαισλ, πηπρηνχρσλ Γηδαζθαιείνπ ή επηηπρφλησλ ζε 

εμεηάζεηο, κεηά ηελ πάξνδν θάζε πεληαεηνχο επδφθηκεο ππεξεζίαο, ρσξίο φκσο νη 

ζπλνιηθέο κηζζνινγηθέο απμήζεηο λα ππεξβαίλνπλ ην κηζφ ηνπ αξρηθνχ ηνπο κηζζνχ, 

αληηθαηαζηάζεθε απφ άιια άξζξα, ην επηέκβξην ηνπ 1900, ζηα νπνία δελ γηλφηαλ 

θακία αλαθνξά ζε αληίζηνηρε αχμεζε κηζζνχ
4
. 

                                                
2 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.2, 3. Ο λφκνο 205 ηνπ επηεκβξίνπ 1900 εμαζθάιηδε ηε δπλαηφηεηα δηνξηζκνχ, 
ζην Παξζελαγσγείν Υαλίσλ θαη ζηα ινηπά ησλ πφιεσλ ηεο Κξήηεο, εηδηθήο δηδαζθάιηζζαο εξγνρεί-

ξσλ, ε νπνία κε κηζζφ 60 δξαρκψλ ζα κπνξνχζε λα δηδάζθεη θαη ζε δπν ηαπηφρξνλα Παξζελαγσγεία. 

Οη ππφινηπεο δηδαζθάιηζζεο ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα δηδάζθνπλ ην αληηθείκελν, φπνπ δελ ππήξραλ νη 

παξαπάλσ, ρσξίο φκσο λα ιακβάλνπλ ην επίδνκα 10 δξαρκψλ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς 

ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, 

ζει.2. 
3 Γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο επηζηαηψλ βι. ζην Μέξνο Β΄ ηνπ παξφληνο ηφκνπ, θεθ.2 «Μέζε Δθ-

παίδεπζε», 2.2 Απφ ηνπο επηζηάηεο ζηνπο παηδνλφκνπο», ζει.240. Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1, 2 βι. ζηελ 

εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 

1899, ζει.8. Γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ππεξεζηψλ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πο-

λιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. 
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-
θησβξίνπ 1899, ζει.3 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. Σελ ίδηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία θα-

ηαξγήζεθαλ νη ζπγθεθξηκέλεο κηζζνινγηθέο απμήζεηο, επεηξάπε ν δηνξηζκφο ελφο γξαθέα γηα θάζε 

Ννκαξρηαθφ Δπηζεσξεηή κε επηινγή ηνπ ίδηνπ θαη κεληαίν κηζζφ 80 δξαρκέο. Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζη-

μος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκ-

βξίνπ 1900, ζει.1. 
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    Οη πηπρηνχρνη Γηδαζθαιείνπ κπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ θαη ζε ηεηξαηάμηα ζρνιεία, 

αληίζεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, αιιά κφλν ζηελ θαηψηαηε ηάμε. Αλ ιφγσ εθ-

παηδεπηηθψλ αλαγθψλ έπξεπε λα δηνξηζηνχλ ζην ίδην ζρνιείν πεξηζζφηεξνη απφ δχν 

πηπρηνχρνη Γηδαζθαιείνπ, ζα ακείβνληαλ κε κηζζφ πνπ δε ζα μεπεξλνχζε ηηο 80 

δξαρκέο. Ζ κηζζνινγηθή κείσζε είλαη εκθαλήο αθνχ ν κηζζφο ησλ πηπρηνχρσλ Γηδα-

ζθαιείνπ θπκαηλφηαλ απφ 100 έσο 140 δξαρκέο γηα ηνπο Γεκνδηδάζθαινπο θαη απφ 

90 έσο 120 γηα ηηο Γηδαζθάιηζζεο, αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπ πηπρίνπ ηνπο
5
. 

 

 Ελάηηωζη γπαθικών εξόδων. 

 

    Αθνινπζεί πίλαθαο ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη νη κεηψζεηο ζηα γξαθηθά έμνδα πνπ 

πηζηψλνληαλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ζηειέρε.  

 

ΓΡΑΦΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΣΟΤ 1899  

ΝΟΜΟ 205 ΣΟΤ 

1900 

Γπκλαζηάξρεο 100 δξαρκέο 40 δξαρκέο 

Γηεπζπληέο Πξνγπκλαζίσλ 60 δξαρκέο 25 δξαρκέο 

Γηεπζπληέο Αλσηέξσλ Γεκνηηθψλ ζρν-

ιείσλ ή Παξζελαγσγείσλ  

40 δξαρκέο 30 δξαρκέο 

Γηεπζπληέο ηξηηαμίσλ θαη ηεηξαηαμίσλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

10 δξαρκέο - 

ηα ππφινηπα ζρνιεία 5
6
 δξαρκέο Ο αλαγθαίνο ράξ-

ηεο (ραξηί) απφ ηελ 

πίζησζε πνπ αλα-

γξάθεηαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ
7
. 

                                                
5 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-
θησβξίνπ 1899, ζει.3 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. Βιέπε θαη ζει. 96 παξφληνο ηφκνπ.  
6 Γηα ηε ζηήιε «Οξγαληζκφο ηνπ 1899» βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», 

έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.11. 
7 Γηα ηε ζηήιε «Νφκνο 205» βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο 

πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. 



81 

 

 

2.2.2 Κινήζειρ για αύξηζη εζόδων. 

 

 Ππόζηιμα για ηιρ αποςζίερ. 

 

    Οη εγγξαθέο ζε φια ηα εθπαηδεπηήξηα γίλνληαλ απφ ηελ 20
ε
 Απγνχζηνπ έσο ηελ 4

ε
 

επηεκβξίνπ απφ ηνπο Γηεπζπληέο. Γηλφηαλ κηα παξάηαζε εγγξαθήο κέρξη ηηο 30 ε-

πηεκβξίνπ, αιιά φιν ην δηάζηεκα, απφ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο κέρξη ηελ εκέξα 

ηεο εγγξαθήο, ζεκεηψλνληαλ νη απνπζίεο
8
. Σα παξαπάλσ ίζρπαλ γηα ην έηνο 1899-

1900. Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε ζηελ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

νδήγεζαλ ηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε ζε πηνζέηεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ νξίσλ θαη 

γηα ην έηνο 1900-1901, κε ηελ επηζήκαλζε πσο ε πξνζεζκία γηα εγγξαθέο κπνξνχζε 

κε δηαηαγή ηνπ πκβνχινπ, λα παξαηαζεί πεξαηηέξσ
9
. ε θάζε πεξίπησζε, κεηά ηελ 

30
ε
 επηεκβξίνπ, ν δηδάζθαινο ελέγξαθε κφλνο ηνπ ηνπο καζεηέο, πιεξνθνξψληαο 

ηνπο γνλείο, θαη θπζηθά ζεκείσλε ηηο αλάινγεο απνπζίεο πνπ επέθεξαλ ρξεκαηηθά 

πξφζηηκα γηα ηνπο ηειεπηαίνπο
10

. Απηά ηα αθαζφξηζηα φξηα γηα εγγξαθή καζεηψλ 

θαλεξψλνπλ ηελ πξνθαηαβνιηθή πεπνίζεζε ησλ δηνηθνχλησλ ζρεηηθά κε ηε κε έγθαη-

ξε εγγξαθή καζεηψλ. Σαπηφρξνλα φκσο ηα πξφζηηκα, πνπ ίζρπαλ γηα ηηο θαηαγε-

γξακκέλεο απνπζίεο νπνηνπδήπνηε καζεηή απφ ηελ έλαξμε ηεο δηδαζθαιίαο κέρξη θαη 

ηελ εκέξα ηεο εγγξαθήο ηνπ, απνηεινχζαλ έλα έζνδν γηα ηελ Πνιηηεία. Δπηζεκαί-

λνπκε ινηπφλ εδψ πσο νη αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο, απηέο δειαδή πνπ δελ νθείινληαλ 

ζε θάπνηα αζζέλεηα, ηηκσξνχληαλ κε πξφζηηκν απφ 10 ιεπηά έσο 1 δξαρκή γηα θάζε 

εκέξα, αθνχ πξψηα νη γνλείο παξαηλνχληαλ λα κεξηκλήζνπλ ψζηε λα κελ επαλαιεθ-

ζεί ην θαηλφκελν
11

. Κάζε δεθαπελζήκεξν ν δηδάζθαινο έζηειλε ζην Ννκαξρηαθφ Δ-

πηζεσξεηή ηνλ θαηάινγν ησλ καζεηψλ πνπ δελ είραλ παξαθνινπζήζεη θαζφινπ κά-

                                                
8 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.9.  
9 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ 

Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. 
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.3 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.1. 
11 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-
θησβξίνπ 1899, ζει.2. χκθσλα κε δηάηαγκα ηνπ Γεθεκβξίνπ 1900, νη απνπζίεο ησλ καζεηψλ κπν-

ξνχζαλ λα δηθαηνινγεζνχλ απφ γνλείο ή ηαηξνχο κε πηζηνπνηήζεηο ζε απιφ ραξηί, ελψ ηελ πξνεγνχκε-

λε ζρνιηθή ρξνληά (1899-1900) νη γνλείο φθεηιαλ λα ελεκεξψζνπλ ην δηδάζθαιν πξηλ ή κεηά ηελ α-

πνπζία. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.70, 

Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ 1900, ζει.4. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηεί-

ας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
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ζεκα ή θνηηνχζαλ ειιηπψο. Δθείλνο φξηδε ηα πξφζηηκα θαη έζηειλε ηνλ θαηάινγν ησλ 

γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ παηδηψλ πνπ απνπζίαδαλ ζηνλ Έπαξρν, ν νπνίνο είηε εη-

ζέπξαηηε ην πξφζηηκν είηε πξνρσξνχζε ζε εθπνίεζε θηλεηήο πεξηνπζίαο
12

. 

 

 Χαπηόζημα 

 

    Σν χληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο αλαγλψξηδε κφλν ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε 

σο παξερφκελε δσξεάλ, ρσξίο αλάινγε αλαθνξά σο πξνο ηε γπκλαζηαθή
13

. πλεπα-

θφινπζα νη καζεηέο νπνηαζδήπνηε ηάμεο ησλ Γξακκαηνδηδαζθαιείσλ, ησλ Γεκνηη-

θψλ ζρνιείσλ, ησλ Αλσηέξσλ Γεκνηηθψλ θαη ησλ Αλσηέξσλ Παξζελαγσγείσλ δελ 

φθεηιαλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 λα πιεξψζνπλ ραξηφζεκν 1 δξαρκήο γηα θάζε 

εμάκελν, σο φθεηιαλ - αληηζπληαγκαηηθά - ην πξνεγνχκελν έηνο. Αληίζεηα φζνη επη-

ζπκνχζαλ ηα ηέθλα ηνπο λα ζπλερίζνπλ ζηηο γπκλαζηαθέο ζπνπδέο έπξεπε γηα ηηο 

ηξεηο θαηψηεξεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ή γηα ην Πξνγπκλάζην λα πιεξψλνπλ ραξηφ-

ζεκν 3 δξαρκψλ γηα θάζε εμάκελν θαη γηα ηηο 4 Αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ ή ηηο 

3 ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο / Γηδαζθαιείνπ ραξηφζεκν 5 δξαρκψλ γηα θάζε εμά-

κελν. Σα ραξηφζεκα ζε θάζε πεξίπησζε επηθνιινχληαλ ζε καζεηνιφγην θαη ζθξαγί-

δνληαλ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ Δθπαηδεπηεξίνπ απέλαληη απφ ην φλνκα ηνπ εγγξαθφκε-

λνπ
14

.          

    Δπαλεξρφκελνη φκσο ζηε δσξεάλ παξνρή δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο γηα ην έηνο 1900-

1901, ζεκεηψλνπκε πσο δελ αθνξνχζε ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο, γηαηί φζνη απνθά-

ζηδαλ λα κεηεγγξαθνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πιήξσλαλ αδηαθξίησο 

ραξηφζεκν 5 δξαρκψλ, ελψ αξρηθά νη καζεηέο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Γπκλαζίσλ (Πξν-

γπκλαζίσλ) πιήξσλαλ 2 θαη 5 δξαρκέο αληίζηνηρα ζε ελδερφκελε κεηεγγξαθή
15

. Δπη-

                                                
12 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.1 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηεί-

ας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2, 3.    
13 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 

Απξηιίνπ 1899, ζει.2. 
14 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.8. θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο 1900, αξηζ.49, Δλ Υαλίνηο ηε 4 επηεκβξίνπ, ζει.2. 
15 πκπιεξψλνπκε εδψ πσο νη καζεηέο πνπ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1900-01, παξνπζηάδνληαλ ζε νπνην-
δήπνηε ζρνιείν πξνεξρφκελνη απφ θάπνην έηεξν, εμεηάδνληαλ θαη θαηαηάζζνληαλ φπνπ θξίλνληαλ ηθα-

λνί. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, πνπ ίζρπε θαη ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά, έθαλε ιφγν γηα παξά-

βιεςε ηνπ ηππηθνχ ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη θαηάηαμεο, φπνπ δελ ηεξήζεθαλ, ιφγσ ηεο αλσκαιί-

αο ησλ πεξηζηάζεσλ. Ζ ηζρχο ηεο επεθηεηλφηαλ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901, απνδεηθλχνληαο πε-

ξαηηέξσ δπζρέξεηα ζηελ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημε-

ρίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεβξίνπ 1900, 
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πιένλ νη καζεηέο φισλ ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαηέβαιαλ ραξηφζεκν 1 δξαρκήο 

γηα λα παξαιάβνπλ ελδεηθηηθά ή απνδεηθηηθά θαη 2 δξαρκψλ γηα ηα απνιπηήξηα, ηηκέο 

κεησκέλεο ζπγθξηηηθά κε απηέο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο  (ραξηφζεκα 2 θαη 

5 δξαρκψλ αληίζηνηρα). ην Γπκλάζην ηα θφζηε παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα, αθνχ ηα 

ελδεηθηηθά θαη απνδεηθηηθά ησλ ηξηψλ θαησηέξσλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ ή ηνπ Πξν-

γπκλαζίνπ ρξεψλνληαλ κε ραξηφζεκν 5 δξαρκψλ, απηά ησλ 4 αλψηεξσλ ηάμεσλ θαη 

ηνπ Γηδαζθαιείνπ κε 10 δξαρκψλ θαη ηα απνιπηήξηα ηνπ Γπκλαζίνπ κε 20 δξαρ-

κψλ
16

. χκθσλα κε λέν δηάηαγκα ην Γεθέκβξην ηνπ 1900, νη πηζηνπνηήζεηο πεξί δα-

καιηζκνχ ή πγείαο θαη αξηηκέιεηαο καζεηψλ, ρνξεγνχκελεο απφ ηαηξφ θαη νη πηζην-

πνηήζεηο ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ απφ Ηεξείο, Γεκάξρνπο ή αλάδνρνπο έπξεπε λα ζπ-

λνδεχνληαη απφ ραξηφζεκν 20 ιεπηψλ
17

.     

 

2.2.3 Κινήζειρ έμμεζηρ πεπιζηολήρ εξόδων. 

 

    Ζ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1900-

1901, επεδίσμε ηε κείσζε ησλ εμφδσλ γηα ηελ παηδεία, φρη κφλν κέζσ θαηάξγεζεο 

επηδνκάησλ, ζέζεσλ, κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ θαη ειάηησζε γξαθηθψλ εμφδσλ αιιά 

θαη κέζσ κεηαβνιψλ πνπ επεξέαδαλ ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Αξρηθά πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε θπξίσο Γεκνηηθή εθπαί-

δεπζε ζηελ Κξήηε απνηεινχληαλ απφ ηα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη ηα Αλψηεξα Γεκνηη-

θά, πνπ παξείραλ επξχηεξε θαη πξαθηηθφηεξε κφξθσζε απφ ηα Γεκνηηθά. Σα Γεκν-

ηηθά ζρνιεία είραλ ηέζζεξηο ηάμεηο πνπ δηαξθνχζαλ έλα ρξφλν ε θάζε κία, ήηαλ ηεζ-

ζάξσλ εηδψλ θαη έπαηξλαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθάισλ πνπ δίδα-

ζθαλ εθεί. Πην ζπγθεθξηκέλα ρσξίδνληαλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

ΟΝΟΜΑ ΓΖΜΟ-

ΣΗΚΟΤ 

ΣΑΞΔΗ ΓΑΚΑΛΟΗ ΑΗΘΟΤΔ 

Σεηξαηάμην 4 4 4 

Σξηηάμην 4 3 3 

                                                                                                                                       
ζει.2 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 
Οθησβξίνπ 1899, ζει.12.   
16 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1, 8. θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψ-

ηνλ, έηνο 1900, αξηζ.49, Δλ Υαλίνηο ηε 4 επηεκβξίνπ, ζει.2. 
17 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.70, Δλ 

Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ 1900, ζει.4.  



84 

 

Γηηάμην 4 2 2 

Μνλνηάμην 4 1 1 

    Καηά ηε λέα ζρνιηθή πεξίνδν 1900-1901 θακία ηάμε Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ δελ επη-

ηξεπφηαλ λα πεξηιακβάλεη παξαπάλσ απφ 60 παηδηά. Δάλ εγγξάθνληαλ πεξηζζφηεξα 

ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηνχλ δχν ηζάξηζκα ηκήκαηα ηεο ίδηα ηάμεσο, ρσξίο φκσο λα 

είλαη απαξαίηεηνο ν δηνξηζκφο ηδηαίηεξνπ δηδαζθάινπ. ε απηφ ην ζεκείν δε γίλεηαη 

θαηαλνεηφο ν ιφγνο δηαρσξηζκνχ κηαο ηάμεο ζε δπν ηκήκαηα, εάλ απηά δε δηδάζθν-

ληαη απφ δπν δηδαζθάινπο, αιιά θαίλεηαη ε έιιεηςε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Νέα 

ηνπνζέηεζε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν εάλ ην απαηηνχζε ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, ρσξίο φκσο λα ζεκεηψλεηαη ζπγθεθξηκέλν λνχκε-

ξν
18

. 

    Τπήξραλ θαη ηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία, εθπαηδεπηήξηα πνπ δελ άλεθαλ ζηελ θπξί-

σο Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, γηα πεξηπηψζεηο φπνπ νη καζεηέο ήηαλ ιηγφηεξνη απφ 30 

αιιά φρη θαη απφ 20
19

. 

    Σν επηέκβξην ηνπ 1900 εηζήρζε ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 1899 ν φξνο Ζκηεκεξήζηα 

ζρνιεία, ηα νπνία ηδξχνληαλ ζε θψκεο πνπ απείραλ ην πνιχ 1 ψξα ε κηα απφ ηελ άι-

ιε. Ο δηδάζθαινο δίδαζθε φια ηα καζήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζην εκηεκεξή-

ζην ζρνιείν ηεο κίαο θψκεο, απφ ην πξσί κέρξη ην κεζεκέξη, θαη ζπλέρηδε κε αθξηβψο 

ηνλ ίδην ηξφπν ζην εκηεκεξήζην ηεο άιιεο θψκεο κέρξη ην απφγεπκα
20

. Βέβαηα ην 

ζρνιείν ζεσξνχληαλ σο έλα – εληαίν π.ρ. Ζκηεκεξήζην Αγίαο Μαξίλαο – Πιαηαληά. 

Γηδάζθαινη πνπ δίδαζθαλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζρνιεία ρνξεγνχληαλ κε επηπιένλ 10 

δξαρκέο επίδνκα ζην κηζζφ ηνπο
21

. Ζ πξφζεζε ησλ αξρψλ λα ιεηηνπξγήζνπλ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία κε ιηγφηεξνπο δηδαζθάινπο είλαη εδψ επδηάθξηηε, αθνχ 

ζηα εκηεκεξήζηα έλαο δηδάζθαινο θάιππηε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δχν ζρνιείσλ, 

δχν θνληηλψλ αιιά δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, δνπιεχνληαο απφ ην πξσί έσο ην απφ-

γεπκα. Δπηπιένλ ην επίδνκα ησλ 10 δξαρκψλ ήηαλ θαηά πνιχ κηθξφηεξν απφ έλα κη-

ζζφ δηδαζθάινπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο, ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα δηδάζθεη ζην 

έλα απφ ηα δπν ζρνιεία.  

                                                
18 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 
Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.1 .  
19 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1. 
20 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.1. 
21 Βι. φ.π., ζει.2. 
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    Οη θνηλφηεηεο κπνξνχζαλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην ήδε ππάξρνλ εκηεκεξήζην ζρνιεί-

ν, φπνπ ππήξρε ηέηνην. Ζ ζπκπιήξσζε απηή δελ επεμεγείηαη, έηζη ππνζέηνπκε, απφ 

ηνλ ηξφπν ζχληαμεο ηνπ άξζξνπ, πσο αθνξά ζην δηνξηζκφ ελφο αθφκε δηδαζθάινπ, 

ψζηε λα πάςεη ην έλα απφ ηα δπν ζρνιεία λα ιεηηνπξγεί απφ ην κεζεκέξη σο ην απφ-

γεπκα θαη λα επαλέιζεη ζην πξσηλφ σξάξην. Οη θνηλφηεηεο κπνξνχζαλ αθφκε λα α-

λαιάβνπλ ηελ ίδξπζε ζρνιείνπ φπνπ δελ ππήξρε ηέηνην. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο - 

ίδξπζε, ζπκπιήξσζε - ζα έπξεπε λα ηεξνχζαλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Όθεηιαλ λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπληεξήζνπλ ην δηδαθηήξην γηα ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο θαη 

θπζηθά λα δεηήζνπλ απφ ηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε ην δηνξηζκφ δεκνδηδαζθάινπ. Δπί-

ζεο ε παξαρψξεζε θαηαιιήινπ δηδαθηεξίνπ θαη θαηνηθίαο δσξεάλ ζην δηδάζθαιν 

ήηαλ πξναπαηηνχκελα, φπσο θαη ν εθνδηαζκφο ηνπ δηδαθηεξίνπ κε δηδαθηηθά φξγαλα 

θαη έπηπια, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Παηδείαο. Ο χκβνπ-

ινο είρε ην δηθαίσκα λα θιείζεη νπνηνδήπνηε ζρνιείν θνηλφηεηαο, εάλ απηή δελ αληα-

πνθξηλφηαλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο εληφο ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληψλ
22

. 

    Σα επηαηάμηα Αλψηεξα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη Παξζελαγσγεία ηδξχνληαλ κφλν φ-

ηαλ γηα θάζε κηα απφ ηηο ηξεηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπο ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 15 καζε-

ηέο, ζε θαζεκηά αληηζηνηρνχζε έλαο δηδάζθαινο θαη εάλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ππε-

ξέβαηλε ηνπο 50 ζε κηα ηάμε, ηφηε ηδξπφηαλ παξάιιειν ηκήκα κε δηνξηζκφ αθφκε ε-

λφο δηδαζθάινπ
23

. 

    Παξφιν πνπ ν Οξγαληζκφο 1899 έθαλε ιφγν μεθάζαξα γηα ηέζζεξηο εληαπζίεο ηά-

μεηο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία, θαηά ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901 πξνζηέ-

ζεθε αθφκε έλα άξζξν ζηνλ Οξγαληζκφ ην νπνίν απαγφξεπε ην ζρεκαηηζκφ Γ θαη Γ 

ηάμεο ζε Γεκνηηθφ ζρνιείν, εάλ δελ ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 5 καζεηέο γηα θάζε κία
24

. 

Με απηφ ην άξζξν ζα ζηεξνχληαλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαηδεχζεσο καζεηέο πνπ ηπ-

ρφλ ήζειαλ λα νινθιεξψζνπλ ην Γεκνηηθφ ζρνιείν ηνπιάρηζηνλ. Άιισζηε ε Κξεηη-

θή Πνιηηεία, ελψ απφ ηε κηα πιεπξά νλφκαδε ηε θνίηεζε ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ππν-

ρξεσηηθή γηα άξξελα θαη ζήιεα απφ ηελ αξρή ηνπ 6
νπ

 έηνπο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ην 

9
νπ

 θαη θαινχζε θαηά ηελ αξρή θάζε λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ηα παηδηά πνπ κέρξη ηφηε 

είραλ ζπκπιεξψζεη ην 5
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ εμαζθάιηδε 

ηε θνίηεζε έζησ ζην έλα παηδί πνπ ππήξρε γηα ηε Γ ή Γ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιεί-

                                                
22 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεβξίνπ 1900, ζει.1.  
23 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1.  
24 Βι. φ.π. 
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νπ. Τπήξρε θπζηθά ε δπλαηφηεηα ηα παηδηά λα θνηηήζνπλ ζε φκνξε ζρνιηθή πεξηθέ-

ξεηα, έρνληαο φκσο ηελ επηινγή, ζε πεξίπησζε πνπ θαηνηθνχζαλ ζε απφζηαζε παξα-

πάλσ απφ κηζή ψξα καθξηά απφ ηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ, λα απαιιαρζνχλ απφ ηελ π-

πνρξέσζε απηή
25

. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Αλσηέξα Γηεχζπλζε δηαηχπσζε ζηνλ Οξ-

γαληζκφ άξζξν γηα ππνρξεσηηθή θνίηεζε, ζην νπνίν φκσο ε ίδηα δελ κπνξνχζε λα 

αληαπνθξηζεί ηδξχνληαο ηα αλάινγα ζρνιεία ή ηηο ηάμεηο πνπ απαηηνχληαλ.  

    Ο λφκνο 205, πνπ εθδφζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1900 θαη θαζφξηζε ηε ζρνιηθή ρξν-

ληά 1900-1901, θαλέξσζε πξφδεια ην παξαπάλσ, απαιιάζζνληαο ηεο ππνρξεσηηθήο 

θνίηεζεο ηα ζήιεα φπνπ δελ ππήξρε ζρνιείν ζειέσλ θαη φζνπο θνηηνχζαλ ζε εζπεξη-

λά ζρνιεία
26

. Πάλησο είραλ ππάξμεη, ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά, παξάπνλα 

απφ γνλείο ζειέσλ νη νπνίνη δελ επηζπκνχζαλ ηα ηέθλα ηνπο λα ζπλδηδάζθνληαη θαη 

λα ζπγρξσηίδνληαη κε άξξελα, ηδηαίηεξα κε απηά πνπ δηέλπαλ ην 12
ν
 έηνο ηνπο

27
. Σεο 

ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο εμαθνινπζνχζαλ λα απαιιάζζνληαη φζνη θνηηνχζαλ ζε ηδησ-

ηηθά εθπαηδεπηήξηα, νη δηδαζθφκελνη ηα ζπλεζηζκέλα καζήκαηα θαη’ νίθνλ απφ δηδά-

ζθαινπο αλαγλσξηζκέλνπο απφ ηελ Πνιηηεία θαη παηδηά «ειίζηα, θσθάιαια ή ηπ-

θιά
28

». 

    Σν Γεθέκβξην ηνπ 1900 θαηαξγήζεθε ην ζεκαληηθφηαην άξζξν 238 ηνπ Οξγαλη-

ζκνχ ηνπ 1899 ζρεηηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
29

. Σν άξζξν απηφ  πξνέβιεπε 

ππνρξεσηηθή ηεηξαεηή θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν γηα φζνπο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1899 είραλ ππεξβεί ην 5
ν
 έηνο ηνπο αιιά αθφκε δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 7

ν
 έηνο 

ηνπο. Ήηαλ έλαο ηξφπνο λα ζπκκεηάζρνπλ ππνρξεσηηθά ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε παη-

δηά ηα νπνία απείραλ απφ ηα ζρνιεία κέρξη εθείλε ηε ρξνληά. Δπηπιένλ ππνρξέσλε ζε 

θνίηεζε, έσο φηνπ κάζνπλ αλάγλσζε, γξαθή θαη ηηο ηέζζεξηο πξάμεηο ησλ αθεξαίσλ 

ζηελ αξηζκεηηθή, φζνπο είραλ ππεξβεί ηα 7 ρξφληα αιιά δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ηα 

12
30

. Οη παξαπάλσ θαηεγνξίεο ησλ καζεηψλ κπνξνχζαλ λφκηκα λα απαιιαρζνχλ ηεο 

                                                
25 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.2. 
26 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.1. 
27 Βι. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κρηηική Πολιηεία. Α.Δνζη Παιδείας κ Θρηζκεσμάηων 1899, Έγγραθα διά-

θορα», ιπηφ έγγξαθν 5 ζειίδσλ, κε αξ.πξση.299. ηηο 25 Ννεκβξίνπ 1899, ν Κ.Υξ.Υειηνπδάθεο, Νν-

καξρηαθφο Δπηζεσξεηήο ηεο Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο Υαλίσλ, απεπζχλεη αίηεκα πξνο ίδξπζε ηδηαηηέ-

ξσλ Παξζελαγσγείσλ ζηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο Ησάλλε Πεξδηθάξε. 
28 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.2. 
29 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.70, Δλ 

Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ 1900, ζει.4.  
30 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.12. To άξζξν 238 ίζρπε θαη γηα ηα παηδηά ησλ Μνπζνπικάλσλ 
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εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901. Έηζη δεκηνπξγνχληαλ νη 

πξνυπνζέζεηο γηα κείσζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ, θαη ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε κηα ρξνληά πνπ ε Κπβέξλεζε ήζειε λα πεξηνξίζεη ηηο δαπάλεο 

ππέξ ηεο Παηδείαο θξίλνληαο φηη δελ ήηαλ ηφζν απαξαίηεηεο γηα ηελ χπαξμή θαη ζπ-

ληήξεζε ηεο Πνιηηείαο
31

.   

    Ζ λέα ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 μεθίλεζε κε κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκφ ησλ καζε-

ηψλ πνπ αλαινγνχζαλ ζε θάζε δάζθαιν ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία. πγθξίλνπκε ηνπο 

δπν πίλαθεο: 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 1899 – άξζξν 11 ΝΟΜΟ 205 – ηξνπνπνίεζε άξζξνπ 11 

                   ΠΗΝΑΚΑ 1
32

                                               ΠΗΝΑΚΑ 2
33

 

ΓΑΚΑΛΟΗ ΑΡΗΘΜΟ ΜΑ-

ΘΖΣΩΝ = ρ 

ΓΑΚΑΛΟΗ ΑΡΗΘΜΟ ΜΑ-

ΘΖΣΩΝ = ρ 

1  ρ ≤ 80 1 ρ ≤ 100 

2 81 ≤  ρ ≤ 140 2 101 ≤  ρ ≤ 150  

3 141 ≤ ρ ≤ 200 3 151 ≤ ρ ≤ 200  

4 201≤ρ≤ δελ αλαθέξεηαη 

κέγηζηνο αξηζκφο 

4 201≤ ρ ≤ 250  

    Φαίλεηαη απφ ηνπο δχν πίλαθεο φηη ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά ζε θάζε Γηδάζθαιν αλα-

ινγνχζε απμεκέλνο αξηζκφο καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε, κε κφλε εμαί-

ξεζε ηνπο καζεηέο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 4 Γηδαζθάινπο. Όπσο ζα δνχκε παξαθά-

ησ, απηή ε άλνδνο ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ αλαινγνχζε ζε θάζε Γη-

δάζθαιν ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε ησλ ειάρηζησλ νξίσλ ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ 

πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ.  

     Όπσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ, κνλνηάμηα ήηαλ εθείλα ηα Γεκνηηθά ζηα νπνία έλαο 

δηδάζθαινο έθαλε ζπλδηδαζθαιία ζηηο ηέζζεξηο ηάμεηο ζε κία αίζνπζα. Ζ θνίηεζε
34

 

                                                
31 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ 

Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1. 
32 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 1 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, 

αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1. 
33 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 2 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηκής Πολιηείας», ηεχρνο 

πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.1.  
34 Αμίδεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε ηηο ζπλνιηθέο επηινγέο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ ζηα Υαληά, φπσο απηέο 

αλαθέξνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ παξφληνο ηφκνπ: 

1. Φνίηεζε ζηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία. Γπλαηφηεηα θαηάηαμεο ησλ καζεηψλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία κε 

εμεηάζεηο.   

2.Φνίηεζε ζηηο 4 ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (Α, Β, Γ, Γ ) κε πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζε θάζε ηάμε θαη απν-

ιπηήξην ζηε Γ.  
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ζε απηά ηξνπνπνηήζεθε, ην επηέκβξην ην 1900, αθνχ απμήζεθε ην κέγηζην φξην ησλ 

καζεηψλ πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε έλα δάζθαιν απφ 80 ζε 100 θαη θπζηθά ε αχμεζε 

απηή ζπκπαξέζπξε θη άιια φξηα πξνο ηα πάλσ. Έηζη ηα κνλνηάμηα νλνκάδνληαλ πξσ-

ηνβάζκηα αλ είραλ απφ 80-100 καζεηέο θαη δεπηεξνβάζκηα απφ 60-80 καζεηέο. Σα 

φξηα ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 1899 ήηαλ 60-80 γηα ηα πξσηνβάζκηα θαη 30-60 γηα ηα δεπ-

ηεξνβάζκηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ζπκπαξέζπξε ζε άλνδν ην ζεκαληηθφηαην φξην 

καζεηψλ πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα ηελ ίδξπζε Γξακκαηνδηδαζθαιείνπ. Ζ ζεκαζία 

ηνπ νξίνπ απηνχ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία απνηεινχζαλ ην 

θαηψηεξν είδνο ζρνιείσλ πνπ κπνξνχζαλ λα ηδξπζνχλ θαη, φπσο ζα δνχκε ζε επφκε-

λν θεθάιαην, ζην λνκφ Υαλίσλ απνηέιεζαλ ην 34% ησλ εθπαηδεπηεξίσλ, φληαο πε-

ξηζζφηεξα απφ φια ηα άιια είδε,  ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

1900-1901. Ο Οξγαληζκφο ηνπ 1899 απαηηνχζε αξρηθά αξηζκφ καζεηψλ απφ 20 έσο 

30 γηα ίδξπζε Γξακκαηνδηδαζθαιείνπ, ελψ πιένλ, αθνινπζψληαο ηελ αχμεζε ησλ 

                                                                                                                                       
3.Ζ πεξίπησζε 2 θαη κεηά απφ εμεηάζεηο θνίηεζε ζηηο 3 αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ  Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ή Παξζελαγσγείνπ (Δ, η, Ε) κε πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζε θάζε ηάμε θαη απνιπηήξην ζηε Ε. 

4.Φνίηεζε ζηηο 7 ηάμεηο ηνπ Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ή Παξζελαγσγείνπ (Α,Β,Γ,Γ,Δ,η,Ε) κε 

πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζε θάζε ηάμε θαη απνιπηήξην(είηε ζηε Γ είηε ζηε Ε ηάμε).  

5.Ζ πεξίπησζε 2 θαη κεηά απφ εμεηάζεηο θνίηεζε ζηηο 7 ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ (Α, Β, Γ, Γ, Δ, η, Ε) κε 

πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζε θάζε ηάμε θαη απνιπηήξην.  

6.Ζ πεξίπησζε 3 θαη κεηά απφ εμεηάζεηο θνίηεζε ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ηάμε θαη ζηηο 4 αλψηεξεο 

ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ (Γ, Δ, η, Ε) κε πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζε θάζε ηάμε θαη απνιπηήξην.  

7.Ζ πεξίπησζε 4 θαη κεηά απφ εμεηάζεηο θνίηεζε ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ηάμε θαη ζηηο 4 αλψηεξεο 

ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ (Γ, Δ, η, Ε) κε πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ζε θάζε ηάμε θαη απνιπηήξην.  

8.Φνίηεζε ζηηο 6 ηάμεηο ηνπ Μνπζνπικαληθνχ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ αξξέλσλ ζηα Υαληά. Βι. ζηελ ε-

θεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, 

ζει.10 θαη ζηελ εθεκ. φ.π.,  ηεχρνο πξψηνλ,  έηνο 1900, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 29 Ηαλνπαξίνπ 1900, 

ζει.2.  

9. Φνίηεζε ζηηο 5 ηάμεηο + 3 (εάλ ππάξρνπλ 15 καζήηξηεο γηα θάζε ηάμε απφ ηηο 3) ηνπ Μνπζνπικαλη-

θνχ Γεκ. Παξζελαγσγείνπ. ηηο πεξηπηψζεηο 8, 9 νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα κεηαβνχλ ζε ρξηζηηαληθά 

δεκνηηθά ζρνιεία θαη λα θνηηήζνπλ ζην Γπκλάζην κε εμεηάζεηο. Βι. ζηελ εθεκ. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ,  

έηνο 1900, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 29 Ηαλνπαξίνπ 1900, ζει.2. θαη ζηελ εθεκ. φ.π., έηνο Β, αξηζ.86, Δλ 

Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.10, 11.  

10. Σν ζχλνιν ησλ ρξφλσλ εθπαίδεπζεο γηα θάπνηνλ πνπ θνηηνχζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ήηαλ 11 έηε.         

ηελ Διιάδα κε ηνλ λφκν ΒΣΜΘ 1895 δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξνη ηχπνη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, πνπ 

απνηέιεζαλ πξφηαζε γηα λα αληηκεησπηζηεί ν αλαιθαβεηηζκφο θαη νη γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 

ρψξαο. Έηζη ε εθπαίδεπζε απεπζπλφηαλ ζε πιαηηέο ιατθέο κάδεο, κε έκθαζε ζηνλ γεσξγηθφ πιεζπζκφ 

πνπ έκελε καθξηά απφ απηή γηα θνηλσληθνχο θαη γεσγξαθηθνχο ιφγνπο. Ζ δηαβαζκηζκέλε εθπαίδεπζε 

κε ην δηαβαζκηζκέλν πξνζσπηθφ, ηνπο εμεηαζηηθνχο θαη γεσγξαθηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηε κεηαπήδε-

ζε απφ ηνλ έλα ηχπν ζρνιείνπ ζηνλ άιιν, λνκηκνπνίεζαλ ην γεγνλφο πσο ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο εθ-

παίδεπζεο έθηαλαλ φζνη πξνέξρνληαλ απφ θπξίαξρεο ηάμεηο. Ζ ηαχηηζε ηεο Κξεηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Οξγαληζκνχ κε φια ηα παξαπάλσ είλαη δεδνκέλε. Βι. Μπνπδάθε ., Νενειιεληθή Δθπαίδεπζε (1821-

1998), 1999, ζει.52,53.   
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νξίσλ ζηα κνλνηάμηα δεκνηηθά, ηα φξηα έθζαζαλ ζηνπο 40 καζεηέο. Οχησο ή άιισο 

ήηαλ πξννξηζκέλα γηα απνκνλσκέλνπο νηθηζκνχο, ιφγσ κνξθνινγίαο εδάθνπο ή α-

πφζηαζεο απφ ην θνληηλφηεξν ζρνιείν, κε ιίγνπο καζεηέο. Αθνινπζνχλ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ζε πίλαθα: 

    ΟΡΓΑΝΗΜΟ 1899 (άξζξν 12)
35

      -   ΝΟΜΟ 205 (ηξνπνπνίεζε άξζξνπ 12)
36

 

Αξηζκφο καζεηψλ Δίδνο ρνιείνπ 

(άξζξν 12) 

Αξηζκφο καζεηψλ Δίδνο ρνιείνπ 

60 – 80 Μνλνηάμην 

Πξσηνβάζκην 

80 – 100 Μνλνηάμην Πξσην-

βάζκην 

30 – 60 Μνλνηάμην Γεπ-

ηεξνβάζκην 

60 – 80 Μνλνηάμην Γεπηεξν-

βάζκην                                 

 Σα γξακκαηνδηδαζθα-

ιεία αλαθέξνληαλ ζε 

μερσξηζηφ άξζξν.    

40-60 Γξακκαηνδηδαζθαιείν  

(δελ ήηαλ είδνο κνλνηάμηνπ 

ζρνιείνπ) 

   ΟΡΓΑΝΗΜΟ 1899 (άξζξν 17)
37

      - ΝΟΜΟ 205 (αληηθαηάζηαζε άξζξνπ 17)
38

 

20 – 30 Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

(δελ ήηαλ είδνο κνλνηάμηνπ 

ζρνιείνπ) 

Σνπιάρηζηνλ 40  Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

 

  

   Ζ αχμεζε ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ γηα ίδξπζε Γξακκαηνδηδαζθαιείνπ απέθιεηε απφ 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρσξηά πνπ είραλ ιηγφηεξνπο απφ 40 καζεηέο. Ο ζηφρνο 

γηα κείσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ηδξχζεθαλ ηε ρξνληά 1899-1900 είλαη επδηά-

θξηηνο θαη απνηεινχζε θπβεξλεηηθή απφθαζε, κε δηηηή αηηία. Οη νηθνλνκηθέο δπζρέ-

ξεηεο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο θαη ε έιιεηςε δηδαζθάισλ είραλ νδεγήζεη ηηο αξρέο 

ζηελ απφθαζε λα θαηαξγεζνχλ φζα ζρνιεία δελ είραλ ηνπιάρηζηνλ 40 καζεηέο
39

. 

    Τηνζεηψληαο κηα φζν ην δπλαηφλ πην επέιηθηε δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

δπλακηθνχ, ε Γηεχζπλζε, ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901, κπνξνχζε λα δηνξίζεη Γηδα-

ζθάινπο ζε ζέζεηο αλψηεξεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο κε κηζζφ φκσο πνπ ζα αλαινγνχζε 

κε ην βαζκφ ηνπο θαη φρη ηε ζέζε ηνπο. Φπζηθά ηα πξνζφληα ήηαλ απηά πνπ θαζφξη-

                                                
35 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1.  
36 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.1 
37 Βι. ππνζεκείσζε 35.  
38 Βι. ππνζεκείσζε 36.  
39 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ 

Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1. 
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δαλ ην βαζκφ θάζε εθπαηδεπηηθνχ.  ε πεξίπησζε πνπ ην δεηνχζαλ νη ίδηνη νη δηδά-

ζθαινη ή παξίζηαην εθπαηδεπηηθή αλάγθε ήηαλ δπλαηφ λα δηνξηζηνχλ θαη ζε ζέζεηο 

θαηψηεξεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, κε κηζζφ πνπ αλαινγνχζε απηή ηε θνξά ζηε λέα ζέ-

ζε ηνπο θη φρη ζην βαζκφ ηνπο. Δμφθζαικε εδψ ε πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ρξεκά-

ησλ απφ ηε Γηεχζπλζε Παηδείαο, ε νπνία πξνζπαζνχζε λα έρεη έηνηκεο ιχζεηο γηα ν-

πνηνδήπνηε θελφ πξνέθππηε ζην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηεο. Ζ ηαθηηθή ίζρπε ήδε 

ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 1899, ζηνλ νπνίν μεθαζαξηδφηαλ πσο ε αλάγθε γηα λα εξγαζηεί 

ν Γηδάζθαινο ζε ζέζε αλψηεξε ησλ πξνζφλησλ ήηαλ ε «έιιεηςε», πξνθαλψο πξν-

ζσπηθνχ. Τπήξρε φκσο κία ιεπηή αιιά ζεκαληηθφηαηε δηαθνξά. Αλ νη ίδηνη νη δηδά-

ζθαινη επέιεγαλ λα ππεξεηήζνπλ ζε ζέζεηο θαηψηεξεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, κεησλφ-

ηαλ ν κηζζφο ηνπο θαηά 20 δξαρκέο. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο ππνρξεσλφηαλ απφ ηελ Πν-

ιηηεία λα ππεξεηήζεη ζε θαηψηεξε ζέζε απφ ην βαζκφ ηνπ, δηαηεξνχζε ην κηζζφ ηνπ 

βαζκνχ ηνπ αθέξαην. Ό,ηη ζεκεηψλεηαη παξαπάλσ γηα ηνπο δηδαζθάινπο ίζρπε απηνχ-

ζην θαη γηα ηηο δηδαζθάιηζζεο
40

.  

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Οη κεηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμφδσλ άγγημαλ επηδφκαηα Γηεπζπληψλ, Γηδαζθά-

ισλ θαη ζέζεηο επηζηαηψλ ζε Γεκνηηθά θαη Γπκλάζηα. Ζ απφθαζε ηεο Γηεπζχλζεσο 

λα θαηαξγήζεη νπνηαδήπνηε κηζζνινγηθή αλέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ελδεηθηηθή 

ησλ πξνζέζεσλ ηεο, φπσο θαη ε ειάηησζε ησλ γξαθηθψλ εμφδσλ ησλ ζρνιηθψλ ηδξπ-

κάησλ. Ζ είζπξαμε πξνζηίκσλ γηα θάζε απνπζία ήηαλ κηα πάγηα ηαθηηθή πνπ είρε ε-

θαξκνζηεί θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ δηφξζσζε ηνπ αληηζπληαγκαηηθνχ κέηξνπ 

ηεο πιεξσκήο ραξηφζεκνπ γηα ηε θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ ήηαλ ζεηηθή απφθαζε, ηαπ-

ηφρξνλα φκσο ε Πνιηηεία θξφληηδε λα εηζπξάηηεη θφξνπο απφ ηα ραξηφζεκα γηα ηηο 

Γπκλαζηαθέο ζπνπδέο θαη ηα ραξηφζεκα ρνξήγεζεο απνδεηθηηθψλ θνίηεζεο - ελδεη-

θηηθψλ - απνιπηεξίσλ, κεηεγγξαθήο θαη πηζηνπνηεηηθψλ δακαιηζκνχ ή πγείαο ησλ 

καζεηψλ.  

    Ζ ιεηηνπξγία εκηεκεξεζίσλ ζρνιείσλ, κε ηνλ ίδην δηδάζθαιν ζηελ πξσηλή θαη α-

πνγεπκαηηλή βάξδηα, ήηαλ κηα δηέμνδνο γηα ηε ιεηηνπξγία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηε-

ξσλ ζρνιείσλ κε ιηγφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν θιείζηκν ηάμεσλ ζηηο νπνίεο δελ 

θνηηνχζαλ πάλσ απφ πέληε παηδηά, ε απαιιαγή ησλ θνξηηζηψλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή 

                                                
40 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηεί-

ας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. 



91 

 

θνίηεζε φπνπ δελ ππήξρε ζρνιείν ζειέσλ, ήηαλ ηαθηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ κε λφ-

κνπο, νη νπνίνη θπζηθά ειέγρνληαη σο αληηζπληαγκαηηθνί απφ ηε ζηηγκή πνπ ην χ-

ληαγκα νλφκαδε ηε θνίηεζε ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ππνρξεσηηθή. Αλάινγεο απνθά-

ζεηο αληηζπληαγκαηηθήο ρξνηάο απάιιαζζαλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε παηδηά 

απφ 6 - 12 ρξνλψλ, ηα νπνία δελ είραλ παξαθνινπζήζεη καζήκαηα Γεκνηηθνχ θαη δελ 

είραλ απνθηήζεη βαζηθέο γλψζεηο.   

    Ζ αχμεζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ καζεηψλ πνπ αλαινγνχζαλ ζε θάζε δηδάζθαιν 

αθνινπζήζεθε απφ αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ γηα ίδξπζε ζρνιείσλ. Έηζη ηα Γξακ-

καηνδηδαζθαιεία, πνπ πξνζέθεξαλ ηηο βαζηθέο γλψζεηο αλάγλσζεο, γξαθήο, αξηζκε-

ηηθήο θαη ηζηνξίαο, δελ μέθπγαλ απφ ηηο πνιπάξηζκεο εθπαηδεπηηθέο κεηαβνιέο κε αχ-

μεζε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ ησλ καζεηψλ ηνπο θαηά 20. Όπνηνο Γηδάζθαινο αλαγθα-

δφηαλ απφ ηελ Πνιηηεία λα εξγαζηεί ζε ζέζε θαηψηεξε ησλ πξνζφλησλ ηνπ, δελ είρε 

πηα ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ην κηζζφ πνπ αλαινγνχζε ζην βαζκφ ηνπ απηνχζην, 

φπσο ζπλέβαηλε θαηά ηελ ζρνιηθή ρξνληά 1899-1900. Ήηαλ αλαγθαζκέλνο ζηα πιαί-

ζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ λα ιακβάλεη κεησκέλν κηζζφ αλάινγν κε ηε λέα ζέζε 

πνπ ήηαλ θαηψηεξε ησλ πξνζφλησλ ηνπ.    

    Ζ ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901, ζε φιε ηε λήζν, ραξαθηεξίδεηαη απφ νπηζζνδξνκηθέο 

ηάζεηο ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε, ιφγσ φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηαθηηθψλ 

εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, νη νπνίεο θαλέξσλαλ πσο ε αλάπηπμε ηεο παηδείαο ζπζηαδφ-

ηαλ ζην βσκφ ηεο νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο. 

    Οη πξναλαθεξζείζεο ζαξσηηθέο κεηαβνιέο ηνπ Οξγαληζκνχ Γεκνζίαο Δθπαηδεχ-

ζεσο ηνπ 1899 απνηεινχλ απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα λα εξκελεπζνχλ νξζά 

φιεο νη εθθάλζεηο ηεο Γεκνηηθήο θαη Μέζεο εθπαίδεπζεο ζην λνκφ Υαλίσλ ην 1900-

1901.          
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 

    Οη εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε εμαξηψληαη 

άκεζα απφ ην είδνο θαη ην εχξνο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.  

    Οη θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ αλάινγα κε ηα πξνζφληα ηνπο απνθαιχπηνπλ ην εί-

δνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, ελψ νη εμεηάζεηο ηνπο, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο πηπρίνπ, 

είλαη κηα ζεκηηή ιχζε ζηελ έιιεηςε πξνζνληνχρνπ πξνζσπηθνχ. Ο αξηζκφο ησλ εθ-

παηδεπηηθψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζηα Φαληά ην 1900-1901 ζε ζχγθξηζε κε ηνλ αξηζκφ 

ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο απνηππψλεη γιαθπξά ηελ εηθφλα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε λή-

ζν. Οη γλσκνδνηήζεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ θάζε επαξρίαο 

ηνπ λνκνχ Φαλίσλ απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο, φληαο κηα απφιπηα απνθεληξσηη-

θή θίλεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο πξνο ηνπο Δπάξρνπο θαη ηνπο λνκαξρηαθνχο Δπη-

ζεσξεηέο θαη ζπλάκα κηα πξψηε απφπεηξα θαζνξηζκνχ πάγησλ εθπαηδεπηηθψλ αλα-

γθψλ. Ο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ην 1900-

1901, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε ρξνληά, απνδίδεη ραξαθηεξη-

ζηηθφ γλψξηζκα ζηελ εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε ηεο κειεηψκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο.       

 

1.1  Γνωζηικά ανηικείμενα Νηπιαγωγείων, Γημοηικών, Ανώηερων 

Γημοηικών, Γραμμαηοδιδαζκαλείων και Ιεροδιδαζκαλείου. 

 

    Τα Νεπηαγσγεία, ηα Γεκνηηθά ζρνιεία, ηα Αλψηεξα Γεκνηηθά θαη ηα Γξακκαηνδη-

δαζθαιεία αλήθαλ ζηε Γεκνηηθή εθπαίδεπζε, φπσο απηή είρε ζπζηεκαηνπνηεζεί ζε 

εθπαηδεπηηθφ Οξγαληζκφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1899 απφ ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία. 

 

Α. Νεπηαγσγεία 

    Σθνπφο ησλ Νεπηαγσγείσλ ήηαλ ε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε παηδηψλ 

πνπ δελ είραλ ζπκπιεξψζεη αθφκε ην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο κε άζκαηα, α-

ζθήζεηο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ αηζζήζεσλ. Μέζα επίηεπμήο ηνπ ήηαλ νη δηεγήζεηο, νη 

δηάινγνη, ελψ ε δηδαζθαιία ήηαλ απνξξηπηέα. Νεπηαγσγεία ήηαλ δπλαηφλ λα ηδξπ-

ζνχλ κφλν απφ ηδηψηεο, κε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ Ζγεκφλα, εθφζνλ βέβαηα είραλ πηπ-

ρίν Νεπηαγσγνχ. Σηελ Δπίζεκν Δθεκεξίδα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ζηελ νπνία ζε-
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κεηψλνληαλ φιεο νη ηδξχζεηο ζρνιείσλ, δελ αλαθέξεηαη ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 

νπνηαδήπνηε ίδξπζε λεπηαγσγείνπ απφ ηδηψηε. Δδψ έρνπκε έλα ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ εθπαίδεπζεο 1899 ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο κε ηνλ λφκν ΒΤΜΘ ηνπ 1895 

πνπ ίζρπε ηελ ίδηα ρξνληά ζηελ Διιάδα, ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη πσο λεπηαγσγεία 

κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ απφ ηδηψηεο κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο, 

Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκφζηαο Δθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηε ζσκαηηθή θαη πλεπκαηηθή 

επίξξσζε κε αζθήζεηο θαη παηδηέο. Ζ έιμε πξνο ηηο ειιεληθέο εθπαηδεπηηθέο πξαθηη-

θέο είλαη εκθαλήο
1
.  

  

Β. Γεκνηηθά ζρνιεία / Αλψηεξα Γεκνηηθά ζρνιεία (4 θαηψηεξεο ηάμεηο)  

    Ζ δηδαζθαιία, ε άζθεζε θαη ε αγσγή ήηαλ ηα κέζα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ ηεο Γε-

κνηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ ζπλνςίδνληαλ ζηε ζξεζθεπηηθή, εζηθή θαη εζληθή κφξθσ-

ζε, θαζψο θαη ζηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα λα είλαη νη κειινληηθνί 

ελήιηθνη πνιίηεο «ρξεζηνί θαη έμππλνη» ζηνλ πξαθηηθφ βίν. Οη παξαπάλσ ζθνπνί α-

θνξνχζαλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηεζζάξσλ ηάμεσλ αιιά θαη ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο 

ηάμεηο απφ ηηο επηά ησλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Με ηελ πξνζζήθε αθφκε 

ηξηψλ ηάμεσλ επηδησθφηαλ επξχηεξε θαη πξαθηηθφηεξε κφξθσζε απφ απηή πνπ παξε-

ρφηαλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία. Γελ πξέπεη θη εδψ λα παξαιεηθζεί ην ζεκείν επαθήο 

ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 1899 κε ηνλ αληίζηνηρν ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ λφκν ηνπ 1895, 

ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη πσο ζθνπφο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ είλαη ε ζξεζθεπηηθή - 

εζηθή κφξθσζε ησλ παηδηψλ θαη ε δηδαζθαιία ρξήζηκσλ θαη ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ 

γηα ηνλ βίν. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσληθνηθνλν-

κηθή δσή ήηαλ αίηεκα ηνπ αζηηθνχ ζρνιείνπ, απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο γηα ηε δεκη-

νπξγία αζηηθνχ θξάηνπο
2
.    

    Τα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ θαιχπηνληαλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη ζηηο ηέζζε-

ξηο πξψηεο ηάμεηο ησλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ήηαλ ηα θάησζη: Θξεζθεπηη-

θά, Νέα Διιεληθή Γιψζζα, Πξαθηηθή Αξηζκεηηθή, Σηνηρεηψδεο Γεσκεηξία, Ηζηνξία 

Δζληθή - Κξεηηθή - Παγθφζκηα (ηα ζπνπδαηφηεξα ζεκεία ηεο), Γεσγξαθία Κξήηεο - 

Διιάδαο - Δπξσπατθήο θαη Αζηαηηθήο Τνπξθίαο - Δπξψπεο θαη απφ ηηο ππφινηπεο ε-

πείξνπο ηα ζπνπδαηφηεξα ζεκεία, Σηνηρεηψδε Γηθαηψκαηα θαη Υπνρξεψζεηο ηνπ Σπ-

ληαγκαηηθνχ Πνιίηε, Φπζηθή Ηζηνξία, Φπζηθά θαη Φεκεία, Καιιηγξαθία, Ηρλνγξαθία, 

Ψδηθή, Δθθιεζηαζηηθή Μνπζηθή, Γπκλαζηηθή.  

                                                
1 Βι. Μπνπδάθε Σ., Νενειιεληθή Δθπαίδεπζε (1821-1998), 1999, ζει.50. 
2 Βι. Μπνπδάθε Σ., φ.π., ζει.46, 50. 
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    Όια ηα παξαπάλσ καζήκαηα ήηαλ θνηλά ζηα ζρνιεία αξξέλσλ θαη ζειέσλ. Σηα 

ζρνιεία ησλ αξξέλσλ κφλν δηδάζθνληαλ πξαθηηθέο γλψζεηο θεπνπξηθήο, δελδξνθνκί-

αο, κειηζζνθνκίαο θαη γεληθά γεσξγίαο. Οη γλψζεηο απηέο ήηαλ ελαξκνληζκέλεο κε ηηο 

δηάθνξεο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ. Σηα ζρνιεία ησλ ζειέσλ κφλν δηδά-

ζθνληαλ αλζνθνκία, ζεξνηξνθία, εξγφρεηξα (θνπηηθή, ξαπηηθή, πιεθηηθή, πνηθηιηη-

θή), καγεηξηθή, νηθηαθή νηθνλνκία θαη νηθηαθή παηδαγσγηθή. Ζ ξαπηηθή, ην θέληεκα 

θαη ε πιεθηηθή ππήξραλ ήδε ζην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ ζειέσλ ζηελ Διιάδα
3
. 

   Σχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο,  ε θνίηεζε 

αξξέλσλ θαη ζειέσλ ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία ήηαλ ππνρξεσηηθή απφ ηελ αξρή ηνπ 6
νπ

  

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο κέρξη ην ηέινο ηνπ 9
νπ

. Όηαλ δελ ππήξρε μερσξηζηφ ζρνιείν 

ζειέσλ, ηα ζήιεα ζπκθνηηνχζαλ κεηά ησλ αξξέλσλ. Σην άξζξν 238 ηνπ πξναλαθεξ-

ζέληνο Οξγαληζκνχ ηνληδφηαλ πσο φζνη καζεηέο είραλ ήδε ππεξβεί ην 7
ν
 έηνο ηεο ε-

ιηθίαο ηνπο, αιι’ αθφκε δελ είραλ ζπκπιεξψζεη ην 12
ν
, ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα θνη-

ηήζνπλ κέρξη λα κάζνπλ αλάγλσζε, γξαθή θαη ηηο 4 πξάμεηο ησλ αθεξαίσλ ηεο αξηζ-

κεηηθήο, νπφηε είραλ ην δηθαίσκα λα απνθνηηήζνπλ κεηά απφ εμεηάζεηο αθφκε  θαη 

ζην κέζνλ ηνπ έηνπο. Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ζήιεα ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ ήηαλ δπ-

λαηφλ λα ζπλδηδάζθνληαη κε άξξελα, φρη κφλν ζπλνκήιηθα αιιά θαη ζε κεγαιχηεξε 

απφ απηά ειηθία. Ζ δηάξθεηα ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ήηαλ ηεηξαεηήο αιιά ήηαλ 

δπλαηφλ λα απμεζεί θαηά έλα έηνο, εάλ νη καζεηέο είραλ γλσζηηθή αλεπάξθεηα ζηα 

Θξεζθεπηηθά, ζηελ Αλάγλσζε, ζηελ Γξαθή θαη ζηελ Αξηζκεηηθή.     

     Όια ηα πξναλαθεξζέληα γλσζηηθά αληηθείκελα ήηαλ ππνρξεσηηθά ζηελ παξαθν-

ινχζεζή ηνπο, εθηφο απφ ηε Γπκλαζηηθή θαη ηα Θξεζθεπηηθά γηα ηνπο πηζηνπνηεκέλα 

απαιιαγκέλνπο ιφγσ πξνβιεκάησλ πγείαο θαη ηνπο εηεξφδνμνπο αληίζηνηρα.  

    Ζ αλάγλσζε, εξκελεία, ςάιζηκν ηξνπαξίσλ, ε εξκελεία πεξηθνπψλ ηνπ Δπαγγειί-

νπ πάληα ζρεηηθά κε θάπνηα Θενκεηνξηθή ή Γεζπνηηθή ενξηή, ε απνζηήζηζε ξεηψλ, 

απνιπηίθησλ θαη ηξνπαξίσλ, ε δηδαζθαιία ηεο Λεηηνπξγηθήο, ήηαλ κέξνο ηεο εθπαη-

δεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δηθαηνινγνχζε θαη ηνλ ζθνπφ πνπ έζεηε ε Πνιηηεία πεξί 

ζξεζθεπηηθήο θαη εζηθήο κφξθσζεο. Όια ηα παξαπάλσ ιάβαηλαλ κέξνο θάζε Σάββα-

ην ην κεζεκέξη θαη ζε θάζε παξακνλή ενξηήο. Αλάινγνπ ζθνπνχ ήηαλ θαη νη επηζθέ-

ςεηο ησλ καζεηψλ κε ηε ζπλνδεία ησλ Γηδαζθάισλ ηνπο ζηελ εθθιεζία, πνπ ήηαλ 

θνληά ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ, θάζε Κπξηαθή θαη ζε θάζε επίζεκε ενξηή
4
. Σπλδέν-

                                                
3 Βι. Μπνπδάθε Σ., φ.π., ζει.53. 
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Φαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1, 2, 12. Αμίδεη εδψ λα ζεκεηψζνπκε πσο ζηα Μνπζνπικαληθά ζρνιεία δηδάζθν-
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ληαη αθφκε κηα θνξά ζε απηφ ην ζεκείν νη εθπαηδεπηηθνί λφκνη Κξεηηθήο Πνιηηείαο 

(1899) θαη ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο (ΒΤΜΘ / 1895). Σηνλ δεχηεξν αλαθέξεηαη 

πσο ε αλάγλσζε θαη εξκελεία πεξηθνπψλ ηνπ Δπαγγειίνπ ζα δηδάζθνληαλ αλάκεζα 

ζε άιια καζήκαηα
5
. 

    Γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ ε εξκελεία πεξηθνπψλ θαη ηξνπαξίσλ ηνπ Δπ-

αγγειίνπ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελεκεξσλφκαζηε απφ ην ραληψηηθν, παηδαγσγηθφ 

θαη επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ ε «Πξφνδνο», ην νπνίν ήηαλ πξνηεηλφκελν θαη εγθεθξη-

κέλν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο απφ ην Σχκβνπιν Δθπαηδεχζεσο 

Νηθ.Γηακαιάθε. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, φπσο παξνπζηάδεηαη ζε ηεχρνο ηνπ 

πεξηνδηθνχ, ήηαλ ε εξκελεία πεξηθνπήο απφ ην «Καηά Μάπκον Ιεπό Εςαγγέλιο» ε ν-

πνία αθνχγεηαη ζηηο εθθιεζίεο θαηά ηελ παξακνλή ηεο ηξίηεο Κπξηαθήο ησλ Νε-

ζηεηψλ, ηεο «Κςπιακήρ ηηρ Σηαςποπποζκύνηζηρ». Οη Γηδάζθαινη κπνξνχζαλ λα εξ-

κελεχζνπλ ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο απφ ην θεθάιαην Ζ’, παξάγξαθνη 34-38 σο εμήο: 

Ὅζηηο ζέιεη: Ο Ηεζνχο δελ αλαγθάδεη θαλέλα λα αθνινπζήζεη ηε δηδαζθαιία Τνπ, 

αιιά ν άλζξσπνο είλαη ειεχζεξνο λα αθνινπζήζεη ηνλ θαιφ ή ηνλ θαθφ δξφκν.  

Ὀπίζσ κνπ ἐιζεῖλ: Ο πηζηφο αθνχγνληαο ηε δηδαζθαιία Τνπ Ηεζνχ κπνξεί λα γίλεη 

ηέιεηνο Φξηζηηαλφο.  

Ἀπαξλεζάζζσ ἑαπηφλ: Οη πνλεξέο ζαξθηθέο επηζπκίεο πξέπεη λα απνξξηθζνχλ απφ 

ηνλ πηζηφ. 

Χπρή: Πξέπεη λα επηζεκαλζεί απφ ηνλ εξκελεπηή ε δηζππφζηαηε ζεκαζία ηεο ιέμεο. 

Απφ ηε κηα ζεκαίλεη ζψκα θαη απφ ηελ άιιε αζάλαηε ςπρή. Όπνηνο αξλεζεί ηνλ Ηε-

ζνχ, γηαηί ζέιεη λα απνιαχζεη ηηο εθήκεξεο ζσκαηηθέο απνιαχζεηο, ζα είλαη εθείλνο 

πνπ ζα ράζεη ηελ αζάλαηε ςπρή ηνπ θαη ζα θξηζεί. 

    Παίξλνληαο σο αθνξκή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηθνπή, ν εθπαηδεπηηθφο ζα κπνξνχζε 

λα αλαιχζεη κε ηνπο καζεηέο ηνπ έλα απφ ηα παξαθάησ δεηήκαηα: 

Πεξί απηαπαξλήζεσο: Καζήθνλ ελφο Φξηζηηαλνχ πνπ ηπγράλεη επηζηήκνλαο, νηθνγε-

λεηάξρεο, ηεξέαο, δηδάζθαινο είλαη λα κε δεηά ην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ αιιά απηφ 

ηνπ δηπιαλνχ ηνπ.  

Πεξί ςπρηθήο ζσηεξίαο: Ζ ζσηεξία ηεο ςπρήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφηεξε απφ ηα ε-

γθφζκηα αγαζά.  

                                                                                                                                       
ληαλ ηα ίδηα καζήκαηα κε ηα ρξηζηηαληθά δεκνηηθά ζρνιεία, εθηφο απφ ηηο παξαθάησ δηαθνξνπνηήζεηο. 

Γηδάζθνληαλ ηνπξθηθή γιψζζα, κνπζνπικαληθά Θξεζθεπηηθά αληί γηα ρξηζηηαληθά, ελψ έπξεπε λα 

δηδαρζνχλ κφλν ηα ζπνπδαηφηεξα απφ ηελ Παγθφζκηα ηζηνξία θαη θαζφινπ ειιεληθή ή θξεηηθή. Σηα 

Παξζελαγσγεία νη καζήηξηεο δελ παξαθνινπζνχζαλ κάζεκα Γπκλαζηηθήο. Βι. ζηελ εθεκ. φ.π., ζει. 2, 

10.    
5 Βι. Μπνπδάθε Σ., φ.π., ζει.50. 
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Πεξί ηεο αιεζηλήο αμίαο ησλ πιηθψλ αλαγθψλ: Ο πινχηνο θαη ηα αμηψκαηα έρνπλ α-

μία κφλν φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ράξε φζσλ είλαη αδηθεκέλνη.  

    Απηή ήηαλ ε δηαδηθαζία πνπ πξνηεηλφηαλ απφ ην πεξηνδηθφ «Ππόοδορ» φζνλ αθν-

ξά ηελ εξκελεία πεξηθνπψλ θαη ηξνπαξίσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηδαγκάησλ ηνπ 

Ηεξνχ Δπαγγειίνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πηζηψλ
6
.  

    Σε θάζε Γεκνηηθφ ζρνιείν νη θνηλφηεηεο παξαρσξνχζαλ θήπν, αγξφ ή θηήκα, ψζηε 

κε ηε βνήζεηα ηνπ Γηδαζθάινπ νη καζεηέο λα αζθεζνχλ ζε γεσξγηθέο εξγαζίεο, κε 

ηελ απνλνκή βξαβείνπ λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα κεγαιχηεξε πξνζπά-

ζεηα
7
.  

    Οη καζεηέο πνπ ήζειαλ λα κεηαπεδήζνπλ ζε δηαθνξεηηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν έπξε-

πε λα ππνζηνχλ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζε καζήκαηα ηεο ηάμεο πνπ παξαθνινχζε-

ζαλ θαη θαη’ φκνην ηξφπν κε ηηο εληαχζηεο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο. Τν πξψην δεθαή-

κεξν ηνπ Ηνπιίνπ γίλνληαλ εμεηάζεηο γηα πξναγσγή απφ ηάμε ζε ηάμε. Σε απηέο νη 

καζεηέο ηεο Α θαη Β ηάμεο εμεηάδνληαλ πξνθνξηθά ζηελ Αλάγλσζε, ζηα Θξεζθεπηη-

θά θαη ζηελ Αξηζκεηηθή. Οη καζεηέο ηεο Γ ηάμεο εμεηάδνληαλ πξνθνξηθά ζε φια ηα 

καζήκαηα, έγξαθαλ πεξίιεςε κχζνπ ή δηεγήκαηνο πνπ άθνπγαλ απφ ην Γηδάζθαιν 

θαη έιπλαλ 3 πξνβιήκαηα Αξηζκεηηθήο. Δπίζεο εμεηάδνληαλ ζηε Γπκλαζηηθή θαη 

ζηελ Ψδηθή. Οη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο Γ ηάμεο ήηαλ πξνθνξηθέο ζε φια ηα δηδα-

ζθφκελα καζήκαηα θαη γξαπηέο. Οη ππνςήθηνη έγξαθαλ νξζνγξαθία αδίδαθηνπ λεν-

ειιεληθνχ θεηκέλνπ, έιπλαλ αξηζκεηηθά πξνβιήκαηα θαη δηαηχπσλαλ γξαπηά ηζηνξη-

θφ ή γεσγξαθηθφ ή θπζηνγξαθηθφ δήηεκα
8
. 

 

Γ. Αλψηεξα Γεκνηηθά ζρνιεία (3 αλψηεξεο ηάμεηο)              

    Τνλ Αχγνπζην ηνπ 1901 αληηθαηαζηάζεθε ν Οξγαληζκφο ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχ-

ζεσο πνπ ίζρπζε γηα ηα ζρνιηθά έηε 1899-1900 θαη 1900 - 1901. Οη αιιαγέο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία είραλ μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Σηα Φα-

ληά, κε ηδησηηθή ηνπ επηζηνιή ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 1901, ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Αλσ-

ηέξαο Δθπαίδεπζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Ησάλλεο Πεξδηθάξεο απεπζχλζεθε πξνο ηνπο 

Ννκαξρηαθνχο Δπηζεσξεηέο. Αλέθεξε πσο κε πξφζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ «Πεξί 

Παηδείαο Νφκνπ» εηζήρζε ζηελ 6
ε
 θαη 7

ε
 ηάμε ησλ Αλσηέξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ 

                                                
6 Βι. ζην πεξηνδηθφ «Ππόοδορ», έηνο Α, αξηζ.1, Δλ Φαλίνηο ηε 1 Μαξηίνπ 1901, ζει.5. 
7 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Φαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1, 2. 
8 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, Δλ 

Φαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.6. 
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θαη Παξζελαγσγείσλ ε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ ηεο Αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο. Λίαλ 

πξνζερψο ζα δεκνζηεπφηαλ ζπγθεθξηκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηε βάζε απηή. Τα 

δηδαθηέα αξραία ειιεληθά γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο ζα θνηλνπνηνχληαλ ζηνπο Νν-

καξρηαθνχο Δπηζεσξεηέο κε θνηλά αληίγξαθα γηα λα εηδνπνηεζνχλ εγθαίξσο νη δηεπ-

ζπληέο, νη νπνίνη φθεηιαλ λα αξρίζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ρσξίο 

λα αλακέλνπλ ηελ επίζεκε δεκνζίεπζε
9
. 

    Πξάγκαηη ε δεκνζίεπζε έγηλε ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 1901 ζηελ Δπίζεκν Δθεκεξίδα, 

φπνπ ζεκεησλφηαλ πσο, κε Γηάηαγκα ηνπ Πξίγθηπα Γεσξγίνπ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Σπκβνχινπ Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ, πξνζεηέζε ε δηδαζθαιία 

ζηνηρείσλ αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε Ση θαη Ε ηάμε ησλ Φξηζηηαληθψλ Αλψηε-

ξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ. Ο φξνο «σπιζηιανικών», ν νπνίνο δελ ππήξρε ζηνλ Οξγα-

ληζκφ ηνπ 1899 σο επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

ίζσο εδψ λα απνηειεί ην αληίπαιν δένο γηα έλα κάζεκα αθηεξσκέλν ζηελ αξραία Δι-

ιάδα, ιεηηνπξγψληαο πξνιεπηηθά ζε ελδερφκελεο αληηδξάζεηο γηα έλα γλσζηηθφ αληη-

θείκελν πνπ πξνάγεη ηελ αληηδνγκαηηθή ζθέςε. Ζ δηάηαμε απηή απνηεινχζε πιένλ 

λφκν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο πνπ ζα ίζρπε απφ ηε κέξα ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ. Πα-

ξφιε ηε ζπγθεθξηκέλε ηππηθή απαίηεζε νη Γηεπζπληέο έπξεπε λα είραλ ήδε αξρίζεη 

ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ, κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε παξφηξπλζε ηνπ 

Γεληθνχ Δπηζεσξεηή
10

. Σηνηρεία γξακκαηηθήο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιψζζαο δηδά-

ζθνληαλ ζηα πιήξε εμαηάμηα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Διιάδαο ηελ ίδηα ρξνληά
11

. 

    Σηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1901 ζηα πιαίζηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Αλσ-

ηέξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ θαη Παξζελαγσγείσλ δηαπηζηψλεηαη μαλά ε  δηδαζθαιία 

ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ζηελ Ση θαη Ε ηάμε ησλ Αλσηέξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ θαη 

ησλ Παξζελαγσγείσλ. Υπφ ην πλεχκα ηνπ άξζξνπ 181
12

 ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Γεκν-

ζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ν. Γηακαιάθε, Σπκβνχινπ Γεκνζίαο 

Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν Πξίγθηπαο ππέγξαςε Γηάηαγκα, ζρεηηθά κε ην 

                                                
9 Βι. ζην Η.Α.Κ., Φάθεινο «Κπηηική Πολιηεία, Ανωηέπα Διεύθςνζη Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 1901-

1905, Έγγπαθα διάθοπα», ιπηφ έγγξαθν, ηδησηηθή επηζηνιή κε ζέκα: H δηδαζθαιία ζηνηρείσλ αξραίαο 

ειιεληθήο γιψζζαο ζηε Ση θαη Ε ηάμε ησλ Φξηζηηαληθψλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ. Σπληάθηεο: 

Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Αλσηέξαο Δθπαίδεπζεο θαη Θξεζθεπκάησλ Ησάλλεο Πεξδηθάξεο. Ζκεξνκελία: 

24 Ηαλνπαξίνπ 1901.     
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.8, Δλ Φαλί-
νηο ηε 7 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.40. 
11 Βι. Μπνπδάθε Σ., φ.π., ζει.50. 
12 Σην ελ ιφγσ άξζξν αλαθέξεηαη φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ γπκλαζίσλ, πξνγπκλαζίσλ θαη 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ φισλ ησλ βαζκψλ, φπσο θαη ηα δηάθνξα είδε ησλ εμεηάζεσλ θαλνλίδνληαλ κε 

Ζγεκνληθφ Γηάηαγκα. Βι. Φνπξδάθε Α., Ζ παηδεία ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία, (1898-1913), 2002, 

ζει.363. 
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αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ ηάμεσλ Δ, Ση θαη Ε ησλ Αλσηέξσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

θαη Παξζελαγσγείσλ. Τν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ ηξηψλ αλψηεξσλ ηάμεσλ  πεξη-

ιάκβαλε Θξεζθεπηηθά (2 ψξεο), Διιεληθά (9 ψξεο), Μαζεκαηηθά (3 ψξεο), Φπζηθά 

(3 ψξεο), Ηζηνξία (2 ψξεο), Γεσγξαθία (2 ψξεο), Ηρλνγξαθία, Καιιηγξαθία θαη Φεη-

ξνηερλία (απφ 1 ψξα γηα θάζε κάζεκα μερσξηζηά), Γπκλαζηηθή (3 ψξεο), Γεσξγηθέο 

εξγαζίεο (3 ψξεο), Ψδηθή θαη Δθθιεζηαζηηθή Μνπζηθή (1 ψξα) θαη Καζήθνληα θαη 

Γηθαηψκαηα ηνπ Σπληαγκαηηθνχ πνιίηε (1 ψξα κφλν γηα ηε Ε ηάμε). Σπλνιηθά νη κα-

ζεηέο ηεο Δ θαη Ση ηάμεο είραλ 31 δηδαθηηθέο ψξεο θαη απηνί ηεο Ε ηάμεο 32. Οη κα-

ζεηέο ηεο Δ θαη Ση ηάμεο δηδάζθνληαλ 12 γλσζηηθά αληηθείκελα, ελψ ηεο Ε ηάμεο 13. 

Ο θιαζηθηζηηθφο θαη ζενθξαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ κάζεζεο κε 9 

ψξεο Διιεληθά, 2 ψξεο Θξεζθεπηηθά θαη 3 ψξεο Μαζεκαηηθά, 3 ψξεο Φπζηθά. ελαξ-

κνλίδεηαη κε ην σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ηεηξαηάμηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ αξξέλσλ 

ζηελ Διιάδα  (δηάηαγκα 12
εο

 Μαξηίνπ 1894). Ο ζεσξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε βάξνο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ έρεη βάζηκα επεξεαζηεί 

απφ ηελ Διιάδα
13

.  

    Σηα Αλψηεξα Παξζελαγσγεία νη ψξεο γηα Θξεζθεπηηθά, Διιεληθά, Μαζεκαηηθά, 

Ηζηνξία, Γεσγξαθία, Ηρλνγξαθία, Καιιηγξαθία, Ψδηθή θαη Καζήθνληα Σπληαγκαηη-

θνχ Πνιίηε ήηαλ ίδηεο κε ηα Αλψηεξα Γεκνηηθά Σρνιεία. Αληίζεηα ζηηο 3 αλψηεξεο 

ηάμεηο Δ, Ση θαη Ε, ηα Φπζηθά δηδάζθνληαλ 2 ψξεο αληί γηα 3, ε Γπκλαζηηθή 2 ψξεο 

αληί γηα 3 θαη δελ δηδάζθνληαλ Φεηξνηερλία, Γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη Δθθιεζηαζηηθή 

Μνπζηθή. Πξνζηέζεθαλ γηα θάζε ηάμε ην κάζεκα ηεο Αλζνθνκίαο θαη Σεξνηξνθίαο 

(1 ψξα, αληί ησλ Γεσξγηθψλ εξγαζηψλ), ηα Δξγφρεηξα δειαδή ξαπηηθή, θνπηηθή θαη 

πνηθηιηηθή (3 ψξεο γηα Δ, Ση ηάμε θαη 4 ψξεο γηα Ε ηάμε αληί γηα ηε Φεηξνηερλία) θαη 

ηα Γαιιηθά (2 ψξεο). Ζ Οηθηαθή Οηθνλνκία δηδαζθφηαλ κφλν ζηελ Ση ηάμε γηα 1 ψξα 

αθνξψληαο ζηηο ζηνηρεησδέζηαηεο γλψζεηο, ελψ ηα πην θχξηα ηεο Οηθηαθήο Παηδαγσ-

γηθήο δηδάζθνληαλ ζηε Ε ηάμε γηα κηα ψξα επίζεο . Σπλνιηθά νη καζήηξηεο ηεο Δ ηά-

μεο είραλ 31 δηδαθηηθέο ψξεο, ηεο Ση 32 θαη ηεο Ε 33. Οη καζήηξηεο ηεο Δ ηάμεο είραλ 

13 γλσζηηθά αληηθείκελα, ηεο Ση 14 θαη ηεο Ε 15. 

    Τν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πεξηιάκβαλε ηα θάησζη. Σηα Θξεζθεπηηθά ε Δ ηάμε δη-

δαζθφηαλ Παιαηά - Καηλή Γηαζήθε, Γεσγξαθία ηεο Αγίαο Γεο θαη πξνζεπρέο ζε ηξν-

πάξηα. Ζ Ση ηάμε αζρνινχληαλ κε ηελ Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

κε ηελ πξψηε Φξηζηηαληθή Δθθιεζία, ηνπο δησγκνχο, ηηο θπξηφηεξεο αηξέζεηο, ηνλ 

                                                
13 Βι. Μπνπδάθε Σ., φ.π., ζει.48. 
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Κσλζηαληίλν ην Μέγα, ηνπο κεγάινπο παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο (Αζαλάζην Βαζίιεην, 

Γξεγφξην Ναδηαλδελφ, Γξεγφξην Νχζζε, Ησάλλε Φξπζφζηνκν), ηηο επηά Οηθνπκελη-

θέο Σπλφδνπο, ηε κεηαξξχζκηζε θαη θαηά ην Β εμάκελν κε αλάγλσζε εθ ηνπ θαηά 

Λνπθά Ηεξνχ Δπαγγειίνπ. Δπίζεο δηδάζθνληαλ πξνζεπρέο ζε ηξνπάξηα. Σηε Ε ηάμε 

γηλφηαλ ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο Καηήρεζεο θαη αζρνινχληαλ κε ηε Λεηηνπξγηθή 

πνπ πεξηείρε καζήκαηα γηα ην ζρήκα, ην ξπζκφ θαη ηα κέξε ηνπ λανχ, ηα ηεξά άκθηα, 

ηα ηεξά ζθεχε θαη ηηο ηεξέο εηθφλεο, γηα ηηο δηαηξέζεηο ενξηψλ ζε Γεζπνηηθέο, Θενκε-

ηνξηθέο θαη ενξηέο αγίσλ, γηα ηνλ εζπεξηλφ, ηνλ φξζξν θαη ηε Λεηηνπξγία. Γηλφηαλ 

αλάγλσζε εθ ηνπ θαηά Μάξθνπ ηεξνχ Δπαγγειίνπ (πιελ θάπνησλ ρσξίσλ – Ση’ 14-

30: ν ζάλαηνο ηνπ Ησάλλε ηνπ Βαπηηζηή κε απνθεθαιηζκφ, Η’ 1-13: πεξί δηαδπγίνπ, Ε’ 

16-24: ν Φξηζηφο απνθξίλεηαη εηο ηαο επηθξίζεηο φηη παξαβαίλεη ηνπο ηχπνπο ηνπ λφ-

κνπ), εθ ηνπ θαηά Μαηζαίνπ θαη πξνζεπρψλ ζε ηξνπάξηα.  

    Σηα Διιεληθά ε Δ ηάμε δηδαζθφηαλ αλάγλσζε, γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, πνηήκαηα 

θαη ζπγγξαθηθέο αζθήζεηο. Ζ αλάγλσζε γηα ηα ζρνιεία ησλ αξξέλσλ γηλφηαλ απφ ην 

βηβιίν ηνπ Λ.Μειά «Ο Γεποζηάθηρ» θαη απφ ην βηβιίν ηνπ Π.Π. Οηθνλφκνπ «Ο Μέ-

γαρ Αλέξανδπορ». Σηα Παξζελαγσγεία γηα ηελ αλάγλσζε ρξεζηκνπνηνχζαλ ην «Γεπο-

ζηάθη» θαη ηε ζπιινγή «Μηηπόρ Υποθήκαι» ηεο Αξζηλφεο Παπαδνπνχινπ. Σηε 

Γξακκαηηθή ηεο λέαο Διιεληθήο γιψζζαο έθαλαλ επαλάιεςε απφ ηελ αξρή έσο ην 

ηέινο θαη ζην Σπληαθηηθφ δηδάζθνληαλ ηα πεξί πξνηάζεσο πξνζδηνξηζκψλ, ζπλδέζε-

σλ, πξνηάζεσλ θαη ηειείνπ ιφγνπ. Απήγγεηιαλ πνηήκαηα δηάθνξα θαη ρσξία απφ ηελ 

«Επιηομή ηηρ Κπηηηίδορ» ηεο Α. Αλησληάδνπ.  

    Καηά ην Α εμάκελν ε Ση ηάμε ζηα Διιεληθά δηδαζθφηαλ αλάγλσζε. Σηα ζρνιεία 

αξξέλσλ ε αλάγλσζε γηλφηαλ απφ ηα βηβιία «Ο Γεποζηάθηρ» και «Ο Μέγαρ Αλέξαν-

δπορ». Σηα Παξζελαγσγεία ρξεζηκνπνηνχζαλ ην βηβιίν «Ο Χπιζηόθοπορ» ηνπ Λένληα 

Μειά θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο κειέηεο ηνπ Γ. Μαπξνθνξδάηνπ. Καηά ην Β εμάκελν ε-

μαζθνχληαλ ζηελ αλάγλσζε θαη εξκελεία αξραίνπ ειιεληθνχ ιφγνπ απφ Αηζψπηνπο 

κχζνπο θαη δηεγήκαηα ηνπ έξγνπ «Ελληνική Χπηζηομάθεια» ηνπ Γ.Α.Παπαβαζηιείνπ. 

Δπίζεο ζηε Γξακκαηηθή κάζαηλαλ ην ηππηθφ ηεο αξραίαο Αηηηθήο δηαιέθηνπ θαη ηα 

εηο «κη» ξήκαηα, απφ ην Σπληαθηηθφ ηα αλαγθαία γηα ηελ εξκελεία, απήγγεηιαλ δηά-

θνξα πνηήκαηα ή ρσξία απφ ην έξγν «Επιηομή ηηρ Κπηηηίδορ» ηεο Α. Αλησληάδνπ θαη 

αζθνχληαλ ζηηο ζπγγξαθηθέο αζθήζεηο. 

    Ζ Ε ηάμε ζην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ δηδαζθφηαλ αλάγλσζε θαη εξκελεία απφ αξ-

ραίν ειιεληθφ ιφγν, λέα ειιεληθά κε αληίζηνηρε γξακκαηηθή, απαγγειία πνηεκάησλ 

θαη ζπγγξαθηθέο αζθήζεηο. Σηα ζρνιεία ησλ αξξέλσλ δηδάζθνληαλ αλάγλσζε θαη εξ-
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κελεία αξραίνπ ειιεληθνχ ιφγνπ απφ ην βηβιίν ηνπ Ξελνθψληνο «Κύπος Ανάβαζιρ» 

(απφ ηα 4 πξψηα βηβιία), απφ κέξε θαη’ εθινγή ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ξελνθψληνο «Κύπος 

Παιδεία» θαη απφ ην έπγο «Ανάσαπζιρ ή πεπί Γςμναζίων» ηνπ Λνπθηαλνχ. Σηα Παξ-

ζελαγσγεία αληίζηνηρα κειεηνχζαλ απφ ηνλ Ξελνθψληα ην «Κύπος Ανάβαζιρ» θαη ην 

«Οηθνλνκηθφο» (θεθάιαηα 6 έσο 12) θαη ην «Πεπί Παίδων Αγωγήρ» ηνπ Πινπηάξρνπ. 

Γηα ηα Νέα Διιεληθά κειεηνχζαλ ηελ «Επιηομή ηηρ Κπηηηίδορ», πεδά ηεκάρηα θαη 

πνηήκαηα θαη’ εθινγή απφ ηα «Νεοελληνικά Αναγνώζμαηα» ηνπ Π.Φέξκπνπ. Ζ ζπ-

κπιήξσζε ηνπ αξραίνπ ηππηθνχ ζηε γξακκαηηθή θαη ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ην εηπ-

κνινγηθφ θαη ην ζπληαθηηθφ ζπκπιήξσλαλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο 

απηνχ καδί κε απαγγειία πνηεκάησλ θαη ζπγγξαθηθέο αζθήζεηο.  

    Σηα Μαζεκαηηθά, Φπζηθά, Ηζηνξία, Γεσγξαθία, Ηρλνγξαθία, Καιιηγξαθία θαη Γπ-

κλαζηηθή δηδαζθφηαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ε χιε ησλ ηξηψλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ ηνπ Γπ-

κλαζίνπ πνπ αληηζηνηρνχζαλ κε ηελ Δ, Ση θαη Ε ησλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ Σρνιείσλ. 

    Σηα ζρνιεία ησλ αξξέλσλ δηδάζθνληαλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο Γεσξγηθά καζήκαηα θαη 

Φεηξνηερλία, ελψ ηα Καζήθνληα θαη Γηθαηψκαηα ηνπ Σπληαγκαηηθνχ Πνιίηε δηδά-

ζθνληαλ ζηε Β θαη Ε ηάμε
14

. 

    Σηελ Δ ηάμε Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ κπνξνχζαλ λα θαηαηαρζνχλ φζνη εί-

ραλ απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, αθνχ εμεηάδνληαλ επηηπρψο πξνθνξηθά θαη 

γξαπηά ζηα Διιεληθά, ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηα Θξεζθεπηηθά. Οη θαηαηαθηήξηεο εμε-

ηάζεηο επηηξέπνληαλ θαη ζε καζεηέο νπνηαζδήπνηε ηάμεο ησλ πξψελ ειιεληθψλ ζρν-

ιείσλ ή ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηεο «άλληρ» Διιάδαο. Οη πξναγσγηθέο εμεηάζεηο 

ζηελ Δ θαη Ση ηάμε αθνξνχζαλ ζε πξνθνξηθή εμέηαζε φισλ ησλ καζεκάησλ θαη 

γξαπηή ζηα καζεκαηηθά θαη ειιεληθά. Οη καζεηέο ηεο Ε ηάμεο θπζηθά φθεηιαλ λα 

ππνζηνχλ απνιπηήξηεο εμεηάζεηο γηα λα απνθνηηήζνπλ
15

.    

    Φπζηθά εθηφο απφ ηα θαζεκεξηλά καζήκαηα, ηα Γεκνηηθά ζρνιεία ηνπ Ννκνχ 

πξαγκαηνπνηνχζαλ θαη εθδξνκέο. Τελ 1
ε
 Μαΐνπ 1901 νη καζεηέο ηνπ Φξηζηηαληθνχ 

Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ Φαλίσλ αλέβεθαλ πξνο ηε Μαιάμα, φπνπ απηφπηεο 

κάξηπξαο ηνχο δηεγήζεθε πψο έγηλε ε πνιηνξθία θαη ε άισζε ηνπ Πχξγνπ ηεο Μαιά-

μαο, ν Γηεπζπληήο ηνπ ηδξχκαηνο Πηκπιάθεο αλαθέξζεθε ζχληνκα ζηελ ηζηνξία ηεο 

                                                
14 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.11, Δλ 
Φαλίνηο ηε 18 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.66, 67, 68. Ζ επηινγή εθιεθηψλ ζπγγξαθέσλ φπσο ν Λνπθηα-

λφο, ν Ξελνθψλ θαη ν Πινχηαξρνο απνηεινχζε ζεκείν ζχλδεζεο κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ΒΤΜΘ (1895) 

ζηνλ φπνην αλαθέξεηαη ε αλάγλσζε εθιεθηψλ ζπγγξαθέσλ ζηα πιήξε εμαηάμηα δεκνηηθά ζρνιεία. Βι. 

Μπνπδάθε Σ., φ.π., ζει.50. 
15 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 

Δλ Φαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει. 6, 7. 
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πεξηνρήο, ελψ έδεημε θαη πεξηέγξαςε ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ησλ 

Φαλίσλ θαη ηεο θνηιάδαο ηνπ Γήκνπ Κεξακεηψλ
16

.  

 

Γ. Γξακκαηνδηδαζθαιεία 

    Δθηφο απφ ηα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη ηα Αλψηεξα Γεκνηηθά ζρνιεία, ν Οξγαληζκφο 

ηνπ 1899 αλαθέξεη θαη ηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία ηα νπνία, αλ θαη δελ είλαη κέξνο ηεο 

θπξίσο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, ήηαλ πλεχκνλάο ηεο ζην λνκφ Φαλίσλ, αθνχ απνηέ-

ιεζαλ ηελ πιεηνςεθία αλάκεζα ζηα ππφινηπα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηηο αξρέο ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901. Ζ Αλάγλσζε θαη Πξαγκαηνγλσζία, ε Γξαθή, ε Αξηζ-

κεηηθή, ε ζηνηρεηψδεο Ηεξά Ηζηνξία θαη Καηήρεζε, ηα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο ηζηνξί-

αο κε έκθαζε ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, ε Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσ-

πατθήο Τνπξθίαο, ε εξκελεία πεξηθνπψλ απφ ην Ηεξφ Δπαγγέιην θαη νη πξαθηηθέο 

γλψζεηο γεσξγίαο, ήηαλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ θαιχπηνληαλ ζηα Γξακκαηνδη-

δαζθαιεία
17

. Οη καζεηέο ηνπο δελ απνλέκνληαλ κε απνιπηήξην αιιά είραλ ην δηθαίσ-

κα λα κεηαπεδήζνπλ ζε ηάμε Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, κέζσ θαηαηαθηήξησλ εμεηάζεσλ, 

ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ αξγφηεξα ζε απνιπηήξηεο εμεηάζεηο
18

. Ο λφκνο ΒΤΜΘ’ 

(1895) ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο αλαθέξεη Γξακκαηνδηδαζθαιεία δηάξθεηαο 4 έσο 

6 εηψλ ηα νπνία κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζηα θνηλά δε-

κνηηθά ηεηξαεηή ζρνιεία. Δίλαη έλα απφ ηα ζεκεία ζχλδεζεο ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ 

λφκσλ, πνπ απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα ηε ζεηηθή ξνπή πξνο ηε κεηέξα Διιάδα
19

.  

 

Δ. Ηεξνδηδαζθαιείν 

    Σηηο 19-10-1899, κε δηάηαγκα δεκνζηεπκέλν ζηελ Δπίζεκν Δθεκεξίδα ηεο Κξεηη-

θήο Πνιηηείαο, αλαζπζηήζεθε ζην λνκφ Φαλίσλ ην Ηεξνδηδαζθαιείν ηεο Ηεξάο Μνλήο 

Αγίαο Τξηάδαο ησλ Τδαγθαξφισλ. Σθνπφο ηνπ ήηαλ λα παξέρεη ηελ θαηάιιειε εθ-

παίδεπζε ζηνπο κειινληηθνχο Ηεξείο θαη Γεκνδηδάζθαινπο
20

. Απνηεινχληαλ απφ πέ-

                                                
16 Βι. ζην πεξηνδηθφ «Ππόοδορ», έηνο Α, αξηζ.6, Δλ Φαλίνηο ηε 15 Μαΐνπ 1901, ζει.52. 
17 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Φαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1. Σηα Μνπζνπικαληθά Γξακκαηνδηδαζθαιεία δηδάζθνληαλ Αλάγλσζε θαη Γξαθή 

ηνπξθηθή, Κνξάλην, Αλάγλσζε θαη Γξαθή ειιεληθή θαη Αξηζκεηηθή. Βι. ζηελ εθεκ. φ.π., ζει.10.  
18 Βι. φ.π., ζει.1, 9. 
19 Βι. Μπνπδάθε Σ., φ.π., ζει.49-51. 
20 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Φαλίνηο ηε 19 

Οθησβξίνπ 1899, ζει.7, 8.    Ζ κνλαζηεξηαθή Δπηηξνπή Φαλίσλ ρνξεγήζεθε απφ ην Γεκφζην ηακείν 

κε δάλεην 42.494 δξαρκψλ γηα ηελ επηζθεπή ηεο Ηεξάο Μνλήο Αγίαο Τξηάδαο θαη ηεο Μνλήο Γνπβεξλέ-

ηνπ, ψζηε ε πξψηε λα ρξεζηκεχζεη σο Ηεξνδηδαζθαιείν θαη ε δεχηεξε σο ζηέγε γηα λα ζπλνηθηζζνχλ νη 

κνλαρνί. Ζ κνλαζηεξηαθή επηηξνπή σο νθεηιέηεο έπξεπε λα εμνθιήζεη ην πξναλαθεξζέλ δάλεην ζε 6 

κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Γηαηάγκαηνο (25-11-1900) άηνθα. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο εκεξνκελί-
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ληε εληαχζηεο ηάμεηο αληίζηνηρεο ησλ γπκλαζηαθψλ. Τν Αλαιπηηθφ πξφγξακκα καζε-

κάησλ πεξηιάκβαλε: Θξεζθεπηηθά, Διιεληθά (Αξραία θαη Νέα), Μαζεκαηηθά, Κν-

ζκνγξαθία, Ηζηνξία, Φπζηθή Ηζηνξία - Φπζηθή Πεηξακαηηθή, Παηδαγσγηθά, Γεσγξα-

θία, Γεσπνλία, Δθθιεζηαζηηθή, Μνπζηθή, Καιιηγξαθία, Ηρλνγξαθία θαη Γπκλαζηη-

θή
21

. Οη ηξεηο θαηψηεξεο ηάμεηο ηνπ Ηεξνδηδαζθαιείνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο λενειιε-

ληθά αλαγλψζκαηα ην «Γεποζηάθη» θαη ηηο «Θπηζκεςηικέρ Μελέηερ» ηνπ Μαπξνθνξ-

δάηνπ, ελψ νη δχν αλψηεξεο ηάμεηο Θξεζθεπηηθά πεξηνδηθά. Ζ Ηεξά Καηήρεζε ζπλ-

δπαδφηαλ κε ηε Φξηζηηαληθή Ζζηθή σο δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζηε Γ ηάμε. Σηελ Δ ηά-

με αζρνινχληαλ κε ηα Δξκελεπηηθά Διιεληθά κειεηψληαο ηα έξγα: Πιάησλνο Απν-

ινγία Σσθξάηνπο θαη ηνπο ηξεηο Οιπλζηαθνχο ηνπ Γεκνζζέλνπο
22

.   

 

ΥΜΠΔΡΑΜΑ 

        Σηα λεπηαγσγεία ε δηδαζθαιία - σο κέζνδνο - ήηαλ θαζνιηθά εθηφο εθπαηδεπηη-

θήο δηαδηθαζίαο, επηινγή πνπ θαλεξψλεη παηδαγσγηθή ζεψξεζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ 

ηνπο ηζχλνληεο. Όκσο ε λεπηαθή εθπαίδεπζε, πέξα απφ απηή ηε ζεσξεηηθή βάζε θαη 

ηελ απιή αλαθνξά ηεο ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δθπαηδεχζεσο, βξηζθφηαλ ζηα ζπάξγαλα.  

    Ζ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε γλψζε ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθεί-

αο, νη εζηθέο αμίεο, ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ελφηεηαο κε ηελ ππφινηπε Διιάδα γεσ-

γξαθηθά θαη ηζηνξηθά θαη νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα ηνλ πξαθηηθφ βίν 

ήηαλ πξσηαξρηθνί εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη ζηηο ηέζζεξηο θα-

ηψηεξεο ηάμεηο ησλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη Παξζελαγσγείσλ. Τα γλσ-

ζηηθά αληηθείκελα ήηαλ φκνηα ζηα ζρνιεία ησλ αξξέλσλ θαη ζε απηά ησλ ζειέσλ, κε 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ηερληθά καζήκαηα. Ζ εξκελεία πεξηθνπψλ ηνπ Ηεξνχ Δπαγγειί-

νπ απφ ηνπο Γηδαζθάινπο ήηαλ ζεκαληηθφηαηε, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βνεζήζνπλ 

ηνπο καζεηέο λα αληηιεθζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ  ην πεξηερφκελν ησλ ηεξψλ θεηκέ-

λσλ ηεο ζξεζθείαο ηνπο. Αθφκε ζεκαληηθφηεξε ήηαλ φκσο ε αλάπηπμε ζεκάησλ, 

ζρεηηθψλ κε ηηο πεξηθνπέο, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ Φξηζηηαλνχ, 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ.  

    Σηηο ηξεηο αλψηεξεο ηάμεηο, απφ ηηο επηά ζπλνιηθά, ησλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ ζρν-

ιείσλ θαη Παξζελαγσγείσλ ην πεδίν ησλ γλψζεσλ ήηαλ ίδηνπ είδνπο αιιά κεγαιχηε-

                                                                                                                                       
αο ζα ρξσζηνχζε επηηφθην ππεξεκεξίαο 9 % εηεζίσο. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηι-

κήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.65, Δλ Φαλίνηο ηε 25 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.2. 
21 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Φαλίνηο ηε 31 

Γεθεκβξίνπ 1899, ζει.1. 
22 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.32, Δλ 

Φαλίνηο ηε 21 Απξηιίνπ 1901, ζει.245, 246. 
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ξνπ εχξνπο απφ ην αληίζηνηρν ησλ ηεζζάξσλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθψλ ζηηο δχν κεγαιχηεξεο 

ηάμεηο ησλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη Παξζελαγσγείσλ ήηαλ κηα ζεκαληη-

θφηαηε πξνζζήθε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε νπνία εθαξκφζζεθε κεηά ηελ είζνδν 

ηνπ 1901. Τα Θξεζθεπηηθά θάιππηαλ έλα θάζκα γλψζεσλ απφ ηελ Παιαηά δηαζήθε 

έσο ηελ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία. Οη καζεηέο γίλνληαλ θνηλσλνί ηεο Καηήρεζεο, ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ θαη ηεο Λεηηνπξγηθήο. Τα Διιεληθά πεξηιάκβαλαλ 

αλάγλσζε, γξακκαηηθή, ζπληαθηηθφ, πνηήκαηα θαη ζπγγξαθηθέο αζθήζεηο, ελψ ηα 

Αξραία Διιεληθά αλάγλσζε, εξκελεία, πεξηνξηζκέλν ζπληαθηηθφ θαη γξακκαηηθή. Οη 

εθδξνκέο απνηεινχζαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.   

    Τα Γξακκαηνδηδαζθαιεία πξνζέθεξαλ βαζηθέο γλψζεηο Αλάγλσζεο, Γξαθήο, Α-

ξηζκεηηθήο, Γεσγξαθίαο, Ηζηνξίαο, Θξεζθεπηηθψλ θαη Γεσξγίαο, ελψ ην Ηεξνδηδα-

ζθαιείν ζηα Φαληά είρε θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν πξφγξακκα γηα ηε κφξθσζε εθ-

θνιαπηφκελσλ Ηεξέσλ θαη Γεκνδηδαζθάισλ.  
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1.2 Πποζόνηα και εξεηάζειρ Δημοδιδαζκάλων και Ελληνοδιδαζκά-

λων. 

 

    Ζ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηνλ Οξγα-

ληζκφ ηνπ 1899, αιιά θαη κε ηα Γηαηάγκαηα επηεκβξίνπ θαη Γεθεκβξίνπ 1900, είρε 

θαζηεξψζεη ζπγθεθξηκέλα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ έπξεπε λα δηαζέηνπλ φζνη επη-

ζπκνχζαλ λα δηνξηζηνχλ σο Γηδάζθαινη ζηε Γεκνηηθή εθπαίδεπζε. Όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ησλ νξηζηηθψλ δεκνδηδαζθάισλ ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπ-

ζεο ησλ δηδαζθάισλ εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ δηα-

θνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο ησλ πξσηνβάζκησλ, δεπηεξνβάζκησλ θαη ηξηην-

βάζκησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη φκνηεο κε απηέο ζηελ Διιάδα κε θξηηήξην δηαβάζκηζεο 

ηνλ βαζκφ πηπρίνπ ηνπ Γηδαζθαιείνπ. Απηή ε νκνηφηεηα φκσο δελ είλαη ε κνλαδηθή 

πνπ ζπλδέεη ηα δπν εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηεο ειεχζεξεο Διιάδαο θαη ηεο Κξεηη-

θήο Πνιηηείαο. Οη γξακκαηνδηδάζθαινη πνπ ζπλαληάκε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, νη 

νπνίνη έρνπλ πξνζφληα ρακειφηεξα απφ ηελ απιή θνίηεζε ζε θάπνηεο ηάμεηο Γπκλα-

ζίνπ ή Ηεξνδηδαζθαιείνπ, άξα ζα ήηαλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε απφθνηηνη δεκνηη-

θνχ ή αλψηεξνπ δεκνηηθνχ, κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηνπο δαζθάινπο γ ηάμεσο 

ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη έρνληαο κεησκέλα πξνζφληα (απφθνηηνη δεκνηηθνχ ή ζρνιαξ-

ρείνπ κε επηκφξθσζε 40 εκεξψλ ζε ζέκαηα κεζνδνινγίαο) δίδαζθαλ ζηα γξακκαην-

δηδαζθαιεία, δειαδή ζηα θαηψηεξα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο θαη 

ζηελ Κξήηε. Δίλαη εμφρσο ζεκαληηθφ λα ζεκεηψζνπκε εδψ πσο, παξφιν πνπ νη νξγα-

λσηέο ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ λενζχζηαηε Κξεηηθή Πνιηηεία είραλ ζηξαθεί πξνο ηε 

Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία αλαδεηψληαο θαηάιιειν ζχζηεκα θαη κέζνδν δηδαζθαιίαο, 

ηειηθά έζεζαλ σο βάζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο ην αηειέο θαη ειαηησκα-

ηηθφ, ζχκθσλα κε πνιιέο θξίζεηο, ηζρχνλ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην ηνπ ειεχζεξνπ Διιε-

ληθνχ Βαζηιείνπ. Ζ επηινγή απηή δελ ήηαλ ηπραία, αθνχ εμππεξεηνχζε δηηηφ ζθνπφ. 

Αθελφο νη απφθνηηνη ησλ ζρνιείσλ ηεο Κξήηεο ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ δεθηνί απφ 

ηα ειιεληθά εθπαηδεπηήξηα απξφζθνπηα θαη αθεηέξνπ ππήξραλ εζληθνί ιφγνη, αθνχ 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ν πφζνο γηα έλσζε κε ηε κεηέξα Διιάδα εξγαιεηνπνηνχληαλ, 

απνθηνχζε ππφζηαζε φρη κφλν ςπρηθή, αιιά θαη εθπαηδεπηηθή. Ζ εθπαίδεπζε απνηε-

ινχζε ζεκείν ζχλδεζεο κε ηελ ειιεληθή πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά. Γεληθά ζηελ Κξήηε 

ζπλδπάδνληαλ ζηελ παηδεία δπν βαζηθά ξεχκαηα, ε ειιεληθή θιαζηθή θαη ρξηζηηα-
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ληθή παξάδνζε κε ηηο λεψηεξεο επξσπατθέο ηδέεο
1
. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαζέηνπκε 

ζρεηηθνχο πίλαθεο. 

 

ΟΡΗΣΗΚΟΗ ΓΖΜΟΓΗΓΑΚΑΛΟΗ
2
 

ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΟΝΣΑ ΜΗΘΟ 

1.Γεκνδηδάζθαινο πξσηνβάζκηνο Πηπρηνχρνο Γηδαζθαιείνπ Κξήηεο ή 

άιινπ ειιεληθνχ Γηδαζθαιείνπ 

140 δξ. 

2.Γεκνδηδάζθαινο δεπηεξνβάζ-

κηνο 

- / / - 120 δξ. 

3.Γεκνδηδάζθαινο ηξηηνβάζκηνο - / / - 100 δξ. 

4.Γηδαζθάιηζζα πξσηνβάζκηα Πηπρηνχρνο ησλ Γηδαζθαιείσλ ηεο 

Φηιεθπαηδεπηηθήο εηαηξείαο ζηελ 

Αζήλα ή άιισλ νκνηαγψλ Παξζε-

λαγσγείσλ  

120 δξ. 

5.Γηδαζθάιηζζα δεπηεξνβάζκηα - / / - 105 δξ. 

6.Γηδαζθάιηζζα ηξηηνβάζκηα - / / - 90 δξ. 

7.Γηδάζθαινο πξσηνβάζκηνο Δπηηπρψλ κέζσ εμεηάζεσλ (ρσξίο πηπρίν) 120 δξ. 

8.Γηδάζθαινο δεπηεξνβάζκηνο - / / - 100 δξ. 

9.Γηδάζθαινο ηξηηνβάζκηνο - / / - 80 δξ. 

10.Γηδαζθάιηζζα πξσηνβάζκηα Δπηηπρνχζα κέζσ εμεηάζεσλ (ρσξίο πηπρίν) 100 δξ. 

11.Γηδαζθάιηζζα δεπηεξνβάζκηα - / / - 80 δξ. 

12.Γηδαζθάιηζζα ηξηηνβάζκηα - / / - 60 δξ. 

ΠΡΟΩΡΗΝΟΗ ΓΖΜΟΓΗΓΑΚΑΛΟΗ 

ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΟΝΣΑ ΜΗΘΟ 

1.Πξνζσξηλνί Γεκνδηδάζθαινη Απνιπηήξην Διιεληθνχ Γπκλαζί-

νπ 

80-90 δξ. 

(αλάινγα κε 

βαζκφ θαη 

δηδαζθαιηθή 

                                                
1  Βι. Μπνπδάθε ήθε, Νενειιεληθή Δθπαίδεπζε (1821-1998), 1999, ζει.50,52. Βι. επίζεο Υνπξδά-

θε Αλη., Ζ παηδεία ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία (1898-1913), 2002, ζει. 97 θαη βνιφπνπινπ Κ.Γ., Ο Δ-
ιεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε πνιηηηθή θξίζηο εηο ηελ απηφλνκνλ Κξήηελ, 2005, ζει.146.  
2 Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1-12 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ-

κφο 86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. Γηεπθξηλίδεηαη πσο ηα Γηδαζθαιεία Κξήηεο αθνξνχ-

ζαλ ζε απηά πνπ ηδξχζεθαλ κε ηνλ Οξγαληζκφ 1899, δειαδή ησλ Υαλίσλ θαη ηνπ Ζξαθιείνπ. Βι. ζηελ 

εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζκφο 86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 

1899, ζει.3, 6.         



108 

 

πείξα) 

2.               - / / - Απνιπηήξην Ηεξνδηδαζθαιείνπ 

Αγίαο Σξηάδνο 

70 δξ. 

3.               - / / - Απνιπηήξην ρνιήο Πξέβειε  60 δξ. 

4.               - / / - Απφθνηηνη θάπνησλ ηάμεσλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ ή ηνπ Ηεξνδηδαζθαιεί-

νπ. 

50-70 δξ. 

(αλάινγα κε 

ηελ ηάμε, ηε 

δηδαζθαιηθή 

πείξα θαη ηε 

γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ 

Δπηζεσξεηή) 

5. Γξακκαηνδηδάζθαινη
3
 Όζνη είραλ θαηψηεξα απφ ηα πα-

ξαπάλσ πξνζφληα. 

40 δξαρκέο 

6.Πξνζσξηλνί Γεκνδηδάζθαινη 

πξψηεο ηάμεσο 

Οιηθφο βαζκφο 7 (θαιψο) ζηηο εμε-

ηάζεηο ηνπ 1900. 

60 δξαρκέο 

7. Πξνζσξηλνί Γεκνδηδάζθαινη 

δεπηέξαο ηάμεσο 

Οιηθφο βαζκφο 6 (θαιψο) ζηηο εμε-

ηάζεηο ηνπ 1900. 

50 δξαρκέο 

8. Πξνζσξηλνί Γεκνδηδάζθαινη 

δεπηέξαο ηάμεσο 

Οιηθφο βαζκφο 5 (ζρεδφλ θαιψο) 

ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 1900. 

45 δξαρκέο 

9.Γξακκαηνδηδάζθαινη α’ ηάμε-

σο
4
 

Απέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο (έιαβαλ 

ζην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ ηνπ-

ιάρηζηνλ 5)
5
 

40 δξαρκέο  

10.Γξακκαηνδηδάζθαινη β’ ηάμε-

σο 

Έιαβαλ ζην κάζεκα ησλ Διιελη-

θψλ βαζκφ θαηψηεξν ηνπ 5 (αλε-

θηνί απφ ηνπο επηζεσξεηέο)
6
 

35 δξαρκέο 

                                                
3 Γηα ηηο θαηεγνξίεο 1-5 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζκφο 

86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. Οη ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξνζσξηλψλ Γεκνδηδαζθά-

ισλ είραλ δεκηνπξγεζεί γηα πεξηπηψζεηο έιιεηςεο δεκνδηδαζθάισλ πηπρηνχρσλ Γηδαζθαιείνπ, φπσο 

αλαθεξφηαλ ζρεηηθά ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 1899. Φπζηθά κπνξνχζαλ λα δηνξηζηνχλ πξνζσξηλά θαη δη-

δαζθάιηζζεο, ρσξίο πηπρίν Γηδαζθαιείσλ ή ρσξίο λα είλαη επηηπρνχζεο ζε εμεηάζεηο, αιιά κε θάπνην 

απφ ηα πξνζφληα ησλ θαηεγνξηψλ 1,4,5 θαη αλάινγν κε απηά κηζζφ. Βι. φ.π. 
4 Οη Γξακκαηνδηδάζθαινη πνπ βαζκνινγήζεθαλ κε 5 ζηα Διιεληθά αλαθέξνληαη σο α’ ηάμεσο ζηελ 
εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο Πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.70, Δλ Υαλίνηο ηε 

16 Γεθεκβξίνπ 1900, ζει.3. Γξακκαηνδηδάζθαινη δηνξίδνληαλ θαη φζνη βαζκνινγήζεθαλ κε 5 ζε φια 

ηα καζήκαηα. Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. 
5 Γηα ηηο θαηεγνξίεο 6-9 βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.1, 2.  
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    Ζ αλάγθε γηα εμεχξεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ δηδαζθάισλ άξρηζε λα θαί-

λεηαη απφ ην επηέκβξην ηνπ 1900, φηαλ γίλνληαλ επηζήκσο δεθηνί απφ ηελ Πνιηηεία 

σο πξνζσξηλνί Γεκνδηδάζθαινη φζνη είραλ απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 1900 αιιά 

πιεξνχζαλ ηελ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ηνπ βαζκνχ 5 ζηα Διιεληθά κφλν ή φζνη είραλ 

κέηξηα απφδνζε κε βαζκφ 5 ζε φια ηα καζήκαηα. Οη ζπγθεθξηκέλνη νλνκάζηεθαλ 

Γξακκαηνδηδάζθαινη θαη κπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ κφλν ζηηο δχν πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1900, ε Πνιηηεία, κε λέν Γηάηαγκα, νλφκαζε Γξακκα-

ηνδηδάζθαινπο α’ ηάμεσο φζνπο είραλ απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 1900 αιιά πιε-

ξνχζαλ ηελ ειάρηζηε πξνυπφζεζε ηνπ βαζκνχ 5 ζηα Διιεληθά. Απηνί κπνξνχζαλ λα 

δηδάμνπλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ (Α έσο Γ). Ζ πξνεγνχκελε κεηαβνιή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δεκηνπξγία λέαο θαηεγνξίαο δηδαζθάισλ, απηήο ησλ Γξακκαηνδη-

δάζθαισλ β’ ηάμεσο, απνηπρφλησλ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 1900 κε βαζκφ ρακειφηεξν 

ηνπ 5 ζηα Διιεληθά, αιιά απνδεθηψλ απφ ηνλ Δπηζεσξεηή, θαλεξψλνπλ ηελ ηεξά-

ζηηα έιιεηςε ζε εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ. Δπηπιένλ φια ηα ζρεηηθά κε ηνπο Γξακκαην-

δηδάζθαινπο β’ ηάμεσο πξνέθπςαλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1900 κε Γηάηαγκα, ηνπ νπνίνπ 

ν ρξφλνο ππνγξαθήο θαη δεκνζίεπζεο θαλεξψλνπλ έιιεηκκα ζε δηδαζθάινπο πνπ ε 

Πνιηηεία πξνζπαζνχζε λα θαιχςεη άκεζα ρξεζηκνπνηψληαο ηπρφλ ελδηαθεξνκέλνπο 

απφ ηνπο απνηπρφληεο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 1900, πάληα ππφ ηελ θξίζε ηεο. Γελ ππάξ-

ρεη θαλέλα ελδηαθέξνλ γηα ην επίπεδν ησλ δηδαζθάισλ αιιά κφλν γηα ηελ ηαρχηαηε 

ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ κε δπλακηθφ. Απηή ε έιιεηςε ελ κέξεη ιεηηνπξγνχζε θαη 

επεξγεηηθά γηα ηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ε νπνία πξνζπαζνχζε λα θαιχςεη ηα θελά ησλ Γηδαζθάισλ κε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

ρακειφηεξνπ δπλαηνχ θφζηνπο. Σαπηφρξνλα φκσο απηνί νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπ-

ηηθνί δηέζεηαλ θαη ην ρακειφηεξν κνξθσηηθφ επίπεδν απφ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο κε ζπλεπαθφινπζεο επηπηψζεηο θαη ζηελ παξερφκελε γλψζε. Οη Γξακκαηνδηδά-

ζθαινη β’ ηάμεσο δηνξίζηεθαλ πξνζσξηλά κφλν γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1900-1901 θαη 

δελ κπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ καζήκαηα αλψηεξα ηεο Α θαη Β ηάμεσο ηνπ Γεκνηηθνχ. 

Σα ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα κπνξνχζαλ λα ηα δηδάζθνπλ θαη ηδησηηθά γηα ην ίδην 

ζρνιηθφ έηνο. Ζ κφλε πεξίπησζε λα κελ απνιπζνχλ ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ ηνπ 1901 θαη λα 

παξακείλνπλ ζηελ ππεξεζία ήηαλ λα ππνβιεζνχλ ζε εμεηάζεηο ζε πεξίνδν δηαθνπψλ 

ελψπηνλ ηεο δηαξθνχο εμεηαζηηθήο επηηξνπείαο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο νη απνιπηή-

                                                                                                                                       
6 Γηα ηελ θαηεγνξία 10 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο Πξψηνλ, 

έηνο Α, αξηζ.70, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ 1900, ζει.3. Οη θαηεγνξίεο 6-10 ίζρπαλ θπζηθά θαη γηα 

Γηδαζθάιηζζεο, ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε ζην κηζζφ. 
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ξηεο εμεηάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπο ζα δηεμάγνληαλ ζε ζρνιεία ζηα νπνία δίδαζθαλ α-

λσηέξσλ πξνζφλησλ δηδάζθαινη, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ Δπηζεσξεηή 

Υαλίσλ. Όζνη είραλ απνηχρεη επίζεο ζηηο εμεηάζεηο ησλ Μνπζνπικάλσλ δεκνδηδα-

ζθάισλ, κπνξνχζαλ θη εθείλνη σο β ηάμεσο Γξακκαηνδηδάζθαινη λα εξγαζηνχλ κε 

κηζζφ 35 δξαρκψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Δπηζεσξεηή
7
. 

    Σν Μάξηην ηνπ 1901 ν Ννκαξρηαθφο Δπηζεσξεηήο Υαλίσλ Υειηνπδάθεο, αθνχ 

πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο, αλέ-

θεξε φηη πνιινί Γξακκαηνδηδάζθαινη ηεο πεξηνρήο εξγάδνληαλ ζε θαιχηεξν επίπεδν 

φληαο αξθεηά βειηησκέλνη ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξζηλή ρξνληά 1899-1900. χκθσλα κε 

ηνλ ίδην, εμνηθεηψζεθαλ κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ηεο δηδαθηηθήο, φληαο πξνζεισκέλνη 

κε θηινηηκία, ζέιεζε θαη δήιν ζηηο πξαθηηθέο δηδαζθαιίεο πνπ παξαθνινχζεζαλ, 

ψζηε λα αλαπιεξψζνπλ βαζκηαία ηηο ειιείςεηο ηνπο
8
. 

    ηηο 15 επηεκβξίνπ 1900 δεκνζηεχηεθε ζηελ Δπίζεκν Δθεκεξίδα ηεο Κξεηηθήο 

Πνιηηείαο Γηάηαγκα πνπ νδεγνχζε ζε κεξηθή κεηαβνιή ηνπ Οξγαληζκνχ Δθπαηδεχ-

ζεσο ηνπ 1899. εκαληηθέο αληηθαηαζηάζεηο άξζξσλ αθνξνχζαλ ζην πξνζσπηθφ πνπ 

ζα ππεξεηνχζε ζηα δηαθφξσλ εηδψλ ζρνιεία. Αθνινπζεί πίλαθαο ζηνλ νπνίν θαίλν-

ληαη πνηεο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχζαλ λα εξγαζηνχλ ζε θάζε είδνο ζρνιεί-

νπ.  

Δίδε Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ Γηεπζπληέο Γηδάζθαινη 

1. Αλψηεξα Γεκ. ρνιεία Γηδάθηνξεο Φηινινγίαο, 

Γηδάθηνξεο Φπζηθψλ Δπη-

ζηεκψλ, 

Πξνιχηεο Θενινγίαο, 

Πξσηνβάζκηνη πηπρηνχρνη 

Γηδαζθαιείσλ
9
  

Πηπρηνχρνη λέσλ Γηδα-

ζθαιείσλ, Γηδάζθαινη 

Σξηηνβάζκηνη κέζσ εμεηά-

ζεσλ
10

 

2. Σεηξαηάμηα Γεκ. ρν-

ιεία 

Πξσηνβάζκηνη Πηπρηνχρνη 

Γηδαζθαιείνπ   

Πηπρηνχρνη Γηδαζθαιείνπ 

(νη δηδάζθαινη ηεο θαησ-

                                                
7 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.70, Δλ 

Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ 1900, ζει.3, 4. 
8 Βι. ζην πεξηνδηθφ «Πξφνδνο», έηνο Α, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Μαξηίνπ 1901, ζει.15.  
9 Ο κηζζφο ησλ Γηδαθηφξσλ θαη Πξνιπηψλ ήηαλ 180 δξαρκέο θαηά κήλα. Ο κηζζφο ησλ πξσηνβάζκησλ 
πηπρηνχρσλ Γηδαζθαιείνπ ήηαλ 140 δξαρκέο γηα ηνπο άλδξεο θαη 120 γηα ηηο γπλαίθεο. Βι. ζηελ εθεκ. 

«Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 

επηεκβξίνπ 1900, ζει.2 θαη ζηελ εθεκ, «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, α-

ξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. 
10 Ο κηζζφο ησλ Σξηηνβάζκησλ Γηδαζθάισλ ήηαλ 80 θαη 60 δξαρκέο γηα ηνλ άληξα θαη ηε γπλαίθα α-

ληίζηνηρα. Βι. φ.π. 
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ηάηεο ηάμεσο).  

Πξνζσξηλνί Γεκνδηδά-

ζθαινη (φινη νη ππφινηπνη 

εθπαηδεπηηθνί
11

)  

3. Σξηηάμηα Γεκ. ρνιεία Γεπηεξνβάζκηνη Πηπρηνχ-

ρνη Γηδαζθαιείνπ
12

 

Γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-

1901 είρε αληηθαηαζηαζεί ην 

άξζξν πνπ πξνέβιεπε σο δηδα-

ζθάινπο ηξηηαμίσλ ηνπο απφ-

θνηηνπο θάπνησλ ηάμεσλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ ή ηνπ Ηεξνδηδαζθα-

ιείνπ13. Γελ αλαθέξεηαη θάηη 

ζρεηηθφ κε ηνπο δηδαζθάινπο 

απηνχ ηνπ είδνπο ζρνιείσλ. 

4. Γηηάμηα Γεκ. ρνιεία Σξηηνβάζκηνη Πηπρηνχρνη 

Γηδαζθαιείνπ, Πξσην-

βάζκηνη θαη Γεπηεξνβάζ-

κηνη νξηζηηθνί Γεκνδηδά-

ζθαινη κε εμεηάζεηο 

Γελ αλαθέξεηαη θάηη ζρε-

ηηθφ κε απηή ηελ θαηεγν-

ξία.  

5. Μνλνηάμηα Πξσηνβάζ-

κηα Γεκ. ρνιεία 

Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή θα-

ιππηφηαλ απφ ην Γηδάζθα-

ιν.   

Σξηηνβάζκηνη νξηζηηθνί 

Γεκνδηδάζθαινη κε εμε-

ηάζεηο. Οη έρνληεο απνιπ-

ηήξην Ηεξνδηδαζθαιείνπ 

Αγ.Σξηάδαο
14

. 

                                                
11 Δάλ ρξεηαδφηαλ λα δηνξηζηνχλ πεξηζζφηεξνη απφ δχν πηπρηνχρνη, απηνί δελ ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ 

κηζζφ κεγαιχηεξν απφ 80 δξαρκέο. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχ-
ρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. Θπκίδνπκε πσο νη κηζζνί 

ησλ πηπρηνχρσλ Γηδαζθαιείνπ, θπκαίλνληαλ απφ 90-120 γηα ηηο Γηδαζθάιηζζεο θαη απφ 100-140 γηα 

ηνπο Γεκνδηδαζθάινπο. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζκφο 

86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3.       
12 ηνλ Οξγαληζκνχ 1899 πξνβιεπφηαλ πσο θαη νη πξσηνβάζκηνη νξηζηηθνί δεκνδηδάζθαινη, κε εμεηά-

ζεηο θαη κηζζφ 120 / 100 δξαρκέο γηα άληξεο θαη γπλαίθεο αληίζηνηρα, νξίδνληαλ δηεπζπληέο ζηα ηξηηά-

μηα. Βι. φ.π. Γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 απηφ δε ζα ίζρπε, κε κφλνπο ππνςήθηνπο γηα ηε ζέζε 

ηνπο Γεπηεξνβάζκηνπο Πηπρηνχρνπο Γηδαζθαιείνπ κε κηζζφ 100 / 90 δξαρκέο γηα άληξεο θαη γπλαίθεο. 

Ζ πξνηίκεζε ζηειερψλ κε κηθξφηεξν κηζζφ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε είλαη θαλεξή, αλ ζπγθξίλεη θα-

λείο ηηο κεληαίεο απνδνρέο ηνπο. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο 

πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. 
13 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζκφο 86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 
Οθησβξίνπ 1899, ζει.3, ην άξζξν 58. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ 

ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ. 51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, 

ζει.2. 
14 Φαίλεηαη πσο ν δηδάζθαινο κνλνηαμίνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ έθαλε θαη ρξέε Γηεπζπληή. Ζ άπνςε 

απηή πξνθχπηεη απφ άξζξν ηνπ Οξγαληζκνχ 1899, φπνπ ζεκεηψλεηαη κεηαμχ άιισλ πσο νη δηεπζπληέο 

ησλ ζρνιείσλ θαη νη δηδάζθαινη ησλ κνλνηαμίσλ φθεηιαλ λα δειψλνπλ ζηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε 
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6. Μνλνηάμηα Γεπηεξν-

βάζκηα Γεκ. ρνιεία 

Ζ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή θα-

ιππηφηαλ απφ ην Γηδάζθα-

ιν.   

Πξνζσξηλνί Γεκνδηδά-

ζθαινη πξψηεο θαη δεπηέ-

ξαο ηάμεσο
15

. 

7. Γξακκαηνδηδαζθαιεία - Γξακκαηνδηδάζθαινη α’ 

θαη β’ ηάμεσο  

8. Ζκηεκεξήζηα - Σξηηνβάζκηνη νξηζηηθνί 

Γεκνδηδάζθαινη κε εμε-

ηάζεηο. Οη έρνληεο απνιπ-

ηήξην Ηεξνδηδαζθαιείνπ 

Αγ.Σξηάδαο. 

 

    Απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901, ν λφκνο 205 ππαγφξεπε ηε ζχζηα-

ζε δηαξθνχο Δμεηαζηηθήο επηηξνπείαο γηα ηελ εμέηαζε φζσλ επηζπκνχζαλ λα αλαιά-

βνπλ ηε δηδαζθαιηθή ππεξεζία. Ζ επηηξνπεία απηή απνηεινχληαλ απφ ην Γεληθφ Δπη-

ζεσξεηή Πεξδηθάξε σο Πξφεδξν, ην Ννκαξρηαθφ Δπηζεσξεηή Υαλίσλ Υειηνπδάθε, 

ηνπο θαζεγεηέο πνπ δίδαζθαλ Μαζεκαηηθά (Παπαδάθεο) θαη Ηεξά (Αξρηκαλδξίηεο 

Ακβξφζηνο Γαιαλάθεο) ζην Γπκλάζην Υαλίσλ θαη ην Γηεπζπληή ηνπ Αλσηέξνπ Γε-

κνηηθνχ ρνιείνπ Υαλίσλ Πηκπιάθε Νηθφιαν ή ηε Γηεπζχληξηα ηνπ Αλσηέξνπ Υξη-

ζηηαληθνχ Παξζελαγσγείνπ Υαλίσλ Γξαλδάθε Διέλε, εάλ επξφθεηην γηα εμεηάζεηο 

δηδαζθαιηζζψλ
16

. Ήδε απφ ην 1899 νη ηζχλνληεο, έρνληαο πξνβιέςεη πσο νη ζέζεηο 

ησλ δηδαζθάισλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ απφ ηνπο πηπρηνχρνπο Γηδαζθα-

ιείσλ, είραλ πξνιεηάλεη ην έδαθνο ηνπ κφληκνπ δηνξηζκνχ ησλ πξνζσξηλψλ Γεκνδη-

δαζθάισλ ή φζσλ δηαηεινχζαλ εθηφο ππεξεζίαο αιιά ήζειαλ λα επαλέιζνπλ, κέζσ 

εμεηάζεσλ, πνπ ζα θαζνξίδνληαλ κε Ζγεκνληθφ Γηάηαγκα. Οη πξνζσξηλνί Γεκνδηδά-

ζθαινη κεηά ηε ιήμε θάζε ζρνιηθνχ έηνπο αληηθαζίζηαλην ζε πεξίπησζε πνπ παξνπ-

ζηάδνληαλ άιινη κε αλψηεξα πξνζφληα. Γηα κηα ζέζε δηδαζθάινπ πξνηεξαηφηεηα εί-

ραλ νη πηπρηνχρνη Γηδαζθαιείνπ, εάλ φκσο δελ ππήξραλ ηέηνηνη, απφ ηηο ππφινηπεο 

                                                                                                                                       
Παηδείαο δηάθνξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή ιεηηνπξγία. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ 

Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζκφο 86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.12.     
15 Μπνξεί λα ήηαλ θαη βνεζνί ζε πνιπηάμηα ζρνιεία. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ 

Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2. 
16 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ. 51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1899, ζει.2. 
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θαηεγνξίεο πξνεγνχληαλ απηνί πνπ είραλ αλψηεξα πξνζφληα. ε πεξίπησζε κε πηπ-

ρηνχρσλ Γηδαζθαιείνπ κε φκνηα πξνζφληα, γηλφηαλ δηαγσληζκφο
17

.    

    Σα ειιεληθά ζρνιεία, εληαζζφκελα μαλά
18

 ζηελ Γεκφζηα Δθπαίδεπζε κε ην Νφκν 

391 πεξί Οξγαληζκνχ ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο ηεο 1
εο

 Απγνχζηνπ 1901, ήηαλ 

αλψηεξα απφ ηα δεκνηηθά, έζεηαλ σο ζθνπφ ηελ αλζξσπηζηηθή θαη πξαθηηθή κφξθσ-

ζε ησλ καζεηψλ θαη απνηεινχληαλ απφ ηξεηο κνλνεηείο ηάμεηο. Με ηνλ παξαπάλσ λφ-

κν ηδξχζεθαλ ειιεληθά ζρνιεία ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, ηνπ Ρεζχκλνπ, ηνπ Ζξαθιεί-

νπ θαη ζε φιε ηε λήζν αθφκε 13, εθ ησλ νπνίσλ 2 ζην Ννκφ Υαλίσλ (1 ζην Καζηέιιη 

Κηζάκνπ θαη 1 ζην Καθνδίθη ειίλνπ). Ηδξχζεθαλ αθφκε 2 ζην λνκφ θαθίσλ, 3 ζην 

λνκφ Ρεζχκλνπ, 2 ζην λνκφ Ζξαθιείνπ θαη 4 ζην Λαζίζη.  

    Διιεληθά ζρνιεία κπνξνχζαλ λα ηδξπζνχλ φπνπ ε πξψηε ηάμε είρε 25 καζεηέο, 

ελψ ε ίδξπζε θαη ν νξηζκφο ηεο έδξαο ηνπο γηλφηαλ κε Ζγεκνληθφ Γηάηαγκα. Έλα Δι-

ιεληθφ ζρνιείν κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη αθφκε θαη κε έλα δηδάζθαιν, αθνχ πξν-

ηεηλφηαλ ε ζπλδηδαζθαιία ζε ζρνιεία κε ιίγνπο καζεηέο. Δάλ νη καζεηέο ηεο Β ηάμε-

σο ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 20 έπξεπε λα πξνζηεζεί θαη δεχηεξνο δηδάζθαινο. Ο αλψηεξνο 

αξηζκφο ζε θάζε ηάμε ήηαλ νη 50 καζεηέο, εάλ φκσο ν αξηζκφο ήηαλ θαηά πνιχ απμε-

κέλνο, έπξεπε λα δηαηξεζεί ε ηάμε θαη λα γίλεη ν αλάινγνο δηνξηζκφο. Οη καζεηέο 

κπνξνχζαλ λα θνηηήζνπλ ζηελ Α ηάμε ηνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ κε εμεηάζεηο, εθφζνλ 

είραλ απνιπηήξην Γεκνηηθνχ ή θαηείραλ ηηο αλάινγεο γλψζεηο. Τπήξρε ε δπλαηφηεηα 

θάπνηνο λα θαηαηαρζεί θαη ζε αλψηεξε ηάμε απφ ηελ Α εθφζνλ πεηχραηλε ζε αλάιν-

γεο εμεηάζεηο.  

    Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ήηαλ: Ηεξά, Διιεληθή γιψζζα αξραία θαη λέα, Γαι-

ιηθή γιψζζα, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Αξηζκεηηθή θαη Γεσκεηξία, Γεσγξαθία, Ηζηνξία, 

Ηρλνγξαθία θαη Καιιηγξαθία, Γπκλαζηηθή, Μνπζηθή, Σερληθέο θαη Γεσπνληθέο εξγα-

ζίεο. 

    Σν πξνζσπηθφ ησλ Διιεληθψλ ζρνιείσλ απνηεινχληαλ απφ δχν δηδάθηνξεο ή πξν-

ιχηεο (απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ κε βαζκφ ζρεδφλ θαιψο) θηινινγίαο θαη απφ έλα 

δηδάθηνξα ή πξνιχηε θπζηθψλ ή καζεκαηηθψλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν ήηαλ θαζεγεηέο 

θαη ν έλαο απφ ηνπο δχν πηπρηνχρνπο θηινινγίαο Γηεπζπληήο . Δπίζεο ζε πεξίπησζε 

                                                
17 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζκφο 86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 
Οθησβξίνπ 1899, ζει.3, 4.    
18 Σν 1889 ηδξχζεθαλ Διιεληθά ζρνιεία κε ηξεηο ηάμεηο ζηελ Κξήηε κε ηνλ ππ’αξηζ.1233/1604 Νφκν 

πεξί Παηδείαο, φπσο δεκνζηεχηεθε ζην ππ’αξηζ.1039 θχιιν ηεο «Κπήηηρ» ζηηο 7-6-1889. Σν 1899 ηα 

Διιεληθά ζρνιεία θαηαξγήζεθαλ θαη ηδξχζεθαλ ζηε ζέζε ηνπο επηαηάμηα Αλψηεξα Γεκνηηθά ζρνιεία 

κε ην Γηάηαγκα Πεξί Οξγαληζκνχ ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο. Βι. Υνπξδάθε Α., Ζ παηδεία ζηελ 

Κξεηηθή Πνιηηεία, 2002, ζει.317, 345.   
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έιιεηςεο θηινιφγσλ, κπνξνχζαλ λα δηνξηζηνχλ σο θαζεγεηέο πηπρηνχρνη Θενιφγνη. 

Διιελνδηδάζθαινη ρσξίο πηπρίν, πνπ ππεξέηεζαλ ζε ειιεληθά ζρνιεία ησλ πφιεσλ 

επδνθίκσο θαη ζπλερψο γηα 25 έηε, κπνξνχζαλ λα δηνξηζηνχλ ζε απηά ρσξίο εμεηά-

ζεηο κε κεληαίν κηζζφ 180 δξαρκέο. Διιελνδηδάζθαινη κε πηπρίν Διιελνδηδαζθάινπ, 

κπνξνχζαλ λα δηνξηζηνχλ πξνζσξηλά ιφγσ έιιεηςεο πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίνπ.  

    Οη κηζζνί θαηά κήλα ήηαλ νη θάησζη: 

 Ο δηεπζπληήο ακεηβφηαλ κε 200 δξαρκέο.  

 Ο πηπρηνχρνο θαζεγεηήο κε 180 δξαρκέο.  

 Οη ειιελνδηδάζθαινη γ ηάμεσο κε 140 δξαρκέο, νη β ηάμεσο κε 120 δξαρκέο 

θαη νη α ηάμεσο κε 100 δξαρκέο.   

    Αμίδεη εδψ λα κελ παξαιείςνπκε ην σξάξην ησλ Διιελνδηδαζθάισλ ηνπ νπνίνπ ην 

θαηψηαην φξην ήηαλ 28 ψξεο ηελ εβδνκάδα. Φπζηθά νη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ αλαγθα-

ζκέλνη λα αλαπιεξψλνπλ θάζε έιιεηςε ψζηε λα εθαξκφδνπλ ην πξφγξακκα. ηα Δι-

ιεληθά ζρνιεία κπνξνχζαλ λα πξνζιεθζνχλ θαη εηδηθνί δηδάζθαινη ησλ ηερληθψλ 

καζεκάησλ.   

    Όζνη είραλ απνδείμεηο θνηηήζεσο ζε Παλεπηζηήκην ή απιψο απνιπηήξην Γπκλαζί-

νπ κπνξνχζαλ λα δηδάμνπλ ζε Διιεληθά ζρνιεία, αθνχ πξψηα ζεκείσλαλ επηηπρία 

ζηηο εμεηάζεηο ησλ Διιελνδηδαζθάισλ, φκσο δελ κπνξνχζαλ πνηέ λα δηνξηζηνχλ ζε 

Διιεληθά ζρνιεία ησλ πφιεσλ νχηε πξνάγνληαλ ζε Γηεπζπληέο. Οη ειιελνδηδαζθαιη-

θέο εμεηάζεηο γίλνληαλ ελψπηνλ επηηξνπείαο ε νπνία απνηεινχληαλ απφ:  

 Πξφεδξν (ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ή ν Γηεπζπληήο ηνπ Γηδαζθαιείνπ). 

 Έλα Γπκλαζηάξρε. 

 Έλα Kαζεγεηή Μαζεκαηηθψλ ή Φπζηθψλ επηζηεκψλ.  

 Έλα Καζεγεηή Γαιιηθήο. 

 Έλα δάζθαιν ηερληθψλ καζεκάησλ
19

.   

    ε Πξηγθηπηθφ Γηάηαγκα, πνπ εθδφζεθε ζηηο 3 επηεκβξίνπ 1901, δηαηππψλνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο εμεηάζεηο πξνο αλαγλψξηζε Διιελνδηδαζθάισλ. Απηέο 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηα Υαληά δχν θνξέο ην ρξφλν θαηά ηηο ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλ-

λσλ θαη ηνπ Πάζρα, αιιά θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή ήζειε λα νξίζεη ε Αλσηέξα 

Γηεχζπλζε. Οη ελδηαθεξφκελνη έπξεπε λα ππνβάιινπλ πξηλ ηηο εμεηάζεηο αλαθνξά 

                                                
19 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζκφο 50, 

Δλ Υαλίνηο ηε 1 Απγνχζηνπ 1901, ζει.315, 316.  Βι. ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Υαλίσλ, Κξεηηθή Πν-

ιηηεία, Νφκνο πεξί Οξγαληζκνχ ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο, Δλ Υαλίνηο, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ηεο 

Κπβεξλήζεσο, 1901, ζει.11-13. Βι. θαη Υνπξδάθε, Ζ παηδεία ζηελ Κξεηηθή Πνιηηεία, 2002, ζει.390, 

391.  
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πεξί άδεηαο πξνο εμέηαζε. Γηα λα ηνπο ρνξεγεζεί ε ζπγθεθξηκέλε άδεηα έπξεπε λα 

πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθά ζπνπδψλ, δειαδή απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ή απνδείμεηο 

αθξνάζεσο καζεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ζχληνκε 

βηνγξαθία
20

.  

    Παξεκβάιινπκε εδψ δπν παξαδείγκαηα ζχληαμεο βηνγξαθίαο. Ο Κσλζη. Γ. Παπα-

δάθηο, ζηηο 7 επηεκβξίνπ 1901, ζεκείσζε ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ πσο ε ζχληαμε 

ηέηνηνπ ζεκεηψκαηνο ήηαλ νξηδφκελε δηα λφκνπ γηα δηνξηζκφ ζην δηδαζθαιηθφ επάγ-

γεικα. Ήηαλ 19 ρξνλψλ, γελλεκέλνο ζηηο Βξχζεο Αγίνπ Βαζηιείνπ. Μεηά απφ ηεηξα-

εηή θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν, ην 1894 κεηέβε ζηε ζρνιή ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, 

αξηηζχζηαηε ηφηε, ζηελ νπνία έγηλε δεθηφο κε εμεηάζεηο. Αθνχ πέξαζε ηηο ηξεηο πξψ-

ηεο ηάμεηο, πνπ αληηζηνηρνχζαλ κε απηέο ηνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ θαη αλαγθάζηεθε 

λα δηαθφςεη ηε θνίηεζή ηνπ ιφγσ ηεο επαλάζηαζεο, ηηο εμαθνινχζεζε ζηελ Αζήλα, 

φπνπ έθζαζε ην 1897. ηελ Αζήλα θνίηεζε ζην Γπκλάζην γηα δχν έηε θαη ην 1899 

κεηέβε ζε Γπκλάζην ηεο Κχπξνπ γηα έλα έηνο. Δπέζηξεςε ζηελ Αζήλα γηα ην ηειεπ-

ηαίν έηνο ησλ Γπκλαζηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ. Δπηζηξέθνληαο ζηελ παηξίδα ηνπ απνθά-

ζηζε λα ζπκκεηάζρεη ζην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα γηα απηφ θαη ζπλέηαμε απηή ηε ζπ-

γθεθξηκέλε απηνβηνγξαθία
21

.  

    ηηο 14 Απγνχζηνπ 1901 απφ ηελ Αζήλα, ν θαζεγεηήο ησλ Γαιιηθψλ Τ.Π. Δπζπ-

κηάδεο απέζηεηιε αίηεζε πξνο ηνλ Α. Βνξεάδε, χκβνπιν Παηδείαο ηεο Απηνχ Τςε-

ιφηεηνο ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή Κξήηεο. ην πξψην κέξνο ηεο αηηήζεσο απηήο ππάξρεη 

βηνγξαθηθφ ηνπ θαζεγεηή ην νπνίν αλαθέξεη φηη ν ππνγξαθφκελνο θαζεγεηήο ησλ 

Γαιιηθψλ ήηαλ απφθνηηνο ηεο Διιεληθήο Δκπνξηθήο ρνιήο ηεο Υάιθεο Κσλζηαληη-

λνππφιεσο, ζπνχδαζε ζηε θηινζνθηθή ζρνιή ησλ Παξηζίσλ (Sorbonne), δίδαμε επί 

εμαεηία ζηελ πξναλαθεξφκελε Διιεληθή Δκπνξηθή ρνιή θαη ζπγρξφλσο ζηε ζενιν-

γηθή ζρνιή Υάιθεο. Σν 1899 εμεηάζζεθε ζηελ Αζήλα απφ επηηξνπή πνπ απαξηηδφηαλ 

απφ Γηεπζπληή Γαιιηθήο ρνιήο, ινηπνχο εηαίξνπο ηεο ίδηαο ρνιήο θαη θαζεγεηέο 

ειιεληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, δίδαμε ζην Β Γπκλάζην ηεο Αζήλαο θαη έθεξε επίζεκν 

απνδεηθηηθφ θαζεγεζίαο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έγγξα-

θνχ ηνπ αηηεί παξαθιεηηθά απφ ην χκβνπιν λα ηνλ αμηψζεη λα ππεξεηήζεη ζηα εθ-

                                                
20 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.67, Δλ Υαλί-

νηο ηε 3 επηεκβξίνπ 1901, ζει.418.  
21 Βι. Η.Α.Κ., θάθεινο «Κπηηική Πολιηεία. Ανωη.Διεύθςνζη Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 1901-

1905,Έγγπαθα διάθοπα», ιπηφ έγγξαθν κε εκεξνκελία 7 επηεκβξίνπ 1901. Βηνγξαθία  Κσλζη. Γ. 

Παπαδάθε.  
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παηδεπηήξηα ηεο Νήζνπ
22

. εκεηψλνπκε εδψ, πσο θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1900-1901 

κεηψζεθε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν κηζζφο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Γαιιηθήο, αθνχ απφ 

200 δξαρκέο ην κήλα ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ 1899
23

, ζα έπαηξλαλ απφ 150 

έσο 200 δξαρκέο
24

. 

    Οη ειιελνδηδαζθαιηθέο εμεηάζεηο γηα δηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ γξαπηέο γηα ηα 

Θξεζθεπηηθά, ηα Διιεληθά, ηε Γαιιηθή γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά, ηελ Ηζηνξία, ηηο 

Φπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε Γεσγξαθία. πλάκα ήηαλ θαη πξνθνξηθέο γηα φια ηα καζή-

καηα
25

 πνπ ζα δηδάζθνληαλ ζην Διιεληθφ ρνιείν θαηά ην λέν Οξγαληζκφ ηνπ 1901 

θαη γηα ηελ πξαθηηθή παηδαγσγηθή. Σα ζέκαηα νξίδνληαλ απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξν-

πεία θαη νη ππνςήθηνη ηα πξαγκαηεχνληαλ ζηελ αίζνπζα πνπ είρε δηακνξθσζεί γηα 

απηνχο, κε επηηήξεζε απζηεξή θη εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ο εμεηαδφκελνο ήηαλ δπ-

λαηφλ λα απνθιεηζηεί εάλ ρξεζηκνπνηνχζε βνήζεκα ή εάλ πξνζπαζνχζε λα εμαπαηή-

ζεη ηνπο εμεηαζηέο ηνπ. Κάζε εμεηαζηήο έπξεπε λα εμεηάζεη ηνπιάρηζηνλ έλα κάζεκα 

γηα ην νπνίν ελεκεξσλφηαλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ 

ππνςεθίνπ λα αζθήζεη ην ιεηηνχξγεκα εμαξηηφηαλ απφ ηηο ςήθνπο ηεο επηηξνπείαο 

κε απηή ηνπ Πξνέδξνπ λα έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία, αθνχ ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο 

επηθξαηνχζε. Ζ βαζκνιφγεζε ησλ εμεηάζεσλ γηλφηαλ κε ηελ θιίκαθα 1-10. Σξηην-

βάζκηνη Διιελνδηδάζθαινη νλνκάδνληαλ απηνί νη νπνίνη βαζκνινγνχληαλ ηνπιάρη-

ζηνλ κε 9, Γεπηεξνβάζκηνη απηνί πνπ εμαζθάιηδαλ ηνπιάρηζηνλ 7 ½ θαη Πξσηνβάζ-

κηνη εθείλνη κε βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 6. Ζ εχξεζε ηνπ νιηθνχ βαζκνχ πξνέθππηε 

απφ ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ καζεκάησλ κε ην ζπ-

λνιηθφ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ. Γηα θάζε κάζεκα ζπλδπαδφηαλ ν γξαπηφο κε ηνλ 

πξνθνξηθφ βαζκφ γηα λα πξνθχςεη ν κέζνο φξνο
26

.  

                                                
22 Βι. Η.Α.Κ., θάθεινο «Κπηηική Πολιηεία, Ανώηεπη Διεύθςνζη Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 1901-

1905, Έγγπαθα διάθοπα», ιπηφ έγγξαθν κε εκεξνκελία 14 Απγνχζηνπ 1901. Αίηεζε ηνπ θαζεγεηή 

Γαιιηθψλ Τ.Π. Δπζπκηάδε, απφ ηελ Αζήλα, πξνο ηνλ Α. Βνξεάδε, χκβνπιν Παηδείαο. 
23 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.5.  
24 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 

επηεκβξίνπ 1900, ζει.2.  
25 Σα καζήκαηα απηά ήηαλ ηα θάησζη: Ηεξά, Αξραία θαη Νέα ειιεληθή γιψζζα, Γαιιηθή γιψζζα. Φπ-
ζηθέο επηζηήκεο, Αξηζκεηηθή θαη Γεσκεηξία, Γεσγξαθία, Ηζηνξία, Ηρλνγξαθία θαη Καιιηγξαθία, Γπ-

κλαζηηθή, Σερληθέο θαη γεσπνληθέο εξγαζίεο. Βι. ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Υαλίσλ, Κξεηηθή Πνιη-

ηεία, Νφκνο πεξί Οξγαληζκνχ ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο, Δλ Υαλίνηο, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ηεο 

Κπβεξλήζεσο, 1901, ζει.11. 
26 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.67, Δλ Υαλί-

νηο ηε 3 επηεκβξίνπ 1901, ζει.418, 419.  
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    ε πξαθηηθά εμεηάζεσλ Διιελνδηδαζθάισλ
27

, ζηα Υαληά θαηά ην επηέκβξην ηνπ 

1901, βξίζθνπκε ην πξαθηηθφ εμέηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ Διιελνδηδαζθάινπ Γ. Z. ε 

απηφ θαηαγξάθεηαη πσο ζηηο 5 επηεκβξίνπ 1901 ζηα Υαληά, ζην Γξαθείν ηνπ Γπ-

κλαζίνπ ζπλήιζε ε Δπηηξνπεία ησλ Διιελνδηδαζθάισλ. Δίρε πξνζθιεζεί απφ ην Γε-

ληθφ Δπηζεσξεηή Π. Οηθνλφκνπ ιακβάλνληαο ππφςε αθξηβψο ην Γηάηαγκα 

ππ’αξηζ.101 «Πεπί εξεηάζεωρ ελληνοδιδαζκάλων» γηα λα εμεηάζεη ηνλ Γ.Ε. ν νπνίνο 

είρε θαηαζέζεη φια ηα λφκηκα πηζηνπνηεηηθά
28

. Να ζεκεησζεί εδψ πσο απφ ηηο 8 Ηνπ-

λίνπ 1901 δηνξίζζεθε Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο ν Παλαγηψηεο 

Π. Οηθνλφκνπ ζηε ζέζε ηνπ Ησάλλε Πεξδηθάξε, ν νπνίνο κεηαηέζεθε ζηε ζέζε ηνπ 

Γπκλαζηάξρε Ζξαθιείνπ
29

.  

    ε δεηήκαηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο εζηθήο αθνξνχζαλ 

νη γξαπηέο εμεηάζεηο ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ελψ νη πξνθνξηθέο ζηηο ηζηνξίεο θαη δηδα-

ζθαιίεο ηεο Παιαηάο θαη ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, ζηελ Καηήρεζε, ζηε Λεηηνπξγηθή θαη 

ζηελ εξκελεία απφ ην Δπαγγέιην
30

. Πξάγκαηη ζηελ πξάμε Α ηνπ πξαθηηθνχ ησλ εμε-

ηάζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ θαίλεηαη πσο ε γξαπηή δνθηκαζία γηα ηα Θξεζθεπηηθά αθν-

ξνχζε ζε ζέκαηα εθθιεζηαζηηθήο Ηζηνξίαο, δειαδή «Πεπί ηος ζσίζμαηορ ζηην ελληνι-

κή εκκληζία», «Πεπί ηων σπιζηιανικών διωγμών και ιδίωρ πεπί ηων επί Νέπωνορ» θαη 

ζε ζέκαηα ρξηζηηαληθήο εζηθήο,  «Πεπί απεηήρ» θαη «Πεπί ηηρ ππορ ηος Θεού ελπίδορ». 

Απφ θάζε δεπγάξη εξσηήζεσλ έπξεπε λα απαληήζεη ζε κία κφλν. Σν πξαθηηθφ ππν-

γξάθνπλ ν Γπκλαζηάξρεο, ηέζζεξα κέιε θαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Π. Οηθνλφκνπ
31

.  

    ηα Διιεληθά εμεηάδνληαλ ζε ζπγγξαθείο πνπ δηδάζθνληαλ ζην Γπκλάζην. Ζ γξα-

πηή εμέηαζε αθνξνχζε ζηελ εξκελεία ηεκαρίνπ απφ πεδνχο ζπγγξαθείο ζηε Νέα Δι-

ιεληθή. Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε αθνξνχζε πεδνχο ζπγγξαθείο θαη ηνλ Όκεξν. Δπίζεο 

δηδφηαλ ζηνπο εμεηαδφκελνπο θαη θαηάιιειν ζέκα πξνο έθζεζε ηδεψλ
32

. Δπαλεξρφ-

κελνη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ππνςεθίνπ Γ. Ε., ζηελ πξάμε Β ηνπ πξαθηηθνχ πνπ κειε-

ηήζεθε, θαίλεηαη φηη ηελ ίδηα εκέξα (5-9-1901) ην κεζεκέξη, ζην γξαθείν ηνπ Γπκλα-

                                                
27 ην άξζξν 10 ηνπ Γηαηάγκαηνο «Πεπί εξεηάζεωρ Ελληνοδιδαζκάλων» ππαγνξεπφηαλ ε ππνρξέσζε 

λα ηεξνχληαη πξαθηηθά ησλ ειιελνδηδαζθαιηθψλ εμεηάζεσλ απφ θάπνηνλ απφ ηνπο εμεηαζηέο. Βι.φ.π.,  

ζει.419.  
28 Βι. Η.Α.Κ., θάθεινο «Κπηηική Πολιηεία. Α.Δνζη Παιδείαρ κ Θπηζκεςμάηων 1900-1901, Ελληνοδι-

δαζκ. Εξεηάζειρ κ.Σσολικέρ Πεπιθέπειερ», ζψκα εγγξάθσλ, κε εκεξνκελία ην επηέκβξην ηνπ 1901. 

Πξφθεηηαη γηα πξαθηηθά εμεηάζεσλ Διιελνδηδαζθάισλ ζηα Υαληά απφ ηα νπνία κειεηήζεθε ην πξα-
θηηθφ εμέηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ Διιελνδηδαζθάινπ Γ. Z..  
29 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.31, Δλ 

Υαλίνηο ηε 8 Ηνπλίνπ 1901, ζει.139.  
30 Βι. ππνζεκείσζε 26, ζει.419.  
31 Βι.ππνζεκείσζε 28. 
32 Βι. ππνζεκείσζε 26, ζει.419.  
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ζίνπ θαη ψξα ηξίηε κ.κ. εμεηάζηεθε απφ ηελ ίδηα επηηξνπεία ζην κάζεκα ησλ Διιελη-

θψλ. Παξαζέηνπκε εδψ ηα ζέκαηα φισλ ησλ εμεηαδφκελσλ καζεκάησλ, γηα λα δηαπη-

ζηψζνπκε ην επίπεδν γλψζεσλ πνπ έπξεπε λα δηαζέηεη θάπνηνο πνπ έκειιε, εάλ πεηχ-

ραηλε ζηηο εμεηάζεηο, λα αζθήζεη ην ιεηηνχξγεκα ηνπ Διιελνδηδαζθάινπ. Γφζεθε ζε 

απηφλ θείκελν ηνπ Θνπθπδίδε θαη ηνπ δεηήζεθε λα ην κεηαηξέςεη ζην λεψηεξν ηδίσ-

κα. Δπίζεο ηνπ δεηήζεθε λα γξάςεη Έθζεζε κε ζέκα: «Οποία ηα εκ ηάξεωρ εν ηω βίω 

ωθελήμαηα;». Κάησζη ησλ ζεκάησλ δηαθξίλνληαη νη ππνγξαθέο ησλ έμη κειψλ. ην 

θείκελφ ηνπ ν ππνςήθηνο ζεκεηψλεη πσο ε ηάμε βνεζάεη λα επηηχρεη νπνηνζδήπνηε 

άλζξσπνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη λα θέξεη εηο πέξαο θάζε έξγν πνπ αλαιακβάλεη. 

χκθσλα κε ην γξαπηφ ηνπ ε ηάμε βνεζάεη ηνλ άλζξσπν λα θαηνξζψζεη φ,ηη πξηλ έ-

κνηαδε αθαηφξζσην, πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζηε δηαηξνθή καο θαη είλαη απαξαίηεηε 

ζην ζρνιείν
33

.  

    Οη γξαπηέο εμεηάζεηο ζηα Μαζεκαηηθά πεξηειάκβαλαλ ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο 

πξαθηηθήο Αξηζκεηηθήο θαη ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο πξαθηηθήο Γεσκεηξίαο απφ 

δχν πνπ δίδνληαλ αληίζηνηρα. Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε πεξηειάκβαλε ζέκαηα ίδηαο χ-

ιεο
34

. ηελ πξάμε Γ ησλ πξαθηηθψλ ησλ εμεηάζεσλ ηνπ Γ. Ε. ε ίδηα επηηξνπεία, ην 

επφκελν πξσηλφ, ηεο 6εο επηεκβξίνπ, ζην γξαθείν ηνπ Γπκλαζίνπ εμέηαζε ηνλ ππν-

ςήθην ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηνπ έδσζε πξνο ιχζε ηα εμήο πξνβιήκαηα αξηζκεηηθήο:  

1. ηηο 25 Απγνχζηνπ 1896 θάπνηνο δάλεηζε 7.850 γξφζηα πξνο 9%. Πφζεο 

δξαρκέο ρξπζέο ζα έρεη λα ιακβάλεη ζπλνιηθά – θεθάιαην θαη ηφθν – κέρξη ηηο 

5 επηεκβξίνπ ηξέρνληνο;  

2. Με 3 πήρεηο θαη 5/8 θάπνηνπ πθάζκαηνο θαηαζθεπάδεηαη κηα ελδπκαζία. Πφ-

ζεο ελδπκαζίεο ζα εηνηκαζηνχλ κε 61 πήρεηο θαη 5/8 θαη πφζν ζα ζηνηρίδεη 

φιν ην χθαζκα εάλ ν πήρεο ηηκάηαη 7,35 δξαρκέο;  

    ηε Γεσκεηξία ηνπ έδσζαλ πξνο ιχζε ηα εμήο ζέκαηα: 

1. Πφζα ιίηξα ρσξάεη δεμακελή θπιηλδξηθή ηεο νπνίαο ε δηάκεηξνο ηεο βάζεσο 

είλαη 2,30 κ. θαη ην χςνο 2,75 κ.;   

2. Πξφθεηηαη λα νξπρηεί ηάθξνο κήθνπο 27 κέηξσλ, πιάηνπο 1,25 θαη βάζνπο 

0,75. Δάλ ππνηεζεί φηη ην θαηά ηελ εμφξπμε ρψκα απμάλεηαη θαηά 10 %, πφ-

ζνπο δξφκνπο ζα θάλεη γηα λα ην κεηαθέξεη ακάμη κε ρσξεηηθφηεηα 1,325 κ3;  

Αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο ησλ κειψλ ηεο επηηξνπείαο
35

. 

                                                
33 Βι.ππνζεκείσζε 28. 
34 Βι.ππνζεκείσζε  26, ζει.419. 
35 Βι.ππνζεκείσζε 28. 
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    Δπαλεξρφκαζηε ζην πξηγθηπηθφ δηάηαγκα πεξί εμεηάζεσο Διιελνδηδαζθάισλ, ζην 

νπνίν ζεκεηψλεηαη φηη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο ε γξαπηή εμέηαζε αθνξνχζε ζηε θπ-

ηνινγία θαη ζηε δσνινγία, ιχλνληαο ην έλα απφ ηα δχν ζέκαηα πνπ δηλφηαλ γηα θάζε 

έλα κάζεκα. Πξνθνξηθά εμεηάδνληαλ ζηελ Οξπθηνινγία θαη ηε Φπζηθή
36

. ηα Πξα-

θηηθά Δμεηάζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ Διιελνδηδαζθάινπ Γ.Ε. θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

Πξάμε Γ ε ίδηα Δπηηξνπεία κε φιεο ηηο αλσηέξσ, ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1901 ζηηο 3 κ.κ., 

ζπλειζνχζα ζην Γξαθείν ηνπ Γπκλαζίνπ πξνέβε ζε γξαπηή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ 

ζηε Φπζηθή Ηζηνξία δίλνληαο πξνο ιχζε ηα εμήο ζέκαηα: Απφ ηε Εσνινγία: 1)Πεξί 

ηνπ αηζζεηεξίνπ ηεο νξάζεσο θαη 2)Πεξί ησλ ραξαθηήξσλ ησλ κεξπθαζηηθψλ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ. Απφ ηε Φπηνινγία: 1)Πεξί γνληκνπνηήζεσο θαη θαξπνγνλίαο 

ησλ άλζεσλ 2)Πεξί κεθχησλ. ην ηέινο ππνγξάθνπλ ηα κέιε, ν Πξφεδξνο θαη ν Γπ-

κλαζηάξρεο
37

.  

    Γξαπηή θαη πξνθνξηθή εμέηαζε πεξηειάκβαλε θαη ε Ηζηνξία. Ζ κελ πξψηε αθν-

ξνχζε ζηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη ε δεχηεξε ζηελ Βπδαληηλή, ηελ Διιεληθή 

Δπαλάζηαζε θαη ηα θπξηφηεξα ηεο Παγθνζκίνπ Ηζηνξίαο
38

. ηα πξαθηηθά ησλ εμεηά-

ζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ δηαβάδνπκε σο δεηήκαηα γηα εμεηάζεηο ζηελ Ηζηνξία ηα α) Πεξί 

ηεο κάρεο ζηε Υαηξψλεηα β) Πεξί ηεο επηδξάζεσο ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ επί 

ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο
39

. 

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Ζ δηαδηθαζία γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο ησλ Διιελνδηδαζθάισλ ήηαλ απ-

ζηεξή, ειεγρφκελε, απαηηεηηθή θαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

πνπ ζα δίδαζθαλ ζην ζρνιείν ζε πεξίπησζε επηηπρίαο. Οη βηνγξαθίεο ηνπο, φληαο α-

παξαίηεην δηθαηνινγεηηθφ, παξνπζίαδαλ ζπλνπηηθά ηηο ζπνπδέο ηνπ θάζε ππνςεθίνπ.  

    Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ Γεκνδηδαζθάισλ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 ε-

πεθηάζεθε ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, αθνχ ην 1899-1900 ππήξμαλ 12 

θαηεγνξίεο νξηζηηθψλ Γεκνδηδαζθάισλ θαη 5 θαηεγνξίεο πξνζσξηλψλ Γεκνδηδα-

ζθάισλ, ελψ ηελ ακέζσο επφκελε ρξνληά πξνζηέζεθαλ αθφκε 5 θαηεγνξίεο πξνζσ-

ξηλψλ, ρσξίο λα θαηαξγεζεί θακία. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή, πνπ θαλέξσλε ην πξφ-

βιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δηδαζθάισλ, πξνζέθεξε ζηνπο Γεκνδηδαζθάινπο κε 

πηπρίν ή πςειή βαζκνινγία ζε εμεηάζεηο δηδαζθαιηθέο (8 έσο 10) νξηζηηθή ζέζε, 

                                                
36 Βι.ππνζεκείσζε 26, ζει.419. 
37 Βι.ππνζεκείσζε 28. 
38 Βι.ππνζεκείσζε 26, ζει.419. 
39 Βι.ππνζεκείσζε 28. 
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ελψ ζε φζνπο εθπαηδεπηηθνχο είραλ Γπκλαζηαθέο ζπνπδέο ή καζεηεία κφλν ζε Γεκν-

ηηθφ ή ρακειή βαζκνινγία ζε εμεηάζεηο (απφ 7 θαη θάησ) πξνζσξηλή πξφζιεςε. Ο 

κηζζφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ αλάινγνο κε ηα πξνζφληα ηνπο
40

, κε ηνπο κεληαίνπο 

κηζζνχο λα θπκαίλνληαη απφ 140 δξαρκέο γηα ηνπο πηπρηνχρνπο Γηδαζθαιείνπ έσο 35 

δξαρκέο γηα ηνπο Γξακκαηνδηδάζθαινπο. Ζ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Γεκνζίαο Δθπαη-

δεχζεσο ζέινληαο λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα έιιεηςεο Γεκνδηδαζθάισλ, ζέζπη-

ζε θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 δηαξθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ππνςεθίσλ εθ-

παηδεπηηθψλ. Βέβαηα ε ζπγθεθξηκέλε έιιεηςε πξνζσπηθνχ απνηέιεζε δηθαηνινγία 

γηα ηε κείσζε ζηηο ηδξχζεηο ζρνιείσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν πξαγκαηνπνηνχζε πξνζιή-

ςεηο δηδαζθάισλ πνπ είραλ απνηχρεη ζηηο εμεηάζεηο γηα λα θαιχςεη θελά ησλ ζρνιεί-

σλ.   

 

 

                                                
40 Απηφ δελ ζπλέβαηλε πάληνηε, αθνχ κε βάζε ην λφκν 205 ηνπ επηεκβξίνπ 1900 πνπ επέθεξε ηξνπν-

πνηήζεηο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Οξγαληζκφ ηνπ 1899, εάλ παξίζηαην αλάγθε νη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε λα 

εξγαζηνχλ ζε ζέζεηο αλψηεξεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, κε κηζζφ φκσο πνπ ζα αλαινγνχζε ζην βαζκφ 

ηνπο θαη φρη ζηε ζέζε ηνπο. Δπίζεο ήηαλ δπλαηφ λα δηνξηζηνχλ δηδάζθαινη θαη ζε ζέζεηο θαηψηεξεο 

ησλ πξνζφλησλ ηνπο, κε κηζζφ πνπ αλαινγνχζε ζηε λέα ζέζε ηνπο θη φρη ζην βαζκφ ηνπο. Ξεθάζαξε 
εδψ ε ζηξαηεγηθή εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ απφ ηε Γηεχζπλζε Παηδείαο. Ζ ηαθηηθή ίζρπε ήδε ζηνλ 

Οξγαληζκφ ηνπ 1899 κε κηα ζεκαληηθφηαηε δηαθνξά. Δάλ ν εθπαηδεπηηθφο ππνρξεσλφηαλ απφ ηελ Πν-

ιηηεία λα ππεξεηήζεη ζε θαηψηεξε ζέζε απφ ην βαζκφ ηνπ, δηαηεξνχζε ην κηζζφ ηνπ βαζκνχ ηνπ αθέ-

ξαην. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, α-

ξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ 

Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. 
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1.3 Ονομαστικοί διορισμοί Δημοδιδασκάλων. 

 

   Οπνηνζδήπνηε επηζπκνχζε λα αλαιάβεη ππεξεζία σο Γεκνδηδάζθαινο απεπζπλφ-

ηαλ κε αλαθνξά ηνπ, δηά ηνπ Ννκαξρηαθνχ Δπηζεσξεηή ή απεπζείαο, ζην χκβνπιν 

Δθπαηδεχζεσο, επηζπλάπηνληαο ζε απηήλ αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπ ή ησλ απνδεη-

θηηθψλ ησλ ζπνπδψλ ηνπ, θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ
1
. Ο χκ-

βνπινο Δθπαηδεχζεσο Νηθ.Γηακαιάθεο έζπεπζε κε δήισζή ηνπ, ζηηο 7-10-1899, λα 

ελεκεξψζεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο πσο γηα ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν νη δηνξηζκνί 

ζα γίλνληαλ ρσξίο ηελ πξνζαγσγή απηψλ ησλ εγγξάθσλ «δια ηο επείγον ηοσ τρόνοσ». 

Ζ ππνβνιή ηνπο ζα γηλφηαλ κεηά ην δηνξηζκφ, θαηφπηλ εγθπθιίνπ
2
.      

    Αθνινπζεί ιεπηνκεξήο πίλαθαο κε ην ζχλνιν ησλ δηνξηζκψλ, παξαηηήζεσλ, απν-

ιχζεσλ θαη κεηαζέζεσλ Γηδαζθάισλ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1899-1900.  Απνηειεί 

απαξαίηεην ζηνηρείν, ψζηε λα γίλεη ζχγθξηζε ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ εξγάζηεθαλ ηηο δχν ζρνιηθέο ρξνληέο 1899-1900 θαη 1900-1901.   

 

    ΓΗΟΡΗΜΟΗ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 1899-1900
3
 

ΠΟΛΖ ή  

ΔΠΑΡΥΗΑ/ 

ΥΧΡΗΟ 

ΔΗΓΟ  

ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΒΑΘΜΟ /  

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΜΗΘΟ ΖΜΔΡΟΜΖ- 

ΝΗΑ ΓΗΟΡΗ-

ΜΟΤ 

Υαληά Αλψηεξν
4
 1. Γππαξάθεο Ν. 5 Γηεπζπληήο  

 

130δξ 15-1-1900 

 

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει. 4. 
2 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.1, Δλ 

Υαληνηο ηε 3 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει. 1. 
3 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ν νπνίνο απνηειεί πξντφλ ζχλζεζεο ζηνηρείσλ θαη δελ βξέζεθε απηνχζη-

νο, βι. α) ηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 

Οθησβξίνπ 1899, ζει.1-3. β) Δηδηθφηεξα γηα ηε δεχηεξε ζηήιε «Είδος ζτολείοσ» βι. ζηελ εθεκ. «Επί-

ζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1-3. 

γ) Όπνπ παξαπέκπνπλ νη ππφινηπεο ππνζεκεηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα.     
4 Πξνάρζεθε ζηηο 19-11-1899 ζε Αλψηεξν Γεκνηηθφ, ιφγσ ζρεκαηηζκνχ Δ ηάμεσο. Βι.ζηελ εθεκ. 

«Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899,  

ζει.2. ηηο 7-10-1899 είρε ηδξπζεί σο ηεηξαηάμην Γεκνηηθφ ζρνιείν. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθη-

μερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1. 
5 ηηο 19-10-1899, ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή είρε δηνξηζηεί ν Αλδξνπιάθεο Σει. κε κηζζφ 140 δξ. Βι. 
φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. ηηο 31-12-1900 πξνάρζεθε ζηελ ίδηα 

ζέζε ν Γππαξάθεο Νηθ. κε αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπ ζηηο 130 δξ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς 

ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. Ο αξρηθφο κηζζφο 

ηνπ σο Γηδάζθαινο ήηαλ 100 δξ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, 

αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. Αθνινχζεζε ε παξαίηεζε ηνπ Αλδξνπιάθε Σει. 

ζηηο 15-1-1900. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. 
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πεληαηάμην 

Γεκνηηθφ 

ζρνιείν Υα-

λίσλ 

2. Αιεμαλδξάθεο Ν. Γηδάζθαινο 85 δξ. 19-10-1899 

3. Λνπθάθεο Γ.Κ Γηδάζθαινο 80 δξ. 

 

19-10-1899 

4. Λεκπέζεο Αλη.6 

 

Γηδάζθαινο 80 δξ. 16-12-1899 

5. Καιεκηθηαξάθεο 

Ησαλ.Ν.7 

 

 (Γελ αλαθέ-

ξεηαη ε θαηε-

γνξία)  

 

80 δξ. 

 

15-1-1900 

6.Λαδαλάθεο Ησ. 8 Γηδάζθαινο 80 δξ. 31-5-1900 

Υαληά Αλψηεξν 

εμαηάμην 

Παξζελαγσ-

γείν Υαλί-

σλ
9
 

7.Γξαλδάθε Διέλε Γηεπζχληξηα 15010 

δξ. 

 

19-10-1899 

 

 

8.Λαλδξάθε Αξη. Γηδαζθάιηζζα 120 δξ. 19-10-1899 

9.Βνπξάθε Εαραξ. 

 

Γηδαζθάιηζζα 

 

120 δξ. 

 

- / / -  

10.Βνπξάθε Αηθαηε-

ξίλε11 

Γηδαζθάιηζζα 105δξ. 16-12-1899 

                                                
6 Ο δηνξηζκφο ηνπ Λεκπέζε ήηαλ απαξαίηεηνο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, αθνχ απφ ηεηξαηάμην είρε 

κεηαηξαπεί ζε Αλψηεξν κε ηελ πξνζζήθε θαη πέκπηεο ηάμεο. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης 

Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899,  ζει.2. Ο δηνξηζκφο έγηλε 

κε θαζπζηέξεζε ελφο κήλα απφ ηελ εκέξα ηεο πξναγσγήο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην κηζζφ ηνπ Λεκπέζε 

ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη επίδνκα 10 δξαρκψλ γηα ηε δηδαζθαιία Μνπζηθήο. Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος 

Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.1. 
7 Γηα ην δηνξηζκφ βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. 
8 Ο Λαδαλάθεο αληηθαηέζηεζε ηνλ Πνιηνπδάθε Δκκ., ν νπνίνο πήξε κεηάζεζε ζην Αζθχθνπ θαθίσλ. 

Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.24, Δλ 

Υαλίνηο ηε 31 Μαΐνπ, ζει.2. Γηα ην δηνξηζκφ Πνιηνπδάθε, ιφγσ δηαίξεζεο ηεο Α ηάμεο ζε δπν ηκήκα-
ηα βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. Γηα λα δηαηξεζεί 

κηα ηάμε απφ ηελ Α έσο ηε Γ Γεκνηηθνχ ζε δπν ηκήκαηα έπξεπε λα έρεη παξαπάλσ απφ 60 καζεηέο. 

Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1 
9 Πξνάρζεθε ζηηο 19-11-1899 ζε Αλψηεξν Παξζελαγσγείν κε ζρεκαηηζκφ Δ θαη η ηάμεσο. Βι.ζηελ 

εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 

1899, ζει.2. Αξρηθά είρε ηδξπζεί σο ηεηξαηάμην Παξζελαγσγείν. Βι.φ.π., έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο 

ηε 7 Οθησβξίνπ, ζει.1. 
10 Οη δηεπζχληξηεο Αλψηεξσλ Παξζελαγσγείσλ ιάκβαλαλ επίδνκα 30 δξ. ην νπνίν δηθαηνχηαλ πιένλ ε 

Γξαλδάθε κε ηελ πξναγσγή ηνπ ζρνιείνπ απφ ηεηξαηάμην ζε Αλψηεξν. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος 

Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. Ο αξρη-

θφο κηζζφο ηεο ήηαλ 140 δξ. κε επίδνκα 20 δξ. σο δηεπζχληξηα ηεηξαηαμίνπ ζρνιείνπ. Βι. ζηελ εθεκ. 

«Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, 
ζει.1. Γηα ηα επηδφκαηα ησλ δηεπζπληψλ βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, 

ζει.3.  
11 Ζ ζπγθεθξηκέλε Γηδαζθάιηζζα δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηεο Σνξλαδάθε Αζπ., Γηδαζθάιηζζαο κε κηζζφ 

120 δξ., πνπ παξαηηήζεθε. Βι. γηα ηε Βνπξάθε ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηεί-

ας», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.1. Γηα ηελ Σνξλαδάθε βι. φ.π., έηνο Β, 

αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2.  
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11.Μπνπιηηζάθε 

Πνιπμέλε12  

Γηδαζθάιηζζα 90 δξ. - / / -  

12.Βαξδίδνπ Μαξία Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. - / / - 

13.Παξαδνκελάθε 

Αηθαηεξίλε 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. - / / - 

Υαληά Σεηξαηάμην 

Μνπζνπι-

καληθφ Γε-

κνηηθφ
13

  

14.Κεθαιάθεο Νε-

ρέη 

Γηεπζπληήο 

 

 

120 δξ. 2-11-1899 

 

 

15.Λαλδξάθεο Ησ.14 Γηδάζθαινο 

 

150δξ. 2-11-1899 

16.Οπδνπλαιάθεο 

Οκέξ15 

 

Γηδάζθαινο 

Θξεζθεπηηθψλ 

 

80 δξ. 

 

16-12-1899 

 

 

17. Αγαδάθεο Ηβξα-

ρήκ Εεθξή Απηή16 

Γηδάζθαινο  

 

55 δξ. 

 

8-2-1900 

 

                                                
12 Οη δηνξηζκνί 10 - 13 ήηαλ αλαγθαίνη, αθνχ ην Παξζελαγσγείν Υαλίσλ είρε πξναρζή ζε Αλψηεξν 

Παξζελαγσγείν κε ζρεκαηηζκφ Δ θαη η ηάμεσο απφ ηελ 19ε-11-1899 (Βι. ππνζ.9), ελψ ε Α ηάμε ρσ-

ξίζηεθε ζε δχν ηκήκαηα. Γηα ηνπο δηνξηζκνχο 10 - 13 θαη ηε δηαίξεζε ηεο Α ηάμεο βι. ζηελ εθεκ. «Ε-

πίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.1. 
13 Σν ζπγθεθξηκέλν ηεηξαηάμην Μνπζνπικαληθφ ζρνιείν ηδξχζεθε ζηηο 7-10-1899. Βι. ζηελ εθεκ. 

«Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, 

ζει.3. Αξρηθά ζηνλ Οξγαληζκφ ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο νξηδφηαλ ε ίδξπζε πεληαηάμησλ Μνπ-

ζνπικαληθψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ (βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, 

ζει.10), ελψ ζηε ζπλέρεηα νξίζηεθε ζχζηαζε εμαηαμίσλ ηέηνησλ ζηηο πφιεηο Υαληά, Ρέζπκλν θαη Ζξά-

θιεην. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 29 Ηαλνπαξίνπ, ζει.2. Δδψ πάλησο 

κεηξάκε ζπλνιηθά 9 εθπαηδεπηηθνχο. Ζ παξνπζία ηξηψλ παξαπάλσ δηθαηνινγείηαη σο εμήο: Γηα ηα 

Θξεζθεπηηθά θαη ηελ ηνπξθηθή γιψζζα δηνξηδφηαλ αθφκε έλαο δηδάζθαινο, ν νπνίνο δίδαζθε θαη 

ηνπξθηθή θαιιηγξαθία κε κηζζφ 80 δξ. ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν ν Οπδνπλαιάθεο Οκέξ δίδαζθε κφ-

λν Θξεζθεπηηθά. Δπηπιένλ φινη νη Γηδάζθαινη ζε Μνπζνπικαληθά ζρνιεία φθεηιαλ λα δηδάζθνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 30 ψξεο θάζε εβδνκάδα. ηελ πεξίπησζε πνπ αλαιάκβαλαλ φινη ηφζεο ψξεο  κπνξνχζε 
λα πξνζηεζεί θαη άιινο Γηδάζθαινο Μνπζνπικάλνο ή Υξηζηηαλφο. Δπηπιένλ ε Α θαη Β ηάμε κπνξνχ-

ζε λα δηαηξεζεί ζε ηκήκαηα ησλ 30 καζεηψλ ην θαζέλα, φηαλ δηδάζθνληαλ ηα ηνπξθηθά καζήκαηα. Βι. 

φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 29 Ηαλνπαξίνπ, ζει.2. Σνπξθηθά καζήκαηα ήηαλ 

ε ηνπξθηθή γιψζζα θαη ηα Θξεζθεπηηθά ζηε Θξεζθεία ησλ Μνπζνπικάλσλ. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.86, 

Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.10.    
14 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο Κεθαιάθε θαη Λαλδξάθε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής 

Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.3.  
15 Γηνξίζηεθε κε πξφηαζε ηνπ Ηεξνδίθε Υαλίσλ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής 

Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ 1899, ζει.1.    
16 ηηο 7-10-1899 ηδξχζεθε ην Μνλνηάμην Μνπζνπικαληθφ Καηλνχξηαο Υψξαο Υαλίσλ. Βι. φ.π., έηνο 

Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. Αξρηθά ζε απηφ ην ζρνιείν δηνξίζηεθε ν Μπνπξ-

ιάθεο Ηβξαρήκ σο Γηδάζθαινο κε κηζζφ 80 δξ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πο-
λιηείας», έηνο Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.3.  ηηο 16-12-1899 ν Μπνπξιάθεο 

παξαηηήζεθε θαη ζηε ζέζε ηνπ δηνξίζηεθε ν Αγαδάθεο σο Γηδάζθαινο κε κηζζφ 55 δξ. Βι. φ.π., έηνο 

1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.1. Σειηθά ην ζρνιείν θαηαξγήζεθε ιφγσ κε παξα-

ρψξεζεο δηδαθηεξίνπ απφ ηε κνπζνπικαληθή θνηλφηεηα θαη ν Γηδάζθαινο Αγαδάθεο κεηαηέζεθε ζηηο 

8-2-1900 ζην Μνπζνπικαληθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Υαλίσλ. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, 

Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξίνπ, ζει.6.  
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18.Αρκεηάθεο Μνπ-

ζηαθά Υαηδή 

Γηδάζθαινο 50 δξ. 21-2-1900 

19.αθεξάθεο Υα-

ζάλ Εεθή 

Γηδάζθαινο 50 δξ. - / / - 

20.Σζανπζάθεο Η-

βξαρήκ Δκίλ 

Γηδάζθαινο 50 δξ. - / / - 

21. Λαλδξάθεο Με-

λειανο17 

Γηδάζθαινο 80 δξ. - / / - 

22.Πιαθνκηρειάθεο 

Μηραήι18 

Γηδάζθαινο 40 δξ. 3-3-1900 

Υαληά Σεηξαηάμην 

Μνπζνπι-

καληθφ 

Παξζελα-

γσγείν
19

 

23.ετδνπνχια Δκηλέ Γηεπζχληξηα 

 

100 δξ. 

 

 

 

2-11-1899 

 

24.Καζηξηλάθε Μα-

ξία 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 2-11-1899 

25.Αλδξνλίθνπ Πεξ-

ζεθφλε20 

 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

 

40 δξ. 

 

2-11-1899 

 

26.Βηνιάθε Υνπζλη-

γέ 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 21-2-1900 

27.Κνιηζηκπαζάθε 

Κηνπκπξά 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. - / / - 

28.Σζανπζνπνχιια 

Σδεκηιέ Δκίλ 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. - / / - 

29.Κνπθνπιέ Αλα-

ζηαζία21 

Γηδαζθάιηζζα 70 δξ. - / / - 

                                                
17 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο 19-21 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο 

δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.7, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ, ζει.1.    
18 Ο Πιαθνκηρειάθεο δηνξίζηεθε ζηηο 3-3-1900 αληηθαζηζηψληαο ην Υαξίδεκν Κηνπξηζάθε, Γηδάζθα-

ιν κε κηζζφ 65 δξ. πνπ παξαηηήζεθε. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.8, Δλ Υαλίνηο ηε 3 

Μαξηίνπ, ζει.1, 2. Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Κηνπξηζάθε βι.φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.7, Δλ 

Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ, ζει.1. Ο Πιαθνκηρειάθεο ππέζηε πξνζσξηλή δίκελε απφιπζε θαη ζηέ-

ξεζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ γη’απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, επεηδή ξάπηζε βαξηά καζεηή. Βι. φ.π., ηεχρνο 

δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.14, Δλ Υαλίνηο ηε 1 Απξηιίνπ, ζει.1. 
19 ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, φπσο επίζεο ζην Ρέζπκλν θαη ζην Ζξάθιεην, έπξεπε λα ζπζηαζνχλ ηδηαίηεξα 

Μνπζνπικαληθά Παξζελαγσγεία κε 5 ηάμεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Δθπαίδεπζεο ηνπ 1899. Σα 
Παξζελαγσγεία ησλ πφιεσλ φκσο κπνξνχζαλ λα γίλνπλ νθηαηάμηα κε πξφζζεζε αθφκε ηξηψλ ηάμεσλ, 

εθφζνλ γηα θάζε κηα ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 15 καζεηέο. Έηζη δηθαηνινγείηαη θαη ε παξνπζία ζην ζπ-

γθεθξηκέλν ζρνιείν 7 Γηδαζθαιηζζψλ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», 

έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ, ζει.10.  
20 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο 23-25 βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.3.    
21 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο 26-29 βι., φ.π., έηνο 1900, αξηζ.7, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ, ζει.1.    
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Υαληά-

Κνχκ-Καπί 

Γηηάμην 

Μνπζνπι-

καληθφ Γε-

κνηηθφ 

30.Υνπινπζήο Ηβξα-

ρήκ22 

 -  80 δξ. 15-1-1900 

Υαληά 

Κνχκ-Καπί 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ
23

  

14.Γαξκάξνο Α-

ξηζη.24 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

Υαιέπα 

Σξηηάμην
25

 

Γεκνηηθφ 

1.Πηκπιάθεο Ν. Γηεπζπληήο 

 

13026 

δξ. 

 

 

19-10-1899 

 

 

2.Σνξλαδάθεο Δ. 

 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

 

40 δξ. 

 

 

19-10-1899 

3.Αγθαβαλάθεο Πα-

λαγ. 

Γηδάζθαινο 65 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

Βαηφιαθ-

θνο 

Γηηάμην Γε-

κνηηθφ 

4.Παπαδάθεο Β. Γηεπζπληήο 

 

60 δξ. 

 

19-10-1899 

5.Καξαηδάθεο Δκκ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 

Κπδσλία 

Λάθθνη 

Γηηάμην Γε-

κνηηθφ 

6.Μαλσιαξάθεο 

ηπι. 

 

Γηεπζπληήο 

 

8027 δξ. 

 

 

19-10-1899 

                                                
22 Γηα ην δηνξηζκφ Υνπινπζή βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξί-

νπ 1900, ζει.1. Ο Υνπινπζήο αληηθαηέζηεζε ηνλ Κανπξηδαδέλ Μπερά, πνπ παξαηηήζεθε θαη είρε δην-
ξηζηεί πξψηνο ζην ίδην ζρνιείν ζηηο 2-11-1899. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξίνπ 

1899, ζει.3. 
23 Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζρνιείνπ βι. φ.π, έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.2. 
24 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 

Γεθεκβξίνπ, ζει.1. 
25 Αξρηθά ηδξχζεθε σο Γηηάμην Γεκνηηθφ ζηηο 7-10-1899. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης 

Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. ηηο 16-12-1899 πξνά-

ρζεθε ζε Σξηηάμην θαη δηνξίζηεθε ζε απηφ ν Αγθαξαβαλάθεο. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης 

Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ 1899, ζει.1.    
26 Πξνζηέζεθε ζην κηζζφ ην επίδνκα Γηεπζπληή Σξηηαμίνπ ζρνιείνπ πνπ ήηαλ 10 δξαρκέο. Βι. ζηελ 

εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξί-

νπ,  ζει.2. Ο αξρηθφο κηζζφο ήηαλ 120 δξ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηεί-
ας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
27 Ο αξρηθφο κηζζφο ήηαλ 70 δξ. θαη ε αχμεζε ησλ 10 δξ. απνηεινχζε επίδνκα δηδαζθαιίαο έληερλεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη ςάιηε. Γηα ηνλ αξρηθφ κηζζφ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης 

Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. Γηα ην επίδνκα θαη ηε 

κηζζνινγηθή αχμεζε βι. ζηελ εθεκ. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ,  ζει.3 

θαη φ.π., έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. 
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7.Μάλδαθαο Νηθ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

5028 δξ. 

Κπδσλία 

Μεζθιά 

Γηηάμην Γε-

κνηηθφ 

8.Ρετζφπνπινο Ν.  Γηεπζπληήο  

 

 

65 δξ. 

 

 

19-10-1899 

 

9.Μαπξαθάθεο 

Γεψξγηνο29 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

Σνχζια 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

10.Εαραξηνπδάθεο 

Αλδξ. 

Γηδάζθαινο 55 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Νεξνθνχξνπ 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

11.Εακπεηάθεο Γ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Μνπξληέο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

12.Λάηνο Ησαλ.30 Γηδάζθαινο 90 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

Γαιαηάο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

13.Κνηδακαλάθεο Α-

ληψληνο 

Γηδάζθαινο 90 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Αγία Μαξίλα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

14.Υαδηξάθεο Δκκ. Γηδάζθαινο 85 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Πιαηαληάο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

15.Μαζηνξαθάθεο 

Δκκ. 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Πεξβφιηα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

16.Κσλζηαληηλίδεο 

Ζξαθι. 

Γηδάζθαινο 85 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Φνπξλέο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

17.Κιεκαηζάθεο 

Δπαγγ. 

Γηδάζθαινο 65 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία Μνλνηάμην 18.Λαδάθεο Δκ-

καλ.Β.31 

Γξακκαην- 40 δξ. 15-1-1900 

                                                
28 Ο κηζζφο ηνπ Μάλδαθα ζε έλα κήλα κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ σο Γξακκαηνδηδαζθάινπ απμήζεθε απφ 

40 ζηηο 50 δξ. θαη εθείλνο ήηαλ πιένλ Γηδάζθαινο, αθνχ πξψηα ε Γηεχζπλζε βεβαηψζεθε γηα ηα πξν-

ζφληα ηνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο 

ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.3. 
29 Ο Μαπξαθάθεο αληηθαηέζηεζε ηνλ Γηαλλαθάθε Γξ., Γξακκαηνδηδάζθαιν κε κηζζφ 40 δξ., πνπ πα-

ξαηηήζεθε. Γηα ηνλ πξψην βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.1. Γηα ην 

Γηαλλαθάθε βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
30 Ο Λάηνο πιεξσλφηαλ κε κηζζφ 80 δξ. ζπλ 10 δξ. επίδνκα Μνπζηθήο. Αληηθαηέζηεζε ηνλ Γαξκάξν 
Αξ., Γξακκαηνδηδάζθαιν, ν νπνίνο πιεξσλφηαλ κε 40 δξ. θαη κεηαηέζεθε ζην Κνχκ-Καπί. Γηα ην Λά-

ην βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.1. Γηα ην Γαξκάξν βι. φ.π., έηνο Β, 

αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
31 Αξρηθά ζηε ζέζε απηή δηνξίζηεθε ν Παπαζηακαηάθεο Γεσξγ. σο Γξακκαηνδηδάζθαινο κε κηζζφ 40 

δξ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 

Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. Ο Λαδάθεο αληηθαηέζηεζε ηνλ Παπαζηακαηάθε πνπ παξαηηήζεθε ζηηο 15-1-
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θνηλέο Γεκνηηθφ δηδάζθαινο 

Κπδσλία 

Αιηθηαλνχ 

Αλψηεξν 

Γεκνηηθφ
32

  

19.Φαλνπξγηάθεο 

Γξ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Νηεξέο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

20.Μπιεκπιηδάθεο 

Μηρ.33 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Μαλσιεφ-

πνπιν 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

21.Μηρειάθεο Δκ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Βξχζεο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

22.Παπαδάθεο ηπι. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Πξαζζέο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

23.Μαπξνπθάθεο 

Αλη.34 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 15-1-1900 

Κπδσλία 

Οξζνχλη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

24. Ηεξέαο Πα-

λαγ.Φησηάθεο35 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

θαθηδάθηα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

25. Καβξνπιάθεο 

Μάξθνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

θνξδαινχ 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

26.πεξειάθεο η. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Θέξηζζν 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

27.Πεξάθεο η. Γηδάζθαινο 70 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία Μνλνηάμην 28.Μπξηδάθεο Δκ. Γηδάζθαινο 7536 δξ. 19-10-1899 

                                                                                                                                       
1900. Βι. φ.π., ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. Γηα ηα ζηνη-

ρεία ηνπ Λαδάθε βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. 
32 Οξίζηεθε σο έδξα Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηηο 19-11-1899. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθη-
μερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.2. 
33Αληηθαηέζηεζε ηνλ Νηνπληνπιάθε Παλαγ., Γξακκαηνδηδάζθαιν κε κηζζφ 40 δξ. πνπ παξαηηήζεθε. 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, α-

ξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.1. Γηα ηνλ Νηνπληνπιάθε βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υα-

λίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
34 Μεηαηέζεθε εθεί απφ ην Ακπγδαινθεθάιη Κηζάκνπ κε αίηεζή ηνπ, αληηθαζηζηψληαο ηνλ Γαξνθαιά-

θε πνπ παξαηηήζεθε. Βι. εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 

1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. Γηα ην Γαξνθαιάθε βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ 

Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
35 Αλάκεζα ζην Φησηάθε θαη ηνλ Καβξνπιάθε, πνπ αθνινπζεί ακέζσο πην θάησ ζηνλ πίλαθα, έγηλε 

ακνηβαία κεηάζεζε. Γηα απηή βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, 

αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. Γηα ηελ αξρηθή ηνπο ηνπνζέηεζε θαη δηνξηζκφ βι. φ.π., 
έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
36 Ο αξρηθφο κηζζφο ήηαλ 65 δξ. θαη ε αχμεζε ησλ 10 δξ. απνηεινχζε επίδνκα δηδαζθαιίαο έληερλεο 

Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη ςάιηε. Γηα ηνλ αξρηθφ κηζζφ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης 

Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. Γηα ην επίδνκα θαη ηε 

κηζζνινγηθή αχμεζε βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ,  ζει.3 θαη φ.π., έηνο 

Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. 
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Γεξάλη Γεκνηηθφ  

Κπδσλία 

Κνληνκαξί 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

29.Κνληεληάθεο 

Δκκ. 

Γηδάζθαινο 7537 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Ξακνπδν-

ρψξη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

30.Πεηξάθεο η. Γηδάζθαινο 55 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Κάησ ηξίιη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

31.Αλαζηαζάθεο 

Νηθ.Γ.38 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

40 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

Νεξηαλά 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

32.Ηεξέαο Καζζειά-

θεο π. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Μαιάμα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

33.Σεξεξάθεο Δκ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Κνληφ-

πνπιια 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

34.Γαιηάηζνο Μηρ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Κάκπνη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

35.Πεηξάθεο ηπι.39  -   80 δξ. 6-2-1900 

Κπδσλία 

πειηάξηα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

36.Οξθαλνπδάθεο 

Κ. 

Γηδάζθαινο 55 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Γξαθψλα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

37.Αξπαθνπιάθεο 

Δι. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Γέξξσ 

Λάθθνο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

38.Καβξνπδάθεο 

Μηρ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Αριάδεο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

39.Ηεξέαο Πνληηθά-

θεο Γεκ. 

Γηδάζθαινο  65 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Κακπάλη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

40.γνπξάθεο Αλη. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

                                                
37 Βι. ππνζ.36. 
38 Αληηθαηέζηεζε ηνλ Φξαγθάθε Γ., Γξακκαηνδηδάζθαιν κε κηζζφ 40 δξ. πνπ παξαηηήζεθε. Γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ 

Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.1. Γηα ην Φξαγθάθε Γ. βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηι-

κής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
39 Αληηθαηέζηεζε ηνλ Βνπξάθε Γ. πνπ παξαηηήζεθε. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ 

Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξίνπ, ζει.6. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ δηδάζθαινο εθεί κε κηζζφ 85 δξ. θαη είρε δηνξη-

ζηεί ζηηο 19-10-1899. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
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Κπδσλία 

Υσξηδάθη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

41.Φπιιάθεο Μηρ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Μνπδνπξάο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

42.Γατηάλνο Η. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

ηέξλεο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

43.Γεσξγηάδεο Σξ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Αξψλη  

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

44.Καξηεξάθεο Πα-

λαγ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Υσζηή 

Γξακκαην-

δηδαζθαιείν 

45.Γνκπάθεο Ν. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Υαιέπα 

Σξηηάμην 

Παξζελα-

γσγείν
40

 

46. Μηηζνηάθε Διέ-

λε 

 

Γηεπζχληξηα 

 

13041 

δξ. 

 

19-10-1899 

 

47.Ξαλζνπδάθε Μ. 

 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

 

40 δξ. 

 

19-10-1899 

 

48.Ννχηα Κιεάλζε Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 15-1-1900 

Κπδσλίαο 

Γαιαηάο 

Γηηάμην 

Παξζελα-

γσγείν42 

49.Πνιηηψθ Διέλε 

 

Γηεπζχληξηα 40 δξ. 

 

 15-1-1900  

 

50.Ρίηδε Αηθ. Ν. Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Πιαηαληάο 

Μνλνηάμην

Παξζελα-

γσγείν 

51.Αιεμαλδξάθε 

Άλλα 

Γξακκαηνδη-

δαζθάιηζζα 

40 δξ. 19-10-1899 

                                                
40 Γηα ηελ πξναγσγή ηνπ Γηηάμηνπ Παξζελαγσγείνπ Υαιέπαο ζε Σξηηάμην θαη ην δηνξηζκφ ηεο Ννχηα 

βι. εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπα-

ξίνπ, ζει.1. Γηα ηελ αξρηθή ίδξπζε ηνπ ζρνιείνπ σο Γηηάμην βι. φ.π. έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 

Οθησβξίνπ 1899, ζει.1. 
41 ην θχιιν πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη, εθηφο απφ ην κηζζφ ηεο Γηεπζχληξηαο ηνπ Παξζελαγσγείνπ 

θαη ην είδνο απηνχ. Δπξφθεηην γηα ηξηηάμην, ελψ αξρηθά είρε ηδξπζεί σο δηηάμην. ην ίδην θχιιν ζε-

κεηψλεηαη πσο νη αιιαγέο ησλ κηζζψλ νθείινληαλ είηε ζε πξναγσγή ησλ ζρνιείσλ είηε ζε βεβαίσζε 

ησλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», 

έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ,  ζει.2. Ο αξρηθφο κηζζφο ήηαλ 120 δξ. Βι. φ.π., 

έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
42 Σν Παξζελαγσγείν ζην Γαιαηά είρε ηδξπζεί αξρηθά σο Μνλνηάμην. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθη-
μερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, αξηζ.87, ζει.1. ηε ζπλέρεηα 

πξνάρζεθε ζε Γηηάμην κε ηαπηφρξνλν δηνξηζκφ ηεο Πνιηηψθ Διέλεο σο Γηεπζχληξηαο κε κηζζφ 40 δξ. 

Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, αξηζ.3, ζει.1. Ο κηζζφο ηεο, κεηά 

απφ πεξίπνπ δπν κήλεο, απμήζεθε θαηά 30 δξ. θαη θαλνλίζηεθε ζηηο 70 δξ., αθνχ έγηλε βεβαίσζε ησλ 

πξνζφλησλ ηεο. Παξαηεξνχκε κεηαβνιή ηεο θαηάιεμεο ηνπ επηζέηνπ ηεο απφ Πνιηη-ψθ ζε Πνιηη-άθε. 

Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, Δλ Υαλίνηο ηε 13 Μαξηίνπ 1900, αξηζ.11, ζει.1. 
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Κπδσλία 

ηέξλεο 

Μνλνηάμην

Παξζελα-

γσγείν 

52.Κνπεξίλε Όιγα Γξακκαηνδη-

δαζθάιηζζα 

40 δξ. 19-10-1899 

Κπδσλία 

Πεξβφιηα 

Μνλνηάμην

Μνπζνπι-

καληθφ 

53.Αξλανπηάθεο 

Διθί Υ.43 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 2-11-1899 

Κπδσλία 

Σνχζια 

Γξακκαην-

δηδαζθαιείν 

Μνπζνπι-

καληθφ  

54.Απηνχι Ραρκάλ 

Γηαθνππάθεο44 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

 40 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

Γεξάλη 

Μνλνηάμην 

Παξζελα-

γσγείν 

 55.ηξαηεγάθε 

Μαξία 

Γηδαζθάιηζζα   85 δξ.  16-12-1899  

Κπδσλία 

Υαιέπα 

Μνπζνπικαλη-

θφ Γξακκαην-

δηδαζθαιείν45  

56.Γεκίξ Ρετδνγινπ-

δάθεο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

Λάθνη 

Γηηάμην 

Παξζελαγσ-

γείν
46

  

57.Κνπκεληαδάθε 

καξάγδα 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

ηαιφο 

Γξακκαην-

δηδαζθα-

ιείν
47

  

58.Υαηδεδάθεο 

Γεψξγηνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 16-12-1899 

Κπδσλία 

Βαξχπεηξνο 

Γξακκαηνδη-

δαζθαιείν
48

 

59.θνπιάο Δκκ.
49

 Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 15-1-1900 

                                                
43 Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Αξλανπηάθε Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 

Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.3. 
44Γηνξίζηεθε ζηηο 16-12-1899. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 

1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.1. Αξρηθά εθεί είρε δηνξηζηεί ν Υαζάλ Γεκίξ Ρετδν-

γινπδάθεο, Γξακκαηνδηδάζθαινο κε κηζζφ 40 δξ. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξί-

νπ 1899, ζει.3. Γελ βξήθακε ηελ παξαίηεζή ηνπ αιιά ζηηο 16-12-1899 Γξακκαηνδηδάζθαινο κε ην 

ίδην φλνκα δηνξίζηεθε  κε κηζζφ 40 δξ. ζηε Υαιέπα. Βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 

Γεθεκβξίνπ, ζει.1. Γηα ηνπο δηνξηζκνχο 54-58 βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκ-

βξίνπ, ζει.1, 2. 
45Ηδξχζεθε ζηηο 19-11-1899. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, 
αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.2.  
46 Ηδξχζεθε ζηηο 19-11-1899. Βι. φ.π. 
47 Ηδξχζεθε ζηηο 19-11-1899. Βι. φ.π. 
48 Ηδξχζεθε ζηηο 31-12-1899. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, 

αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. 
49 Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ βι. φ.π. έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ 1900, ζει.1. 
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Κπδσλία 

Μαδαξφο 

Ηδησηηθφ 

Γξακκαηνδη-

δαζθαιείν
50

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Κπδσλία 

Βαηφιαθ-

θνο 

Παξζελα-

γσγείν
51

 

60.Εσγξαθάθε Θε-

αλψ 

 40 δξ. 8-2-1900 

Κίζακνο 

Ρνδνπνχ 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

1.Πηξπηηζνιάθεο 

Δπζ.  

Γηδάζθαινο 7552 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Παιαηά 

Ρνχκαηα 

Γηηάμην Γε-

κνηηθφ 

2.Παπαζεθάθεο Ν.
 
 

 

Γηδάζθαινο 

 

50
53

 δξ. 

 

19-10-1899 

 

 

3.Γεξαλησλάθεο 

Γεψξγηνο54 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο   

 40 δξ.  21-2-1900 

Κίζακνο 

Άγηνη Πά-

ληεο 

Γηηάμην Γε-

κνηηθφ 

4.Λακπαθάθεο Υ. 

 

Γηεπζπληήο 

 

65 δξ. 

 

 

19-10-1899 

5.Μαξκαηάθεο Η. Γηδάζθαινο 50 δξ. 

Κίζακνο 

Κνπηνπθηα-

λα 

Γηηάμην Γε-

κνηηθφ 

6.Εελνδσξάθεο 

Υξήζηνο55 

 

 

Γηεχζπληεο 80 δξ. 15-1-1900 

                                                
50 Ηδξχζεθε ζηηο 13-3-1900 απφ ηνλ Γ.Γαιαζηαλάθε κεηά απφ ζρεηηθή άδεηα κέζσ πξηγθηπηθνχ δηαηάγ-

καηνο. Ο ίδηνο έπξεπε λα ην ζπληεξεί θαη ζε απηφ ζα δηδάζθνληαλ ηα καζήκαηα ηεο Α θαη Β ηάμεο 

Γεκνηηθνχ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας»,, έηνο 1900, αξηζ.11, Δλ Υα-

λίνηο ηε 13 Μαξηίνπ 1900, ζει.2.  
51 Γηα ηελ ίδξπζε θαη ην δηνξηζκφ βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπ-

αξίνπ, ζει.6. 
52 Ο κηζζφο ηνπ ήηαλ αξρηθά 65 δξ. (βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 

Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2) θαη απμήζεθε θαηά 10 δξ. ιφγσ ρνξήγεζεο ηνπ 

επηδφκαηνο Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο, αθνχ βεβαηψζεθαλ ηα πξνζφληα ηνπ. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο 1900, αξηζ.5, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ 1900, ζει.4. 
53 Ο κηζζφο ηνπ Παπαζεθάθε ζε έλα κήλα κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ σο Γξακκαηνδηδάζθαινπ απμήζεθε 

απφ 40 ζηηο 50 δξ. θαη εθείλνο ήηαλ πιένλ Γηδάζθαινο, χζηεξα απφ ζρεηηθή εθηίκεζε ησλ πξνζφλησλ 

ηνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 

Ννεκβξίνπ 1899, ζει.3. 
54 Γηα ην δηνξηζκφ Γεξαλησλάθε βι. φ.π., ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.7, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φε-

βξνπαξίνπ, ζει.1. 
55 Αξρηθά ζηε ζέζε απηή δηνξίζηεθε ν Γεκεηξηάδεο Γ. κε κηζζφ 60 δξ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος 

Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. ηε 

ζπλέρεηα ν Γεκεηξηάδεο παξαηηήζεθε θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Λαδάθε Δκκαλνπήι, Γξακκαην-

δηδάζθαιν κε κηζζφ 40 δξ. Βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. Σειηθά 

ν Λαδάθεο κεηαηέζεθε ζην θνηλέ Κπδσλίαο θαη ζηα Κνπηνπθηαλά δηνξίζηεθαλ ν Εελνδσξάθεο θαη 

Πνιίηεο. Βι. φ.π., ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζει.1.   
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7.Πνιίηεο Γεκνζζέ-

λεο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 15-1-1900 

Κίζακνο 

Κνχλελη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

8.Παπαδεκεηξάθεο 

Γ. 

Γηδάζθαινο 90 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Αθξάηα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

9.Μηανχιεο Α. Ν. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Κακάξα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

10.Πξστκάθεο Γη-

νλ.56 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

40 δξ. 16-12-1899 

Κίζακνο 

Γξηκπηιιηα-

λά 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

11.ηακαηάθεο Α-

γαζάγγεινο57 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

40 δξ. 16-12-1899 

Κίζακνο 

Ννρηά 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

12.Γαζθαιάθεο Η. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Βαζηιφ-

πνπιιν 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

13.Βαζηιεηάδεο 

Κσλζη.58 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

πειηά 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

14.Μεζαξράθεο Α-

ξηζη. 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Πνιεκάξρη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

15.Καξδακάθεο Αλη. Γξακαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Κακηζηαλά 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

16.θαθησηάθεο Ν. Γηδάζθαινο 7059 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο Μνλνηάμην 17.Πεξαθάθεο Μ. Γξακκαην- 40 δξ. 19-10-1899 

                                                
56 Αληηθαηέζηεζε ην Βαζηιάθε Γ., Γξακκαηνδηδάζθαιν κε κηζζφ 40 δξ, ν νπνίνο απνιχζεθε. Γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ 

Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2.  Γηα ην Βαζηιάθε βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησ-

βξίνπ 1899, ζει.2. 
57 Ο ηακαηάθεο αληηθαηέζηεζε ην Ρεληέξε, Γηδάζθαιν κε κηζζφ 50 δξ, πνπ παξαηηήζεθε. Γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ 

Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. Γηα ην Ρεληέξε βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξί-

νπ 1899, ζει.2. 
58Αληηθαηέζηεζε ηνλ Παπαγξεγνξάθε Η., Γξακκαηνδηδάζθαιν κε κηζζφ 40 δξ, ν νπνίνο παξαίηεζεθε. 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, α-
ξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2.  Γηα ηνλ Παπαγξεγνξάθε βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ 

Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
59 Ο κηζζφο ηνπ ήηαλ αξρηθά 60 δξ. (βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, 

ζει.2) θαη απμήζεθε θαηά 10 δξ. ιφγσ ρνξήγεζεο ηνπ επηδφκαηνο Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο, αθνχ 

βεβαηψζεθαλ ηα πξνζφληα ηνπ. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.5, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπ-

αξίνπ 1900, ζει.4. 
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Μνχιεηε Γεκνηηθφ δηδάζθαινο 

Κίζακνο 

Βνχβεο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

18. γνπξνκαιιάθεο 

Ν. 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Γαβαιν-

κνχξη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

19. Φνπληνπιάθεο 

Δκκ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

40 δξ 19-10-1899 

Κίζακνο 

Γιψζζα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

20.Σζηιηκηγθάθεο 

Ν.60 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 16-12-1899 

Κίζακνο 

Καθφπεηξνο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

21. Γεζπνηάθεο Η. Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Καξαίο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

22. Κξνκκπδάθεο Γ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Παλέζπκνο 

Σξηηάμην 

Γεκνηηθφ
61

 

23. Πνληηθάθεο Δκκ. 

 

Γηεπζπληήο 

 

75 δξ. 

 

19-10-1899 

 

24.Βαζηιαλησλάθεο 

Δκκ. Μηρ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 

 

15-1-1900 

 

25.Αγνξαζηάθεο 

Ησαλλ.62 

   

Κίζακνο 

Μαιάζπξνο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

26.εκαληεξάθεο 

Δκκ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Μνπξί 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

27. Καινγεξάθεο 

Μαηζ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο Μνλνηάμην 28.Παπαγηαλλάθεο Γηδάζθαινο  85 δξ. 19-10-1899 

                                                
60Αληηθαηέζηεζε ηνλ Πξαζηαλάθε, Γξακκαηνδηδάζθαιν κε κηζζφ 40 δξ. πνπ παξαηηήζεθε. Γηα ην δην-

ξηζκφ Σζηιηκηγθάθε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, α-

ξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. Γηα ηνλ Πξαζηαλάθε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημε-

ρίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
61 Σν ζρνιείν ηδξχζεθε σο κνλνηάμην (Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, 

ζει.1) κε ηνλ Πνληηθάθε λα δηνξίδεηαη αξρηθά εθεί σο Γηδάζθαινο κε κηζζφ 65 δξ. Βι. φ.π., έηνο Β, 

αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. Μεηά απφ πεξίπνπ ηξεηο κήλεο ην ζρνιείν πξνά-

ρζεθε ζε δηηάμην κε ηαπηφρξνλν δηνξηζκφ ηνπ Βαζηιαλησλάθε Δκκ.Μηρ., Γξακκαηνδηδάζθαινπ κε 

κηζζφ 40 δξ. Βι. φ.π. ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζκ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. ηηο 

13 Μαξηίνπ έρνπκε λέα πξναγσγή ηνπ ζρνιείνπ ζε ηξηηάμην θαη αχμεζε ηνπ κηζζνχ ηνπ Γηεπζπληή 

πιένλ Πνληηθάθε θαηά 10 δξ. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.11, Δλ Υαλίνηο ηε 13 Μαξηίνπ 

1900, ζει.1. Ζ αχμεζε απηή ήηαλ ην επίδνκα 10 δξ. γηα ηνπο Γηεπζπληέο ηξηηαμίσλ ζρνιείσλ αξξέλσλ 
ή ζειέσλ. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. 
62 Ο Αγνξαζηάθεο απνιχζεθε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ σο Γεκνδηδάζθαινο, αθνχ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 

Απγνχζηνπ ηνπ 1900 απέηπρε. Ζ εκεξνκελία δηνξηζκνχ ηνπ είλαη άγλσζηε αιιά απηφ δελ ζέηεη ππφ 

ακθηζβήηεζε ην δηνξηζκφ ηνπ, δηφηη απνιχζεθε κε Πξηγθηπηθφ Γηάηαγκα απφ ηε ζέζε ηνπ Γηδαζθάινπ 

ζηελ Παλέζπκν Κηζάκνπ. Βι. φ.π., ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.37, Δλ Υαλίνηο ηε 30 Απγνχζηνπ, 

ζει.1. 
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Πεξβνιάθηα Γεκνηηθφ Γ. 

Κίζακνο 

θαθνπεγάδη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

29.Μπνπιαθάθεο Ν. Γηδάζθαινο  50 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Πνηακίδα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

30. Φσηάθεο Φ. Γηδάζθαινο 70 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Γξεπαληάο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

31. Καπεηαλάθεο 

ηακ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

5063 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Καζηέιιηνλ 

Αλψηεξν 

Γεκνηηθφ 

ζρνιείν
64

 

32.Κπξηαθάθεο Νη-

θνι. 

 

Γηδάζθαινο 

 

100 δξ. 

 

19-10-1899 

 

33.Υξηζηνδνπιάθεο 

Γεψξγηνο65 

Γηδάζθαινο 50 δξ. 21-2-1900 

Κίζακνο 

Παιεφθα-

ζηξνλ 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

34.ρεηάθεο Α.  Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Λνπζαθηαίο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

35.Αξηεκάθεο Η. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

εηξηθάξη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

36.Ηεξέαο Σζηριάθεο 

η. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Καιάζελεο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

37.ηακαηάθεο Κ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

5066 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο Μνλνηάμην 38.Παπαγηαλλάθεο 

Ν. 

Γξακκαην- 40 δξ. 19-10-1899 

                                                
63Ο κηζζφο ηνπ ήηαλ αξρηθά 40 δξ. (βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, 

ζει.2) θαη απμήζεθε θαηά 10 δξ. ιφγσ βεβαίσζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Ε-
θημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ,  ζει.3. Μεηά 

απφ πεξίπνπ δπν κήλεο ηνπ ρνξεγείηαη ην επίδνκα 10 δξ. γηα ηελ Δθθιεζηαζηηθή Μνπζηθή, αθνχ βε-

βαηψζεθαλ ηα πξνζφληα ηνπ, ν κηζζφο ηνπ φκσο δελ κεηαβάιιεηαη. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 

1900, αξηζ.5, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ 1900, ζει.4.  
64 Αξρηθά ηδξχζεθε σο Μνλνηάμην. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 

Πξνάρζεθε ζε Γηηάμην ζηηο 15-1-1900.  Βι. φ.π., ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 

Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. Καηφπηλ νξίζηεθε σο έδξα Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηηο 19-11-1899. Βι. 

ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκ-

βξίνπ 1899, ζει.2. 
65 Αξρηθά ζηε ζέζε απηή δηνξίζηεθε ν Υαηδηδάθεο ην Γελάξε ηνπ 1900 κε 80 δξ. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχ-

ηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. ηε ζπλέρεηα ν Υαηδηδάθεο απνιχζεθε 

ιφγσ κε κεηάβαζεο ζηε ζέζε ηνπ θαη αληί γηα απηφλ δηνξίζηεθε ν Γαξκάξνο Αλη. Η.  κε 55 δξ.  Βι. 
φ.π., έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξίνπ, ζει.6. Σειηθά ν Γαξκάξνο παξαηηείηαη θαη ζηε 

ζέζε ηνπ δηνξίδεηαη ν Υξηζηνδνπιάθεο Γέσξγηνο. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.7, Δλ 

Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ, ζει.1. 
66 Ο κηζζφο ηνπ απμήζεθε ιφγσ βεβαίσζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς 

ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ,  ζει.3. Ο αξρηθφο κηζζφο 

ήηαλ 40 δξ. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2. 
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Κνπθνπλα-

ξά 

Γεκνηηθφ δηδάζθαινο 

Κίζακνο 

Σνπφιηα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

39.Ξαγνξαξάθεο 

ηέθ. 

Γηδάζθαινο 65 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Βιάηνο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

40.Αξεηάθεο Γ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Έινο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

41.Σζηζθάθεο Υ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Κεθάιη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

42.Ηεξέαο Ληνλάθεο 

Γ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

5067 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Ακπγδαιν-

θεθάιη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

43.Παλαγησηάθεο 

Γεσξγ.68 

Γηδάζθαινο 55 δξ. 15-1-1900 

Κίζακνο 

Κάκπνο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

44.Μπηηζάθεο Υα-

ξηη.69 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

40 δξ. 16-12-1899 

Κίζακνο 

θελάξη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

45.Αλπθαληάθεο Μ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Ραβδνχρα 

Γξακκαην-

δηδαζθαιείν 

46.Λαζθαξηδάθεο Λ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

πειηά 

Μνλνηάμην 

Παξζελα-

γσγείν 

47.Πεξαληδάθε Μ. Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Γξεπαληάο 

Μνλνηάμην 

Παξζελα-

γσγείν 

48.Διεπζεξηάδνπ 

νθ. 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Καζηέιιηνλ 

Μνλνηάμην 

Παξζελα-

49.Υαιθηαδάθε Αηθ. Γηδαζθάιηζζα 90 δξ. 19-10-1899 

                                                
67 Ο κηζζφο ηνπ ήηαλ αξρηθά 40 δξ. (βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 

Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.2) θαη απμήζεθε θαηά 10 δξ. ιφγσ ρνξήγεζεο ηνπ 

επηδφκαηνο Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο, αθνχ βεβαηψζεθαλ ηα πξνζφληα ηνπ. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο 1900, αξηζ.5, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ 1900, ζει.4. 
68 Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Παλαγησηάθε βι. φ.π., ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 

Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. Απφ ηε ζέζε απηή, κε αίηεζή ηνπ, κεηαηέζεθε ζηνλ Πξαζέ Κπδσλίαο ν Μαπξνπ-

θάθεο Αλη., ν νπνίνο είρε αξρηθά δηνξηζηεί εθεί σο Γξακκαηνδηδάζθαινο κε κηζζφ 40 δξ. Βι. φ.π., 

ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, ζει.1. 
69Αληηθαηέζηεζε ηνλ Υαιαθαηεβάθε Ηάθσβν, ν νπνίνο κεηαηέζεθε. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημε-

ρίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. 
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γσγείν 

Κίζακνο 

Σνπφιηα 

Μνλνηάμην 

Παξζελα-

γσγείν 

50.θαθησηάθε Κπξ. Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Κνχλελη 

Μνλνηάμην 

Παξζελα-

γσγείν 

51.Γαζθαιάθε ηπι. Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Ρνδνπνχ 

Μνλνηάμην 

Παξζελα-

γσγείν 

52.Βξηιάθε Κι. Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 19-10-1899 

Κίζακνο 

Κεξά 

Γξακκαην-

δηδαζθα-

ιείν
70

 

53.Νηλνιάθεο Γ.71 Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 16-12-1899 

Κίζακνο 

Κακάξα - 

Βνπιγάξσ 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

ζρνιείν
72

 

54.Μαλνπζάθεο 

Κσλζη. 

 -  40 δξ. 8-2-1900 

Κίζακνο 

Κακηζηαλά 

Παξζελαγσ-

γείν
73

  

55.Καβειάθε Διέλε - 40 δξ. 8-2-1900 

Κίζακνο 

Αλψζθειε 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

ζρνιείν
74

 

56.Γνπθάθεο Θεφ-

δσξνο75 

Γηδάζθαινο 55 δξ. 21-2-1900 

έιηλνο 

Κάκπαλνο 

Γηηάμην Γε-

κνηηθφ 

1.Ηεξέαο Ν.Α. Πξσ-

ηνπαπαδάθεο76 

 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

 

40 δξ. 

 

16-12-1899 

 

                                                
70 Γηα ηελ ίδξπζε Γξακκαηνδηδαζθαιείνπ ζηελ Κεξά βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής 

Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.2. 
71 Γηα ην δηνξηζκφ βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. 
72 Ζ ίδξπζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ν δηνξηζκφο πξαγκαηνπνίεζεθαλ ζηηο 8-2-1900. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζη-

μος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξί-

νπ, ζει.5. 
73 Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ θαη ην δηνξηζκφ βι. φ.π. 
74 Ηδξχζεθε ζηηο 21-2-1900. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.5, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ 

1900, ζει.5.  
75 Γηα ην δηνξηζκφ Γνπθάθε βι. φ.π., ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.7, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπα-

ξίνπ, ζει.1. 
76 Αληηθαηέζηεζε ηνλ Ηεξέα Δκκ. Κ. Καζζειάθε, Γηεπζπληή κε κηζζφ 40 δξ. πνπ παξαηηήζεθε. Γηα ηνλ 

Καζζειάθε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο 

ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. Γηα ηνλ Πξσηνπαπαδάθε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρη-

ηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. 
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2.Παπαηδαλάθεο Α. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο Ρν-

δνβάλη 

Γηηάμην Γε-

κνηηθφ 

3.Υαηδεκηρειάθεο 

Μ.77 

 

Γηεπζπληήο 

 

55 δξ. 21-2-1900 

 

4.Υαιαθαηεβάθεο 

Ηαθ.78 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο  

40 δξ. 8-2-1900 

5.Σξαθάθεο Α.79 Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 16-12-1899 

έιηλνο 

Κάλδαλνο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

6.Λνππαζάθεο 

Δκκ.80 

Γηδάζθαινο 70 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο 

Καθνδίθη 

Αλψηεξν 

Γεκνηηθφ 

ρνιείν
81

 

7.Βαγηάθεο Π. Ηά-

θσβνο82 

Γηεπζπληήο 

 

 

 

 

150 δξ. 

 

 

 

 

 

8-2-1900 

                                                
77 Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ Υαηδεκηρειάθε σο Γηεπζπληή βι.φ.π., ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ 

Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ, ζει.1. Αξρηθά Γηεπζπληήο ζην ζρνιείν είρε δηνξηζηεί Βαγηάθεο Ηαθ. κε 

120 δξ. κηζζφ. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. Απηφο ζηηο 8-2-

1900 κεηαηέζεθε ζην Καθνδίθη. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπα-

ξίνπ, ζει.5.  
78 Ο Υαιαθαηεβάθεο αξρηθά δηνξίζηεθε Γξακκαηνδηδάζθαινο κε κηζζφ 40 δξ. ζηνλ Κάκπν Κηζάκνπ.  

Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.2. ηε ζπλέρεηα κεηαηέζεθε κε αίηεζή ηνπ απφ ηνλ Κάκπν Κηζάκνπ ζηε θάθε 

ειίλνπ αληί ηνπ Σξαθάθε. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, 
αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. ηηο 8-2-1900 ν Υαιαθαηεβάθεο κεηαηέζεθε απφ ηε 

θάθε ειίλνπ ζην Ρνδνβάλη. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξί-

νπ, ζει.5.  
79 Ο Σξαθάθεο αξρηθά δηνξίζηεθε ζηε θάθε ειίλνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηι-

κής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. ηε ζπλέρεηα κεηαηέζεθε 

ζην Ρνδνβάλη ειίλνπ, αληηθαζηζηψληαο ην Γξακκαηνδηδάζθαιν Μαιαλδξάθε πνπ παξαηηήζεθε. Βι. 

φ.π., έηνο 1899, αξηζ.109,  Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ, ζει.2. Ο Μαιαλδξάθεο είρε δηνξηζηεί ζηηο 

19-10-1899 σο Γξακκαηνδηδάζθαινο ζην Ρνδνβάλη. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησ-

βξίνπ 1899, ζει.3.  
80 Ο κηζζφο ηνπ Λνππαζάθε Δκκ. απμήζεθε ζηηο 120 δξ.ζηηο 7-7-1900, φηαλ, ζχκθσλα κε ηελ Δθεκε-

ξίδα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, εξγαδφηαλ ζην Καθνδίθη ειίλνπ. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.28, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Ηνπιίνπ, ζει.1.  
81 Αξρηθά ηδξχζεθε σο Μνλνηάμην. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 

Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1. Οξίζηεθε σο έδξα Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ζρνιεί-

νπ ζηηο 19-11-1899. Βι., φ.π., έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899,ζει.2. Πξνάρζεθε 

ζε Αλψηεξν Γεκνηηθφ ρνιείν αθνχ ζρεκαηίζηεθε θαη Δ ηάμε. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς 

ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξίνπ, ζει.5.  
82 Μεηαηέζεθε απφ ην Ρνδνβάλη. Βι. φ.π.  
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8.Σδηάθεο Γ. 

 

Γηδάζθαινο 8083 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο 

Κνπινπξίδα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

9.Φπιιαδηηάθεο Η. Γηδάζθαινο 60 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο Ά-

γηνη Παηέ-

ξεο  

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

10.Πεηξάθεο Γ. Γηδάζθαινο 6084 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο 

Μάδα 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

11.Θενδσξάθεο Η. Γηδάζθαινο 65 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο 

θάθε 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

12. Μαιαλδξάθεο 

Π.85 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 8-2-1900 

έιηλνο 

Λεηβαδάο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

13.Παπαδεξφο Δκκ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο Α-

γία Δηξήλε 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

14.Καιατηδάθεο Μ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

50 δξ. 86 19-10-1899 

έιηλνο 

Δπαλνρψξη 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

15.Υαηξεηάθεο Α. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο 

Αζθεληηιέο   

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

16.Λνππαζάθεο Υξ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

5087 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο α- Μνλνηάμην 17.Γξεγνξάθεο Δκκ. Γξακκαην- 40 δξ. 19-10-1899 

                                                
83 Ο αξρηθφο κηζζφο ήηαλ 70 δξ. θαη ε αχμεζε ησλ 10 δξ. απνηεινχζε επίδνκα γηα δηδαζθαιίαο έληε-

ρλεο Δθθιεζηαζηηθήο Μνπζηθήο θαη ςάιηε. Γηα ηνλ αξρηθφ κηζζφ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς 

ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. Γηα ην επίδνκα 

θαη ηε κηζζνινγηθή αχμεζε βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ,  ζει.3 θαη 

φ.π., έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. 
84 Ο αξρηθφο κηζζφο ήηαλ 50 δξ. θαη ν λένο κε ηελ πξφζζεθε ηνπ επηδφκαηνο ηεο Μνπζηθήο πάιη 50, 

ελψ ζα έπξεπε λα είλαη 60. Bι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ,  ζει.3. Πξφ-

θεηηαη γηα ηππνγξαθηθφ ιάζνο ην νπνίν δηνξζψλεηαη ζε επφκελν θχιιν ηεο Δπηζήκνπ Δθεκεξίδαο, 

φπνπ αλαγξάθεηαη κηζζφο 60 δξ. Βι. φ.π., έηνο 1900, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 4 Ηαλνπαξίνπ, ζει.4.  
85 Ο Μαιαλδξάθεο αξρηθά δηνξίζηεθε ζην Ρνδνβάλη ειίλνπ (Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης 

Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3) απ’ φπνπ παξαηηήζε-

θε ζηηο 16-12-1899. Βι. φ.π., έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ. Γηνξίζηεθε μαλά ζηε 

θάθε ειίλνπ ζηηο 8-2-1900. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπα-

ξίνπ, ζει.5.  
86 Ο αξρηθφο κηζζφο ηνπ ήηαλ 40 δξ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», 

έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. Έλα κήλα κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ ν κηζζφο 

ηνπ απμήζεθε ζηηο 50 δξ. θαη εθείλνο ήηαλ πιένλ Γηδάζθαινο, χζηεξα απφ ζρεηηθή εθηίκεζε ησλ πξν-
ζφλησλ ηνπ. Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.3 θαη φ.π., έηνο 1899, 

αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ,  ζει.3. 
87 Ο κηζζφο ηνπ Λνππαζάθε ζε έλα κήλα κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ σο Γξακκαηνδηδάζθαινπ απμήζεθε 

απφ 40 ζηηο 50 δξ. θαη εθείλνο ήηαλ πιένλ Γηδάζθαινο, χζηεξα απφ ζρεηηθή εθηίκεζε ησλ πξνζφλησλ 

ηνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 

Ννεκβξίνπ 1899, ζει.3. 
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ξαθίλα Γεκνηηθφ  δηδάζθαινο 

έιηλνο 

Βνπηάο 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

18.θαθηαλάθεο Π. Γηδάζθαινο 55 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο 

θιαβν-

πνχιια 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ  

19.Κινληδάθεο Η. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο 

Βνζηαλά 

Μνλνηάμην 

Γεκνηηθφ 

20. Κινληδάθεο Αλ. Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο 

Παιεφρσξα 

Γξακκαην-

δηδαζθαιείν 

21.Παπαδαλησλάθεο 

Δκκ. 

Γηδάζθαινο 50 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο 

Κάδξνο 

Μνλνηάμην

Παξζελαγσ-

γείν 

22. Μπηηζάθε Δπ-

αγγ. 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 19-10-1899 

έιηλνο Ρν-

δνβάλη 

Παξζελα-

γσγείν
88

 

23.Καζειάθε 

Μ.Αξγπξή89 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 15-1-1900 

Ηεξά Μνλή 

Αγία Σξηά-

δαο 

Ηεξνδηδα-

ζθαιείν  

1.Αξρηκαλδξίηεο 

Σδεπεηάθεο Υξχ-

ζαλζνο 

Γηεπζπληήο  -  

 

2-11-1899 

 

 

2.Γεσξγαθάθεο Γε-

κήηξηνο 

Καζεγεηήο 

Διιεληθψλ Δ’ 

θαη Γ’ ηάμεο 

 - / / -  

3.Βνγηαηδάθεο Η-

σάλλεο 

Καζεγεηήο 

Διιεληθψλ Β’ 

θαη Γ’ ηάμεο 

 - / / -  

4.Ηεξνδηάθνλνο 

Μαξθαλησλάθεο 

Μάμηκνο 

Καζεγεηήο 

Διιεληθψλ Α’ 

ηάμεο 

 - / / - 

 

5.Γακβνπλέιιεο 

Νηθφιανο90 

Καζεγεηήο 

Φπζηθψλ 

 - / / - 

                                                
88 Γελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο ηάμεσλ. Ηδξχζεθε ζηηο 31-12-1899. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζη-
μος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Γεθεκβξίνπ 1899, 

ζει.2. 
89 Γηα ην δηνξηζκφ ηεο βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ, 

ζει.1. 
90 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο 1-5 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, α-

ξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.2. 
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6.Οηθνλφκνπ Π. 

Υξήζηνο91 

 

Καζεγεηήο 

Παηδαγσγηθψλ 

 

 19-11-1899 

 

7. Σδαλαθάθεο 

Κσλζη.92 

Καζεγεηήο 

Μαζεκαηηθψλ 

(πξνζσξηλφο 

δηνξηζκφο) 

180 δξ. 8-2-1900 

 

    Ζ ζρνιηθή ρξνληά 1899-1900 ζην Ννκφ Υαλίσλ ραξαθηεξίζηεθε απφ ζπλερείο κε-

ηαβνιέο. Οη πξναγσγέο ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, νη κεηαβνιέο κηζζψλ ιφγσ βε-

βαίσζεο ησλ πξνζφλησλ ησλ Γηδαζθάισλ, νη απνιχζεηο ηνπο, νη δηνξηζκνί ηνπο- έ-

γθαηξνη ή κε ζρεηηθή θαζπζηέξεζε παξφιν πνπ ππήξραλ θελά- , νη παξαηηήζεηο ηνπο, 

νη κεηαζέζεηο θαη νη αληηθαηαζηάζεηο ηνπο, νη δηαηξέζεηο ηάμεσλ ζε δπν ηκήκαηα ιφ-

γσ θνίηεζεο πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ απφ ην φξην πνπ θαζφξηδε ν λφκνο, νη ηδξχζεηο 

ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ήηαλ ελέξγεηεο πνπ εμειίζζνληαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρν-

ιηθνχ έηνπο, δειαδή  απφ ηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 1899, φηαλ θαζνξίζηεθαλ κε δηάηαγκα 

νη έδξεο ησλ δεκνζίσλ εθπαηδεπηεξίσλ, έσο θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1900.   

    πλνιηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ 197 δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθψλ (164 γηα άλδξεο, 33 

γηα γπλαίθεο). ηελ επαξρία ειίλνπ, πνπ είλαη θαη ε πην απνκαθξπζκέλε απφ ην λν-

κφ Υαλίσλ, παξαηεξείηαη ν ρακειφηεξνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ.      

    Ζ ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 μεθίλεζε κε απνιχζεηο εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θαη ζπγθεθξηκέλα φζσλ δελ θαηάθεξαλ λα θξηζνχλ άμηνη ηνπιάρηζηνλ ηνπ βαζκνχ 

«ζρεδφλ θαιψο» (5) ζηα Διιεληθά καζήκαηα κφλν ή ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ, 

απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπεία θαηά ηηο εμεηάζεηο Γεκνδηδαζθάισλ ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1900. Δδψ ζα επηθεληξψζνπκε ην ελδηαθέξνλ καο ζηηο απνιχζεηο πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθαλ ζην λνκφ Υαλίσλ.   

 

ΑΠΟΛΤΘΔΝΣΔ 1900
93

 

ΠΟΛΖ / ΤΝΟΗΚΗΑ ή 

ΔΠΑΡΥΗΑ / ΥΧΡΗΟ 

ΔΗΓΟ ΥΟΛΔΗΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ 

                                                
91 Γηνξίζηεθε ζηηο 19-11-1899. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, 
αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.2. 
92 Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξίνπ, 

ζει.6. 
93 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα βι. α) ηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο 

δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.37, Δλ Υαλίνηο ηε 30 Απγνχζηνπ, ζει.1. β) Όπνπ παξαπέκπνπλ νη ππφινηπεο 

ππνζεκεηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πίλαθα.     
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Υαληά Μνπζνπι. Παξζελαγσγείν 1.Αλδξνλίθνπ Πεξζεθφλε 

Υαληά, Κνχκ Καπί Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 2.Γαξκάξνο Αξηζη. 

Υαληά Μνπζνπικαληθφ ζρνιείν 3.Πιαθνκηρειάθεο Μηρ. 

Υαληά Μνπζνπικαληθφ ζρνιείν 4.Σζανπζάθεο Ηβξαρήκ 

Σδεβδέη Δκίλ 

Κπδσλία, Πιαηαληάο Μνλνηάμην Παξζελαγσ-

γείν 

1.Αιεμαλδξάθε Άλλα 

Κπδσλία, Κάησ εηξίιη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 2.Αλαζηαζάθεο Νηθνι. 

Κπδσλία, Μνπδνπξάο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 3.Γατηάλνο Ησαλ. 

Κπδσλία, Υσζηή Γξακκαηνδηδαζθαιείν 4.Γνκπάθεο Νηθφι. 

Κπδσλία, Νεξνθνχξνπ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 5.Εακπεηάθεο Γεκ. 

Κπδσλία, Γέξσ Λάθθνο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 6.Καβξνπδάθεο Μηρ. 

Κπδσλία, Αξψλη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 7.Καξηεξάθεο Παλαγ. 

Κπδσλία, ηέξλεο Μνλνηάμην Παξζελαγσ-

γείν 

8.Κνπεξίλε Όιγα 

Κπδσλία, Λάθθνη Γηηάμην Γεκνηηθφ 9.Μάλδαθαο Νηθφιανο 

Κπδσλία, Μεζθιά Γηηάμην Γεκνηηθφ 10.Μαπξαθάθεο Γεσξγ. 

Κπδσλία, Πξαζέο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 11.Μαπξνπθάθεο Αλη. 

Κπδσλία, θαθηδάθηα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 12Καβξνπιάθεο Μάξθνο 

Κπδσλία, Υαιέπα Σξηηάμην Παξζελαγσγείν 13.Ννχηα Κιεάλζε 

Κπδσλία, πειηάξηα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 14.Οξθαλνπδάθεο Κ. 

Κπδσλία, Βξχζεο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 15.Παπαδάθεο ηπι.Η. 

Κπδσλία, Γαιαηάο Γηηάμην Παξζελαγσγείν 16.Πνιίησθ Διέλε 

Κπδσλία, Κακπάλη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 17.γνπξάθεο Αλη. 

Κπδσλία, θνξδαινχ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 18.πεξειάθεο ηακ. 

Κπδσλία, Μαιάμα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 19.Σεξεξάθεο Δκκ. 

Κπδσλία, Μαλνιηφπνπιιν Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 20.Μηρειάθεο Δκκ. 

Κπδσλία, Βαξνχζη Μνπζνπικαληθφ Γξακκα-

ηνδηδαζθαιείν 

21.Αξλανπηάθεο Διθή 

Αρκέη
94

 

Κπδσλία, Σνχζια Μνπζνπικαληθφ ζρνιείν 22.Γηαθνππάθεο Αβδνπ-

                                                
94 Ο Αξλανπηάθεο είρε δηνξηζηεί ζηηο 2-11-1899 σο Γξακκαηνδηδάζθαινο, ζηα Πεξβφιηα (βι. ζηελ 

εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξίνπ, 

ζει.3) πνπ ήηαλ Γήκνο ηεο Δπαξρίαο Κπδσλίαο, ζηνλ νπνίν ππαγφηαλ αλάκεζα ζε άιια πεξίρσξα ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ θαη ην Βαξνχζη. Βι. ηαπξάθε, Μέξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.14.    
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ξαρκάλ 

Κπδσλία, Νηεξέο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 23.Μπεκπιηδάθεο Μηρ.
95

 

Κίζακνο, Παλέζπκνο Σξηηάμην Γεκνηηθφ 1.Αγνξαζηάθεο Ησαλ. 

Κίζακνο, Παλέζπκνο Σξηηάμην Γεκνηηθφ 2.Βαζηιαλησλάθεο Δκκ. 

Μηρ.
96

 

Κίζακνο, θελάξη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 3.Αλπθαληάθεο Μηρ. 

Κίζακνο, Βιάηνο  Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 4.Αξεηάθεο Γ. 

Κίζακνο, Λνπζαθηαίο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 5.Αξηεκάθεο Δκκ. 

Κίζακνο, Ννρηά Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 6.Γαζθαιάθεο Ησαλ. 

Κίζακνο, Καθφπεηξνο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 7.Γεζπνηάθεο Ησαλ.Ν. 

Κίζακνο, Αλψζθειε Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  8.Γνπθάθεο Θενδ. 

Κίζακνο, Γξεπαληάο Μνλνηάμην Παξζελαγσ-

γείν 

9.Διεπζεξηάδνπ νθία 

Κίζακνο, Γξεπαληάο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 10.Καπεηαλάθεο άββαο 

Κίζακνο, Καξαίο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 11.Κξνκκπδάθεο Γεκ. 

Κίζακνο, Ραβδνχρα  Γξακκαηνδηδαζθαιείν 12.Λαζθαξηδάθεο Λ. 

Κίζακνο, Κακάξα Κνπ-

κνχιε 

Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 13.Πξστκάθεο Γηνλ. 

Κίζακνο, Μαιάζπξνο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 14.εκαληεξάθεο Δκκ. 

Κίζακνο, Σνπφιηα Μνλνηάμην Παξζελαγσ-

γείν 

15.θαθησηάθε Κπξ. 

Κίζακνο, Γιψζζα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 16.Σζηιηκηγθάθεο Νηθήηαο 

Κίζακνο, Γαβαινκνχξη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 17.Φνπληνπιάθεο Δκκ. 

Κίζακνο, Κνπηνπθηαλά Γηηάμην Γεκνηηθφ 18.Εηλνδσξάθεο Υξεζη.
97

 

Κίζακνο, πειηά Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 19.Μεζαξράθεο Αξηζη.
98

 

Κίζακνο, Έινο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 20.Σζηζθάθεο Υαξάι.
99

 

                                                
95 Γηα ηελ απφιπζε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, 

έηνο 1900, αξηζκ.39, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ, ζει.1. 
96 Γηα ηελ απφιπζε βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζκ.38, Δλ Υαλίνηο ηε 9 επηεκβξίνπ, 

ζει.2.  
97 Γηα ηελ απφιπζή ηνπ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, 

έηνο 1900, αξηζκ.39, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ, ζει.1. 
98 Γηα ηελ απφιπζή ηνπ βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζκ.39, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ, 

ζει.1. 
99 Γηα ηελ απφιπζή ηνπ βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζκ.39, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ, 

ζει.1. 
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Κίζακνο, Καζηέιιη Γηηάμην Γεκνηηθφ 21.Υξηζηνδνπιάθεο  

Γεψξγ.
100

 

έιηλνο, Ρνδνβάλη Παξζελαγσγείν 1.Καζειάθε Αξγπξψ 

έιηλνο, Αζθεληηιέο  Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 2.Λνππαζάθεο Υξ. 

έιηλνο, θάθε Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 3.Μαιαλδξάθεο Παλαγ. 

έιηλνο, Παιαηφρσξα Γξακκαηνδηδαζθαιείν 4.Παπαδαλησλάθεο 

Δκκ.Γ. 

έιηλνο, Κάκπαλνο Γηηάμην Γεκνηηθφ 5.Πξσηνπαπαδάθεο Ν. 

έιηλνο, Κνπινπξίδα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 6.Φπιιαδηηάθεο Η. 

έιηλνο, Ρνδνβάλη Γηηάμην Γεκνηηθφ 7.Υαιαθαηεβάθεο Ηαθ.
101

 

    Δμεηάδνληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε πσο ε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 

μεθίλεζε κε θελά ζηνπο δηδαζθάινπο θαη ζπλνιηθά 55 απνιχζεηο (47 γηα άλδξεο, 8 

γηα γπλαίθεο), ιφγσ απνηπρίαο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Απγνχζηνπ. Απφ 

απηνχο 4 εξγάδνληαλ ζηα Υαληά, 23 ζηε Κπδσλία, 21 ζηελ Κίζακν θαη 7 ζηε έιηλν. 

Πάλησο 34 Γηδάζθαινη απφ ηνπο παξαπάλσ απνηπρφληεο επαλαπξνζιήθζεθαλ πξν-

ζσξηλά ην 1901, ιφγσ ηεο κεγάιεο αλάγθεο γηα εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηα ζρν-

ιεία
102

.    

    Παξαθάησ αθνινπζνχλ δχν πίλαθεο. Ο πξψηνο αλαθέξεη ηνπο δηνξηζκνχο εθπαη-

δεπηηθψλ ζε φιν ην λφκν Υαλίσλ θαη ν δεχηεξνο ηελ ηνπνζέηεζε φζσλ ήηαλ ήδε ζε 

ππεξεζία θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901. Σα ζηνηρεία ησλ πηλάθσλ πξνζθέξνπλ 

έλα κέηξν ζχγθξηζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο ην 1900-1901 ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 - ΓΗΟΡΗΜΟΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΔΣΟ 1901 

ΔΠΑΡΥΗΑ- 

ΥΧΡΗΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΒΑΘΜΟ ΜΗΘΟ ΖΜΔΡΟΜΖ- 

ΝΗΑ ΓΗΟΡΗ-

ΜΟΤ 

Υαληά  1.Αλδξνλίθνπ 

Πεξζεθφλε103 

Γξακκαηνδηδα-

ζθάι. β’ ηάμεσο 

35 δξρ. 3-1-1901
104

 

                                                
100 Γηα ηελ απφιπζή ηνπ βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζκ.39, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξί-

νπ, ζει.1. 
101 Γηα ηελ απφιπζή ηνπ, ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη εθ παξαδξνκήο ην Ρνδνβάλη σο θψκε ηεο επαξρίαο 

Κηζάκνπ, ελψ αλήθεη ζηε έιηλν, βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο 

δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζκ.39, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ, ζει.1.  
102 Βι. ζηνλ ακέζσο επφκελν πίλαθα.   
103 Αληηθαηέζηεζε ηελ Καζηξηλάθε Μαξία πνπ παξαηηήζεθε. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης 

Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 3 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1. 
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Υαληά  2.Πιαθνκηρε-

ιάθεο Μηρ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

β’ηάμεσο 

35 δξρ. 9-1-1901
105

 

Υαληά 3.Μνπηδηλν-

πνχια Πεζε-

ληή 

Γηδαζθάιηζζα 40
106

 δξρ. 9-1-1901 

Υαληά 4.θακλάθε 

Δπαλζία 

Γηδαζθάιηζζα 80 δξ. 9-1-1901 

Υαληά Καη-

λνχξηα Υψ-

ξα 

5.Βειήο αθήξ 

 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

πκθσλε-

ζείζα
107

 

2-6-1901 

Υαληά  6.Βνπξάθε 

Αηθαηεξίλε 

Γηδαζθάιηζζα 80 δξ. 8-6-1901
108

 

Κπδσλία 

Αριάδα 

1.Εακπεηάθεο 

Γεκήηξηνο  

Γξακκαηνδηδά-

ζθαινο β ηάμεσο 

35 δξρ. 

 

3-1-1901 

 

2.Παπαθηιηπ-

πάθεο Γαβξηήι 

Γξακκαηνδηδά-

ζθαινο β ηάμεσο 

35 δξ. 26-3-1901
109

 

Κπδσλία 

Υαιέπα 

3.Γεψξγηνο 

Εαραξάλεο 

 

Γηεπζπληήο 

 

 

80 δξ. 

 

9-1-1901 

 

4.Γαξκάξνο 

Αξηζη. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 24-1-1901
110

 

Κπδσλία 

Υαιέπα 

5.Αλδξεδάθε 

Αηθαηεξίλε 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 6.Ξεξνπράθεο Γηδάζθαινο 70 δξ. 9-1-1901 

                                                                                                                                       
104 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 3-1-1901 βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.1, Δλ 

Υαλίνηο ηε 3 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1. 
105 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 9-1-1901 βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.2, Δλ 

Υαλίνηο ηε 9 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.12. 
106 Ο κηζζφο ηεο είρε αξρηθά γξαθηεί εθ παξνξάκαηνο 45 δξ., ελψ ν λφκηκνο ήηαλ 40 δξ. Βι. φ.π., ηεχ-

ρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 22 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.19. 
107 πκθσλεζείζα ε ακνηβή κεηαμχ ησλ πξνθξίησλ ηεο ζπλνηθίαο απηήο, αιιά ην πνζφλ δελ αλαθέξε-

ηαη. Γηα ην δηνξηζκφ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, 

έηνο Β, αξηζ.29, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ηνπλίνπ 1901, ζει. 126. 
108 Γηα ην δηνξηζκφ ηεο ζηε ζέζε ηεο Πνιπμέλεο Πνπιηηζάθε, πνπ παξαηηήζεθε βι. φ.π., ηεχρνο δεχηε-

ξνλ, έηνο Β, αξηζ.31, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Ηνπλίνπ 1901, ζει.139. 
109 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 26-3-1901 θαη ηελ παξαίηεζε Εακπεηάθε βι. φ.π., 

ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.20, Δλ Υαλίνηο ηε 26 Μαξηίνπ 1901, ζει.85. 
110 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 24-1-1901 βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.4, 

Δλ Υαλίνηο ηε 24 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.21. 
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Αγία-

Σξηάδα 

Αγαζάγγεινο 

Κπδσλία 

Κακπάλη 

7.Υξπζαθίδεο 

Γεκ. 

Γηδάζθαινο 50 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

νχδα 

8.Γηαθνππάθεο 

Αβδνπξαρκάλ 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Πεξβφιηα 

9.Γατηάλνο 

Ησαλ. 111 

 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

 

35 δξ. 

 

9-1-1901 

 

10.Βαξνπδά-

θεο Μηραήι 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 28-4-1901
112

 

Κπδσλία 

ηαιφο 

11.Γνκπάθεο 

Νηθ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Κνληφπνπ-

ια 

12.γνπξάθεο 

Αλη. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Λάθθνη 

13.πεξειάθεο 

ηακ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

θαθηδάθηα 

14.Καβξνπιά-

θεο Μάξθνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Πξαζέο  

15.Μαιαλδξά-

θεο Παλάγ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Αιηθηαλνχ 

16.Γαξνθαιά-

θεο Ν. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Βξχζεο           

17.Παπαδάθεο 

ηπι. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

                                                
111 Πξαγκαηνπνηήζεθε κεηάζεζε ηνπ Ησάλλε Γατηάλνπ απφ ηα Πεξηβφιηα ζηνπο Κάκπνπο Κπδσλίαο 

γηα ιφγνπο πγείαο. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, 

έηνο Β, αξηζ.4, Δλ Υαλίνηο ηε 24 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1.  
112 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 28-4-1901 βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.24, 

Δλ Υαλίνηο ηε 28 Απξηιίνπ 1901, ζει.111. 
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Κπδσλία 

Μαλνιηφ-

πνπιν 

18. Μηρειάθεο 

Δκκ. Ν. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Νεξηαλά 

19.Γεσξγνπ-

ζάθεο Γεσξγ. 

Γηδάζθαινο 70 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Μεζθιά 

20.Γνπθάθεο 

Θεφδ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Φνπξλέο 

21.Σδεξάθεο 

Ησάλλεο Γ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 30-1-1901
113

 

Κπδσλία 

θνηλέο 

22.Καζειάθεο 

Θεφδσξνο Γ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 30-1-1901 

Κπδσλία 

Γξαθψλα 

23.Υλαξάθεο 

Νηθφιανο 

Μ.114 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

 

35 δξ. 

 

30-1-1901 

 

24.ηξαηνπ-

δάθεο Μαη-

ζαίνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 26-3-1901 

Κπδσλία 

Γέξσ-

Λάθθνο 

25.Γεψξγηνο 

Μαπξαθάθεο  

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 30-1-1901
115

 

Κπδσλία 

Νηεξέο  

26.Μάλδαθαο 

Νηθφιανο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο α 

ηάμεσο 

40 δξ. 18-2-1901
116

 

Κπδσλία 

Γαιαηάο 

27.Σζεπεηάθεο 

Ησαλ. Δκκ.117  

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 3-3-1901 

Κπδσλία 28.Φσηάθεο Γξακκαην- 40 δξ. 26-3-1901 

                                                
113 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 30-1-1901 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης 

Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.5, Δλ Υαλίνηο ηε 30 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.26. 
114 Παξαηηήζεθε ζηηο 3-3-1901. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.12, Δλ Υαλίνηο ηε 3 Μαξηίνπ 

1901, ζει.45.  
115 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.5, Δλ 

Υαλίνηο ηε 30 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.26.   
116 Γηα ηνπο δηνξηζκνχο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 18-2-1901 βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.10, 

Δλ Υαλίνηο ηε 18 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.37.  
117 Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.12, Δλ Υαλίνηο ηε 3 Μαξηίνπ 1901, ζει.46. Γηα ηελ παξαί-

ηεζή ηνπ βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.20, Δλ Υαλίνηο ηε 26 Μαξηίνπ 1901, ζει.85. 
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Οξζνχλη Παλαγ.Ηεξεχο δηδάζθαινο 

Κπδσλία 

Βαξνχζη 

29.Αξλανπηά-

θεο Υαηδή 

Διθίο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

Μηζζφο 

ζπκθσλε-

ζέληαο κεηά 

ησλ θαηνί-

θσλ 

5-5-1901
118

 

Κίζακνο 

Πνηακίδα 

1.Φσηάθεο 

Φψηηνο 

Γηδάζθαινο 60 δξρ. 3-1-1901 

Κίζακνο 

Έινο 

2.Βαζηιαλησ-

λάθεο Δκκ. 

Γξακκαηνδηδά-

ζθαινο β’ ηάμε-

σο 

35 δξρ. 3-1-1901 

Κίζακνο 

Ρνδνπνχ 

3.Γεκεηξηάδεο 

Γεκ. 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

πειηά 

4.Μεζαξράθεο 

Αξηζη. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Βαζηιφπνπ-

ιν 

5.Γαζθαιάθεο 

Ησ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Γξαπαληάο 

6.Καπεηαλά-

θεο   άββαο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Καζηέιιη 

7.Δμαξρφπνπ-

ινο π.    

   

Γηεπζπληήο 

 

180 δξ. 

 

9-1-1901 

 

8.Αξεηάθεο 

Γεψξγηνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 24-1-1901 

Κίζακνο 

Σνπφιηα 

9.θαθησηάθε 

Κπξηαθή 

Γξακκαην-

δηδαζθάιηζζα 

40 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Κνπηνπθηα-

λα 

10.Λαζθαξη-

δάθεο Λεσλί-

δαο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Κάκπνη
119

 

11.Αλπθαληά-

θεο Μηραήι 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

35 δξ. 9-1-1901 

                                                
118 Γηα ην δηνξηζκφ ηνπ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, 

έηνο Β, αξηζ.25, Δλ Υαλίνηο ηε 5 Μαΐνπ 1901, ζει.117. 
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ηάμεσο 

Κίζακνο 

Ακπγδαιν-

θεθάιη 

12.Φπιιαδη-

ηάθεο Ησ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Βιάηνο 

13.Γεξαλησ-

λάθεο Γε-

σξγ.120 

Γξακκαην- 

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 22-1-1901 

Κίζακνο 

Καθφπεηξν 

14.Γεζπνηά-

θεο Ησάλλεο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Αλψζθειε 

15.Πξσηκάθεο 

Γηνλχζηνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Καξέο 

Γιψζζα 

16.Κξνκκπ-

δάθεο Γεκ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

45 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Βνχβεο 

(Λνπθνκη-

ρειηαλά). 

17.Φνπληνπ-

ιάθεο Δκκαλ. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Άγηνη Πά-

ληεο 

18.Πξσηκάθεο 

Παλαγηψηεο  

 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο α 

ηάμεσο 

40 δξ. 

 

18-2-1901 

 

19.Μηανχιεο 

Αλαζηάζηνο 

Γξακκαην- 

Γηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 24-1-1901 

Κίζακνο 

εηξηθάξη 

20.Σζηριάθεο 

ηπιηαλφο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 30-1-1901 

Κίζακνο 21.Μηανχιεο 

Αλαζηάζηνο121 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

35 δξ. 7-2-1901 

                                                                                                                                       
119 Πξφθεηηαη γηα ην ρσξηφ Κάκπνο ηνπ Γήκνπ Δλλέα Υσξίσλ Δπαξρίαο Κηζάκνπ (Βι. παλάθε η., 

Πφιεηο θαη ρσξηά ηεο Κξήηεο, ηφκνο Α, 2006, ζει.354), ην νπνίν ζηνλ θαηάινγν ησλ δηνξηζκψλ ζε-
κεηψλεηαη ζε πιεζπληηθφ αξηζκφ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο 

δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 9 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.12. 
120 ε παξφξακα ηεο «Επιζήμοσ Εθημερίδας ηης Κρηηικής Πολιηείας» (ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.3, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.19) ππάξρεη δηφξζσζε εθ ηνπ γξαθείνπ ηεο Α.Γ. ηεο Γεκνζίαο 

Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ ζην νλνκαηεπψλπκν. Γξακκαηνδηδάζθαινο ζην Βιάην δηνξίζηεθε ν 

Γεξαλησλάθεο Γεψξγηνο θαη φρη ν Αξεηάθεο Γεψξγηνο.  
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Αθξάηα  ηάμεσο 

Κίζακνο 

Κεθάιη 

22.Μαπξηγηαλ-

λάθεο Μηραήι 

Ν. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

35 δξ. 9-3-1901 

Κίζακνο 

Μνχιεηε 

23.Οξθαλνπ-

δάθεο Κσλ-

ζηαληίλνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

πκθσλεζέλ 

πνζφ κε 

θαηνίθνπο 

28-4-1901
122

 

έιηλνο 

Αδνγηξέο 

1.Υαηδάθεο 

Ησαλ. Υ.Γ. 123 

-  

(δελ αλαθέξεηαη 

ν βαζκφο) 

- 

(δελ αλαθέ-

ξεηαη ν κη-

ζζφο) 

3-1-1901 

έιηλνο 

Βνπηάο 

2.θαθηαλά-

θεο Παλα-

γηψηεο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 9-1-1901 

έιηλνο 

Αζθεληηιέο 

3.Λνππαζά-

θεο Υξήζηνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 9-1-1901 

έιηλνο 

Κάλδαλνο 

4.Υαιαθα-

ηεβάθεο Ηά-

θσβνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 9-1-1901 

έιηλνο 

Κάδξνο 

5.Σζηζθάθεο 

Υαξάιακπνο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 24-1-1901 

έιηλνο Α-

γία Δηξήλε 

6.Λαδάθεο 

Δκκ.Β. 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο β 

ηάμεσο 

32 40/00 δξ. 3-3-1901 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
121 Ο Μηανχιεο Αλαζηάζηνο είρε αξρηθά δηνξηζηεί ζηνπο Άγηνπο Πάληεο Κηζάκνπ απ’φπνπ παξαηηήζε-

θε. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο Γεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.4, Δλ 

Υαλίνηο ηε 24 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1. Γηα ην δηνξηζκφ ζηα Αθξάηα βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημε-

ρίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.7, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Φεβξνπαξίνπ 1901, 

ζει.32. 
122 Δθφζνλ αλαθέξεη πσο ν κηζζφο ηνπ ήηαλ έλα ζπκθσλεζέλ πνζφ κεηά ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ 

πηζαλνινγνχκε βάζηκα πσο επξφθεηην γηα ηδηνζπληήξεην ζρνιείν, αθνχ ε ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζνχ-

ληαλ θαη ζηα ππφινηπα παξφκνηα ηδξχκαηα. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 

28 Απξηιίνπ 1901, ζει. 112.  
123 ην ρσξηφ Αδνγηξέο ηδξχζεθε Γξακκαηνδηδαζθαιείν ηδηνζπληήξεην κε δαπάλε ηεο θνηλφηεηαο. Βι. 

φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 3 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1. 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 - ΣΟΠΟΘΔΣΖΔΗ ΓΖΜΟΓΗΓΑΚΑΛΧΝ ΓΗΑΣΔΛΟΤΝΣΧΝ ΔΝ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 1900-1901
124

 

ΠΟΛΖ ή  

ΔΠΑΡΥΗΑ/ 

ΥΧΡΗΟ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΒΑΘΜΟ /  

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΜΗΘΟ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

Υαληά 1.Πηκπιάθεο Νηθφ-

ιανο 

Γηεπζπληήο 

 

120 δξ. 

 

9-1-1901 

2.Λεκπέζεο Αληψ-

λεο 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 

3.Λνπθάθεο Γεψξγη-

νο 

Γηδάζθαινο 

 

60 δξ. 

 

4.Γππαξάθεο Νηθφ-

ιανο125 

Γηδάζθαινο 

ζηελ Α ηάμε 

100 δξ. 

Υαληά 5.Γ.Γξαλδάθε Διέλε Γηεπζχληξηα 120 δξ. 9-1-1901 

 6.Νηθνινχδε Υξη-

ζηίλε 

Γηδαζθάιηζζα 

ζηελ A ηάμε 

120 δξ. 

7.Λαλδξάθε Αξηε-

κηζία 

Γηδαζθάιηζζα 120 δξ. 

8.Βνπξάθε Εαρα-

ξνχια 

Γηδαζθάιηζζα 120 δξ. 

9.Βαξδίδνπ Μα-

ξία 

Γηδαζθάιηζζα 60 δξ. 

10.Παξαδνκελάθε 

Αηθαηεξίλε 

Γηδαζθάιηζζα 60 δξ. 

11.Πνπιηηζάθε Πν-

ιπμέλε 

Γηδαζθάιηζζα 80 δξ. 

Υαληά 12.Κεθαιάθεο Νε-

ρέη126 

Γηεπζπληήο 120 δξ. 9-1-1901 

13.Οπδνπλαιάθεο 

Οκέξ 

Γηδάζθαινο 

Θξεζθεπηηθψλ 

80 δξ. 

                                                
124 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο 

δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 9 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.9, 10.  
125 Ο Γππαξάθεο κεηαηέζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ελψ πξνεγνπκέλσο ήηαλ βνεζφο ηνπ Ννκαξρηα-

θνχ Δπηζεσξεηή Υαλίσλ θαη θαθίσλ. Βι. φ.π., ζει.14. 
126 Γηα ηε ζσζηή νξζνγξαθία ηνπ νλφκαηνο βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξίνπ 1899, 

ζει.3. 
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14.Λαλδξάθεο Ησάλ-

λεο 

Γηδάζθαινο 

Διιεληθψλ 

150 δξ. 

15.Καιεκηθηαξάθεο 

Ησάλλεο  

Γηδάζθαινο 

Διιεληθψλ 

60 δξ. 

16.Πνπλαδάθεο Η-

βξαρήκ Υνπινπζή 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 

17.Απηεαγαδάθεο 

Ηβξαρήκ Εεθξή 

Γηδάζθαινο 50 δξ. 

18.Υαηδεαρκεηάθεο 

Μνπζηαθάο 

Γηδάζθαινο 50 δξ. 

19.αθεξάθεο Υα-

ζάλ Εεθή 

Γηδάζθαινο 50 δξ. 

Υαληά 20.ετδνπνχια Δκηλέ Γηεπζχληξηα 100 δξ. 9-1-1901 

21.Βηνιάθε Υνπζλη-

γηέ 

Γηδαζθάιηζζα 60 δξ. 

22.Κνιηζηκπαζάθε 

Κηνπκπξά 

Γηδαζθάιηζζα 50 δξ. 

23.Κνπθνπιέ Αλα-

ζηαζία 

Γηδαζθάιηζζα 80 δξ. 

Κπδσλία 

Υαιέπα 

1.Αγθαβαλάθεο Πα-

λαγηψηεο 

Γηδάζθαινο 45 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Υαιέπα 

2.Μεηζνηάθε Διέλε 

 

Γηεπζχληξηα 105 δξ. 

 

9-1-1901 

3.Ξαλζνπδάθε Μα-

ξία 

Γηδαζθάιηζζα 50 δξ. 

Κπδσλία 

Υαιέπα 

4.Ρετδνγινπδάθεο 

Γεκίξ 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

40 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

ηέξλεο 

5.Πεξάθεο ηπιηα-

λφο 

Γηεπζπληήο 80 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Σζηθαιαξγηά

Νεξνθνχξνπ 

6.Εαραξηνπδάθεο 

Αλδξέαο 

Γηδάζθαινο 55 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Μνπξληέο 

7.Γαιηάηζνο Μηραήι Γηδάζθαινο 40 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Γαιαηάο 

8.Υαηδεξάθεο 

Δκκ.Γ. 

Γηδάζθαινο 80 δξ. 9-1-1901 
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Κπδσλία 

Αγίαο Μα-

ξίλα Πια-

ηαληά 

9.Μαζηνξάθεο Δκκ. Γηδάζθαινο 60 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Μαιάμα 

10.Πνληηθάθεο Γε-

κήηξηνο 

Ηεξεχο Γηδά-

ζθαινο 

50 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Θέξηζν 

11.Γεσξγηάδεο Σξη-

αληάθπιινο 

Γξακκαην-

δηδάζθαινο 

45 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Λάθθνη 

12.Μαλσιαξάθεο 

ηπιηαλφο 

Γηεπζπληήο 100 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Λάθθνη 

13.Βψινπ Μαξία Γηδαζθάιηζζα 80 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Βαηφιαθθνο 

14.Παπαδάθεο Βα-

ζίιεηνο 

Γηεπζπληήο 60 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία 

Φνπξλέ 

15.Κιεκαηζάθεο 

Δπάγγεινο127 

Γηδάζθαινο 80 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία Κά-

ησ εηξήιη - 

Ξακνπδνρψξη 

16.Πεηξάθεο ηπιη-

αλφο . 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία Γε-

ξάλη 

17.Μπξηδάθεο Δκ-

καλνπήι 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 9-1-1901 

Κπδσλία Κν-

ληνκαξί 

18.Κνπηεληάθεο 

Δκκαλνπήι 

Γηδάζθαινο 80 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Κακηζηαλά 

1.θαθησηάθεο Νη-

θφιανο 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο Ρν-

δνπνχ 

2.Βξπιάθε Κιεάλζε  Γηδαζθάιηζζα 40 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο Κα-

ζηέιιη 

3.Κπξηαθάθεο Νηθφ-

ιανο 

Γηδάζθαινο 100 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο Κα-

ζηέιιη 

4.Υαιθηαδάθε Αηθα-

ηεξίλε 

Γηδαζθάιηζζα 80 δξ. 9-1-1901 

                                                
127 Αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Σδεξάθε Ησάλλε ζηηο 30-1-1901 (Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς 

ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο β, αξηζ.5, Δλ Υαλίνηο ηε 30 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.26), 

αθνχ ν ίδηνο δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ Παηδνλφκνπ ζην Γπκλάζην Υαλίσλ. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, 

έηνο Β, αξηζ.10, Δλ Υαλίνηο ηε 18 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.37. 
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Κίζακνο 

Λνπζαθηέο 

Παιαηφ-

θαζηξν 

5.ρεηάθεο Αληψλη-

νο 

Γηδάζθαινο 55 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο Κα-

ιαζέλεο Κνπ-

θνπλαξά 

6.ηακαηάθεο Κσλ-

ζηαληίλνο 

Γηδάζθαινο 55 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο Σν-

πφιηα 

7.Ξαγνξαξάθεο ηέ-

θαλνο 

Γηδάζθαινο 80 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Κνπλελί  

8.Λακπαθάθεο Υα-

ξάιακπνο 

Γηδάζθαινο 80 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

Μνπξί 

9.Μαηζαίνο Καινγε-

ξάθεο 

Γηδάζθαινο 40 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο 

θαθνπεγάδη 

Πεξβνιάθηα 

10.Παπαγηαλλάθεο 

Γεψξγηνο 

Γηδάζθαινο 70 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο Πα-

λέζπκν 

11.Παπαγηαλλάθεο 

Ν. 

Γηδάζθαινο 50 δξ. 9-1-1901 

Κίζακνο Πα-

ιαηά Ρνχκαηα 

12.Παπαζεθάθεο Ν. Γηδάζθαινο 50 δξ. 9-1-1901 

έιηλνο Κα-

θνδίθη 

1.Βαγηάθεο Ηάθσβνο 

 

Γηεπζπληήο 

 

120 δξ. 

 

9-1-1901 

 

 
2.Σδηάθεο Γεψξγηνο Γηδάζθαινο 100 δξ. 

3.Λνππαζάθεο Δκκ. Γηδάζθαινο 120 δξ. 

έιηλνο Δπα-

λνρψξη 

4.Υαηξεηάθεο Αληψ-

ληνο  

Γηδάζθαινο 45 δξ. 9-1-1901 

έιηλνο Κά-

κπαλνο 

5.Μαξκαηάθεο Η-

σάλλεο 

Γηδάζθαινο 50 δξ. 9-1-1901 

έιηλνο Ρν-

δνβάλη 

6.Υαηδεκηρειάθεο 

Μηραήι 

Γηδάζθαινο 80 δξ. 9-1-1901 

έιηλνο Μάδα 7.Θενδσξάθεο Η-

σάλλεο 

Γηδάζθαινο 60 δξ. 9-1-1901 

έιηλνο Βν-

ζηαλά 

8.Κισληδάθεο Αλη. - 50 δξ. 9-1-1901 

έιηλνο 

Άγηνη Παηέ-

ξεο – Κνπ-

ινπξίδα 

9.Παλαγησηάθεο Γ. Γηδάζθαινο 55 δξ. 9-1-1901 
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έιηλνο 

θιαβνπνχια 

10.Γξεγνξάθεο Δκκ. Γηδάζθαινο 40 δξ. 9-1-1901 

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Ζ κειέηε ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ δείρλεη μεθάζαξα ηε κείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 1900-1901. Δλψ ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά 

ζην λνκφ Υαλίσλ εξγάζηεθαλ 197 εθπαηδεπηηθνί, ην 1900-1901 ν αξηζκφο ηνπο έπεζε 

ζηνπο 127 (103 άλδξεο, 24 γπλαίθεο). Όπσο θαη ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ν κηθξφηε-

ξνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ παξαηεξείηαη ζηελ επαξρία ειίλνπ, ε νπνία είλαη θαη ε 

πην απνκαθξπζκέλε απφ ην λνκφ Υαλίσλ. Δπίζεο ζε απηή ηελ επαξρία δελ εξγάζηεθε 

θακία γπλαίθα. Σα ζπγθεθξηκέλα λνχκεξα πηζηνπνηνχλ απηφ γηα ην νπνίν είρε ήδε 

ελεκεξψζεη απφ ην επηέκβξην ηνπ 1900 ν χκβνπινο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Γηακαιάθεο ηνλ Πξίγθηπα
128

. Σνλ πξνεηδνπνηνχζε πσο νη ιηγφηεξνη 

δηνξηζκνί ησλ δηδαζθάισλ, ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο ιφγσ ηεο απνηπρίαο 

ηνπο ζηηο δεκνδηδαζθαιηθέο εμεηάζεηο ηνπ Απγνχζηνπ 1900, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νη-

θνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε Κξεηηθή Πνιηηεία, ήηαλ ηα βαζηθά αίηηα 

ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηδξπφκελσλ ζρνιείσλ θαη γεληθά ηεο θαζνδηθήο πνξεί-

αο ηεο εθπαίδεπζεο φρη κφλν ζην λνκφ Υαλίσλ αιιά ζε νιφθιεξε ηε λήζν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
128 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ 

Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1. ηελ ίδηα έθζεζε ν χκβνπινο ζεκείσλε πσο νη ιίγεο δηδαζθά-

ιηζζεο αξλνχληαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη λα εξγαζηνχλ ζε απνκαθξπζκέλα 

ρσξηά ρσξίο θάπνην ζπγγελή σο πξνζηάηε.   
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1.4 Γνωμοδοηήζεις για ηις ζχολικές περιθέρειες ηων επαρχιών.   

 

    Ζ δηαίξεζε ηεο λήζνπ ζε επαξρίεο ρξνλνινγείηαη απφ ηελ πεξίνδν ηεο ελεηηθήο θπ-

ξηαξρίαο ζην λεζί (1212 κ.Υ.-1669 κ.Υ.). Δθαξκφζηεθε θαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 

1881, κε ην λνκφ Υαλίσλ λα απνηειείηαη απφ ηηο επαξρίεο «Υαληά (πόιηο) κεηά πεξη-

ρώξωλ», «Κπδωλία», «Κίζακνο» θαη «έιπλνλ», ελψ ηελ ίδηα δηαίξεζε ηνπ λνκνχ 

Υαλίσλ ζε επαξρίεο ηε ζπλαληάκε θαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900
1
.   

    Ο θαζνξηζκφο ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ αλά επαξρία ήηαλ έλα θαίξην δήηεκα γηα 

ηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ, αθνχ έπξεπε 

λα απνθαζηζηεί πνηεο ζα ήηαλ νη έδξεο ησλ ζρνιείσλ θαη πνησλ ρσξηψλ νη καζεηέο ζα 

δηδάζθνληαλ εθεί. Σν νίθεκα ζα έπξεπε -φζν απηφ ήηαλ δπλαηφλ- λα απέρεη απφζηα-

ζε ίδηνπ ρξφλνπ ή έζησ ηνπ ιηγφηεξνπ δπλαηνχ απφ ηα ρσξηά πνπ ζα ζπληζηνχζαλ ηε 

ζρνιηθή πεξηθέξεηα. Φαίλεηαη πσο κέρξη ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 νη εθπαηδεπηη-

θέο αλάγθεο ηεο λήζνπ ήηαλ ζπγθερπκέλεο θαη ε Κπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο πξνζπαζνχζε λα ηηο ζπγθεθξηκελνπνηήζεη.  

    Ο θαηαξηηζκφο γεληθνχ δηαγξάκκαηνο ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ απαζρνινχζε ινηπφλ 

ηε Γηεχζπλζε. Ο επηηφπηνο έιεγρνο γηα λα δηαζηαπξσζνχλ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ζα νδεγνχζε ζε έλα πιήξεο ζρέδην ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ. 

Απηφ ζε αληηζηνηρία κε ηελ αλέγεξζε επξχρσξσλ δηδαθηεξίσλ ππφ ηελ θπβεξλεηηθή 

αηγίδα ζε θαηάιιεια θέληξα ζα είρε σο απφιεμε ηνλ πάγην νξηζκφ ησλ εθπαηδεπηη-

θψλ αλαγθψλ, φρη κφλν ηνπ λνκνχ Υαλίσλ αιιά θαη φιεο ηεο Νήζνπ, νη νπνίεο ζα 

κπνξνχζαλ θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζηνχλ έσο ηφηε αφξηζηεο. Απηφο ν νξηζκφο πεξη-

ιάκβαλε ηα ζρνιεία πνπ απαηηνχληαλ ζε φιε ηε λήζν, ηνλ αξηζκφ ησλ αλαγθαίσλ δη-

δαζθάισλ θαη ην πνζφ ηεο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαλ εηεζίσο γηα ηε ζπληήξεζε θαη 

ησλ δπν. Όζν νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξέκελαλ αφξηζηεο, ν αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ 

θαη ν κηζζφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ αζηαζείο θαη ζε άκεζε ζεηηθή ή αξλεηηθή εμάξ-

ηεζε κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
2
. 

                                                
1 Βι. ηαπξάθε Ν., ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέξνο Πξψηνλ, 1890, ζει.164, Μέξνο 

Γεχηεξνλ ζει.4. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, 

αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.8.  
2 ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901, ν χκβνπινο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκά-

ησλ Γηακαιάθεο ζε έθζεζή ηνπ πξνο ηνλ Πξίγθηπα, ζηελ νπνία πεξηγξάθεη ηηο αηηίεο ηεο ζπξξίθλσζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο απφ ην ειπηδνθφξν 1899 ζην δπζνίσλν 1900, ηφληδε ηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ζρνιη-

θψλ πεξηθεξεηψλ θαη γεληθφηεξα εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.2. Ζ 

έθζεζε είρε ζπληαρζεί απφ ηηο 8 επηεκβξίνπ 1900.  
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    Κακία ζρεδίαζε ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ φκσο δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κεκν-

λσκέλα απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, παξά κφλν αλ ζπλεξγαδφηαλ ν χκβνπινο Δθ-

παηδεχζεσο κε Ννκαξρηαθνχο Δπηζεσξεηέο θαη Δπάξρνπο. Πξάγκαηη ν χκβνπινο 

Γηακαιάθεο δήηεζε μεθάζαξα ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ ζρνιηθψλ πεξηθε-

ξεηψλ, εμεγψληαο ηνπο πσο νη σθέιεηεο απφ ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα ήηαλ 

πνιιαπιέο. Ζ πνιηηεία ζα ήηαλ δπλαηφλ λα θαζνξίδεη κηα πάγηα δαπάλε απφ ηνλ πξν-

υπνινγηζκφ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ε πξνζθνξά ηνπ αγαζνχ ηεο εθπαίδεπζεο ζα αθν-

ξνχζε ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη ηα δηδαθηήξηα ζα ηδξχνληαλ ζε θαηάιιειν ρψξν. 

Τπήξρε θπβεξλεηηθή επηζπκία λα κεγεζπλζνχλ νη ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο, κε ζπλαθφ-

ινπζεο ζπλέπεηεο ηε ζπγθέληξσζε πνιιψλ καζεηψλ ζε κεγάια ζρνιεία κε δηδαζθά-

ινπο πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ, δηεπζπληέο θαη γεληθά πξνζσπηθφ κε φια ηα απαηηνχ-

κελα πξνζφληα. Απηφ ην ζχζηεκα ζα πξνζέθεξε κφξθσζε, δηδαζθαιία ηειεηφηεξε 

απφ απηήλ ηνπ ελφο γξακκαηνδηδαζθάινπ πνπ ζπλήζσο αλαιάκβαλε ηε δηδαζθαιία 

καζεηψλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ, νη νπνίνη θαηαλέκνληαλ ζε κηθξφηεξεο νκάδεο. Άιισζηε 

ε πξφηαζε πνπ ππαγφξεπε θάζε ζπλνηθηζκφο λα δηαζέηεη απφ έλα ζρνιείν ήηαλ αλε-

δαθηθή θαη κε πξαγκαηνπνηήζηκε, δηφηη ζα απαηηνχζε ππέξνγθε δαπάλε θαη ζπγρξφ-

λσο επαξθέο πξνζσπηθφ άμην ηνπ αμηψκαηφο ηνπ, φξνη ζηνπο νπνίνπο δελ κπνξνχζε 

λα αληαπνθξηζεί ε Κξεηηθή Πνιηηεία.  

    Ζ δεκηνπξγία κεγάισλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ απνηεινχζε μεθάζαξε θαηεχζπλζε 

απφ ηελ Κπβέξλεζε πξνο ηηο ηνπηθέο αξρέο. Ο αξηζκφο ησλ θαηνίθσλ θάζε ρσξηνχ 

ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπο  κέζσ ησλ επίζεκσλ απνγξαθηθψλ πηλάθσλ, ε πξνζσπηθή ηνπο 

πείξα σο πξνο ηηο ηνπηθέο ζρέζεηο θαη ηηο απνζηάζεηο, ε δηάηαμε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο 

Δθπαηδεχζεσο πνπ ππνρξέσλε ζε θνίηεζε φζνπο θαηνηθνχζαλ ½ ψξα ην πνιχ καθξηά 

απφ ηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ, ήηαλ νη ζηαζεξέο πνπ ζα έπξεπε λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφ-

ςε νη Έπαξρνη θαη Ννκαξρηαθνί Δπηζεσξεηέο γηα ηηο πεξηθέξεηεο, πξηλ γλσκνδνηή-

ζνπλ. Ζ γλσκνδφηεζή ηνπο φθεηιε λα θαιχπηεη ην παξαθάησ θάζκα απαηηήζεσλ: 

1. Οξηζκφο ησλ ρσξηψλ πνπ ζα απνηεινχζαλ ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα.  

2. πγθεθξηκέλε πξφηαζε γηα ηελ ηνπνζεζία ηνπ δηδαθηεξίνπ. Γελ ήηαλ παλά-

θεηα ην ζρνιείν λα βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρσξηνχ θαη ε ιχζε ηεο νηθνδφκεζήο 

ηνπ εθηφο απηνχ, ζε ρψξν εθηεηακέλν, επξχρσξν, ζε θαζαξφ πεξηβάιινλ, επ-

λννχληαλ. ε πεξίπησζε ηέηνηα νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα δηακέλνπλ εληφο 

ηνπ ζρνιείνπ ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ δηδαζθάινπ πνπ ζα έκελε εθεί. θνπφο 

ηεο παξακνλήο ηνπο ήηαλ λα κελ αλαγθάδνληαλ λα κεηαβνχλ ζηηο νηθείεο ηνπο 

κέρξη ην απφγεπκα.  
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3. Δθηίκεζε ηεο απφζηαζεο ησλ ρσξηψλ ηεο πεξηθέξεηαο απφ ηελ ηνπνζεζία απ-

ηή.  

4. Καηαγξαθή πνηακψλ, ρεηκάξξσλ ή άιισλ αλσκαιηψλ πνπ ζα δπζρέξαηλαλ ηε 

κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ην ζρνιείν.  

5. Καηαγξαθή κεκνλσκέλσλ ζπλνηθηζκψλ κε ιίγνπο καζεηέο, νη νπνίνη πιεξνχ-

ζαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ηδξπζνχλ εθεί ζρνιεία ρσξηζηά. Ζ 

απφζηαζή ηνπο απφ ηελ θνληηλφηεξε ζρνιηθή πεξηθέξεηα έπξεπε λα ήηαλ κε-

γαιχηεξε απφ κηζή ψξα ή ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο λα κελ επλννχζε ηηο 

θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε θνίηεζε ζην ζρνιείν.  

6. Καηαγξαθή πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ε γεθχξσζε πνηακψλ ή ρεηκάξξσλ ζα 

κπνξνχζε λα θαηαζηήζεη εχθνιε ηε κεηάβαζε ησλ παηδηψλ ζηα ζρνιεία.    

    Οη Έπαξρνη θαη νη Ννκαξρηαθνί Δπηζεσξεηέο έπξεπε λα δηαηππψζνπλ ηηο πξνηά-

ζεηο ηνπο φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα, έηζη ψζηε ν χκβνπινο, έρνληαο σο βάζε ηηο ζπ-

γθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, λα πξαγκαηνπνηήζεη πεξηνδείεο γηα επηηφπηα κειέηε ακθη-

ζβεηνχκελσλ ζεκείσλ θαη ηειηθά λα ζπκπιεξσζεί πίλαθαο κε φια ηα αλαγθαία ζρν-

ιεία ζηε Νήζν
3
.  

    Ο Ννκάξρεο Υαλίσλ Μερκέη παζάθεο
4
 ζπλεξγάζηεθε θη απηφο κε ην χκβνπιν 

ζην δήηεκα ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ, εθηφο απφ ηνπο Δπάξρνπο 

θαη ην Ννκαξρηαθφ Δπηζεσξεηή. Ο Ννκάξρεο, απαληψληαο ζε έγγξαθν ηνπ πκβνχ-

ινπ πεξί γλσκνδνηήζεσο ηνπ νξηζκνχ ησλ θέληξσλ ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ, απέ-

ζηεηιε θαη ηηο ηξεηο γλσκνδνηήζεηο ησλ Δπάξρσλ ειίλνπ – Κπδσλίαο – Κηζάκνπ ζηηο 

10 Μαξηίνπ 1901, ηθαλνπνηψληαο αίηεκα ηνπ πκβνχινπ δηαηππσκέλν ζε εγθχθιην 

ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1900. Οη ηέζζεξηο κήλεο πνπ κεζνιάβεζαλ γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαλεξψ-

λνπλ αξγνπνξία ζην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηνπ Ννκνχ. Βέβαηα ν Ννκάξρεο παζά-

θεο θξφληηζε λα ελεκεξψζεη ην χκβνπιν πσο ε Ννκαξρία δελ ιεηηνχξγεζε απιά σο 

δηαβηβαζηήο ησλ γλσκνδνηήζεσλ αιιά εμέηαζε ηδηαηηέξσο ην δήηεκα θαη ζπκθσλνχ-

ζε κε ηνπο Δπάξρνπο
5
.  

                                                
3 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 
Δλ Υαλίνηο ηε 11 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.3, 4. 
4 ηηο 12 Ηνπλίνπ 1899, ν Μερκέη παζάθεο δηνξίζηεθε Ννκάξρεο Υαλίσλ, κε πξηγθηπηθφ Γηάηαγκα. 

Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Α, αξηζ.48, Δλ Υαλίνηο ηε 12 Ηνπ-

λίνπ 1899, ζει.1.  
5 Βι. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.1232, αξ.δηεθπ.764. 
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    Ζ θαζπζηέξεζε απηή βέβαηα νθεηιφηαλ ζηε Ννκαξρία Υαλίσλ, αθνχ νη Έπαξρνη 

είραλ ζηείιεη λσξίηεξα ηηο γλσκνδνηήζεηο ζε απηή θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν Έπαξρνο 

Κπδσλίαο ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 1901, ν Έπαξρνο Κηζάκνπ ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1901 θαη 

ν Έπαξρνο ειίλνπ ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 1900. Οη γλσκνδνηήζεηο γηα ηνλ νξηζκφ ζρν-

ιηθψλ πεξηθεξεηψλ, σο έγγξαθα, αθνχ πξψηα δεηήζεθαλ απφ ην χκβνπιν θαη ην 

Ννκάξρε Υαλίσλ, αθνινχζεζαλ ζπγθεθξηκέλε πνξεία. Οη Έπαξρνη ειίλνπ – Κπδσ-

λίαο – Κηζάκνπ ζπλέηαμαλ ηε γλσκνδφηεζε θαη ηελ απέζηεηιαλ ζην Ννκάξρε Υαλί-

σλ παζάθε. Δθείλνο κεηά απφ εμέηαζε ηνπ δεηήκαηνο θαη ζπκθσλία ηηο δηαβίβαζε 

ζην χκβνπιν. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί πσο ζηηο 3 Μαξηίνπ 1901 ν χκβνπινο έ-

ζηεηιε δηαηαγή ζηνλ Έπαξρν Κπδσλίαο θαη έγγξαθν ζηνλ Έπαξρν ειίλνπ κε ηα ν-

πνία ηνπο δεηνχζε ηελ ππνβνιή ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ. Δθείλνη, απαληψληαο ηνπ 

ζηηο 7 θαη 8 Μαξηίνπ 1901 αληίζηνηρα, ηνλ πιεξνθφξεζαλ πσο ηηο είραλ ήδε ππνβάι-

ιεη ζην Ννκάξρε Υαλίσλ ζηηο εκεξνκελίεο πνπ αλαθέξακε. Ο Έπαξρνο ειίλνπ κά-

ιηζηα ζπλππέβαιιε θαη ζρεηηθφ αληίγξαθν
6
.    

    Οη γλσκνδνηήζεηο θάζε Δπάξρνπ ρσξηζηά επηζπλάθζεθαλ ζε απηήλ ηεο Ννκαξρί-

αο
7
. Ο Έπαξρνο Κηζάκνπ Παπαδάθεο απέζηεηιιε έγγξαθν

8
 ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1901 

απφ ην Καζηέιιη
9
 πξνο ηε Ννκαξρία Υαλίσλ, απαληψληαο ζε έγγξαθν ηνπ Ννκάξρε. 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είρε απφ ηνπο Γεκάξρνπο ηεο επαξρίαο, απφ άιινπο 

εηδήκνλεο - ρσξίο λα ζπγθεθξηκελνπνηεί ηελ ηδηφηεηά ηνπο- θαη εμ ηδίαο αληηιήςεσο, 

                                                
6 Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.235, αξ.δηεθπ.184 θαη 

ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.181, αξ.δηεθπ.126.   
7 Βι. ππνζεκείσζε 5.  
8 Βι. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.214, αξ.δηεθπ.161. ην 
ηέινο ηνπ εγγξάθνπ απνηππψλεηαη ζηξνγγπιή ζθξαγίδα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο αλαγξάθεηαη «Δ-

παξρείν Κηζζάκνπ» θαη ζην θέληξν ππάξρεη ε ζεκαία ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο κε ην Βαζηιηθφ ζηέκκα 

άλσζέλ ηεο. Αθνινπζνχλ νη ππνγξαθέο ηνπ Έπαξρνπ Π.Παπαδάθε θαη ηνπ Γξακκαηέα Μηρ. Π. Παπα-

δάθε. 
9 ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ην Καζηέιιη κεηά Πχξγνπ, Κνπλνππίηζαο θαη Κακάξαο ήηαλ έδξα ηνπ ν-

κψλπκνπ Γήκνπ θαη ηεο επαξρίαο Κηζζάκνπ. Βι. ηαπξάθε Ν., ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξή-

ηεο, Μέξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.18. Ο ηαπξάθεο, φληαο ην 1881 Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο 

Γηνηθήζεσο Κξήηεο, δηαηάρζεθε λα αλαιάβεη ην έξγν ηεο απνγξαθήο παίξλνληαο ππφςε ηα πνξίζκαηα 

δηεζλψλ ζηαηηζηηθψλ ζπλεδξίσλ πνπ αθνξνχζαλ πξνγξάκκαηα δηεμαγσγήο απνγξαθήο πιεζπζκνχ. 

Δίρε πξνεγεζεί ε ζχλνδνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Νήζνπ, πνπ επέβαιιε ζηε Γεληθή Γηνίθεζε κε 

επηθεθαιή ηνλ Ησάλλε Φσηηάδε Παζά ηελ επηηέιεζε ηαθηηθήο θαη επηζήκνπ απνγξαθήο ησλ θαηνίθσλ. 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο Νήζνπ αλαγξάθνληαλ πηζηψζεηο απφ ηε χκβαζε ηεο Υαιέπαο ππέξ ηεο 
Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη άιισλ θνηλσθειψλ έξγσλ. Γηα λα θαλνληζζεί ε δηαλνκή απηψλ κε βάζε 

ηνλ πιεζπζκφ θάζε ζξεζθεχκαηνο θαη ηκήκαηνο ήηαλ απαξαίηεηε ε δηεμαγσγή απηήο ηεο απνγξαθήο, 

ε νπνία μεθίλεζε ηελ 1ε Οθησβξίνπ 1881 θαη πεξαηψζεθε ηελ 11ε ηνπ ίδηνπ κελφο αιιά εθδφζεθε ην 

1890. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Πξψηνλ, ζει.3-9. Δπαλεξρφκελνη ζην Καζηέιιη, ζηελ απνγξαθή 

ηνπ 1900 απνηεινχζε έδξα νκψλπκνπ Γήκνπ θαη θψκε. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξε-

ηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.16   
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νη ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ηεο επαξρίαο Κηζζάκνπ ήηαλ δπλαηφλ λα θαλνληζζνχλ σο 

εμήο:  

Α. Γηα ην Γήκν Μεζνγείσλ
10

 ζηα Κνπηνπθηαλά
11

 θαη ζηνπο Αγίνπο Πάληεο
12

. 

Β. Γηα ην Γήκν Δλλέα Υσξίσλ  

    α)ην Μέζα θελάξη, γηα ηα ρσξηά «ν Μειηζζηάο θαη ην θελάξη». 

    β)ηνλ Κάκπν
13

 (κία ζρνιηθή πεξηθέξεηα). 

    γ)ην Ακπγδαινθεθάιη, γηα ηα ρσξηά «ην Ακπγδαινθεθάιη θαη ε Κεξακωηή». 

    δ)ην Κνχλελη
14

, γηα ηα ρσξηά «ηα Πινθακηαλά, ην Κνύλελη, ε Σδηηδηθηά θαη ηα Πα-

παδηαλά». 

    ε)ηα Πεξβφιηα γηα ηα ρσξηά « ηα Πεξβόιηα, ην Αεξηλόλ θαη ην Κεθάιη».  

    ζη)ηνλ Έιν γηα ηα ρσξηά «ην Έινο, ε Λίκλε θαη ην Λνύρη».  

    δ)ηνλ Βιάην, γηα ηα ρσξηά «ν Βιάηνο θαη ε Ρωγδηά».  

Γ. ην Γήκν Παλεζχκνπ 

    α)ηελ Παλέζπκν
15

 γηα ηα ρσξηά «ε Παλέζπκνο, ην Επκβξαγνύ, ε Γξαθεξά, ην Κα-

ιάκη, ν Πύξγνο, ε Κακάξα, ν Πξόδξνκνο, ηα Γειηαλά, ηα Λνπξαδηαλά, ε Κξύα Βξύζη».  

    β)ηηο Καξέο
16

 (ζπλνηθία Φνπξνγηάλληδσ) γηα ηα ρσξηά «νη Δπάλω θαη νη Κάηω 

Καξαίο, ηα Βαζηιεηαλά, ηα Κινπβηαλά, ν Άγηνο Αληώληνο θαη ν Άζηξηθνο». 

                                                
10 Οη δπν ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο πνπ πξφηεηλε ν Έπαξρνο γηα ην Γήκν Μεζνγείσλ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε. 

Βι. ππνζ.8, ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.214, αξ.δηεθπ.161. 
11 Ζ θψκε Κνπηνπθηαλά άλεθε ζην Γήκν Μεζνγείσλ, Δπαξρίαο Κηζζάκνπ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900. 

Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο α, αξηζ.61, Δλ Υα-

λίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.17. Με Πξηγθηπηθφ Γηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Κνχλδνπξνπ, 

χκβνπινπ Δζσηεξηθψλ, δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δπίζεκν Δθεκεξίδα ηα απνηειέζκαηα ηεο γεληθήο απν-

γξαθήο ησλ θαηνίθσλ ηεο Νήζνπ Κξήηεο θαη ησλ παξαθεηκέλσλ λεζηδίσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

3-4 Ηνπλίνπ 1900. Ζ απνγξαθή παξνπζίαδε ηνλ πιεζπζκφ θαηά Ννκνχο, Δπαξρίεο, Γήκνπο, πφιεηο, 

θψκεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε δηαλέκνληαο δειηία ζηηο νηθνγέλεηεο. Απνγξαθηθέο επηηξνπέο αλέιαβαλ 

ηε ζπιινγή, εμέηαζε θαη δηφξζσζε, φπνπ ήηαλ αλαγθαίν, ησλ απνγξαθηθψλ  δειηίσλ. Ο πιεζπζκφο 

ηεο λήζνπ ππνινγίζηεθε ζηνπο 301.273 θαηνίθνπο. ην λνκφ Υαλίσλ δνχζαλ 72.761 άηνκα κε κνλαδη-
θφ κεγαιχηεξν πιεζπζκηαθά λνκφ απηφλ ηνπ Ζξαθιείνπ κε 91.182 άηνκα. Οη λνκνί Ρεζχκλεο, Λαζε-

ζίνπ θαη θαθίσλ έπνληαλ ζε αληίζηνηρε ζεηξά. Βι. φ.π. ζει.3, 7.    
12 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 αλαθέξνληαη νη θψκεο Άγηνη Πάληεο θαη Καβνχζη καδί σο πξσηεχνπζα ηνπ 

Γήκνπ Μεζνγείσλ. Βι. παλάθε η. , Πφιεηο θαη Υσξηά ηεο Κξήηεο, ηφκνο Α, 2006, ζει.323 θαη ζηελ 

εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 

Ννεκβξίνπ 1900, ζει.17. 
13 Αλαθέξεηαη σο θψκε ηνπ Γήκνπ Δλλέα Υσξίσλ, Δπαξρίαο Κηζζάκνπ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900 

(Βι.ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.17) θαη σο ρσξηφ Κάκπνο 

(Κάβνο ειιφξαρνο) ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881. Βι.ηαπξάθε Ν., ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο 

Κξήηεο, Μέξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.19. 
14 Σν 1900 ε θψκε Κνχλελη είλαη έδξα ηνπ Γήκνπ Δλλέα Υσξίσλ. Βι. παλάθε η., φ.π., ζει.430 θαη 

ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.17. 
15 Ζ Παλέζεκνο είλαη ρσξηφ θαη έδξα ηνπ Γήκνπ Παλεζήκνπ, Δπαξρίαο Κηζζάκνπ θαη ζεκεηψλεηαη 

καδί κε ηα Μνπξηδαλά, ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., ζει.17. ηελ απνγξαθή ηνπ 

1900 εμαθνινπζεί σο θψκε λα απνηειεί έδξα νκψλπκνπ Γήκνπ. Βι. εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει. 18. Ο παλάθεο η. ζεκεηψλεη πσο πξφθεηηαη γηα ηελ Παλεχθεκν θαη 

ην φλνκα απηήο νθείιεηαη ζε κία απφ ηηο ηφζεο επσλπκίεο ηεο Παλαγίαο. Βι. παλάθε η., φ.π., ηφκνο 

Β, ζει.608.    
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    γ)ην θαθνπεγάδη, γηα ηα ρσξηά «ην θαθνπεγάδη, ην Αξκελνρωξηό, ηα Σξηαιώλη-

α, ν Μάθξωλαο, ηα Υνπδαιηαλά, ηα Πεξβνιάθηα, ε Κεξά, ε Ρόθα».  

    δ)ην Μαιάζπξν (ζπλνηθία ηακαζηαλά) γηα ηα ρσξηά «ηα Μεζαύιηα
17

, ν άζαινο, 

ν Μαιάζπξνο». 

    ε)ην Μνπξί
18

, κία ζρνιηθή πεξηθέξεηα 

   ζη)ηα Μηθειηαλά
19

 γηα ηα ρσξηά «ηα Κνηζηαλά, ηα Φαιειηαλά, ην Μεζνλήζη, ηα Λπ-

ξηδηαλά, ηα Κωζηαδηαλά θαη ηα Μηθειηαλά».   

Γ. ην Γήκν Γξνκνλέξνπ
20

 

    α)ηε ζέζε Αγία Σξηάο (αθνχ νηθνδνκεζεί θαηάιιειν νίθεκα) γηα ηα ρσξηά «ην 

Γαβαινκνύξη, ην Μνύιεηε θαη νη Βνύβεο».  

    β)ηε Γιψζζα
21

 γηα ηα ρσξηά «ην θαθηώην, ηα Μνζηαλά, ηα θνξδπιιηαλά, ν Κνπ-

καξέο θαη ε Αλώζθειε». 

    γ)ηε ζέζε Γξoκφλεξν
22

 γηα ηα ρσξηά «ν Καθόπεηξνο, ην Φωηαθάδω, ηα Ξελαιηαλά 

θαη ηα Υαζηαλά
23

».    

                                                                                                                                       
16 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 αλαθέξνληαη σο θψκεο νη Καξέο θαη νη Κάησ Καξέο ζην Γήκν Παλεζχ-

κνπ. Βι. εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.18. ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 

αλαθέξεηαη ην ρσξηφ Καξαίο καδί κε ηα: «πκπξαγνχ, Βνπξγέξνο, Βαζηιεηαλά, Κινπβηαλά, Άγηνο Α-

ληψλεο» ζηνλ ίδην Γήκν. Βι.ηαπξάθε Ν., φ.π., ζει.17.  
17 Γελ αλαθέξεηαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900, αληίζεηα κε απηήλ ηνπ 1881 φπνπ ζεκεηψλεηαη καδί κε 

ηνλ Μαιάζεξν (Μαιάζπξνο ζην ζρνιηαδφκελν έγγξαθν). Βι. παλάθε η., Πφιεηο θαη Υσξηά ηεο 

Κξήηεο, ηφκνο Β, 2006, ζει.530, 531 θαη ηαπξάθε Ν., ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέ-

ξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.17. 
18 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 αλαθέξεηαη ην Μνπξί σο θψκε ηνπ Γήκνπ Παλεζχκνπ. Βι. ζηελ εθεκ. 

«Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκ-

βξίνπ 1900,  ζει.18. Απνηειεί ρσξηφ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881. Βι.ηαπξάθε Ν., 

φ.π.., ζει.17.  
19 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 αλαθέξνληαη ηα Μηθειηαλά σο θψκε ζην Γήκν Παλεζχκνπ. Βι. ζηελ ε-

θεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο» φ.π., ζει.18. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δελ αλαθέ-

ξεηαη απφ ηνλ παλάθε η., νχηε ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881 απφ ηνλ ηαπξάθε.  
20 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ζηελ Δπαξρία Κηζάκνπ ζεκεηψλεηαη αλάκεζα ζηνπο  6 Γήκνπο ηεο Δπαξ-

ρίαο, ν Γήκνο Γξνκνλέξνπ. Οη ππφινηπνη είλαη ν Γήκνο Καζηειιίνπ, Δλλέα Υσξίσλ, Μεζνγείσλ, Πα-

λεζχκνπ θαη Κνιπκπαξίνπ. Έδξα ηνπ Γήκνπ ήηαλ ε θψκε Βνπθνιηέο. ηε ζπγθεθξηκέλε απνγξαθή 

ζεκεηψλεηαη πσο ν Γήκνο Βνπθνιηψλ κεηνλνκάζζεθε ζε Γξνκνλέξνπ. Βι. εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο 

ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο». φ.π., ζει.3, 9, 19. Ο Έπαξρνο Κηζάκνπ πάλησο δε κλεκφλεπε ζην έγγξαθφ 

ηνπ ηηο Βνπθνιηέο νχηε ην Γξνκφλεξν σο θψκεο ζην Γήκν Γξνκνλέξνπ. εκείσλε πάλησο ηε ζέζε 

Γξνκφλεξν ζηνλ νκψλπκν Γήκν. Βι. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξε-

ζθεπκάηωλ 1900-1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.214, 

αξ.δηεθπ.161. ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ππήξρε πξάγκαηη Γήκνο Βνπθνιηψλ κε έδξα ην ρσξηφ Βνπθν-

ιηέο. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξν, 1890, ζει.19. Ο παλάθεο η. επίζεο γξάθνληαο γηα ην 

Γξνκφλεξν αλαθέξεη πσο πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψελ Γήκν Βνπθνιηψλ κε έδξα ην νκψλπκν ρσξηφ θαηά 

ηελ απνγξαθή ηνπ 1881. Βι.παλάθε η., φ.π., ηφκνο Α, ζει.199, 259.  
21 Ζ Γιψζζα αλαθέξεηαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881 σο ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Βνπθνιηψλ ηεο επαξρίαο Κηζ-

ζάκνπ. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξν, ζει.19, 20. ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ζεκεηψλεηαη σο 

θψκε ηνπ Γήκνπ Γξνκνλέξνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., 

ζει.19. Γηα ηελ ηαχηηζε ησλ δπν Γήκσλ βι.ππνζεκείσζε 20. 
22 Έπξεπε λα νηθνδνκεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαηάιιειν νίθεκα. Βι. φ.π., ιπηφ έγγξαθν κε 

αξ.πξση.214, αξ.δηεθπ.161. 
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    δ) Σα Παιαηά Ρνχκαηα
24

 κηα ζρνιηθή πεξηθέξεηα.  

Δ. ην Γήκν Κνιπκβαξίνπ  

    α) ην Πνιεκάξρη γηα ηα ρσξηά «ηα Γέκπια θαη ην Πνιεκάξρη».  

    β) ηα Κακηζηαλά γηα ηα ρσξηά «ηα Κακηζηαλά, ν θνπηειώλαο θαη ηα Ραπαληαλά».  

    γ) ηα Γξηκπηιηαλά, γηα ηα ρσξηά «ηα Γξηκπηιηαλά, ηα Κιαδνπξγηαλά θαη ηα Μηλω-

ζηαλά».  

    δ) ηε πειηά
25

, γηα ηα ρσξηά «ε Μαξαζνθεθάια, ην Γαξκαξνρώξη θαη ε Γξαθώλα  

    ε) ην Βαζηιφπνπιν, γηα ηα ρσξηά «ην Βαζηιφπνπιν, ηα Πιαθάισλα, ε Πηζθνπή, 

ηα Καξζηαλά, ε Πέξα Πηζθνπή
26

 θαη ηα Νηακηιηαλά».  

    ζη)ηε Ννρηά, γηα ηα ρσξηά «ε Ννρηά, ηα Γεξαθηαλά, ην Βέλη».  

     δ)ηελ Κακάξα, γηα ηα ρσξηά «ην Μειηζζνπξγεηό, ε Κακάξα–Κνπκνύιε
27

 θαη ε 

Ραβδνύρα». 

    ε)ην Ρνδνπνχ γηα ηα ρσξηά «ην Ρνδνπνύ, ν Αζηξάηεγνο θαη ηα Αθξάηα».  

η. ην Γήκν Καζηειιίνπ 

    α) ηελ θσκφπνιε Καζηειιίνπ, γηα ηα ρσξηά «ην Καζηέιιη, ε Κνπλνππίηζα, ε Κα-

κάξα θαη ν Πύξγνο».  

    β) ην Κάησ Παιαηφθαζηξν γηα ηα ρσξηά «ην Κάηω Παιαηόθαζηξν, ηα Μαξεδηαλά 

θαη ηα Καιιεξγηαλά».  

    γ) ηηο Λνπζαθηέο, γηα ηα ρσξηά «νη Λνπζαθηέο, ν Καλαβάο, ηα Παηεξηαλά θαη νη 

Μεξάδεο».  

                                                                                                                                       
23 Υσξηφ γηα ην νπνίν δε ζπλαληάκε αλαθνξέο ζηηο απνγξαθέο ηνπ 1881 θαη 1900, νχηε ζην έξγν ηνπ 

παλάθε η..   
24 ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ην ρσξηφ γξάθεηαη Παιεά Ρνχκαηα θαη άλεθε ζην Γήκν Βνπθνιηψλ. Βι. 
ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.20 θαη παλάθε η., φ.π., ηφκνο Β, ζει.688. ηελ απνγξαθή 

ηνπ 1900 ζεκεηψλεηαη ε θψκε Παιαηά Ρνχκαηα ζην Γήκν Γξνκφλεξνπ. Βι.ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο 

Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.19.  
25 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 αλαθέξεηαη σο θψκε ηνπ Γήκνπ Κνιπκπαξίνπ, Δπαξρίαο Κηζάκνπ, Ννκνχ 

Υαλίσλ. Ο Γήκνο Κνιπκπαξίνπ απνηεινχζε κεηνλνκαζία ηνπ Γήκνπ πειηάο. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπί-

ζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 

1900, ζει.3, 18, 19. ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ππάξρεη σο ρσξηφ πνπ απνηεινχζε έδξα ηνπ νκψλπκνπ 

Γήκνπ. Βι. παλάθε η., φ.π., ηφκνο Β, ζει.734.  
26 Υσξηφ ή θψκε Πέξα Πηζθνπή δελ ππάξρεη ζηηο απνγξαθέο 1881, 1900, φκσο ζεκεηψλεηαη ην ρσξηφ 

Πηζθνπή ζην Γήκν πειηάο θαηά ην 1881(Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.16) θαη ε θψ-

κε Πηζθνπή ζην Γήκν Κνιπκπαξίνπ (πξψελ Γήκνο πειηάο) ην 1900. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δ-

θεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π. ζει.18, 19.   
27 Δίλαη δίδπκα ρσξηά πνπ αλαθέξνληαη καδί απφ ην 16ν αηψλα. Ο Υνπξκνχδεο Βπδάληηνο ην 1842 ζηα 

Κξεηηθά, ζ.41 γξάθεη κνλνιεθηηθά Κακαξνθνπκνχιη. Βι. παλάθε η., φ.π., ηφκνο Α, ζει.347. ηελ 

απνγξαθή ηνπ 1881 θαηαγξάθεηαη ζην Γήκν πειηάο ην ρσξηφ Κακάξα Κνπκνχιε, ρσξίο θφκκα αλά-

κεζά ηνπο. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.16. ε απηή ηνπ 1900 αλαθέξεηαη κε ην ίδην 

φλνκα σο θψκε ηνπ Γήκνπ Κνιπκπαξίνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίδα ηεο Κξεηηθήο Πνιη-

ηείαο», φ.π., ζει.18.  
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    δ) ην Δπάλσ Παιαηφθαζηξν, γηα ηα ρσξηά «ην Δπάλω Παιαηόθαζηξν, ν Γαινπβάο 

θαη ηα Γξεγνξηαλά».  

    ε) πξηθάξη
28

, κία ζρνιηθή πεξηθέξεηα.  

    ζη) ηα Σνπφιηα, γηα ηα ρσξηά «ηα Σνπόιηα, ν Άγηνο Κπξ Γηάλλεο, ηα Σζνπξνπληα-

λά, ην Νεζίνλ
29

, ην Καηζνκαηάδω θαη ηα Μαξηζηαλά
30

 θαη ην Βνπξγάξω».  

    δ) ηελ Αγία Άλλα γηα ηα ρσξηά «ε Αγία Άλλα, ηα Καινπδηαλά, νη Πνηακίδεο
31

, ν 

Κνπξθαιώλαο θαη ηα Μπαληνπξγηαλά
32

».  

    ε) ηνλ Γξαπαληά, γηα ηα ρσξηά «ν Γξαπαληάο, ηα Υαηξεζηαλά θαη ηα Ννπήγεηα».  

    ζ) ηα Σζηθαιαξγηά, γηα ηα ρσξηά «ηα Σζηθαιαξγηά, ε Κνπθνπλαξά, ηα Υαξραιηαλά, 

ηα θνπιηαλά
33

 θαη ηα Υνξεπζηαλά».  

    πλνπηηθά αλαθέξνπκε εδψ πσο ζηελ επαξρία Κηζάκνπ, κε πιεζπζκφ 21.191 άην-

κα, ν Έπαξρνο πξφηεηλε ηε δεκηνπξγία 36 ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ζρνιείσλ αληί-

ζηνηρα. Ζ θαηαλνκή ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ αλά δήκν ήηαλ αλάινγε ηνπ πιεζπ-

ζκνχ θαη είρε ηελ θάησζη εηθφλα: 

 

 

 

 

 

                                                
28 ηηο απνγξαθέο ηνπ 1881 θαη 1900 θαηαγξάθεηαη ζην Γήκν Καζηειιίνπ, ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ, σο 

ρσξηφ θαη θψκε εηξεθάξη αληίζηνηρα. Βι. ηαπξάθε Ν., ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέ-

ξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.18. θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο 

πξψηνλ, έηνο α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.17. 
29 Γελ ππάξρεη ζηηο απνγξαθέο ηνπ 1881, 1900, φκσο αλαθέξεηαη ζηελ επαξρία Κηζζάκνπ ην 1577 απφ 

ηνλ Fr.Barozzi «Nissi Corner» θαη «Nissi Siricari», ην 1583 απφ ηνλ Καζηξνθχιαθα «Nissia Siricari» 

θαη ην 1630 απφ ην Βαζηιηθάηα «Nissi Cornaro» θαη «Νissi Risicari» (ιαλζαζκέλε γξαθή ηνπ  
Siricari). Απηνί νη νηθηζκνί ήηαλ θένπδα Βελεηψλ θενπδαξρψλ. Βι. παλάθε η., Πφιεηο θαη Υσξηά 

ηεο Κξήηεο, ηφκνο Β, 2006, ζει.581.   
30 Γελ αλαθέξεηαη ηέηνην ρσξηφ ζηηο απνγξαθέο ηνπ 1881 θαη 1900, νχηε ζην πφλεκα ηνπ παλάθε η..  
31 ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ζην Γήκν Καζηειιίνπ θαηαγξάθεηαη ην ρσξηφ Πνηακίδα, πνπ πεξηιακβά-

λεη ηα ρσξηά Παπαδηαλά, Αγία Άλλα, Καηξεκάδνο, Γαιαληαλά, Μνπιαδηαλά, Μπνπκπνπιηαλά, Νηα-

κπαζηαλά, Μπεξδηαλά. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., ζει.18. ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 απνπζηάδεη ην ρσξηφ 

Πνηακίδα, φκσο απνγξάθνληαη ηα ρσξηά Παπαδηαλά, Αγία Άλλα θαη Νηακπαζηαλά ζην ίδην Γήκν θαη 

Δπαξρία. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.16, 17.  
32 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 θαηαγξάθνληαη καδί ζην Γήκν Καζηειιίνπ σο κία θψκε ν Κνπξθαιψλαο 

θαη ηα Παληνπξγηαλά, ελψ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881 απνηεινχλ δχν μερσξηζηά ρσξηά. Βι. παλάθε 

η., φ.π., ηφκνο Β, ζει.610. Βι. επίζεο ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.18 θαη ζηελ εθεκ. 

«Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.16.    
33 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 θαηαγξάθνληαη σο κία θψκε ηα Υαξραιηαλά θαη θνπινπδηαλά, ελψ ζηελ 

απνγξαθή ηνπ 1881 ζεκεηψλνληαη σο μερσξηζηά ρσξηά, πνπ θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο αλήθνπλ ζην 

Γήκν Καζηειιίνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 

α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.17 θαη ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.18. 

Ζ νλνκαζία θνπιηαλά δελ ζπλαληάηαη ζηηο παξαπάλσ πεγέο θαη ππνζέηνπκε πσο πξφθεηηαη γηα ηα 

θνπινπδηαλά ιφγσ ησλ φκνξσλ ρσξηψλ.   
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ΓΖΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΣΟΤ 

1900
34

 

ΑΡΗΘΜΟ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ 

Μεζνγείσλ 1.933 2 

Δλλέα Υσξίσλ 3.315 7 

Παλεζχκνπ 2.879 6 

Γξνκνλέξνπ 2.878 4 

Κνιπκβαξίνπ 4.445 8 

Καζηειιίνπ 5.741 9 

 

    Μειεηψληαο ηε γλσκνδφηεζε ηνπ Δπάξρνπ ζπλαληάκε ρσξηά ηα νπνία δελ είραλ 

απνγξαθεί ην 1900 ζηελ επαξρία Κηζάκνπ. Απηά είλαη ηα θάησζη: 

ΓΖΜΟ ΥΧΡΗΑ ΔΚΣΟ ΑΠΟ-

ΓΡΑΦΖ 1900
35

 

Δλλέα Υσξίσλ Κεθάιη 

Παλεζχκνπ Μεζνλήζη 

Γξνκνλέξνπ θνξδπιιηαλά 

Γξνκνλέξνπ Υαζηαλά 

Κνιπκβαξίνπ Πέξα Πηζθνπή 

Κνιπκβαξίνπ Νηακηιηαλά 

Καζηειιίνπ Υνξεπζηαλά 

Καζηειιίνπ Πνηακίδεο 

Καζηειιίνπ Μαξηζηαλά 

Καζηειιίνπ Νεζίνλ 

 

    Σα παξαθάησ ρσξηά ηεο Δπαξρίαο Κηζάκνπ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ απνγξαθή 

1900, έκεηλαλ εθηφο γλσκνδφηεζεο απφ ηνλ Έπαξρν
36

. 

                                                
34 Γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ Γήκσλ ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηη-

θήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.9. 
35 Γηα ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 φζνλ αθνξά ηελ επαξρία Κηζάκνπ βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο 

ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.16-19. Απφ ηα ρσξηά απηά ην Μεζνλήζη, ην Κεθάιη, ηα Νηακειηαλά 
αλαθέξνληαλ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.18, 16, 19. Γηα 

ηα θνξδπιιηαλά, Υνξεπζηαλά, Πνηακίδεο θαη Νεζίνλ βιέπε ηα ιήκκαηα ζην: παλάθε η., Πφιεηο 

θαη Υσξηά ηεο Κξήηεο, ηφκνο Β, 2006, ζει.726, 834, 650 θαη 581 αληίζηνηρα.  Γηα ηα Υαζηαλά, ηελ 

Πέξα Πηζθνπή θαη ηα Μαξηζηαλά δελ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε θακία απφ ηηο δχν απνγξαθέο ηνπ 1900 

θαη ηνπ 1881, νχηε φκσο θαη ζην δίηνκν έξγν ηνπ παλάθε η..   
36 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.16-19.  
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ΓΖΜΟ ΥΧΡΗΑ ΔΚΣΟ ΓΝΧ-

ΜΟΓΟΣΖΖ 

ΚΑΣΟΗΚΟΗ 

Παλεζχκνπ θεπταλά (εληαίν ρσξηφ κε 

Σξία Αιψληα θαη θαθν-

πεγάδη ηα νπνία ζπκπεξη-

ιακβάλνληαη ζηε γλσκν-

δφηεζε) 

120 (θαη ηα ηξία ρσξηά) 

Γξνκνλέξνπ Απάλσ θαη Κάησ Κεθάια 21 

Γξνκνλέξνπ Βνπθνιηέο 123 

Γξνκνλέξνπ Λνπθνκηρειηαλά 48 

Κνιπκβαξίνπ Κνιπκπάξη 72 

Κνιπκβαξίνπ Άζπξα Νεξά 48 

Καζηειιίνπ Καιάζελεο 320 

Καζηειιίνπ Μνδνθνπηαλά
37

 28 

Καζηειιίνπ Νηαλειηαλά, Μπακπακέηη 

θαη Νηακπαζηαλά 
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Καζηειιίνπ Παππαδηαλά - Κνπξζηαλά 102 

Καζηειιίνπ Βνπιγάξσλ (εληαίν ρσξηφ 

κε ηελ Κακάξα ε νπνία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε 

γλσκνδφηεζε) 

184 

Καζηειιίνπ Γηεξσλπκηαλά (εληαίν ρσ-

ξηφ κε ηα Καινπδηαλά πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

γλσκνδφηεζε)  

190 

Καζηειιίνπ Υαιέπα (εληαίν ρσξηφ κε 

ηελ Κνπθνπλαξά πνπ ζπ-

κπεξηιακβάλεηαη ζηε γλσ-

κνδφηεζε)  

171 

    Ο Έπαξρνο Κηζάκνπ παξέιεηςε λα ζπκπεξηιάβεη ζηε γλσκνδφηεζή ηνπ ηηο απν-

ζηάζεηο ζε ιεπηά αλάκεζα ζηα ρσξηά θαη ηελ έδξα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο, ζηνη-

                                                
37 χκθσλα κε ηνλ παλάθε η. είλαη ιαλζαζκέλε ε ζπγθεθξηκέλε γξαθή ηνπ νξζνχ Μαδνθνπηαλά 

απφ ην επψλπκν Μαδνθνπάθεο. Βι. παλάθε η., φ.π., Σφκνο Β, ζει.494.    
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ρείν πνπ είρε δεηεζεί απφ ην χκβνπιν
38

 φληαο απαξαίηεην θαη ζεκαληηθφηαην, αθνχ 

ζχκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο ηνπ 1899 ε θνίηεζε δελ ήηαλ 

ππνρξεσηηθή εάλ ε νηθεία ηνπ καζεηή απείρε απφ ην ζρνιείν παξαπάλσ απφ κηζή 

ψξα
39

.      

    Ο Έπαξρνο Κπδσλίαο Κ.ηαπξαθάθεο είρε απνζηείιεη ηε γλσκνδφηεζή ηνπ απφ 

ηνλ Αιεθηαλφ
40

 πξνο ηε Ννκαξρία Υαλίσλ, κε ηελ νπνία δηαβίβαδε ζπλεκκέλν πίλα-

θα πνπ έδεηρλε ηα ρσξηά ηεο Δπαξρίαο Κπδσλίαο θαηά δήκνπο, ηηο ρνιηθέο Πεξηθέ-

ξεηεο θαη ηηο απνζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ ρσξηψλ απφ ηα θέληξα ησλ ζρνιείσλ. ε-

κεηψλεηαη απφ ηνλ Έπαξρν φηη απηφο ν πίλαθαο είρε θαηαξηηζζεί «θαηά ηελ θξίζε καο 

θαη ηαο πιεξνθνξίαο αο ειάβνκελ». ρνιηθή πεξηθέξεηα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα 

ή πεξηζζφηεξα ρσξηά  ησλ νπνίσλ νη καζεηέο δηδάζθνληαλ ζην ίδην ζρνιείν. ην ηέ-

ινο ηνπ εγγξάθνπ, θαζψο θαη ηνπ πίλαθα κε ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο Κπδσλίαο, απν-

ηππψλεηαη ππνγξαθή ηνπ Δπάξρνπ θαη ζθξαγίδα ζηξνγγπιή ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ν-

πνίαο ζεκεηψλεηαη «ΔΠΑΡΥΔΙΟΝ ΚΤΓΩΝΙΑ». ην θέληξν θαίλεηαη ε ζεκαία ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο κε ην Βαζηιηθφ ζηέκκα άλσζέλ ηεο.      

    Αθνινπζεί ν πίλαθαο ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ Δπαξρίαο Κπδσλίαο φπσο αθξη-

βψο ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθζεθε απφ ηνλ Έπαξρν ηαπξαθάθε
41

.   

ΓΖΜΟ ΚΔΝΣΡΑ ΥΟΛΔΗΧΝ ΥΧΡΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 

ΑΠΟΣΑΖ Δ ΛΔ-

ΠΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΥΟ-

ΛΔΗΟ 

Αιεθηαλνχ
42

 1.ην Αιεθηαλνχ ν θελέο 

ν Κπξηνκάδνο
43

 

ε Αγπηά 

25 ιεπηά 

30 ιεπηά 

20 ιεπηά 

Αιεθηαλνχ 2.ν Φνπξλέο ν Φνπξλέο - 

Αιεθηαλνχ 3.ην Μαλσιηφπνπ- ν Φαζνγηάλλνο 15 ιεπηά 

                                                
38 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 11 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.3, 4. 
39 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.2. 
40 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ζεκεηψλεηαη σο θψκε θαη έδξα ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ, επαξρίαο Κπδσλίαο, 

Ννκνχ Υαλίσλ. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, 

αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.14. ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ζεκεηψλεηαη σο ρσξηφ, 

έδξα ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ αιιά θαη ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο. Βι. ηαπξάθε Ν., ηαηηζηηθή ηνπ Πιε-
ζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.13.  
41 Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901, Διιελνδη-

δαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», έγγξαθν κε αξ.πξση.132, αξ.δηεθπ.120. 
42 Γηαηεξείηαη ε νξζνγξαθία ησλ ηνπσλπκίσλ φπσο αθξηβψο είλαη ζην έγγξαθν ηεο ππνζεκείσζεο 41.   
43 Μεηά ηε γεθχξσζε ηνπ πνηακνχ Κεξίηε κπνξνχζαλ εχθνια νη καζεηέο Αγηάο θαη Κπξηνκάδνπ λα 

δηδάζθνληαη. Βι. φ.π., έγγξαθν κε αξ.πξση.132, αξ.δηεθπ.120. 
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ινλ
44

 νη Απνζήθαηο 

ν Μπακπηφινο 

20 ιεπηά 

20 ιεπηά 

Αιεθηαλνχ 4. ηα Παπαδηαλά
45

 ν Νηεξέο 

ηα Νέα Ρνχκαηα 

5 ιεπηά 

35 ιεπηά 

Αιεθηαλνχ 5. (νη) Βξχζαηο
46

 ην Παηειάξη 

ηα πθηαλά 

30 ιεπηά 

25 ιεπηά 

Αιεθηαλνχ 6. ν Βαηφιαθθνο
47

 ν Κνπθφο 

ν θνλίδνο 

15 ιεπηά 

30 ιεπηά 

Λάθθσλ 7. νη Λάθθνη
48

 ην θνξδαινχ 30 ιεπηά 

Λάθθσλ 8. ηα Μεζθιά ε Ενχξβα 30 ιεπηά 

Λάθθσλ 9. ην Θέξηζζνλ ην Θέξηζζνλ - 

Λάθθσλ 10. (νη) Καξαίο
49

 ε Καξάλνπ 

ηα θαθηδάθηα 

ην Οξζνχλη 

25 ιεπηά 

30 ιεπηά 

30 ιεπηά 

Λάθθσλ 11. νη Πξαζέο
50

 ηα θίδηα 

ε Υσζηή 

15 ιεπηά 

20 ιεπηά 

                                                
44 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ζεκεηψλεηαη σο θψκε ηνπ Γήκνπ Αιπθηαλνχ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο, Ννκνχ 

Υαλίσλ κε ηελ νξζνγξαθία Μαλσιηφπνπιιν. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιη-

ηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.14. ηελ απνγξαθή ηνπ 

1881 ζεκεηψλεηαη σο ρσξηφ κε ηελ νξζνγξαθία Μαλνειφπνπιν, ζηνλ ίδην Γήκν θαη ηελ ίδηα επαξρία. 

Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.13.   
45 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ζεκεηψλεηαη σο θψκε ηνπ Γήκνπ Λάθθσλ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο, Ννκνχ 

Υαλίσλ κε ηελ νξζνγξαθία Παππαδηαλά. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα Νέα Ρνχκαηα. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπί-

ζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π. ζει.16. ε απηήλ ηνπ 1881 πάιη ζπλαληάκε ηα Παπαδηα-

λά καδί κε ηα Νέα Ρνχκαηα σο εληαίν ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Λάθθσλ. Ζ νξζνγξαθία «Πππαδηαλά» νθείιε-

ηαη πξνθαλψο ζε ηππνγξαθηθφ ιάζνο. Βι. ηαπξάθε Ν., ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέ-

ξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.15.  
46 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ζεκεηψλεηαη σο θψκε ηνπ Γήκνπ Αιπθηαλνχ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο Ννκνχ 

Υαλίσλ κε ηελ νξζνγξαθία νη Βξχζεο. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», 

φ.π., ζει.14. ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ζεκεηψλεηαη σο ρσξηφ νη «Βξχζεο» ζηνλ ίδην Γήκν θαη Δπαξρί-

α. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.13. 
47 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ζεκεηψλεηαη σο θψκε Γήκνπ Αιπθηαλνχ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο, Ννκνχ 

Υαλίσλ κε ηελ ίδηα νξζνγξαθία. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π.,   

ζει.14. ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ζεκεηψλεηαη σο ρσξηφ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ θαη Δπαξρίαο ηνπ Ννκνχ 

Υαλίσλ. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.13. 
48 ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ζεκεηψλεηαη σο ρσξηφ, έδξα νκψλπκνπ Γήκνπ ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο, 

λνκνχ Υαλίσλ. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.15. ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ηζρχνπλ ηα 

παξαπάλσ, κε ηνπο Λάθθνπο λα ζεκεηψλνληαη ηφηε σο θψκε. Βι. εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξε-

ηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.16.  
49 ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 αλαθέξεηαη σο ρσξηφ Καξαίο ζην Γήκν Λάθθσλ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο. 

Βι.ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.16 θαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900 σο θψκε Καξέο ζηνλ 

ίδην Γήκν θαη Δπαξρία. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.16.  
50 ηηο απνγξαθέο ηνπ 1881 θαη 1900 θαηαγξάθεηαη σο ρσξηφ θαη θψκε αληίζηνηρα ηνπ Γήκνπ Λάθθσλ 

Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.15 θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο 

Πνιηηείαο», φ.π., ζει.16.   
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ν έκπξσλαο 35 ιεπηά 

Πεξηβνιίσλ 12. ηε κέζε (αλά-

κεζα ζηα δπν ρσ-

ξηά) 

ε Αγία Μαξίλα θαη 

ν Πιαηαληάο
51

 

 

Πεξηβνιίσλ 13. ν ηαιφο ν ηαιφο - 

Πεξηβνιίσλ 14. ν Γαιαηάο
52

 ν Γαξάηζνο 

ην Βαξχπεηξν 

ν Μαθξχ Σνίρνο 

10 ιεπηά 

30 ιεπηά 

15 ιεπηά 

Πεξηβνιίσλ 15.νη Μνπξληέο νη Μνπξληέο - 

Πεξηβνιίσλ 16.ηα Σζηθαιαξηά
53

 ε νχδα 

ην Νεξνθνχξνπ 

15 ιεπηά  

25 ιεπηά 

Πεξηβνιίσλ 17. ηα Πεξηβφιηα
54

 ην  

Καηζηζηξνρψξη
55

 

θαη ζπλνηθίεο 

 

10 ιεπηά 

15 ιεπηά 

Αθξσηεξίνπ 18.νη ηέξλεο
56

 ην Γθαιαγθάδνλ 

ην Αξψλη 

20 ιεπηά 

25 ιεπηά 

Αθξσηεξίνπ 19.ην Υσξδάθη
57

 ην Ρηδφζθινπνλ 15 ιεπηά 

                                                
51 Σα δχν ρσξηά ζεκεηψλνληαη ρσξηζηά ζηηο απνγξαθέο ηνπ 1881 θαη 1900. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., 

Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.15 θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.15.   
52 Ο Γαιαηάο θαηαγξάθεηαη σο ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Πεξηβνιίσλ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο ζηελ απνγξαθή ηνπ 

1881 θαη σο θψκε ηνπ ίδηνπ Γήκνπ ζε απηήλ ηνπ 1900. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ,  

ζει.15 θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, 

Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.15. 
53 Ο Έπαξρνο ζε ζεκείσζή ηνπ ζην έγγξαθν αλέθεξε -γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ επηινγή ηνπ- πσο ην 

ρσξηφ Σζηθαιαξηά, βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηε νχδα θαη ην Νεξνθνχξνπ. Βι. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξε-
ηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901, Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ 

ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.132, αξ.δηεθπ.120. Αλήθεη ζην Γήκν Πεξηβνιίσλ, ηεο 

Δπαξρίαο Κπδσλίαο θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1881 σο ρσξηφ. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, 

ζει. 15. Ζ νχδα θαη ηα Σζηθθαιαξηά καδί κε ηελ Αγία Φσηεηλή, πνπ απνηεινχζαλ εληαία θψκε, αλή-

θαλ ζην Γήκν νχδαο ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900. Βι.ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο 

Πνιηηείαο», φ.π., ζει.15.    
54 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ηα Πεξβφιηα θαηαγξάθνληαη σο θψκε θαη έδξα ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ ηεο 

Δπαξρίαο Κπδσλίαο. Βι.ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.15. ηελ 

απνγξαθή ηνπ 1881 είλαη θψκε, έδξα ηνπ ίδηνπ Γήκνπ θαη ζε παξέλζεζε ζεκεηψλνληαη πξνθαλψο νη 

ζπλνηθίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν, κε ηνπσλχκηα φπσο Γαξίπαο, Μαξηληαλά, Παξδηαλά, Πνξί, 

Κνθθηαλά, Γθαξηαλά, Καηζηζηξνρψξη, Πχξγνο, Αγία Κπξηαθή θ.η.ι.. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο 

Γεχηεξνλ, ζει.14.  
55 ηελ απνγξαθή ην 1900 Καηζηζηξνρψξη δελ αλαθέξεηαη, φπσο θαη ζε απηή ηνπ 1881.    
56 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 νη ηέξλεο είλαη έδξα ηνπ Γήκνπ Αθξσηεξίνπ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο, Νν-

κνχ Υαλίσλ, σο θψκε. Βι.ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.14. Ο 

ηαπξάθεο ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ζεκεηψλεη ζηνλ ίδην Γήκν θαη Δπαξρία σο εληαίν ρσξηφ ηηο ηέξ-

λεο κε ην κεηφρη «Πξηλόδαζνο» ή «Άγηνο Γεκήηξηνο». Έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ην ρσξηφ Αξψλη. 

Βι.ηαπξάθε Ν.Νηθ., ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.11.  
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ην Καιφξνπκα 

ν Μνπδνπξάο 

25 ιεπηά 

25 ιεπηά 

Αθξσηεξίνπ 20.ην Κακπάλη
58

 ην Πηζάξη 

νη Κνξαθηαίο 

ν Αγξνπιηδέο 

ηα Κνπλνππηδηαλά 

ηα Υσξαθάθηα 

Καζηαλά 

40 ιεπηά 

45 ιεπηά 

25 ιεπηά 

20 ιεπηά 

50 ιεπηά 

25 ιεπηά 

Πχξγνο Φεινλέξνπ 21.ην Γεξάλη ην Λνπηξάθη
59

 

ην Μφδη 

ην Ξεληθνρψξη 

45 ιεπηά 

15 ιεπηά 

20 ιεπηά 

Πχξγνο Φεινλέξνπ 22.ην Κνληνκαξί
60

 ν Πχξγνο 

ην Μάιεκε 

ηα Νηειή Μαλσιη-

αλά 

ην Ξεξνθάκπη
61

 

15 ιεπηά 

25 ιεπηά 

 

45 ιεπηά 

50 ιεπηά 

Πχξγνο Φεινλέξνπ 23.ην Ξακνπδνρψ-

ξη
62

 

ε Βιαρεξνλίηεζα 

νη Φείξεο 

30 ιεπηά 

20 ιεπηά 

                                                                                                                                       
57 Αλήθεη ζην Γήκν Αθξσηεξίνπ ηεο Δπαξρίαο Κπδσλίαο σο ρσξηφ Υσξηδάθη ζηελ απνγξαθή ηνπ 

1881. Βι. ηαπξάθε, φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.11. ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 αλήθεη ζην ίδην Γήκν 

θαη γξάθεηαη Υσξδάθη. Βι.παλάθε η., Πφιεηο θαη Υσξηά ηεο Κξήηεο, ηφκνο Β, 2006, ζει.843. 
58 Οη απνζηάζεηο ησλ ρσξηψλ Πηζάξη, Κνξαθηέο θαη Υσξαθαθηά είλαη ζρεηηθά καθξηλέο απφ ην Κακπά-

λη πνπ είλαη έδξα ηνπ ζρνιείνπ αιιά ιφγσ ηεο ζέζεσο ηνπ ζεσξνχληαλ ην θαηαιιειφηεξν. Βι. Η.Α.Κ., 

ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901, Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο 

θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.132, αξ.δηεθπ.120.  Σν Κακπάλη ήηαλ θψκε ηνπ Γήκνπ 

Αθξσηεξίνπ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 θαη ρσξηφ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ θαηά ην 1881 κε νξζνγξαθία 
Κακπάλε. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.11 θαη παλάθε η., φ.π., ηφκνο Α,  ζει.351.  
59 Σν Λνπηξάθη απέρεη πνιχ απφ ην Γεξάλη αιιά εθεί ήηαλ ην πιεζηέζηεξν ζρνιείν. Δπηπιένλ ν πιε-

ζπζκφο ηνπ Λνπηξαθίνπ ήηαλ κηθξφο γηα λα δηαηεξεζεί ζε απηφ ην ρσξηφ ηδηαίηεξν ζρνιείν. Βι. 

Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901, Διιελνδη-

δαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.132, αξ.δηεθπ.120. Πξάγκαηη ηα παηδηά 

απηνχ ηνπ ρσξηνχ απαιιάζζνληαλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε ζην Γεκνηηθφ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

απφζηαζε κέρξη ην θέληξν ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ήηαλ παξαπάλσ απφ 30 ιεπηά. Βι. ζηελ εθεκ. 

«Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, 

ζει.2.  
60 Σν Κνληνκαξί ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881 ζεκεηψλεηαη σο ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Πχξγνπ Φεινλέξνπ, Δ-

παξρίαο Κπδσλίαο (Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.14), ελψ ζε απηή ηνπ 1900 σο θψκε 

ηνπ ίδηνπ Γήκνπ θαη Δπαξρίαο. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο 
πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.16.    
61 Σν Ξεξνθάκπη θαη ηα Νηειή Μαλσιηαλά απείραλ παξαπάλσ ηεο κηζήο ψξαο απφ ην Κνληνκαξί, πε-

ξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο απαιιάζζνληαλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα θνηηήζνπλ ζηελ ππνρξεσ-

ηηθή εθπαίδεπζε. Βι.ππνζ.59.    
62 ηελ απνγξαθή ηνπ 1900 ζεκεηψλεηαη σο θψκε ηνπ Γήκνπ Πχξγνπ Φεινλέξνπ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο 

(Βι.εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.16) θαη ζε απηή ηνπ 1881 σο ρσξηφ 
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ηα Μαξηληαλά 15 ιεπηά 

Πχξγνο Φεινλέξνπ 24.ηα Παζζαιηα-

λά
63

 

ην πξίιη 

ν Γεξέο
64

 

Υαηδή Καιηνληδή
65

 

30 ιεπηά 

30 ιεπηά 

30 ιεπηά 

Πχξγνο Φεινλέξνπ 25.ην Νηφ Υσξηφλ
66

 ηα Νεξηαλά 

ηα Μνπξηδηαλά 

ν Καθνχξνο 

30 ιεπηά 

30 ιεπηά 

35 ιεπηά 

Κεξακηψλ 26.ν Κάκπνη νη Κάκπνη 

ν Μαδαξφο θαη ε 

Σζαθίζηξα
67

 

 

15 ιεπηά 

Κεξακηψλ 27.ε Γξαθψλα ε Γξαθψλα 

ην Αισλάθη 

- 

30 ιεπηά 

Κεξακηψλ 28.νη Αριάδεο
68

 ν Αγ.Γεψξγηνο 

ε Παλαγηά 

ην Αιεηξνπβάξη 

ηα Υσξαθηαλά 

ν Λνχινο 

25 ιεπηά 

15 ιεπηά 

15 ιεπηά 

10 ιεπηά 

25 ιεπηά 

                                                                                                                                       
ηνπ ίδηνπ Γήκνπ θαη Δπαξρίαο. Βι.ηαπξάθε Ν., ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέξνο Γεχ-

ηεξνλ, 1890, ζει.14.   
63 Σα Παζαιηαλά είλαη ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Πχξγνπ Φεινλέξνπ Δπαξρίαο Κπδσλίαο ζηελ απνγξαθή ηνπ 

1881 θαη θψκε ηνπ ίδηνπ Γήκνπ θαη Δπαξρίαο ζε απηήλ ην 1900. Βι. αληίζηνηρα ηαπξάθε Ν., φ.π., 

Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.14, θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.16.  

Σν ζρνιείνλ πξηιίνπ έπξεπε λα κεηαηεζεί ζηα Παζζαιηαλά γηα λα απέρνπλ φια ηα ρσξηά απφ ην ζρν-

ιείν κηζή ψξα. Βι.έγγξαθν ππνζεκείσζεο 58.   
64 ηελ απνγξαθή ην 1881 ην ρσξηφ Νηεξέο Κπδσλίαο ρσξίζηεθε ζηα δχν θαηά ηε ζχζηαζε ησλ Γή-

κσλ. Σν έλα ζπκπεξηιήθζεθε ζην Γήκν Αιηθηαλνχ σο Νηεξέο θαη ην άιιν ζε απηφλ ηνπ Πχξγνπ Φε-
ινλέξνπ σο Γεξέο, πεξηιακβάλνληαο ην θαζέλα δηαθνξεηηθνχο νηθηζκνχο. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέ-

ξνο Γεχηεξνλ, ζει.13, 14 θαη παλάθε η., Πφιεηο θαη Υσξηά ηεο Κξήηεο, ηφκνο Β, 2006, ζει.588.       
65 εκεηψλεηαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900 σο Μεηφρη Υαηδή Καιηνηδή ηνπ Γήκνπ Πχξγνπ Φεινλέξνπ. 

Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υα-

λίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900,  ζει.16.    
66 Σν Νηφ Υσξηφ θαηαγξάθεηαη σο θψκε ηνπ Γήκνπ Πχξγνπ Φεινλέξνπ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο ζηελ 

απνγξαθή ηνπ 1881 (Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.14) θαη σο ρσξηφ ηνπ ίδηνπ Γήκνπ 

θαη Δπαξρίαο ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900. Βι. εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., 

ζει.16. Σν ζρνιείν έπξεπε λα κεηαηεζεί απφ ηα Νεξηαλά ζην Νηφ ρσξηφ δηφηη ν Καθνχξνο απείρε 35 

ιεπηά απφ ην Νην ρσξηφ ελψ απφ ηα Νεξηαλά κία ψξα θαη δέθα ιεπηά. Βι. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηη-

θή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901, Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ 

ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξ.πξση.132, αξ.δηεθπ.120.   
67 Ξερσξηζηά ρσξηά θαη θψκεο ζηηο απνγξαθέο 1881 θαη 1900 αληίζηνηρα. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέ-

ξνο Γεχηεξνλ, ζει.12 θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.15, αληί-

ζηνηρα.   
68 Υσξηφ ηνπ Γήκνπ Κεξακεηψλ, Δπαξρίαο Κπδσλίαο, νη Αριάδεο ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881 θαη θψκε 

ηνπ ίδηνπ Γήκνπ θαη επαξρίαο ζε απηήλ ηνπ 1900. Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.12 θαη 

ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.15.  
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Κεξακηψλ 29.ν Γέξσ Λάθ-

θνο
69

 

ε Πιαηπβφια 

ε θνπξαριάδα 

ην Σζηρινπίγαδνλ 

ηα ππιηάξηα 

ν Θπκληάο
70

 

25 ιεπηά 

25 ιεπηά 

30 ιεπηά 

35 ιεπηά 

40 ιεπηά 

Κεξακηψλ 30.ηα Κνληφπνπια ηα Κνληφπνπια 

ε Μαιάμα 

ην Καηνρψξη 

- 

30 ιεπηά 

30 ιεπηά 

    Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα σο ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα θά-

ησζη: Ο Έπαξρνο Κ. ηαπξαθάθεο πξφηεηλε ζπλνιηθά ηε δεκηνπξγία 30 ζρνιηθψλ πε-

ξηθεξεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία 30 αληίζηνηρσλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Κπδσλία, ε 

νπνία είρε πιεζπζκφ 22.660 άηνκα
71

. 

    Ο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ αλά δήκν ήηαλ ν εμήο: 

ΓΖΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΣΟΤ 

1900
72

 

ΑΡΗΘΜΟ ΥΟΛΔΗΧΝ 

Αιεθηαλνχ 3.505 6 

Λάθθσλ 3.884 5 

Πεξηβνιίσλ 5.340 6 

Αθξσηεξίνπ 2.349 3 

Πχξγνπ – Φεινλέξνπ 2.881 5 

Κεξακηψλ 3.612 5 

    Σα παξαθάησ ρσξηά ηεο Δπαξρίαο Κπδσλίαο, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ απνγξα-

θή 1900, έκεηλαλ εθηφο γλσκνδφηεζεο απφ ηνλ Έπαξρν
73

.  

                                                
69 Ο Γέξν Λάθνο είλαη έδξα ηνπ Γήκνπ Κεξακεηψλ θαη ρσξηφ θαηά ηελ απνγξαθή ηνπ 1881. Βι. ηαπ-

ξάθε Ν., φ.π., ζει.12. Κψκε ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ είλαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900. Βι.ζηελ εθεκ. «Δ-

πίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.15. Οη απνζηάζεηο ησλ ρσξηψλ ππιηάξηα θαη 

Θπκληάο ήηαλ ιίγν καθξηλέο απφ ην Γέξσ Λάθθν αιιά δελ ππήξρε άιιν ρσξηφ θαηαιιειφηεξν απφ 

απηφ σο έδξα. Βι.έγγξαθν ππνζεκείσζεο 66.     
70 Δίλαη ε θψκε Θπκηά ηνπ Γήκνπ Κεξακηψλ – Δπαξρίαο Κπδσλίαο ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900. Βι. ζηελ 

εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.15. 
71 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο»,  ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ 

Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.8. 
72 Γηα ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο βι. ζηελ εθεκ. ««Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., 

ζει.9. Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ππφινηπνπ πίλαθα βι. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παη-

δείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901, Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε 

αξ.πξση.132, αξ.δηεθπ.120.   
73 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ 

Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.14-16.  
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ΓΖΜΟ ΥΧΡΗΑ ΔΚΣΟ  

ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ 

ΚΑΣΟΗΚΟΗ 

Αιεθηαλνχ Πηζθνπή (εληαίν ρσξηφ κε Αγπηά 

ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε 

γλσκνδφηεζε) 

102 (καδί  κε ηελ Αγπηά) 

Αιεθηαλνχ Γξαθηαλά (εληαίν ρσξηφ κε ηα 

πθηαλά, ρσξηφ ην νπνίν ζπ-

κπεξηιακβάλεηαη ζηε γλσκνδφ-

ηεζε) 

10 (θαη ηα δπν ρσξηά καδί) 

Πεξηβνιίσλ Άγηνο Διεπζέξηνο 25 

Πεξηβνιίσλ Καηζηθαξηαλά 235 

Πεξηβνιηψλ Μεηφρη – Σνπαιηί
74

  709 

Πεξηβνιίσλ Σδνπκπαλά75 (εληαίν ρσξηφ κε 

ην Νεξνθνχξνπ, ρσξηφ ην νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε γλσκν-

δφηεζε) 

- 

Αθξσηήξην Κνπκαξέο 25 

Αθξσηήξην Πιαθνχξεο 20 

Αθξσηήξην Πξνθήηεο Ζιίαο 24 

    ε θάπνηεο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ε απφζηαζε ησλ ρσξηψλ απφ ην δηδαθηήξην δελ 

ππνρξέσλε ζε θνίηεζε ηνπο καζεηέο, γηαηί ήηαλ παξαπάλσ απφ κηζή ψξα. χκθσλα 

κε ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Δθπαηδεχζεσο φζνη θαηνηθνχζαλ ζε απφζηαζε παξαπάλσ ηεο 

κηζήο ψξαο απφ ηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ απαιιάζζνληαλ απφ ηελ ππνρξέσζε λα θνη-

ηήζνπλ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν απφ ην 6
ν
 έσο ην 9

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο

76
. Σα ρσξηά 

απηά ήηαλ 11 ζπλνιηθά απφ ηα 76 πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεη-

εο πνπ πξφηεηλε ν Έπαξρνο Κπδσλίαο.       

    Ο Έπαξρνο ειίλνπ Υαηδάθεο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 1900 απέζηεηιε απφ ηελ Πα-

ιαηφρσξα
77

 απάληεζε ζηε Ννκαξρία Υαλίσλ, εθαξκφδνληαο θαη ηελ εγθχθιην ηνπ 

                                                
74 ηελ απνγξαθή ηνπ 1881, ζην Γήκν Πεξηβνιίσλ ζεκεηψλεηαη «Πεξίρωξα πόιεωο Υαλίωλ (Σνπαιηί), 

ππαγόκελα εηο ηνλ δήκνλ Πεξηβνι. ήηνη Βαξνύζη, Πειεθαπίλα, Κνκκελαξηά, Άγηνο Βαζίιεηνο, Μπάξκνπ 

θ.η.ι.». Βι. ηαπξάθε Ν., ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.14, 15. 
75 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.15. 
76 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.2. 
77 Σν ρσξηφ Παιεφρσξα ήηαλ έδξα ηνπ Γήκνπ Παιενρψξαο, Δπαξρίαο ειίλνπ θαηά ηηο απνγξαθέο 

ηνπ 1881 θαη 1900. Βι.ηαπξάθε Ν, ηαηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέξνο Γεχηεξνλ, 1890, 

ζει.22 θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, 

Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.19, αληίζηνηρα. 
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πκβνχινπ επί ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ
78

, γλσκνδνηψληαο 

πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ ζηελ επαξρία ειίλνπ
79

. O Έπαξρνο 

ππέβαιιε μαλά έθζεζε γηα ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ζηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Παη-

δείαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηηο 8 Μαξηίνπ 1901 απφ ηελ Παιαηφρσξα, ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην ηεο Γηεχζπλζεο, ελεκεξψλνληαο πσο είρε ήδε απνζηείιεη γλσ-

κνδφηεζε ζηε Ννκαξρία απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1900 κε αίηεκα λα απνζηαιεί ζην 

χκβνπιν. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Δπάξρνπ ζα έπξεπε ζηε έιηλν λα 

δεκηνπξγεζνχλ 17 ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο θαη ζε 8 απφ απηέο λα ππάξρνπλ γξακκαην-

δηδαζθαιεία. Οη ππάξρνληεο πφξνη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ν κηθξφο πιεζπζκφο θά-

πνησλ ρσξηψλ ηεο Δπαξρίαο θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ ζε απηά, πα-

ξφιν πνπ απείραλ απφ ην θνληηλφηεξν ίδξπκα 1 ψξα ή θαη πεξηζζφηεξν. Θα έπξεπε νη 

καζεηέο ησλ ρσξηψλ απηψλ λα θνηηήζνπλ ζε φζν ην δπλαηφλ θνληηλφηεξεο πεξηθέξεη-

εο
80

.  

    χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Δπάξρνπ, ζηηο 8-3-1901, ηα παξαθά-

ησ ζρνιεία ήηαλ αλαγθαία ζηελ Δπαξρία ειίλνπ
81

 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γήκν Πα-

ιαηφρσξαο: 

ΓΖΜΟ ΔΓΡΔ ΥΟΛΔΗ-

ΧΝ (Υσξηφ, Θέζε) 

ΥΧΡΗΑ  

ΥΟΛΗΚΖ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ, 

ΚΑΣΟΗΚΟΗ 

ΑΠΟΣΑΖ Δ 

ΛΔΠΣΑ ΑΠΟ ΣΟ 

ΥΟΛΔΗΟ 

Παιαηνρψξαο 1. ε  

θιαβνπνχια
82

,  

Άγηνο Γεψξγηνο 

ε θιαβνπνχια 

ηα θαθηά83, 345 (ηα 2 

ρσξηά)  

ην  Βαζχξνπκα, 41 

5 ιεπηά 

45 ιεπηά 

 

45 ιεπηά 

                                                
78 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 11 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.3, 4. 
79 Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980. 
80 Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126.  
81 Βι. έγγξαθν ππνζεκ.80.  
82 ηε θιαβνπνχια ππήξρε ήδε θαηάιιειν ζρνιηθφ νίθεκα, ζχκθσλα κε ηελ πξνγελέζηεξε γλσκν-

δφηεζε ηνπ Δπάξρνπ ειίλνπ. Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπ-

κάηωλ 1900-1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 
1470/980. 
83 Σα θαθηά καδί κε ηε θιαβνπνχια απνγξάθνληαη σο ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Παιενρψξαο θαηά ην 1881 

θαη 1900 (σο θψκε). Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.23 θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθε-

κεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, 

ζει.20. Γελ ζπγρένληαη κε ηε «Υψξα θαθίσλ» ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ ηνπ Ννκνχ θαθίσλ. Βι. ζηελ 

εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.23.     
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ηα Υνπκνπζηαλά, 67 

χλνιν θαη. 453 

30 ιεπηά 

Παιαηφρσξαο 2. ηα Βνζηαλά, ηα 

Βνζηαλά 

ηα Βνζηαλά, 42 

ν Μνπζηάθνο, 131 

πληπρηαλά,  

ην Φαξάγθη, 

ηα Σζηζθηαλά84, 185 (ηα 

3 ρσξηά)  

Καιακηνχ85, 92  

χλνιν θαη. 450 

5 ιεπηά 

30 ιεπηά 

30 ιεπηά 

1 ψξα 

45 ιεπηά 

 

45 ιεπηά 

Παιαηνρψξαο 3. ν Βνπηάο –  

ν Βνπηάο 

ν Πειεθάλνο (απνηε-

ιείηαη απφ ηα επφκελα 

6 ρσξηά) 

ν Βνπηάο86 

ην Λεηβάδη 

ηα Βαξδηαλά 

ηα Φαιεξηαλά 

ην Φξακκέλν 

ν Κνηηχξνο87, 202 (ηα 6 

ρσξηά ) 

ην Υαζί, 194 

ηα Καηζηβειηαλά 

ηα Μεηφρηα88, 93 (ηα 2 

ρσξηά) 

 

 

 

- 

20 ιεπηά 

10 ιεπηά 

30 ιεπηά 

15 ιεπηά 

15 ιεπηά 

 

30 - 45 ιεπηά89 

30 ιεπηά 

20 ιεπηά 

                                                
84 Σα ρσξηά Σζηζθηαλά θαη Φαξάγγη αλαθέξνληαη καδί ζηηο απνγξαθέο ησλ εηψλ 1881 θαη 1900 ζηηο 

νπνίεο φκσο δελ ππάξρεη ην ρσξηφ πληπρηαλά, ην νπνίν δελ κλεκνλεχεηαη νχηε απφ ηνλ παλάθε η. 

ζην δίηνκν έξγν ηνπ «Πόιεηο θαη Υωξηά ηεο Κξήηεο». Βι. ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.23 

θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.20. Δδψ ν Έπαξρνο ινγάξηαζε 
καδί ηνπο θαηνίθνπο ησλ ηξηψλ ρσξηψλ. 
85 ηελ πξψηε γλσκνδφηεζή ηνπ ην Ννέκβξην ηνπ 1900, ν Έπαξρνο ειίλνπ ηφληδε πσο νη καζεηέο ησλ 

ρσξηψλ Μνπζηάθνπ, Σζηζθηαλψλ θαη Καιακηνχ ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο κε έδξα ηα Βνζηαλά, γηα λα 

πξνζεγγίζνπλ ην ζρνιείν ηνπο, ζα δηέξρνληαλ ρείκαξξν ν νπνίνο έπξεπε λα γεθπξσζεί. Βι. έγγξαθν 

ππνζεκ.82 κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980. 
86 Ο Βνπηάο, ην Λεηβάδη, ηα Βαξδηαλά, ηα Φαιεξηαλά θαη ην Φξακκέλν δελ αλαθέξνληαη ζηελ απνγξα-

θή ηνπ 1900, ελψ ζεκεηψλεηαη ν Κνηηήξνο θαη ν Πειεθάλνο. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.19. Σν ρσξηφ Πειεθάλνο είλαη γξακκέλν κε ηέηνην ηξφπν ζην έγγξαθν 

ηνπ Δπάξρνπ – ζαλ παξέλζεζε – ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα έμη πξναλαθεξφκελα ρσξηά σο ζπλνηθί-

εο ηνπ. Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126. 
87 Σν ζπγθεθξηκέλν ρσξηφ ζην έγγξαθν ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1900 ζεκεηψλεηαη σο Κχηπξνο, ζε απηφ 
ηεο 8εο Μαξηίνπ 1901 Κνίηπξνο, ελψ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900 Κνηηήξνο. Βι. έγγξαθν ππνζ.82 κε 

αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980, έγγξαθν ππνζ. 86 κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126 θαη ζηελ εθεκ. «Δ-

πίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξί-

νπ 1900, ζει.19.  
88 Σα κεηφρηα είλαη κηθξνζπλνηθηζκνί ζε θηήκαηα, ζηνπο νπνίνπο δηέκελαλ πξνζσξηλά  θαηά ηελ πεξί-

νδν ηεο θαιιηέξγεηαο θαη ζπγθνκηδήο. Δίλαη επίζεο κηθξέο κνλέο, κε εθθιεζία θαη θηήκαηα, πνπ αλή-
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χλνιν θαη.489 

Παιαηνρψξαο 4. ν Αζθελδπιέο – 

ν Αζθελδπιέο
90

 

ν Αζθελδπιέο, 113 

ν Αδσυξέο91, 101 

νη ηξάηνη 

νη Αριαδηάθνη, 48 (ηα 2 

ρσξηά) 

ν Πιαηαληάο, 12 

ην Πξνδξφκη, 105 

χλνιν θαη.379 

5 ιεπηά 

45 ιεπηά 

1 ψξα 

1 ψξα 

 

15 ιεπηά 

45 ιεπηά 

Παιαηφρσξαο 5. ε αξαθήλα
92

, 

Μπεγηαλά
93

 

ν ηαπξφο  

ηα Γειηαλά, 92 (ηα 2 

ρσξηά) 

(ην) Μεζφξνπκα 

ν Υφλδξνπ, 33 (ηα 2 

ρσξηά) 

ηα Γξεγνξηαλά, 55 

ην Κεθάιη  

ηα Βεξηβηαλά, 12 (ηα 2 

ρσξηά) 

ην Κνληνθπλήγη, 80 

30 ιεπηά 

30 ιεπηά 

 

30 ιεπηά 

30 ιεπηά 

 

4094 ιεπηά 

10 ιεπηά 

1095 ιεπηά 

 

1 ψξα 

                                                                                                                                       
θνπλ ζε κεγαιχηεξν κνλαζηήξη - ην θεθαινκνλάζηεξν - απφ ην νπνίν δηνηθνχληαη. Βι. παλάθε η., 

Πφιεηο θαη Υσξηά ηεο Κξήηεο, Σφκνο Β, ζει.535, 536    
89 Σξηάληα ιεπηά απείραλ νη πιεζηέζηεξεο ζπλνηθίεο θαη ζαξάληα πέληε νη απψηεξεο ηνπ ζπγθεθξηκέ-

λνπ ρσξηνχ απφ ηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε γλσκνδφηεζε ηνπ Δπάξρνπ ην Ννέκ-

βξην ηνπ 1900. Βι. έγγξαθν ππνζεκ.82 κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980.  
90 Ο Έπαξρνο ειίλνπ είρε ελεκεξψζεη ζηελ πξψηε γλσκνδφηεζή ηνπ πσο ην ζρνιείν ζην ρσξηφ Α-

ζθελδπιέο θαζψο θαη εθείλα ησλ ρσξηψλ θιαβνπνχια, Βνζηαλά θαη Βνπηάο ιεηηνπξγνχζαλ ήδε ζηελ 

Δπαξρία ειίλνπ. ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν δηαηχπσζε θαη ηελ πξφηαζή ηνπ πσο ζα έπξεπε λα ιεη-

ηνπξγήζνπλ ζην Γήκν Παιαηνρψξαο, εθηφο απφ απηά ηα ηέζζεξα ζρνιεία, αθφκε άιια δχν, ην έλα 

ζηελ πεξηθέξεηα αξαθήλαο θαη ην άιιν ζηελ θσκφπνιε ηεο Παιαηφρσξαο. Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν 

«Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901, Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ 
ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980. 
91 Σν ζπγθεθξηκέλν ρσξηφ ζην έγγξαθν ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 1900 ζεκεηψλεηαη σο Αδνγεξέο θαη ζε 

απηφ ηεο 8εο Μαξηίνπ 1901 σο Αδσυξέο, αθξηβψο φπσο θαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900. Βι.έγγξαθα 

ππνζ. 90 κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980, ππνζ.86 κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126 θαη ζηελ εθεκ. 

αληίζηνηρα. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.19 αληίζηνηρα. 
92 Απνθιεηφηαλ απφ ηηο γχξσ ηεο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ιφγσ ησλ βνπλνζεηξψλ πνπ ηελ πεξηθιείαλε, κε 

απνηέιεζκα ε θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζε απηέο λα είλαη δπζρεξήο. Σα παηδηά απηήο ηεο ζρνιηθήο πεξηθέ-

ξεηαο ήηαλ αξθεηά. Βι. έγγξαθν ππνζεκ.90 κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980.   
93 Οηθηζκφο ή ρσξηφ κε απηφ ην φλνκα δελ ππάξρεη ζηηο απνγξαθέο 1881, 1900. Πάλησο ε πξφηαζε ηνπ 

Δπάξρνπ ζηελ πξψηε γλσκνδφηεζε ήηαλ λα ηδξπζεί εθεί ην ζρνιηθφ νίθεκα. Βι. έγγξαθν ππνζεκ. 90 

κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980.  
94 ηε δεχηεξε γλσκνδφηεζε ηνπ Δπάξρνπ ε απφζηαζε ησλ Γξεγνξηαλψλ απφ ηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ 
είλαη δηαηππσκέλε κε αθξίβεηα, δειαδή 40 ιεπηά, αληίζεηα κε ηελ πξψηε φπνπ αλαθέξεηαη «πεξί ηελ 

εκίζεηαλ ώξαλ». Βι. έγγξαθα ππνζ. 86. κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126 θαη ππνζεκ. 90 κε αξηζκφ 

πξση./δηεθπ. 1470/980. 
95 ην πξψην έγγξαθν ηνπ Δπάξρνπ Υαηδάθε ην Κεθάιη θαη ηα Βεξηβηαλά είλαη «εγγύηαηα θείκελα» 

ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ζην δεχηεξν ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο ρξφλνο «10 ιεπηά». Βι.έγγξαθα 

ππνζ. 90 θαη 86.     
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χλνιν θαη. 272  

Παιαηνρψξαο 6.ε Παιαηνρψξα
96

, 

ε Παιαηνρψξα 

ε Παιαηνρψξα, 186 

ηα Σζαιηαλά 

(ην) Βαζηιάθε, 98 (ηα 

2 ρσξηά) 

νη Αλχδξνη97, 109 

χλνιν θαη.393. 

- 

1 ψξα 

1 ψξα 

 

1 ψξα 

Παιαηνρψξαο 7. ν Βιεζηάο, ην 

Κάδξνο
98

 

ην Βνξεηλφ99,  

ην Κάδξνο, 131 (ηα 2 

ρσξηά) 

ν Βιεζηάο 100, 127 

χλνιν θαη. 258 

20 ιεπηά 

10 ιεπηά 

 

20 ιεπηά 

    Οπζηαζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε γλσκνδφηεζε φζνλ αθν-

ξά ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Γήκνπ Παιαηνρψξαο, Δπαξρίαο ειίλνπ δελ ππήξ-

ραλ. Σν Ννέκβξην ηνπ 1900 ν Υαηδάθεο είρε ελεκεξψζεη ην χκβνπιν πσο νη ζρνιη-

θέο πεξηθέξεηεο ζηε θιαβνπνχια (1), ζηα Βνζηαλά (2), ζην Βνπηά (3) θαη ζηνλ Α-

ζθελδπιέ (4) ιεηηνπξγνχζαλ ήδε. Πξφηεηλε ηελ ίδξπζε δπν αθφκε ζρνιηθψλ πεξηθε-

ξεηψλ ζηε αξαθήλα (5) θαη ζηελ Παιαηφρσξα (6), ελψ άθεζε ζηελ θξίζε ηνπ πκ-

βνχινπ αλ ζα ιεηηνπξγνχζε απηή ηνπ Βιεζηά (7), φπσο ηε ζρνιηθή ρξνληά 1899-

                                                
96 Ο πιεζπζκφο ηεο Παιαηφρσξαο ην Ννέκβξην ηνπ 1900 αλεξρφηαλ ζηνπο 186 θαηνίθνπο θαη αχμαλε 

θάζε κέξα κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ εγθαζίζηαλην εθεί, ψζηε λα αζρνιεζνχλ κε ην εκπφξην. Βι. έγγξαθν 

ππνζεκ.90.    
97 Σα παηδηά ησλ ρσξηψλ Σζαιηαλά, Βαζηιάθε, Αλχδξνη ήηαλ αδχλαηνλ λα θνηηήζνπλ ζε άιιεο ζρνιη-

θέο πεξηθέξεηεο, αθνχ έπξεπε λα δηαλχζνπλ απφζηαζε δχν σξψλ πεξίπνπ. Βι. έγγξαθν ππνζεκ.90.    
98 Σν Κάδξνο άλεθε ζην Γήκν Καληάλνπ θαη ζηηο δπν απνγξαθέο (1881-1900). Βι. ηαπξάθε Ν., ηα-

ηηζηηθή ηνπ Πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο, Μέξνο Γεχηεξνλ, 1890, ζει.21 θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθε-

κεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, 

ζει.20. Ο Έπαξρνο ειίλνπ ζεκείσζε πσο ην Κάδξνο άλεθε ζε απηφλ ην Γήκν. Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν 

«Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901, Διιελνδηδαζθαιηθέο εμεηάζεηο θαη 
ρνιηθέο Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980. 
99 Αλαθέξεηαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1881 φρη φκσο θαη ζε απηή ηνπ 1900. Άλεθε ζην Γήκν Καληάλνπ. 

Βι.ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ, ζει.21.   
100 Οη καζεηέο ηνπ ρσξηνχ Βιεζηά, Γήκνπ Παιαηνρψξαο αληηκεηψπηδαλ πξφβιεκα θνίηεζεο. Σν ρσξηφ 

αξηζκνχζε 127 θαηνίθνπο θαη νη πιεζηέζηεξεο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο, απηέο ηνπ Καθνδηθείνπ, Γήκνπ 

Καλδάλνπ θαη ηεο Παιαηφρσξαο, νκψλπκνπ Γήκνπ, απείραλ 1 ψξα θαη 45 ιεπηά. Ο Βιεζηάο θαη ην 

Κάδξνο, ρσξηφ ηνπ Γήκνπ Καλδάλνπ απνηέιεζαλ κηα μερσξηζηή ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη νη θάηνηθνί 

ηνπο είραλ ηδξχζεη κεηαμχ ησλ δχν ρσξηψλ δηδαθηήξην ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά, 1899-1900. 

Ζ επαλίδξπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο, αθελφηαλ απφ ηνλ Έπαξρν ειίλνπ ζηελ θξί-

ζε ηνπ πκβνχινπ. Βι. έγγξαθν ππνζεκ.98. κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980. χκθσλα κε ηε δεχηε-

ξε γλσκνδφηεζε ηνπ Δπάξρνπ ειίλνπ, ην ζρνιείν έπξεπε λα ηδξπζεί ζην ρσξηφ Βιεζηάο ζηε ζέζε 

Κάδξνο, λα αλήθεη ζην Γήκν Παιαηνρψξαο θαη λα θνηηνχλ ζε απηφ καζεηέο ηνπ ρσξηνχ Βιεζηάο (Γή-
κνπ Παιαηνρψξαο) θαη ησλ ρσξηψλ Κάδξνο (Γήκνπ Καλδάλνπ) θαη Βνξεηλφ. Ο Έπαξρνο ειίλνπ, ζηε 

ίδηα γλσκνδφηεζε, πξφηεηλε ηε ιεηηνπξγία γξακκαηνδηδαζθαιείσλ ζηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο Βιεζηά, 

Παιαηνρψξαο, αξαθήλαο θαη Αζθελδπιέ. Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδεί-

αο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ 

πξση./δηεθπ. 181/126. Σν ρσξηφ Βνξεηλφ άλεθε θη απηφ ζην Γήκν Καλδάλνπ ζχκθσλα κε ηελ απνγξα-

θή ηνπ ηαπξάθε Ν., φ.π., Μέξνο Γεχηεξνλ,ζει.21.       
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1900. ην δεχηεξν έγγξαθν πξνηείλνληαη αθξηβψο νη ίδηεο επηά ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο 

απφ ηνλ Έπαξρν
101

. 

    ηελ πξνγελέζηεξε γλσκνδφηεζή ηνπ ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 1900, ν Έπαξρνο είρε 

δψζεη ηελ αθφινπζε κνξθή ζηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Γήκνπ Καλδάλνπ
102

.    

ΓΖΜΟ ΥΟΛΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔ-

ΡΔΗΑ 

ΥΧΡΗΑ ΑΠΟΣΑΖ Δ ΛΔΠΣΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Καλδάλνπ 1. Καθνδηθείνπ πλνηθίεο Καθνδηθείνπ 

Κάδξνο  

Ξεληαλά  

Μαρηά  

Παιεθαξηαλά 

Μαρκνπζηαλά  

Κνπινπξίδαη 

10-30 ιεπηά 

45 ιεπηά 

30-40 ιεπηά 

-//- 

-//- 

-//- 

-//- 

Καλδάλνπ 2. Άγηνη Παηέξεο  Γξεγνξηαλά  

θαθφο  

Πιεκεληαλά 

Κνπεηνί  

5 ιεπηά 

15 ιεπηά 

20 ιεπηά 

10 ιεπηά 

Καλδάλνπ 3. Υσξίο φλνκα, νχηε 

έδξα.  

πλνηθίεο θαη ρσξηά 

πέξημ ηνπ Γήκνπ Καλ-

δάλνπ. 

Όρη πεξηζζφηεξν απφ 

20 ιεπηά.  

Καλδάλνπ 4. ηξνβιαίο ηξνβιαίο  

Σδαληαλά 

Κνπληνπδηαλά (213 

θάηνηθνη) 

-  

Καλδάλνπ 5.πήλα πήλα (94 θάηνηθνη) -  

    ηηο 8 Μαξηίνπ 1901 νη ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο πνπ πξφηεηλε ν Έπαξρνο γηα ην Γήκν 

Καλδάλνπ ήηαλ νη αθφινπζεο
103

: 

ΓΖΜΟ ΔΓΡΔ  

ΥΟΛΔΗΧΝ 

(Υσξηφ, Θέζε) 

ΥΧΡΗΑ  

ΥΟΛΗΚΖ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ, 

ΚΑΣΟΗΚΟΗ 

ΑΠΟΣΑΖ  

Δ ΧΡΑ / ΛΔΠΣΑ 

ΑΠΟ ΣΟ  

ΥΟΛΔΗΟ 

Καλδάλνπ 8. (ζπλερίδεηαη ε 

κέηξεζε απφ ηνλ 

πίλαθα ηνπ Γήκνπ 

ηα Μεληαλά 

ν Καληζθάδνο 

ην Αξκί, 157 (θαη ηα 

30 ιεπηά 

35 ιεπηά 

10 ιεπηά 

                                                
101 Βι. έγγξαθν ππνζεκ.100 κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126. 
102 Βι. έγγξαθν ππνζεκ.98 κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980. 
103 Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126.      
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Παιαηφρσξαο).  

ην Καθνδηθείνλ
104

 , 

ν Αξρηζηξάηεγνο 

ηξία ρσξηά) 

ην Βετιίηηθν105, 52 

ηα Σδηλαιηαλά 

ηα Λπρληαλά, 46 (θαη 

ηα δπν ρσξηά) 

ηα Αβδνπιηαλά 

ηα Παξδαιηαλά, 74 (θαη 

ηα δπν ρσξηά) 

ηα Ακνπζθιηαλά, 75 

πλ.θαη.404 

 

5 ιεπηά 

15 ιεπηά 

10 ιεπηά 

 

10 ιεπηά 

10 ιεπηά 

 

10 ιεπηά 

 

Καλδάλνπ 9.ε Κνπινπξίδα, ε 

Κνπινπξίδα  

ηα Παιεθαξηαλά 

ε Κνπινπξίδα 

ηα Μακνπζηαλά106, 108 

(θαη ηα ηξία ρσξηά) 

Μαρηά 

Ξεληαλά, 72 (θαη ηα δπν 

ρσξηά) 

ν θαθφο, 85 

πλ.θαη.265 

10 ιεπηά 

5 ιεπηά 

10 ιεπηά 

 

15 ιεπηά 

20 ιεπηά 

 

15 ιεπηά 

Καλδάλνπ 10.ηα Γξεγνξηαλά, 

ηα Γηπφηακα – νη 

Άγηνη Παηέξεο 
107

 

ηα Γξεγνξηαλά, 67 

νη Κνπεηνί, 67 

ηα Πιηκεληαλά, 83 

πλ.θαη.217 

5 ιεπηά 

10 ιεπηά 

15 ιεπηά 

Καλδάλνπ 11. (νη) ηξνβιαίο, 

(νη) ηξνβιαίο
108

  

(νη) ηξνβιαίο, 161 

ηα Σδαληαλά, 43 

5 ιεπηά 

1 ψξα θαη 20 ιεπηά 

                                                
104 Ο Έπαξρνο ειίλνπ ζεκείσζε ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα Καθνδηθείνπ ζην Γήκν Καλδάλνπ, 

ζηελ πξψηε γλσκνδφηεζή ηνπ πξνο ηε Ννκαξρία Υαλίσλ, πσο εθεί ππήξρε επαξθέο πξνζσπηθφ δηδα-

ζθάισλ θαη θνηηνχζαλ αξθεηνί καζεηέο. Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ 
Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901, Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ 

πξση./δηεθπ. 1470/980. 
105 Κψκε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 1900 σο Μπετιίηηθν ζην Γήκν Καλδάλνπ. Βι. ζηελ ε-

θεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 

Ννεκβξίνπ 1900, ζει.20.  
106 ην έγγξαθν ηεο ππνζεκ.104 (κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980) αλαθέξεηαη ε πεξηνρή σο Μαρ-

κνπζηαλά.   
107 Ο Έπαξρνο πξφηεηλε ζηελ πξψηε γλσκνδφηεζή ηνπ πξνο ηε Ννκαξρία Υαλίσλ, ην Ννέκβξην ηνπ 

1900, ηε δεκηνπξγία δεχηεξεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο ζηε ζέζε Άγηνη Παηέξεο φπνπ είρε ήδε ηδξπζεί 

ήδε ζρνιηθφ νίθεκα θαηάιιειν. Δθεί ζα θνηηνχζαλ καζεηέο απφ ηα ρσξηά Γξεγνξηαλά (5 ιεπηά), 

θαθφο (15 ιεπηά), Πιεκεληαλά (20 ιεπηά) θαη Κνπεηνί (10 ιεπηά). Βι. έγγξαθν ππνζεκ.104 κε αξηζ-

κφ πξση./δηεθπ. 1470/980.       
108 Ζ αλάγθε ιεηηνπξγίαο γξακκαηνδηδαζθαιείνπ ζηνπο κεκνλσκέλνπο ζπλνηθηζκνχο ηνπ ρσξηνχ 

ηξνβιαίο ηνπ Γήκνπ Καλδάλνπ εθθξάδεηαη απφ ηνλ Έπαξρν ζηελ πξψηε γλσκνδφηεζε. Σν ρσξηφ 

ηξνβιαίο κε ηηο ζπλνηθίεο Σδαληαλά θαη Κνπληνπδηαλά αξηζκνχζε πεξί ηνπο 213 θαηνίθνπο θαη δελ 

ππήξρε εγγχο θάπνηα ζρνιηθή πεξηθέξεηα. Οη ζπλνηθηζκνί ηνπ ρσξηνχ πήλα αξηζκνχζαλ 94 θαηνίθνπο 

θαη ε πιεζηέζηεξε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ήηαλ απηή ηεο Καλδάλνπ ε νπνία απείρε 1 θαη ½ ψξα. Με απηφ 

ην επηρείξεκα αθήλεη λα ελλνεζεί πσο θη εθεί πξέπεη λα ηδξπζεί γξακκαηνδηδαζθαιείν. Βι. Η.Α.Κ. ζην 
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ηα Κνληνπδηαλά, 9 

πλ.θαη.213 

1 ψξα 

Καλδάλνπ 12.ε Κάλδαλνο
109

, 

ε Κάλδαλνο 

 

ε Κάλδαλνο, 63 

ην Αληζαξάθη, 133 

ν Κνπθαισηφο 

ηα Σδαγθαξαιηαλά 

Βακβαθάδνο, 78 (θαη 

ηα ηξία ρσξηά) 

ηα Λακππξηαλά 

ηα ηδεξηαλά, 54 (θαη 

ηα δπν ρσξηά) 

ν Σξαρεληάθνο, 114 

πλ.θαη.442 

5 ιεπηά 

20 ιεπηά 

10 ιεπηά 

15 ιεπηά 

20 ιεπηά 

 

10 ιεπηά 

10 ιεπηά 

 

15 ιεπηά 

    Οπζηαζηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε γλσκνδφηεζε φζνλ αθν-

ξά ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ Γήκνπ Καλδάλνπ, Δπαξρίαο ειίλνπ ππήξραλ θαη 

επέθεξαλ κείσζε ηεο απνζηάζεσο απφ ηα ρσξηά ζηα ζρνιεία. ηελ πξψηε γλσκνδφ-

ηεζή ηνπ ν Υαηδάθεο έζηειλε ηα παηδηά ησλ ζπλνηθηψλ Ξεληαλά, Μαρηά, Παιεθαξηα-

λά, Μαρκνπζηαλά, Κνπινπξίδαη, εάλ γεθπξσλφηαλ ν πνηακφο Βιεηίαο ή Καθνδηθηψ-

ηεο, ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα Καθνδηθείνπ, πξνο ηελ νπνία έπξεπε λα δηαλχνπλ απφ-

ζηαζε 30 – 40 ιεπηά
110

. ηελ ηειηθή γλσκνδφηεζή ηνπ φκσο πξνηείλεη ηα ρσξηά απηά 

λα ζπζηήζνπλ κηα μερσξηζηή ζρνιηθή πεξηθέξεηα κε έδξα ην ρσξηφ Κνπινπξίδα. Έ-

ηζη ηα παηδηά ζα έπξεπε λα δηαλχζνπλ πνιχ κηθξφηεξεο απνζηάζεηο απφ 5 έσο 20 ιε-

πηά.  ηελ ίδηα ζρνιηθή πεξηθέξεηα κεηαθέξζεθε θαη ην ρσξηφ θαθφο, ελψ αξρηθά 

είρε εληαρζεί ζε απηή ησλ Αγίσλ Παηέξσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ρσξηφ απείρε θαη απφ 

ηηο δπν ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο 15 ιεπηά, αιιά κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ν Έπαξρνο ήζειε 

λα εληζρχζεη πιεζπζκηαθά ηελ πεξηθέξεηα Κνπινπξίδαο θαη λα απνζπκθνξήζεη ησλ 

Αγίσλ Παηέξσλ
111

. Τπελζπκίδνπκε εδψ πσο, ζχκθσλα κε ηελ πξψηε γλσκνδφηεζε 

                                                                                                                                       
θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ 

ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980. Πάλησο θαη ζηε δεχηεξε γλσκν-

δφηεζε ζηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ρσξηψλ ηξνβιαίο, Γξεγνξηαλά θαη Κνπινπξίδα ν Έπαξρνο 

πξφηεηλε ηε ιεηηνπξγία γξακκαηνδηδαζθαιείσλ. Βι Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε 

Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε 

αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126.        
109 Ο Έπαξρνο ειίλνπ ζηελ πξψηε γλσκνδφηεζε ηνπ πξφηεηλε σο ηξίηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ζην Γήκν 

Καλδάλνπ κε έδξα ηελ Κάλδαλν ζηε ζρνιή ηεο νπνίαο ζα θνηηνχζαλ νη καζεηέο ησλ γεηηνληθψλ ρσ-
ξηψλ θαη ζπλνηθηψλ πνπ δελ απείραλ πεξηζζφηεξν απφ 20 ιεπηά. Βι. έγγξαθν ππνζεκ.108 κε αξηζκφ 

πξση./δηεθπ. 1470/980.   
110 Βι. έγγξαθν ππνζεκ.108 κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980. 
111 Πξάγκαηη κε ηε κεηαθνξά απηή ε ζρνιηθή πεξηθέξεηα Αγίσλ Παηέξσλ αξηζκνχζε 217 θαηνίθνπο 

θαη ηεο Κνπινπξίδαο 265, απφ 302 θαη 180 αληίζηνηρα. Βι. θαηά ζεηξά ηα δπν έγγξαθα ηεο ππνζεκ. 

108.  
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ηνπ Δπάξρνπ, νη καζεηέο ηνπ ρσξηνχ Κάδξνο θνηηνχζαλ ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ηνπ 

Βιεζηά, ηνπ Γήκνπ Παιαηνρψξαο, κε ηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ λα απέρεη κφιηο 10 ιε-

πηά θαη ζην Καθνδίθεην φπνπ ε απφζηαζε ήηαλ 45 ιεπηά
112

. Πάλησο ζηε κεηαγελέ-

ζηεξε γλσκνδφηεζε πξνο ην χκβνπιν, ν Έπαξρνο θαηαηάζζεη ηνπο καζεηέο ηνπ 

ρσξηνχ Κάδξνο κφλν ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα ηνπ Βιεζηά, Γήκνπ Παιαηνρψξαο, πα-

ξφιν πνπ θαη ν ίδηνο ηφληδε πσο άλεθε ζην Γήκν Καλδάλνπ
113

. Ζ επηινγή απηή έγηλε 

γηαηί ηα παηδηά ήζειαλ 10 ιεπηά γηα λα θηάζνπλ ζην ζρνιείν ηνπ Βιεζηά θαη 45 ιε-

πηά γηα ην ζρνιείνπ ηνπ Καθνδηθείνπ. Οη κεκνλσκέλνη ζπλνηθηζκνί ηνπ ρσξηνχ πή-

λα πνπ απνηέιεζαλ ζρνιηθή πεξηθέξεηα ζηελ πξψηε γλσκνδφηεζε, ζηε δεχηεξε α-

πνπζηάδνπλ.    

 ην Γήκν Κακπάλνπ έπξεπε λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα παξαθάησ ζρνιεία
114

: 

                                                
112 Βι. έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980, ππνζεκ.108. 
113 Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126.        
114 Βι. έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126, ππνζεκ.113.  

 

ΓΖΜΟ ΔΓΡΔ ΥΟΛΔΗΧΝ  

(Υσξηφ, Θέζε) 

ΥΧΡΗΑ ΥΟΛΗΚΖ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ,  

ΚΑΣΟΗΚΟΗ 

ΑΠΟΣΑΖ  

Δ ΧΡΑ / ΛΔΠΣΑ 

ΑΠΟ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ 

Κακπαλνχ 13. ηα Παπαδηαλά,  

ηα Παπαδηαλά 

ηα Παπαδηαλά 

ν Μεξηέο, 83 (ηα δχν 

ρσξηά) 

ηα Σεκέληα, 154 

ε Μάδα, 94 

ην Επκβξνχ, 45 

πλ.θάη.376 

- 

10 ιεπηά  

 

15 ιεπηά  

15 ιεπηά 

5 ιεπηά  
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    Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε γλσκνδφ-

ηεζε ηνπ Μαξηίνπ 1901, είλαη ηα θάησζη: Ο Έπαξρνο ειίλνπ Υαηδάθεο πξφηεηλε 

ζπλνιηθά ηε δεκηνπξγία 17 ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ηε ιεηηνπξγία 17 αληίζηνηρσλ 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηε έιηλν, ε νπνία είρε πιεζπζκφ 7.938 άηνκα
120

. 

 

 

                                                
115 Οη πιεζηέζηεξεο ζπλνηθίεο ηεο θάθεο απείραλ απφ ην ζρνιείν ηνπ Κακπαλνχ 40 ιεπηά θαη απψηε-

ξεο 1 ψξα. Βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε αξηζκφ πξση./δηεθπ. 1470/980. 
116 ηελ πξνγελέζηεξε γλσκνδφηεζε ν Έπαξρνο αλέγξαθε ηελ πεξηνρή σο Δπαλσρψξη. Βι. έγγξαθν 

ππνζ.115.  
117 ηελ πξνγελέζηεξε γλσκνδφηεζε ηνπ Ννεκβξίνπ 1900 ν Έπαξρνο νινθιήξσζε ηελ πξφηαζή ηνπ 

ζεκεηψλνληαο πσο ζε φια ηα ρσξηά πνπ πξφηεηλε ζα έπξεπε λα νηθνδνκεζνχλ δηδαθηήξηα. Ζ θαηάιιε-

ιε ζέζε νηθνδνκήο θπζηθά ήηαλ απφθαζε κεραληθνχ. Ο Έπαξρνο ειίλνπ .Υαηδάθεο δεηεί απφ ηε 

Ννκαξρία Υαλίσλ λα δηαβηβάζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζηε Γηεχζπλζε Παηδείαο. Βι.έγγξαθν ππνζεκ.115. 
118 Μεηαμχ Λεηβαδά θαη Μνλήο, ν Έπαξρνο ηνλίδεη φηη δηέξρεηαη ν ρείκαξξνο ηεο Αγίαο Δηξήλεο, ν 

νπνίνο ήηαλ αλάγθε λα γεθπξσζεί. Βι.έγγξαθν ππνζεκ. 115.   
119 Υσξηφ πνπ ζεκεηψλεηαη απφ ην παλάθε η. ζην δίηνκν έξγν ηνπ ρσξίο άξζξν. Βι.παλάθε η., 

Πφιεηο θαη Υσξηά ηεο Κξήηεο, β ηφκνο, 2006, ζει.434.  
120 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, Δλ 

Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.8. 

Κακπαλνχ 14.ην Ρνδνβάλη, ε Κεθά-

ια 

ην Ρνδνβάλη, 238 

ηα Κακάξηα 

νη Αεδνλνί, 177 (ηα δχν 

ρσξηά) 

ε Λεηβάδα, 93 

ν Αγξηιέο, 183 

πλ.θαη.691 

- 

15 ιεπηά  

20 ιεπηά  

 

15 ιεπηά  

15 ιεπηά  

Κακπαλνχ 15. Κακπαλνχο,  

ην Κακπαλνχ 

Κακπαλνχο, 412 

ηα Μαξάιηα, 88 

ε θάθε, 198 

ην Αξγαζηήξη, 115 

πλ.θαη. 813 

5 ιεπηά 

15 ιεπηά 

40 έσο 60 ιεπηά115 

30 ιεπηά 

Κακπαλνχ 16. ην Απαλερψξη
116

, ην 

Απαλερψξη  

ην Απαλερψξη, 308 

ε Αγία Δηξήλε, 239 

ν Πξελέο, 224 

ηα Σζηζθηαλά, 53 

πλ.θαη.824 

5 ιεπηά 

30 έσο 45 ιεπηά 

30 ιεπηά 

50 ιεπηά 

Κακπαλνχ 17. ν Λεηβαδάο
117

,  

ν Λεηβαδάο  

(Γξακκαηνδηδαζθαιείν) 

ν Λεηβαδάο, 129 

ε Μνλή118, 145 

 Κνπζηνγέξαθνλ119, 134 

πλ.θαη.408 

- 

40 ιεπηά 

20 ιεπηά 
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    Ο αξηζκφο ζρνιείσλ αλά Γήκν ζηελ επαξρία ειίλνπ ήηαλ ν εμήο: 

ΓΖΜΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΚΑΣΑ 

ΣΖΝ ΑΠΟΓΡΑΦΖ ΣΟΤ 

1900
121

 

ΑΡΗΘΜΟ ΥΟΛΔΗΧΝ 

Παιαηνρψξαο 2.893 7 

Καληάλνπ 1.900 5 

Κακπαλνχ 3.145 5 

    Σα παξαθάησ ρσξηά ηεο Δπαξρίαο ειίλνπ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ απνγξαθή 

1900, έκεηλαλ εθηφο γλσκνδφηεζεο απφ ηνλ Έπαξρν
122

.  

ΓΖΜΟ ΥΧΡΗΑ ΔΚΣΟ  

ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ 

ΚΑΣΟΗΚΟΗ 

Παιαηνρψξαο Άγηνο Θεφδσξνο 101 

Παιαηνρψξαο παληάθνο θαη Κάιακνο 33 

Καλδάλνπ Γξπο   19 

Καλδάλνπ Φιψξηα 10 

Καλδάλνπ πίλα 94 

Κακπαλνχ νχγηα 17 

Κακπαλνχ Σδαγθαξάθνο 16 

    ε θάπνηεο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ε απφζηαζε ησλ ρσξηψλ απφ ην δηδαθηήξην δελ 

ππνρξέσλε ζε θνίηεζε ηνπο καζεηέο, γηαηί ήηαλ παξαπάλσ απφ 30 ιεπηά. Σα ρσξηά 

απηά ήηαλ ζπλνιηθά 20 απφ ηα 92 ρσξηά πνπ θαηαγξάθεη ν Έπαξρνο ειίλνπ Υαηδά-

θεο. Ξερσξηζηέο πεξηπηψζεηο απνηεινχζαλ ηα ρσξηά Υαζί ηνπ Γήκνπ Παιαηνρψξαο 

θαη Αγία Δηξήλε Γήκνπ Κακπαλνχ ζηα νπνία νη απνζηάζεηο ησλ ζπλνηθίσλ θπκαίλν-

ληαλ απφ ην φξην ησλ 30 ιεπηψλ έσο ηα 45.  

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Οη Έπαξρνη θαη νη Ννκαξρηαθνί Δπηζεσξεηέο θιήζεθαλ λα ζπληάμνπλ γλσκνδνηή-

ζεηο, νη νπνίεο είραλ δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα ζρνιεία πνπ ηειηθά ηδξχζεθαλ ηελ ε-

πφκελε ζρνιηθή ρξνληά 1901-1902.  Γηα παξάδεηγκα, παξφιν πνπ ν Έπαξρνο Κηζά-

                                                
121 Γηα ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο βι. ζηελ εθεκ. ««Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., 

ζει.9. Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ππφινηπνπ πίλαθα βι. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παη-

δείαο θ Θξεζθεπκάηωλ 1900-1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ ρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηφ έγγξαθν κε α-

ξηζκφ πξση./δηεθπ. 181/126.       .  
122 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», φ.π., ζει.19-21 θαη έγγξαθν ππν-

ζεκ.121.  
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κνπ πξφηεηλε ηελ ίδξπζε ελφο ζρνιείνπ ζηε ζέζε Αγία Σξηάο γηα ηα ρσξηά «ην Γαβα-

ινκνύξη, ην Μνύιεηε θαη νη Βνύβεο», ηειηθά ηδξχζεθαλ μερσξηζηά ζρνιεία γηα ηα ηξία 

ρσξηά. ε άιιε πεξίπησζε άιιαμε ε έδξα ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ ζηελ ίδηα γλσκνδφηε-

ζε ηα Πεξβφιηα ήηαλ ε έδξα ηνπ ζρνιείνπ γηα ηα ρσξηά «ηα Πεξβόιηα, ην Αεξηλόλ θαη 

ην Κεθάιη», ελψ ηειηθά επηιέρζεθε σο έδξα ην Κεθάιη. Σα Μηθειηαλά, κνινλφηη α-

λαθέξνληαλ ζηε γλσκνδφηεζε σο έδξα ζρνιείνπ, δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηηο ηδξχ-

ζεηο. Παξφκνηεο αλαθνινπζίεο ππήξραλ αλάκεζα ζηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ Δπάξρσλ 

Κπδσλίαο θαη ειίλνπ θαη ζηηο ηδξχζεηο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1901-1902.  ηα Σζηθα-

ιαξηά θαη ζην Νεξνθνχξνπ ηδξχζεθαλ 2 μερσξηζηά ζρνιεία, αλ θαη ζηε γλσκνδφηεζε 

πξνηεηλφηαλ έλα κε έδξα ηα Σζηθαιαξηά, ζην νπνίν ζα θνηηνχζαλ θαη νη καζεηέο ηνπ 

Νεξνθνχξνπ. Έλα ζρνιείν πξνηεηλφηαλ γηα ηελ Αγηά Μαξίλα θαη ηνλ Πιαηαληά ζηε 

γλσκνδφηεζε ηνπ Δπάξρνπ Κπδσλίαο, αιιά δπν μερσξηζηά ηδξχζεθαλ ηειηθά. Σν 

ρσξηφ Μάδα ειίλνπ άλεθε ζηε ζρνιηθή πεξηθέξεηα κε έδξα ηα Παπαδηαλά θαη ηειη-

θά απνηέιεζε μερσξηζηή έδξα ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο
123

.  

    Σν εθπαηδεπηηθφ ηνπίν φρη κφλν ζην λνκφ Υαλίσλ αιιά θαη ζε φιε ηε λήζν ήηαλ 

επκεηάβιεην. Δπί ηξία ζπλαπηά ζρνιηθά έηε, απφ ην 1899 έσο ην 1902, θάζε θζηλφ-

πσξν θαζνξίδνληαλ νη έδξεο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ απφ ηελ αξρή ζε φιεο ηηο επαξρίεο 

θαη  πφιεηο. Απηή ε ηαθηηθή θαλέξσλε πσο ε Πνιηηεία δελ είρε θαζνξίζεη ηηο εθπαη-

δεπηηθέο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ, ψζηε λα πξνγξακκαηίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Παη-

δείαο αλάινγα. Θεηηθή πξάγκαηη θαη ζπλάκα απνθεληξσηηθή ε ελέξγεηα ηνπ πκβνχ-

ινπ λα αλαζέζεη ζηνπο Δπάξρνπο θαη ηνπο Ννκαξρηαθνχο Δπηζεσξεηέο ηε ζχληαμε 

γλσκνδφηεζεο γηα θαζνξηζκφ ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ. Βέβαηα ε πξφηαζή ηνπ γηα φζν 

ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο πεξηθέξεηεο θαλέξσλε θαη ηελ πξφζεζε ηνπ γηα κείσζε ζηηο 

ηδξχζεηο ζρνιείσλ. 

 

 

 

     

 

     

 

 

                                                
123 Γηα ηηο ηδξχζεηο ζρνιείσλ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1901-1902 βι. ζηηο ζει.206-210.   
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1.5 Ίδρσση – Προαγωγή – Υποβιβασμός – Κατάργηση στολικών μο-

νάδων. 

                                                                                                  

    Σν Πξηγθηπηθφ Γηάηαγκα, ζην νπνίν νξηδφηαλ ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ ζρνιείσλ 

ηεο Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1900-1901 

ζην λνκφ Υαλίσλ, αιιά θαη ζε φιε ηε λήζν, είρε ππνβιεζεί απφ ην χκβνπιν επί ηεο 

Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη ησλ Θξεζθεπκάησλ Νηθφιαν Γηακαιάθε ζηνλ Αξκνζηή 

πξνο ππνγξαθή ζηηο 8 επηεκβξίνπ 1900, δηαηππσκέλν ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο 

ηξνπνπνηήζεηο
1
 ηνπ Οξγαληζκνχ Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο ηνπ 1899. Καηά ην 1899-

1900 ιεηηνχξγεζε κεγάινο αξηζκφο ζρνιείσλ ζηε Νήζν, γεγνλφο πνπ νθεηιφηαλ ζε 

πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ζηε θηινκάζεηα ηνπ Κξεηηθνχ ιανχ, ζηε δηάηαμε ηνπ π-

ληάγκαηνο πνπ αλαθεξφηαλ μεθάζαξα ζε ππνρξεσηηθή θνίηεζε ζηα δεκνηηθά ζρνιεί-

α, ζηνπο ζπλνηθηζκνχο ησλ Δπαξρηψλ πνπ δελ ήηαλ πνιχ θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ, 

ζην αλψκαιν έδαθνο πνπ εκπφδηζε ηηο κεηαθηλήζεηο θαη ζηελ «νηθνλνκηθή επξσζηία» 

πνπ θαηλφηαλ λα δηαζέηεη ν ηφπνο. Η ηειεπηαία κάιηζηα είρε πείζεη ηνπο ηζχλνληεο φηη 

ηα ζρνιεία πνπ ηδξχζεθαλ ην 1899 ζα κπνξνχζαλ λα δηαηεξεζνχλ ζε ιεηηνπξγία θαη 

ζην κέιινλ. Όκσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηφπνπ, κεηά ηελ πάξνδν ελφο έηνπο, 

δελ εμειίρζεθε φπσο αλακελφηαλ, αλαγθάδνληαο ηελ Κπβέξλεζε λα πεξηνξίζεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο πξνο ην ζπκθέξνλ άιισλ πνπ θξίζεθαλ αλαγθαηφηεξεο γηα ηελ 

επηβίσζε ηεο Πνιηηείαο, ρσξίο λα ηηο ζπγθεθξηκελνπνηήζεη. Βέβαηα νη εηδηθνί πξνυ-

πνινγηζκνί εμφδσλ ησλ πέληε Γηεπζχλζεσλ απνδεηθλχνπλ πσο νη Αλψηεξεο Γηεπζχλ-

ζεηο Οηθνλνκηθψλ, πγθνηλσλίαο - Γεκνζίνπ Αζθαιείαο θαη Δζσηεξηθψλ είραλ πξν-

ηεξαηφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηε Γηεχζπλζε Παηδείαο, θαη κφλν απηή ηεο Γηθαηνζχλεο 

επφηαλ θαη’ ειάρηζην (βιέπε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηνπ παξφληνο ηφκνπ). Καηά απηφ 

ηνλ ηξφπν ν χκβνπινο δηθαηνινγνχζε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηδξπζέλησλ ζρν-

ιείσλ απφ ηελ Κπβέξλεζε ην 1900-1901, ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.   

    Σν επηέκβξην ηνπ 1900 επήιζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Γεκνζίαο Δθ-

παηδεχζεσο ηνπ 1899, κε ηελ νπνία 
 
κεηαβιήζεθε ν θαηψηαηνο απαηηνχκελνο αξηζκφο 

πξνο ίδξπζε Γξακκαηνδηδαζθαιείνπ απφ ηνπο 20 ηνπιάρηζηνλ καζεηέο ζηνπο 40. Απ-

ηή ήηαλ κηα κέζνδνο πνπ επλννχζε θπζηθά ην θιείζηκν ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ο νξη-

                                                
1 Γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Δθπαηδεχζεσο ηνπ 1899 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθη-

μερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 

1900, ζει.1-3. Βι. γηα ην ίδην ζέκα ζην Μέξνο Α΄ ηεο παξνχζεο έξεπλαο, θεθάιαην ΙΙ, 2.2 «Οι μεηαβο-

λές ζηον Οργανιζμό ηης Εκπαιδεύζεως ηοσ 1899», ζει.78-91. 
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ζκφο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ είδνπο ησλ ζρνιείσλ πνπ ηδξχζεθαλ γηα ην 1900-01 νιν-

θιεξψζεθε παίξλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα 

καζεηνιφγηα θαηά ηε ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Καηαξγήζεθαλ εθεί-

λα ζηα νπνία δελ θνηηνχζαλ ηνπιάρηζηνλ 40 καζεηέο θαηά ην έηνο πνπ έιεμε θαη ζπ-

κπηχρζεθαλ ζε κεγαιχηεξεο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο. Σα θξηηήξηα ζπγρψλεπζεο ήηαλ, 

πξψηνλ λα κελ απέρνπλ ηα ρσξηά απφ ηελ έδξα ηεο ζρνιηθήο πεξηθέξεηαο, φπνπ βξη-

ζθφηαλ θαη ην ζρνιείν, πεξηζζφηεξν απφ 1 ψξα απφζηαζε θαη δεχηεξνλ λα είλαη ε-

παξθήο ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηεξίνπ. Δπίζεο ηδξχζεθαλ εκηεκεξήζηα, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχζαλ κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ ζε δχν βάξδηεο, πξσί-κεζεκέξη θαη κεζεκέξη 

απφγεπκα, φπνπ δελ ππήξρε ελαιιαθηηθή ιχζε. Ο εθπαηδεπηηθφο ήηαλ αλαγθαζκέλνο 

λα δηδάζθεη ζε δχν δηαθνξεηηθά ζρνιεία, ηα νπνία βξίζθνληαλ ζε απφζηαζε φρη κε-

γαιχηεξε ηεο κίαο ψξαο. Άιιε κηα κέζνδνο κείσζεο ζρνιηθψλ κνλάδσλ ήηαλ ε ειάη-

ησζε ησλ ζρνιείσλ ησλ ζειέσλ, ηα νπνία πεξηνξίζηεθαλ ζε ζρεδφλ έλα ζε θάζε Δ-

παξρία. Η ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ζηεξίρζεθε ζε δηάηαμε ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 1899 

ζηελ νπνία ζεκεησλφηαλ πσο ηα ζήιεα κπνξνχζαλ κέρξη ηα ελληά ηνπο έηε λα θνη-

ηνχλ κε ηα άξξελα. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη ιίγεο δηδαζθάιηζζεο πνπ δηέζεηε ζην δπλακη-

θφ ηεο ε Αλσηέξα Γηεχζπλζε Δθπαηδεχζεσο δελ επηζπκνχζαλ λα απνκαθξπλζνχλ 

απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, πεγαίλνληαο ζε ρσξηά φπνπ δελ ππήξρε θάπνηνο ζπγγελήο 

σο πξνζηάηεο ηνπο. Η ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ ήηαλ έλα πξψην γεληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901. Σν δεχηεξν αθνξνχζε ζηηο κεηα-

βνιέο ηεο κηζζνδνζίαο ησλ δηδαζθάισλ, αθνχ ηα έμνδα ππέξ ηεο παηδείαο έπξεπε λα 

πεξηνξηζηνχλ θαη ε κηζζνδνζία λα είλαη «δικαιόηερη», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσ-

λε ν χκβνπινο. Ο δηνξηζκφο θαη ε κηζζνδνζία ησλ δηδαζθάισλ θαηά ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 1899-1900 έγηλαλ κε βάζε ηα ηππηθά πξνζφληα. ηελ αξρή ηεο επφκελεο ζρν-

ιηθήο ρξνληάο φζνη δελ ήηαλ απφθνηηνη Γηδαζθαιείνπ, γηα λα δηαβαζκηζηνχλ θαη λα 

κηζζνδνηεζνχλ δηθαηφηεξα, ππνβιήζεθαλ ζε εμεηάζεηο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1900. Τ-

πήξμαλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε κηζζνδνζία ησλ δεκνδηδαζθάισλ απμήζεθε, αθνχ 

ε πξαγκαηηθή ηνπο αμία ζεσξήζεθε αλψηεξε απφ ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα θαη άιιεο 

φπνπ ν κηζζφο ειαηηψζεθε. Παξάιιεια κε ηε δηαβάζκηζε ησλ δηδαζθάισλ έπξεπε λα 

γίλεη θαη ε δηαβάζκηζε ησλ ζρνιείσλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ. Με απηή ηε 

δηαδηθαζία ππνβηβάζηεθαλ θάπνηα ζρνιεία θαηά βαζκφ ιακβάλνληαο ππφςε ην κα-

ζεηνιφγηφ ηνπο. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εθπαηδεπηηθνί ηνπνζεηνχληαλ ζε 

ζρνιεία θαηψηεξα ηνπ βαζκνχ ηνπο, κηζζνδνηνχληαλ ζχκθσλα κε ην βαζκφ ηνπ ζρν-
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ιείνπ, πξαθηηθή ε νπνία θαηά ην χκβνπιν ήηαλ δίθαηε θαη ζα επέθεξε πεξαηηέξσ 

νηθνλνκία ζηηο εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο.  

    Η ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ δελ νθεηιφηαλ κφλν ζε νηθνλνκη-

θνχο ιφγνπο αιιά θαη ζηελ κεγάιε έιιεηςε θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Αλαιχνληαο πεξαηηέξσ απηφ ην ζέκα, ζεκεηψλνπκε πσο ηε ζρνιηθή ρξνληά 1899-

1900 ν δηνξηζκφο ησλ δηδαζθάισλ έγηλε ρσξίο εμεηάζεηο θαη έηζη ζηηο ηάμεηο ησλ δη-

δαζθάισλ ππήξρε θαη πξνζσπηθφ εληειψο αθαηάιιειν γηα ην ιεηηνχξγεκα. Η απν-

κάθξπλζή ηνπο απφ ηνλ θιάδν κέζσ ησλ δηδαζθαιηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Απγνχζηνπ 

ηνπ 1900 επέθεξε ηελ απνπζία δηδαζθάισλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο αθφκε θαη κεηά ηελ 

ειάηησζε πνπ ππέζηεζαλ νη ηειεπηαίεο.  

    πκπεξαζκαηηθά ηα ζρνιεία πνπ αλαθέξνληαλ ζην Γηάηαγκα πξνο ππνγξαθή δελ 

επαξθνχζαλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νχηε σο πξνο ηνλ αξηζκφ νχηε σο πξνο ην 

είδνο. Πνιινί θάηνηθνη δελ ζα είραλ ηελ επθαηξία λα απνζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζηα 

ζρνιεία ιφγσ ησλ αξαηψλ ζπλνηθηζκψλ, ησλ θαθνηξάραισλ εδαθψλ ή ηεο έιιεηςεο 

θαηάιιεισλ δηδαθηεξίσλ. Έηζη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζα θαηαδηθαδφηαλ ζε 

πιήξε ακάζεηα. Οη ειπίδεο γηα εμεχξεζε πφξσλ ππέξ ηεο Παηδείαο ελαπνζέηνληαλ 

ζηε Αληηπξνζσπεία – Βνπιή, ελψ νη αλεγέξζεηο επξχρσξσλ δηδαθηεξίσλ θαη νη γε-

θπξψζεηο ρεηκάξξσλ - πνηακψλ πξνηείλνληαλ απφ ην χκβνπιν σο κειινληηθά ζρέ-

δηα, ψζηε λα θαηαξηηζηνχλ δεκνηηθά ζρνιεία αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηνί-

θσλ. Οη πεξηθνπέο φκσο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901 έπξεπε λα γίλνπλ αλεθηέο 

ιφγσ ησλ αδπζψπεησλ αλαγθψλ
2
.     

    Οη ηδξχζεηο ζρνιείσλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 κε Πξηγθηπηθφ Γηάηαγκα, κεηά 

απφ πξφηαζε ηνπ αξκνδίνπ πκβνχινπ έγηλαλ ππφ ην πξίζκα ησλ άξζξσλ 21, 111 θαη 

113 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο θαη ησλ άξζξσλ 19, 20, 207, 210 θαη 

237 ηνπ Οξγαληζκνχ Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο ηνπ 1899
3
. ην ζπληαγκαηηθφ άξζξν 

21 ζεκεησλφηαλ πσο ε εθπαίδεπζε ήηαλ ειεχζεξε, αξθεί ηα άηνκα πνπ ηελ αζθνχζαλ 

λα είραλ ηελ ηθαλφηεηα πνπ νξηδφηαλ απφ ην λφκν θαη ηε ρξεζηφηεηα πνπ απαηηνχ-

ληαλ. Σν 111 αλέθεξε φηη ην πξψην δηεηέο δηάζηεκα φιε ε Ννκνζεηηθή εμνπζία αλα-

ηίζεην ζηνλ Ηγεκφλα ν νπνίνο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη κε ηελ νκφθσλε 

γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ, θαηάξηηδε θαη έζεηε ζε εθαξκνγή κε κνξθή πξνζσξηλψλ 

δηαηαγκάησλ φινπο ηνπο αλαγθαίνπο λφκνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πνιηηεχκαηνο. 

                                                
2 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ 

Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1,2. 
3 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ 

Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.6-8. 
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Αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ θπζηθά θαη νη εθπαηδεπηηθνί. Σν άξζξν 113 ήηαλ πην γεληθφ 

αλαθέξνληαο φηη ε εμνπζία πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ Ηγεκφλα απφ ην χληαγκα αζθνχ-

ληαλ ππφ ηεο Απηνχ Βαζηιηθήο Τςειφηεηαο ηνπ Πξίγθηπα Γεσξγίνπ ηεο Διιάδαο, 

Ύπαηνπ Αξκνζηή ζηελ Κξήηε
4
. Πεξλάκε ηψξα ζηα άξζξα ηνπ Οξγαληζκνχ Γεκνζίαο 

Δθπαηδεχζεσο 1899. χκθσλα κε ην άξζξν 19, φηαλ πνιιέο παξνηθίεο, πνπ ήηαλ ρηη-

ζκέλεο θνληά ε κία ζηελ άιιε, απείραλ πνιχ απφ ηφπνπο φπνπ είραλ ηδξπζεί ζρνιεία, 

ηδξπφηαλ ζε απηέο έλα θεληξηθφ ζρνιείν. Όηαλ πνιιά ρσξηά βξίζθνληαλ θνληά ην έλα 

ζην άιιν, δηθαηνχληαλ λα έρνπλ θαησηέξσλ εηδψλ ζρνιεία θαη ε κεηάβαζε ησλ παη-

δηψλ ζε έλα απφ απηά ηα ρσξηά ήηαλ εχθνιε, ηδξπφηαλ ζε απηφ ην ρσξηφ θνηλφ ζρν-

ιείν αλσηέξνπ είδνπο. Θα ήηαλ δπλαηφλ πξνζσξηλά κφλν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 237, 

λα ηδξπζνχλ πεξηζζφηεξα ζρνιεία εάλ δελ ππήξρε ζην θεληξηθφ ρσξηφ δηδαθηήξην κε 

επαξθή ρσξεηηθφηεηα. ην άξζξν 20 ζεκεησλφηαλ πσο ν αξηζκφο, ην είδνο θαη ε έδξα 

ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη Γξακκαηνδηδαζθαιείσλ ζηηο πφιεηο θαη ηηο επαξρίεο 

νξηδφηαλ κε Ηγεκνληθφ Γηάηαγκα
5
. Σα άξζξα 207 θαη 210 αλαθέξνληαλ ζηα Μνπ-

ζνπικαληθά ζρνιεία. ηα Υαληά, ζην Ρέζπκλν θαη ζην Ηξάθιεην έπξεπε λα ηδξπζνχλ 

Μνπζνπικαληθά Γεκνηηθά ζρνιεία θαη Παξζελαγσγεία. Οπνπδήπνηε αιινχ ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα ηδξπζνχλ Γεκνηηθά ζρνιεία ή Γξακκαηνδηδαζθαιεία αλάινγα κε ηνλ α-

ξηζκφ ησλ καζεηψλ
6
.  

    Απφ ην επηέκβξην έσο ην Μάξηην ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1900-1901 ηδξχζεθαλ ηα 

παξαθάησ δεκνηηθά ζρνιεία ζην λνκφ Υαλίσλ. εκεηψλνπκε πξηλ ηελ θαηαγξαθή φηη 

Αλψηεξν Γεκνηηθφ ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 

1899, έπξεπε λα ιεηηνπξγεί ζηα Υαληά θαη ζε θάζε επαξρηαθή πεξηθέξεηα ηνλ Ννκνχ.  

Δπηπιένλ ζηα Υαληά έπξεπε λα ιεηηνπξγεί γηα ηα ζήιεα Αλψηεξν Παξζελαγσγείν
7
.  

     

 

 

                                                
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Α-

πξηιίνπ 1899, ζει.2, 6. 
5 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1,2, 11, 12.  
6 Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ νξηδφηαλ ζηα άξζξα 11, 12 θαη 16 ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ 1899. Γηα ηα άξζξα 

11-12 θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία έγηλαλ νη ηδξχζεηο ζρνιείσλ ην έηνο 1900-
1901 βι. ζην Μέξνο Α΄, θεθ.2, 2.2 «Οι μεηαβολές ζηον Οργανιζμό Δημοζίας Εκπαιδεύζεως ηοσ 1899», 

ζει.87-89. Σν άξζξν 16 αλαθεξφηαλ ζηηο ηξεηο αλψηεξεο ηάμεηο ησλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ θαη Παξζε-

λαγσγείσλ, ζηηο νπνίεο κπνξνχζε λα δηνξηζηεί έλαο αθφκε δηδάζθαινο εάλ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

ππεξέβαηλε ηνπο 50. Σν ίδην ίζρπε θαη γηα ηα Μνπζνπικαληθά ζρνιεία. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Ε-

θημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1, 10.  
7 Βι. φ.π., ζει.1. 
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ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 1900-1901 

 ΙΓΡΤΔΙ ΥΟΛΔΙΩΝ
8
 

 

Δπαξρία ή πφιε Υσξηφ ή πεξηνρή σο έδξα 

ζρνιείνπ 

Δίδνο Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ 

1, 2. Υαληά Υαληά 1 Αλψηεξν Γεκνηηθφ ζρν-

ιείν
9
 

1 Αλψηεξν Παξζελαγσ-

γείν 

3,4. Υαληά  Υαληά Δμαηάμην Μνπζνπικαληθφ 

Αξξέλσλ  

Δμαηάμην Μνπζνπικαληθφ 

Θειέσλ 

5.  Υαληά
10

  Καηλνχξγηα Υψξα 1 ηδηνζπληήξεην Μνπ-

ζνπικαληθφ Γξακκαηνδη-

δαζθαιείν 

1,2.  Κπδσλία  Υαιέπα  1 δηηάμην Υξηζηηαληθφ δε-

κνηηθφ 

1 δηηάμην Υξηζηηαληθφ 

Παξζελαγσγείν (Σν Ννέκ-

βξην 1900 πξνάρζεθαλ θαη ηα 

δπν ζε ηξηηάμηα11). 

3. Κπδσλία  Υαιέπα
12

 1 Μνπζνπικαληθφ Γξακ-

καηνδηδαζθαιείν 

                                                
8 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα βι. α) ππνζ.3. θαη β) φπνπ παξαπέκπνπλ νη ππφινηπεο ππνζεκεηψζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα. 
9 Σα Αλψηεξα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη Παξζελαγσγεία ζηηο πφιεηο θαη ηηο Δπαξρίεο δηαηεξνχληαλ φπσο 

ηε ζρνιηθή ρξνληά 1899-1900 θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο εθπαηδεχζεσο. Έηζη 

επαλαιεηηνχξγεζαλ ζηα Υαληά, ζην Καζηέιιη Κηζάκνπ θαη ζην Καθνδίθη ειίλνπ, φζνλ αθνξά ζην 

λνκφ Υαλίσλ πάληα. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.6.  
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.29, Δλ 

Υαλίνηο ηε 2 Ινπλίνπ 1901, ζει.125. 
11 Σα δπν δηηάμηα ζρνιεία, ζην δηάηαγκα ηεο αξρηθήο ηνπο ίδξπζεο, πξηλ ηελ πξναγσγή ηνπο, δελ θαηε-
γνξηνπνηνχληαη ζηελ επαξρία Κπδσλίαο. Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», 

ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.6. Γηα ηελ πξναγσγή βι. 

ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.66, Δλ Υαλίνηο 

ηε 27 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.3.  
12 Γηα ηηο ηδξχζεηο 3,4 ζηελ επαξρία Κπδσλίαο βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολι-

ηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.66, Δλ Υαλίνηο ηε 27 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.3.  
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4. Κπδσλία  νχδα 1 Μνπζνπικαληθφ Γξακ-

καηνδηδαζθαιείν 

5.Κπδσλία ηέξλεο Γηηάμην 

6.Κπδσλία Λάθθνη Γηηάμην 

7.Κπδσλία Βαηφιαθθνο Γηηάμην  

 

8.Κπδσλία Αγία Σξηάδα (γηα ηα ρσξηά 

Μνπδνπξά, Υσξηδάθη, Ρηδφ-

ζθισπν) 

Μνλνηάμην 

9.Κπδσλία Κακπάλη Μνλνηάμην 

10.Κπδσλία Μαιάμα Μνλνηάμην 

11.Κπδσλία Κάκπνη Μνλνηάμην 

12.Κπδσλία Μεζθιά Μνλνηάμην 

13.Κπδσλία θαθηδάθηα Μνλνηάμην 

14.Κπδσλία Γαιαηάο Μνλνηάμην (Σν Μάξηην ηνπ 

1901 πξνάρζεθε ζε δηηάμην13) 

15.Κπδσλία Αιεθηαλνχ Μνλνηάμην 

16.Κπδσλία Κνληνκαξί Μνλνηάμην 

17.Κπδσλία Γεξάλη Μνλνηάμην 

18.Κπδσλία Νεξηαλά Μνλνηάμην 

19.Κπδσλία Φνπξλέο Μνλνηάμην 

20.Κπδσλία θηλέο Μνλνηάμην 

21.Κπδσλία Μαλσιηφπνπιινλ Μνλνηάμην  

22.Κπδσλία Λάθθνη Μνλνηάμην (Θειέσλ) 

23.Κπδσλία Νεξνθνχξνπ-Σζηθαιαξγηά Ηκηεκεξήζην 

24.Κπδσλία Αγία Μαξίλα-Πιαηαληάο Ηκηεκεξήζην 

25.Κπδσλία Κάησ εηξίιη-

Ξακνπδνρψξη 

Ηκηεκεξήζην 

26.Κπδσλία Γξαθψλα Γξακκαηνδηδαζθαιείν (Σν 

Ννέκβξην 1900 πξνάρζεθε ζε 

κνλνηάμην14).  

                                                
13 Γηα ηνλ πξνβηβαζκφ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο Β, αξηζ.14, Δλ Υαλίνηο ηε 3 Μαξηίνπ 1901, ζει.92.  
14 Γηα ηνλ πξνβηβαζκφ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο Α, αξηζ.66, Δλ Υαλίνηο ηε 27 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.3. 
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27.Κπδσλία Γέξσ Λάθθνλ Γξακκαηνδηδαζθαιείν (Σν 

Ννέκβξην 1900 πξνάρζεθε ζε 

κνλνηάμην15). 

28.Κπδσλία Αριάδεο Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

29.Κπδσλία Κνληφπνπια Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

30.Κπδσλία Θέξηζν Γξακκαηνδηδαζθαιείν (Σν 

Ννέκβξην ηνπ 1900 πξνάρζεθε 

ζε κνλνηάμην16). 

31.Κπδσλία Πξαζέ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

32.Κπδσλία Μνπξληέο Γξακκαηνδηδαζθαιείν (Σν 

Φεβξνπάξην ηνπ 1901 πξνάρζε-

θε ζε  κνλνηάμην17) 

33.Κπδσλία Πεξηβφιηα Γξακκαηνδηδαζθαιείν  

34.Κπδσλία ηαιφο Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

35.Κπδσλία Βξχζεο Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

36.Κπδσλία
18

 Νηεξέο 1 Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

αξξέλσλ 

37.Κπδσλία
19

 Οξζνχλη 1 Γξακκαηνδηδαζθαιείν  

38.Κπδσλία
20

 Βαξνχζη 1 ηδηνζπληήξεην κνπζνπι-

καληθφ Γξακκαηνδηδαζθα-

ιείν 

39.Κπδσλία
21

 Γεξάλη 1 ηδηνζπληήξεην Γξακκα-

ηνδηδαζθαιείν ζειέσλ 

1.Κίζακνο Κακηζηαλά Γηηάμην 

2.Κίζακνο Ρνδνπνχ Γηηάμην 

3.Κίζακνο Καζηέιιη Γηηάμην (Σν Γεθέκβξην ηνπ 

                                                
15 Βι. ππνζ.14.  
16 Βι. ππνζ.14. 
17 Γηα ηελ πξναγσγή βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο Β, αξηζ.12, Δλ Υαλίνηο ηε 22 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.70. 
18 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.11, Δλ 

Υαλίνηο ηε 18 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.66. 
19 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.20, Δλ 
Υαλίνηο ηε 26 Μαξηίνπ 1901, ζει.113.  
20 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.25, Δλ 

Υαλίνηο ηε 5 Μαΐνπ 1901, ζει.117. 
21 Οη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ είραλ ππνγξάςεη ζπλππνζρεηηθφ. Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ηδηνζπληήξεηνπ γξακ-

καηνδηδαζθαιείνπ ζειέσλ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψ-

ηνλ, έηνο Β, αξηζ.20, Δλ Υαλίνηο ηε 26 Μαξηίνπ 1901, ζει.114.  
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1900 πξνάρζεθε ζε Αλψηεξν 

Γεκνηηθφ ζρνιείν22). 

4.Κίζακνο Σνπφιηα Γηηάμην (Σν Ννέκβξην ηνπ 

1900 ππνβηβάζηεθε ζε κνλνηά-

μην23, ιφγσ ηαπηφρξνλεο ίδξπ-

ζεο Γξακκαηνδηδαζθαιείνπ 

ζειέσλ ζην ίδην ρσξηφ. Γηα ηελ 

ίδξπζε βι. ζην λ.32, ζει.152 

απηνχ ηνπ πίλαθα)  

5.Κίζακνο Άγηνη Πάληεο Γηηάμην 

6.Κίζακνο Παλέζπκνο Γηηάμην 

7.Κίζακνο πειηά Μνλνηάμην 

8.Κίζακνο Γξαπαληάο Μνλνηάμην 

9.Κίζακνο Πνηακίδα Μνλνηάμην 

10.Κίζακνο Κνπηνπθηαλά Μνλνηάμην 

11.Κίζακνο Κνχλελη Μνλνηάμην 

12.Κίζακνο Έινο Μνλνηάμην 

13.Κίζακνο Παιαηά Ρνχκαηα Μνλνηάμην 

14.Κίζακνο Καζηέιιη Μνλνηάμην ζειέσλ 

15.Κίζακνο Λνπζαθηέο-Παιεφθαζηξν Ηκηεκεξήζην 

16.Κίζακνο Κνπθνπλαξά-Καιάζελεο Ηκηεκεξήζην 

17.Κίζακνο θαθνπεγάδη-Πεξβνιάθηα Ηκηεκεξήζην 

18.Κίζακνο Καξέο-Γιψζζα Ηκηεκεξήζην 

19.Κίζακνο Γαβαινκνχξη-Βνχβεο Ηκηεκεξήζην (Σν Γεθέκβξην 

ηνπ 1900  θαηαξγείηαη. ηε ζέ-

ζε ηνπ ηδξχεηαη κνλνηάμην αξ-

ξέλσλ ζηηο Βνχβεο – Λνπθνκη-

ρειηαλά24).  

20.Κίζακνο Βαζηιιφπνπιν Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

21.Κίζακνο Μνπξί Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

                                                
22 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.73, 
Δλ Υαλίνηο ηε 23 Γεθεκβξίνπ 1900, ζει.4. 
23 Γηα ηνλ ππνβηβαζκφ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο Α, αξηζ.66, Δλ Υαλίνηο ηε 27 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.3. 
24 Γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ εκηεκεξεζίνπ θαη ηελ ίδξπζε κνλνηαμίνπ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημε-

ρίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.73, Δλ Υαλίνηο ηε 23 Γεθεκβξίνπ 1900, 

ζει.3. 
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22.Κίζακνο Ακπγδαινθεθάιη Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

23.Κίζακνο Κεθάιη Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

24.Κίζακνο Βιάηνο Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

25.Κίζακνο Καθφπεηξν Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

26.Κίζακνο Αλψζθειε Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

27.Κίζακνο Ρνδνπνχ Γξακκαηνδηδαζθαιείν ζε-

ιέσλ 

28.Κίζακνο Ννρηά
25

 1 Μνλνηάμην 

29.Κίζακνο εηξηθάξη 1 Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

30.Κίζακνο Κάκπνο 1 Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

31.Κίζακνο Μαιάζπξν 1 Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

32.Κίζακνο Σνπφιηα 1 Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Θειέσλ 

33.Κίζακνο
26

 Αθξάηα 1 ηδηνζπληήξεην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν 

34.Κίζακνο
27

 Μνχιεηε 1 ηδηνζπληήξεην Γξακκα-

ηνδηδαζθαιείν 

1.έιηλνο  Καθνδίθη Αλψηεξν Γεκνηηθφ ρν-

ιείν
28

 

2.έιηλνο Δπαλσρψξη Μνλνηάμην 

                                                
25 Γηα ηηο ηδξχζεηο απφ ην λνχκεξν 28-32 απηνχ ηνπ πίλαθα βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης 

Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.66, Δλ Υαλίνηο ηε 27 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.3. Υα-

λίσλ.  
26 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.7, Δλ 
Υαλίνηο ηε 6 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.36. Η ίδξπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε δαπάλε ησλ γνλέσλ ησλ 

καζεηψλ. Ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901 νη θνηλφηεηεο, φπνπ δελ είρε ηδξπζεί 

ζρνιείν ή ήηαλ εκηεκεξήζην, κπνξνχζαλ λα ηδξχζνπλ ζρνιείν ή λα ζπκπιεξψζνπλ απηφ πνπ ήδε π-

πήξρε ππφ πξνυπνζέζεηο: α) Να ην ζπληεξήζνπλ γηα έλα ζρνιηθφ έηνο ηνπιάρηζηνλ. β)Να δεηήζνπλ 

απφ ηε Γηεχζπλζεο δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθνχ. γ) Να παξαρσξήζνπλ δσξεάλ θαηνηθία ζην δηδάζθαιν. 

δ) Να ηo εμνπιίζνπλ κε ζξαλία θαη δηδαθηηθά φξγαλα, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεχζπλζεο. Ο 

χκβνπινο είρε δηθαίσκα λα θιείζεη ην ζρνιείν εθφζνλ δελ ηεξνχζε ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο εληφο 

θαζνξηζκέλσλ εκεξνκεληψλ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο 

πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει. 1.      
27 Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ίδξπζε βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο 

πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.22, Δλ Υαλίνηο ηε 28 Μαξηίνπ 1901, ζει.126.  
28 Σελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά (1899-1900) αξρηθά ηδξχζεθε σο Μνλνηάμην. Βι. ζηελ εθεκ. «Ε-
πίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1. 

Οξίζηεθε σο έδξα Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηηο 19-11-1899. Βι., φ.π., έηνο Β, αξηζ.100, Δλ 

Υαλίνηο ηε 19 Ννεκβξίνπ 1899,ζει.2. Πξνάρζεθε ζε Αλψηεξν Γεκνηηθφ ρνιείν αθνχ ζρεκαηίζηεθε 

θαη Δ ηάμε ην Φιεβάξε ηνπ 1900. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχ-

ρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξίνπ, ζει.5. Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηε ζρνιη-

θή ρξνληά 1900-1901 βι.ππνζ.9.  
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3.έιηλνο Κάκπαλνο Μνλνηάμην 

4.έιηλνο Ρνδνβάλη Μνλνηάμην 

5.έιηλνο Μάδα Μνλνηάμην 

6.έιηλνο Βνπηάο Μνλνηάμην 

7.έιηλνο Βνζηαλά Μνλνηάμην 

8.έιηλνο Λεηβαδάο(Κνπζηνγέξαθν)-

Μνλή 

Ηκηεκεξήζην 

9.έιηλνο Άγηνη Παηέξεο-

Κνπινπξίδα 

Ηκηεκεξήζην 

10.έιηλνο Αζθεληηιέο Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

11.έιηλνο θιαβνπνχιια Γξακκαηνδηδαζθαιείν (Σν 

Μάξηην ηνπ 1901 πξνάρζεθε ζε 

κνλνηάμην29) 

12.έιηλνο Κάλδαλνο Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

13.έιηλνο Κάδξνο
30

 Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

14.έιηλνο
31

 Αγία Δηξήλε 1 ηδηνζπληήξεην γξακκα-

ηνδηδαζθαιείν 

15.έιηλνο
32

 Αδνγηξέο 1 ηδηνζπληήξεην γξακκα-

ηνδηδαζθαιείν 

     

    πλνιηθά θαη θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1900-1901 ηδξχζεθαλ ζην 

λνκφ Υαλίσλ 93 Γεκνηηθά ζρνιεία πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 72.761 άηνκα, ζχκθσλα 

κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1900
33

. Η αλαινγία είλαη ιίγν παξαπάλσ απφ 1 ζρνιείν αλά 

1.000 άηνκα. Η θαηαλνκή ηνπο ζην λνκφ ήηαλ ε θάησζη:  

 

 

                                                
29 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.20, Δλ 

Υαλίνηο ηε 26 Μαξηίνπ 1901, ζει.113. 
30 Γηα ηελ ίδξπζε λνχκεξν 13 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο 

πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.66, Δλ Υαλίνηο ηε 27 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.3.  
31 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.14, Δλ 
Υαλίνηο ηε 3 Μαξηίνπ 1901, ζει.92. 
32 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.1, Δλ 

Υαλίνηο ηε 3 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.1.  
33 Γηα νπνηνδήπνηε πιεζπζκηαθφ ζηνηρείν ηεο απνγξαθήο ηνπ 1900 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημε-

ρίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζκφο 61, Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, 

ζει.8. 
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Πφιε-

Δπαξρίεο-

Ννκφο 

πλ.αξηζκ. 

ζρνιείσλ 

Γ. Μ. Γ. Σξ. Σ. Αλ.Γ. Ηκ. Μνπζ. 

Πφιε 

Υαλίσλ 

5 - - - - - 2 - 3 

Δπαξρία 

Κπδσλίαο 

39 13 15 5 - - -
34

 3 3 

Δπαξρία 

Κηζάκνπ 

34
35

 13 9 6 - - -
36

 5 - 

Δπαξρία 

ειίλνπ 

15 6 6 - - - 1 2 - 

Ννκφο 

Υαλίσλ 

93
37

 32 30 11 - - 3 10 6 

Πνζνζηά  34% 33% 12% - - 3% 11% 7% 

*Γηα ηηο βξαρπγξαθίεο ηνπ πίλαθα: Γ. ( Γξακκαηνδηδαζθαιεία), Μ. (Μνλνηάμηα), Γ. 

(Γηηάμηα), Σξ. (Σξηηάμηα), Σ. (Σεηξαηάμηα), Αλ.Γ. (Αλψηεξα Γεκνηηθά), Ηκ. (Ηκηε-

κεξήζηα), Μνπζ. (Μνπζνπικαληθά). Σα πνζνζηά είλαη ζηξνγγπινπνηεκέλα ζην ςε-

θίν ησλ κνλάδσλ.  

    Ο αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ ζηηο επαξρίεο ηνπ Ννκνχ παξνπζηάδεη κηα πησηηθή ηάζε 

φζν θηλνχκαζηε δπηηθά ζην Ννκφ, φπνπ ζπλαληάκε δηαδνρηθά ηελ επαξρία Κπδσλίαο, 

ηελ επαξρία Κηζάκνπ θαη λνηηνδπηηθά ησλ Υαλίσλ ηελ επαξρία ειίλνπ. Η ηειεπηαία 

δηαζέηεη ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ ζρνιείσλ αιιά θαη ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ θαηνίθσλ 

απφ ηηο άιιεο ηξεηο επαξρίεο (7.938). Οη επαξρίεο Κηζάκνπ θαη Κπδσλίαο παξνπζηά-

δνπλ κηθξή δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ ζρνιείσλ, φκνηα κε ηελ πιεζπζκηαθή (21.191 θαη 

22.660 αληίζηνηρα).   

                                                
34 Παξφιν πνπ ν Οξγαληζκφο ηνπ 1899 θαζφξηδε πσο ζε θάζε επαξρηαθή πεξηθέξεηα έπξεπε λα ηδξπζεί 

Αλψηεξν Γεκνηηθφ ζρνιείν ζηελ Δπαξρία Κπδσλίαο δελ ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά. Βι. ζηελ εθεκ. 

«Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, 

ζει.1. 
35 ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ ηεο επαξρίαο Κηζάκνπ πξνζηίζεηαη αθφκε ην ηδηνζπληήξεην 

ζρνιείν ζηα Αθξάηα, γηα ην νπνίν φκσο δελ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε πνηα θαηεγνξία άλεθε. 
36 Σα λνχκεξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα βαζίδνληαη ζην βαζκφ ηνπ θάζε ζρνιείνπ θαηά ηελ ίδξπζή 

ηνπ θαη φρη ζε ηπρφλ πξναγσγή. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ζην Καζηέιιη Κηζάκνπ Γηηάμην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν πξνάρζεθε ζε Αλψηεξν ην Γεθέκβξε ηνπ 1900.  Βι. ππνζ.22.  
37 Γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ζρνιείσλ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ ηζρχεη μαλά ε ππνζεκείσζε 35. 
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    Απφ ηα 10 Ηκηεκεξήζηα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ θαηαξγήζεθε 1 θαη ζηε ζέζε ηνπ ηδξχ-

ζεθε αθφκε 1 Μνλνηάμην. Σελ ίδηα ζρνιηθή ρξνληά ππνβηβάζηεθε 1 Γηηάμην ζε Μν-

λνηάμην ιφγσ ίδξπζεο Γξακκαηνδηδαζθαιείνπ ζειέσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. 

    Δπηπξφζζεηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο 9 πξναγσγέο 

ζρνιείσλ εθ ησλ νπνίσλ: 

 

Δίδνο πξναγσγήο Αξηζκφο 

Απφ Γξακκαηνδηδαζθαιεία ζε Μνλνηά-

μηα 

 

5 

Απφ Μνλνηάμηα ζε Γηηάμηα 1 

Απφ Γηηάμηα ζε Σξηηάμηα 2 

Απφ Γηηάμηα ζε Αλψηεξα Γεκνηηθά 1 

 

    Οη ελλέα πξναγσγέο ζρνιείσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νθείινληαλ ζε αχμεζε ηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ ησλ ζρνιείσλ. Παξαηεξνχκε πσο ζε έλα πνζνζηφ 34% (ζηξνγ-

γπινπνηεκέλν ζηηο κνλάδεο) ζην λνκφ ηδξχζεθαλ Γξακκαηνδηδαζθαιεία. Να ζεκεησ-

ζεί φκσο πσο απηφ ην πνζνζηφ ίζρπε ζηελ αξρή ηεο ρξνληάο, αθνχ ηξία Γξακκαηνδη-

δαζθαιεία, έλα ην Ννέκβξην ηνπ 1900, έλα ην Φιεβάξε ηνπ 1901 θαη έλα ην Μάξηε 

ηνπ 1901, πξνάρζεθαλ ζε κνλνηάμηα, κε απνηέιεζκα απηφ ην πνζνζηφ λα κεησζεί ζην 

28%. Σα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηήξηα γηα λα ηδξπζνχλ έπξεπε λα ππάξρνπλ ηνπιάρη-

ζηνλ 40 καζεηέο θαη πάλησο φρη πεξηζζφηεξνη απφ 60. Οη αξηζκνί απηνί πξνέθπςαλ 

κε ην λφκν 205 πνπ κεηέβαιιε ην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 1899 πνπ κη-

ινχζε γηα 20-30 καζεηέο ζηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία. Ήηαλ ηα θαηψηεξα ζρνιεία ζε 

αξηζκφ παηδηψλ, δελ αλήθαλ ζηελ θπξίσο Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε, ζε θάζε έλα απφ απ-

ηά δίδαζθε έλαο Γξακκαηνδηδάζθαινο θαη ζπκθνηηνχζαλ ηα ζήιεα κε ηα άξξελα, εάλ 

δελ ππήξρε μερσξηζηφ ζρνιείν ζειέσλ. Οη καζεηέο, εάλ είραλ ηελ επθαηξία λα πεξα-

ηψζνπλ ηελ ηεηξαεηή θνίηεζή ηνπο ζε απηά, δελ κπνξνχζαλ λα απνλεκεζνχλ κε απν-

ιπηήξην. Η κφλε ιχζε ήηαλ λα θαηαηαρζνχλ ζε θάπνηα ηάμε νπνηνπδήπνηε Γεκνηη-

θνχ ζρνιείνπ αλάινγα κε ηηο γλψζεηο ηνπο, φπσο απηέο ζα απνδεηθλχνληαλ δηα κέζνπ 

εμεηάζεσλ, εθφζνλ δηέζεηαλ απνδεηθηηθφ θνίηεζεο. Δάλ θαηείραλ ελδεηθηηθφ κπν-

ξνχζαλ λα εγγξαθνχλ ζε Γεκνηηθφ ζρνιείν άλεπ εμεηάζεσλ
38

. Σα Γξακκαηνδηδα-

                                                
38 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, αξηζκ.51, ζει.1 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής 

Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1, 2 θαη 9. 
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ζθαιεία πξνζέθεξαλ κφξθσζε θαηψηεξνπ επηπέδνπ απφ ηα Γεκνηηθά ζρνιεία, γεγν-

λφο πνπ νθεηιφηαλ ζε δπν παξάγνληεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο ήηαλ ηα γλσζηηθά αληη-

θείκελα – καζήκαηα ηα νπνία πζηεξνχζαλ αξηζκεηηθά θαη ζε έθηαζε χιεο. Γεθαπέ-

ληε ήηαλ ηα καζήκαηα ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη νρηψ ζηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία. 

Δπηπιένλ ηα ίδηα γλσζηηθά αληηθείκελα είραλ δηαθνξά ζηελ χιε. Σα παηδηά ζηα Γε-

κνηηθά γλψξηδαλ, εθηφο απφ ηελ εζληθή Ιζηνξία, ηελ θξεηηθή θαη ηελ παγθφζκηα. Σν 

κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο δελ αθνξνχζε κφλν ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή 

Σνπξθία αιιά επηπξφζζεηα ζηελ Αζηαηηθή Σνπξθία, ζηελ Δπξψπε θαη ζηηο άιιεο ε-

πείξνπο. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηνχζε ην επίπεδν ηεο γλψζεο αλάκε-

ζα ζηα δπν ηδξχκαηα ήηαλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ δηδαζθάισλ. Δθείλνη πνπ δίδα-

ζθαλ ζηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία απνηεινχζαλ ηελ θαηψηεξε ζε πξνζφληα θαηεγνξία 

πξνζσξηλά δηνξηζκέλσλ δηδαζθάισλ πνπ είρε ηελ ηδηαίηεξε νλνκαζία «Γξακκαηνδη-

δάζθαινη» θη φρη «Γεκνδηδάζθαινη». Η ακέζσο αλψηεξε θαηεγνξία απ’ απηνχο ήηαλ 

νη πξνζσξηλνί Γεκνδηδάζθαινη πνπ είραλ πεξαηψζεη ηε θνίηεζε  θάπνησλ ηάμεσλ 

ηνπ επηαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή ηνπ πεληαηάμηνπ Ιεξνδηδαζθαιείνπ. Οη Γξακκαηνδηδά-

ζθαινη, κε κηζζφ 40 δξαρκέο, είραλ θαηψηεξα απφ απηνχο πξνζφληα, ρσξίο φκσο λα 

δίλεηαη θάπνην ειάρηζην φξην ζε απηά. Πάλησο θαηψηεξα πξνζφληα είραλ νη απφθνη-

ηνη επηαηάμηνπ Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ή Παξζελαγσγείνπ, φζνη είραλ παξα-

θνινπζήζεη θάπνηεο ηάμεηο ηνπ θαη νη απφθνηηνη ηεηξαηάμηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ
39

. 

Σν επηέκβξην ηνπ 1900 ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνπο Γξακκαηνδηδάζθαινπο θαη φζνη 

απέηπραλ ζηηο Γεκνδηδαζθαιηθέο εμεηάζεηο ηνπ 1900, αιιά έιαβαλ ζηα Διιεληθά 

ηνπιάρηζηνλ 5. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1900 γίλνληαλ δεθηνί σο Γξακκαηνδηδάζθαινη θαη 

απνηπρφληεο ησλ εμεηάζεσλ ηνπ 1900 κε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ 5, κεηά απφ έγθξηζε 

ησλ Δπηζεσξεηψλ. πλαθφινπζα ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ Γξακκαηνδηδαζθάισλ 

ήηαλ πεξηνξηζκέλν θαη ην ίδην ζα ίζρπε θαη γηα ηελ παξερφκελε γλψζε κέζσ ηεο δη-

δαζθαιίαο ηνπο
40

. 

    ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901 ηδξχζεθαλ κνλνηάμηα ζρνιεία ζε 

έλα πνζνζηφ 33% (ζηξνγγπινπνηεκέλν ζηηο κνλάδεο), ην νπνίν θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

απμήζεθε ζην 38% ιφγσ πξναγσγήο Γξακκαηνδηδαζθαιείσλ ζε κνλνηάμηα. Σα κνλν-

ηάμηα Γεκνηηθά ζρνιεία αλήθαλ ζηελ θπξίσο Γεκνηηθή εθπαίδεπζε, ήηαλ ηεηξαεηή 

                                                
39 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1-3.  
40 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ 

Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.2 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», 

ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Α, αξηζ.70, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ 1900, ζει.3. 
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θαη είραλ επξχηεξν αλαιπηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ απφ ηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία, 

φπσο ζεκεηψλεηαη θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. ε απηά νη καζεηέο ησλ ηεζ-

ζάξσλ ηάμεσλ δηδάζθνληαλ απφ έλα δηδάζθαιν ζε κία αίζνπζα. Με δηάηαγκα ην ε-

πηέκβξην ηνπ 1900, ν κέγηζηνο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ αλαινγνχζαλ ζε έλα δηδά-

ζθαιν απμήζεθε απφ 80 ζε 100, ζηα πξσηνβάζκηα κνλνηάμηα δεκνηηθά ζρνιεία θνη-

ηνχζαλ απφ 80 έσο 100 καζεηέο θαη ζηα δεπηεξνβάζκηα απφ 60 - 80
41

. Γηηάμηα ζρν-

ιεία ηδξχζεθαλ ζε πνζνζηφ 12% (ζηξνγγπινπνηεκέλν ζηηο κνλάδεο) θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο παξνπζίαζαλ ειάρηζηε κείσζε. Ιδξχζεθαλ κφιηο δχν 

ηξηηάμηα κέζσ πξναγσγήο δηηαμίνπ θαη θαλέλα ηεηξαηάμην. ε πνζνζηφ 11% (ζηξνγ-

γπινπνηεκέλν ζηηο κνλάδεο) ιεηηνχξγεζαλ εκηεκεξήζηα ζρνιεία, κε κηα θαηάξγεζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζρνιεία ιεηηνπξγνχζαλ σο δεχγνο ζε 

δχν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο δελ είραλ απφζηαζε παξαπάλσ απφ κία ψξα, κε 

ηνλ ίδην δηδάζθαιν, ν νπνίνο αληακεηβφηαλ κε επίδνκα 10 δξαρκψλ ζπλ ην κηζζφ ηνπ. 

Δίραλ θπζηθά δηαθνξεηηθέο βάξδηεο, πξσί-κεζεκέξη θαη κεζεκέξη-απφγεπκα
42

. Σελ 

εθπαίδεπζε ζπκπιήξσλαλ ζηα Υαληά ηα Αλψηεξα Γεκνηηθά ζε πνζνζηφ 3% θαη ηα 

Μνπζνπικαληθά ζρνιεία ζε πνζνζηφ 7%. 

        Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 4 μερσξηζηνί πίλαθεο, έλαο γηα ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ 

θαη ηξεηο γηα ηηο επαξρίεο ηνπ νκψλπκνπ λνκνχ. ε απηνχο επηρεηξείηαη ζχγθξηζε ησλ 

ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζηελ πφιε ησλ Υαλίσλ θαη ζε θάζε ρσξηφ 

ησλ ηξηψλ επαξρηψλ ηνπ νκψλπκνπ λνκνχ ηα έηε 1899-1900 θαη 1900-1901.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1, 2 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, 

έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.1.    
42 Βι. φ.π., ζει.1, 2. 
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ΠΟΛΗ ΥΑΝΙΩΝ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 1899-

1900
43

 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 1900-1901
44

 

Πφιε - πεξη-

νρή 

Δίδνο ζρνιείνπ Δίδνο ζρνιείνπ 

Υαληά Σεηξαηάμην Μνπζνπικαληθφ Δμαηάμην Μνπζνπικαληθφ 

Υαληά Σεηξαηάμην Μνπζνπικαληθφ 

Παξζελαγσγείν 

Δμαηάμην Μνπζνπικαληθφ Παξ-

ζελαγσγείν 

Υαληά Αλψηεξν πεληαηάμην Αλψηεξν Γεκνηηθφ 

Υαληά Αλψηεξν εμαηάμην Παξζελαγσ-

γείν 

Αλψηεξν Γεκνηηθφ 

Παξζελαγσγείν 

Κνπκ Καπί Γηηάμην Μνπζνπικαληθφ - 

Κνπκ Καπί Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Καηλνχξηα 

Υψξα 

- Ιδηνζπληήξεην Μνπζνπικαληθφ 

Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

 

    ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ ηδξχζεθαλ 6 ζρνιεία θαηά ην 1899-1900, ελψ ηελ επφκελε 

ζρνιηθή ρξνληά 5. Η εηθφλα ησλ ζρνιείσλ θαηά ην 1900-1901 ήηαλ ε θάησζη: 

 2 επαληδξχζεθαλ ζε αλψηεξν βαζκφ.   

 2 επαληδξχζεθαλ ζηνλ ίδην βαζκφ. 

 2 θαηαξγήζεθαλ 

 1 λέν ηδξχζεθε. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Γηα ηα ζηνηρεία ηεο ζπγθξηκέλεο ζηήιεο βι. ζην Μέξνο Β΄ ηνπ παξφληνο ηφκνπ, θεθάιαην 1, 1.3 

«Ολνκαζηηθνί δηνξηζκνί δηδαζθάισλ», ζει.121-154. Γηα ηνλ αξρηθφ θαζνξηζκφ ησλ εδξψλ ησλ εθπαη-

δεπηεξίσλ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο 

ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1. 
44 Γηα ηα ζηνηρεία ηεο ζπγθξηκέλεο ζηήιεο βι. ζην παξφλ θεθάιαην ζει.187-192. 
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ΔΠΑΡΥΙΑ ΚΤΓΩΝΙΑ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 

 1899-1900
45

 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 1900-

1901
46

 

Πφιε-πεξηνρή Δίδνο ζρνιείνπ Δίδνο ζρνιείνπ 

Υαιέπα Μνπζνπικαληθφ Γξακ-

καηνδηδαζθαιείν 

Μνπζνπικαληθφ Γξακκαηνδη-

δαζθαιείν 

Υαιέπα Σξηηάμην Γεκνηηθφ Γηηάμην – Σξηηάμην 

Υαιέπα Σξηηάμην Παξζελαγσγείν Γηηάμην – Σξηηάμην Παξζελαγσ-

γείν 

ηέξλεο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γηηάμην Γεκνηηθφ 

Γαιαηάο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην – Γηηάμην Γεκνηηθφ 

Βαηφιαθθνο Γηηάμην Γεκνηηθφ Γηηάμην Γεκνηηθφ 

Λάθθνη Γηηάμην Γεκνηηθφ Γηηάμην Γεκνηηθφ 

Φνπξλέο  Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

θνηλέο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Μαλσιεφπνπιν Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

θαθηδάθηα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Γεξάλη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Κνληνκαξί Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Νεξηαλά Μνλνηάμην  Γεκνηηθφ Μνλνηάμην  Γεκνηηθφ 

Μαιάμα Μνλνηάμην  Γεκνηηθφ Μνλνηάμην  Γεκνηηθφ 

Κάκπνη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

 Κακπάλη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

ηαιφο Γξακκαηνδηδαζθαιείν Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Θέξηζζν Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  Γξακκαηνδηδαζθαιείν – Μνλν-

ηάμην ην Ννέκβξην ηνπ 

1900 

Γξαθψλα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  Γξακκαηνδηδαζθαιείν – Μνλν-

ηάμην ην Ννέκβξην ηνπ 

1900 

Γέξξσ Λάθθνο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  Γξακκαηνδηδαζθαιείν – Μνλν-

                                                
45 Βι. φ.π., ππνζ.43. 
46 Βι. φ.π., ππνζ.44. 
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ηάμην ην Ννέκβξην ηνπ 

1900 

Μνπξληέο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν – Μνλν-

ηάμην ην Φεβξνπάξην ηνπ 1901 

Αιηθηαλνχ Αλψηεξν Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Μεζθιά Γηηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Λάθθνη Γηηάμην Παξζελαγσγείν Μνλνηάμην ζειέσλ 

Πεξβφιηα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Νηεξέο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Βξχζεο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Πξαζζέο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Οξζνχλη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Κνληφπνπιια Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Αριάδεο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Γεξάλη Μνλνηάμην Παξζελαγσγείν Ιδησηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

ζειέσλ 

Νεξνθνχξνπ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ Νεξν-

θνχξνπ- Σζηθαιαξγηά 

Ξακνπδνρψξη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ Ξακνπ-

δνρψξη - Κάησ ηξίιη 

Αγία Μαξίλα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ 

Αγία Μαξίλα – Πιαηαληάο 

Αξψλη  Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Υσζηή Γξακκαηνδηδαζθαιείν - 

 Γαιαηάο Γηηάμην Παξζελαγσγείν - 

Πιαηαληάο Μνλνηάμην Παξζελαγσγείν - 

ηέξλεο Μνλνηάμην Παξζελαγσγείν - 

Πεξβφιηα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Μνπζνπικαληθφ 

- 

Σνχζια Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Μνπζνπικαληθφ  

- 

Υσξηδάθη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

θνξδαινχ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 
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Βαξχπεηξνο Γξακκαηνδηδαζθαιείν - 

Μαδαξφο Ιδησηηθφ Γξακκαηνδηδα-

ζθαιείν 

- 

Βαηφιαθθνο Παξζελαγσγείν - 

Σνχζια Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Πιαηαληάο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Κάησ ηξίιη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  - 

πειηάξηα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Μνπδνπξάο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  - 

νχδα - Γξακκαηνδηδαζθαιείν Μνπ-

ζνπικαληθφ 

Βαξνχζη - Γξακκαηνδηδαζθαιείν Μνπ-

ζνπικαληθφ 

Αγία Σξηάδα (γηα ηα 

ρσξηά Μνπδνπξάο, 

Υσξηδάθη, Ρηδφζθισ-

πν) 

- Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

  

    ηελ επαξρία Κπδσλίαο ηδξχζεθαλ 53 ζρνιεία θαηά ην 1899-1900, ελψ ηελ επφκε-

λε ζρνιηθή ρξνληά 39. Η εηθφλα ησλ ζρνιείσλ θαηά ην 1900-1901 ήηαλ ε θάησζη: 

 1 επαληδξχζεθε πξναγφκελν ζε αλψηεξν βαζκφ. 

 1 επαληδξχζεθε αξρηθά ζηνλ ίδην βαζκφ θαη αξγφηεξα ζε αλψηεξν βαζκφ. 

 14 επαληδξχζεθαλ ζηνλ ίδην βαζκφ. 

 6 επαληδξχζεθαλ ππνβηβαδφκελα ζε θαηψηεξν βαζκφ θαη αξγφηεξα επαλήι-

ζαλ ζηνλ ίδην βαζκφ.  

 11 επαληδξχζεθαλ ππνβηβαδφκελα ζε θαηψηεξν βαζκφ. 

 3 κεηαηξάπεθαλ ζε εκηεκεξήζηα. 

 17 θαηαξγήζεθαλ.  

 3 λέα ηδξχζεθαλ. 
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ΔΠΑΡΥΙΑ ΚΙΑΜΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 

1899-1900
47

 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 1900-1901
48

 

Πφιε-ρσξηφ Δίδνο ζρνιείνπ Δίδνο ζρνιείνπ 

Ρνδνπνχ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γηηάμην Γεκνηηθφ 

Κακηζηαλά Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γηηάμην Γεκνηηθφ 

Σνπφιηα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γηηάμην Γεκνηηθφ – Μνλνηάμην 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1900 

Καζηέιιηνλ Μνλνηάμην 

Παξζελαγσγείν 

Μνλνηάμην ζειέσλ 

Άγηνη Πάληεο Γηηάμην Γεκνηηθφ Γηηάμην Γεκνηηθφ 

Πνηακίδα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Κνχλελη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Αθξάηα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ιδηνζπληήξεην Γεκνηηθφ 

Ννρηά Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Γξεπαληάο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

πειηά Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

 Έινο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Καζηέιιηνλ Αλψηεξν Γεκνηηθφ 

ζρνιείν 

Γηηάμην Γεκνηηθφ– 

Αλψηεξν Γεκνηηθφ 

Μνχιεηε Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ιδηνζχληεξεην Γξακκαηνδηδα-

ζθαιείν 

Καθφπεηξνο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Παλέζπκνο Σξηηάμην Γεκνηηθφ Γηηάμην Γεκνηηθφ 

Μαιάζπξνο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Μνπξί Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Παιαηά Ρνχκαηα Γηηάμην Γεκνηηθφ  Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

εηξηθάξη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Κνπηνπθηαλά Γηηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ   

Βαζηιφπνπιιν Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Βιάηνο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

                                                
47 Βι. φ.π., ππνζ.43. 
48 Βι. φ.π., ππνζ.44. 
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Κεθάιη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Ακπγδαινθεθάιη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Κάκπνο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Σνπφιηα Μνλνηάμην 

Παξζελαγσγείν 

Γξακκαηνδηδαζθαιείν ζειέσλ 

 

Ρνδνπνχ Μνλνηάμην 

Παξζελαγσγείν 

Γξακκαηνδηδαζθαιείν ζειέσλ 

Αλψζθειε Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Γαβαινκνχξη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ 

Γαβαινκνχξη / Βνχβεο – Καηαξ-

γείηαη ην Γεθέκβξην 1900 

Καξαίο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ 

Καξέο – Γιψζζα 

Καιάζελεο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ 

Κνπθνπλάξα-  Καιαζέλεο 

Παιεφθαζηξνλ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ Παιεφ-

θαζηξν – Λνπζαθηαίο 

θαθνπεγάδη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ 

θαθνπεγάδη – Πεξβνιάθηα 

Κνχλελη Μνλνηάμην 

Παξζελαγσγείν 

- 

Κεξά Γξακκαηνδηδαζθαιείν - 

Κακάξα - Βνπιγάξσ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Κακηζηαλά Παξζελαγσγείν  - 

Πεξβνιάθηα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Κακάξα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Γξηκπηιιηαλά Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Πνιεκάξρη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

θελάξη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Ραβδνχρα Γξακκαηνδηδαζθαιείν - 

πειηά Μνλνηάμην  

Παξζελαγσγείν 

- 

Γξεπαληάο Μνλνηάμην - 
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Παξζελαγσγείν 

Λνπζαθηαίο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Κνπθνπλαξά Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Γιψζζα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Βνχβεο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην αξξέλσλ (Βνχβεο – 

Λνπθνκηρειηαλά ην Γεθέκβξην 

1900) 

 

    ηελ επαξρία Κηζάκνπ ηδξχζεθαλ 50 ζρνιεία θαηά ην 1899-1900, ελψ ηελ επφκελε 

ζρνιηθή ρξνληά 34. Η εηθφλα ησλ ζρνιείσλ θαηά ην 1900-1901 ήηαλ ε θάησζη: 

 2 επαληδξχζεθαλ ζε αλψηεξν βαζκφ.  

 9 επαληδξχζεθαλ ζηνλ ίδην βαζκφ.  

 1 επαληδξχζεθε ζε αλψηεξν βαζκφ θαη αξγφηεξα επαλήιζε ζηνλ ίδην βαζκφ.  

 1 επαληδξχζεθε ζε θαηψηεξν βαζκφ θαη αξγφηεξα επαλήιζε ζηνλ ίδην βαζκφ.  

 16 επαληδξχζεθαλ ζε θαηψηεξν βαζκφ.  

 5 κεηαηξάπεθαλ ζε εκηεκεξήζηα (1 απφ απηά θαηαξγήζεθε).  

 15 θαηαξγήζεθαλ.  

 ε κηα πεξίπησζε (Αθξάηα) δελ αλαθέξεηαη ν βαζκφο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

ΔΠΑΡΥΙΑ ΔΛΙΝΟΤ 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 

1899-1900
49

 

ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ 1900-1901
50

 

Πφιε-ρσξηφ Δίδνο ζρνιείνπ Δίδνο ζρνιείνπ 

Καθνδίθη Αλψηεξν Γεκνηηθφ Αλψηεξν Γεκνηηθφ 

Μάδα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Δπαλνρψξη Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Βνπηάο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Βνζηαλά Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

θιαβνπνχιια Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  Γξακκαηνδηδαζθαιείν – Μνλνηά-

μην Γεκνηηθφ 

Κάκπαλνο Γηηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

                                                
49 Βι. φ.π., ππνζ.43. 
50 Βι. φ.π., ππνζ.44. 
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Ρνδνβάλη Γηηάμην Γεκνηηθφ Μνλνηάμην Γεκνηηθφ 

Κάλδαλνο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Κάδξνο Μνλνηάμην 

Παξζελαγσγείν 

Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

(φρη ζειέσλ) 

Αγία Δηξήλε Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ιδηνζπληήξεην Γξακκαηνδηδα-

ζθαιείν 

Αζθεληηιέο   Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Γξακκαηνδηδαζθαιείν 

Άγηνη Παηέξεο  Μνλνηάμην Γεκνηηθφ Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ 

Άγηνη Παηέξεο – Κνπινπξίδα 

Λεηβαδάο Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  Ηκηεκεξήζην Γεκνηηθφ 

Κνπζηνπγέξαθν – Μνλή  

Παιεφρσξα Γξακκαηνδηδαζθαιείν - 

Κνπινπξίδα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  - 

θάθε Μνλνηάμην Γεκνηηθφ - 

Ρνδνβάλη Παξζελαγσγείν - 

αξαθίλα Μνλνηάμην Γεκνηηθφ  - 

Αδνγηξέο  - Ιδηνζπληήξεην Γξακκαηνδηδα-

ζθαιείν 

 

    ηελ επαξρία ειίλνπ ηδξχζεθαλ 19 ζρνιεία θαηά ην 1899-1900, ελψ ηελ επφκελε 

ζρνιηθή ρξνληά 15. Η εηθφλα ησλ ζρνιείσλ θαηά ην 1900-1901 ήηαλ ε θάησζη: 

 5 επαληδξχζεθαλ ζηνλ ίδην βαζκφ. 

 1 επαληδξχζεθε αξρηθά ζε θαηψηεξν βαζκφ θαη αξγφηεξα επαλήιζε ζηνλ ίδην.  

 6 επαληδξχζεθαλ ζε θαηψηεξν βαζκφ (εθ ησλ νπνίσλ έλα ζηνλ Κάδξν πνπ δελ 

ήηαλ πιένλ ζρνιείν ζειέσλ).  

 5 θαηαξγήζεθαλ. 

 1 λέν ηδξχζεθε.  

    Αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο ησλ ηεζζάξσλ πξνεγνχκελσλ : 

              ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΣΩΝ 4 ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΩΝ 

1899-1900 1900-1901 

Πφιε Υαλίσλ 6 ζρνιεία 5 ζρνιεία 2 θαηαξγήζεηο   

1 λέν ζρνιείν  
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Δπαξρία Κπ-

δσλίαο 

53 ζρνιεία 39 ζρνιεία 17 θαηαξγήζεηο   

3 λέα ζρνιεία 

Δπαξρία Κη-

ζάκνπ 

50 ζρνιεία 34 ζρνιεία 16 θαηαξγήζεηο 

Δπαξρία ε-

ιίλνπ 

19 ζρνιεία 15 ζρνιεία 5 θαηαξγήζεηο   

1 λέν ζρνιείν 

πλνιηθά 128 ζρνιεία 93 ζρνιεία 40 θαηαξγήζεηο   

5 λέα ζρνιεία 

 

    Σε ρξνληά 1899-1900 ηδξχζεθαλ ζην λνκφ 128 ζρνιεία ελψ ην 1900-1901 ζπλνιη-

θά 93. Η δηαθνξά ησλ 35 ζρνιείσλ πξνθχπηεη απφ 40 ζπλνιηθά θαηαξγήζεηο θαη 5 

λέεο ηδξχζεηο ζρνιείσλ. Απφ ηα ζρνιεία πνπ θαηαξγήζεθαλ ιφγσ ηεο αλφδνπ ην θα-

ηψηαηνπ νξίνπ καζεηψλ γηα ίδξπζε ζρνιείνπ, ηα 23 ήηαλ Μνλνηάμηα, 7 Γξακκαηνδη-

δαζθαιεία θαη 1 Γηηάμην. Απφ ηα 18 Παξζελαγσγεία πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε φιν ην 

λνκφ ην 1899-1900 θαηαξγήζεθαλ ηα 9 (αθφκε έλα ζηνλ Κάδξν ειίλνπ επαλαιεη-

ηνχξγεζε ρσξίο λα είλαη πιένλ ζειέσλ), απφθαζε αλακελφκελε αθνχ ν χκβνπινο 

Δθπαηδεχζεσο Γηακαιάθεο είρε δειψζεη ζηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο πσο θάζε 

Δπαξρία ζα δηέζεηε ζρεδφλ 1 Παξζελαγσγείν. ηε έιηλν παξαηεξνχκε πσο ηειηθά 

δελ ηδξχζεθε θαλέλα Παξζελαγσγείν, ζηελ Κίζακν 3, ζηελ Κπδσλία 3 θαη ζηελ πφιε 

ησλ Υαλίσλ 2. Η πεξίπησζε ηεο ειίλνπ κε ηα κεδεληθά Παξζελαγσγεία, φπσο θαη ε 

κείσζή ηνπο γεληθά ζην κηζφ, νθείινληαλ ζηελ αλάγθε γηα θιείζηκν ζρνιηθψλ κνλά-

δσλ θαη ζηελ άξλεζε ησλ Γηδαζθαιηζζψλ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, εξγαδφκελεο ζε απνκαθξπζκέλα ρσξηά ρσξίο θάπνηνλ ζπγγελή σο πξνζηάηε.  

Πάλησο ε έιιεηςε ζρνιείσλ απνθιεηζηηθά γηα ζήιεα ήηαλ επηηξεπηή, αθνχ απηά 

κπνξνχζαλ λα ζπλδηδάζθνληαη κε ηα άξξελα έσο ηελ ειηθία ησλ ελλέα εηψλ
51

.       

    Η ίδξπζε δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 1901-1902 δεκνζηεχηεθε σο 

Πξηγθηπηθφ Γηάηαγκα κεηά απφ πξφηαζε ηνπ πκβνχινπ Α.Βνξεάδε θαη ζχκθσλα κε 

ην λέν Οξγαληζκφ Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο ηνπ 1901, ν νπνίνο είρε εγθξηζεί απφ ηε 

Βνπιή θαη έθεξε ηελ ππνγξαθέο ηνπ πκβνχινπ Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ Α.Βνξεάδε θαη ηνπ Γεσξγίνπ
52

. Ο Α.Βνξεάδεο αλέιαβε ηε ζπγθεθξηκέλε 

                                                
51 Βι. ζηελ εθεκ.«Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ 

Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1. 
52 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.67, Δλ 

Υαλίνηο ηε 3 επηεκβξίνπ 1901, ζει.419 θαη ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», 

ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.50, Δλ Υαλίνηο ηε 1 Απγνχζηνπ 1901, ζει.313, 328. 
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Γηεχζπλζε κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Νηθ.Γηακαιάθε ζηηο 21 Ινπιίνπ ηνπ 1901
53

. Τ-

πήξραλ πιένλ δχν θαηεγνξίεο ζρνιείσλ, ηα αδηαίξεηα θαη ηα δηαηξεκέλα. Ωο αδηαίξε-

ηα νξίδνληαλ φζα είραλ ζπλνιηθά κέρξη 80 καζεηέο. Ο φξνο δηαηξεκέλα πξνεξρφηαλ 

απφ ηε δηαίξεζε ηνπ ζρνιείνπ ζε δχν, ηξεηο ή θαη πεξηζζφηεξεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο 

ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ καζεηψλ. Γηνξηδφηαλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαη αλάινγν 

πξνζσπηθφ δηδαζθαιίαο. Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηδαζθάισλ απνθάζηδε ε Αλσηέξα 

Γηεχζπλζε Δθπαηδεχζεσο κε βάζε ηελ αλαθνξά ηνπ Δπηζεσξεηή. Ο θαλφλαο πνπ ί-

ζρπε αλέθεξε πσο ζε θάζε δηδάζθαιν αλαινγνχζαλ 80 καζεηέο. Όπνπ ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ ησλ αλψηεξσλ θπξίσο ηάμεσλ ήηαλ κηθξφο επηηξεπφηαλ λα γίλεη θαη ζπλδη-

δαζθαιία απηψλ απφ έλα δηδάζθαιν
54

. Παξαθάησ ζπληάρζεθε πίλαθαο κε ηα ζρνιεία 

πνπ ηδξχζεθαλ θαηά ηελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1901-1902.  

 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 1901-1902 

ΙΓΡΤΔΙ ΥΟΛΔΙΩΝ
55

 

Ννκφο Υαλίσλ 

Πφιε-Δπαξρία  

Υσξηφ (έδξα ζρνιείνπ) Δίδνο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

Υαληά 1-4.Υαληά 2 Γηαηξεκέλα αξξέλσλ 

2 Γηαηξεκέλα Παξζελαγσ-

γεία 

Υαληά 5.Καηλνχξγηα Υψξα Αδηαίξεην αξξέλσλ 

Υαληά 6.Κνπκ-Καπί Αδηαίξεην Παξζελαγσγείν 

Κπδσλία 1.Αξψλη Αδηαίξεην 

Κπδσλία 2.ηέξλεο Αδηαίξεην 

Κπδσλία 3.Υσξηδάθη Αδηαίξεην 

Κπδσλία 4.Αγία Σξηάδα Αδηαίξεην 

Κπδσλία 5.Κακπάλη Αδηαίξεην 

Κπδσλία 6.Σζηθαιαξηά Αδηαίξεην 

Κπδσλία 7.Νεξνθνχξνπ Αδηαίξεην 

Κπδσλία 8.Μνπξληέο Αδηαίξεην 

                                                
53 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.37, Δλ 

Υαλίνηο ηε 21 Ινπιίνπ 1901.  
54 Βι.ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.50, Δλ 

Υαλίνηο ηε 1 Απγνχζηνπ 1901, ζει.313.  
55 Γηα ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολι-

ηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.67, Δλ Υαλίνηο ηε 3 επηεκβξίνπ 1901, ζει.419, 420. 
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Κπδσλία 9.Πεξηβφιηα Αδηαίξεην 

Κπδσλία 10.Γαιαηάο Αδηαίξεην 

Κπδσλία 11.ηαιφο Αδηαίξεην 

Κπδσλία 12.Αγία Μαξίλα Αδηαίξεην 

Κπδσλία 13.Πιαηαληάο Αδηαίξεην 

Κπδσλία 14.Μαιάμα Αδηαίξεην 

Κπδσλία 15.Κνληφπνπια Αδηαίξεην 

Κπδσλία 16.Κάκπνη Αδηαίξεην 

Κπδσλία 17.πειηάξηα Αδηαίξεην 

Κπδσλία 18.Γξαθψλα Αδηαίξεην 

Κπδσλία 19.Γέξσ - Λάθθνλ Αδηαίξεην  

Κπδσλία 20.Αριάδεο Αδηαίξεην 

Κπδσλία 21.Θέξηζν Αδηαίξεην 

Κπδσλία 22.θαθηδάθηα Αδηαίξεην 

Κπδσλία 23.Οξζνχλη Αδηαίξεην 

Κπδσλία 24.Υσζηήλ Αδηαίξεην 

Κπδσλία 25.Πξαζέ Αδηαίξεην 

Κπδσλία 26.Φνπξλέ Αδηαίξεην 

Κπδσλία 27.θνηλέ Αδηαίξεην 

Κπδσλία 28.Αιηθηαλνχ Αδηαίξεην 

Κπδσλία 29.Νηεξέ Αδηαίξεην 

Κπδσλία 30.Μαλνιεφπνπινλ Αδηαίξεην 

Κπδσλία 31.Βξχζεο Αδηαίξεην 

Κπδσλία 32.Γεξάλη Αδηαίξεην 

Κπδσλία 33.Κνληνκαξί Αδηαίξεην 

Κπδσλία 34.Ξακνπδνρψξη Αδηαίξεην 

Κπδσλία 35.Κάησ εηξήιη Αδηαίξεην 

Κπδσλία 36.Νεξηαλά Αδηαίξεην 

Κπδσλία 37.Υαιέπα Γηαηξεκέλν 

Κπδσλία 38.Λάθθνη Γηαηξεκέλν 

Κπδσλία 39.Βαηφιαθθνο Γηαηξεκέλν 

Κπδσλία 40.Μεζθιά Γηαηξεκέλν 
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Κπδσλία 41.Υαιέπα Παξζελαγσγείν (Γηαηξε-

κέλν) 

Κπδσλία 42.ηέξλεο Παξζελαγσγείν (Αδηαίξε-

ην) 

Κπδσλία 43.Κάκπνη Παξζελαγσγείν (Αδηαίξε-

ην) 

Κπδσλία 44.Λάθθνη Παξζελαγσγείν (Αδηαίξε-

ην) 

Κπδσλία 45.Γεξάλη Παξζελαγσγείν (Αδηαίξε-

ην) 

Κπδσλία 46.Γαιαηάο Παξζελαγσγείν (Αδηαίξε-

ην) 

Κπδσλία 47.Βαηφιαθθνο Παξζελαγσγείν (Αδηαίξε-

ην) 

Κίζζακνο 1.Αθξάηα Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 2.Ρνδνπνχ Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 3.Ραβδνχρα Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 4.Κακάξα Κνπκνχιε Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 5.Βαζηιφπνπιν Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 6.Ννρηά Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 7.πειηά Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 8.Κακηζηαλά Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 9.Πνιεκάξρη Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 10.Γξπκπηιιηαλά Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 11.Γξαπαληάο Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 12.Λνπζαθηέο Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 13.Παιαηφθαζηξν Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 14.Σνπφιηα Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 15.Πνηακίδα Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 16.εηξηθάξη Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 17.Καιάζελεο Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 18.Κνπθνπλαξά Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 19.Κακάξα Αδηαίξεην 



209 

 

Κίζζακνο 20.Βνπιγάξσ Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 21.Μνπξί Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 22.θαθνπεγάδη Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 23.Κεξάλ Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 24.Πεξηβνιάθηα Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 25.θελάξη Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 26.Κάκπνο Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 27.Ακπγδαινθεθάιη Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 28.Κνχλελη Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 29.Κεθάιη Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 30.Μαιάζπξν Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 31.Καθφπεηξν Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 32.Αλψζθειε Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 33.Γιψζζα Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 34.Καξέο Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 35.Γαβαινκνχξη Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 36.Μνχιεηε Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 37.Βνχβεο θαη Έινο Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 38.Βιάηνο Αδηαίξεην 

Κίζζακνο 39.Καζηέιιη Γηαηξεκέλν 

Κίζζακνο 40.Άγηνη Πάληεο Γηαηξεκέλν 

Κίζζακνο 41.Παλέζπκνο Γηαηξεκέλν 

Κίζζακνο 42.Παιαηά Ρνχκαηα Γηαηξεκέλν 

Κίζζακνο 43.Κνπηνπθηαλά Γηαηξεκέλν 

Κίζζακνο 44.Καζηέιιη Παξζελαγσγείν (αδηαίξε-

ην) 

Κίζζακνο 45.Σνπφιηα Παξζελαγσγείν (αδηαίξε-

ην) 

Κίζζακνο 46.Κνχλελη Παξζελαγσγείν (αδηαίξε-

ην) 

Κίζζακνο 47.Ρνδνπνχ Παξζελαγσγείν (αδηαίξε-

ην) 
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Κίζζακνο 48.πειηά Παξζελαγσγείν (αδηαίξε-

ην)  

Κίζζακνο 49.Γξαπαληάο Παξζελαγσγείν (αδηαίξε-

ην) 

Κίζζακνο 50.Παλέζπκνο Παξζελαγσγείν (αδηαίξε-

ην) 

έιηλνο 1. Αγία Δηξήλε Αδηαίξεην 

έιηλνο 2.Δπαλσρψξη Αδηαίξεην 

έιηλνο 3.θάθε Αδηαίξεην 

έιηλνο 4.Κακπαλνχ Αδηαίξεην 

έιηλνο 5.Ληβαδάο Αδηαίξεην 

έιηλνο 6.Ρνδνβάλη Αδηαίξεην 

έιηλνο 7.Μάδα Αδηαίξεην 

έιηλνο 8.Αζθεληηιέο Αδηαίξεην 

έιηλνο 9.Παιαηφρσξα Αδηαίξεην 

έιηλνο 10.Βνζηαλά Αδηαίξεην 

έιηλνο 11.Βνπηάο Αδηαίξεην 

έιηλνο 12.θιαβνπνχιια Αδηαίξεην 

έιηλνο 13.αξαθίλα Αδηαίξεην 

έιηλνο 14.Άγηνη Παηέξεο Αδηαίξεην 

έιηλνο 15.Κνπινπξίδα Αδηαίξεην 

έιηλνο 16.Καθνδίθη Αδηαίξεην 

έιηλνο 17.Κάδξνο Αδηαίξεην 

έιηλνο 18.Κάλδαλνο Αδηαίξεην 

έιηλνο 19.ηξνβιέο Αδηαίξεην 

έιηλνο 20.Ρνδνβάλη Παξζελαγσγείν 

έιηλνο 21.Βνπηάο Παξζελαγσγείν 

έιηλνο 22.Καθνδίθη Παξζελαγσγείν 

 

    Ο αθφινπζνο πίλαθαο αλαδεηθλχεη ηελ ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ θαηά 

ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν έηνο, κε κείσζε ησλ 

εθπαηδεπηεξίσλ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαηά 35, αιιά θαη ηελ απμεηηθή ηάζε ζηελ ίδξπ-

ζε ζρνιείσλ ηελ επφκελε ρξνληά (1901-1902).    
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ΠΟΛΗ - 

ΔΠΑΡΥΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟ ΥΟΛΔΙΩΝ 

(1899-1900)
56

 

ΑΡΙΘΜΟ ΥΟΛΔΙΩΝ 

(1900-1901) 

ΑΡΙΘΜΟ ΥΟΛΔΙΩΝ 

(1901-1902) 

Υαληά 6 5 6 

Κπδσλία 53 39 47 

Κίζακνο 50 34 50 

έιηλνο 19 15 22 

χλνιν 128 93  125 

  

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

   Η έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε αλάγθε εμνηθνλφκεζεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαη 

ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ κέζσ ησλ δηδαζθαιηθψλ εμεηά-

ζεσλ ήηαλ νη αηηίεο ηεο ειάηησζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ θαηά ην 1900-1901, κε 

ηελ παηδεία λα κε ζεσξείηαη απφ ην Ηγεκνληθφ πκβνχιην θαη ηνλ Πξίγθηπα πξνηε-

ξαηφηεηα. Η κείσζε ηνπ κηζζνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ έλα αθφκε κέηξν ζηα πιαί-

ζηα ηεο νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο. Η Γηεχζπλζε, ελψ έιεγμε κε απζηεξφηεηα κέζσ ε-

μεηάζεσλ ηα πξνζφληα ησλ ππνςήθησλ Γεκνδηδαζθάισλ επεηδή πίζηεπε πσο δελ ζπ-

λάδνπλ πάληα κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ ππαιιήισλ, ζηε ζπλέρεηα «επηβξάβεπζε» 

ηνπο επηηπρφληεο δηδαζθάινπο πξνεηδνπνηψληαο ηνπο πσο αλ, ιφγσ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ, δηνξίδνληαλ ζε ζρνιεία θαηψηεξα ηνπ βαζκνχ ηνπο, ζα πιεξψλνληαλ κε 

βάζε ην βαζκφ ηνπ ζρνιείνπ.  

    To κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζρνιείσλ πνπ ηδξχζεθαλ ην 1900-1901 ζηα Υαληά ήηαλ ηα  

Γξακκαηνδηδαζθαιεία (34%), γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη πσο ζε κεγάιν πνζνζηφ ε 

παξερφκελε γλψζε ζηνπο καζεηέο ήηαλ ρακεινχ επηπέδνπ. Ο ραξαθηεξηζκφο απηφο 

ζηεξίδεηαη ζε πνιιά δεδνκέλα. Θπκίδνπκε πσο ηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία δελ αλήθαλ 

ζηελ θπξίσο Γεκνηηθή εθπαίδεπζε, δελ απέλεηκαλ απνιπηήξην ζηνπο καζεηέο ηνπο-

θαη πξνζέθεξαλ ιηγφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα κε κηθξφηεξε χιε
57

. Δπηπιένλ νη δη-

δάζθαινη ζε απηά ήηαλ: απφθνηηνη επηαηάμηνπ Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ή 

Παξζελαγσγείνπ ή είραλ παξαθνινπζήζεη θάπνηεο ηάμεηο ηνπ, απφθνηηνη ηεηξαηάμηνπ 

                                                
56 Γηα ηα ζηνηρεία ηεο ζπγθξηκέλεο ζηήιεο βι. ζην Μέξνο Β΄ ηνπ παξφληνο ηφκνπ, θεθάιαην Ι,  1.3 

«Ονομαζηικοί διοριζμοί διδαζκάλων», ζει.121-15. Γηα ηνλ αξρηθφ θαζνξηζκφ ησλ εδξψλ ησλ εθπαη-

δεπηεξίσλ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο 

ηε 7 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1.  
57 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.1. 
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Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ή ηέινο ππνςήθηνη πνπ είραλ απνηχρεη ζηηο Γεκνδηδαζθαιηθέο 

εμεηάζεηο ηνπ 1900
58

. 

    Παξφιν πνπ ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ζρνιείσλ θαη δηδαζθάισλ δεκνηηθήο εθ-

παίδεπζεο παξνπζίαζαλ αξλεηηθή εμέιημε ηελ πεξίνδν 1900-1901 ζηα Υαληά θαη ζε 

φιε ηε λήζν, ε γεληθφηεξε νξγάλσζε κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, ηνλ θαζνξηζκφ 

ζρνιηθψλ πεξηθεξεηψλ, ηηο εμεηάζεηο δεκνδηδαζθάισλ, ηνπο δηνξηζκνχο θαη ηηο ηδξχ-

ζεηο ζρνιείσλ, θαηλφηαλ λα παξακέλεη ελεξγή. Θα ήηαλ εμαηξεηηθά ρξήζηκν λα αλα-

ιπζεί θαη ε γπκλαζηαθή εθπαίδεπζε ηεο ίδηαο πεξηφδνπ γηα λα ζπκπιεξσζεί ε εηθφλα 

ηεο εθπαίδεπζεο ζην λεζί. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Βι. ζηελ παξνχζα έξεπλα ζει.108. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2    

«ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» 

 

    Ζ ιεπηνκεξήο απνηχπσζε νπζησδψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο ζην 

λνκφ Υαλίσλ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα δηνξηζκνχο θαζεγεηψλ, δίδαθηξα, γλσ-

ζηηθά αληηθείκελα θαη βηβιία, εκεξήζηνπο-κεληαίνπο-ηξηκεληαίνπο ειέγρνπο επηδφζε-

σλ θαη δηαγσγήο καζεηψλ, πξνβηβαζηηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο, παηδαγσγηθφ 

ηκήκα θαη εθδξνκέο. Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα αλαιπζεί ε δξάζε θαη ε ρξεζηκφηεηα 

ησλ παηδνλφκσλ, πνπ άλεθαλ δηνηθεηηθά ζηα Γπκλάζηα θαη Πξνγπκλάζηα. 

 

2.1 Σο Γυμνάσιο Υανίων.  

 

    Οη ζρνιηθέο εξγαζίεο γηα ηε ρξνληά 1900-1901 ζην Γπκλάζην Υαλίσλ μεθίλεζαλ 

ζηηο 21 Απγνχζηνπ 1900, κε ην Γηεπζπληή ηνπ ηδξχκαηνο θαη έμη θαζεγεηέο λα ππν-

γξάθνπλ ηε ζρεηηθή πξάμε Α ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηψλ ηνπ 

πιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ
1
. Ζ ηήξεζε πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ε θχιαμή ηνπο ζε αξρείν, μερσξηζηφ γηα θάζε ίδξπκα, καδί κε ηελ επίζεκε αιιε-

ινγξαθία, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηηο νδεγίεο, ήηαλ ππνρξέσζε γηα ηα Γπκλάζηα, ηα Πξν-

γπκλάζηα θαη ηα Γεκνηηθά
2
. 

    Οπνηνζδήπνηε επηζπκνχζε λα αλαιάβεη ππεξεζία σο θαζεγεηήο ζε Γπκλάζην, α-

πεπζπλφηαλ κε αλαθνξά ηνπ ζην χκβνπιν Δθπαηδεχζεσο, επηζπλάπηνληαο ζε απηήλ 

αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπ θαζψο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ
3
. Οη ελδη-

αθεξφκελνη γλψξηδαλ πσο ζηηο αξρέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1899-1900 νη δηνξηζκνί 

ζα γίλνληαλ ρσξίο ηελ πξνζαγσγή απηψλ ησλ εγγξάθσλ «δια ηο επείγον ηος σπόνος». 

Ζ ππνβνιή ηνπο ζα γηλφηαλ κεηά ην δηνξηζκφ, θαηφπηλ εγθπθιίνπ
4
. Οη πεξηζζφηεξνη 

δηνξηζκνί θαζεγεηψλ ζην Γπκλάζην πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 1899-

                                                
1
 Βι. Η.Α.Κ., Βηβιίν Πξαθηηθψλ 1899- Μαΐνπ 1906, Γπκλάζην Υαλίσλ, ζει.48. Ο Οξγαληζκφο Γεκν-

ζίαο Δθπαηδεχζεσο ππαγφξεπε πσο ην ζρνιηθφ έηνο μεθηλνχζε απφ ηηο 20 Απγνχζηνπ θαη έιεγε ζηηο 30 

Ηνπλίνπ, ελψ νη ζεξηλέο δηαθνπέο δηαξθνχζαλ απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ έσο ηηο 20 Απγνχζηνπ. Ζ δηδαζθαιία 

ησλ καζεκάησλ άξρηδε ζηηο 5 επηεκβξίνπ. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηεί-

αρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.8.  
2
 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.11.  
3
 Βι. ζηελ εθεκ. φ.π., ζει. 5. 

4
 Βι. ζηελ εθεκ. φ.π., ζει. 4. 
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1900 κε 9 θαζεγεηέο. O Σηκφζενο Βελέξεο, Γεκ. Βαζηιεηάδεο θαη ν Felix Rettore δελ 

ζπλέρηζαλ νπζηαζηηθά ζηε ζέζε ηνπο ηε ρξνληά 1900-1901 (εξγάζηεθαλ ειάρηζηα 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα). Οη δχν πξψηνη  αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ηνλ 

Αξρηκαλδξίηε Ακβξφζην Γαιαλάθε θαη ηνλ Υξ. Αλδξνχηζν αληίζηνηρα. 

    Πην αλαιπηηθά παξαζέηνπκε θαηάινγν ησλ θαζεγεηψλ πνπ εξγάζηεθαλ ζην Γπ-

κλάζην Υαλίσλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901. 

  

ΠΟΛΖ  

 

ΔΗΓΟ  

ΥΟΛΔΗΟΤ 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΒΑΘΜΟ /  

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΟΡΗΜΟΤ 

Υαληά Γπκλάζην 1.Βνπξδνπκπάθεο 

Α.  

 

Καζεγεηήο 

Διιεληθψλ -

Πξνζσξηλφο 

Γηεπζπληήο  

19-10-1899 

 

 

2.Βαιάθεο Π. 

 

Καζεγεηήο 

Διιεληθψλ  

 

19-10-1899 

 

3.Ενιηλδάθεο Π. Καζεγεηήο 

Διιεληθψλ  

19-10-1899 

 

4.Ξπιηλάθεο Αρηι. Καζεγεηήο 

Διιεληθψλ 

19-10-1899 

 

5.Παπαδάθεο Γ. Καζεγεηήο 

Διιεληθψλ  

19-10-1899 

 

6.Βελέξεο Σηκφζενο Καζεγεηήο 

Θξεζθεπηηθψλ 

19-10-1899 

 

7.Felix Rettore5 Καζεγεηήο 

Γαιιηθήο 

Γιψζζαο 

19-10-1899 

 

8.Πεξηζηεξίδεο Κ. Καζεγεηήο 

Φπζηθψλ κα-

ζεκάησλ 

19-10-1899 

 

9.Παπαδάθεο Κ.Γ.6 Καζεγεηήο 19-10-1899 

                                                
5
 Ο Felix Rettore ππέβαιιε παξαίηεζε απφ ηε ζέζε ηνπ, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηηο 30-8-1900. Βι. 

ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.37, Δλ 

Υαλίνηο ηε 30 Απγνχζηνπ, ζει.2. 
6
 Μεηαηέζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ Δπηζεσξεηή ησλ ζρνιείσλ ησλ Ννκψλ Υαλίσλ θαη θα-

θίσλ ζην Γπκλάζην, ιφγσ εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο. Βι. θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο δηνξηζκνχο κε εκεξν-

κελία 19-10-1900 φ.π., έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 Οθησβξίνπ 1899, ζει.1. 
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 Μαζεκαηηθψλ  

10. Βαζηιεηάδεο 

Γεκ.7  

Καζεγεηήο 

Παηδαγσγηθψλ 

8-2-1900 

Υαληά Γπκλάζην Αξρηκαλδξίηεο Ακ-

βξφζηνο Γαιαλάθεο8 

Καζεγεηήο 

Θξεζθεπηηθψλ 

30-8-1900 

Υαληά Γπκλάζην Αλδξνχηζνο Υξ.9 Καζεγεηήο 

Παηδαγσγηθψλ 

15-9-1900 

ην πξνζσπηθφ ηνπ Γπκλαζίνπ άλεθε θαη ν θαζεγεηήο Γπκλαζηηθήο θαη Μνπζηθήο Δ. 

Μπακηέξνο
10

.     

    Σν Γπκλάζην Υαλίσλ, φπσο θαη απηφ ηνπ Ζξαθιείνπ, απνηεινχληαλ απφ επηά ηά-

μεηο, εθ ησλ νπνίσλ ζηηο ηξεηο θαηψηεξεο θαη ζηηο ηέζζεξηο αλψηεξεο δηδαζθφηαλ ν 

θαηψηεξνο θαη αλψηεξνο θχθινο καζεκάησλ αληίζηνηρα
11

. Οη γνλείο πνπ επηζπκνχ-

ζαλ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ
12

 έπξεπε λα 

πξνζθνκίζνπλ θηλεηφ ραξηφζεκν 3 δξαρκψλ γηα θάζε εμάκελν, ζπλνιηθά δειαδή 6 

δξαρκέο ην ρξφλν. ηηο ηέζζεξηο αλψηεξεο ηάμεηο
13

 ή ζην παηδαγσγηθφ ηκήκα ε αμία 

ηνπ ραξηνζήκνπ απμαλφηαλ ζηηο 5 δξαρκέο ην εμάκελν ( 10 δξαρκέο ην ρξφλν). Οη 

γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ έπξεπε λα πιεξψζνπλ γηα λα ηνπο δνζεί ην ελδεη-

θηηθφ ή ην απνδεηθηηθφ ησλ παηδηψλ ηνπο. Γηα ηηο ηξεηο θαηψηεξεο ηάμεηο ηνπ Γπκλα-

ζίνπ (θαη ηνπ Πξνγπκλαζίνπ) ρξεψλνληαλ κε ραξηφζεκν 5 δξαρκψλ, γηα ηηο αλψηεξεο 

ηάμεηο ή ην παηδαγσγηθφ ηκήκα 10 δξαρκέο θαη γηα ηα απνιπηήξηα ησλ Γπκλαζίσλ κε 

                                                
7
 Γηνξίζηεθε ζηηο 8-2-1900 κε κεληαίν κηζζφ 300 δξ. Βι. φ.π., ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, Δλ 

Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξίνπ, ζει.6. 
8
 Μεηαηέζεθε απφ ην Γπκλάζην Ζξαθιείνπ θαη δηνξίζηεθε αληί ηνπ Σηκφζενπ Βελέξε, ν νπνίνο απαι-

ιάρζεθε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.37, Δλ Υαλίνηο ηε 30 Απ-

γνχζηνπ, ζει.2.   
9
 Ο Υξ.Αλδξνχηζνο κεηαηέζεθε ζηε ζέζε ηνπ Βαζηιεηάδνπ Γεκεηξίνπ ζηηο 15-9-1900. Πξνεγνπκέλσο 

ήηαλ Γπκλαζηάξρεο θαη θαζεγεηήο Παηδαγσγηθψλ ζην Γπκλάζην Ζξαθιείνπ. ην Γπκλάζην Υαλίσλ ζα 

δίδαζθε Παηδαγσγηθά κε κεληαίν κηζζφ 300 δξαρκέο. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο 1900, αξηζ.39, Δλ 

Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ, ζει.1. Παξαηηήζεθε ζηηο 28-4-1901. Βι. φ.π., ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, 

αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 28 Απξηιίνπ 1901, ζει. 111. 
10

 Βι. Η.Α.Κ. ζην «Βιβλίο Ππακηικών 1899-Μαΐος 1906, Γςμνάζιο Χανίυν», ζει.133 θαη ζηελ εθεκ. 

«Παηπίρ», έηνο Β, αξηζ.181, Υαληά, Πέκπηε 26  Απξηιίνπ 1901, ζει.1, 2. Γηα ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο 

Μνπζηθφο βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Β, αξηζ.176, Υαληά, άββαην 14 Απξηιίνπ 1901, ζει.3. 
11

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.4.  
12

 Σν ίδην ίζρπε θαη γηα απηνχο πνπ ήζειαλ λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην Πξνγπκλάζην Ρεζχκλεο ή 

Νεαπφιεσο.   
13

 ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο γξάθεηαη ιφγσ παξνξάκαηνο «…νη εγγξαθφκελνη 
ζηηο 3 αλψηεξεο ηνπ Γπκλαζίνπ ηάμεηο…», (βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηεί-

αρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Οθησβξίνπ 1899, ζει.8) ε δηφξζσζε ηνπ νπνίνπ ζεκεηψλεηαη ζε 

επφκελν θχιιν ηεο Δπηζήκνπ εθεκεξίδαο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη «…νη εγγξαθφκελνη ζηηο 4 αλψηε-

ξεο ηνπ Γπκλαζίνπ ηάμεηο…». Βι. φ.π., έηνο Β, αξηζ.95, Δλ Υαλίνηο ηε 29 Οθησβξίνπ 1899, ζει.3. 
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20 δξαρκέο. Μφλν νη καζεηέο ηνπ θηινινγηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Γπκλαζίνπ πιήξσλαλ 

θάζε κήλα δίδαθηξα, 10 δξαρκέο νη καζεηέο ησλ ηάμεσλ Γ θαη Δ θαη 15 δξαρκέο νη 

καζεηέο ηεο η θαη Ε. Ζ πνηλή γηα φζνπο θαζπζηεξνχζαλ ηελ εμφθιεζε ησλ δηδά-

θηξσλ επί έλα κήλα ήηαλ ε απνβνιή έσο φηνπ πιεξψζνπλ, ελψ φιν ην ρξνληθφ δηά-

ζηεκα ηεο απνβνιήο ζεκεηψλνληαλ νη απνπζίεο ηνπο. Σα ρξεκαηηθά πνζά πνπ εη-

ζπξάηηνληαλ απφ ην ζρνιείν ιφγσ εγγξαθψλ, έθδνζεο απνδεηθηηθψλ, ελδεηθηηθψλ θαη 

απνιπηεξίσλ, θαζψο θαη ηα έζνδα απφ ηα δίδαθηξα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ αγνξά 

δηδαθηηθψλ νξγάλσλ, επίπισλ, ζθεπψλ θαη γηα άιιεο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ ηα 

εμέδηδε. Όζνη καζεηέο αθνινπζνχζαλ ην Παηδαγσγηθφ ηκήκα απαιιάζζνληαλ απφ ηα 

δίδαθηξα, ελψ απφ απηνχο ηνπ θηινινγηθνχ ηκήκαηνο απαιιάζζνληαλ νη άπνξνη αιιά 

ζπλάκα επηκειείο θαη επθπείο καζεηέο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ πιιφγνπ ησλ θαζεγε-

ηψλ ζηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Δθπαηδεχζεσο
14

.      

    Πξάγκαηη ν Γηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ καδί κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ, ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 1901, ππέβαιιαλ αηηή-

ζεηο απαιιαγήο καζεηψλ απφ ηα δίδαθηξα ζηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. Ο ζχιινγνο απνθάζηζε πσο έπξεπε λα ιεθζνχλ ππφςε κφλν νη 

αηηήζεηο ησλ καζεηψλ πνπ είραλ ηηο παξαθάησ επηδφζεηο: βαζκφ ηνπιάρηζηνλ 8 ζηα 

Διιεληθά, ζηα ππφινηπα καζήκαηα ηνπιάρηζηνλ 7, ζε έλα κφλν απφ ηα δεπηεξεχνληα 

ηνπιάρηζηνλ 6 θαη νιηθφ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ «λίαν καλώρ». Δθηφο απφ ηελ πξφνδν 

ησλ καζεηψλ ζπλππνινγηδφηαλ θαη ε δηαγσγή ηνπο
15

.      

    Μέξνο ησλ ρξεκάησλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηέιε θαηέιεγαλ θαη ζην ηακείν Υαλίσλ. 

Απφ ηηο 74.771 δξαρκέο πνπ εηζέπξαμε ζπλνιηθά ην ηακείν θαηά ην κήλα Απξίιην  νη  

1.059 πξνέξρνληαλ απφ εθπαηδεπηηθά ηέιε, ελψ 19.114 απφ πψιεζε ραξηνζήκνπ, 

6.702,55 απφ πψιεζε γξακκαηνζήκνπ, 5.757,80 απφ θφξνπο αξνηξηφλησλ θηελψλ 

θ.ά.
16

. 

    Ο Οξγαληζκφο ηνπ 1899 θαζφξηδε πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 1899-

1900 ζα πξνθεξπζζφηαλ δηαγσληζκφο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ. Δθείλα φκσο πνπ ζα επη-

ιέγνληαλ ψζηε λα μεθηλήζεη ε ζρνιηθή ρξνληά 1899-1900, ζα νξίδνληαλ κε Πξηγθηπη-

                                                
14

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.8.  
15

 Βι. Η.Α.Κ. ζην «Βιβλίο Ππακηικών 1899-Μαΐος 1906, Γςμνάζιο Χανίυν», ζει.105, 106.  
16

 Βι. ζηελ εθεκ. «Παηπίρ», έηνο Β, αξηζ.189, Υαληά, Γεπηέξα 14 Μαΐνπ 1901, ζει.2. 
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θφ Γηάηαγκα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ ζπιιφγσλ θαζεγεηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

Γπκλαζίσλ
17

.  

    Με πξηγθηπηθφ δηάηαγκα πνπ είρε σο βάζε ην παξαπάλσ άξζξν, κεηά απφ πξφηαζε 

ηνπ πκβνχινπ Δθπαηδεχζεσο θαη ηνπ πιιφγσλ ησλ Γπκλαζίσλ θαη Πξνγπκλαζίσλ, 

ζην Γπκλάζην Υαλίσλ, φπσο θαη ζηα ππφινηπα ηδξχκαηα κέζεο εθπαίδεπζεο νξίζηε-

θαλ ηα παξαθάησ βηβιία ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901: 

  

ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

1)Ηεξά Ηζηνξία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο Ηγλαηίνπ Μνζράθε                                              

2)Ηεξά Ηζηνξία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο Ηγλαηίνπ Μνζράθε 

3)Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία Η.Ησαλλίδνπ 

4)Οξζφδνμνο ρξηζηηαληθή θαηήρεζε Γ.Γέγιε 

5)Υξηζηηαληθή εζηθή Γ.Κπξηαθνχ 

  

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

1)Υξεζηνκάζεηαο Σφκνο Ανο Λ.Παπαλδξένπ  

2)Γξακκαηηθή Γ.Παπαγεσξγίνπ 

3)Γπκλάζκαηα ηνπ ηππηθνχ ηεο Γξακκαηηθήο Λ. Παπαλδξένπ 

4)πληαθηηθφ Γ. Παπαβαζηιείνπ 

5)Θέκαηα Γ. Παπαβαζηιείνπ 

 

ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ 

1)Νενειιεληθά αλαγλψζκαηα Π.Φέξκπνπ ή Γ.Παπαραηδή 

2)Κξεηείο Α.Αλησληάδνπ 

3)Δπηηνκή ηεο Κξεηεΐδνο Α. Αλησληάδνπ 

4)πλζέζεηο Γ.Παπαβαζηιείνπ 

 

ΛΑΣΗΝΗΚΑ 

1)Αλαγλσζκαηάξην Γ.Εαγγνγηάλε 

2)Γξακκαηηθή Υ.Πνπιιίνπ 

                                                
17

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.12. 
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3)Θέκαηα Γ.Εαγγνγηάλε 

4)Θέκαηα (Γνλ κέξνο) Μ. Γέθλεξ 

5)πληαθηηθφ π. αθειιαξνπνχιινπ 

 

ΓΑΛΛΗΚΑ 

1)Αλαγλσζκαηάξην Ν. Κνληνπνχιινπ 

2)Methode de Language ππφ Machuel 

3)Fenelon απνζπάζκαηα 

4)Υξεζηνκάζεηα Ν. Κνληνπνχιινπ 

5)Μέζνδνο Otto Κνληνπνχιινπ 

6)Voltaire Histoire de Charles XII 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ 

1)Πξαθηηθή Αξηζκεηηθή Η. Υαηδεδάθε 

2)πιινγή Αξηζκεηηθψλ πξνβιεκάησλ Η. Νπζηεξάθε 

3)Πξαθηηθή Γεσκεηξία Κ. Παπαδάθε 

4)Θεσξεηηθή Αξηζκεηηθή Η. Υαηδεδάθε 

5)ηνηρεία Γεσκεηξίαο Η. Υαηδεδάθε 

6)ηνηρεία Άιγεβξαο Η. Υαηδεδάθε 

7)ηνηρεία Σξηγσλνκεηξίαο Η. Υαηδεδάθε 

 

ΦΤΗΚΑ 

1)Φπζηθή Ηζηνξία Ν. Γεξκαλνχ 

2)Πεηξακαηηθή Φπζηθή Π.Κνλδχιε 

3)Εσνινγία Ν. Απνζηνιίδνπ 

4)Γεσινγία θαη Βνηαληθή Π. Κνλδχιε 

5)Πεηξακαηηθή Φπζηθή Σ. Αξγπξνπνχιινπ 

6)Κνζκνγξαθία Γ. Παπαγεσξγίνπ 

7)Γεσγξαθία Κ. Μεηζνπνχιινπ 

 

ΗΣΟΡΗΑ 

1)Ηζηνξία Α. Ησαλλίδνπ γηα ηηο 4 θαηψηεξεο ηάμεηο 
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2)Ηζηνξία Αλδξνπηζέιε γηα ηηο 3 θαηψηεξεο ηάμεηο 

 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΑ 

1)Δκπεηξηθή Φπρνινγία Γ. Οιπκπίνπ  

2)Λνγηθή Α. παζάθε 

    Ζ έθδνζε φισλ απηψλ ησλ βηβιίσλ έπξεπε λα είλαη ε πιένλ πξφζθαηε, ελψ εθηφο 

απφ ηα παξαπάλσ δελ επηηξεπφηαλ ε εηζαγσγή θαλελφο άιινπ κε εμαίξεζε αλ επξφ-

θεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βνεζεηηθφ γηα ηελ κειέηε ησλ καζεηψλ ζηελ νηθεία 

ηνπο
18

.  

    Καηά ηελ πεξίνδν ηεο επαλάζηαζεο ησλ Κξεηψλ ελαληίνλ ηνπ κνπζνπικαληθνχ 

ζηνηρείνπ ηεο λήζνπ θαηά ην 1897-1898, κε ηε ζαθψο αλζειιεληθή ζηάζε ησλ Μεγά-

ισλ Γπλάκεσλ, ιεειαηήζεθαλ θαη θαηαζηξάθεθαλ δηδαθηηθά φξγαλα θαη ζθεχε ζρν-

ιείσλ ζηηο πφιεηο. Ζ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο είρε ήδε παξαγ-

γείιεη αξθεηά φξγαλα Φπζηθήο απφ ην Παξίζη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί απηή ε έι-

ιεηςε θαη λα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ ηα θπξηφηεξα πεηξάκαηα Φπζηθήο. Με απηά 

πξνο ην παξφλ ζα εθνδηαδφηαλ ην Γπκλάζην Υαλίσλ θαη Ζξαθιείνπ. ηελ ίδηα παξαγ-

γειία πεξηιακβάλνληαλ δχν κεραλήκαηα θσηεηλψλ πξνβνιψλ κε αξθεηέο εηθφλεο θαη 

φξγαλα θαηάιιεια γηα ηε δεκηνπξγία δχν κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ ζηα Υαληά θαη 

ζην Ζξάθιεην. Δίραλ αγνξαζζεί ήδε γεσγξαθηθνί ράξηεο ηεο Κξήηεο γηα λα εθνδηα-

ζζνχλ κε απηνχο φια ηα δεκφζηα ζρνιεία θαη γξαθεία
19

.      

    Ζ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο ζην 

Γπκλάζην Υαλίσλ ήηαλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γελ 

αθνξνχζε κφλν ηνλ έιεγρν ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ αιιά θαη ηεο δηαγσγήο. Ο 

Γηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ Αλδξ. Π. Βνπξδνπκπάθεο, φληαο ππνρξεσκέλνο 

λα ζπγθαιεί ην χιινγν δηδαζθφλησλ ζε ζπλεδξίεο
20

, πξνζθάιεζε πξνθνξηθά ζηηο 7 

Ηαλνπαξίνπ 1901 ηνπο θαζεγεηέο ζε ζχζθεςε κε ζέκα ηελ πξφνδν θαη δηαγσγή ησλ 

καζεηψλ θαηά ην πξψην ηξίκελν. Ο χιινγνο απνθάζηζε λα εμνπζηνδνηήζεη ην Γπ-

κλαζηάξρε λα ελεκεξψζεη ηνπο νηθείνπο θεδεκφλεο γηα ηηο ειιείςεηο ησλ καζεηψλ 

ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα, αιιά θαη γηα ηε δηαγσγή ηνπο. πλάκα έπξεπε λα ηνπο πα-

                                                
18

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900, ζει.5, 6. 
19

 Βι. ζην πεξηνδηθφ «Ππόοδορ», έηνο Α, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 1 Μαξηίνπ 1901, ζει.8. 
20

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.6. 
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ξνηξχλεη λα ππνβνεζήζνπλ ην έξγν ηνπ πιιφγνπ
21

. Οη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ γηα 

θάζε κήλα ήηαλ ζπγθεληξσκέλεο κε ηε κνξθή κέζσλ φξσλ ζηνλ Κνηλφ εκεξήζην έ-

ιεγρν. Απηφο ζπληαζζφηαλ κεηά ην ηέινο θάζε κήλα απφ ηνλ ηαθηηθφ θαζεγεηή θάζε 

ηάμεο
22

. Πεξηείρε ην κέζν φξν ησλ εκεξήζησλ βαζκψλ, δειαδή απηψλ πνπ είραλ ήδε 

αλαγξαθεί  ζηνλ εκεξήζην έιεγρν γηα ην κήλα πνπ πέξαζε, ην ζχλνιν ησλ απνπζηψλ, 

ηε δηαγσγή θαη ηνπο βαζκνχο ησλ ηξηκεληαίσλ δηαγσληζκάησλ
23

. ηα Πξαθηηθά ηνπ 

Γπκλαζίνπ Υαλίσλ πιεξνθνξνχκαζηε πσο νη θαζεγεηέο φθεηιαλ λα ηειέζνπλ δηαγσ-

ληζκφ θάζε ηξίκελν
24

. Σν Γηάηαγκα πεξί εμεηάζεσλ ελεκέξσλε ιεπηνκεξψο ην πξν-

ζσπηθφ ηνπ Γπκλαζίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Κάζε ηξίκελν, φηαλ ε χιε απάξηη-

δε έλα νινθιεξσκέλν ζψκα, ηα παηδηά έγξαθαλ εμεηάζεηο ζε φια ηα καζήκαηα, αθνχ 

είρε πξνεγεζεί επαλάιεςε ηεο αλάινγεο χιεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ. ηα ηξηκεληαία 

δηαγσλίζκαηα ε παξνπζία - εθηφο απφ ηνλ θαζεγεηή πνπ εμέηαδε - ηνπ ηαθηηθνχ θα-

ζεγεηή θαη ηνπ Γπκλαζηάξρε, εθφζνλ ήηαλ δπλαηφ, έδηλαλ έλα επίζεκν ραξαθηήξα 

ζε απηέο. Σα γξαπηά, αθφηνπ δηνξζψλνληαλ κε εξπζξφ κειάλη, βαζκνινγνχληαλ θαη 

ππνγξάθνληαλ απφ ην δηδάζθνληα, παξαδίδνληαλ ζην Γπκλαζηάξρε θαη θπιάζζνληαλ 

ζην αξρείν κέρξη ηελ αξρή ηνπ επφκελνπ έηνπο. Μαζεηήο πνπ δε ιάκβαλε κέξνο ζην 

ηξηκεληαίν δηαγψληζκα βαζκνινγνχληαλ κε κεδέλ, εθηφο αλ ε απνπζία ήηαλ δηθαην-

ινγεκέλε ιφγσ λφζνπ επηβεβαησκέλεο ελφξθσο απφ ηαηξφ. Ο χιινγνο κπνξνχζε ζε 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ λα θαιέζεη ην καζεηή ζε εμέηαζε ε-

ληφο κηαο εβδνκάδαο
25

.  

    ηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1901 ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ ζε 

λέα ηνπ ζχζθεςε, χζηεξα απφ πξνθνξηθή πξφζθιεζε ηνπ Γηεπζπληή Βνπξδνπκπάθε,  

αλέζεζε ζε εθείλνλ λα πξνζθαιέζεη ηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ, ψζηε λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαηά ην κήλα Ηαλνπάξην. Ζ ελεκέξσζε 

απηή ζα γηλφηαλ ζχκθσλα κε ηνπο βαζκνχο πνπ είραλ θαηαρσξεζεί ζηνλ εκεξήζην 

                                                
21

 Βι. Η.Α.Κ., ζην «Βηβιίνλ Πξαθηηθψλ 1899 – Μαΐνπ 1906», ζει.106, 107.  
22

 Ο ηαθηηθφο θαζεγεηήο (ordinarius) θάζε ηάμεο νξηδφηαλ ζηελ αξρή θάζε ζρνιηθνχ έηνπο απφ ην 

χιινγν ησλ θαζεγεηψλ, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γπκλαζηάξρε. Ήηαλ εθείλνο πνπ δίδαζθε ηηο πεξηζζφ-
ηεξεο ψξεο ζε απηή θαη δελ έπξεπε λα είλαη ζε δχν ηάμεηο ηαπηφρξνλα ηαθηηθφο θαζεγεηήο. Ζ ηδηαίηεξε 
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Η.Α.Κ., ζην «Βιβλίον Ππακηικών 1899 -  Μαΐος 1906», Γπκλάζην Υαλίσλ, ζει.110.  
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 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.1. 
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έιεγρν
26

. ε απηφλ θάζε θαζεγεηήο αλέγξαθε ηνπο βαζκνχο φισλ ησλ καζεηψλ ζην 

δηδαθηηθφ ηνπ αληηθείκελν. Οη βαζκνί αθνξνχζαλ ηελ ηνπιάρηζηνλ κία πξνθνξηθή ή 

θαη γξαπηή εμέηαζε ζηελ νπνία έπξεπε λα ππνβιεζνχλ φινη νη καζεηέο θάζε κήλα 

απφ θάζε δηδάζθνληα. ηνλ εκεξήζην έιεγρν ζεκεηψλνληαλ θαη νη απνπζίεο
27

. Ο Γη-

επζπληήο Βνπξδνπκπάθεο, κεηά απφ ζπλέιεπζε ζηηο 29 Απξηιίνπ 1901, απνθαζίζηε-

θε λα γλσζηνπνηήζεη ζηνπο γνλείο θαη θεδεκφλεο ηελ πξφνδν θαη ηε δηαγσγή καζε-

ηψλ πνπ έρξεδαλ ηδηαίηεξεο κέξηκλαο, ζχκθσλα κε ηνπο βαζκνχο ησλ εκεξεζίσλ ε-

ιέγρσλ πνπ ηνπ είραλ ππνβιεζεί απφ ηνπο θαζεγεηέο
28

. Δθηφο απφ ηνλ εκεξήζην έ-

ιεγρν θαη ηνλ θνηλφ εκεξήζην έιεγρν, ππήξρε θαη ν γεληθφο έιεγρνο. Ο κέζνο φξνο 

ησλ βαζκψλ ηνπ εκεξεζίνπ ειέγρνπ γηα έλαλ νπνηνδήπνηε κήλα γξαθφηαλ ζηνλ θνηλφ 

εκεξήζην έιεγρν κεηά ην ηέινο θάζε κήλα. ην ηέινο θάζε ηξηκήλνπ νη ηξεηο βαζκνί - 

έλαο γηα θάζε κήλα - ζπλδπαδφκελνη κε ην βαζκφ ζην ηξηκεληαίν γξαπηφ δηαγψληζκα 

παξείραλ έλαλ νιηθφ βαζκφ ηεο ηξηκεληαίαο πξνφδνπ ζε θάζε έλα κάζεκα. Ο κέζνο 

φξνο ησλ νιηθψλ βαζκψλ φισλ ησλ καζεκάησλ ήηαλ ν γεληθφο βαζκφο ηεο ηξηκεληαί-

αο πξνφδνπ πνπ αλαγξαθφηαλ ζην Γεληθφ Έιεγρν
29

. 

    Δθηφο απφ ηηο εκεξήζηεο θαη ηξηκεληαίεο εμεηάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο γηλφηαλ 

ε ελεκέξσζε γνλέσλ, ππήξραλ θαη νη εληαχζηεο, κε ηηο ηειεπηαίεο λα ππνδηαηξνχληαη 

ζε εηζηηήξηεο θαη θαηαηαθηήξηεο, επί πξνβηβαζκφ θαη απνιπηήξηεο θνπφο ησλ εμεηά-

ζεσλ ή αιιηψο δνθηκαζηψλ ζην Γπκλάζην Υαλίσλ ήηαλ ε εμεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθφκηζαλ νη καζεηέο δηα κέζνπ ηεο δηδαζθαιίαο. Απηή ε θαηε-

γνξηνπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ θαη ν ζθνπφο ηνπο δελ ίζρπαλ κφλν γηα ην Γπκλάζην αι-

ιά γηα φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο ηεο Νήζνπ
30

.  

    Οη καζεηέο πνπ νινθιήξσλαλ επηηπρεκέλα ηε θνίηεζή ηνπο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γεκν-

ηηθνχ ζρνιείνπ κπνξνχζαλ λα θαηαηαρζνχλ ζηελ Α ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ (θαη Πξνγπ-

κλαζίνπ) κέζσ επηηπρνχο εηζηηεξίνπ εμέηαζεο. Σα πηζηνπνηεηηθά ζπκπιήξσζεο ηνπ 

9
νπ

 ρξφλνπ ειηθίαο θαη εκβνιηαζκνχ, ην απνιπηήξην δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ή πηζηνπνη-

εηηθφ φηη είραλ δηδαρζεί θαη΄ νίθνλ ή ζε ηδησηηθφ εθπαηδεπηήξην ηα καζήκαηα ηεο Γ 
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ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο
31

 ζηελ Α Γπ-

κλαζίνπ. Όζνη φκσο είραλ νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε Αλψηεξν Γεκνηηθφ ζρν-

ιείν, πνπ πεξηιάκβαλε ηηο 4 ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη αθφκε 3 αλψηεξεο, θνηηνχζαλ 

ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, ε νπνία γηα λα ζρεκαηηζηεί έπξεπε λα 

ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 15 καζεηέο. ε απηήλ γηα έλα έηνο δηδάζθνληαλ ηα θαηάιιεια 

καζήκαηα, ψζηε λα θαηαηαρζνχλ ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ. Οη εηζηηήξηεο εμεηάζεηο 

ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ θνίηεζε ζηελ πξνπαξαζθεπαζηηθή ηάμε. Όζνη είραλ απν-

ιπηήξην ηξηεηνχο Πξνγπκλαζίνπ κπνξνχζαλ λα θαηαηαρζνχλ ζηε Γ Γπκλαζίνπ κεηά 

απφ εμεηάζεηο
32

.  

    Ζ πξνβηβαζηηθή εμέηαζε θαηά ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ήηαλ απαξαίηεηε γηα 

θάζε καζεηή, ψζηε λα πξναρζεί απφ ηάμε ζε ηάμε Γπκλαζίνπ ή Πξνγπκλαζίνπ. Κάζε 

καζεηήο εμεηαδφηαλ ζην Γπκλάζην ζην νπνίν θνηηνχζε θαηά ην ηειεπηαίν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Οη εμεηάζεηο γίλνληαλ εληφο ηνπ Ηνπλίνπ ζε εκέξα πνπ φξηδε ν χιινγνο 

ησλ Καζεγεηψλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ ζα εμεηάδνληαλ. Μφλν ε Αλσ-

ηέξα Γηεχζπλζε Δθπαηδεχζεσο κπνξνχζε λα κεηαβάιιεη ηελ εκέξα εμέηαζεο
33

. Ο 

χιινγνο θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γπκλαζηάξρε, 

απνθάζηζαλ λα νξίζνπλ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ 1901 σο εκέξα δηαθνπήο ησλ καζεκάησλ φ-

ισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ, γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901. Αθφκε φξηζαλ 

ηελ 7
ε
 Ηνπλίνπ σο εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα μεθηλνχζαλ νη εμεηάζεηο ηεο Α Γπκλαζί-

νπ
34

. Οη θαζεγεηέο αθνινπζνχζαλ ηηο νδεγίεο ηεο Αλσηέξαο Γηεπζχλζεσο πνπ ηνπο 

ππαγφξεπαλ λα δηαθφπηνπλ ηα καζήκαηα ησλ ηξηψλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ 6 εκέξεο πξηλ 

ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, γηα λα κειεηήζνπλ νη καζεηέο ζηηο νηθείεο ηνπο. Γηα ηηο 

ηξεηο αλψηεξεο ηάμεηο ηα καζήκαηα δηαθφπηνληαλ 12 εκέξεο πξν ησλ εμεηάζεσλ
35

.          

    Ο χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ απέθιεηζε απφ ηηο πξναγσγη-

θέο εμεηάζεηο, ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901, φζνπο καζεηέο είραλ μεπε-

ξάζεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απνπζηψλ. πλνιηθά απνθιείζηεθαλ 38 καζεηέο εθ ησλ 

νπνίσλ 7 θαη 21 καζεηέο απφ ην α θαη β ηκήκα ηεο Α Γπκλαζίνπ αληίζηνηρα, 9 καζε-

ηέο απφ ηε Β Γπκλαζίνπ θαη 1 απφ ηε Γ. Τπήξρε θαη πεξίπησζε καζεηή ν νπνίνο, ελψ 
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είρε μεπεξάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ απνπζηψλ, πξνηάζεθε απφ ην χιινγν ησλ θαζεγεηψλ 

ζηνλ Δπηζεσξεηή, ψζηε λα ηνπ ρνξεγεζεί ην δηθαίσκα λα ιάβεη κέξνο ζηηο εμεηάζεηο 

έρνληαο βαζκφ αλψηεξν ηνπ θαιψο
36

. Οη θαζεγεηέο έιαβαλ ππφςε ηνπο ην άξζξν 184 

ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Δθπαηδεχζεσο ηνπ 1899, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν καζεηήο πνπ 

απνθιεηφηαλ απφ ηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ ιφγσ απνπζηψλ κπνξνχζε ηειηθά λα ζπκ-

κεηάζρεη ζε απηέο, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ αξκνδίνπ Δπηζεσξεηή, εάλ δηθαην-

ινγνχζε επαξθψο ηηο απνπζίεο ηνπ θαη ν ηειηθφο κέζνο φξνο φισλ ησλ καζεκάησλ 

ηνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1900-1901 ήηαλ 6. Οη απνπζίεο θαη ε βαζκνινγία ήηαλ ηα 

δπν πξναπαηηνχκελα γηα λα ιάβεη κέξνο νπνηνζδήπνηε καζεηήο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ 

Ηνπλίνπ. Οη καζεηέο Γπκλαζίνπ αιιά θαη Πξνγπκλαζίνπ, Αλψηεξνπ Γεκνηηθνχ ρν-

ιείνπ ή Παξζελαγσγείνπ, νη νπνίνη είραλ ζπκπιεξψζεη 30 απνπζίεο ζην κάζεκα ησλ 

Διιεληθψλ θαη 40 ζε άιια καζήκαηα ή 130 ζε φια ηα καζήκαηα απνθιείνληαλ απφ 

ηηο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ θαη φθεηιαλ λα επαλαιάβνπλ ηελ ηάμε
37

. Δπηπιένλ απν-

θιείνληαλ θαη επαλαιάκβαλαλ ηελ ηάμε φζνη δελ είραλ ζηνπο θνηλνχο εκεξεζίνπο 

ειέγρνπο ηνπιάρηζηνλ 6 κέζν φξν ζηα Διιεληθά ή ηνπιάρηζηνλ 5 κέζν φξν ζηνπο 

ηξηκεληαίνπο βαζκνχο ηνπ Γεληθνχ ειέγρνπ
38

.  

    Οη πξναγσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ ζπζηεκαηνπνηνχληαλ απφ εμεηαζηηθέο επη-

ηξνπείεο. ην Γπκλάζην Υαλίσλ ππήξραλ εμεηαζηηθέο επηηξνπείεο μερσξηζηέο γηα ην 

πξψην ηκήκα ηεο Α Γπκλαζίνπ, ην δεχηεξν ηκήκα ηεο ίδηα ηάμεο, ηε Β Γπκλαζίνπ, ηε 

Γ, ηε Γ, ηελ Δ, ηε η θαη ηε Ε. Οη επηηξνπέο απηέο ζπλήιζαλ επηά θνξέο, φζεο θαη νη 

ηάμεηο  ηνπ Γπκλαζίνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 8 έσο 18 Ηνπλίνπ 1901, επηά δηαθν-

ξεηηθέο εκέξεο, εμέηαδαλ ηα γξαπηά θαη ηνπο βαζκνχο κε ηνπο νπνίνπο είραλ βαζκν-

ινγεζεί απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηα ελέθξηλαλ
39

. Πην αλαιπηηθά ην έξγν ησλ εμεηα-

ζηηθψλ επηηξνπεηψλ μεθηλνχζε ακέζσο κεηά ηελ ηέιεζε ησλ εμεηάζεσλ ζηα Διιελη-

θά. Οη επηηξνπείεο πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε θάζε κηα απφ ηηο ηάμεηο πξαγκαηνπνηνχζαλ 

ρσξηζηέο ζπλειεχζεηο, εμέηαζαλ ηα γξαπηά ησλ καζεηψλ θαη ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν 

είραλ βαζκνινγεζεί απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη εμεηαζηή. Ζ γλψκε ηεο πιεηνλνςεθίαο 

ήηαλ δπλαηφλ λα κεηαβάιιεη ην βαζκφ, φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα έπξεπε λα 

                                                
36

 Βι. Η.Α.Κ., ζην «Βιβλίον Ππακηικών 1899 – Μαΐος 1906, Γςμνάζιο Χανίυν», ζει.112, 113.   
37

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.9. 
38

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 
Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.2. 
39

 Βι. Η.Α.Κ., ζην «Βιβλίον Ππακηικών 1899 – Μαΐος 1906, Γςμνάζιο Χανίυν», ζει.114-116 θαη 118-

120.  
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εθηεζνχλ ζηα Πξαθηηθά νη ιφγνη ηεο κεηαβνιήο. Ο καζεηήο δελ κπνξνχζε λα ζπλερί-

ζεη ηηο εμεηάζεηο αλ ν βαζκφο ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζηα Διιεληθά ζπλδπαδφ-

κελνο κε ην βαζκφ φινπ ηνπ έηνπο ζε απηφ ην κάζεκα δελ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 7. Ο ν-

ιηθφο βαζκφο ηνπ θάζε καζεηή ζε έλα νπνηνδήπνηε κάζεκα εμαγφηαλ απφ ηνλ θνηλφ 

εκεξήζην έιεγρν. ε απηφλ νη κέζνη φξνη θάζε κήλα καδί κε ην βαζκφ ηνπ ηξηκεληαί-

νπ δηαγσλίζκαηνο νδεγνχζαλ ζηνλ νιηθφ βαζκφ ηνπ καζήκαηνο γηα θάζε ηξίκελν.  Ο 

κέζνο φξνο ησλ ηξηψλ νιηθψλ βαζκψλ ηξηκήλνπ ήηαλ ν νιηθφο βαζκφο ηνπ έηνπο ζε 

απηφ ην κάζεκα. Οπνηαδήπνηε θη αλ ήηαλ ε επίδνζή ηνπ ζηα ππφινηπα καζήκαηα δελ 

ιακβαλφηαλ ππφςε. Δάλ ν βαζκφο ήηαλ 7, ν καζεηήο ζπλέρηδε ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο 

ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ. ηεθφκαζηε εδψ φπνπ θαίλεηαη πσο ε Αλσηέξα Γηεχ-

ζπλζε Δθπαηδεχζεσο επέηξεπε ζηνπο καζεηέο κε κέζν φξν 6 ζηα Διιεληθά λα ιά-

βνπλ κέξνο ζηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, φκσο γηα λα ζπλερίζνπλ ζα έπξεπε ν κέζνο 

φξνο ζε απηφ ην κάζεκα λα απμεζεί θαηά κία κνλάδα (7) κέζσ ηεο γξαπηήο εμέηαζεο 

ηνπ Ηνπλίνπ. Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπεία εμέηαδε ηα γξαπηά θαη ζηα ππφινηπα καζήκα-

ηα, ελέθξηλε ή αιινίσλε κε αλάινγε αηηηνιφγεζε ην βαζκφ ηνπ δηδαζθάινπ ηνπ κα-

ζήκαηνο θαη ηνλ ζπλδχαδε κε ηνλ νιηθφ βαζκφ ηνπ έηνπο πνπ ππήξρε ζηνλ θνηλφ εκε-

ξήζην έιεγρν γηα θάζε κάζεκα μερσξηζηά. Ο καζεηήο ππνρξεσλφηαλ λα επαλαιάβεη 

ηα καζήκαηα ηεο ηάμεο θαη θπζηθά δελ κπνξνχζε λα ζπλερίζεη ζηηο πξνθνξηθέο εμε-

ηάζεηο ηεο ηάμεο ηνπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ζπγθέληξσλε ηνπιάρηζηνλ 6 ζηα Λαηη-

ληθά θαη ζηα Μαζεκαηηθά ζπγρξφλσο, ή ζε θάζε έλα απφ απηά θαη ζηα Γαιιηθά ηαπ-

ηφρξνλα
40

. ην Γπκλάζην Υαλίσλ ηεξνχληαλ νη παξαπάλσ ππνρξεψζεηο απφ ηηο εμε-

ηαζηηθέο επηηξνπείεο ρσξίο θακία παξέθθιηζε
41

. ηα Πξαθηηθά ησλ ζπλειεχζεψλ 

ηνπο θαίλεηαη πξάγκαηη πσο νη εμεηαζηηθέο επηηξνπείεο ζε πεξηπηψζεηο απνηπρίαο κα-

ζεηψλ ζην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ ηνπο απέθιεηε απφ ην ππφινηπν ησλ εμεηάζεσλ 

θαη επαλαιάκβαλαλ ηελ ηάμε
42

. Ο απνθιεηζκφο ήηαλ δπλαηφλ λα αθνξά θαη ηηο πξν-

θνξηθέο εμεηάζεηο, ιφγσ απνηπρίαο ζηηο ππφινηπεο γξαπηέο εμεηάζεηο πιελ ειιελη-

θψλ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε επαλάιεςε ηεο ηάμεσο ήηαλ ππνρξεσηηθή
43

.     

    Ζ βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ε απζηεξφηεηα ηνπο ήηαλ 

αηηία «ζξήλνπ θαη νδπξκνχ» γηα ηηο ηάμεηο καζεηψλ θαη γνλέσλ. Ζ θαηάξγεζε ησλ 

                                                
40

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.3. 
41

 Βι. Η.Α.Κ., φ.π., ζει.120, 121.  
42

 Βι. Η.Α.Κ., φ.π., ζει. 116, 117, 126.  
43

 Βι. Η.Α.Κ., φ.π., ζει. 118, 119.  
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εμεηάζεσλ ηνπ επηεκβξίνπ έπξεπε λα επαλεμεηαζηεί, δηφηη απηέο επέηξεπαλ ζε κα-

ζεηέο πνπ πζηέξεζαλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα καζήκαηα λα μαλαπξνζπαζήζνπλ, αθνχ 

πξψηα αλαπιεξψζνπλ ηηο ειιείςεηο ηνπο κε κειέηε θαηά ην ηξίκελν ησλ δηαθνπψλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε θαηάξγεζε δελ ελίζρπε ην δήιν θαη ηελ επηκέιεηα ησλ καζεηψλ, επν-

κέλσο νη θαζεγεηέο ζα έπξεπε λα βαζκνινγνχλ κε πεξηζζφηεξε επηείθεηα καζεηέο 

επηκειείο πνπ θάλεθαλ ακειείο ζε θάπνηα κφλν καζήκαηα. Ζ ηνπηθή ραληψηηθε εθε-

κεξίδα «Νέα Έξεπλα» πξνζπάζεζε κέζσ δεκνζηεχκαηνο λα ρεηξαγσγήζεη ηνπο θα-

ζεγεηέο, θαιψληαο ηνπο λα πξνβηβάδνπλ φζνπο ζα ήηαλ κεηεμεηαζηένη αλ δελ είραλ 

θαηαξγεζεί νη εμεηάζεηο ηνπ επηεκβξίνπ θαη θαηεγνξηνπνηψληαο ηνπο καζεηέο ζε 

«αλεπίδεθηνπο πξνφδνπ» ή «θχζεη ακειείο» θαη «ακοςζίυρ καθςζηεπήζανηαρ»
44

.  

    Οη εμεηάζεηο ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ 1901 ήηαλ γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο
45

. Ζ έγ-

γξαθνο εμέηαζε αθνξνχζε ζηα καζεκαηηθά, ηα γισζζηθά καζήκαηα θαη ηα ζξεζθεπ-

ηηθά. Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε ζπκπεξηιάκβαλε ηα παξαπάλσ θαη αθφκε έλα απφ ηα π-

πφινηπα, ην νπνίν νξηδφηαλ απφ ην χιινγν ηελ εκέξα ησλ εμεηάζεσλ, δηαθνξεηηθφ 

γηα θάζε ηάμε, εάλ απηφ ήηαλ δπλαηφ
46

. Σα γισζζηθά καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζην 

Γπκλάζην ήηαλ ηα παξαθάησ: α)Aξραία θαη ε λέα ειιεληθή γιψζζα, β)Λαηηληθή 

γιψζζα θαη γ)Γαιιηθή γιψζζα. Σα ππφινηπα επηζηεκνληθά καζήκαηα ήηαλ ηα θάησ-

ζη: α)Μαζεκαηηθά θαη Κνζκνγξαθία, β) Θξεζθεπηηθά, γ) Παγθφζκηνο Ηζηνξία, δ) 

Γεσγξαθία, ε) Φπζηθή Ηζηνξία, ζη) Φπζηθή, δ) Υεκεία, ε) Φπρνινγία θαη Λνγηθή, ζ) 

Καζήθνληα θαη δηθαηψκαηα ηνπ ζπληαγκαηηθνχ πνιίηε. Τπήξραλ θαη ηερληθά καζή-

καηα δειαδή ε Ηρλνγξαθία, ε Καιιηγξαθία, ε Γπκλαζηηθή θαη ε Χδηθή
47

.      

    Ο νξηζκφο ησλ ζεκάησλ ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζε θάζε κάζεκα γηλφηαλ απφ 

ην Γπκλαζηάξρε είηε απφ ην δηδάζθνληα κε έγθξηζε ηνπ Γπκλαζηάξρε. Σα ζπγθεθξη-

κέλα ζέκαηα πξνέξρνληαλ απφ ηα παξαθάησ γεληθά δεηνχκελα:      

ΣΑΞΖ ΓΗΓΑΚΣΔΟ 

ΜΑΘΖΜΑ 

ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΡΑΠΣΧΝ ΠΡΟΑΓΧΓΗΚΧΝ  

ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

Α , Β Αξραία θαη λέα Μεηάθξαζε πξνηάζεσλ ηεο λέαο ειιεληθήο γιψζζαο 

                                                
44

 Βι. ζηελ εθεκ. «Νέα Έπεςνα», έηνο Α, αξηζ.12, ΥΑΝΗΑ 22 Ηνπλίνπ 1901 - Παξαζθεπή, ζει.2. 
45

 Βι. Η.Α.Κ., φ.π., ζει.112 θαη εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», φ.π., ζει.2. 
46

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.2. 
47

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαληνηο ηε 2 Ο-
θησβξηνπ 1899, ζει.4. 
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ειιεληθή  

γιψζζα 

ζηελ αξραία, ζρεηηθψλ κε ηελ χιε πνπ έρεη δηδαρζεί απφ 

ην ζπληαθηηθφ. 

Μεηάθξαζε αδίδαθηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ ζηε 

λέα ειιεληθή. Σν πεξηερφκελφ ηνπ έπξεπε λα είλαη αλάιν-

γεο δπζθνιίαο κε εθείλα πνπ είραλ εξκελεπηεί ζε θάζε 

ηάμε. 

Έθζεζε ζηα λέα ειιεληθά ζρεηηθή κε δηδαγκέλν δηήγεκα. 

Α, Β Μαζεκαηηθά 

θαη  

Κνζκνγξαθία 

Λχζε 2 απφ 3 κε δηδαγκέλσλ πξνβιεκάησλ αξηζκεηηθήο 

 

Β Γαιιηθή  

γιψζζα 

Μεηάθξαζε εχθνισλ γαιιηθψλ θξάζεσλ ζηε λέα ειιελη-

θή. 

Γ, Γ, 

Δ, Σ 

Αξραία θαη λέα 

ειιεληθή  

γιψζζα 

Μεηάθξαζε λενειιεληθνχ θεηκέλνπ ζηελ αξραία ειιελη-

θή, αλάινγνπ επηπέδνπ κε ην δηδαγκέλν ζε θάζε ηάμε ζπ-

ληαθηηθφ.  

Μεηάθξαζε αδίδαθηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ ζηε 

λέα ειιεληθή, αλάινγνπ επηπέδνπ κε ηα θείκελα ησλ ζπγ-

γξαθέσλ πνπ εξκελεχηεθαλ ζε θάζε ηάμε.  

χληαμε κηθξήο πξαγκαηείαο ζηε λέα ειιεληθή γιψζζα, 

κε ζέκα ζρεηηθφ ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ.  

Γ, Γ, 

Δ, Σ 

Λαηηληθή  

γιψζζα 

Μεηάθξαζε αδίδαθηνπ ιαηηληθνχ θείκελνπ ζηα ειιεληθά 

θαη ην αληίζηξνθν.  

Γ, Γ, 

Δ, Σ 

Γαιιηθή  

γιψζζα 

Μεηάθξαζε αδίδαθηνπ γαιιηθνχ θείκελνπ ζηα ειιεληθά 

θαη ην αληίζηξνθν. 

Γ, Γ, 

Δ, Σ 

Μαζεκαηηθά 

θαη  

Κνζκνγξαθία 

Λχζε 2 απφ 3 δηδαγκέλσλ δεηεκάησλ.  

    Γηα λα θηάζεη θάπνηνο καζεηήο ζην ηειεπηαίν ζηάδην ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ 

πνπ ήηαλ ε πξνθνξηθή δνθηκαζία, έπξεπε λα: 

1) Έρεη αμηνινγεζεί ζηνπο θνηλνχο εκεξεζίνπο ειέγρνπο (γηα θάζε κήλα) ηνπιάρη-

ζηνλ κε 6 κέζν φξν ζηα Διιεληθά ή ηνπιάρηζηνλ κε 5 κέζν φξν ζε φια ηα καζήκαηα 
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ζηνπο ηξηκεληαίνπο βαζκνχο ηνπ Γεληθνχ ειέγρνπ, ψζηε λα ζπκκεηάζρεη ζηηο πξνα-

γσγηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ
48

. 

2) Ο βαζκφο ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ ζηα Διιεληθά ζπλδπαδφκελνο κε ην βαζκφ 

φινπ ηνπ έηνπο ζε απηφ ην κάζεκα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7
49

. 

3) Ο βαζκφο πνπ ζα ζπγθέληξσλε ζηα Λαηηληθά θαη ζηα Μαζεκαηηθά ζπγρξφλσο, ή 

ζε θάζε έλα απφ απηά θαη ζηα Γαιιηθά ηαπηφρξνλα λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6. Σν 6 έ-

πξεπε λα πξνθχπηεη σο κέζνο φξνο απφ ηα δχν γξαπηά δηαγσλίζκαηα ηνπ Ηνπλίνπ 

ζπλδπαδφκελα κε ηνλ νιηθφ βαζκφ ηνπ έηνπο πνπ ππήξρε ζηνλ θνηλφ εκεξήζην έιεγρν 

γηα θάζε κάζεκα μερσξηζηά
50

. 

    Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο γίλνληαλ κε ηε ζεηξά ζηα Θξεζθεπηηθά, ζηα Γισζζηθά 

καζήκαηα, ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζε έλα απφ ηα ππφινηπα, νξηδφκελν απφ ην χιινγν 

ηελ εκέξα ησλ εμεηάζεσλ. Ζ έθηαζε ησλ γλψζεσλ, ε πλεπκαηηθή επζηξνθία θαη ε-

ηνηκφηεηα ησλ καζεηψλ εμεηάδνληαλ κέζσ απηψλ. Όκσο ππήξραλ θαη δνθηκαζίεο νη 

νπνίεο δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ γξαπηψο φπσο ε νξζή αλάγλσζε, ε απαγγειία, ην 

κέηξν, νη ζπληαθηηθέο αλαιχζεηο, νη θξίζεηο πεξί ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηψλ ζηα γισζ-

ζηθά καζήκαηα. ηα Μαζεκαηηθά, ζηα Θξεζθεπηηθά θαη ζε έλα απφ ηα ππφινηπα κα-

ζήκαηα νξηδφηαλ απφ ηελ εμεηαζηηθή επηηξνπεία έλα ζέκα πξνο ιχζε θαη ζε πεξίπησ-

ζε απνηπρίαο δελ κπνξνχζε λα δνζεί δεχηεξν. ηε βαζκνινγία ησλ πξνθνξηθψλ εμε-

ηάζεσλ ζπκκεηείραλ ν εμεηαζηήο, ν δηδάζθαινο ηνπ καζήκαηνο ζηελ ακέζσο αλψηε-

ξε ηάμε θαη ν Γπκλαζηάξρεο, βαζκνινγψληαο αηνκηθά. Δάλ ππήξρε δηαθσλία ζηε 

βαζκνιφγεζε ιακβαλφηαλ ππφςε ν κέζνο φξνο
51

. 

    Μεηά ην πέξαο γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ άμηνη πξναγσγήο θξίλνληαλ 

απφ ηηο εμεηαζηηθέο επηηξνπείεο φζνη είραλ νιηθφ βαζκφ ζηα Διιεληθά ηνπιάρηζηνλ 7, 

ζε δχν ζπγρξφλσο απφ ηα Λαηηληθά, ηα Γαιιηθά θαη ηα Μαζεκαηηθά ηνπιάρηζηνλ 6 

θαη ζηα ππφινηπα ηνπιάρηζηνλ 5 ζην θαζέλα ρσξηζηά. Ο νιηθφο βαζκφο απηφο πξνέ-

θππηε απφ ην ζπλδπαζκφ ηνπ νιηθνχ βαζκνχ ηνπ έηνπο ζε θάζε κάζεκα, φπσο αλα-

γξαθφηαλ ζηνλ θνηλφ εκεξήζην έιεγρν θαη ηνπο βαζκνχο ησλ πξνθνξηθψλ θαη γξα-

πηψλ εμεηάζεσλ. Γελ ππήξρε θακία πεξίπησζε επαλεμέηαζεο ζηηο πξναγσγηθέο εμε-

                                                
48

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.2. 
49

 Βι. φ.π., ζει.3. 
50

 Βι. φ.π., ζει.3. 
51

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.3. 
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ηάζεηο ζε αληίζεζε κε ηηο ηξηκεληαίεο. ε πεξίπησζε πνπ έλαο καζεηήο ζε θάπνην κά-

ζεκα, πιελ ησλ Διιεληθψλ, δελ είρε θαηαθέξεη λα έρεη νιηθφ βαζκφ έηνπο 5,  πξνβη-

βαδφηαλ αιιά ζην ελδεηθηηθφ ηνπ ζεκεησλφηαλ ην κάζεκα ζην νπνίν είρε αδπλακία. 

Αλ ηελ επφκελε ρξνληά πζηεξνχζε πάιη ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ζα έπξεπε λα επα-

λαιάβεη ηελ ηάμε, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξφνδφ ηνπ ζηα ππφινηπα καζήκαηα. ε ελδε-

ρφκελν αζζέλεηαο επηβεβαησκέλεο έλνξθα απφ ηαηξφ, ν καζεηήο πξναγφηαλ ρσξίο 

εμεηάζεηο ππφ ηηο παξαθάησ βαζκνινγηθέο πξνυπνζέζεηο: Μέζνο φξνο 6 - ζηνπο βαζ-

κνχο ηνπ έηνπο θαη ζηα ηξηκεληαία δηαγσλίζκαηα - ζε φια ηα καζήκαηα θαη 7 ζηα 

Γισζζηθά καζήκαηα θαη ζηα Μαζεκαηηθά
52

.         

    Πξηλ απφ ηηο γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο νη καζεηέο εμεηάδνληαλ ελψπηνλ 

φινπ ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ ζην κάζεκα ηεο Γπκλαζηηθήο. Ζ βαζκνιφγεζε είρε 

σο θξηηήξηα ηελ επίδνζε ζηηο γπκλαζηηθέο αζθήζεηο, ηελ ηαθηηθή θνίηεζε θαζ’ φιν 

ην έηνο, ηελ πεηζαξρία θαη ηελ θνζκηφηεηα. Ο βαζκφο ππνινγηδφηαλ ζηελ εμαγσγή 

ηνπ γεληθνχ βαζκνχ - «…ζςγσυνεύεηαι με ηοςρ βαθμούρ ηυν άλλυν μαθημάηυν ππορ 

εξαγυγή ηος γενικού βαθμού» - ρσξίο λα γίλεηαη ζαθήο ν ηξφπνο
53

. 

    Οη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο αλήθαλ ζηηο εληαχζηεο εμεηάζεηο ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ 

θαη αθνξνχζαλ ζηνπο καζεηέο πνπ άθνπζαλ ηα καζήκαηα ηεο Ε ηάμεο. Δδψ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο δελ ππάξρεη θάπνηνο αληίζηνηρνο πεξηνξηζκφο ζηνπο καζεηέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηέο ηηο εμεηάζεηο, ζρεηηθφο κε ηε βαζκνινγία ηνπο 

ζην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ ή ηε Γεληθή βαζκνινγία ηνπο, φπσο ζηηο πξναγσγηθέο 

εμεηάζεηο. Υξνληθά αθνινπζνχζαλ ηηο πξναγσγηθέο εμεηάζεηο, κε ηνπο ηειεηφθνηηνπο 

λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κειεηήζνπλ ζηηο νηθείεο ηνπο έλα εχινγν δηάζηεκα 20 ε-

κεξψλ, κε ην ζρνιείν ηνπο λα παξακέλεη θιεηζηφ. Οη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο γίλνληαλ 

εγγξάθσο θαη πξνθνξηθψο ζε φια ηα καζήκαηα. Μαζεηέο νη νπνίνη ήζειαλ λα ζπκκε-

ηάζρνπλ ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνπ Γπκλαζίνπ Υαληψλ έπξεπε λα έρνπλ θνηηή-

ζεη ζε απηφ ην ίδξπκα ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηειεπηαία ηάμε. Οπνηνζδήπνηε άιινο πνπ 

δελ άλεθε ζην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ηδξχκαηνο θαη εξρφηαλ απφ αιινχ, γηα λα ιά-

βεη κέξνο ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο έπξεπε λα πάξεη εηδηθή άδεηα απφ ηελ Αλσηέξα 

Γηεχζπλζε. Καηέβαιιε επίζεο εμέηαζηξα 20 δξαρκψλ ηα νπνία δηαλέκνληαλ ζηνπο 

εμεηαζηέο ηζφπνζα θαη δελ επηζηξέθνληαλ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο
54

. Δπηπιένλ νη 

                                                
52

 Βι. φ.π., ζει. 3. 
53

 Βι. φ.π., ζει. 3. 
54

 Βι. φ.π., ζει.1-4. 
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κεηεγγξαθφκελνη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ζηα Γπκλάζηα, Πξνγπκλάζηα 

θαη Γηδαζθαιεία θαηέβαιιαλ ραξηφζεκν 5 δξαρκψλ
55

. 

    Σα ζέκαηα ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ νξίδνληαλ απφ ην Γπκλαζηάξρε ή απφ ην 

δηδάζθνληα ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ πξψηνπ
56

. ηα καζήκαηα ησλ Διιεληθψλ, Λαηηλη-

θψλ, Γαιιηθψλ θαη Μαζεκαηηθψλ ε επηινγή ησλ ζεκάησλ πξνο εμέηαζε γηλφηαλ πά-

λσ ζε γεληθέο θαηεπζπληήξηεο βάζεηο, πνπ θαζνξίδνληαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Δθπαη-

δεχζεσο. ηα Διιεληθά έπξεπε λα κεηαθξάζεη απφ ηε λέα ειιεληθή ζηα αξραία θαη 

ην αληίζηξνθν. ηε δεχηεξε πεξίπησζε πάλησο έπξεπε ην θείκελν λα είλαη αξραηνει-

ιεληθφ, αδίδαθην, πεδνχ ζπγγξαθέσο θηινζφθνπ, ηζηνξηθνχ ή ξήηνξνο απφ απηνχο 

πνπ είραλ δηδαρζεί ζηηο ηξεηο αλψηεξεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ. Δπηπιένλ φθεηιαλ λα 

γξάςνπλ έθζεζε ζε άπηαηζηε θαη θαιιηεπή λέα ειιεληθή γιψζζα ζρεηηθή κε ζέκα 

ηζηνξηθφ, θηινζνθηθφ, εζηθφ ή γξακκαηνινγηθφ. Ζ πξφρεηξε εξκελεία 10 κε δηδαγκέ-

λσλ ζηίρσλ πεξίπνπ, επηιεγκέλσλ απφ ην καζεηή, απφ ηελ Οδχζζεηα ή απφ ηελ Ηιηά-

δα ήηαλ έλα αθφκε δεηνχκελν ζηηο εμεηάζεηο. ηελ εξκελεία απηή δηλφηαλ μερσξη-

ζηφο βαζκφο πνπ ζπγρσλεπφηαλ κε ηνπο άιινπο βαζκνχο ησλ Διιεληθψλ καζεκάησλ. 

ηα Λαηηληθά θαη Γαιιηθά ε κεηάθξαζε απφ θαη πξνο ηε λέα ειιεληθή ήηαλ ην δε-

ηνχκελν ζε ζέκαηα πνπ δελ είραλ δηδαρζεί ζην Γπκλάζην, ελψ ζηα Μαζεκαηηθά έπξε-

πε λα ιχζνπλ 2 ζέκαηα, επηιέγνληαο αλάκεζα ζε ηξία απφ Άιγεβξα, Σξηγσλνκεηξία 

θαη Γεσκεηξία
57

.  

     ηηο 23 Ηνπλίνπ 1901 ε εμεηαζηηθή επηηξνπεία ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ Υαλίσλ πξαγκαηνπνίεζε ζπλέιεπζε, επηθαινχκελε ην άξζξν 60 ηνπ Ζγε-

κνληθνχ Γηαηάγκαηνο «Πεπί εξεηάζευν», ζηελ νπνία θαηαγξάθεθαλ ηα ζέκαηα πνπ 

δηαπξαγκαηεχηεθαλ νη καζεηέο ζηηο ηειεπηαίεο γξαπηέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο
58

. 

Σσφληη ην άξζξν ηνχην ππνρξέσλε φια ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπείαο λα αλα-

γξάθνπλ ηα δεηήκαηα πνπ δφζεθαλ θαηά ηηο γξαπηέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ζε πξα-

θηηθφ θαη λα ην ππνγξάθνπλ. Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο σο 

αληηπξφζσπνο ηνπ πκβνχινπ ή έλαο απφ ηνπο Ννκαξρηαθνχο Δπηζεσξεηέο πνπ νξη-

δφηαλ απφ ην χκβνπιν, ήηαλ ν Πξφεδξνο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπείαο θαη κέιε ηεο 
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 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.8. 
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 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.2. 
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Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.4. 
58
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ήηαλ νη δηδάζθαινη ησλ επηζηεκνληθψλ καζεκάησλ ησλ ηξηψλ αλσηέξσλ ηάμεσλ
59

. 

Σα δεηήκαηα πνπ δφζεθαλ ζηηο γξαπηέο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο είραλ σο εμήο:   

    Θξεζθεπηηθά: α) Ση είλαη ν ππέξ πίζηεσο γλήζηνο δήινο; β)Πνην είλαη ην θαζήθνλ 

καο πξνο ηε δσή θαη γ)Πεξί αξεηήο θη αλ είλαη δπλαηή γηα ηνλ άλζξσπν ε ηέιεηα αξε-

ηή.  

    Διιεληθά: α)Έθζεζε «Πεξί θηινπαηξίαο». β)Κεθάιαηα απφ ην «Σςμμασικό» ηνπ 

Ηζνθξάηνπο κε ζθνπφ ηε κεηάθξαζε ηνπο απφ ην απιφ ζην αξραίν θαη θεθάιαηα απφ 

ην «Φαίδυνα» ηνπ Πιάησλνο κε ζθνπφ ηε κεηάθξαζή ηνπο απφ ην αξραίν ζην απιφ.  

    Λαηηληθά: α)Μεηάθξαζε απφ θαη πξνο ηα Διιεληθά απφ θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ 

«Ciceronis pro Milone».  

    Ηζηνξία: α)Ζ Φηιηθή Δηαηξεία. β) Ο Μέγαο Ναπνιέσλ. γ) Μαξία Θεξεζία θαη νη 

ηξεηο ηιεζηαθνί πφιεκνη. 

    Μαζεκαηηθά: α) Δχξεζε αθηίλαο ζθαίξαο. β)χγθξηζε επίπεδσλ γσληψλ ζε ζηεξεή 

ηξίεδξε γσλία. γ) Ζ εχξεζε ηνπ κήθνπο δχν πιεπξψλ ηξηγψλνπ κε δνζκέλν ην κήθνπο 

ηεο ηξίηεο πιεπξάο θαη ηηο κνίξεο δχν γσληψλ - ηεο απέλαληί ηεο θαη ηεο κίαο εθ ησλ 

δχν πξνζθείκελψλ ηεο - ήηαλ ηα ζέκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ.          

    Κνζκνγξαθία: α)Πξνζσξηλνί, εζβεζκέλνη θαη πνιιαπινί αζηέξεο. β)Οη ψξεο ηνπ 

έηνπο θαη ε αληζφηεηα ησλ εκεξψλ θαη λπθηψλ. γ) Πεξί Άξεσο 

    Φπζηθή: α)Ζιεθηξφιπζε κε βνιηάκεηξν. β) Αιεμηθέξαπλν. γ) Οη λφκνη ησλ παι-

κψλ ησλ ρνξδψλ.  

    Καζήθνληα θαη Γηθαηψκαηα: α)Δθηειεζηηθή εμνπζία. Ζγεκψλ. β)Οη δεκφηεο, ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη δεκνηηθνί άξρνληεο θαη ππάιιεινη. Σα θα-

ζήθνληα ησλ Γεκάξρσλ. γ)Ζ ζηξαηησηηθή ππνρξέσζε θαη ηα θαζήθνληα ηνπ ζηξα-

ηεπφκελνπ πνιίηε 

    Γαιιηθά: α) Μεηάθξαζε απφ ηα Γαιιηθά ζηα Διιεληθά απφ απφζπαζκα ηνπ βηβιί-

νπ «Bossuet. Oraison Funebre de Anne de Conzague. Princesse Palatine». Μεηά-

θξαζε απφ ηα Διιεληθά ζηα Γαιιηθά.  

    Φηινζνθηθά: Απφ ηε Λνγηθή α) Πεξί βάζνπο θαη πιάηνπο ησλ ελλνηψλ. β) Πεξί θα-

ηεγνξηθνχ ζπιινγηζκνχ. γ) Πεξί αληηζηξνθήο ησλ θξίζεσλ. Απφ ηελ Παηδαγσγηθή α) 
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 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», φ.π., ζει.3, 4. 
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Πεξί ηνπ αμηψκαηνο ηνπ δηδαζθάινπ. β) Σπθινί παξάγνληεο ηεο αγσγήο. γ) Ζ ηδέα 

ηεο ηειεηφηεηαο
60

.  

    Ο αληηπξφζσπνο ηνπ πκβνχινπ ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπεία ησλ απνιπηεξίσλ 

εμεηάζεσλ επηζεσξνχζε ηα γξαπηά ησλ εμεηάζεσλ
61

. ηηο 25 Ηνπλίνπ 1901, ε εμεηα-

ζηηθή επηηξνπεία ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ζπλήιζε ππφ ηελ πξνεδξία Γεληθνχ 

Δπηζεσξεηή Π.Οηθνλφκνπ, σο αληηπξνζψπνπ ην πκβνχινπ, θαη έιεγμε ηα γξαπηά 

ησλ καζεηψλ. Δλέθξηλε ηνπο βαζκνχο κε ηνπο νπνίνπο είραλ ήδε αμηνινγεζεί νη γξα-

πηέο δνθηκαζίεο ησλ καζεηψλ ηεο Ε ηάμεο απφ ηνπο δηδαζθάινπο θαη ηνπο δέρζεθε 

φινπο ζηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο πνπ έπνληαλ
62

. ηεθφκαζηε ζην ζεκείν ηνπ πξαθηη-

θνχ φπνπ ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπεία αλαθέξεη πσο έιεγμε ηα γξαπηά ζχκθσλα κε ην 

38
ν
 θαη 39

ν
 άξζξν ηνπ Ζγεκνληθνχ Γηαηάγκαηνο πεξί εμεηάζεσλ. Απηά ηα άξζξα α-

λήθαλ ζην θεθάιαην ησλ πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ αιιά ίζρπαλ θαη γηα ηηο απνιπηή-

ξηεο. Αληηθαζηζηνχκε ηνλ φξν πξναγσγηθέο κε ηηο απνιπηήξηεο θαη ζπκίδνπκε πσο 

ζχκθσλα κε απηά: 

1)Ο βαζκφο ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ζηα Διιεληθά ζπλδπαδφκελνο κε ην βαζκφ 

φινπ ηνπ έηνπο ζε απηφ ην κάζεκα έπξεπε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 7. Μεηαβνιή ηνπ 

βαζκνχ ησλ απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ζηα Διιεληθά κπνξνχζε λα επέιζεη κφλν κέζσ 

απφξξηςεο ηνπ βαζκνχ ηνπ εμεηαζηή απφ ηελ πιεηνλνςεθία ηεο εμεηαζηηθήο επηηξν-

πείαο. Ο καζεηήο δελ κπνξνχζε λα ζπλερίζεη ηηο εμεηάζεηο αλ ν βαζκφο ησλ απνιπ-

ηεξίσλ εμεηάζεσλ ζηα Διιεληθά ζπλδπαδφκελνο κε ην βαζκφ φινπ ηνπ έηνπο ζε απηφ 

ην κάζεκα δελ ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 7
63

. 

2)Ο βαζκφο πνπ ζα ζπγθέληξσλε ζηα Λαηηληθά θαη ζηα Μαζεκαηηθά ζπγρξφλσο, ή ζε 

θάζε έλα απφ απηά θαη ζηα Γαιιηθά ηαπηφρξνλα έπξεπε λα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 6. Σν 6 

πξνέθππηε σο κέζνο φξνο απφ ηα δχν γξαπηά δηαγσλίζκαηα ηνπ Ηνπλίνπ ζπλδπαδφκε-

λα κε ηνλ νιηθφ βαζκφ ηνπ έηνπο πνπ ππήξρε ζηνλ θνηλφ εκεξήζην έιεγρν γηα θάζε 

κάζεκα μερσξηζηά. Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπεία πξνρσξνχζε ζε έγθξηζε ή αιινίσζε 

ηνπ βαζκνχ πνπ είρε ζέζεη ν δηδάζθαινο ζηα γξαπηά ησλ καζεηψλ ζπλδπάδνληάο ηνλ 

κε ηνλ νιηθφ βαζκφ ηνπ έηνπο θάζε καζήκαηνο, πνπ ππήξρε ζηνλ θνηλφ εκεξήζην έ-
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ιεγρν. Ο βαζκφο 6 ζηα Λαηηληθά θαη ζηα Μαζεκαηηθά ζπγρξφλσο, ή ζε θάζε έλα απφ 

απηά θαη ζηα Γαιιηθά ηαπηφρξνλα ήηαλ πξναπαηηνχκελα ψζηε λα ζπλερίζεη ν καζε-

ηήο ζηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο
64

. 

    ηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο ν αληηπξφζσπνο ηνπ πκβνχινπ, Γεληθφο ή Ννκαξρηα-

θφο Δπηζεσξεηήο, ήηαλ παξψλ θαηεπζχλνληάο ηεο θαη νξίδνληαο ηα ζέκαηα εμέηαζεο. 

Οη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο αθνξνχζαλ ζε φια ηα καζήκαηα ηεο Ε ηάμεσο. ε απηέο ησλ 

γισζζηθψλ καζεκάησλ, δειαδή ζηα Αξραία θαη λέα Διιεληθά, ζηα Λαηηληθά θαη ζηα 

Γαιιηθά πνπ ζπκπιήξσλαλ ηηο γξαπηέο, δνθηκαδφηαλ ε έθηαζε ησλ γλψζεσλ, ν βαζ-

κφο πλεπκαηηθήο επζηξνθίαο θαη εηνηκφηεηαο ηνπ καζεηή. Δμεηαδφηαλ επίζεο νηηδή-

πνηε δελ ήηαλ δπλαηφ λα εμεηαζηεί γξαπηά δειαδή: ε ηθαλφηεηα νξζήο αλάγλσζεο 

θαη απαγγειίαο, ην κέηξν, νη ζπληαθηηθέο αλαιχζεηο, δηαηππψζεηο θξίζεσλ πεξί ζπγ-

γξαθέσλ θαη πνηεηψλ. ηα ππφινηπα καζήκαηα ε εμεηαζηηθή Δπηηξνπεία δηαηχπσλε 

έλα ζέκα πξνο ιχζε θαη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο δελ δηλφηαλ δεχηεξν. ηα Διιεληθά 

νη καζεηέο επέιεγαλ θάπνην αδίδαθην απφζπαζκα δέθα πεξίπνπ ζηίρσλ απφ ηελ Ηιηά-

δα ή ηελ Οδχζζεηα θαη ην εξκήλεπαλ
65

.  

    ηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο βαζκνινγεηέο ήηαλ ν εμεηαζηήο, ν Γπκλαζηάξρεο θαη ν 

Αληηπξφζσπνο ηνπ πκβνχινπ ζε φια ηα καζήκαηα. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ππνιν-

γηδφηαλ ν κέζνο φξνο. Γηα λα απνλεκεζεί ζε θάπνην καζεηή απνιπηήξην ζα έπξεπε λα 

βαζκνινγεζεί ζηα Διιεληθά ηνπιάρηζηνλ κε 7, ζε δχν ζπγρξφλσο καζήκαηα απφ ηα 

Λαηηληθά, ηα Γαιιηθά θαη ηα Μαζεκαηηθά κε 6 θαη ζηα ππφινηπα ηνπιάρηζηνλ κε 5 

ζην θαζέλα μερσξηζηά. Οη βαζκνί απηνί ήηαλ νιηθνί πνπ πξνέθππηαλ απφ ηνπο νιη-

θνχο βαζκνχο ηξηκεληαίαο πξνφδνπ θαη απηνχο ησλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ απνιπ-

ηεξίσλ εμεηάζεσλ θάζε καζήκαηνο
66

.   

    Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο ήηαλ Πξφεδξνο ζηε ζπλεδξίαζε 

πεξί ησλ απνηειεζκάησλ, είρε δηθαίσκα ςήθνπ ζηε δηεμαγσγή απηψλ θαη ππέγξαθε 

ζηα απνιπηήξηα
67

. Ζ εμεηαζηηθή επηηξνπεία απνιπηεξίσλ εμεηάζεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ 

                                                
64

 Βι. φ.π., ζει.3. 
65

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.3, 4. 
66

 Βι. φ.π., ζει.3, 4. 
67

 Βι. φ.π., ζει.4. Ο Οηθνλφκνο είρε κεηαθιεζεί ζηελ Κξήηε απφ ηελ Διιάδα σο εηδηθφο ζε παηδαγσ-
γηθά ζέκαηα. Πξηλ αλαιάβεη ρξέε Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο ζηα ζρνιεία ηεο Κξε-

ηηθήο Πνιηηείαο αληηθαζηζηψληαο ηνλ Ησάλλε Πεξδηθάξε ζηηο 8 Ηνπλίνπ 1901, ήηαλ Γηεπζπληήο ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Αζελψλ απφ ην 1898 έσο ην 1900. Απηή ήηαλ ε δεχηεξε ζεηεία ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε ζηελ νπνία είρε ρξεκαηίζεη μαλά θαηά ηα έηε 1891-1892. Βι. Υνπξδάθε Α., Ζ παηδεία ζηελ 

Κξεηηθή Πνιηηεία (1898-1913), 2002, ζει.105, ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηεί-
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Υαλίσλ ζπλεδξίαζε ζηηο 28 Ηνπλίνπ 1901, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Παλαγηψηνπ 

Π.Οηθνλφκνπ, αληηπξνζψπνπ ηνπ πκβνχινπ ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο. θνπφο 

ηεο ήηαλ ε εμαγγειία ησλ απνηειεζκάησλ γηα φινπο φζνη έιαβαλ κέξνο ζηηο απνιπ-

ηήξηεο εμεηάζεηο. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή πξφνδφ ηνπο φιν ην έηνο θαζψο 

θαη ηελ επίδνζή ηνπο ζε πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ επίπεδν έθξηλε άμηνπο απνιχζεσο 

ηνπο θάησζη: Απφ ην Φηινινγηθφ ηκήκα απνιχζεθαλ ν Υξεζηνπιάθεο Μηρ.Υξήζηνο, 

Καιεκεθηαξάθεο Νηθ. Κσλζηαληίλνο, νιαλάθεο Μηρ. Νηθφιανο θαη απφ ην Παηδα-

γσγηθφ ηκήκα ν Λνπθάθεο Κ. Υαξαιάκπεο, θαη Γεσξγηάδεο Γεσξ. Σίηνο. ηε ζπλε-

δξίαζε παξεπξίζθνληαλ θαη ππέγξαςαλ ηα πξαθηηθά ηεο εθηφο απφ ηνλ Οηθνλφκνπ, ν 

Γπκλαζηάξρεο Αλδξέαο Βνπξδνπκπάθεο θαη νρηψ αθφκε θαζεγεηέο
68

.  

    ε θάζε Γπκλάζην ππήξρε Παηδαγσγηθφ Σκήκα πνπ απνηεινχζε ην Γηδαζθαιείν, 

κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή θαη ζεσξεηηθή κφξθσζε δηδαζθάισλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπ-

ζεο. Οη καζεηέο ηνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ πξαθηηθέο δηδαζθαιίεο σο δφθηκνη ζην πξφ-

ηππν Γεκνηηθφ ζρνιείν ησλ Υαλίσλ ή ηνπ Ζξαθιείνπ. ην Γηδαζθαιείν δηδάζθνληαλ 

φια ηα γπκλαζηαθά καζήκαηα εθηφο απφ Λαηηληθά. Δπηπιένλ εηζάγνληαλ ηέζζεξα λέα 

καζήκαηα: 1.Παηδαγσγηθά κεηά πξαθηηθψλ αζθήζεσλ. 2. Γεσπνληθά. 

3.Δθθιεζηαζηηθή Μνπζηθή. 4.Υεηξνηερλία. Ο θαζεγεηήο ησλ Παηδαγσγηθψλ ήηαλ 

δηδάθησξ Φηινζνθηθήο ζρνιήο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο
69

. Σν Παηδαγσ-

γηθφ ηκήκα απνηεινχληαλ απφ 3 ηάμεηο (Α, Β, Γ) πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζηηο Δ, η θαη Ε 

ηνπ Γπκλαζίνπ. Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Α ηάμε αθνξνχ-

ζαλ κφλν φζνπο δελ είραλ πξναρζεί απφ ηε Γ ζηελ Δ ηάμε ην Γπκλαζίνπ. ηηο πξνα-

γσγηθέο εμεηάζεηο νη καζεηέο ζπλεμεηάδνληαλ κε εθείλνπο ηνπ Γπκλαζίνπ, αιιά ηδη-

                                                                                                                                       
αρ», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.31, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Ηνπλίνπ 1901, ζει.139. Βι. επίζεο αθνχξε 

η., «Παιδαγυγοί και παιδαγυγική ζκέτη ζηον ελληνόθυνο σώπο (18ορ αιώναρ-Μεζοπόλεμορ)», 2014,  

ζει.12, 13 θαη Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ Θενδψξα, «Παηδαγσγνί θαη παηδαγσγηθά ξεχκαηα ζηα Γηδαζθα-

ιεία Θεζζαινλίθεο. Παλαγηψηεο Οηθνλφκνπ», 2013, ζει.320. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε εδψ πσο ε πα-

ξνπζία ηνπ Π. Οηθνλφκνπ ζηελ Κξήηε δελ μεθίλεζε ην θαινθαίξη ηνπ 1901, αιιά λσξίηεξα. πγθε-

θξηκέλα ην 1900 εθδφζεθε απφ ην ηππνγξαθείν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ζηα Υαληά ε «Σύνοτιρ ηηρ 
νέαρ Παιδαγυγικήρ», πεξίιεςε δειαδή ηεο Παηδαγσγηθήο πνπ δηδαμε ν ίδηνο ζηα Υαληά θαη ζην Ζξά-

θιεην ζε δεκνδηδαζθάινπο. Ζ Αλσηέξα Γηεχζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θάιεζε ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1900 φζνπο δεκνδηδαζθάινπο θαη δεκνδηδαζθάιηζζεο δελ ήηαλ απφθνηηνη Γηδαζθαιείνπ λα πξν-

ζέιζνπλ ζε εμεηάζεηο γηα λα αλαγλσξηζηνχλ σο νξηζηηθνί δεκνδηδάζθαινη. πζηήζεθαλ έηζη ηέζζεξα 

θέληξα αζθήζεσλ ζε Υαληά, Ρέζπκλν, Ζξάθιην θαη Νεάπνιε γηα θαιχηεξε πξνπαξαζθεπή ησλ ππν-

ςεθίσλ ζε παηδαγσγηθά θαη άιια καζήκαηα. ην εμψθπιιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθδνζεο ζεκεηψλεηαη 

πσο ν ίδηνο είρε ρξεκαηίζεη Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ηεο δεκνηηθήο εθπαηδεχζεσο θαη ζηελ Διιάδα. Βι. 

Οηθνλφκνπ Π., χλνςηο ηεο Νέαο Παηδαγσγηθήο δηδαρζείζεο ελ Υαλίνηο θαη Ζξαθιείσ εηο ηνπο Κξήηαο 

Γεκνδηδαζθάινπο, 1900, ζει.1. 
68

 Βι. Η.Α.Κ., ζην «Βηβιίνλ Πξαθηηθψλ 1899-Μαΐνπ 1906, Γπκλάζην Υαλίσλ», ζει.132. 
69

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.6. 



234 
 

αηηέξσο ζε παηδαγσγηθά θαη ηερληθά (Καιιηγξαθία – Ηρλνγξαθία) καζήκαηα. Οη απν-

ιπηήξηεο εμεηάζεηο ήηαλ γξαπηέο, πξνθνξηθέο θαη πξαθηηθέο κε δνθηκαζηηθή δηδα-

ζθαιία θαη ππνβνιή ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο
70

.     

    Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 κεκνλσκέλνη θαζεγεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλί-

σλ ή νκάδεο απηψλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο, νξγάλσζαλ εκεξήζηεο, εκηεκεξήζηεο ή 

απνγεπκαηηλέο εθδξνκέο ζηελ εμνρή
71

. Ζ Μαιάμα, ρσξηφ ηεο επαξρίαο Κπδσλίαο 16 

ρηιηφκεηξα αλαηνιηθά ησλ Υαλίσλ
72

, ήηαλ έλαο ηφπνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε 

εκηεκεξήζηα εθδξνκή ην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ έηνο
73

.  

    ηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1901 ην Γπκλάζην Υαλίσλ πξαγκαηνπνίεζε εκηεκεξήζηα εθ-

δξνκή ζηνλ Πξνθήηε Ζιία Αθξσηεξίνπ. Μία θαη κηζή κεηά ην κεζεκέξη μεθίλεζαλ 

νη καζεηέο ζπλνδεπφκελνη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ππφ ηνλ ήρν ζαιπίγγσλ, ηχκπα-

λσλ κε ηε ζεκαία ηνπ Γπκλαζίνπ λα πξνεγείηαη. ην δξφκν πξνο Υαιέπα ζπλάληε-

ζαλ ηνλ Πξίγθηπα Γεψξγην ηνλ νπνίνλ ραηξέηεζαλ ζε παξάηαμε, ελψ νη ζαιπηγθηέο 

εθηεινχζαλ ηνλ εγεκνληθφ χκλν. Αθνχ δηήιζαλ απφ ηε Υαιέπα, ζπλέρηζαλ επί ηξία 

ηέηαξηα ην πεξπάηεκα έσο φηνπ έθζαζαλ ζηε ζέζε Φξνχδηα πάλσ απφ ηε Υαιέπα. 

Δθεί βξίζθεηαη θαη ζήκεξα αθφκε ην «εκκληζίδιον» ηνπ πξνθήηε Ζιία. Απφ ην ζπ-

γθεθξηκέλν ζεκείν νη καζεηέο είραλ πιήξε ζέα ηεο πεδηάδαο ηεο Υαιέπαο, ησλ νξέσλ 

ηεο επαξρίαο Κηζζάκνπ, ησλ Λεπθψλ νξέσλ θαη ηνπ θφιπνπ ησλ Υαλίσλ. Αθνχ νη 

ζαιπηγθηέο παηάληζαλ πέλζηκν εκβαηήξην γηα ηνπο εθεί πεζφληεο, ν θαζεγεηήο Διιε-

ληθψλ ηνπ Γπκλαζίνπ Ξπιηλάθεο κίιεζε ζηνπο καζεηέο γηα ηελ επίζεζε ησλ Μεγά-

ισλ Γπλάκεσλ (Αγγιία, Γαιιία, Ρσζία θαη Ηηαιία) κε θαλφληα ελαληίνλ ησλ Διιή-

λσλ ηνπ «Επαναζηαηικού ζηπαηοπέδος» ηνπ Αθξσηεξίνπ ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 

1897. Σνπο κίιεζε αθφκε γηα ην Δθηειεζηηθφ πνπ ην απνηεινχζαλ νη: Δι. Βεληδέινο, 

Η. Εαραξάθεο, Η.θαθηαλάθεο, Γ.Μπινγηαλλάθεο, Ν.Γηακαιάθεο θαη Γ.Υαηδεδάθεο. 

Οη πξναλαθεξζέληεο αλέιαβαλ ηε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ κέρξη λα έξζεη Αξκνζηήο απφ 

ην 1897 έσο ηα ηέιε ηνπ 1898. Οη καζεηέο επέζηξεςαλ ζην «θαηάζηεκα» ηνπ Γπκλα-

ζίνπ ζηηο 5 κ.κ
74

.        
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 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.25, 
Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900, ζει.5. 
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 Βι. ζην Η.Α.Κ., «Βιβλίον Ππακηικών 1899-Μαΐος 1906, Γςμνάζιο Χανίυν», ζει.109, 110. 
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 Βι. παλάθε ηέξγηνπ Γ., Πφιεηο θαη Υσξηά ηεο Κξήηεο, ηφκνο Β, ζει.497.  
73

 Βι. ζην Η.Α.Κ., «Βιβλίον Ππακηικών 1899-Μαΐος 1906, Γςμνάζιο Χανίυν», ζει.108, 109.  
74

 Βι. ζην πεξηνδηθφ «Ππόοδορ», έηνο Α, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 1 Μαξηίνπ 1901, ζει.8. Γηα ηνλ θαλν-

ληνβνιηζκφ ηνπ «Επαναζηαηικού Σηπαηοπέδος» Αθξσηεξίνπ θαη ην «Δθηειεζηηθφλ βι. Υξεζηάθε Γ., 

Παηεξάθε Γ., Ζ Κξήηε θαη ε ηζηνξία ηεο, 1995, ζει.326, 327. 
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    Σελ Σξίηε ηεο Γηαθαηλεζίκνπ, μεθίλεζε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο εθδξνκή. Γεθαέμη 

καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ ζπκκεηείραλ ζε ηξηήκεξε εθδξνκή ζηελ επαξρία Α-

πνθφξσλα
75

. Ο χιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ ήηαλ ππνρξεσκέλνο, 

βάζεη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθπαηδεχζεσο κηα θνξά ην κήλα λα νδεγεί ζε εθδξνκέο εκε-

ξήζηεο, εκηεκεξήζηεο ή θαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, είηε φιεο νη ηάμεηο καδί είηε θά-

πνηεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Απηέο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαλ 

κε πεδνπνξία ή δηά ζαιάζζεο
76

. Οη θαζεγεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ καδί κε ηνλ θαζεγεηή 

ηεο Μνπζηθήο θαη Γπκλαζηηθήο Δ. Μπακηέξν είραλ αλαιάβεη ηε δηνξγάλσζε ηεο πε-

ξηήγεζεο ζηνλ Απνθφξσλα. Οη εθδξάκνληεο μεθίλεζαλ απφ ηα Υαληά, επηζθέθζεθαλ 

ην Ηηδεδίλ, ηηο Καιχβεο, ηνπο Αξκέλνπο θαη δηαλπθηέξεπζαλ ζην Βάκν. Σελ επφκελε 

κέξα έθζαζαλ ζην Βαθέ θαη ην ζπήιαην Κξπνλεξίδα. ην Βαθέ ήηαλ ην ηέξκα ηεο 

εθδξνκήο. Αθνχ πέξαζαλ απφ ηνλ Σδηηδηθέ θαη ην Φξεο, δηαλπθηέξεπζαλ ζην Νηφ-

Υσξηφ. Σελ ηειεπηαία εκέξα δηα ηχινπ θαη Μεγάισλ Υσξαθηψλ επέζηξεςαλ εχζπ-

κνη θαη δσεξνί ζηα Υαληά. Παληνχ ηνπο ππνδέρνληαλ ζεξκά, νη ρσξηαλνί ηνχο θακά-

ξσλαλ, ελψ παιαηνί αιιά θαη ζχγρξνλνη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ απφ ηνλ Απνθφξσλα 

πεξηπνηνχληαλ ηνπο εθδξνκείο. Οη λένη πεξπαηνχζαλ ππφ ηνπο ήρνπο ζαιπίγγσλ, έ-

ςαιαλ ζηελ εθθιεζία θαη ηξαγνπδνχζαλ ζηα κέξε ηεο αλαπαχζεσο ππφ ηηο νδεγίεο 

ηνπ Μπακηέξνπ
77

. Δθηφο φκσο απφ ηελ ςπραγσγηθή πιεπξά ηεο πεξηεγήζεσο, ππήξ-

ραλ θαη ζπγθεθξηκέλνη γλσζηηθνί ζθνπνί πνπ έπξεπε λα επηηεπρζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ 

Οξγαληζκνχ ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο, ζηνλ νπνίν ε Αλσηέξα Γηεχζπλζε Γεκν-

ζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ ελζσκαηψλεη ηηο εθδξνκέο ζην θεθάιαην 

«Πεξί ησλ δηδαθηέσλ καζεκάησλ» ζην Γπκλάζην. Δθεί δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο ζηνπο 

θαζεγεηέο θαη θαίλεηαη φηη ε δηεμαγσγή εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ βξηζθφηαλ ζε πξν-

ηεξαηφηεηα. θνπφο ηνπο ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε ρσξνγξαθηθψλ, θπζηνγλσζηηθψλ, 

ηζηνξηθψλ θαη αξραηνινγηθψλ κειεηψλ, καζεκαηηθψλ θαηακεηξήζεσλ θαη ε αλάπηπμε 

ηεο ζσκαηηθήο αληνρήο θαη επξσζηίαο. Ζ παξνπζία φισλ ησλ θαζεγεηψλ ήηαλ ππν-

ρξεσηηθή θαη νη απνπζίεο δηθαηνινγνχληαλ απφ ην Γηεπζπληή κφλν γηα ζνβαξνχο ιφ-

γνπο. Φπζηθά νη δηδάζθνληεο αλαιάκβαλαλ ηε δηδαζθαιία πνπ γηλφηαλ θαηά ηηο εθ-
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δξνκέο
78

. Σσφληη νη λένη ζηελ ηξηήκεξε πεξηήγεζή ηνπο ζηνλ Απνθφξσλα, άθνπζαλ 

πιεξνθνξίεο γηα κάρεο απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ή άιινπο απηφπηεο κάξηπξεο, ελψ 

βξίζθνληαλ ζηα κέξε φπνπ απηέο εθηπιίρζεθαλ. Δπηζθέθζεθαλ ηφπνπο ζπλειεχζεσλ, 

ζαχκαζαλ ηα γξαθηθά ηνπία, έθαλαλ δηάθνξεο ζπιινγέο γηα ηε θπζηθή ηζηνξία, αλα-

γλψξηζαλ αζηεξηζκνχο θαη αζθήζεθαλ ζηε  κέηξεζε απνζηάζεσλ
79

. Οη καζεηέο φ-

θεηιαλ λα θξαηνχλ ζεκεηψζεηο ζε ηεηξάδηα πνπ κεηέθεξαλ καδί ηνπο ζε ζπιάθην
80

. 

πλ ηνηο άιινηο θαιχπηνληαο θαηά πξνζέγγηζε 36,6 ρηιηφκεηξα λνηηναλαηνιηθά απφ 

ηα Υαληά κέρξη ην Βαθέ
81

 θαη άιια ηφζα ζηελ επηζηξνθή κε πεδνπνξία, ε ζσκαηηθή 

άζθεζε θαη δνθηκαζία ηεο αληνρήο ηνπο ήηαλ δεδνκέλε. Όηαλ νινθιεξψλνληαλ νη 

εθδξνκέο δίλνληαλ ζηα παηδηά δεηήκαηα γηα λα αλαπηχμνπλ ζπγγξαθηθέο αζθήζεηο, 

ελψ νη θαζεγεηέο εθ πεξηηξνπήο νξηδφκελνη απφ ηνλ Γηεπζπληή έγξαθαλ ζε εηδηθφ 

βηβιίν εθδξνκψλ έθζεζε γηα ηα πεπξαγκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο
82

. 

    πκπιεξψλνπκε εδψ πσο νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ, φπσο θαη ησλ ππφ-

ινηπσλ ηζφβαζκσλ ηδξπκάησλ ηεο λήζνπ, επηζθέπηνληαλ κνπζεία, εξγαζηήξηα ή βην-

κεραληθά θαηαζηήκαηα ππφ ηηο νδεγίεο θαζεγεηή, ψζηε λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ην 

είδνο εξγαζίαο πνπ επηηεινχληαλ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ
83

.  

    Μία απφ απηέο ηηο εθδξνκέο απνηέιεζε αθνξκή γηα ην χκβνπιν Γεκνζίαο Δθπαη-

δεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ Γηακαιάθε λα λνπζεηήζεη, κε εγθχθιην πξνο ηνπο Γηεπ-

ζπληέο Γπκλαζίσλ, Πξνγπκλαζίσλ θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, 

ηνπο θαζεγεηέο θαη δηδαζθάινπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαζνδήγεζεο ησλ καζεηψλ 

ζηηο εθδξνκέο. Αξρηθά ηνπο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην αηπρέο ζπλαπάληεκα ηνπ Πξί-

γθηπα Γεσξγίνπ, ζε θάπνην πεξίπαηφ ηνπ ζηελ πεδηάδα γχξσ απφ ηα Υαληά, κε καζε-

ηέο ζρνιείνπ πνπ βξίζθνληαλ ζε εθδξνκή. Ο Πξίγθηπαο παξαηήξεζε πσο νη καζεηέο 

ζέινληαο λα ζπιιέμνπλ άλζε παηνχζαλ ζε θαιιηεξγεκέλν έδαθνο θαη έθζεηξαλ μέλε 

πεξηνπζία. Ο χκβνπινο ππελζχκηζε ζηνπο θαζεγεηέο θαη δηδαζθάινπο πσο ζα πξέ-

πεη λα απνκαθξχλνπλ ηνπο καζεηέο απφ θαιιηεξγεκέλα κέξε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθδξνκψλ. Ζ επαλάιεςε απηνχ ηνπ αηφπνπ ζα επέζπξε πνηλή ζηνπο ακειείο εθπαη-

δεπηηθνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί έπξεπε  δηδάμνπλ ζηα παηδηά, σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφ-
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ηεξα ζρνιηθά δηδάγκαηα, ην ζεβαζκφ ζηελ μέλε πεξηνπζία, πξάμε πνπ απνηεινχζε 

θαζήθνλ πξνο ην πιεζίνλ θαη νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, αθνχ πξνζηαηεχνληαο ηελ εξ-

γαζία θαη ηελ πεξηνπζία ησλ αηφκσλ εμππεξεηνχληαλ ε ιατθή επεκεξία
84

.  Όλησο ν 

Πξίγθηπαο, ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζε έλαλ απφ ηνπο ζπλεζηζκέλνπο πεξηπάηνπο 

ηνπ, ζπλάληεζε φπσο πξνείπακε καζεηέο λα βαδίδνπλ απξφζερηα ζε θαιιηεξγεκέλα 

ζπαξηά. Ακέζσο ζηακάηεζε ην φρεκα πνπ ηνλ κεηέθεξε θαη κέζσ ηνπ Τπαζπηζηή 

ηνπ κεηέθεξε ζην Γηδάζθαιν – ζπλνδφ ησλ καζεηψλ – ηελ εμήο παξαηήξεζε: «Ππο-

ζέσεηε, ο Ππίγκιτ είναι πανηασού παπών»
85

.   

    Καηά ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 1901 νη ηξεηο θαηψηεξεο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ καδί κε 

ην Μνπζνπικαληθφ ζρνιείν πξαγκαηνπνίεζαλ εθδξνκή ζηα Μπνπηζνπλάξηα. Δθεί 

έςαιιαλ άζκαηα, έθαγαλ, ρφξεςαλ ππφ ηνπο ήρνπο ιχξαο θαη θσηνγξαθήζεθαλ. Σελ 

ίδηα εκέξα νη καζεηέο ησλ ηεζζάξσλ αλψηεξσλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ επηζθέθζεθαλ 

ηνλ Αιεθηαλφ. Καηά ην πέξαζκά ηνπο απφ ην γεσξγηθφ ζηαζκφ Λεηβαδίσλ, ν θαζεγε-

ηήο ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά  Παπαδάθεο Κ. ηνπο κίιεζε γηα ηε γεσξγία θαη ηελ αγξν-

λνκία. Γηαβαίλνληαο ζηε ζπλέρεηα ηνλ Πχξγν ηεο Αγηάο ν θαζεγεηήο Διιεληθψλ Βα-

ιάθεο αθηέξσζε ιίγν ρξφλν ζηελ εμηζηφξεζε ησλ επαλαζηάζεσλ πνπ δηαδξακαηί-

ζζεθαλ εθεί. ηελ είζνδν ηνπ ρσξηνχ, ζηα εξείπηα ηνπ πχξγνπ ηνπ Γακνιίλνπ, ν θα-

ζεγεηήο Διιεληθψλ Ενιηλδάθεο κίιεζε ζηνπο καζεηέο γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ Γε-

σξγίνπ Καληαλνιένπ
86

 πνπ μέζπαζε ην 1527 θαη θαηαπλίγεθε απφ ηνπο Δλεηνχο. Ο 

άξρνληαο ησλ Δλεηψλ Γακνιίλνο εθκεηαιιεχηεθε ηνλ έξσηα ηεο θφξεο ηνπ κε ην γην 

ηνπ Καληαλνιένπ, θάιεζε θφζκν γηα ηνπο ππνηηζέκελνπο αξξαβψλεο ηνπο ζηνλ πχξγν 

ηνπ ζην Αιηθηαλνχ, φπνπ θαη ζπλέιαβε ηειηθά 300 ζπληξφθνπο ηνπ Καληαλνιένπ κε 

απνηέιεζκα ε επαλάζηαζε λα ιάβεη ηέινο
87

. Ο θαζεγεηήο Βαιάθεο αθηέξσζε ιίγεο 

ιέμεηο ζηνλ Έιιελα αμησκαηηθφ αξάηζνγινπ θαη ε ζπγθίλεζε ησλ καζεηψλ θνξπ-

θψζεθε ππφ ηνπο ήρνπο πέλζηκνχ εκβαηεξίνπ
88

.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑ 

    Ζ ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 γηα ην Γπκλάζην Υαλίσλ είρε ηηο βάζεηο ηεο ζην πξν-

εγνχκελν έηνο, φρη κφλν ιφγσ ηνπ Οξγαληζκνχ Δθπαηδεχζεσο ηνπ Οθησβξίνπ 1899 

πνπ θαζφξηδε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά θαη γηαηί νη πεξηζζφηεξνη 

δηνξηζκνί θαζεγεηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην θζηλφπσξν απηνχ ηνπ έηνπο. Ζ ππν-

ρξέσζε ησλ θαζεγεηψλ λα ηεξνχλ Πξαθηηθά θαλεξψλεη ηε δηάζεζε ηεο Πνιηηείαο λα 

ειέγμεη ζε θάζε πεξίπησζε ηηο ελέξγεηεο ηνπ ζπιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. Ζ θνίηεζε δελ 

ήηαλ δσξεάλ, ελψ ηα δίδαθηξα θαη ηα ραξηφζεκα γηα νπνηνδήπνηε ζρνιηθφ έγγξαθν 

απνηεινχζαλ πεγή εζφδσλ γηα ηε Γηεχζπλζε, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζε αλάγθεο πιη-

θνηερληθέο. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ θάιππηαλ νη θαζεγεηέο ήηαλ ηα Διιεληθά, 

ηα Μαζεκαηηθά, ηα Φπζηθά καζήκαηα, ηα Θξεζθεπηηθά θαη ηα Παηδαγσγηθά. Σα βη-

βιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θάιππηαλ ηα θάησζη γλσζηηθά αληηθείκελα: Αξραία θαη 

Νέα Διιεληθά, Λαηηληθά, Θξεζθεπηηθά, Μαζεκαηηθά (Γεσκεηξία, Άιγεβξα, Σξηγσ-

λνκεηξία, Πξαθηηθή Αξηζκεηηθή, Αξηζκεηηθά Πξνβιήκαηα), Φπζηθά (Πεηξακαηηθή 

Φπζηθή, Γεσινγία, Εσνινγία, Βνηαληθή, Κνζκνγξαθία θαη Γεσγξαθία), Ηζηνξία θαη 

Φηινζνθία (Λνγηθή θαη Φπρνινγία).  

    Ζ ηήξεζε εκεξήζηνπ, κεληαίνπ θαη ηξηκεληαίνπ ειέγρνπ ζηνπο νπνίνπο θαηαγξά-

θνληαλ νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, νη απνπζίεο, ε δηαγσγή ηνπο θαη ε επίδνζε ηνπο 

ζηνπο ηξηκεληαίνπο γξαπηνχο δηαγσληζκνχο, απνηεινχζαλ απαξαίηεην απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν γηα λα κπνξέζεη ν Γπκλαζηάξρεο λα δηθαηνινγήζεη ηελ αμηνιφγεζε πνπ ζα 

αλέθεξε ζηε κεληαία θαη ηξηκεληαία ελεκέξσζε γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.  

    Οη πξνβηβαζηηθέο θαη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο γηα ην 

Γπκλάζην, άπνςε πνπ εληζρχεηαη απφ ηα παξαθάησ επηρεηξήκαηα: α) Σν ζρνιείν έκε-

λε θιεηζηφ γηα θάπνηεο εκέξεο ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, γηα λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα κειεηήζνπλ απεξίζπαζηα ηελ εηήζηα χιε ζηηο νηθείεο ηνπο. β) Ζ βαζκν-

ινγία κε ηελ νπνία αμηνινγνχζε θάζε γξαπηφ ν θαζεγεηήο θξηλφηαλ απφ νκάδα θα-

ζεγεηψλ θαη ήηαλ δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί.  

    Σα Διιεληθά απνδεηθλχνληαη κάζεκα βαξχηεηαο θαη βάζε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ 

ηεο γπκλαζηαθήο εθπαίδεπζεο, αλ ζπλππνινγίζνπκε φηη ε βαζκνινγία ηνπο απνηε-

ινχζε θξηηήξην ζπκκεηνρήο ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο θαη κπνξνχζε λα επηθέξεη επαλά-

ιεςε ηεο ηάμεο. Δπηπιένλ ε επίδνζε ζηα Διιεληθά ινγηδφηαλ σο πξφθξηκα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ησλ ππφινηπσλ καζεκάησλ. Μαζήκαηα ειάζζνλνο ζεκα-
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ζίαο απφ ηα Διιεληθά, ησλ νπνίσλ ε βαζκνινγία φκσο νδεγνχζε ζε πξναγσγή ή α-

πφξξηςε ήηαλ ηα Μαζεκαηηθά, ηα Λαηηληθά θαη ηα Γαιιηθά. Οη ηξεηο παξαπάλσ πξν-

υπνζέζεηο φκσο δελ ήηαλ αξθεηέο γηα ηνλ πνιππφζεην πξνβηβαζκφ. χλζεην ζίγνπξα 

θαη δαηδαιψδεο ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ νδεγνχζε ηνπο καζεηέο θαη 

ζε πξνθνξηθέο εμεηάζεηο απέλαληη ζε κηα νκάδα θαζεγεηψλ, ε νπνία ήηαλ ππνρξεσ-

κέλε λα απνξξίςεη ζε πεξίπησζε ιαλζαζκέλεο απάληεζεο ρσξίο δεχηεξε επθαηξία.  

    Οη απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ήηαλ ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Αλσηέξαο Γηεχζπλζεο Παη-

δείαο σο πξνο ηα ζέκαηα θαη ηε βαζκνιφγεζε. Σα Διιεληθά ζεσξνχληαλ πάιη κάζε-

κα βαξχηεηαο θαη πξφθξηκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο. Ζ πα-

ξεκβαηηθφηεηα ηεο Γηεχζπλζεο θαη ηνπ πκβνχινπ κέζσ ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή 

ζηαδηαθά απμαλφηαλ αθνχ, εθηφο απφ ηελ πξναλαθεξφκελε επίβιεςε, θαζφξηδε ηα 

ζέκαηα ησλ πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ.  

    Σν Παηδαγσγηθφ ηκήκα πνπ ήηαλ πξνζαξηεκέλν ζην Γπκλάζην είρε σο ζθνπφ λα 

δηαζέζεη ζηε Γηεχζπλζε πηπρηνχρνπο Γηδαζθάινπο. Έηζη ζα αλαβαζκηδφηαλ ε πνηφηε-

ηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, πνπ βαζηδφηαλ ζε Γηδαζθάινπο νη νπνίνη ηηο πε-

ξηζζφηεξεο θνξέο δελ είραλ θνηηήζεη θαζφινπ ζην Γπκλάζην, αιιά είραλ νινθιεξψ-

ζεη ηνλ θχθιν ηεο Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ή θάπνησλ ηάμεσλ ηεο. 

    Οη εθδξνκέο φληαο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είραλ έ-

λαλ νινθιεξσκέλν ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα, πνπ ζπλδχαδε ηελ επαθή κε ηε θχζε, 

ηελ αιιαγή παξαζηάζεσλ αιιά θαη ηε δηδαζθαιία ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε 

θάζε πεξηνρή, επίζθεςε ζε κλεκεία, αλάπηπμε ζσκαηηθήο αληνρήο, αθνχ ε πεδνπνξία 

ήηαλ ν ζπρλφηεξνο ηξφπνο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ απφ ηφπν ζε ηφπν, αιιά θαη 

ζηηγκέο δηαζθέδαζεο κε ρνξφ, άζκαηα, θαγεηφ θαη μεθνχξαζε.          
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2.2 Από ηους επιζηάηες ζηους παιδονόμους. 

 

    Ζ δηάξζξσζε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901 ζην λνκφ Υαλίσλ, φπσο θαη ζε φιε 

ηε Νήζν έγηλε κε βάζε ηνλ Οξγαληζκφ Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο ηνπ 1899. ε απηφλ 

ζεκεησλφηαλ πσο ζηελ Καησηέξα – Γεκνηηθή εθπαίδεπζε αιιά θαη ζηε Μέζε - Γπ-

κλαζηαθή δηνξίδνληαλ επηζηάηεο. Σα θαζήθνληά ηνπο νξίδνληαλ απφ ηνπο Γηεπζπληέο 

αιιά δελ ππήξρε θαζεθνληνιφγην θαζνξηζκέλν απφ ην Αλσηέξα Γηεχζπλζε, έηζη νη 

αξκνδηφηεηεο ηνπ θάζε επηζηάηε αθήλνληαλ ζηελ απφιπηε δηθαηνδνζία εθάζηνπ Γη-

επζπληή. ε θάζε Γπκλάζην δηνξηδφηαλ θαη έλαο ππεξέηεο κε κηζζφ 30 δξαρκέο. Οη 

δηνξηζκνί θαη νη απνιχζεηο επηζηαηψλ, επηζηαηξηψλ θαη ππεξεηψλ γίλνληαλ απφ ην 

χκβνπιν Δθπαηδεχζεσο κεηά απφ πξφηαζε ησλ Γηεπζπληψλ ησλ νηθείσλ εθπαηδεπ-

ηεξίσλ. Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηε κηζζνδνζία ησλ επηζηαηψλ ζηα ζρνιεί-

α: 

Δίδνο εθπαηδεπηεξίνπ Αξηζκφο επηζηαηψλ Μηζζφο θαηά κήλα  

(δξαρκέο) 

Γπκλάζην 1 (γηα θάζε Γπκλάζην) 60 

Πξνγπκλάζην 1 (γηα θάζε Πξνγπκλάζην) 50 

Γπκλάζην κε πεξηζζφηε-

ξνπο απφ 200 καζεηέο 

2 (α’ θαη β’ ηάμεσο) 60 (α’ ηάμεσο) 

50 (β’ ηάμεσο) 

Αλψηεξν ή ηεηξαηάμην 

Γεκνηηθφ ζρνιείν αξξέ-

λσλ 

1 (γηα θάζε έλα απφ απηά 

ηα ηδξχκαηα) 

50  

Αλψηεξν Παξζελαγσγείν 

ή ηεηξαηάμην Γεκνηηθφ 

ζρνιείν ζειέσλ 

1 επηζηάηεο ή επηζηάηξηα 

(γηα θάζε έλα απφ απηά ηα 

ηδξχκαηα) 

40 

Γεκνηηθά ζρνιεία αξξέ-

λσλ / Γεκνηηθά ζρνιεία 

ζειέσλ κε καζεηέο πνπ 

ππεξέβαηλαλ ηνπο 200 

2 επηζηάηεο (α’ θαη β’ ηά-

μεσο) 

(Αξξέλσλ) α’ ηάμεσο 50 

(Αξξέλσλ) β’ ηάμεσο 40 

(Θειέσλ) α’ ηάμεσο 40 

(Θειέσλ) β’ ηάμεσο 30 

    Καη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ -επηζηάηεο, επηζηάηξηεο θαη ππεξέηεο- νη 

δηεπζπληέο κπνξνχζαλ λα επηβάιινπλ πξφζηηκν 10 δξαρκψλ, εάλ «παρεθηρέποληαλ» 

θαη λα πξνηείλνπλ ηελ απφιπζή ηνπο, εάλ ήηαλ «αδηόρζωηοη». Ζ ελδερφκελε απηή 

παξεθηξνπή δελ αλαιχεηαη πεξαηηέξσ. Οη α’ ηάμεσο επηζηάηεο έπξεπε λα έρνπλ ειη-
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θία απφ 30 έσο 60 εηψλ, λα είλαη εγγξάκκαηνη θαη λα έρνπλ άκεκπην παξειζφλ. Γεκη-

νπξγείηαη εδψ κηα εχινγε απνξία ζρεηηθή κε ην πξνζφλ «εγγράκκαηος», δειαδή πνηα 

ζα έπξεπε λα είλαη ε ειάρηζηε κφξθσζή ηνπ.  

    Απηνί νη «εγγράκαηοη» επηζηάηεο αγλψζησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη νη επηζηάηεο β’ 

ηάμεσο, γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζεκεηψλνληαλ παξφκνηα ή νπνηαδήπνηε άιια απαηηνχ-

κελα πξνζφληα, έπξεπε λα επηβιέπνπλ ηε δηαγσγή θαη ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ φρη 

κφλν εληφο ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη εθηφο απηψλ. Όθεηιαλ λα ηελ θξίλνπλ θαη ζε πε-

ξίπησζε πνπ ηελ ραξαθηήξηδαλ άθνζκε θαηήγγειιαλ ζην Γηεπζπληή φζνπο καζεηέο 

είραλ απξεπή ζπκπεξηθνξά. Σα θαζήθνληα απηά ησλ επηζηαηψλ θαη επηζηαηξηψλ ζε-

κεηψλνληαη ζην άξζξν 153 ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 1899. Ζ ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 

μεθίλεζε κε ηνπο επηζηάηεο λα ειέγρνπλ ηνπο καζεηέο κέζα θη έμσ απφ ην ζρνιείν
1
. 

Δπηπιένλ, ζηα δχν δηαιείκκαηα πνπ γίλνληαλ θαηά ηηο εκέξεο δηδαζθαιίαο, εληφο ηνπ 

ζρνιείνπ, ηνπο καζεηέο ηνπο επηηεξνχζαλ δηαδνρηθά θαζέλαο απφ ηνπο δηδαζθάινπο
2
.    

    Παξφια απηά κε ην λφκν 205, πνπ κεηέβαιιε ζε αξθεηά ζεκεία ηνλ Οξγαληζκφ 

ηνπ 1899 δεκνζηεπφκελνο ζηηο αξρέο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 1900-1901, θαηαξγνχληαλ 

ηα άξζξα 147, 149, άξα θαη ε ζέζε ηνπ επηζηάηε β’ ηάμεσο ζε Γπκλάζηα κε παξαπά-

λσ απφ 200 καζεηέο θαη απηή ηνπ επηζηάηε β’ ηάμεσο ζε Γεκνηηθά ζρνιεία αξξέλσλ 

ή ζειέσλ, φπνπ νη καζεηέο πάιη ππεξέβαηλαλ ηνπο 200. Οη κηζζνί ηνπο ήηαλ 50 θαη 40 

δξαρκέο αληίζηνηρα θαη ε θαηάξγεζε ησλ ζέζεσλ ηνπο ήηαλ κηα θίλεζε εμνηθνλφκε-

ζεο πφξσλ
3
.   

    ηηο 18 Φεβξνπαξίνπ 1901, ην άξζξν 153 ηνπ Οξγαληζκνχ ηνπ 1899, ην ζρεηηθφ κε 

ηνπο επηζηάηεο, αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ ππ’αξηζ.301 λφκν. Ο λφκνο ππνδείθλπε ην 

δηνξηζκφ, δηα ηνπ πκβνχινπ ηεο Παηδείαο, ελφο παηδνλφκνπ ζε θάζε Γπκλάζην θαη 

Πξνγπκλάζην κε εξγαζία ηελ επίβιεςε ησλ καζεηψλ εθηφο ζρνιείνπ. Σπρφλ παξε-

θηξνπέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη δηαγσγή ησλ καζεηψλ ζα έπξεπε λα θαηαγγειζνχλ απφ 

ηνπο παηδνλφκνπο ζηνπο δηεπζπληέο θαη ζηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ηνπο. Ωο παηδνλφ-

κνη πξνηηκνχληαλ νη πξφηεξνη δάζθαινη πνπ ζπλδχαδαλ φκσο δηδαζθαιηθή πείξα κε 

ρξεζηφηεηα, επζπλεηδεζία, επηκέιεηα θαη λνεκνζχλε. Ζ ππεξέηεζε ζε ζέζε δηδα-

ζθάινπ δελ ήηαλ απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηνπο παηδνλφκνπο, αθνχ ζηε ζέζε απηή 

κπνξνχζαλ λα δηνξηζηνχλ κε ππεξεηήζαληεο σο δηδάζθαινη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, 

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», έηνο Β, αξηζ. 86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.8.  
2 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», φ.π., ζει.8, 9. 
3 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», φ.π., ζει.8 θαη ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος 

Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο 1900, αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 

1900, ζει.2.   
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αξθεί λα είραλ ηα ππφινηπα πξνζφληα. Ο παηδνλφκνο φθεηιε λα ππαθνχεη ζηηο δηαηα-

γέο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Γπκλαζίνπ ή Πξνγπκλαζίνπ θαη ιάκβαλε κεληαίν κηζζφ κέρξη 

100 δξαρκέο, εάλ εξγαδφηαλ ζην Γπκλάζην ή κέρξη 70 δξαρκέο ζε Πξνγπκλάζην. Σα 

θαζήθνληα ηνπ παηδνλφκνπ ζα ξπζκίδνληαλ ιεπηνκεξψο κε Γηαηαγή θαη ζα κπνξνχ-

ζε, κε άδεηα ηνπ Γηεπζπληή, λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο επηζηάηεο ζε παηδνλνκηθά θαζήθν-

ληα ππφ ηηο νδεγίεο ηνπ
4
.  

    Ζ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ γηα ηνπο παηδνλφκνπο ζηηο 18-2-1901 θαη ε πξφηεξε ππν-

γξαθή ηνπ ζηηο 9-2-1901, ζπκπίπηνπλ κε ηε δεκνζίεπζε θαη ππνγξαθή ηνπ δηνξηζκνχ 

ηνπ Δπαγγέινπ Κιεκαηζάθε σο παηδνλφκνπ ζην Γπκλάζην Υαλίσλ κε δηαηαγή ηνπ 

πκβνχινπ Γηακαιάθε. Ο κεληαίνο κηζζφο ηνπ ππαιιήινπ θαζνξίζηεθε ζηηο 100 

δξαρκέο ην κήλα. Παξάδνμν ην γεγνλφο πσο πξαγκαηνπνηήζεθε δηνξηζκφο ζε ζέζε 

ηεο νπνίαο ην θαζεθνληνιφγην δελ είρε θαζνξηζηεί αθφκε θαη ε δεκνζίεπζή ηνπ, φ-

πσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, έγηλε ζηηο 8-3-1901
5
. 

    Με ην λφκν 205, ηνπ επηεκβξίνπ 1900, θαηαξγήζεθαλ απφ ην θεθάιαην «Πεξί 

επηζηαηψλ θαη ππεξεηψλ» ηνπ Οξγαληζκνχ 1899 ηα άξζξα 147 θαη 149, ελψ κε ην 

λφκν 301 αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 153 ηνπ ίδηνπ Οξγαληζκνχ. πκπεξαίλνπκε πσο 

ε ζέζε ησλ επηζηαηψλ δελ θαηαξγνχληαλ, αιιά πιένλ γηα λα ειέγμνπλ ηε καζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά εθηφο ζρνιείνπ, δειαδή γηα λα αζθήζνπλ θαζήθνληα παηδνλφκνπ, ζα 

έπξεπε λα ην ζειήζεη ν ίδηνο ν παηδνλφκνο κεηά απφ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ. ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ παηδνλφκνπ δελ αλαθέξεηαη πνπζελά ε επίβιεςε «εληός ζτοιείοσ», 

άξα ν ρψξνο απηφο ζηα Γεκνηηθά ζρνιεία θαη ζην Γπκλάζην παξέκελε ζηελ επνπηεία 

ησλ επηζηαηψλ. Δπηπιένλ ν παηδνλφκνο, δηνξηδφηαλ κφλν ζε Γπκλάζην ή Πξνγπκλά-

ζην. Όπσο ζα δνχκε ακέζσο παξαθάησ, παξφιν πνπ πξντζηάκελφο ηνπ ήηαλ ν Γπ-

κλαζηάξρεο, κπνξνχζε λα ζπλελλνεζεί θαη κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ππφινηπσλ ζρν-

ιείσλ ηεο πφιεσο θαη ζπλνιηθά είρε ππφ ηνλ άκεζν έιεγρν ηνπ ηελ εθηφο ζρνιείνπ 

δηαγσγή ησλ καζεηψλ φισλ ησλ εθπαηδεπηεξίσλ ηεο πφιεσο ησλ Υαλίσλ. πλαθφ-

ινπζα ε επηηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο 

αθνξνχζε ζηνπο δξφκνπο θαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ Υαλίσλ, φπνπ ππήξρε ην Γπκλά-

ζην θαη ηα ππφινηπα εθπαηδεπηήξηα. 

    Σα θαζήθνληα ησλ παηδνλφκσλ ξπζκίζηεθαλ κε δηαηαγή ηνπ Γηακαιάθε. Πξντ-

ζηάκελε αξρή ηνπ παηδνλφκνπ απνηεινχζε ν Γπκλαζηάξρεο ή ν Γηεπζπληήο ηνπ Πξν-

                                                
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.11, Δλ 

Υαλίνηο ηε 18 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.65.   
5 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.10, Δλ 

Υαλίνηο ηε 18 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.37.  
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γπκλαζίνπ ηεο πφιεσο ζηελ νπνία ππεξεηνχζε, είρε φκσο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλελ-

λνεζεί θαη κε ηνπο δηεπζπληέο ησλ ππφινηπσλ ζρνιείσλ ηεο πφιεο γηα θάζε ππφζεζε 

πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ ππεξεζία ηνπ. Ο Κιεκαηζάθεο ζην λνκφ Υαλίσλ ππαγφηαλ 

ζηηο εληνιέο ηνπ Γπκλαζηάξρε Αλδξέα Βνπξδνπκπάθε
6
 γηα ην ζρνιηθφ έηνο 1900-

1901 θαη θπζηθά επηθνηλσλνχζε θαη κε ηα ππφινηπα ζρνιεία ηεο πφιεσο ησλ Υαλίσλ. 

Πεξηθεξφκελνο νπνπδήπνηε έθξηλε ν ίδηνο αλαγθαίν φηαλ δελ γίλνληαλ παξαδφζεηο, 

επέβιεπε ηελ εθηφο ζρνιείνπ ζπκπεξηθνξά θαη δηαγσγή ησλ καζεηψλ φισλ ησλ εθ-

παηδεπηεξίσλ ηεο πφιεσο, Υξηζηηαληθψλ, Μνπζνπικαληθψλ θαη ηεο Νπρηεξηλήο ζρν-

ιήο. Έηζη ζπλάγεηαη πσο αληηθαηέζηεζε ζηελ έμσζελ ηνπ ζρνιείνπ επηηήξεζε ηνπο 

επηζηάηεο ησλ Γπκλαζίσλ – Πξνγπκλαζίσλ αιιά θη απηνχο ησλ Γεκνηηθψλ. Φπζηθά 

ζεκεηψλνπκε εδψ πσο απηή ε αληηθαηάζηαζε αθνξνχζε ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, αθνχ 

κφλνο ηνπ δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ειέγμεη έλαλ λνκφ, νχηε θαη ηελ ίδηα ηελ πφιε α-

θφκε. Γηα λα ππάξμεη κηα ζρεηηθή θάιπςε φιεο ηεο πφιεσο αιιά θαη ησλ επαξρηψλ 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί επηζηάηεο ζε παηδνλνκηθά θαζήθνληα φπνπ θη φπνηε ην 

έθξηλε απαξαίηεην, κεηά απφ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ. Ο Κιεκαηζάθεο, ζπκβνπ-

ιεπφκελνο θαηάινγν πνπ είρε θαηαξηίζεη ν ίδηνο κε ηηο δηεπζχλζεηο ησλ θαηνηθηψλ 

ησλ καζεηψλ θαη ηα νλφκαηα ησλ παηέξσλ ή θεδεκφλσλ, κπνξνχζε θαη ην βξάδπ α-

θφκε λα εηζέιζεη ζηα δσκάηηα ησλ καζεηψλ, πνπ δελ θαηνηθνχζαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, ψζηε λα δηαπηζηψζεη κε ηη αζρνινχληαλ. Δπηπιένλ φθεηιε λα εηδνπνηήζεη ηνπο 

γνλείο ή θεδεκφλεο καζεηψλ πνπ πξνέβαηλαλ ζε απξεπή ζπκπεξηθνξά. Μπνξνχζε λα 

θάλεη εθφδνπο νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο, ρσξίο λα πιεξψλεη, ζε ζέ-

αηξα, σδηθά θαθελεία, μελνδνρεία θη φπνπ ππνπηεπφηαλ φηη ζχρλαδαλ καζεηέο. Οη 

καζεηέο δελ επηηξεπφηαλ λα θαπλίδνπλ, λα θάζνληαη ζε θαθελείν, λα ραξηνπαίδνπλ
7
, 

λα ξαβδνθνξνχλ ή λα ηξαγνπδνχλ ζην δξφκν. Αλ γίλνληαλ αληηιεπηνί ζε μελνδνρεία 

ή νηλνπσιεία ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε, ζε δεκφζηα κέξε δηαζθέδαζεο ρσξίο λα ζπ-

λνδεχνληαη απφ γνλείο ή θεδεκφλεο, σο κέιε ζε ζεαηξηθέο ή κνπζηθέο παξαζηάζεηο, 

ζπιιφγνπο ή δεκφζηνπο ρνξνχο θαη ζπλαζξνίζεηο ρσξίο άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη άζεκλα, δηαηάδνληαλ απφ ηνλ παηδνλφκν Κιεκα-

ηζάθε λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην κέξνο ζην νπνίν βξίζθνληαλ. Δάλ δελ ππάθνπαλ 

ζηελ εληνιή ηνπ, εθείλνο ζεκείσλε ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο θαη ηνπο αλέθεξε ην ηα-

ρχηεξν δπλαηφ ζην Γηεπζπληή ην ζρνιείνπ φπνπ θνηηνχζαλ θαη θπζηθά ζηνπο γνλείο ή 

                                                
6 Βι. Η.Α.Κ., ζην «Βηβιίο Πραθηηθώλ 1899-Μαΐοσ 1906, Γσκλάζηο Χαλίωλ», ζει.123.  
7 Δπηαήκεξε απνβνιή επηβιήζεθε ζε καζεηή ηνπ Γπκλαζίνπ ν νπνίνο ζπλειήθζε απφ ηνλ Παηδνλφκν 

λα ραξηνπαίδεη ζε θαθελείν. Ζ πνηλή θαηαγξάθεηαη ζηηο 12 Μαξηίνπ 1901 ζην Βηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ 

Γπκλαζίνπ. Βι. Η.Α.Κ., ζην «Βηβιίο Πραθηηθώλ 1899-Μαΐοσ 1906, Γσκλάζηο Χαλίωλ», ζει.108, 109.                      
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θεδεκφλεο ηνπο. Σεξνχζε θαηάινγν κε ηνπο άζεκλνπο καζεηέο θαη ην είδνο ηεο πα-

ξεθηξνπήο ηνπο, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ παξέδηδε θάζε άββαην ζην Γηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ πνπ θνηηνχζε ν καζεηήο. Δίρε θαη έλα αθφκε ηεηξάδην ζην νπνίν ππέγξα-

θαλ νη γνλείο εθφζνλ ιάβαηλαλ γλψζε απηήο ηεο παξεθηξνπήο. Κάζε εζπέξα ν παηδν-

λφκνο δεηνχζε ηα νλφκαηα ησλ απφλησλ καζεηψλ απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ δηαθφ-

ξσλ Δθπαηδεπηεξίσλ θαη κεηέβαηλε ζηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ γηα λα 

ξσηήζεη ην ιφγν ηεο απνπζίαο. Οη πεξηθεξφκελνη ζηνπο δξφκνπο καζεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ παξαδφζεσλ ή πνιχ πξηλ ηελ έλαξμή ηνπο, φζνη αξγνπνξνχζαλ λα επη-

ζηξέςνπλ ζηελ νηθία ηνπο κεηά ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο εκέξαο απνπέκπνληαλ ζηηο νη-

θείεο ηνπο ή ζην ζρνιείν απφ ηνλ παηδνλφκν θαη θαηαγγέιινληαλ ζην Γηεπζπληή ηνπο. 

Μεηά απφ άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ν παηδνλφκνο κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο επη-

ζηάηεο ηνπ ζρνιείνπ, εθφζνλ εθείλνο δελ ήηαλ επαξθήο. Ήηαλ ππνρξεσκέλνο, θαηά 

ηηο ψξεο πνπ δελ είρε άιιε ππεξεζία λα δηακέλεη ζην ζρνιείν θαη λα εθηειεί νπνηα-

δήπνηε δηαηαγή ηνπ έδηλε ν Γπκλαζηάξρεο Βνπξδνπκπάθεο, ζρεηηθή πάληα κε ηελ 

ππεξεζία ηνπ. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε, παξάιεηςε, απξφζπκε εθηέιεζε θαζεθφλησλ 

ή ζπκπεξηθνξά πνπ δε ηαίξηαδε κε ην αμίσκά ηνπ παηδνλφκνπ θαηαγγειιφηαλ απφ 

ηνπο δηεπζπληέο, δηαβηβαδφηαλ απφ ην Γπκλαζηάξρε ζηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε θαη 

απηή εθάξκνδε πνηλή αλάινγε κε ηηο αλαγξαθφκελεο ζην λφκν γηα ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο Δθπαηδεχζεσο
8
. 

    Σν ζέκα ησλ παηδνλφκσλ ζπδεηήζεθε εθηελέζηαηα θαη ζηε λενζχζηαηε Βνπιή ηελ 

άλνημε ηνπ 1901. Σε Γεπηέξα 28 Μαΐνπ 1901 ζε πξσηλή ζπλεδξίαζή ηεο ζηα Υαληά, 

ηέζεθαλ δηάθνξεο επεξσηήζεηο ππφςε ηνπ πκβνχινπ Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη 

Θξεζθεπκάησλ Νηθνιάνπ Γηακαιάθε ζρεηηθά κε ηνπο παηδνλφκνπο
9
. Κάπνηνη απφ 

ηνπο βνπιεπηέο είραλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην δήηεκα ζεσξψληαο ηνλ ζεζκφ 

άρξεζην θαη ηε ζέζε πεξηηηή, αθνχ κε ηνπο παηδνλφκνπο δελ εμαζθνχληαλ επίβιεςε 

κα κφλν ζπαηάιε δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ηελ ψξα πνπ ηα θαζήθνληα ησλ παηδνλφκσλ 

ήηαλ αλαηεζεηκέλα ζηελ Αζηπλνκία, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε πνιχ θαιά. Ο δηνξηζκφο 

παηδνλφκσλ έπξεπε λα ζηεξηρζεί ζε αληίζηνηρε πξφηαζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ψζηε λα 

δηθαηνινγεζεί θαη ην αληίζηνηρν θνλδχιην ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ο Πξφεδξνο ηεο 

Βνπιήο ζεσξνχζε πσο ε ζπδήηεζε γηα ηελ αλάγθε πνπ θάιππηαλ νη παηδνλφκνη θαη 

γηα ην κηζζφ ηνπο έπξεπε λα κεηαηεζεί γηα ηε ζπδήηεζε επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε-

                                                
8 Γηα ηα θαζήθνληα ησλ παηδνλφκσλ βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας, ηεχ-

ρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.16, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Μαξηίνπ 1901, ζει.101, 102.  
9 Βι. ζηελ εθεκ. «Νέα Έρεσλα», έηνο Α, αξηζκφο 6, ΥΑΝΗΑ 1 Ηνπλίνπ 1901 – Παξαζθεπή, ζει.1.  
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κείσζε φκσο πσο ν κηζζφο ηνπο ήηαλ ππεξβνιηθφο δηφηη ιάκβαλαλ 100 δξαρκέο, ελψ 

ζα κπνξνχζαλ λα δηνξηζηνχλ θαη κε 60, ππελζπκίδνληαο φηη ν δάζθαινο δελ ιάκβαλε 

ηέηνην κηζζφ. ηελ πεξίπησζε ηνπ παηδνλφκνπ Υαλίσλ δηαηππψζεθε ππφλνηα πσο ν 

δηνξηζκφο είρε άιινπο ζθνπνχο, γηαηί ε ππεξεζία ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ αλάγθε δηνξη-

ζκνχ παξακνλέο εθινγψλ θαη φρη πξσηχηεξα
10

.    

    Ο χκβνπινο ππεξακχλζεθε ηεο επηινγήο ηνπ ε νπνία ζηεξίρζεθε ζε θαηαγγειίεο 

πνπ έγηλαλ ζε απηφλ γηα ζθαλδαιψδεηο θαη άηνπεο πξάμεηο κε ζπκκεηνρή καζεηψλ. 

εκείσζε ινηπφλ πσο ζηηο πφιεηο θαη ηηο θσκνπφιεηο νη καζεηέο ζπλέξρνληαλ απφ 

δηάθνξα καθξηλά κέξε θαη θαηνηθνχζαλ ζε ράληα ή δσκάηηα, ρσξίο επίβιεςε ηεο ζπ-

κπεξηθνξάο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη παξαδείγκαηα δηαθζνξάο. Έηζη 

δήηεζε απφ ην πκβνχιην ηνπ Ζγεκφλα λα ζεζπηζηεί λφκνο πεξί παηδνλφκσλ, γηαηί νη 

επηζηάηεο δελ επαξθνχζαλ γηα απηφ ην ζθνπφ. Ήηαλ απαζρνιεκέλνη φιε ηελ εκέξα 

εληφο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην απφγεπκα, φηαλ ήηαλ ε θπξηφηεξε αλάγθε, δελ κπνξνχζαλ 

λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα, πνπ ήηαλ πιένλ αλαηεζεηκέλα ζηνπο παηδνλφκνπο. Σα 

θαζήθνληα ησλ παηδνλφκσλ ηα είρε γλσζηνπνηήζεη ήδε ν χκβνπινο θαη γηα απηφλ ν 

δηνξηζκφο ήηαλ αλαγθαίνο θαη αλαπφθεπθηνο. Δπηθαιέζηεθε ηε θχζε ησλ παξαπησ-

κάησλ γηα λα κελ αλαθέξεη ιεπηνκεξψο πεξηζηαηηθά πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ 

επηινγή θαη ηφληζε πσο ε πεξηθξνχξεζε ηεο εζηθήο ησλ καζεηψλ ήηαλ πνιχ ζεκα-

ληηθή. Οπνηαδήπνηε αλζξψπηλα ιάζε ή παξαιείςεηο ησλ παηδνλφκσλ δελ ζα έπξεπε 

λα ελνρνπνηήζνπλ ην ζεζκφ. Αλαθεξφκελνο ζηε ζχγθξηζε ηνπ δηνξηζκνχ δαζθάισλ 

θαη παηδνλφκσλ απάληεζε πσο φζνη δάζθαινη ππήξραλ δηνξίζηεθαλ, ελψ ν ίδηνο είρε 

θαιέζεη φινπο ηνπ εγγξάκκαηνπο Κξεηηθνχο γηα λα ηνπο δηνξίζεη. Γελ ππήξραλ άιινη 

παξφιν πνπ δήηεζε θαη απφ ηελ Διιάδα, απ’ φπνπ ν Τπνπξγφο ηνπ έδσζε αξλεηηθή 

απάληεζε.  ηελ θαηεγνξία φηη ν δηνξηζκφο ζηα Υαληά έγηλε γηα εθινγηθνχο ζθνπνχο 

απάληεζε πσο πξφθεηηαη γηα ζπθνθαληία, αθνχ ν Κιεκαηζάθεο ήηαλ ηξηηνβάζκηνο 

δηδάζθαινο πνιχ θαιφο, ηνλ νπνίν δελ γλψξηδε πξνζσπηθά, αιιά ηνπ ηνλ ζχζηεζε ε 

ππεξεζία σο άλζξσπν ηθαλφ πνπ γλψξηδε ηα Υαληά θαη ήδε είρε φιε ηελ εθηίκεζε 

ηνπ πκβνχινπ ιφγσ ήζνπο θαη λνεκνζχλεο. Δθηεινχζε ην θαζήθνλ ηνπ θαη ήηαλ 

ρξεζηφηαηνο. Ο χκβνπινο δελ πνιηηεπφηαλ ν ίδηνο ζηα Υαληά νχηε πνπζελά αιινχ 

ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπ, νπφηε δελ θαηαιάβαηλε ηη είδνπο πξνζθφκκαηα ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ζηηο θηινδνμίεο νπνηνπδήπνηε ππνςήθηνπ βνπιεπηή. Δπηπιένλ νχηε θηιί-

α, νχηε νηηδήπνηε άιιν ηνλ επεξέαδε ζηηο επηινγέο ηνπ. Ήηαλ ππεχζπλνο εθείλνο λα 

                                                
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», ηεχρνο ηέηαξηνλ, έηνο Α, 1901, Υαληά 

3 Ηνπιίνπ. πλεδξίαζηο Θ’, Γεπηέξα, 28 Μαΐνπ 1901, ζει.76, 83-89. 
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επηιέγεη αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο ππνςεθίνπο παηδνλφκνπο ζπγθξίλνληαο ηα 

πξνζφληα ηνπο θαη ην φηη ινγνδνηνχζε ζηνπο βνπιεπηέο γηα ηηο επηινγέο ηνπ δελ ήηαλ 

ππνρξεσηηθφ, φπσο ιέεη θαη ν ίδηνο, αθνχ ζα κπνξνχζε λα κε δψζεη θακία εμήγεζε 

γηα απηέο. Δίρε πξνηείλεη ζην πκβνχιην ηνπ Ζγεκφλα πξφηαζε πεξί ησλ παηδνλφκσλ, 

φηαλ είρε ππνβάιιεη ηνλ πξψην Οξγαληζκφ, φκσο απαιείθζεθε ε δηάηαμε γηαηί ζεψ-

ξεζαλ νη χκβνπινη πσο δελ ππήξρε ηέηνηα αλάγθε θαη επαξθνχζαλ νη επηζηάηεο. Ζ 

δηάηαμε βέβαηα απαιείθζεθε θαη ιφγσ νηθνλνκίαο. Καηά ην Ννέκβξην ηνπ 1900 θα-

ηαγγέιζεθαλ ζε απηφλ θάπνηα άηνπα ζπκβάληα πνπ ζπλέβαηλαλ ζηα Υαληά, κε απν-

ηέιεζκα ν ίδηνο λα δεηήζεη απφ ην πκβνχιην πίζησζε 50 δξαρκψλ γηα λα κεηαθαιέ-

ζεη έλαλ απφ ηνπο Γεκνδηδαζθάινπο πνπ βξίζθνληαλ ζηελ επαξρία γηα λα επηβιέπεη 

ηνπο καζεηέο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ νπφηε ν θίλδπλνο ηεο δηαθζν-

ξάο ήηαλ κεγαιχηεξνο. Σελ επίβιεςε ηελ έθεξε εηο πέξαο ν Κιεκαηζάθεο, πξφζσπν 

θαηάιιειν, ν νπνίνο έθεξε ζην θσο γεγνλφηα γηα ηα νπνία δελ ζα ήζειε λα επεθηαζεί 

πεξηζζφηεξν θαη δελ έβαδε ν λνπο ησλ βνπιεπηψλ. Ο χκβνπινο απφ ηφηε δήηεζε λα 

πξνζηεζεί δηάηαμε ζην Νφκν δηα ηεο νπνίαο ζα δηνξίδνληαλ παηδνλφκνη. Ζ πξφηαζή 

ηνπ έγηλε δεθηή. Γελ ήηαλ νη εθινγέο ε αθνξκή γηα ηελ νπνία δηνξίζηεθαλ παηδνλφ-

κνη απφ ηνλ Φεβξνπάξην, αιιά ε αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ νπνία έηεηλαλ θά-

πνηνη καζεηέο. Ο Γηακαιάθεο απφξεζε γηα ηελ έθηαζε ηνπ δεηήκαηνο θαη πίζηεπε 

πσο έπξεπε λα δεηήζεη ηηο επραξηζηίεο ηεο Βνπιήο
11

.    

    Δθηφο απφ ηνπο βνπιεπηέο πνπ άζθεζαλ θξηηηθή θαη επεξσηήζεηο ζην χκβνπιν 

Γηακαιάθε, ππήξμαλ ζπλάδειθνί ηνπο πνπ ήηαλ ππνζηεξηθηέο ηεο επηινγήο δηνξη-

ζκνχ παηδνλφκσλ. Πίζηεπαλ πσο εμππεξεηνχζε ηελ πξφιεςε άηνπσλ ζπκπεξηθνξψλ, 

ηελ επίβιεςε ηεο δηαγσγήο ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηελ επηηήξεζε ηεο επηκέιεηάο 

ηνπο, δειαδή ηνλ έιεγρν ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ είραλ πα-

ξνπζηαζζεί δηάθνξα θξνχζκαηα αλεζηθφηεηαο, νη βνπιεπηέο φθεηιαλ λα ζπγραξνχλ 

ην χκβνπιν πνπ μφδεςε 100 δξαρκέο γηα λα ζψζεη ηελ ηηκή ησλ παηδηψλ. Έπξεπε λα 

δηνξηζηνχλ παηδνλφκνη θη αιινχ, αλ φρη ζε φια ηα ζρνιεία ηεο Κξήηεο, ηνπιάρηζηνλ 

ζηα θεληξηθφηεξα ησλ πφιεσλ, δηφηη ην έξγν ηνπο ήηαλ θπξίσο πξνιεπηηθφ. Δίραλ θα-

ζήθνλ λα επηβιέπνπλ ηνπο καζεηέο ην βξάδπ, ψζηε λα κελ παξεθηξέπνληαη. Βεβαίσο 

φηαλ ππήξρε παξεθηξνπή έπξεπε λα επέιζεη θαη ε θαηαγγειία. Παξφιν πνπ ν έιεγρνο 

θαηά ηεο Κπβεξλήζεσο απφ ηνπο βνπιεπηέο ζα ήηαλ βαξχο θαη δξηκχο, ζηε ζπγθεθξη-

κέλε πεξίπησζε ν χκβνπινο έδεηρλε ελδηαθέξνλ γηα ηελ εζηθή αλαηξνθή ησλ παη-

                                                
11 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», ηεχρνο ηέηαξηνλ, έηνο Α, 1901, Υαληά 

3 Ηνπιίνπ. πλεδξίαζηο Θ’, Γεπηέξα, 28 Μαΐνπ 1901, ζει.76, 83-89. 
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δηψλ. Ζ εηθαζία πσο ν δηνξηζκφο ηνπ πξψελ δεκνδηδάζθαινπ έγηλε γηα εθινγηθνχο 

ιφγνπο δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απνδεηρζεί, αθνχ έλαο πξψελ δεκνδηδάζθαινο δελ ήηαλ 

ηθαλφο λα επεξεάζεη ηφζν ηηο εθινγέο. Ο Γηακαιάθεο δελ ήηαλ άμηνο κνκθήο θαη ν 

κηζζφο ησλ 100 δξαρκψλ δελ ήηαλ κέγα πνζφ, γηαηί ν παηδνλφκνο έπξεπε λα είλαη άλ-

ζξσπνο εζηθήο αμίαο θαη ππνιήςεσο. Σέηνηνπ είδνπο παηδνλφκν δελ κπνξνχζε λα 

βξεη ν χκβνπινο κε ιηγφηεξα ρξήκαηα
12

.  

    Ο χκβνπινο είρε ζηε δηάζεζε ησλ βνπιεπηψλ πξνο κειέηε ηηο εθζέζεηο ησλ παη-

δνλφκσλ ηνπ λνκνχ Υαλίσλ, γηα λα αληηιεθζνχλ πφζα άηνπα πξφιαβαλ θαη θπζηθά 

ηνπ Κιεκαηζάθε ζηηο νπνίεο θαίλνληαλ μεθάζαξα νη ελέξγεηέο ηνπ
13

. Μηα ηέηνηα έθ-

ζεζε παξνπζηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα, ελδεηθηηθή ηεο εξγαζίαο ηνπ παηδνλφκνπ Υαλίσλ. 

ηηο 22 Απγνχζηνπ 1901 ν παηδνλφκνο Υαλίσλ Δ.Μ. Κιεκαηζάθεο ππέβαιιε έθζε-

ζε
14

 ζην χκβνπιν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Βνξεάδε
15

, παξφιν πνπ ζην θαζε-

θνληνιφγηφ ηνπ δελ ζεκεηψλεηαη ζρεηηθή ππνρξέσζε. Ζ έθζεζε απηή παξνπζηάδεη 

έληνλν ελδηαθέξνλ θέξλνληάο καο ζε άκεζε επαθή κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη δηαπη-

ζηψζεηο ηνπ παηδνλφκνπ. Αλαθέξεη φηη, ελψ είρε ήδε ελεκεξψζεη θαηά ηε ιήμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο-30 Ηνπλίνπ- ηε Γηεχζπλζε γηα ζπκβάληα πνπ έιαβαλ ρψξα απφ ηηο 7 

Μαξηίνπ θαη κεηά κε πξνγελέζηεξε έθζεζή ηνπ, έθξηλε ζθφπηκν λα ζηείιεη λέα, αλα-

ινγηδφκελνο ην γεληθφ ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ. Ζ έθζεζε είλαη ζρεηηθή κε αλζξψ-

πνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππήξρε θνηλσληθή θήκε θαη ελδείμεηο πσο επξφθεηην γηα παη-

δεξαζηέο. Έρνπκε εδψ κηα δεχηεξε θαη πην ζεκαληηθή παξέθθιηζε ηνπ Κιεκαηζάθε 

απφ ην θαζεθνληνιφγηφ ηνπ, αθνχ δελ θξίλεη καζεηέο αιιά ελήιηθνπο πνιίηεο, θαηα-

γξάθνληαο κάιηζηα πιεξνθνξίεο, θήκεο θαη ελδείμεηο. Ο παηδνλφκνο αλεζπρνχζε γηα 

ηελ αξλεηηθή επίδξαζε απηψλ ησλ αηφκσλ ζηελ εζηθή ησλ καζεηψλ, αθνχ ζηφρνο 

ηνπο θαηά ηε γλψκε ηνπ ήηαλ ε παξαπιάλεζε. Εεηά ηε ζπλδξνκή ηεο εθηειεζηηθήο 

θαη αζηπλνκηθήο εμνπζίαο ζηελ επηηήξεζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ, δηφηη εθηηκά πσο, 

αλ δελ ππάξμεη έιεγρνο, κεηά απφ ιίγα ρξφληα νη λένη έληηκεο δηαγσγήο ζα κεηξνχ-

ληαλ ζηα δάρηπια θη έηζη «ζα σποζθάπηοληαλ ηα θοηλωληθά ζεκέιηα ηες παηρίδας». 

Αθνχ ζεκεηψλεη πσο δελ πξφθεηηαη γηα εηθαζίεο ή ππφλνηεο, θαηαζέηεη αληίγξαθν ε-

                                                
12 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», ηεχρνο ηέηαξηνλ, έηνο Α, 1901, Υαληά 

3 Ηνπιίνπ. πλεδξίαζηο Θ’, Γεπηέξα, 28 Μαΐνπ 1901, ζει.83-89. 
13 Βι. φ.π., ζει.83, 86.  
14 Σν έγγξαθν είλαη δηαζέζηκν ζην Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κρεηηθή Ποιηηεία. Αλωη.Γηεύζσλζε Παηδείας 

θαη Θρεζθεσκάηωλ 1901-1905, Έγγραθα δηάθορα».  
15 Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.37, Δλ 

Υαλίνηο ηε 21 Ηνπιίνπ 1901. Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία δεκνζηεχηεθε ην δηάηαγκα πεξί απν-

δνρήο ηεο παξαίηεζεο ηνπ Γηακαιάθε θαη δηνξηζκνχ ηνπ Βνξεάδε ζηε ζέζε ηνπ πκβνχινπ Γεκνζίαο 

Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ο Βνξεάδεο ήηαλ πξψελ Ννκάξρεο Ρεζχκλνπ.  
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πηζηνιήο, ηεο νπνίαο ην πξσηφηππν είρε ήδε θαηαηεζεί ζηε Γηεχζπλζε, γηα λα πιεξν-

θνξεζεί ν χκβνπινο ζρεηηθά κε ηε δηαγσγή αλζξψπνπ ν νπνίνο πξνζπαζνχζε λα 

δηνξηζηεί σο δηδάζθαινο ηεο Γπκλαζηηθήο. Ο παηδνλφκνο αθήλεη ζηελ θξίζε ηνπ 

πκβνχινπ αλ «ο ιύθος κπορούζε λα ποηκάλεη αρληά;» πλερίδνληαο ηελ θαηαγξαθή 

αλεζπρεηηθψλ γεγνλφησλ, γξάθεη πσο ηνλ Ηνχιην ν ππνδεκαηνπνηφο Α.Α.
16

 ππνζρέ-

ζεθε ζηνλ Γ.Μ., θιεηήξα ηεο Βνπιήο, έλα δεχγνο ππνδεκάησλ, ηνλ πιήξσζε κε κε-

ηδίηηα θαη θξάγθα γηα λα ηνπ ρξεζηκεχζεη σο καζηξνπφο ζηε δηαθζνξά ηνπ καζεηή 

Κ.Κ.Φ., πνπ δε γλψξηδε ηίπνηε γηα ηελ ππφζεζε. Σνπ ππνζρέζεθε αθφκε κηζφ εηθν-

ζάθξαγθν ζπγρξφλσο κε ηελ εθηέιεζε ηεο καζηξνπείαο. Ο θιεηήξαο παξφιν πνπ έ-

ιαβε ηα ρξήκαηα αξλήζεθε λα εθηειέζεη ηελ πξάμε θαη θαηήγγεηιε ηνλ ππνδεκαην-

πνηφ ζηνλ παηδνλφκν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ην αλέθεξε ζην Γεληθφ Δπηζεσξεηή θαη 

ζηνλ παηέξα ηνπ καζεηή. Σν Μάην, ν δεθαηξηάρξνλνο καζεηήο Δ.Μ. πξνζεβιήζε απφ 

ην δηθνιάβν Ν.Δ., γεγνλφο πνπ νκνινγήζεθε ζηνλ παηδνλφκν απφ ην ζχκα κεηά απφ 

αλάθξηζε. Ο Κιεκαηζάθεο αλαθνίλσζε ην ζπκβάλ ζην Γπκλαζηάξρε. ρνιηάδεη αθφ-

κε ηελ πεξηβνιή θαη ηελ θνχξα θάπνησλ καζεηψλ, πνπ έπξεπε λα γίλνπλ πην θφζκηεο, 

δηφηη ε ζειππξεπήο ζπκπεξηθνξά ηνπο ζθαλδάιηδε.  

    ηε ζπλέρεηα ηεο εθζέζεψο
17

 ηνπ παξαζέηεη θαηάινγν ππφπησλ πνπ ζα έπξεπε, 

ζχκθσλα κε απηφλ, λα ηεζνχλ ππφ ηελ άγξππλε επηηήξεζε ηεο δηθαηνζχλεο. Δθείλνο 

δειψλεη πσο δελ αλαιάκβαλε θακία επζχλε απέλαληη ζην λφκν, δηφηη κεηέδηδε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ είρε ζπιιέμεη σο παηδνλφκνο θαη φρη σο άηνκν. Παξαζέηεη θαηάιν-

γν κε ππφπηνπο γηα παηδεξαζηία, ζηνλ φπνην θαηαγξάθεη πξνζσπηθά ζηνηρεία -φρη 

φια θάζε θνξά- φπσο νλνκαηεπψλπκν, παξαηζνχθιη, επάγγεικα, δηεχζπλζε καγα-

δηνχ, ηελ αλήζηθε πξάμε ζηελ νπνία είραλ ήδε ππνπέζεη, ηελ πνηλή πνπ ηνπο είρε επη-

βιεζεί ή ηελ ππνςία πνπ ππήξρε γηα απηνχο. ηνλ θαηάινγν ζπλαληάκε Γηεπζπληή 

Ξελνδνρείνπ πνπ ζπλειήθζε απφ ηε γαιιηθή ρσξνθπιαθή γηα απφπεηξα απνπιάλε-

ζεο ηέθλνπ, άεξγν θεξφκελν σο καζηξνπφ παίδσλ, ιεκβνχρν ηνλ νπνίν ν Κιεκαηζά-

θεο είδε λα πεγαίλεη λπρηεξηλή βαξθάδα παηδηά πνπ δελ ήηαλ καζεηέο, θαθεπψιε πνπ 

θαηαδηθάζηεθε ζε 1 κήλα θπιάθηζε γηα εθβηαζκφ άιινπ επαγγεικαηία, θξαηνχκελν 

                                                
16 Ζ θχζε ηεο έθζεζεο καο ππαγνξεχεη λα κελ ζεκεηψζνπκε ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππφπησλ παξά 

κφλν ηα αξρηθά ηνπο. 
17 ε ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο, ηε Γεπηέξα 28 Μαΐνχ 1901, ν Α.Κξηάξεο ζεκείσλε πσο νχηε κε ηνπο 

παηδνλφκνπο εμαζθνχληαλ επίβιεςε θαη ν ζεζκφο ήηαλ άρξεζηνο. Ο Γηακαιάθεο ζέινληαο λα ππνζηε-

ξίμεη ηελ επηινγή ηνπ θαιεί ηνλ Κξηάξε λα έιζεη ζην γξαθείν ηνπ, λα κειεηήζεη ηηο εθζέζεηο ησλ παη-

δνλφκσλ θαη λα δεη πφζα άηνπα πξφιαβαλ. Βι. ζηελ εθεκ. «Δπίζεκος Δθεκερίς ηες Κρεηηθής Ποιηηεί-

ας», ηεχρνο ηέηαξηνλ,  Δζηελνγξαθεκέλα Πξαθηηθά ηεο Βνπιήο, Υαληά 3 Ηνπιίνπ, Πεξίνδνο Α, πλε-

δξίαζηο Θ’, Γεπηέξα, 28 Μαΐνπ 1901, ζει.83 
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γηα απνπιάλεζε καζεηή, ξάθηε πνπ πξνζπάζεζε λα απνπιαλήζεη καζεηή, ξάθηε πνπ 

θαηαδηθάζηεθε παιαηφηεξα γηα απφπεηξα εθβηάζεσο, δηθνιάβν, επηπινπνηφ, ρξπζν-

ρφν πνπ δηαηεξνχζε νίθν γηα αζέκηηνπο ζθνπνχο, ζαγκαηνπνηφ πνπ νξγίαδε ζηε Γηε-

ζλή Λέζρε κε δηαθζαξκέλνπο λένπο, παληνπψιε, ππεξέηε θαθελείνπ, καγαδάηνξα, 

μελνδφρν, νηλνπψιε, κάγεηξα, άεξγνπο, ινηαξηδήδεο, ιεκβνχρνπο -έλαο απφ απηνχο 

ήηαλ γλσζηφο ζηελ αζηπλνκία σο ραζηζνπφηεο θαη ηαξαμίαο-, θιεηήξα, ππξνηέρλε, 

εηζπξάθηνξα δεκνηηθψλ θφξσλ θαη θαθεπψιε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ παηδνλφ-

κν σο «ραζηζνπφηεο». πλνιηθά ζεκεηψλνληαη απφ ηνλ παηδνλφκν σο χπνπηνη γηα 

παηδεξαζηία ηξηάληα δχν άηνκα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ν Κιεκαηζάθεο επηζθεπηφ-

ηαλ ηε Γηεζλή Λέζρε, έθαλε κεηακεζνλχρηηνπο πεξηπάηνπο, θαηέγξαθε πεξηπηψζεηο 

ελειίθσλ θαη αλειίθσλ κε δηεθζαξκέλε ζπκπεξηθνξά,  ην φλνκα ηνπ ππφπηνπ θαη ηελ 

θνιάζηκε πξάμε κε ιεπηνκέξεηεο: «…ηολ ήθοσζα λα ιέγεη εης τρηζηηαλοπαίδα λα κεηα-

βώζηλ εης ύπλολ όληα δε ελ εζτάηε θραηπάιε», «…ηούηολ αληειήθζελ ηας λύθηας ηοσ 

τεηκώλος οργηάδοληα ελ ηε Γηεζλεί ιέζτε κεηά λέωλ δηεθζαρκέλωλ», «…ηούηολ ζσλέ-

ιαβολ εης ηα ζαιάζζηα ιοσηρά προ εκερώλ ζσκθωλούληα κεηά ηηλός παίδος δηεθζαρκέ-

λοσ ολοκαδόκελολ …», «…ηούηολ ζσλέιαβολ ποιιάς λύθηας ηοσ ζέροσς περηθερόκελολ 

ηας κεηακεζολύθηηοσς ώρας εης ηελ όπηζζελ ηοσ θροσρίοσ παραιία κεηά παίδωλ δηεθ-

ζαρκέλωλ», «…ηούηολ αληηιήθζελ ηδίοης όκκαζηλ ηας λύθηας οδεγούληα παίδας κε ό-

ληας καζεηαί».  

    ηε ζπλέρεηα ν Παηδνλφκνο παξαζέηεη θαηάινγν κε παίδεο θαη εθήβνπο δηεθζαξ-

κέλνπο. Σα πξνζσπηθά ζηνηρεία πνπ δίλνληαη, φρη φια θάζε θνξά, είλαη ην νλνκαηε-

πψλπκφ ηνπο, ε εζληθφηεηά ηνπο (π.ρ.Ηζξαειίηεο), νη ζπγγελείο, ε ηδηφηεηα (π.ρ. άεξ-

γνο ή πξψελ καζεηήο Γπκλαζίνπ) θαη νη πνηλέο (εμφξηζηνο απφ ην Ρέζπκλν ιφγσ αη-

ζρξήο δηαγσγήο). Ζ έθζεζε θιείλεη κε θαηάινγν θέληξσλ θαη νίθσλ χπνπησλ πνπ 

βξίζθνληαλ ζηηο ζπλνηθίεο πιάληδηα, Σνπ Υαλά θαη Νέν Φάιεξν. ηα χπνπηα θέ-

ληξα ζπκπεξηιακβάλνληαλ Λέζρε, μελνδνρείν, ζέαηξν, θαθελεία, ππνδεκαηνπνηείν, 

νηλνπσιείν, θεζνπνηείν θαη γιπθηζκαηνπσιείν
18

.   

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Οη επηζηάηεο, κε αζαθή πξνζφληα θαη θαζήθνληα πνπ νξίδνληαλ απφ ηε δηεχζπλζε 

ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ ζην νπνίν εξγάδνληαλ, ήηαλ κηα πξψηκε κνξθή παηδνλφκσλ, νη 

νπνίνη παξαθνινπζνχζαλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ εληφο θαη εθηφο ησλ Γεκν-

                                                
18 Γελ αληηζηνηρίδνπκε εδψ ην είδνο ηνπ θέληξνπ κε ηε ζπλνηθία ιφγσ ηνπ εηδηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 

αλαθνξάο ηνπ παηδνλφκνπ. 



250 

 

ηηθψλ ζρνιείσλ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1899-1900. Σν 

1900-1901 νη αξκνδηφηεηέο ηνπο πεξηνξίζηεθαλ εληφο ησλ Γεκνηηθψλ  ζρνιείσλ θαη 

ηνπ Γπκλαζίνπ, κε ην δηνξηζκφ παηδνλφκνπ ζην Γπκλάζην Υαλίσλ, ν νπνίνο αθνινπ-

ζνχζε ηηο εληνιέο ηνπ Γπκλαζηάξρε θαη επηηεξνχζε ηε δηαγσγή φισλ ησλ καζεηψλ 

εθηφο ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη παηδνλφκνη είραλ απφιπηε ειεπζεξία ζηηο θηλήζεηο 

ηνπο κε ειεχζεξε είζνδν ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ηεο πφιεσο, αθφκε θαη ζηα ζπίηηα 

καζεηψλ πνπ έκελαλ κφλνη, κε ζθνπφ ηνπ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ επηθνηλσλία 

κε ηνπο γνλείο, ην Γπκλαζηάξρε θαη Γηεπζπληέο Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ γηα λα ηνπο ε-

λεκεξψζνπλ ζρεηηθά κε πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο ήηαλ κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

ε έθζεζε ηνπ παηδνλφκνπ Υαλίσλ φκσο παξαηεξείηαη παξέθθιηζε ζην θαζεθνλην-

ιφγηφ ηνπ, αθνχ θαηαγξάθεη θαη ελεκεξψλεη γηα ζπκπεξηθνξέο θαη ελήιηθσλ πνιηηψλ. 

Κάπνηνη βνπιεπηέο αληηκεηψπηζαλ κε πξνβιεκαηηζκφ ην ζεζκφ ησλ παηδνλφκσλ ζέ-

ηνληαο αληηξξήζεηο γηα ηνλ πςειφ κηζζφ ηνπο θαη ππφ ακθηζβήηεζε ηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπο. Αληίζεηα άιινη βνπιεπηέο ζπκθψλεζαλ κε ην δηνξηζκφ παηδνλφκσλ θαη ππν-

ζηήξημαλ κε επηρεηξήκαηα ηε ζέζε ηνπο. Ο ίδηνο ν χκβνπινο ππεξακχλζεθε ηεο α-

πνθάζεψο ηνπ κε θίλεηξν ηηο θαηαγγειίεο γηα άζεκλεο ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ πνπ 

ηνπ είραλ γλσζηνπνηεζεί.  

    Πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο Γεκνηηθήο θαη Μέ-

ζεο εθπαίδεπζεο ζηα Υαληά πξνέξρνληαη απφ ζειίδεο ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ, ν νπνίνο 

φκσο απνηέιεζε, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, επηκνξθσηηθφ κέζν θαη κνριφ θξηηη-

θήο ζηηο πξαθηηθέο ηνπ πκβνχινπ Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   

 «ΠΤΥΦΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ» 

 

    Ο ηνπηθόο ηύπνο παξέρεη αθεηδώο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε θαη 

ηελ ηνπηθή ηζηνξία ηνλ λνκνύ Φαλίσλ, αιιά απνηειεί θαη ν ίδηνο κέζν ην νπνίν επη-

κνξθώλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αλαγλσξηζκέλν από ηελ θπβέξλεζε. Ταπηόρξνλα α-

ζθεί ηνλ θαηεμνρήλ ξόιν ηνπ κε θξηηηθή γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο θπβέξλεζεο θαη πξν-

ζθέξεη ζην αλαγλσζηηθό θνηλό ηα πξαθηηθά δηδαζθαιηθνύ ζπλεδξίνπ πνπ πξαγκαην-

πνηήζεθε ζηα Φαληά ζηηο 4-7 Απξηιίνπ 1901. 

 

1.1  Ο ηοπικός ηύπος Χανίων ως μέζο επιμόρθωζης – Περιοδικό 

«Πρόοδος». 

 

    Ο ηνπηθόο ηύπνο ηνπ Ννκνύ Φαλίσλ άγγημε ηελ παηδεία θαη ηελ εθπαίδεπζε όρη κό-

λν εηδεζενγξαθηθά αιιά θαη σο επηκνξθσηηθό κέζν. Σεκεηώλνπκε εδώ πσο ην Σύ-

ληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1899, πξντδέαδε γηα ηε κειινληηθή 

ζύληαμε θαη δεκνζίεπζε εηδηθνύ λόκνπ πεξί ηνπ ηύπνπ, δίλνληαο ηηο παξαθάησ θαίξη-

εο θαηεπζύλζεηο. Η άδεηα γηα έθδνζε εθεκεξίδαο ή πεξηνδηθνύ δηλόηαλ από ηελ εθηε-

ιεζηηθή αξρή, δειαδή ηνλ Ηγεκόλα πνπ αζθνύζε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία κε ηνπο 

Σπκβνύινπο ηνπ, νη νπνίνη δηνξίδνληαλ θαη παύνληαλ από ηνλ ίδην κε πξνζσπηθή 

βνύιεζε. Τν πεξηερόκελν ηνπ ηύπνπ δελ πθίζηαην πξνιεπηηθή ινγνθξηζία, ελώ επη-

ηξεπόηαλ ε θαηάζρεζε εληύπνπ αλ πξνζέβαιε ηνλ Ηγεκόλα, ζξεζθείεο ή πξνθαινύζε 

εξεζηζκό ζηνπο θαηνίθνπο κε νξαηό ηνλ θίλδπλν ραιάξσζεο ηεο δεκνζίαο ηάμεσο. Η 

θαηάζρεζε έπξεπε λα επηθπξσζεί από δηθαζηηθό βνύιεπκα αιιηώο θαηαξγνύληαλ, κε 

ηνλ Ηγεκόλα όκσο λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν, αθνύ εθείλνο σο Αλώηαηνο Άξρσλ ηεο 

Πνιηηείαο απέλεκε ηε δηθαηνζύλε δηά ησλ δηθαζηεξίσλ θαη έζεηε ηνπο λόκνπο κεηά 

ησλ βνπιεπηώλ. Μπνξνύζε λα κεηαβάιιεη, ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ, νπνηαδήπνηε 

δηθαζηηθή απόθαζε είρε ζρέζε κε ηνλ ηύπν θαη δηόξηδε ηνπο δηθαζηέο
1
.   

    Οη Γεκνδηδάζθαινη ηνπ λνκνύ Φαλίσλ αιιά θαη όιεο ηεο λήζνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

επηιύζνπλ νπνηεζδήπνηε απνξίεο ηνπο ζρεηηθά κε εθπαηδεπηηθά ζέκαηα απεπζπλόκε-

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Φαλίνηο ηε 16 Α-

πξηιίνπ 1899, ζει.2-5. Γηα πιεξνθνξίεο πεξί ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ ηύπνπ βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος 

Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, αξηζ.71, Δλ Φαλίνηο ηε 22 Απγνύζηνπ 1899.  
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λνη ζην ραληώηηθν πεξηνδηθό ε «Πρόοδος», ην νπνίν ζηηο ζηήιεο ηνπ ζα θξόληηδε λα 

απαληήζεη ζε απηέο. Η ζπλεξγαζία ησλ ζπληαθηώλ ηνπ πεξηνδηθνύ κε ηελ Αλσηέξα 

Γηεύζπλζε Δθπαηδεύζεσο θαη ηνπο Δπηζεσξεηέο ήηαλ δεδνκέλε, άξα νη εθπαηδεπηηθνί 

απεπζπλόκελνη ζην πεξηνδηθό δελ απζαηξεηνύζαλ
2
. Πξάγκαηη ν Σύκβνπινο Δθπαη-

δεύζεσο Ν. Γηακαιάθεο κε εγθύθιηό ηνπ ζύζηεζε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθό ζε ό-

ινπο ηνπο ιεηηνπξγνύο ηεο εθπαηδεύζεσο, ελζαξξύλνληαο ηνλ Γηεπζπληή Κσλζη. Γ. 

Παπαδάθε θαη ηνπο ππόινηπνπο ζπληάθηεο
3
. Απεπζπλόκελνο πξνο ηνπο Γπκλαζηάξ-

ρεο, Καζεγεηέο, Ννκαξρηαθνύο Δπηζεσξεηέο, Γηεπζπληέο θαη Γηδαζθάινπο ησλ Γε-

κνηηθώλ ζρνιείσλ, γλσζηνπνίεζε ηελ έλαξμε εθδόζεσο παηδαγσγηθνύ θαη επηζηεκν-

ληθνύ πεξηνδηθνύ κε Γηεπζπληή θαη Υπεύζπλν Σπληάθηε ηνλ πξναλαθεξζέληα θαζε-

γεηή ηνπ Γπκλαζίνπ Φαλίσλ. Ο ηειεπηαίνο είρε ιάβεη ήδε κε Ηγεκνληθό Γηάηαγκα ηε 

λόκηκε άδεηα έθδνζεο θαη ζα ηνλ βνεζνύζαλ ζην έξγν ηνπ θαη άιινη ππάιιεινη ηεο 

Δθπαηδεύζεσο, επηζηήκνλεο θαη ιόγηνη. Τόπνο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνύ ήηαλ ηα Φαληά 

θαη ε θπθινθνξία ηνπ μεθίλεζε ηελ 1ε Μαξηίνπ 1901. Ο Γηακαιάθεο, αθνύ κειέηεζε 

ην πξώην ηεύρνο ηεο Πξνόδνπ θαη άθνπζε ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπ Γηεπζπληή θαη ησλ 

ζπλεξγαηώλ ηνπ, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα πσο πξόθεηηαη γηα πεξηνδηθό πξννξηζκέ-

λν θπξίσο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δθπαηδεύζεσο, θαζνδεγώληαο ηνπο λεώηεξνπο 

θαη απνηειώληαο έλα ζπλδεηηθό θξίθν γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, κέζσ ηεο θνη-

λήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ έθδνζή ηνπ θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ όζσλ πεξηείρε ζηελ θα-

ζεκεξηλή ζρνιηθή πξαθηηθή. Φπζηθά νη ζπληάθηεο ηνπ δελ ζα πεξηνξίδνληαλ κόλν ζε 

παηδαγσγηθά θαη ακηγώο εθπαηδεπηηθά ζέκαηα αιιά ζα δέρνληαλ όια ηα είδε επηζηε-

κνληθήο ύιεο. Τν πεξηνδηθό ήηαλ απόδεημε ηεο επηζηεκνληθήο θίλεζεο ηεο Πνιηηείαο, 

αθνύ ζε απηό θαζεγεηέο θαη δάζθαινη κε αλάινγεο δπλαηόηεηεο εμέιηζζαλ ηε δεκό-

ζηα εθπαίδεπζε κε ηε δεκόζηα ζπδήηεζε, ππνδεηθλύνληαο ηξόπνπο βειηίσζεο. Οη δε-

κνδηδάζθαινη όθεηιαλ λα ζπεύζνπλ λα σθειεζνύλ από ηα δεκνζηεύκαηα ηνπ πεξην-

δηθνύ, ην νπνίν ζθνπό είρε πξσηίζησο ηε βειηίσζε ηνπ δηδαζθαιηθνύ θόζκνπ. Σπλά-

κα έηπρε πιήξνπο επηδνθηκαζίαο από ηελ Πνιηηεία, ε νπνία ην ζύζηελε ζεξκά ζε ό-

ινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο εθπαηδεύζεσο θαη ζεσξνύζε πσο ήηαλ ην πξώην ηέηνηνπ 

είδνπο πνπ εθδηδόηαλ ζηελ ειεύζεξε παηξίδα ηνπο
4
.        

    Η θπβέξλεζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ζε κηα ακθίδξνκε ζρέζε κε ην ιαό ελδηα-

θέξζεθε από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο Νήζνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

                                                
2 Βι. ζην πεξηνδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.1, Δλ Φαλίνηο ηε 1 Μαξηίνπ 1901, ζει.8. 
3 Βι. ζην πεξηνδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.2, Δλ Φαλίνηο ηε 15 Μαξηίνπ 1901, ζει.15. 
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.15, Δλ 

Φαλίνηο ηε 14 Μαξηίνπ 1901, ζει.53. 



256 

 

παηδείαο. Ήηαλ έλαο ζηόρνο πνπ ζε πεξίπησζε νινθιήξσζήο ηνπ ζα νδεγνύζε ζε 

θνηλσληθή επεκεξία. Απώηεξνο ζθνπόο ηεο Γηεπζύλζεσο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο 

ήηαλ ην δηδαζθαιηθό αμίσκα θαη νη ιεηηνπξγνί ηεο εθπαηδεύζεσο λα ιάβνπλ ηελ θνη-

λσληθή αλαγλώξηζε πνπ ηνπο αξκόδεη. Θεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ νη θπβεξλώληεο ζθό-

πεπαλ λα θάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε πξνζηηή γηα όιεο ηηο ηάμεηο ησλ πνιηηώλ, νη νπνίνη 

είραλ θαηαλνήζεη πσο ε ειεπζεξία ηνπο έπξεπε λα είλαη απαξρή γηα κόξθσζε θαη 

πξόνδν. Η Βνπιή από ηελ πιεπξά ηεο όθεηιε κέζα ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλη-

θήο, πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο ηεο Κξήηεο λα ζπκπεξηιάβεη ζε πεξίνπηε 

ζέζε θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε. Ο Γεκνδηδάζθαινο όκσο ήηαλ εθεί-

λνο πνπ απνηεινύζε ηελ εηθόλα ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο ζε έλαλ 

ηόπν όπνπ ε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνύ δελ έηπρε ηεο θαηάιιειεο κέξηκλαο, γε-

γνλόο αλαπόθεπθην, δηόηη ε λήζνο έβγαηλε από κηα ηαξαρώδε πεξίνδν καρώλ. Καλείο 

δελ έπξεπε λα θαηεγνξήζεη ην Γεκνδηδάζθαιν ηεο επνρήο γηα ηελ αλεπάξθεηά ηνπ, 

αθνύ νη πεξηζηάζεηο ήηαλ αθαηάιιειεο γηα κόξθσζε, όκσο όινη νη εθπαηδεπηηθνί ό-

θεηιαλ λα κε αδηαθνξήζνπλ ζε νπνηαδήπνηε επθαηξία επηκόξθσζεο. Οη Γεκνδηδά-

ζθαινη ηεο Κξήηεο ήηαλ θηινκαζείο θαη θηιόηηκνη, ραξαθηεξηζκόο πνπ ηνπο απνδό-

ζεθε κεηά ηελ κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη δηδαζθαιίεο πνπ 

δηνξγαλώζεθαλ ζε πεξηόδνπο ενξηώλ θαη δηαθνπώλ, ζηηο νπνίεο πξνζήιζαλ αγόγγπ-

ζηα παξόιε ηελ ηαιαηπσξία θαη ηηο δαπάλεο θαη παξαδερόκελνη θεύγνληαο πσο είραλ 

βειηησζεί. Σηελ θπβεξλεηηθή πξνζπάζεηα θαη ζην έξγν ησλ Ννκαξρηαθώλ επηζεσξε-

ηώλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή αλόξζσζε είρε ζθνπό λα ζπλεηζθέξεη θαη ην πξναλαθεξζέλ 

παηδαγσγηθό θαη επηζηεκνληθό πεξηνδηθό, πνπ ζα εθδηδόηαλ θάζε 15 εκέξεο ζηα Φα-

ληά. Σθνπόο ηνπ πεξηνδηθνύ ήηαλ λα επηκνξθώζεη ηνλ δεκνδηδάζθαιν κεηξίαο εθπαη-

δεύζεσο ρεηξαγσγώληαο ηνλ θαη λα εμεγήζεη κε απιό ηξόπν ηηο λεόηεξεο παηδαγσγη-

θέο ζεσξίεο ζηελ νηθνγέλεηα. Φπζηθά ην πεξηνδηθό ζα θηινμελνύζε ζηηο ζηήιεο ηνπ 

γλώκεο ησλ Ννκαξρηαθώλ Δπηζεσξεηώλ, ζα αζρνιηόηαλ κε ηε γπκλαζηαθή εθπαίδεπ-

ζε, ηηο απνθάζεηο ηεο Αλσηέξαο Γηεπζύλζεσο θαη ό,ηη ζρεηηδόηαλ κε ηελ εζσηεξηθή ή 

εμσηεξηθή εθπαηδεπηηθή θίλεζε σο έλα θέληξν ηεο επηηόπηαο πλεπκαηηθήο δξάζεο
5
. 

    Τν παηδαγσγηθό θαη επηζηεκνληθό πεξηνδηθό ε «Πρόοδος», ζε ηεύρνο πνπ εθδόζε-

θε ζηα Φαληά ηελ άλνημε ηνπ 1901, αθηέξσζε νινζέιηδν άξζξν γηα ηηο ζρνιηθέο ενξ-

ηέο. Η ζηνξγή γηα ην ζρνιείν, ε ραξά γηα ην επηπρέο γεγνλόο, ην πλεύκα ηεο ζπλα-

δειθηθόηεηαο πνπ θαιιηεξγνύληαλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ 

                                                
5 Βι. ζην πεξηνδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.1, Δλ Φαλίνηο ηε 1 Μαξηίνπ 1901, ζει.1, 2, 8. 
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ζρνιείνπ, δειαδή ζηνπο θαηνπηλνύο πνιίηεο κηαο κεγάιεο παηξίδαο, ήηαλ νη απώηεξνη 

ζθνπνί ηεο δηνξγάλσζεο ζρνιηθώλ ενξηώλ. Απηέο ζεσξνύληαλ σο ζπκπιήξσκα ηεο 

ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη όρη δεπηεξεύσλ παξάγνληαο αγσγήο.  

    Υπήξραλ πνιιά γεγνλόηα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ αθνξκή δηνξγάλσ-

ζεο ζρνιηθήο ενξηήο όπσο: ε αξρή θαη ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο, ε ππνδνρή 

λέσλ καζεηώλ ή απόιπζε όζσλ νινθιήξσζαλ ηνλ θύθιν ζπνπδώλ ηνπο, ν δηνξηζκόο 

δηδαζθάινπ, ε δεθαεηεξίδα δηδαζθάινπ, ε ίδξπζε λένπ ζρνιείνπ, ε επέηεηνο ηεο ει-

ιεληθήο παιηγγελεζίαο, ε 9
ε
 Γεθεκβξίνπ σο εκέξα αθίμεσο ηνπ Πξίγθηπα Γεσξγίνπ 

ζην λεζί, ε 23
ε
 Απξηιίνπ σο εκέξα ηεο νλνκαζηηθήο ενξηήο ηνπ Ηγεκόλα ηεο Κξεηη-

θήο Πνιηηείαο θαη ηνπ Βαζηιηά ησλ Διιήλσλ, ε επέηεηνο ηεο εθδηώμεσο ηνπ ηνπξθη-

θνύ ζηξαηνύ από ηελ Κξήηε, νη ηνπηθέο ενξηέο θαη ε 1
ε
 Μαΐνπ σο ενξηή ησλ αλζέσλ. 

Όιεο νη παξαπάλσ απνηεινύζαλ πξώηεο ηάμεσο αθνξκέο γηα δηνξγάλσζε ζρεηηθώλ 

ζρνιηθώλ ενξηώλ.  

    Η παξαθνινύζεζε ησλ δξώκελσλ από ηνπο γνλείο ζίγνπξα δεκηνπξγνύζε θαιύηε-

ξεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε απηνύο θαη ην ζρνιείν, από ηελ άιιε πιεπξά όκσο πξνθα-

ινύζε δεηιία ζε καζεηέο πνπ δε γλώξηδαλ ηνπο γνλείο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, κεηα-

ηξέπνληαο έηζη ηε ραξά ηεο ζπκκεηνρήο ζε άγρνο επηηπρίαο. Βέβαηα ε εθηέιεζε α-

ζκάησλ, παηρληδηώλ θαη γπκλαζηηθώλ αζθήζεσλ ιίγν ζα κπνξνύζε λα επεξεαζηεί 

από ηελ παξνπζία γνλέσλ, ελώ ηδηαίηεξα ζηηο ενξηέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ ζηελ 

ύπαηζξν νη γνλείο έπξεπε λα πξνζθαινύληαη θαη όρη απιά λα επηηξέπεηαη ε πξνζέιεπ-

ζή ηνπο. Οη ενξηέο ζηελ ύπαηζξν γίλνληαλ θπξίσο θαηά ηηο επεηείνπο κεγάισλ ηζηνξη-

θώλ γεγνλόησλ θαη ρσξίδνληαλ ζε δύν κέξε. Τν πξώην κέξνο δηεμαγόηαλ ζην ζρνιείν 

θαη ην δεύηεξν, ην πην εύζπκν ζηελ ύπαηζξν. Οη δηδάζθαινη ήηαλ αλάγθε λα ζπκκε-

ηέρνπλ ζηα άζκαηα θαη ζηα γπκλαζηηθά παηρλίδηα. Θα έπξεπε ε ενξηή λα γίλεη βάζεη 

ζρεδίνπ, ην νπνίν δε ζα δηαηξνύζε ζε θακία πεξίπησζε ηνπο καζεηέο δίλνληαο απαγ-

γειίεο ζε θάπνηεο κόλν ηάμεηο ή όληαο νη απαγγειίεο απηέο πξνζηηέο ζηελ αθνκνησηη-

θή ηθαλόηεηα νξηζκέλσλ κόλν ηάμεσλ. Τα άζκαηα έπξεπε λα ςάιινληαη από όινπο 

ηνπο καζεηέο, ελώ κόλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρνξνύ ήηαλ δπλαηόλ λα εθηειεζηεί από 

νκάδα καζεηώλ πξνο παξόξκεζε θαη επραξίζηεζε ησλ ππόινηπσλ. Όζνη απάγγεηιαλ 

πνηήκαηα, πάληα από απηά πνπ είραλ δηδαρζεί ζηελ ηάμε, ήηαλ αληηπξόζσπνη ησλ ηά-

μεσλ ηνπο, νη νπνίεο θαιό ήηαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηινγή ηνπ αληηπξνζώπνπ 

ηνπο.  

    Σηηο εθάζηνηε νκηιίεο ηνπο θαηά ηηο ζρνιηθέο ενξηέο νη δηδάζθαινη δελ έπξεπε λα 

ζίγνπλ ακηγώο επηζηεκνληθά δεηήκαηα. Παίξλνληαο ππόςε ην αθξναηήξην ζην νπνίν 
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απεπζύλνληαλ θαη ηνπ νπνίνπ ην ελδηαθέξνλ έπξεπε λα θεξδίζνπλ, κπνξνύζαλ λα 

πξνεηνηκάζνπλ έλα ιόγν αθηεξσκέλν ζηα ηδαληθά ηεο δσήο.  

    Μηα ζρνιηθή ενξηή ζε γεληθέο γξακκέο ηεξνύζε ην παξαθάησ πξόγξακκα: 

α)Ιεξνηειεζηία, β)Δξκελεία ηεο εζληθήο ζεκαζίαο ηεο ενξηήο από θάπνηνλ Γηδάζθν-

ληα, γ)Απαγγειία ηεκαρίσλ από ην βηβιίν ησλ Καζεθόλησλ θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Σπ-

ληαγκαηηθνύ Πνιίηε όπσο ην «Περί ιζόηηηος», ην «Περί αδελθόηηηος» θαη ην «Περί 

ελεσθερίας», από ην βηβιίν ηεο Φπζηθήο Ιζηνξίαο ην «Περί μελίζζης», ην «Περί Μύρ-

μηκος», ην «Περί ζηρικού βόμβσκος», ή πνηήκαηα δηδαγκέλα όπσο «Ποίημα εις ηον 

Ιερόν Λότον», «Το Εκκληζάκι», «Η προζεστή ηοσ ζηραηιώηοσ εν ηη μάτη» από ην αλα-

γλσζηηθό βηβιίν. Σηε ζπλέρεηα θάπνηνο δηδάζθαινο δηεγνύληαλ θάηη ζρεηηθό κε ό,ηη 

απαγγέιζεθε πξνεγνπκέλσο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ν καζεηήο απήγγεηιε ην «Ποίημα 

εις ηον Ιερόν Λότον», ν δηδάζθαινο αλέθεξε ζην ιόγν ηα ζρεηηθά κε ην ηζηνξηθό γε-

γνλόο ην νπνίν απνηεινύζε ην πεξηερόκελν ηνπ πνηήκαηνο, δειαδή ηε κάρε ηνπ Γξα-

γαηζαλίνπ. Δάλ ν καζεηήο απήγγεηιε ην θεθάιαην ηεο Φπζηθήο Ιζηνξίαο «Περί ζηρι-

κού βόμβσκος», ν εθπαηδεπηηθόο δηεγνύληαλ ζπλαθέο αιιά αλέθδνην θείκελν. Σηα 

δηαιείκκαηα αλάκεζα ζηα παξαπάλσ δξώκελα νη καζεηέο έςειλαλ άζκαηα δηδαγκέλα 

ζην ζρνιείν. Σε όζα ζρνιεία ππήξρε εμσηεξηθόο επαξθήο ρώξνο κπνξνύζαλ λα εθηε-

ιεζηνύλ εγρώξηνη ρνξνί θαη παηρλίδηα γπκλαζηηθήο κε ηνλ Δζληθό Ύκλν λα θιείλεη 

ηελ ενξηή. Η δηεμαγσγή παλεγπξηνύ ήηαλ κηα πξνηεηλόκελε θαηάιεμε ηεο ζρνιηθήο 

ενξηήο εάλ θπζηθά είρε εθ ησλ πξνηέξσλ πξνγξακκαηηζηεί θαη ππήξρε ν θαηάιιεινο 

ρώξνο. Η πξνεηνηκαζία γηα ην παλεγύξη άθελε αλακλήζεηο ζε όινπο ηνπο καζεηέο 

θαη ελίζρπε ηελ νκνθξνζύλε θαη ηε ζπλαδειθηθόηεηα
6
.    

    Η 23
ε 

Απξηιίνπ 1901, εκέξα ηεο νλνκαζηηθήο ενξηήο ηνπ Αξκνζηή, Πξίγθηπα Γε-

σξγίνπ ήηαλ αθνξκή γηα δηεμαγσγή ενξηήο από ηα ζρνιεία ησλ Φαλίσλ, ηα νπνία ζα 

απέδηδαλ ηηκέο πξνο ηνλ Ηγεκόλα. Πξάγκαηη κεηά ην κεζεκέξη ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο 

νη καζεηέο πξαγκαηνπνίεζαλ γπκλαζηηθέο αζθήζεηο, έςαιιαλ ύκλνπο, παξήιαζαλ 

θαη εθηέιεζαλ κνπζηθά έξγα. Οη καζεηέο έςαιαλ ηνλ Κξεηηθό Ύκλν θαζώο θαη ηνλ 

ύκλν ηνπ Σακάξα γηα ηνπο Οιπκπηαθνύο αγώλεο. Καηόπηλ θάζε ζρνιείν ρσξηζηά θαη 

ύζηεξα όινη καδί παξειάζαλε κπξνζηά από ηνλ Πξίγθηπα. Αθνινύζεζαλ ζπκπιέγκα-

ηα γπκλαζηηθώλ αζθήζεσλ ζηε ζεηξά από ηα παξαθάησ ζρνιεία: Γεκνηηθό Σρνιείν 

Φαιέπαο, Μνπζνπικαληθό Σρνιείν Φαλίσλ, Γεκνηηθό Σρνιείν Φαλίσλ. Ο γπκλαζηήο 

Μπακηέξνο ήηαλ ν επηθεθαιήο ησλ γπκλαζηώλ πνπ είραλ αλαιάβεη ηελ πξνεηνηκαζία 

                                                
6 Βι. ζην πεξηνδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.2, Δλ Φαλίνηο ηε 15 Μαξηίνπ 1901, ζει.11. 
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ησλ καζεηώλ, νη νπνίνη εθηεινύζαλ ηα παξαπάλσ κε ζαπκαζηή αθξίβεηα. Σηελ εθδή-

ισζε αθνύζηεθε δηθσλία από ην κειόδξακα Τξνβαηόξε, ηξηθσλία από ηε Λνπθία 

ηνπ Λάκεξκνπξ, έξγα εθηειεζκέλα κε βηνιί από 24 καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ππό ηε 

δηεύζπλζε ηνπ Μπακηέξνπ, ην Freischutz ηνπ Weber από καζεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Τκήκαηνο ηνπ Γπκλαζίνπ ζε ηεηξάρνξδα, κε ηαπηόρξνλεο αζθήζεηο από ηνπο άιινπο 

καζεηέο κε θνληάξηα θαη αζθήζεηο κε αιηήξα από ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ 

Γπκλαζίνπ. Καηόπηλ νη καζεηέο έςαιιαλ ηνλ θξεηηθό ύκλν θαη κηα γεξκαληθή κεισ-

δία. Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ, νκνηόκνξθα ληπκέλνη κε ιεπθό παληειόλη θαη καύξεο 

θαλέιεο, έςαιιαλ ηνλ Δζληθό Ύκλν ρεηξνθξνηνύκελνη πνιύ δσεξά. Η εθδήισζε ηε-

ιείσζε κε κηα κεγάιε δεησθξαπγή ππέξ ηνπ Ηγεκόλα. Ο Γεώξγηνο ήηαλ πξνζθεθιε-

κέλνο θαη πξάγκαηη πξνζήιζε ζηηο ηέζζεξηο ην απόγεπκα ζηελ άκαμά ηνπ κε ην πιή-

ζνο λα επεπθεκεί. Μαδί ηνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ εθδήισζε νη ππαζπηζηέο ηνπ, ην 

Ηγεκνληθό Σπκβνύιην θαη νη θαζεγεηέο. Η θξεηηθή ρσξνθπιαθή παξνύζα απέδηδε 

λελνκηζκέλεο ηηκέο. Ο Αξκνζηήο κεηά ην πέξαο ηεο εθδήισζεο επέζηξεςε ζηε Φαιέ-

πα
7
. 

    Τν πξνηεηλόκελν θαη εγθεθξηκέλν από ηε Γηεύζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο θαη 

Θξεζθεπκάησλ πεξηνδηθό «Πρόοδος» απνηεινύζε αξσγό ησλ Γηδαζθάισλ ζηελ εξ-

κελεία ηξνπαξίσλ θαη πεξηθνπώλ ηνπ Δπαγγειίνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ππνρξεσκέ-

λνη από ην Νόκν λα πξνβαίλνπλ ζε εξκελεία ηνπ Ιεξνύ Δπαγγειίνπ αιιά δελ δηέζεηαλ 

πάληνηε ηα θαηάιιεια βνεζήκαηα ζξεζθεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ. Τν πεξηνδηθό πεξηεί-

ρε Δπαγγειηθέο πεξηθνπέο, εμήγεζε δύζθνισλ ιέμεσλ ή θξάζεσλ θαη ζέκαηα πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα γίλνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κε αθνξκή ηα απνζπάζκαηα ηνπ 

Ιεξνύ Δπαγγειίνπ. Φπζηθά ν δηδάζθαινο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα αζρνιεζεί κε όια ηα 

ζέκαηα ζπδήηεζεο αιιά κε έλα πξνζσπηθήο ηνπ επηινγήο. Τα ζπγθεθξηκέλα άξζξα 

δηεθπεξαηώλνληαλ από ιεηηνπξγνύο ηεο θξεηηθήο εθθιεζίαο θαη νη δηδάζθαινη κπν-

ξνύζαλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα εηνηκάζνπλ θάπνην ιόγν ζηα πιαίζηα ζξε-

ζθεπηηθήο πεξίζηαζεο εθθσλνύκελν ζηελ εθθιεζία, κεηά από άδεηα ηνπ νηθείνπ Αξ-

ρηεξέα. Ιδηαίηεξα δε νη απόθνηηνη εθ ηνπ Ιεξνδηδαζθαιείνπ δηδάζθαινη, πνπ ήηαλ π-

πνρξεσκέλνη λα εθθσλνύλ ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο, ζα έβξηζθαλ απόιπηα ρξήζηκα ηα 

ζρεηηθά άξζξα
8
.  

                                                
7 Βι. ζηελ  εθεκ. «Παηρίς», έηνο Α, αξηζ.181, Φαληά, Πέκπηε 26 Απξηιίνπ 1901, ζει.1,2.  
8 Βι. ζην πεξηνδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.1, Δλ Φαλίνηο ηε 1 Μαξηίνπ 1901, ζει.5. Γηα παξάδεηγκα 

αλάιπζεο πεξηθνπώλ ηνπ Δπαγγειίνπ βι. ζην Μέξνο Β΄ ηνπ παξόληνο ηόκνπ «Η εκπαίδεσζη ζηο νομό 

Φανίων», θεθάιαην 1, 1.1 «Γνωζηικά ανηικείμενα Δημοηικών ζτολείων, Ανώηερων Δημοηικών, Ιεροδι-

δαζκαλείοσ και Γραμμαηοδιδαζκαλείων», ζει.97,98.  
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1.2  Ο ηοπικός ηύπος Χανίων ως μέζο κριηικής. 

 

    Ο ηνπηθόο ηύπνο δελ ήηαλ κόλν εηδεζενγξαθηθό θαη επηκνξθσηηθό κέζν αιιά θαη 

δίνδνο άζθεζεο θξηηηθήο ζηελ εμνπζία. Η Νέα Έξεπλα, ραληώηηθε εθεκεξίδα, πεξη-

γξάθεη κε ιεπηνκέξεηεο ηα δύν πξώηα ρξόληα ηεο εθπαίδεπζεο ζηε λήζν. Τν πξώην 

ζρνιηθό έηνο πνπ νξγαλώζεθε εμ’ νινθιήξνπ από ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία, θαηά ην 

1899-1900, δηθαηνιόγεζε απόιπηα ηε δηάηαμε εθείλε ηνπ Σπληάγκαηνο πνπ θαζόξηδε 

σο ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ παξερόκελε ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε
9
. Οη 35.077 καζε-

ηέο ηεο λήζνπ πνπ θαηεγξάθεζαλ ζε επίζεκνπο ζηαηηζηηθνύο πίλαθεο απνδείθλπαλ ηε 

θηινκάζεηα ηνπ ιανύ θαη ην ζεβαζκό ηνπ ζηνπο λόκνπο ηεο Πνιηηείαο, αθνύ ε ηειεπ-

ηαία δελ αλαγθάζηεθε λα επηδηώμεη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πξννδεπηηθήο θαη εθπν-

ιηηηζηηθήο δηάηαμεο. Τν πξώην εκπόδην είρε πιένλ μεπεξαζηεί θαη νη νξγαλσηέο ηεο 

εθπαίδεπζεο έπξεπε ζηε ζπλέρεηα λα νξγαλώζνπλ δηδαθηήξηα, ζύκθσλα κε ηνπο επη-

ζηεκνληθνύο θαλόλεο θαη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. Από εθεί θαη ύζηεξα μεθίλεζαλ νη δπ-

ζρέξεηεο κε ηελ Πνιηηεία λα κελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

κε απνηέιεζκα νη θνηλόηεηεο, δειαδή ν ιαόο λα πιεξώζεη γηα λα νηθνδνκεζνύλ δη-

δαθηήξηα - ζπλνιηθά 523 ζε όιε ηε λήζν-, θαιύπηνληαο έηζη έζησ κε πξόρεηξα νηθή-

καηα ην θελό ησλ δηδαθηεξίσλ. Παξόιε ηελ αξσγή απηή νη δηνηθνύληεο αδπλαηνύζαλ 

λα εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα έπηπια θαη δηδαθηηθά όξγαλα. Έηζη ην βάξνο ηνύην 

ην αλέιαβαλ πάιη νη θνηλόηεηεο, ππνρξέσζε αληηζπληαγκαηηθή αθνύ ην Γεκόζην ηα-

κείν ήηαλ απηό πνπ έπξεπε λα ηξνθνδνηήζεη κε ρξήκαηα απηέο ηηο ελέξγεηεο, ρξήκαηα 

από ηνπο θόξνπο πνπ θαηέβαιαλ νη πνιίηεο. Απηέο ήηαλ νη ζπλζήθεο ππό ηηο νπνίεο 

ιεηηνύξγεζαλ 523 ζρνιεία ζε όιε ηε λήζν θαηά ην ζρνιηθό έηνο 1899-1900
10

.  

    Πεξλώληαο ζην ζρνιηθό έηνο 1900-1901, ην κέηξν ηεο Πνιηηείαο λα κεηώζεη ζρε-

δόλ ζην κηζό ηνλ αξηζκό ησλ ζρνιείσλ απνηεινύζε νπζηαζηηθά εμαπάηεζε ηνπ ιανύ 

ν νπνίνο πίζηεςε πσο παξήιζαλ ηα έηε ησλ εκίκεηξσλ
11

. Η αηηηνιόγεζε πσο νη ό-

πνηεο πεξηθνπέο νθείινληαλ ζηηο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο δελ κπνξνύζε λα ζηεξηρζεί 

σο δηθαηνινγία. Ο θύξηνο ηνύηνο θιάδνο ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο έπξεπε λα ιεηηνπξ-

γήζεη νπσζδήπνηε όζν ην δπλαηόλ θαιύηεξα, όπσο θαη όινη νη θιάδνη νη ζρεηηθνί κε 

ηελ επεκεξία ηνπ ιανύ, ήηνη ε δεκόζηα αζθάιεηα θαη ε δηθαηνζύλε. Η εμνηθνλόκεζε 

                                                
9 Βι. ζρεηηθά κε απηή ηε δηάηαμε ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, 

αξηζ.24, Δλ Φαλίνηο ηε 16 Απξηιίνπ 1899, ζει.2. 
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Νέα Έρεσνα», έηνο Α, αξηζ.9, ΦΑΝΙΑ 11 Ινπλίνπ 1901 – Τξίηε, ζει.2. 
11 Βι. ό.π. 
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ρξεκάησλ δελ έπξεπε λα επηηεπρζεί κέζσ ειάηησζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ ζρνιείσλ θαη 

ίδξπζεο ησλ «Ημιημερηζίων» ζρνιείσλ, κέηξν ηξαγειαθηθό κε κνλαδηθό πξνηέξεκα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηε Γεξκαλία. Δθεί όκσο ην ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν πνπ ζπλέδεε 

ηηο αγξνηηθέο θώκεο κε ηα δηάθνξα θέληξα είρε σο κέζε ηαρύηεηα ηα 60 ρηιηόκεηξα 

ηελ ώξα, ελώ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ζηελ Κξήηε δελ ππήξραλ θαλ βάηνη δξόκνη λα 

ζπλδένπλ δύν ρσξηά ζε απόζηαζε όρη πεξηζζόηεξε ηνπ ελόο ηεηάξηνπ. Ο πησρόο 

γξακκαηνδηδάζθαινο αδπλαηνύζε λα επηζθεθζεί γηα κήλεο ηελ παηξηθή ηνπ νηθεία, ε 

νπνία δελ απείρε από ην ζρνιείν πνπ εξγαδόηαλ παξαπάλσ από κία ή δπν ώξεο. Οη 

αξρηηέθηνλεο πνπ εξγάδνληαλ γηα ηελ Κξεηηθή Πνιηηεία δελ ήηαλ απηνί πνπ δήηεζαλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηύπν ησλ δηδαθηεξίσλ από ην αξκόδην Υπνπξγείν ηεο Διιάδαο 

αιιά νη λνκαξρηαθνί επηζεσξεηέο. Η ελέξγεηα απηή απνδείθλπε αλσκαιία ζηελ ηε-

ξαξρηθή ηάμε, αθνύ αξκνδηόηεηα ησλ ηειεπηαίσλ ήηαλ επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ θαη ε ρεηξαγσγία ησλ δηδαζθάισλ. Η Κπβέξλεζε πξνζπαζώληαο λα βνε-

ζήζεη ηηο θνηλόηεηεο λα εμαζθαιίζνπλ δηδαθηηθά όξγαλα θαη έπηπια επέβαιιε ζε θά-

ζε καζεηή νπνηνπδήπνηε είδνπο Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηελ πιεξσκή 1 δξαρκήο γηα θά-

ζε εμάκελν θνίηεζεο. Ήηαλ έλα κέηξν πνπ ίζρπζε κόλν γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 1899-

1900 θαη θαηαξγήζεθε ηελ επόκελε σο αληηζπληαγκαηηθό. Η Αλσηέξα Γηεύζπλζε επί 

ηεο Δθπαηδεύζεσο αληηκεησπίζηεθε κε εηξσληθό ύθνο από ηελ εθεκεξίδα «Νέα Έ-

ξεπλα», ε νπνία ζε άξζξν ηεο πξνηείλεη λα αθεζεί θαη ε δηαδηθαζία εμεύξεζεο θαη 

κηζζνδνζίαο εθπαηδεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζηηο θνηλόηεηεο θαη ζηε Γηεύζπλζε λα απν-

κείλεη κόλν ν πςειόο απηήο ηίηινο. Η εθεκεξίδα ζπλέρηζε κε ηνλ ίδην θαπζηηθό ηόλν. 

Τα ζξαλία, γηα ηα νπνία δαπαλήζεθαλ πνιιά ρξήκαηα αρξεζηεύνληαλ ζηα δηάθνξα 

ρσξηά, ηνπνζεηεκέλα ζηελ ύπαηζξν, γηαηί δελ πξνεγήζεθε ε θαηαζθεπή ησλ δηδαθηε-

ξίσλ ή ζηα παξάιηα δηαθόξσλ επαξρηώλ, δηόηη δελ εμνηθνλνκήζεθαλ αθόκε από ηηο 

θνηλόηεηεο ηα κέζα κεηαθνξάο, ηα νπνία επηβιήζεθαλ ζε απηέο από ηελ Κπβέξλεζε. 

Αληίζεηα, ζηελ Διιάδα, ε Κπβέξλεζε εμέζεηε ηηο παξαγγειίεο ζξαλίσλ ζε κεηνδνζία 

κόλν όηαλ ιάβαηλε επίζεκεο πιεξνθνξίεο από ηνπο λνκάξρεο, ηνπο λνκνκεραληθνύο 

θαη ηνπο επηζεσξεηέο όηη ε νηθνδνκή ελόο ή θαη πνιιώλ δηδαθηεξίσλ είρε πεξαησζεί 

θαη ππνιείπνληαλ κόλν ηα ζξαλία. Απηή θπβεξλεηηθή πξάμε αληί λα πξνθαιέζεη ζύ-

ειια αληηδξάζεσλ, είρε νδεγήζεη κόλν ζε κία άηνλε επεξώηεζε ζηε Βνπιή, ε νπνία 

δελ απνθιεηόηαλ λα απνθξνπζζεί από ηελ Κπβέξλεζε πνπ πίζηεπε πσο ζπζηάζηεθε 
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γηα λα νηθνδνκήζεη θαη λα εμνπιίζεη δηδαθηήξηα αληάμηα ελόο ιανύ πνπ δηςάεη γηα 

γλώζε
12

. 

   Όκσο ν ηνπηθόο ηύπνο ήηαλ θαη κνριόο πίεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο ή γηα 

πξαγκαηνπνίεζε αιιαγώλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λόκνπο. Η «Νέα Έρεσνα» κε άξζξν 

ηεο μεθαζάξηδε πσο ζα ήηαλ παξάβιεςε ηεο Κξεηηθήο Βνπιήο λα κελ ςεθίζεη ην α-

παηηνύκελν ρξεκαηηθό πνζό γηα ηελ έθδνζε ηεο «Ιζηορίας ηης Κρήηης», έξγνπ εκβξη-

ζνύο, από ηνλ θαζεγεηή θαη Γπκλαζηάξρε Βαζίιεην Χηιάθε
13

. Δπίζεο δεκνζίεπζε 

αίηεζε ησλ θαηνίθσλ ησλ Γήκσλ Κνιπκβαξίνπ, Παλεζύκνπ θαη Βνπθνιηώλ ηεο ε-

παξρίαο Κηζάκνπ, ηελ νπνία παξέιαβε ε Βνπιή θαηά ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

1900-1901. Σε απηήλ νη θάηνηθνη αηηνύληαλ λα ηδξπζνύλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο Γεκν-

ηηθά ζρνιεία ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Τν έλα δηηάμην πνπ ππήξρε ζηελ Παλέζπκν δελ θά-

ιππηε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. Σην έγγξαθό ηνπο νη θάηνηθνη ζεκείσλαλ εθηόο ησλ 

άιισλ ηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε επέιζεη ε δεκνηηθή εθπαίδεπζε ζηηο 

επαξρίεο θαη ηηο αδηθίεο πνπ πθίζηαλην ιόγσ ηνπ ηζρύνληνο εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκα-

ηνο. Δπίζεο ζεσξνύζαλ αλαγθαία ηελ ίδξπζε Αλώηεξνπ Γεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαζνξί-

δνληαο κάιηζηα ηε ζέζε ηεο νηθνδόκεζήο ηνπ. Η Ιεξά Μνλή Γσληάο ήηαλ ην θαηαι-

ιειόηεξν κέξνο θαη γηα ην θεληξηθό ηεο ζέζεο θαη γηα ην πγηεηλό θιίκα. Τα παξάπνλα 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαηνίθσλ θαη γεληθόηεξα ησλ αγξνηηθώλ πιεζπζκώλ ήηαλ δίθαηα 

θαη ήιπηδαλ ζηε ζπλδξνκή ηεο Βνπιήο πξνο έλα δηθαηόηεξν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

ελαξκνληζκέλν κε ην Σύληαγκα, πνπ ππαγόξεπε ηε δσξεάλ παξνρή ηεο Γεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε όιεο ηηο ιατθέο ηάμεηο
14

. 

    Η Γεκνηηθή εθπαίδεπζε ζηα Φαληά θαη ζε όιε ηε λήζν θαηά ην ζρνιηθό έηνο 1900-

1901 είρε σο βάζε ηνλ Οξγαληζκό Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο ηνπ 1899. Σην θεθάιαην 

Γ – «Περί Υποτρεωηικής Φοιηήζεως» θαζνξίδνληαλ ηα όξηα ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηε-

ζεο ζηε Γεκνηηθή εθπαίδεπζε. Κάζε παηδί αλεμαξηήησο θύινπ ήηαλ ππνρξεσκέλν λα 

θνηηήζεη ζην Γεκνηηθό ζρνιείν από ηελ αξρή ηνπ 6
νπ

 έηνπο ηνπ έσο ην ηέινο ηνπ 9
νπ 

15
. Δθπαηδεπηηθόο απέζηεηιε επηζηνιή ζηε ραληώηηθε εθεκεξίδα «Κένηρον» εθθξάδν-

ληαο ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην αλεθάξκνζην ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο. Η θνίηεζε 

καζεηώλ ειηθίαο 6 εηώλ ζηα ζρνιεία αιιά θαη ε δηδαζθαιία ηνπο, αθόκε θαη κε ηα 

εθαξκόζηκα παηδαγσγηθά ζπζηήκαηα, ήηαλ κάηαηε  θαη έπξεπε λα μεθηλάεη από ηα 8 

                                                
12 Βι. ζηελ εθεκ. «Νέα Έρεσνα», έηνο Α, αξηζ.10, ΦΑΝΙΑ, 13 Ινπλίνπ 1901 – Παξαζθεπή, ζει.1, 2.  
13 Βι. ζηελ εθεκ. «Νέα Έρεσνα», έηνο Α, αξηζ.12, ΦΑΝΙΑ, 22 Ινπλίνπ 1901 – Παξαζθεπή, ζει.3. 
14 Βι. ζηελ εθεκ. «Νέα Έρεσνα», έηνο Α, αξηζ.13, ΦΑΝΙΑ, 26 Ινπλίνπ 1901 – Τξίηε, ζει.2. 
15 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Φαλίνηο ηε 2 Ο-

θησβξίνπ 1899, ζει.2. 
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έηε. Οη καζεηέο ηεο Α’ Γεκνηηθνύ δελ κπνξνύζαλ λα ζπκεζνύλ ηηο θσλέο πνπ είραλ 

κάζεη ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε κέξα
16

. Η ίδηα ραληώηηθε εθεκεξίδα ζε επόκελν θύι-

ιν ηεο επαλήιζε ζην ίδην ζέκα αλαδεηθλύνληαο ζπλνπηηθά πσο εθαξκνδόηαλ ε ππν-

ρξεσηηθή θνίηεζε ζε άιιεο επξσπατθέο ρώξεο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Σηελ Ιηαιία 

ε ζηνηρεηώδεο εθπαίδεπζε ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα ηα παηδηά από 6 έσο 9 εηώλ θαη ζηελ 

Πξσζία από 6 έσο 14. Σηελ Απζηξία έπξεπε νη καζεηέο λα έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηα 6 

έηε θαη ζπλέρηδαλ ηε θνίηεζή ηνπ κέρξη ηα 14 ζπκπιεξσκέλα έηε. Η ζπκπιήξσζε 

ηνπ 6
νπ

 έηνπο ήηαλ ζπλήζεο απαίηεζε ζηελ Διβεηία, αιιά όρη ζπάληα θαη ηνπ 7
νπ

. Τέ-

ινο ν Σαμνληθόο Νόκνο θαινύζε ηνπο καζεηέο ζε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε επί 8 ζπ-

λαπηά έηε από ην 6 ζπκπιεξσκέλν έηνο ηνπο έσο ην δέθαην ηέηαξην
17

.  

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ     

    Τν πεξηνδηθό «Πρόοδος» πξάγκαηη θαηλνηόκεζε ζηα εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλόκελα 

ηνπ λνκνύ Φαλίσλ, απνηειώληαο ζπνπδαίν επηκνξθσηηθό έληππν γηα ηνπο ζπλδξνκε-

ηέο-εθπαηδεπηηθνύο, γξακκέλν από εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξάμεο. Πέξα από ηηο παηδα-

γσγηθέο ζεσξίεο ην πεξηνδηθό θαηαπηαλόηαλ θαη κε άιιεο παξακέηξνπο ηεο ζρνιηθήο 

δσήο εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηε δηδαζθαιία. Η δηνξγάλσ-

ζε ενξηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ήηαλ κηα θαίξηα παξάκεηξνο πνπ έπξεπε λα ε-

θαξκνζζεί επηηπρώο, γη’ απηό θαη ην πεξηνδηθό πξόηεηλε έλα πιήξεο ενξηαζηηθό πξό-

γξακκα κε ηε ζπλεξγαζία καζεηώλ θαη δηδαζθάισλ λα βξίζθεηαη ζε πξώην πιάλν. Οη 

γηνξηέο αθνξνύζαλ ζηελ ελίζρπζε ησλ γλώζεσλ θαη ηνπ θξνλήκαηνο ησλ καζεηώλ 

αιιά απαηηνύζαλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθόλησλ θαη ελίνηε παξείραλ ηελ 

θαηάιιειε επθαηξία ςπραγσγίαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Η εξκελεία πεξηθνπώλ θαη 

ηξνπαξίσλ ηνπ Δπαγγειίνπ από ηνπο δηδάζθνληεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ ή ζηελ 

εθθιεζία κπνξνύζε λα πξαγκαηνπνηεζεί νξζόηαηα κε ηελ αξσγή ηνπ πεξηνδηθνύ 

«Πρόοδος», ην νπνίν πξάγκαηη πξνζέθεξε εξκελεπηηθά ζρόιηα ζε απινπνηεκέλε 

κνξθή γηα λα είλαη θαηαλνεηά θαη εύθνιν λα δηδαρζνύλ. Δθηόο από επηκνξθσηηθό 

κέζν, ν ηνπηθόο ηύπνο απνηεινύζε κνριό θξηηηθήο πξνο ην Σύκβνπιν ηεο Δθπαηδεύ-

ζεσο, ελώ ζπλάκα άζθεζε πίεζε γηα αλάπηπμε ηεο παηδείαο θαη  πξαγκαηνπνίεζε αι-

ιαγώλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λόκνπο.   

   

                                                
16 Βι. ζηελ εθεκ. «Κένηρον», έηνο Α, αξηζ.54, Φαληά, Πέκπηε 28 Σεπηεκβξίνπ 1900, ζει.1, 2. 
17 Βι. ζηελ εθεκ. «Κένηρον», έηνο Α, αξηζ.56, Φαληά, Κπξηαθή 8 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1, 2. 
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1.3 Διδασκαλικό συνέδριο στα Χανιά. 

 

    Καηά ην 1901, όπσο θαη ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά 1899-1900, νη δεκνδη-

δάζθαινη ηεο λήζνπ είραλ θιεζεί ζηηο έδξεο ησλ Ννκώλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα δηδα-

ζθαιηθά ζπλέδξηα, πνπ είραλ ζεζκνζεηεζεί κε ην Γηάηαγκα πεξί Γηνηθήζεσο θαη επη-

ζεσξήζεσο ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο ηνπ 1899. ύκθσλα κε απηό θάζε Ννκαξρη-

αθόο Δπηζεσξεηήο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ζπγθαιέζεη κία θνξά ην έηνο, σο πξόε-

δξνο, δηδαζθαιηθό ζπλέδξην ηνπ Ννκνύ. Οη ζπλεδξηαθέο ζπδεηήζεηο ζα θηλνύληαλ ζε 

εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλα παηδαγσγηθά θαη κεζνδνινγηθά ζέκαηα από ην Νν-

καξρηαθό Δπηζεσξεηή ππό ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνύινπ Δθπαηδεύζεσο. Οη ζπκκεηέ-

ρνληεο ζε δηδαζθαιηθά ζπλέδξηα δελ είραλ δηθαίσκα ζε νδνηπνξηθά έμνδα ή απνδεκί-

σζε
1
. Ο ζπλδπαζκόο ηεο αξηηόηεξεο κόξθσζεο ησλ λέσλ κε ηελ πείξα ησλ κεγαιύ-

ηεξσλ ζε ειηθία ζπλαδέιθσλ ηνπο ήηαλ επσθειήο θαη ηα ζπλέδξηα κηαο πξώηεο ηά-

μεσο επθαηξία λα εληζρπζεί ν δεζκόο αλάκεζα ζηνπο ζπλαδέιθνπο ελόο κεγάινπ 

θιάδνπ, ζηνλ νπνίν ν ιαόο είρε εκπηζηεπζεί ηε δηαπαηδαγώγεζε ησλ ηέθλσλ ηνπ
2
.  

    Σν ζπλέδξην ζην λνκό Υαλίσλ μεθίλεζε ζηηο 4 Απξηιίνπ 1901, ζηηο 5 θαη 6 ηνπ ίδη-

νπ κήλα ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πξναπνθαζηζκέλα, ζηηο 7 απαληήζεθαλ ππεξεζηαθέο 

απνξίεο, ν Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Ι.Πεξδηθάξεο κίιεζε γηα ηελ ελόηεηα ζηνλ θιάδν 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ν ύκβνπινο Ν.Γηακαιάθεο απνραηξέηεζε ηνπο δεκνδηδαζθά-

ινπο. Η εθδήισζε έθιεηζε κε αλακλεζηηθή θσηνγξαθία όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζην Γεκνηηθό Κήπν. Σν πεξηνδηθό «Πρόοδος», εθδηδόκελν ζηα Υαληά, κε εηδηθνύο 

αληαπνθξηηέο ηνπ ζην ζπλέδξην, ράξηζε ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ηα Πξαθηηθά ηνπ π-

λεδξίνπ, από ηα νπνία αληινύκε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ην πε-

ξηερόκελό ηνπ.  

    Σν πξσί ηεο 4εο Απξηιίνπ 1901, ζηε κεγάιε αίζνπζα ηνπ Αλώηεξνπ Γεκνηηθνύ 

ζρνιείνπ Ννκνύ Υαλίσλ βξέζεθαλ 15 Γηδαζθάιηζζεο θαη 100 πεξίπνπ Γηδάζθαινη, 

Υξηζηηαλνί θαη Μνπζνπικάλνη. Ο πξώηνο πνπ πήξε ην ιόγν, ύζηεξα από ηελ θαζηε-

ξσκέλε πξνζεπρή, ήηαλ ν Κπξηάθνο Υειηνπδάθεο, Ννκαξρηαθόο Δπηζεσξεηήο Ννκνύ 

Υαλίσλ θαη θαθίσλ, ν νπνίνο ηόληζε ην αλαγθαίνλ ηεο κεηαξξύζκηζεο πνπ πξαγκα-

ηνπνηήζεθε ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε κε πξνγξάκκαηα πνπ ζπλεηζέθεξαλ ζηε κόξ-

θσζε ησλ ηέθλσλ ηεο λήζνπ. ηε ζπλέρεηα εηζήγαγε ην πξώην ζέκα πξνο ζπδήηεζε: 

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, αξηζ.58, Δλ Υαλίνηο ηε 10 Ινπ-

ιίνπ 1899, ζει.2, 3. 
2 Βι. ζην πεξηνδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.4, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Απξηιίνπ 1901, ζει.33. 
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«Πώς προκαλείηαι η ασηενέργεια ηων μαθηηών;» αλαθνηλώλνληαο ν ίδηνο δηηηή αλά-

ιπζε ηεο έλλνηαο απηελέξγεηα, ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή. Κάζε παηδί γελληέηαη κε 

έκθπηε ηελ όξεμε ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο κάζεζεο. Σα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ 

γνεηεύεηαη από νηηδήπνηε βιέπεη, αθνπκπά θαη γεληθά εξεζίδεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Η 

πξνζνρή ηνπ δελ έρεη κεγάιε δηάξθεηα αιιά ζπλερώο αλαλεώλεηαη πξνο λέα εξεζί-

ζκαηα. Απηή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ, ε πξνζνρή ηνπ πξνο θάζε ηη λέν, ε πεξηέξ-

γεηά ηνπ ζπλνδεύεηαη από απηελέξγεηα, αθνύ ηα παηδηά επηλννύλ ζπλερώο λέα παηρλί-

δηα ή ηα δηαιύνπλ ζέινληαο λα κάζνπλ ην κπζηηθό ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζπαζνύλ 

λα ηα επαλαζπλζέζνπλ. Απηή αθξηβώο ηελ απηελέξγεηα, πνπ είλαη έκθπηε, ζέιεη λα 

ηθαλνπνηήζεη θαη ε Παηδαγσγηθή. Ο Πεζηαιόηζη θαη ν Ρνπζζώ ήδε πνιύ πξηλ ην 

1901 είραλ κηιήζεη γηα αλάγθε κεηαβνιήο ηεο παζεηηθήο ζηάζεο ηνπ καζεηή ζε ελεξ-

γεηηθή, έηζη ώζηε θαη ν ίδηνο λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία πξόζθηεζεο γλώζεο. 

ηελ απηελέξγεηα ζηεξίδεηαη θαη ην ζύζηεκα Frobel κε ην νπνίν ην παηδί, πξηλ απν-

θηήζεη αλαγλσζηηθή ηθαλόηεηα, παξαηεξεί αληηθείκελα, ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθν-

ξέο ηνπο, επηλνεί, εθεπξίζθεη θαη ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε ελέξγεηαο κέζσ ησλ θηλή-

ζεσλ ηνπ ρεξηνύ νη νπνίεο είλαη ζύκθσλεο κε ηε δηάλνηα. ηε δηδαζθαιία ε απηελέξ-

γεηα πξέπεη λα πξνσζεζεί γηαηί νη γλώζεηο πνπ απνθηνύληαη κε απηή ηε δηαδηθαζία 

είλαη κόληκεο, ζε αληίζεζε κε απηέο πνπ κεηαδίδνληαη από ην δηδάζθνληα θαη ραξα-

θηεξίδνληαη από κηα πξνζσξηλόηεηα. Οη γλώζεηο πνπ πξνέξρνληαη από απηελεξγό ζπ-

κπεξηθνξά δελ κπνξεί παξά λα ραξνπνηνύλ ην καζεηή θαη λα ηνλ γεκίδνπλ απηνπε-

πνίζεζε. Απώηεξνο ζθνπόο κηαο δηδαζθαιίαο πνπ εληζρύεη ηελ απηελέξγεηα απνηειεί 

ε απηναγσγή θαηά ηελ νπνία ν καζεηήο απνηειεί δηδάζθαιν ηνπ εαπηνύ ηνπ. Φπζηθά 

ε δηαδηθαζία απηή γηα ην Γηδάζθαιν είλαη επίπνλε εηδηθόηεξα ζηελ αξρή, όκσο ζηε 

ζπλέρεηα απνδεκηώλεηαη έρνληαο ειαηησκέλε ζε θόπν εξγαζία. Βεβαίσο ν Γηδάζθα-

ινο δελ παύεη πνηέ λα ππνζηεξίδεη ηνλ καζεηή ηνπ. Η παξαπάλσ παηδαγσγηθή θαη 

ςπρνινγηθή αλάιπζε ηεο έλλνηαο απηελέξγεηα ήηαλ ην θύξην ζέκα αλάιπζεο ηελ 

πξώηε εκέξα ηνπ ζπλεδξίνπ
3
.   

    Ο παηδαγσγηθόο όξνο «ασηενέργεια» δελ απνηέιεζε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θύθινπο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο πξώηε θνξά ζην ζπγθεθξηκέλν δη-

δαζθαιηθό ζπλέδξην. Ο Παλαγηώηεο Οηθνλόκνπ, δηδάζθνληαο ν ίδηνο Παηδαγσγηθή 

ζηα Υαληά θαη ζην Ηξάθιεην σο πξνπαξαζθεπαζηηθή άζθεζε ζε Γεκνδηδαζθάινπο 

πνπ δελ ήηαλ απόθνηηνη Γηδαζθαιείνπ, αιιά επηζπκνύζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εμε-

                                                
3 Βι. ζην πεξηνδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.4, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Απξηιίνπ 1901, ζει.33, 34.  
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ηάζεηο ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 1900 γηα λα αλαγλσξηζηνύλ νξηζηηθνί δεκνδηδάζθαινη, 

εηζήγαγε ηνλ όξν «ασηενέργεια». Η εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα έλα πεξίπνπ ρξόλν κεηά 

ηε δηδαζθαιία ηεο λέαο Παηδαγσγηθήο, ε νπνία εθδόζεθε από ην ηππνγξαθείν ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο ζηα Υαληά, θαίλεηαη πσο έρεη πηνζεηήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ 

Π.Οηθνλόκνπ, ν νπνίνο ζε πεξίπνπ δύν κήλεο από ηελ αθεηεξία ηνπ δηδαζθαιηθνύ 

ζπλεδξίνπ ζα αλαιάκβαλε ρξέε Γεληθνύ Δπηζεσξεηή Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο ζηα 

ζρνιεία ηεο Κξήηεο. Δίρε κεηαθιεζεί από ηελ Διιάδα ζηελ νπνία ρξεκάηηζε Γηεπζπ-

ληήο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Αζελώλ από ην 1898 έσο ην 1900. ηελ ζπλνπηηθή έθδνζε 

ηεο λέαο παηδαγσγηθήο ζεκεηώλεηαη πσο ζηε δηδαζθαιία κε απηελέξγεηα πξέπεη νη 

καζεηέο νη ίδηνη λα βξίζθνπλ ηηο ηδηόηεηεο ησλ πξαγκάησλ, ελώ ν δηδάζθαιόο πξέπεη 

λα ηνπο εθηζηά ηελ πξνζνρή ζην παξαηεξεηέν θαη λα επαλνξζώλεη ηα ιάζε. Οπνηα-

δήπνηε γλώζε πξνέξρεηαη από απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, εληππώλεηαη θαιά ζην λνπ 

ηνπ, ελώ ε εξσηεκαηηθή δηδαζθαιία πξνάγεη ηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή. Οη εξσηή-

ζεηο πξέπεη λα είλαη ζύληνκεο, ακεηάβιεηεο, πξνο όινπο ηνπο καζεηέο, λα κελ πξν-

θαινύλ έλα απιό λαη ή όρη ζηελ απάληεζε θαη δηαηππσκέλεο έηζη ώζηε λα κελ επηδέ-

ρνληαη δηάθνξεο απαληήζεηο. ηελ πξνθνξηθή δηαηύπσζή ηνπο πξέπεη λα ηνλίδεηαη ην 

ζεκείν ζην νπνίν αθνξά ε απάληεζε
4
. Η λεσηεξηθή παηδαγσγηθή έλλνηα ηεο «απηε-

λέξγεηαο», ε νπνία απνηειεί θαη ζηε ζύγρξνλε επνρή πεξηζζόηεξν δεηνύκελν παξά 

δεδνκέλν, είλαη κηα κνξθή «προίκας» πνπ θέξλεη από ηε κεηέξα Διιάδα ν 

Π.Οηθνλόκνπ θαη ε πηνζέηεζή ηεο από ηνπο Κξήηεο εξγαιεηνπνηεί ηνλ πόζν ηνπο γηα 

έλσζε. 

    ηηο 5 Απξηιίνπ 1901 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεύηεξε ζπλεδξία, κε ηνπο δηδαζθά-

ινπο λα θαινύληαη λα ιάβνπλ ην ιόγν ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πξόθιεζεο ηεο απηε-

λέξγεηαο ησλ καζεηώλ. Οη απόςεηο ηνπο πνηθίιινπλ. Ο εθπαηδεπηηθόο κε ζαθείο, αλά-

ινγεο κε ην καζεηηθό δπλακηθό εξσηήζεηο είλαη δπλαηό λα νδεγήζεη ζε απηελέξγεηα 

ηνλ καζεηή, ώζηε λα βξεη ην δεηνύκελν ζε όια ηα καζήκαηα.  Όηαλ ζέηεη εξσηήκαηα, 

νθείιεη λα απεπζύλεηαη ζηελ πξόνδν θαη επθπΐα ηνπ κέζνπ όξνπ ηεο ηάμεσο θαη όρη 

απνθιεηζηηθά ζηνπο ηθαλόηεξνπο ή ζηνπο αζζελέζηεξνπο ησλ καζεηώλ ηνπ. Οη καζε-

ηέο πξέπεη λα πξνθαινύληαη ζε εγθαηάιεηςε ηεο παζεηηθήο ζηάζεο ηνπο, ε νπνία ζα 

κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί σο δνπινπξεπήο θαη λα κελ εκπνδίδνληαη ζηελ έθθξαζε 

ηεο ραξάο ηνπο ζε θάζε πεξίπησζε απηελέξγεηαο. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο είλαη δπλα-

                                                
4 Βι. Οηθνλόκνπ Π., ύλνςηο ηεο Νέαο Παηδαγσγηθήο δηδαρζείζεο ελ Υαλίνηο θαη Ηξαθιείσ εηο ηνπο 

Κξήηαο Γεκνδηδαζθάινπο, 1900, ζει. 5, 11, 14-16.  

 



267 

 

ηόλ θαηά ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο λα επηηξαπεί ζηνπο καζεηέο λα κηιάλε πεξηζζόηεξν 

από ην δηδάζθνληα. Γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ πεξηγξαθή ελόο αληηθεηκέλνπ πξνεγνύ-

ληαη νη παξαηεξήζεηο ησλ καζεηώλ θαη αθνινπζεί εθείλνο πνπ θάιππηε ηα θελά ηνπο. 

Ο Γηδάζθαινο, αθνύ ππνβάιιεη θάπνηα εξώηεζε ζηνπο καζεηέο ηνπ, νθείιεη λα πε-

ξηκέλεη λα ζθεθηνύλ θαη θαηόπηλ ηνπο πξνζθαιεί λα απαληήζνπλ. Η απάληεζε ηνπ 

καζεηή θαλεξώλεη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπ. Η απηελέξγεηα είλαη δπλαηόλ λα εθαξκν-

ζζεί ζε όια ηα καζήκαηα. ηα Διιεληθά θεξ’ εηπείλ κε παξάζεζε πνιιώλ παξαδεηγ-

κάησλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό ζηα νπνία ελππάξρεη ν θαλόλαο, ηα παηδηά ζα κπνξνύ-

ζαλ λα ηνλ δηαηππώζνπλ κόλα ηνπο. ηε Φπζηθή ν καζεηήο νδεγείηαη ζηε δηαηύπσζε 

λόκνπ κέζσ εθηέιεζεο πεηξακάησλ. Οη θαηάιιειεο εξσηήζεηο ζε όια ηα καζήκαηα 

πξέπεη λα ειαηηώλνληαη ζε κεγαιύηεξεο ηάμεηο θαη είλαη άξηζην κέζν απηελέξγεηαο
5
. 

ηελ Ιζηνξία εηδηθόηεξα θάηη ηέηνην ζα ήηαλ δπλαηό ιόγσ αλάπηπμεο ηεο ιεθηηθήο 

ηθαλόηεηαο ησλ καζεηώλ, όρη όκσο θαη ζηε Γεσγξαθία
6
.  

    Σν δήηεκα ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηώλ επεθηάζεθε θαη ζηηο ζησπειέο εξγαζίεο. 

Οη γξαθηθέο εξγαζίεο ηεο Γ ηάμεο πξέπεη λα είλαη κέηξηαο δπζθνιίαο θαη ζηε Γ λα 

δίδεηαη ηζηνξηθό θείκελν πξνο πεξίιεςε ή αθόκε θαη πξνο ζύγθξηζε δύν ηζηνξηθώλ 

γεγνλόησλ
7
. 

    πλερίδνληαο νη εθπαηδεπηηθνί ησλ Υαλίσλ ηε ζπλδηαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ηξόπνπο πξόθιεζεο ηεο απηελέξγεηαο ησλ καζεηώλ αλαθέξζεθαλ ζηελ ηαθηηθή 

ηεο επαλάιεςεο θαη ζην ζπλδπαζκό ηεο κε ηελ πξόθιεζε απηελέξγεηαο. Καηά ηελ 

ηξηκεληαία, εμακεληαία ή ηειηθή επαλάιεςε  ζε θάζε κάζεκα, θαηά ηελ επαλάιεςε 

ηνπ πξνεγνύκελνπ καζήκαηνο πξηλ παξαδνζεί ην επόκελν, θαηά ηελ νιηθή ή θαηά 

ηκήκαηα επαλάιεςε ηνπ λένπ καζήκαηνο είλαη δπλαηόλ λα εγεξζεί απηελέξγεηα, όηαλ 

ε επαλάιεςε γίλεηαη κε πνιιέο εξσηήζεηο θαη κε πνιιή ππνκνλή. Δάλ ε απάληεζε 

ηνπ καζεηή είλαη αλεπαξθήο από γισζζηθή ή ινγηθή πεξηεθηηθόηεηα, δελ ζα πξέπεη 

λα δηαθόπηεηαη αιιά λα δηνξζώλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο απάληεζήο ηνπ. Οη καζεηέο 

δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ απάληεζή ηνπο ηκήκα ηεο εξώηεζεο πνπ ηνπο ηέ-

ζεθε. Η ζπλεξγαζία καζεηώλ θαη δηδαζθόλησλ ήηαλ ζεκαληηθόηαηε κε ηνπο ηειεπ-

ηαίνπο λα αθαηξνύλ ηα εκπόδηα θαη λα ππνδεηθλύνπλ ηα ζεκεία ζηήξημεο γηα εμαγσγή 

ηεο γλώζεο
8
.  

                                                
5 Βι. ζην πεξηνδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.4, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Απξηιίνπ 1901, ζει.34. 
6 Βι. ζην πεξηδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.5, Δλ Υαλίνηο ηε 1 Μαΐνπ 1901, ζει.41.  
7 Βι. ό.π. 
8 Βι. ό.π., ζει.42.  
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    Η έλλνηα ηεο απηελέξγεηαο ζηε ζπλέρεηα εμεηάζζεθε ππό ην πξίζκα ησλ εθδξνκώλ. 

Οη Γηδάζθαινη πήξαλ ην ιόγν θαηαζέηνληαο παξαδείγκαηα. Μεηά ηε δηδαζθαιία ηνπ 

εκβνιηαζκνύ ησλ θπηώλ ζην ζρνιείν, ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηόηεηα θαηά ηε δηάξ-

θεηα εθδξνκήο λα εκβνιηάζνπλ ην θαζέλα από έλα θπηό. Αθνύ δηδάρζεθαλ γηα ηελ 

θνίηε θαη ηελ όρζε πνηακνύ, γηα ην ιόθν θαη ην βνπλό, πξνζπάζεζαλ λα ηα δείμνπλ. 

Η δπλαηόηεηα ησλ καζεηώλ λα ηρλνγξαθήζνπλ κε απιέο γξακκέο θάπνην αληηθείκε-

λν, ιόγνπ ράξε δέληξν ή ιόθν, ήηαλ αθόκε έλαο ηξόπνο πξόθιεζεο ηεο απηελέξγεηαο 

ησλ καζεηώλ, ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε θύζε γύξσ ηνπο. Η δηδαζθαιία Φπζηθήο Ι-

ζηνξίαο ή Γεσξγηθώλ εξγαζηώλ ηαπηόρξνλα κε έλαλ πεξίπαην ήηαλ δπλαηή κε πξό-

θιεζε ηεο απηελέξγεηαο κέζσ εξσηήζεσλ
9
.    

    Όιεο νη παξαπάλσ απόςεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ από ηνπο Γηδαζθάινπο ηεο πξάμεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο εκέξαο ηνπ Γηδαζθαιηθνύ ζπλεδξίνπ, ζπγθεληξώζεθαλ 

ζε έλα αλαθεθαιαησηηθό ζπκπέξαζκα. Η απηελέξγεηα ησλ καζεηώλ ήηαλ δπλαηόλ λα 

πξνθιεζεί από ηνπο Γηδάζθνληεο ζε όια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα αθόκε θαη ζε απ-

ηά ζηα νπνία ε κλήκε παίδεη ζεκαληηθό ξόιν, δειαδή ζηελ Ιζηνξία θαη ηελ Γεσγξα-

θία. Οη 6 ηξόπνη πξόθιεζεο ηεο απηελέξγεηαο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 1) Με ηελ εξσ-

ηεκαηηθή κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο. 2) Οη καζεηέο πξέπεη λα εθηεινύλ αζθήζεηο πνπ 

κπνξνύλ λα ιύζνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γηδαζθά-

ινπ, ρσξίο απηόο λα παξνπζηάδεη έηνηκε ηε ιύζε. 3) Ο Γηδάζθαινο νθείιεη βέβαηα λα 

εηνηκάδεη αζθήζεηο ζηα καζήκαηα ηα νπνία έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή, αιιά κπνξεί 

ελαιιαθηηθά κε ηηο αζθήζεηο εθαξκνγήο γξακκαηηθώλ θαλόλσλ, λα θαιεί ηνπο καζε-

ηέο λα δηαηππώζνπλ νη ίδηνη παξαδείγκαηα ζηα νπνία λα γίλεηαη ρξήζε ηνπ λένπ θα-

λόλα, ώζηε λα θαιιηεξγείηαη ε θαληαζία θαη ε ζθέςε ηνπο. 4) Οη καζεηέο πξέπεη λα 

πεξηγξάθνπλ θαη λα αλαιύνπλ πξνθνξηθά, αληηθείκελα πνπ παξαηεξνύλ θαη ζηε ζπ-

λέρεηα λα εηνηκάδνπλ κηα γξαπηή έθζεζε κε όζα παξαηήξεζαλ ή άθνπζαλ. 5) Ο Γη-

δάζθαινο πξέπεη λα απαηηεί από ηνπο καζεηέο ηε γισζζηθά θαη ινγηθά ζσζηή δηαηύ-

πσζε ησλ ηδεώλ ηνπο. 6) Με ζησπειέο εξγαζίεο.  

    Καηεμνρήλ ε απηελέξγεηα πξνθαιείηαη θαηά ην πξώην κέξνο ηεο Γηδαζθαιίαο, όηαλ 

ν εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ην γλσζηηθό ππόβαζξν ή ηελ πείξα ηνπ 

καζεηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ αλαιύεηαη, αιιά θαη ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο 

όηαλ εθαξκόδεηαη ε λέα γλώζε. Δπίζεο νη εξσηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη από ην Γηδά-

ζθνληα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά όπσο: λα είλαη 

                                                
9 Βι. ό.π., ζει.42.  
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αλάινγεο κε ην γλσζηηθό ππόβαζξν ησλ καζεηώλ θαη κε ηελ ειηθία ηνπο, λα είλαη 

ζύληνκεο, μεθάζαξεο κε νξηζκέλεο θαη ζαθείο απαληήζεηο
10

.  

    Ακέζσο κεηά ηελ παξαπάλσ ζύλνςε αθνινύζεζαλ πξαθηηθέο δηδαζθαιίεο, ώζηε νη 

απεηξόηεξνη ησλ παξόλησλ Γηδαζθάισλ θαη Γηδαζθαιηζζώλ λα επηκνξθσζνύλ, όρη 

κόλν ζεσξεηηθά αιιά θαη πξαθηηθά ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ πξνθαιείηαη ε απηε-

λέξγεηα ησλ καζεηώλ. Ο ίδηνο ν Ννκαξρηαθόο Δπηζεσξεηήο θαη Πξόεδξνο ηνπ εθπαη-

δεπηηθνύ ζπλεδξίνπ Υειηνπδάθεο πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιία γξακκαηηθνύ θαλόλα. 

Η Γηδαζθάιηζζα ηνπ Μνπζνπικαληθνύ Παξζελαγσγείνπ Υαλίσλ Α.Κνπθνπιέ δίδαμε 

ππνδεηγκαηηθά Πξαγκαηνγλσζία. Ο Ν. Πηκπιάθεο, Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ ζρν-

ιείνπ Υαλίσλ, δίδαμε ππνδεηγκαηηθά Αξηζκεηηθή, ελώ ν Ν.Γππαξάθεο Ιζηνξία. Η ε-

πηινγή ησλ παξαπάλσ λα παξνπζηάζνπλ ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο ζηα δηάθνξα 

καζήκαηα δελ ήηαλ ηπραία, αθνύ όινη είραλ απμεκέλα πξνζόληα, ηα νπνία θαλεξώ-

λνληαη από ην κηζζό ηνπο. Η Γηδαζθάιηζζα ηνπ Μνπζνπικαληθνύ Παξζελαγσγείνπ 

Υαλίσλ Α.Κνπθνπιέ, κε βάζε ην κηζζό ησλ 80 δξ. πνπ ιάκβαλε, ήηαλ είηε απόθνηηε 

Διιεληθνύ Γπκλαζίνπ είηε επηηπρνύζα ζε δεκνδηδαζθαιηθέο εμεηάζεηο κε βαζκό 9. Ο 

Ν.Πηκπιάθεο, Γηεπζπληήο ζην Αλώηεξν Υξηζηηαληθό Γεκνηηθό ζρνιείν αξξέλσλ Υα-

λίσλ κε κηζζό 120 δξ., ήηαλ δεπηεξνβάζκηνο πηπρηνύρνο Γηδαζθαιείνπ Κξήηεο ή άι-

ινπ Διιεληθνύ Γηδαζθαιείνπ. Ο Ν.Γππαξάθεο, Γηδάζθαινο ηεο Α ηάμεο ζην πξνα-

λαθεξζέλ ζρνιείν κε κηζζό 100 δξ., ήηαλ ηξηηνβάζκηνο πηπρηνύρνο Γηδαζθαιείνπ 

Κξήηεο ή άιινπ Διιεληθνύ Γηδαζθαιείνπ
11

. Σέινο ν Υειηνπδάθεο σο Ννκαξρηαθόο 

Δπηζεσξεηήο δηέζεηε δηδαθηνξηθό δίπισκα θηινζνθηθήο ζρνιήο Παλεπηζηεκίνπ
12

. 

     ηηο 6 Απξηιίνπ 1901 ζπλερίζηεθε ην ζπλέδξην κε αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο: «Πώο 

πινπηίδεηαη ην ιεμηιόγην ηνπ καζεηή;». Η αξρηηεθηνληθή θαη νη θαλόλεο ηεο δελ κπν-

ξνύλ λα βνεζήζνπλ θάπνηνλ λα νηθνδνκήζεη αλ δελ δηαζέηεη πιηθά. Παλνκνηόηππα 

όζν θαιά θαη αλ γλσξίδεη θάπνηνο ηνπο ζπληαθηηθνύο θαλόλεο, πξέπεη λα ηνπο εθαξ-

κόζεη ζηε ζύλδεζε ησλ ιέμεσλ πνπ ζα επηιέμεη γηα λα εθθξάζεη ηηο ηδέεο ηνπ. ηόρνο 

ηεο ζπδήηεζεο πνπ επαθνινύζεζε ήηαλ λα εμεηαζηεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη Γηδά-

ζθνληεο ζα κπνξνύζαλ λα πξνκεζεύζνπλ ην καζεηή ηνπο ην πιηθό ησλ ιέμεσλ γηα λα 

εθθξάζεη ηηο ηδέεο ηνπ. Αθνξκή γηα λα ζέζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ν Υειηνπδάθεο 

ήηαλ ε παξαηήξεζή ηνπ πσο ζηα πεξηζζόηεξα ζρνιεία δελ γηλόηαλ ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ ιεμηινγίνπ. Παίξλνληαο ην ιόγν νη Γηδάζθαινη 

                                                
10 Βι. ό.π., ζει.42.  
11 Βι. ό.π., ζει.43. 
12 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς ηης Κρηηικής Πολιηείας», έηνο Α, αξηζ.58, Δλ Υαλίνηο ηε 10 

Ινπιίνπ 1899, ζει.1. 
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αλέθεξαλ πσο νη ιέμεηο γίλνληαη θηήκα ησλ καζεηώλ κόλν κε ζπλερείο επαλαιήςεηο. 

Ο καζεηήο πξέπεη λα ζεκεηώλεη ζε ηεηξάδην όιεο ηηο λέεο ιέμεηο θαη λα ηηο ρξεζηκν-

πνηεί ζην γξαπηό θαη πξνθνξηθό ιόγν. Απηό κπνξεί λα γίλεη αθόκε θαη από καζεηέο 

πνπ βξίζθνληαη ζηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο θνίηεζεο, όπσο ζεκεησλόηαλ θαη ζην ζρε-

ηηθό αλαιπηηθό πξόγξακκα, ρσξίο όκσο λα ζεκεηώλεηαη ε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ. Ο 

καζεηήο ζην δηάινγό ηνπ κε ην Γηδάζθαιν ή ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο, εθθξάδεηαη ζηε γιώζζα πνπ γλσξίδεη θαη ν Γηδάζθαινο δηνξζώλεη κε 

βάζε ηνλ γξαπηό ιόγν. Ο αξηζκόο ησλ ιέμεσλ πνπ πξέπεη λα απνκλεκνλεύεη ν καζε-

ηήο θάζε εκέξα ήηαλ ην επόκελν εξώηεκα πνπ ηέζεθε ζηε ζπλεδξία. Τπήξμε ζπκθσ-

λία ζηηο 6 ιέμεηο πνπ ζα γξάθνληαλ ζε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη ζε θαζνξηζκέλεο ζειί-

δεο γηα θάζε γξάκκα. Ωο πεγή ιέμεσλ ζα ρξεζηκνπνηνύληαλ ηα αλαγλσζηηθά βη-

βιία
13

.  

    Οη παξαπάλσ απόςεηο ζπλνςίζηεθαλ γηα πιεξέζηεξε θαηαλόεζε. Ο εκπινπηηζκόο 

ηνπ ιεμηινγίνπ γίλεηαη κε θαζεκεξηλή κεηάδνζε λέσλ ιέμεσλ ζηνπο καζεηέο, νη ν-

πνίεο είηε παξίζηαλαλ άγλσζηεο έλλνηεο γηα ηα παηδηά ή μεληθέο ιέμεηο. Η θαηαγξαθή 

ησλ 6 πεξίπνπ ιέμεσλ γηα θάζε κάζεκα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αιθαβεηηθά ρσξηζκέλν 

ηεηξάδην ιεμηινγίνπ, επηιέγνληάο ηεο από ην αλαγλσζηηθό βηβιίν ή ην κάζεκα ηεο 

πξαγκαηνγλσζίαο ζε όπνηεο ηάμεηο δηδάζθεηαη. Οη ιέμεηο απνκλεκνλεύνληαη από ηνπο 

καζεηέο θαη εμεηάδνληαη ηελ επόκελε κέξα. Η δηαδηθαζία απηή αθνξά ζε όινπο ηνπο 

καζεηέο από ην β’ εμάκελν ηνπ α’ έηνπο, όηαλ νη καζεηέο έρνπλ πιένλ ηελ ηθαλόηεηα 

λα αληηγξάθνπλ ζην ηεηξάδηό ηνπο ιέμεηο από ην αλαγλσζηηθό βηβιίν ή ην κειαλνπί-

λαθα. Οη ζπρλέο επαλαιήςεηο ηνπο είλαη ππνρξεσηηθέο γηα λα θαηαζηνύλ θηήκα ησλ 

καζεηώλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο γισζζηθέο αζθήζεηο. Οη Γηδάζθαινη ησλ α-

λώηεξσλ ηάμεσλ όθεηιαλ λα δεηήζνπλ από ηνπο καζεηέο ηνπο ηελ θαηαγξαθή νκώ-

λπκσλ ή ζπλώλπκσλ ιέμεσλ ζε έλα μερσξηζηό ηεηξάδην. Σν πλέδξην αλαγλώξηζε ηε 

ρξεζηκόηεηα θαη ηελ σθειηκόηεηα απηήο ηεο ηαθηηθήο αιιά θαη ηε δπζθνιία εθαξκν-

γήο, θαηαιήγνληαο ζηελ πξόηαζε λα γίλνπλ απόπεηξεο εθαξκνγήο θαη λα αλαθνηλσ-

ζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζην επόκελν ζπλέδξην. Αθνινύζεζαλ ππνδεηγκαηηθέο δηδα-

ζθαιίεο γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα βξίζθνληαλ νη ιέμεηο πξνο απνκλεκόλεπζε
14

.  

    ηηο 7 Απξηιίνπ 1901 ν Γεληθόο Δπηζεσξεηήο ηεο Δθπαηδεύζεσο Ι.Πεξδηθάξεο 

πξαγκαηνπνίεζε νκηιία πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ζέκα ηελ «Εκπαιδεσηική ενόηη-

ηα». Αλαγλσξίζηεθαλ ε ηαιαηπσξία θαη νη δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθαλ νη εθ-

                                                
13 Βι. ζην πεξηνδηθό «Πρόοδος», έηνο Α, αξηζ.6, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Μαΐνπ 1901, ζει.50.  
14 Βι. ό.π., ζει.50, 51.  
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παηδεπηηθνί εμαηηίαο ηνπ πλεδξίνπ, ην νπνίν όκσο ηνπο βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηή-

ζνπλ πσο δελ ήηαλ κόλνη ηνπο, αιιά σο έλα ζύλνιν πξνζπαζνύζαλ λα πξνζθέξνπλ 

ζην εθπαηδεπηηθό ιεηηνύξγεκα. Οη Υαληώηεο θαη θαθηαλνί Γηδάζθαινη, αληαιιάζ-

ζνληαο ηειεγξαθήκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ ζπλεδξίαδαλ ηαπηόρξνλα ζηα 

άιια θέληξα ηεο Νήζνπ, θαηαλόεζαλ πσο απνηεινύζαλ κέξνο ηνπ ζπλόινπ ησλ δε-

κνζίσλ ππαιιήισλ ηεο παηξίδαο, ζηνπο νπνίνπο είρε αλαηεζεί ην παηδαγσγηθό παξόλ 

θαη κέιινλ ηνπ ηόπνπ. Η ίδηα ε θύζε ηνπ δηδαζθαιηθνύ έξγνπ επηβάιιεη ζπλεξγαζία 

θαη άκηιια, ε νπνία ρσξίο ηελ ειεπζεξία, πνπ πιένλ απνιάκβαλε ε Νήζνο κεηά ηε 

ζπζία ησλ γελλαίσλ παηξησηώλ ηεο, δελ ζα ήηαλ εθηθηή. Πιένλ ηα πξνγξάκκαηα δη-

δαζθαιίαο ήηαλ ίδηα ζε όιε ηε λήζν θαη ε κεζνδνινγία θάζε Γηδαζθάινπ απέξξεε 

από ηηο ίδηεο παηδαγσγηθέο αξρέο. Σα ζπλέδξηα θαηά λνκνύο ππό ηελ πξνεδξεία ηνπ 

Ννκαξρηαθνύ Δπηζεσξεηή πξνσζνύζαλ ηε ζπλελλόεζε ησλ ζπλαδέιθσλ, ελώ ην 

Αλώηαην Δθπαηδεπηηθό πλέδξην πνπ απνηεινύληαλ από ηνπο Δπηζεσξεηέο θαη ηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, κε πξόεδξν ην ύκβνπιν Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο, απνηε-

ινύζε θνξπθαία εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
15

.  

    Πξηλ ν Ννκαξρηαθόο Δπηζεσξεηήο Υειηνπδάθεο θεξύμεη ηελ ιήμε ησλ εξγαζηώλ 

ηνπ ζπλεδξίνπ, ν ύκβνπινο Δθπαηδεύζεσο Γηακαιάθεο απνραηξέηεζε ηνπο Γηδα-

ζθάινπο, ραξαθηεξίδνληαο ηνπο πξόζπκνπο, εππξεπείο θαη θόζκηνπο, ππνζρόκελνο 

θαη ν ίδηνο κέγηζηε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλύςσζε ηνπ δηδαζθαιηθνύ επαγγέικαηνο ζε 

ζέζε πεξησπήο
16

.  

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Η πξαγκαηνπνίεζε ζπλεδξίνπ ησλ Γεκνδηδαζθάισλ δείρλεη δηάζεζε από ηελ 

πιεπξά ηεο Πνιηηείαο λα επηκνξθώζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, λα πξνζδώζεη θύξνο ζην 

ιεηηνύξγεκά ηνπο θαη λα ηνλώζεη ηε ζπλαδειθηθόηεηα θαη αιιεινβνήζεηά ηνπο. Η 

πξνζθνξά ησλ πξαθηηθώλ ηνπ ζπλεδξίνπ από ην ηνπηθό πεξηνδηθό «Πρόοδος» απν-

δεηθλύεη έκπξαθηα ηνλ επηκνξθσηηθό ξόιν ηνπ. Η αλάπηπμε ηεο καζεηηθήο απηελέξ-

γεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ήηαλ κία από ηηο επηκνξθσηηθέο πξνηάζεηο 

πνπ δείρλεη μεθάζαξα ηελ απνδνρή λέσλ, πξννδεπηηθώλ παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ θαη 

ηελ δηάζεζε γηα εθαξκνγή ηνπο. Έλαο εθπαηδεπηηθόο, γηα παξάδεηγκα, αλέθεξε πσο 

ζηε Φπζηθή ν καζεηήο κπνξεί λα νδεγεζεί ζηε δηαηύπσζε λόκνπ κέζσ εθηέιεζεο 

πεηξακάησλ, κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή ε νπνία εθαξκόδεηαη θαη ζηε ζύγρξνλε επνρή 

                                                
15 Βι. ό.π., ζει.51.  
16 Βι. ό.π., ζει.51.  
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ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ηεο Δ θαη η ηάμεο ησλ ειιεληθώλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ. Ο 

ζθνπόο ηεο αλάπηπμεο ηεο απηελέξγεηαο κπνξνύζε λα αθνξά ζην ζύλνιν ηεο εθπαη-

δεπηηθήο δηαδηθαζίαο, αθόκε θαη ζηηο εθδξνκέο κε πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ γεσξγη-

θώλ θαη γεσκνξθνινγηθώλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ από ηνπο καζεηέο. Αθόκε έλα ζέκα 

πνπ δηαπξαγκαηεύηεθε κεηαμύ ησλ ζπλέδξσλ ήηαλ ν εκπινπηηζκόο ηνπ ιεμηινγίνπ. 

Θεηηθόηαην ζηνηρείν απνηειεί θαη ν ηξόπνο νξγάλσζεο ηνπ ζπλεδξίνπ, ν νπνίνο δελ 

απνηεινύληαλ απνθιεηζηηθά από εηζεγήζεηο αιιά θαη από δηάινγν κεηαμύ ησλ αθξν-

αηώλ θαη ηνπ εηζεγεηή. Δπίζεο ε ζύλνςε όισλ ησλ παηδαγσγηθώλ πξνηάζεσλ ζε έλα 

αλαθεθαιαησηηθό ζπκπέξαζκα πξνζέθεξε ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζαθείο ζεσξεηηθέο 

βάζεηο νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. Αθόκε ζεκαληηθόηεξε πηπρή ηνπ ζπλεδξίνπ 

ήηαλ νπσζδήπνηε νη πξαθηηθέο δηδαζθαιίεο από εθπαηδεπηηθνύο ηεο πξάμεο κε πςε-

ιά πξνζόληα, ώζηε νη πην άπεηξνη ησλ Γηδαζθάισλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ηξόπν εθαξ-

κνγήο ηεο ζεσξίαο ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξαγκαηηθόηεηα. 

    Ο ηνπηθόο ηύπνο, όληαο νγθσδέζηαηνο, παξέρεη ζηνλ αλαγλώζηε πιήζνο πιεξνθν-

ξηώλ γηα ην ηζηνξηθό πιαίζην ππό ην νπνίν ε Κξεηηθή πνιηηεία νξγάλσλε ηελ εθπαί-

δεπζε ησλ παίδσλ ηεο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

«ΠΣΤΥΕ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΝ ΣΟΠΙΚΟ ΣΤΠΟ» 

 

    Ο ηνπηθφο ηχπνο ησλ Υαλίσλ παξέρεη αθεηδψο ζηα θχιια ηνπ πιεξνθνξίεο φζνλ 

αθνξά ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη εηδήζεηο απφ φιε ηε λήζν, ηελ Διιάδα αιιά θαη ην ε-

μσηεξηθφ. Δπηθεληξψλνπκε ηελ πξνζνρή θαη κειέηε καο ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθν-

ξνχλ ζηα Υαληά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε γεσξγία, ζηελ εκπνξηθή θίλεζε ζην ιηκέ-

λα Υαλίσλ, ζηελ παξνπζία ησλ δηεζλψλ ζηξαηεπκάησλ ζην ιηκάλη ηεο νχδαο, ζηελ 

νξγάλσζε ησλ ηαρπδξνκείσλ, ζηηο εθινγέο ηνπ 1901, ζηνλ εθινγηθφ λφκν θαη ζηελ 

πξψηε θξεηηθή βνπιή. Αλαιχνληαο φιεο ηηο παξαπάλσ φςεηο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

πέξα απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηεθηαηλφκελα, ζέινπκε λα απνδψζνπκε ιεπηνκεξψο ην η-

ζηνξηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ε Πνιηηεία πξνζπαζνχζε λα νξγαλψζεη ηελ εθπαί-

δεπζε ησλ ηέθλσλ ηεο. 

 

2.1  Η γεωργία. 

 

    ην λνκφ Υαλίσλ αιιά θαη ζε φιε ηε λήζν νη γεσξγνί δηήγαγαλ ηα έηε 1900-1901 

κε ζνβαξφηαηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ Σξάπεδα Κξήηεο, κε έδξα ηα Υαληά
1
, α-

δπλαηνχζε λα πξνζέιζεη σο αξσγφο ζηηο αγξνηηθέο αλάγθεο γηα δαλεηζκφ έρνληαο 

εμαληιήζεη φ,ηη ππαγνξεπφηαλ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαηάζηαζε ηελ νπνία πηζηνπνί-

εζε θαηά ηηο αξρέο ηνπ 1901 ν αθειιαξίνπ, δηνηθεηήο ηνπ ηδξχκαηνο. Δπηπιένλ δελ 

κπνξνχζε λα δηαζέζεη άιια απφ ηα θεθάιαηά ηεο ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα δηαθν-

ξεηηθή ρξήζε. Οη αηηήζεηο πξνο ηελ ηξάπεδα απφ ηηο επαξρίεο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ 

γεσξγηθνχ θφζκνπ θαηαδείθλπαλ πσο νη γεσξγηθέο ηάμεηο είραλ αλάγθε αξσγήο, δηφηη 

αιιηψο ζα θαηαζηξέθνληαλ μεθηλψληαο ζπλδηαιιαγέο πάιη κε ηνθηζηέο ή πνπιψληαο 

ηελ πεξηνπζία ηνπο. Ο γεσξγφο εθείλε ηελ πεξίνδν φθεηιε ζηνλ έκπνξν ή ζηνλ ηνθη-

ζηή, πιήξσλε ηφθνπο ππέξνγθνπο θαη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα απαιιαγεί, δηφηη ν αγξφο 

θαη νη ειαηψλεο δελ είραλ απφδνζε. Ζ ζπλδξνκή γηα λα αλαθχςνπλ νη πέλεηεο έπξεπε 

λα έξζεη «έμσζελ», ζχκθσλα κε ηε ραληψηηθε εθεκεξίδα «Πατρίς». Ζ Κπβέξλεζε 

απφ ηελ πιεπξά ηεο φθεηιε λα κειεηήζεη εθ ηνπ πιεζίνλ ηηο αλάγθεο ηνπ αγξνηηθνχ 

                                                
1
 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», έηνο Α, αξηζ.37, Δλ Υαλίνηο ηε 12 

Μαΐνπ 1899, ζει.1. 
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θφζκνπ θαη λα κεξηκλήζεη ζπζηεκαηηθφηεξα ππέξ ηνπ παξαγθσληζκέλνπ αγξφηε. Δάλ 

είρε πιήξε ηδέα ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο ηνπ, δελ ζα εθθξεκνχζε ην δήηεκα ηεο 

γεσξγηθήο πξνζηαζίαο θαη ζα βξηζθφηαλ κέζν ηθαλφ γηα λα πξνιεθζεί ε επαπεηινχ-

κελε γεσξγηθή θξίζε ζην λεζί. Σα δχν εθαηνκκχξηα πνπ δηέζεζε ε Σξάπεδα Κξήηεο 

ππέξ απηνχ δελ ήηαλ αξθεηά νχηε γηα ηηο επηηαθηηθφηεξεο αλάγθεο ηνπ. Ζ πξνζσξηλή 

αλαζηνιή ρξεψλ θαη ε ίδξπζε εηδηθήο Γεσξγηθήο Σξάπεδαο ήηαλ δπν πξνηάζεηο γηα 

ηελ νξγάλσζε ηεο γεσξγηθήο ηάμεο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε ήηαλ ζηε δηθαηνδνζία 

ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ ζψκαηνο, ελψ ε δεχηεξε, κε ηελ πνιχ θαιή νξγάλσζε ηνπ 

Κνηλσθεινχο Σακείνπ, δε θαηλφηαλ πηα νπηνπηθή. Καη νη δχν ιχζεηο σζηφζν ήηαλ 

ρξνλνβφξεο, ηελ ίδηα ψξα πνπ νη αλάγθεο απαηηνχζαλ άκεζε αξσγή, έζησ θαη κεξηθή. 

Ο γεσξγφο έπξεπε λα βνεζεζεί επεηγφλησο, ψζηε λα πξνιάβεη ηελ απαιινηξίσζε ηνπ 

αγξνχ ηνπ απφ ηνλ ακείιηθην δαλεηζηή ή ηελ απνρέξζσζή ηνπ ιφγσ έιιεηςεο κέζσλ 

θαιιηέξγεηαο. Ο δηνηθεηήο ηεο Κξεηηθήο Σξάπεδαο είρε ππνβάιιεη πξφηαζε ζηελ Κπ-

βέξλεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ίδξπκα δεηνχζε άδεηα λα ζπλάςεη εμσηεξηθφ δά-

λεην κε πξνυπφζεζε λα επηηξεπφηαλ ε αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ ησλ ελππφζεθσλ δαλεί-

σλ ζε 7%, αχμεζε ε νπνία δελ ζα κπνξνχζε, κε ηελ ζχγρξνλε θαηάζηαζε, λα αληηκε-

ησπηζζεί άθνπα απφ ην γαηνθηήκνλα. Οη επηηαθηηθέο φκσο αλάγθεο πίεδαλ ηελ Κπ-

βέξλεζε λα επηηξέςεη ζηελ Σξάπεδα λα ζπλάςεη απηφ ην δάλεην, αθνχ ν γαηνθηήκν-

λαο, αληί λα αθελφηαλ ζηηο δηαζέζεηο ηνπ ηνθηζηή, ζα δαλεηδφηαλ ρξενιπηηθά κε 1% 

πεξηζζφηεξν. Οη αλάγθεο ηνπ γεσξγνχ ήηαλ άκεζεο θαη αλ ηνπ αλνηγφηαλ κηα ζχξα 

ρξεκάησλ κε επηηφθην απμεκέλν θαηά 1%, ζα ήηαλ πξνηηκφηεξε απφ κηα ηνθνγιπθηθή 

ππέξβαζε
2
.    

    Λφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο Κξεηηθήο Σξάπεδαο λα ρνξεγήζεη θηεκαηηθά δάλεηα απφ 

ηηο αξρέο ηνπ 1901 θαη κεηά,  θάηνηθνη ησλ επαξρηψλ έζηειλαλ επηζηνιέο ζηα γξαθεία 

ηεο ραληψηηθεο εθεκεξίδαο «Παηξίο» πνπ είραλ σο δήηεκα απνθιεηζηηθά ην δαλεηζκφ. 

ηηο επηζηνιέο απηέο πεξηγξάθνληαλ νη αλάγθεο ηνπ αγξνηψλ, αλάγθεο πνπ ήιπηδαλ 

λα ζεξαπεχζνπλ κε ηελ ζχλαςε δαλείσλ επλντθφηεξσλ απφ απηά πνπ ηνπο πξνζέθε-

ξαλ νη ηνθηζηέο κε 12 έσο 15% ηφθν ή θαη πεξηζζφηεξν αθφκε. Ζ καθξά ζεηξά επη-

ζηνιψλ απφ ηηο επαξρίεο πνπ έθηαλαλ ζηα γξαθεία ηεο εθεκεξίδαο έηζη αθξηβψο πα-

ξνπζίαδαλ ηα γεγνλφηα. Ο δηνηθεηήο ηεο Κξεηηθήο Σξάπεδαο αθειιαξίνπ ήηαλ γλψ-

ζηεο ηεο θαηαζηάζεσο θαη είρε ζηελ θαηνρή ηνπ πνιιέο αηηήζεηο ζχλαςεο δαλείσλ 

                                                
2
 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.156, Υαληά, άββαην 24 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.1.  
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απφ θηεκαηίεο. Ζ πιεζψξα ησλ αηηήζεσλ ραξαθηήξηδε ηηο αλάγθεο ηνπ γεσξγηθνχ 

πιεζπζκνχ θαη θαλέξσλε φηη δελ ζεξαπεχηεθαλ κε ηε δηάζεζε 2 πεξίπνπ εθαηνκκπ-

ξίσλ. Γηά ζπλέληεπμεο ηνπ δηνηθεηή ζηελ εθεκεξίδα «Πατρίς» επηβεβαησλφηαλ φηη ηα 

θεθάιαηα γηα ηα θηεκαηηθά δάλεηα είραλ εμαληιεζεί θαη νη πνιίηεο ελεκεξψλνληαλ 

πσο ε Σξάπεδα είρε δηαζέζεη ππέξ ηεο γεσξγηθήο αλάπηπμεο, κε άδεηα ηεο Κπβέξλε-

ζεο, κέξνο ησλ θεθαιαίσλ ηεο πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα δεκφζηα 

έξγα ζηελ Κξήηε. Σαπηφρξνλα φκσο κέζσ ηνπ ηχπνπ επηρεηξνχληαλ λα πξνβιεζεί 

ζηελ θνηλή γλψκε πσο ε Σξάπεδα είρε ηε ιχζε γηα ην πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ αγξνηψλ. Αλάκεζα ζε άιια ζεκεησλφηαλ πσο ε Σξάπεδα πνπ ηδξχζεθε ζηελ 

Κξήηε είρε κφλν εζληθφ ραξαθηήξα θαη ειάρηζηα θεξδνζθνπηθφ, φπσο απνδείθλπε ην 

πνζνζηφ ησλ ηφθσλ ηεο πνπ ήηαλ εθάκηιιν κε απηφ ησλ αγγιηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ αχ-

μεζε ηνπ ηφθνπ ησλ θηεκαηηθψλ δαλείσλ απφ 6 θαη 6 ½ ζε 7 % ήηαλ ην πξνηεηλφκελν 

κέζν απφ ην ίδξπκα γηα λα ζπλερηζηεί ν δαλεηζκφο ζηηο γεσξγηθέο ηάμεηο, πξφηαζε ε 

νπνία είρε ήδε ηεζεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αχμεζε πα-

ξνπζηαδφηαλ σο απαξαίηεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ γηα λα δηαζέζεη ε Σξάπεδα πεξηζζφ-

ηεξα ρξήκαηα ζε θηεκαηηθά δάλεηα έπξεπε θη απηή λα δαλεηζηεί ρξήκαηα έμσζελ, ηα 

νπνία ζα ηα δηέζεηε χζηεξα ζηε λήζν. Ο κεηξηφηεξνο ηφθνο ππφ ηνλ νπνίν κπνξνχζε 

λα δαλεηζζεί ήηαλ απηφο ηεο Αγγιηθήο ηξάπεδαο πνπ δελ ειαηηψλνληαλ θάησ απφ 5%. 

Ο ζρεδηαζκφο φκσο ηεο ζχλαςεο απηνχ ηνπ δαλείνπ φξηδε έλα πεξηζψξην 2% ηνπιά-

ρηζηνλ κεηαμχ ηνπ ηφθνπ πνπ ζα πιεξσλφηαλ θαη εθείλνπ κε ηνλ νπνίν ζα δηαηίζεην 

ην δάλεην. Ο αθειιαξίνπ αλαξσηηφηαλ αλ ε Κξεηηθή θπβέξλεζε ζα ελέθξηλε ηελ 

αχμεζε απηή, ππνζηεξίδνληαο πσο κφλν ηφηε ζα κπνξνχζε λα ζπλάςεη δάλεην γηα λα 

δηαηεζεί ζηνλ ηφπν, αιιηψο ζα ήηαλ αλίζρπξνο γηα νηηδήπνηε. Υξεζηκνπνίεζε έμππλα 

ηνλ ηχπν θαη ηελ θνηλή γλψκε πνπ ζα ελεκεξσλφηαλ σο κνρινχο πίεζεο γηα λα ζπκ-

θσλήζεη ε Κπβέξλεζε. Σν «μη χείρον βέλτιστον» γηα ηνπο Κξεηηθνχο αγξφηεο νη ν-

πνίνη ζα έπξεπε λα αληαπνθξηζνχλ ζε επαρζέζηαην ηφθν ηεο ηάμεσο ηνπ 7%, ζαθψο 

ιηγφηεξν ηνπ 9 θαη ηνπ 12 κε ηνλ νπνίν ζα δαλείδνληαλ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 

ελψ ηελ ίδηα επνρή ζηελ Αγγιία ήηαλ 5 ½%, ζηε Γαιιία 6% θαη ζηελ Διιάδα 7%. 

Γηα ηνλ Γηνηθεηή ν ηφθνο 7% ζηελ Κξήηε δελ ήηαλ επαρζήο, φηαλ κέζσ απηνχ ζα ζε-

ξαπεχνληαλ επείγνπζεο θαη επηηαθηηθέο αλάγθεο ηνπ γεσξγηθνχ θφζκνπ. Τπελζχκηδε 

αθφκε πσο νη κέηνρνη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα δηαζέζνπλ ην ζχλνιν ησλ θεθαιαίσλ ηνπο 

ππέξ ηεο θηεκαηηθήο πίζηεσο, παξαγθσλίδνληαο ηελ εκπνξηθή. Μέρξη εθείλε ηελ ρξν-
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ληθή πεξίνδν νη εξγαζίεο ηεο ηξάπεδαο είραλ πεξηνξηζζεί ζρεδφλ κφλν ζηα θηεκαηηθά 

δάλεηα, γηαηί ε εκπνξηθή θίλεζε ήηαλ εληειψο λεθξή. Καλείο φκσο δελ κπνξνχζε λα 

απνθιείζεη ηελ αλαγέλλεζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο ζην άκεζν κέιινλ, άξα ε Σξάπε-

δα δελ ζα δηθαηνχληαλ λα έρεη θιεηζηέο ηηο πχιεο ηεο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ εκπνξίνπ. 

Ζ εθεκεξίδα «Πατρίς», κέζσ ηεο πξνβνιήο ησλ απφςεσλ ηνπ αθειιαξίνπ, παξνπ-

ζίαδε ζηνπο αλαγλψζηεο κηα ηξάπεδα πνπ ελδηαθεξφηαλ γηα ηηο ιατθέο αλάγθεο ηνπ 

ηφπνπ θαη φηη ε απνθφκηζε θέξδνπο ήηαλ δεπηεξεχσλ ζηφρνο ηεο. Απηφ ην θαίξην δή-

ηεκα γηα ην γεσξγηθφ πιεζπζκφ ηεο λήζνπ ήηαλ πιένλ ζηε δηθαηνδνζία ηεο Κπβέξ-

λεζεο
3
. 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππήξρε ην Κνηλσθειέο Σακείν Κξήηεο πνπ απεπζπλφηαλ ζε 

γεσξγνχο θαη γαηνθηήκνλεο. ε εγθχθιην ηεο Κεληξηθήο Γηεπζχλζεψο ηνπ ζηηο 29 Γε-

θεκβξίνπ 1900, ζεκεησλφηαλ φηη ην Σακείν αλαδηνξγαλψζεθε θαη επαλάξρηζε ηηο εξ-

γαζίεο ηνπ έρνληαο ζθνπφ λα αλαθνπθίζεη ηε γεσξγηθή ηάμε κε παξνρή δαλείσλ. Γηέ-

ζεηε πιένλ ηα θεθάιαηά ηνπ επί ηφθν έμη ηνηο εθαηφ ρξεσιπηηθψο ππφ πξνζεζκία κέ-

ρξη 15 εηψλ θαη επί ππνζήθε αγξνηηθψλ θηεκάησλ. Σν ίδξπκα επαλαιάκβαλε ηηο εξ-

γαζίεο ηνπ ρνξεγψληαο δάλεηα κφλν ζηε γεσξγηθή ηάμε, απφ ηελ θεληξηθή ηνπ Γηεχ-

ζπλζε ζηα Υαληά ή απφ ηα ηέζζεξα ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ζε θαθηά, Ρέζπκλν, Ζξά-

θιεην θαη Λαζίζη. Ζ παξαπάλσ εγθχθιηνο ππνγξάθζεθε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Κνη-

λσθεινχο Σακείνπ Η..Παπαδάθε, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

Η.θαιηζνχλε, Μερκέη παζάθε θαη ην γξακκαηέα Ν.Μ.Μαπξάθε
4
. Σν δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ Κνηλσθεινχο Σακείνπ Κξήηεο είρε ήδε εθιέμεη ηα ζπκβνχιηα ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ηνπ, ππέβαιιε ηελ πξφηαζε ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο ζηελ Αλσηέξα 

Γηεχζπλζε ησλ Δζσηεξηθψλ θαη είρε εγθξίλεη γχξσ ζηα δεθαπέληε γεσξγηθά δάλεηα
5
.   

    Οη αγξνηηθνί πιεζπζκνχ ζσξεδφλ έζπεπδαλ ζην Κνηλσθειέο Σακείν γηα λα ζπλά-

ςνπλ δάλεηα. Σν Σακείν εμαηηίαο ησλ πνιιψλ ζπλαπηφκελσλ δαλείσλ θαη ησλ αηηή-

ζεσλ γηα παξαρψξεζε ηέηνησλ εμάληιεζε ηα ρξήκαηά ηνπ θαη ζα έπαπε λα ρνξεγεί 

δάλεηα. Ζ κεγάιε απηή δήηεζε ήηαλ απφδεημε ηεο θνβεξήο πελίαο πνπ κάζηηδε ηνπο 

αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ αιιά θαη ηεο Νήζνπ επξχηεξα
6
.  

                                                
3
 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.156, Υαληά, άββαην 24 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.1, 2. 

4
 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.145, Υαληά, Πέκπηε 4 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1, 3.  

5
 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.142, Υαληά, άββαην 20 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1.  

6
 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.144, Υαληά, Πέκπηε 25 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.2.  
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    Ο δεκφζηνο πινχηνο θαη ε ηδησηηθή εκπνξηθή θίλεζε δεκηψζεθαλ απφ ηελ απνξία 

ησλ γεσξγηθψλ πιεζπζκψλ. Οη αγξφηεο ηδηαίηεξα ζηα νξεηλά ηκήκαηα ηνπ λνκνχ 

βξίζθνληαλ ζε πιηθή θαηάπησζε ηέηνηα, ψζηε ε ππνζηήξημε απφ ηελ θπβέξλεζε ήηαλ 

επηβεβιεκέλε. Αθνχ δηέζεζαλ θαη ηηο ειάρηζηεο νηθνλνκίεο ηνπο γηα ηελ αγνξά ησλ 

θηεκάησλ ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ππέζηεζαλ ηηο δεηλέο ζπλέπεηεο ηεο θαθήο παξαγσ-

γήο γηα ην έηνο 1900 θαη ησλ ζπκθνξψλ ησλ αηγνπξνβάησλ ηνπο, είραλ πεξηέιζεη 

πιένλ ζε πξαγκαηηθή αλάγθε. Ζ ακείιηθηε θαηαδίσμε ησλ δαλεηζηψλ ηνπο ήηαλ έλα 

αθφκε πξφζθνκκα. Μηα Γεσξγηθή Σξάπεδα ζα κπνξνχζε λα παξάζρεη ελίζρπζε ψζηε 

λα αλαθάκςνπλ νη γεσξγηθνί πιεζπζκνί. Ζ θαιή πξνθαηαξθηηθή νξγάλσζε ηνπ Κνη-

λσθεινχο Σακείνπ απνηεινχζε ηε βάζε κηαο κέιινπζαο ηξάπεδαο ηέηνηνπ είδνπο θαη 

ε ζχζηαζή ηεο είρε πιένλ αλαδεηρζεί σο απαξαίηεηε. Σν Κνηλσθειέο Σακείν κε θε-

θάιαηα δηαηεζεηκέλα θαη κε πάλσ απφ 70 ρηιηάδεο ιίξεο απνηεινχζε ππξήλα, ζηνλ 

νπνίν αλ πξνζζέηνληαλ θαη κηα θπβεξλεηηθή αξσγή εμαγφκελε απφ επξσπατθφ δάλεη-

ν, ζα δεκηνπξγνχληαλ θεθάιαην 2 εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ, εληζρπκέλν απφ ηε γελη-

θφηεξε πξνζηαζία ηνπ δεκνζίνπ. Σν πνζφ απηφ ήηαλ επαξθέο γηα ηηο πξψηεο γεσξγη-

θέο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ θαη ε Βνπιή έπξεπε λα ζπδεηήζεη επξχηεξα ην δήηεκα ηνχην
7
.         

    Ζ πελία ηνπ γεσξγηθνχ πιεζπζκνχ ηεο λήζνπ ήηαλ γεγνλφο κε ηελ Πνιηηεία λα 

κελ απνηξέπεη απηή ηελ πησηηθή πνξεία
8
.  Φπζηθά ην θιίκα θαη ην έδαθνο ηεο λήζνπ 

δελ κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ αίηηα παξαθκήο, αθνχ ήηαλ άξηζηα. Ζ πελία ηνπ γε-

σξγηθνχ πιεζπζκνχ έπξεπε λα απνδνζεί επίζεο ζηελ άγλνηα θαη αδηαθνξία πνπ επη-

θξαηνχζε ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο ληφπηνπο παξαγσγνχο σο πξνο ηε ζπζηεκαηηθή θαι-

ιηέξγεηα θαη εθκεηάιιεπζε. Καηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ηφηε πνπ 

ην παξφλ θαη ην κέιινλ παξείραλ εγγχεζε αζθάιεηαο, επηβαιιφηαλ λα γίλνπλ αλα-

πηχμεηο ζπζηεκαηηθέο θαη αλάινγεο ησλ ζχγρξνλσλ-επξσπατθψλ πξνφδσλ ηεο γεσξ-

γίαο θαη ηεο ζπλαθνχο βηνκεραλίαο. Αληίζεηα, θαηά ηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο Κξεηη-

θήο πνιηηείαο, ζε φιε ηε κεγαιφλεζν επηθξαηνχζαλ αξρέγνλνη ηξφπνη θαη άινγεο έ-

μεηο ζηελ θαιιηέξγεηα θαη επεμεξγαζία ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, νη νπνίεο έπξεπε 

λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο, κεζνδηθέο θαη επηζηεκνληθέο. ην γεσξγηθφ πιεζπ-

ζκφ δελ ππήξρε γλψζε αιιά νχηε πξνδηάζεζε πξνο απηή. Έπξεπε φκσο λα θαηαλνή-

ζεη φηη ε γεσξγία θαη ε βηνκεραλία είλαη νη θχξηεο αξηεξίεο κηαο ρψξαο θαη ε νηθνλν-

κηθή επεμία ηεο ηειεπηαίαο εμαξηάηαη απφ ηελ πγηή ή λνζνγφλν θαηάζηαζή ηνπο. Δί-

                                                
7
 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.145, Υαληά, άββαην 27 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1.  

8
 Βι. φ.π. 
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λαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην πνζφ ηνπ ρξπζνχ πνπ ζα εηζξεχζεη ζε κηα ρψξα, ην ν-

πνίν κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

ιαψλ θαη ηεο πιηθήο ηνπο επεκεξίαο. Γηα ηνπο παξαγσγνχο πνπ δπζπηζηνχζαλ πξνο 

θάζε λεσηεξηζκφ έπξεπε ε Κπβέξλεζε λα παξέκβεη κε κέηξα επηκνξθσηηθά, πξνηξε-

πηηθά, ελζαξξπληηθά ζηελ αξρή θαη εμαλαγθαζηηθά σο έζραηε ιχζε
9
. Πάλησο ηελ ίδηα 

πεξίνδν ζηηο ηξεηο αλψηεξεο ηάμεηο ησλ Αλψηεξσλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ, νη καζεηέο 

δηδάζθνληαλ Γεσξγηθέο εξγαζίεο γηα 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη γεληθά ζηα ζρνιεία 

ησλ αξξέλσλ δηδάζθνληαλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο Γεσξγηθά καζήκαηα. ηα Αλψηεξα 

Παξζελαγσγεία νη καζήηξηεο ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ (Ε, Δ, η) δηδάζθνληαλ, 

αληί γηα Γεσξγηθέο εξγαζίεο, αλζνθνκία θαη ζεξνηξνθία 1 ψξα ηελ εβδνκάδα
10

.    

    Ζ γαιιηθή εθπαίδεπζε κπνξνχζε λα απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, αθνχ 

μφδεπε θάζε έηνο γηα ηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε 5 εθαηνκκχξηα θξάγθα. Δίρε μερσξη-

ζηφ Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 11 αλψηεξεο ζρνιέο απφ ηηο νπνίεο μερψξηδε ην Institut 

National Agronomique,  41 πξαθηηθέο ζρνιέο Γεσξγίαο, 52 ζηαζκνχο θαη εξγαζηήξηα 

Αγξνλνκηθά – Οηλνινγηθά θαη 1 ζηαζκφ ακπεινπξγηθφ. Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ 

1891 απφ ηα 37 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα Γάιισλ απαζρνινχληαλ ζηε γεσξγία 

17.500.000, δειαδή ην 48%. ηελ ππφινηπε Δπξψπε ην πιήζνο ησλ Γεσξγηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ ρνιψλ αλά ρψξα ήηαλ ην αθφινπζν: Γεξκαλία 176, Αγγιία 201, Απ-

ζηξία 319, Ρσζζία 250, Ηηαιία 289, Διβεηία 199, νπεδία 195, Γαλία 137, Οιιαλδία 

128, Βέιγην 52, Ρνπκαλία 52 θαη Διιάδα 1.      

    Όζνλ αθνξά ηα ακπεινπξγηθά πξντφληα, ε Κξήηε ιφγσ ζεξκνχ θιίκαηνο θαη πξφ-

ζθνξνπ εδάθνπο έπξεπε απφ ηα ακπέιηα λα έρεη κεγάιν ρξεκαηηθφ φθεινο. Δάλ φκσο 

νη πεξηζηάζεηο δελ ην είραλ επηηξέςεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, έπξεπε λα επηζχξεη ηελ 

πξνζνρή ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ θεθαιαηνχρσλ, ψζηε κε ηελ εηζαγσγή επγελέ-

ζηεξσλ θιηκάησλ (ζνπιηαλίλαο, κνζράηνπ θ.η.ι.) θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο νηλν-

πνίεζεο, λα παξάγνληαλ νίλνη εθάκηιινη ησλ Γαιιηθψλ επηηξαπέδησλ θαη ησλ Ηζπαλη-

θψλ επηδνξπίσλ αληί ησλ παξνληηθψλ κε εκπνξεπνκέλσλ
11

. χκθσλα κε επηηφπηεο 

κειέηεο ζηελ Κξήηε, ζε θάπνηα κέξε ήηαλ δπλαηφλ λα παξαρζνχλ πςειήο πνηφηεηαο 

νίλνη θαη κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο πνηθηιίεο, αιιά κε εηδηθή νηλνπνίεζε. Οη παξαγφκε-

                                                
9
 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.158, Υαληά, Πέκπηε 1 Μαξηίνπ 1901, ζει.1. 

10
 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.11, Δλ 

Υαλίνηο ηε 18 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.66, 67, 68. 
11

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.158, Υαληά, Πέκπηε 1 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
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λνη νίλνη ιφγσ ηεο έιιεηςεο ησλ ζηνηρεησδψλ θαλφλσλ ηεο νηλνπνηίαο ήηαλ ιίαλ θνη-

λήο πνηφηεηαο. Δπίζεο ιφγσ ηνπ θιίκαηνο ήηαλ πινπζηφηαηνη ζε νηλφπλεπκα, ελψ ε 

εηζαγσγή γχςνπ ζηνλ νίλν θαηά κεγάια πνζά είρε βιαβεξή επηξξνή ζηε δεκφζηα π-

γεία, σο αίηην αιθννιηζκνχ θαη άιισλ ζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ ζην ζηνκάρη θαη ζηα 

λεθξά. Δπηπιένλ ππνβίβαδε ηε ιεπηφηεηα ηνπ νίλνπ θαζηζηψληαο ηνλ θαηά άξσκα θαη 

γεχζε θαηψηεξν
12

. Πξντφληα ηεο νηλνπνηίαο είλαη επίζεο ε νηλνπλεπκαηνπνηία θαη 

πνηνπνηία. Καη νη δπν απηνί θιάδνη βξίζθνληαλ φρη ζε θνιαθεπηηθή θαηάζηαζε δηφηη 

εθηφο ησλ δπν εξγνζηαζίσλ νηλνπλεχκαηνο ζην Ζξάθιεην, φπνπ παξαγφηαλ νηλφ-

πλεπκα ζηαθχιεο αλεθηφ κελ αιιά επηδερφκελν βειηίσζεο, ζην ππφινηπν ηεο λήζνπ 

πεξηνξίδνληαλ ζηελ παξαγσγή ηεο ηζηθνπδηάο. Αλάινγεο ζπνπδαηφηεηαο πξνο ηα 

πξντφληα ηεο ακπέινπ είλαη θαη απηά ηεο ειηάο, δειαδή ην ιάδη θαη ην ζαπνχλη. Σν 

ιάδη ιφγσ ηεο παξακειεκέλεο θαιιηέξγεηαο ηνπ δέληξνπ θαη ηεο πιεκκεινχο θαηεξ-

γαζίαο απέβαηλε ιφγσ πνηφηεηαο θαηάιιειν σο επί ην πιείζηνλ γηα ζαπνχλη
13

. 

    Γεληθά ε βηνκεραληθή θαη γεσξγηθή θαηάζηαζε βξηζθφηαλ ζε λεπηαθή θαηάζηαζε. 

Καθή ζέιεζε απφ ηελ Κπβέξλεζε δελ ππήξρε αιιά έιεηςε ε πείξα θαη ε ηνπηθή κε-

ιέηε, εθ ηεο ειιείςεσο ησλ νπνίσλ φρη κφλν ηίπνηε επηπιένλ δελ επεηεχρζε αιιά δελ 

πξνζηαηεχζεθε θαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Ο πεξνλφζπνξνο κάζηηζε ην 1900 ηνπο 

ακπειψλεο, ηελ ειηά κάζηηδε ν θινηνηξήηεο θαη ην 1901 ε Κπβέξλεζε δελ είρε θξν-

ληίζεη δηα ηελ άθζνλε πξνκήζεηα ζεηηθνχ ραιθνχ θαη ξαληηζηεξίσλ. Σα άξνηξα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ Ζζηφδεηνπ επνρήο θαη ηέρλεο, ελψ ε νδνπνηία δελ δηεπθφιπλε 

ηα κέζα ηεο θαιιηέξγεηαο. Υσξίο νδνπνηία θαη ιηκέλεο ην εκπφξην δελ ζα κπνξνχζε 

λα εληζρπζεί
14

. Ζ αλνκβξία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο απεηινχζαλ κε νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή ηε γεσξγία ζε πεξίπησζε πνπ ζα δηαξθνχζε. Ο θφζκνο απειπηζκέλνο 

θαηέθεπγε ζηηο εθθιεζηαζηηθέο αξρέο νη νπνίεο ηεινχζαλ παξαθιήζεηο θαη έςειλαλ 

επρέο γηα λα κεηαβιεζεί ε θαηάζηαζε
15

.  

    H επηδσνηία πξνθάιεζε, εθηφο απφ ηηο δεκηέο ζηνπο ηδηψηεο, απψιεηα πεξίπνπ 

600.000 δξαρκψλ ζην Γεκφζην ηακείν, πνζφ ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη 

δεκηέο ηνπ εκπνξίνπ, θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Σν πνζφλ απηφ ππνινγίζηεθε 

απφ ηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη νθεηιφηαλ ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

                                                
12

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.159, Υαληά, Πέκπηε 3 Μαξηίνπ 1901, ζει.1. 
13

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.160, Υαληά, Σξίηε 6 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
14

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.161, Υαληά, Πέκπηε 8 Μαξηίνπ 1901, ζει.1. 
15

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.165, Υαληά, άββαην 17 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
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θξεηηθψλ δεξκάησλ απφ ηελ Δπξψπε, γηαηί ζεσξήζεθαλ κνιπζκέλα απφ ηε λφζν. Σν 

πνζφ απηφ έπξεπε λα εθπέζεη απφ ηα πξνυπνινγηζζέληα έζνδα
16

.          

    Σν Ζγεκνληθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα πξαγκαηνπνηήζεη πξφγξακκα εθπνηήζεσο 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ησλ θξνπξηδίσλ, ησλ γλσζηψλ ππφ ην φλνκα «Πχξγνη», πνπ είραλ 

ηδξπζεί απφ ηηο Σνπξθηθέο ηξαηησηηθέο Αξρέο ζε φιε ηε λήζν κεηά ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1866, απφθαζε πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκν Δθεκεξίδα ηεο Κξεηηθήο Πνιη-

ηείαο. Ζ Κπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο δαπάλεζε 40 εθαηνκκχξηα θξάγθα γηα ηελ αλέ-

γεξζε απηψλ ησλ πχξγσλ. Μεηά ηε θπγάδεπζε ηνπ θαηαθηεηή νη πχξγνη, πνπ είραλ 

ηδξπζεί σο έξεηζκά ηνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα νη πεξηνρέο ηνπο ζα πσινχληαλ σο αγξνί 

θαη έηζη ζα παξαδίδνληαλ ζηνπο Κξήηεο γεσξγνχο
17

. Σα ιίζηλα καπζσιεία, πξνπχξ-

γηα ππέξ ηεο ηπξαλλίαο πνπ πςψλνληαλ ζε θνηιάδεο, νξνπέδηα θαη φξε ηεο απειεπζε-

ξσκέλεο λήζνπ, ζα πεξηέξρνληαλ ζε ιίγν ζηε δηθαηνδνζία ηεο ζθαπάλεο. Καηφπηλ, 

φηαλ ην άξνηξν ζα δηεξρφηαλ άλσζελ απηψλ, ε ειεπζεξία θαη ε εηξήλε ζα θαηέιπαλ 

έλα αθφκε κλήκα ηεο δνπιείαο, φπνπ παιαηφηεξα ηα φπια πξνθάιεζαλ ζθαγή θαη 

εξήκσζε
18

.     

    ηηο αξρέο ηνπ 1901 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Υαλίσλ απνθάζηζε ην δηνξηζκφ α-

γξνθπιάθσλ ζηελ αγξνηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ, πηεδφκελν απφ ηα πνιιά παξάπν-

λα ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηα θαζεκεξηλά πεξηζηαηηθά αγξνηηθψλ δεκηψλ. Ζ απφθαζε 

απηή ηνπ πκβνπιίνπ ζα ππνβαιιφηαλ ζηελ Κπβέξλεζε πξνο έγθξηζε
19

. Ο ιαφο ήζε-

ιε λα ηνπ αθεζεί ην δηθαίσκα ηεο εθινγήο θαη ηεο αληηκηζζίαο ησλ αγξνθπιάθσλ ηνπ, 

φπσο γηλφηαλ παιηφηεξα. Ήζειε λα βξίζθεη απηφο ηνπο αγξνθχιαθεο, λα ζπκθσλεί 

θαη λα ηνπο πιεξψλεη κε ηελ έγθξηζε ηεο Κπβέξλεζεο. Δπηζπκνχζε λα κελ επεκβαί-

λεη ην δεκφζην θαλνλίδνληαο δηπιάζην κηζζφ εηο βάξνο ηνπ ιανχ. Οη πνιίηεο ζηε ζπ-

γθεθξηκέλε πεξίπησζε δεηνχζαλ απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζε ηέηνηνπ είδνπο 

δεηήκαηα ζα ζπλήζηδε ην ιαφ λα κεξηκλά πεξί ηνπ εαπηνχ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. 

ην παξειζφλ νη αγξνθχιαθεο δηνξίδνληαλ απφ ηηο θνηλφηεηεο θάζε ρσξηνχ νη νπνίεο 

θαλφληδαλ θαη ηε κηζζνδνζία ηνπο, πάληνηε ζε είδνο θαη κε ηξφπν πνπ δελ επηβάξπλε 

ην θησρφ αγξφηε. Ζ λέα πνιηηεία επελέβε ζην δήηεκα απηφ θαη δελ ην θαλφληζε κε 

βάζε ην έζηκν πνπ επηθξαηνχζε, αιιά ην ηξνπνπνίεζε. Οη αγξνηηθνί πιεζπζκνί ήηαλ 

                                                
16

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.188, Υαληά, άββαην 12 Μαΐνπ  1901, ζει.3 θαη έηνο Β, α-

ξηζ.189, Υαληά, Γεπηέξα 14 Μαΐνπ 1901, ζει.3. 
17

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.136, Υαληά, άββαην 6 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.2.   
18

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.137, Υαληά, Σξίηε 9 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1.  
19

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.141, Υαληά, Πέκπηε 18 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.2.   



281 
 

εχπνξνη ζε φια αιιά φρη ζην ρξήκα. Μπνξεί λα ζηεξνχληαλ θαη κηαο κφλν δξαρκήο 

ζε ρξήκα, ελψ νη απνζήθεο ηνπο ήηαλ γεκάηεο κε ζηηεξά, νίλν θαη ιάδη. Με απηά ηα 

δεδνκέλα ε κεηαηξνπή ηνπ λφκνπ πεξί αγξνθπιάθσλ, κε ηελ νπνία ε αληηκηζζία ηνπο 

θαλνληδφηαλ ζε ρξήκα, ήηαλ ιίαλ επαρζήο γηα ηνλ ρσξηθφ. χκθσλα κε ην λφκν ηα 

ρσξηά ππνρξεψλνληαλ λα πιεξψλνπλ 400 έσο 500 δξαρκέο εηεζίσο γηα ηνπο αγξνθχ-

ιαθέο ηνπο θαη θαηαινγηδφηαλ πνζφ κεηαμχ ησλ 5-6 δξαρκψλ ζε έθαζην δεκφηε ηνπο. 

Πξφηεξα ππήξρε ην ζχζηεκα ακνηβήο ησλ αγξνηψλ ζε είδνο, δειαδή ιάκβαλαλ νξη-

ζκέλε πνζφηεηα ζίηνπ, νίλνπ θαη ειαίνπ απφ θάζε αγξφηε, κε απνηέιεζκα ν θφξνο 

λα  πιεξψλεηαη άλεηα θαη επράξηζηα. Με ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε ρξήκα, φιεο ζρεδφλ 

νη αγξνηηθέο ηάμεηο θαη ηδίσο νη πην θησρέο, πνπ ήηαλ θαη νη πνιππιεζέζηεξεο, δπζα-

λαζρεηνχζαλ γηα ηνλ θφξν απηφ ηνλ νπνίν δπζθνιεχνληαλ λα πιεξψζνπλ
20

.  

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Ζ Κξεηηθή Σξάπεδα, εθκεηαιιεπφκελε ηελ αδπλακία ηεο Πνιηηείαο λα ζπλδξάκεη 

νηθνλνκηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο, πξφηεηλε ζχλαςε εμσηεξηθνχ δαλείνπ κε 

απμεκέλν επηηφθην, πνπ ζα απνπιήξσλε ε γεσξγηθή ηάμε, ε νπνία  ζα έπξεπε λα αη-

ζζάλεηαη «επγλσκνλνχζα» επεηδή ζψζεθε απφ ηνπο ηνθνγιχθνπο. ηνλ αληίπνδα ε 

εθθνιαπηφκελε Γεσξγηθή Σξάπεδα, σο αλαζπζηαζέλ Κνηλσθειέο Σακείν, αδπλαηνχ-

ζε θαη εθείλε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ γεσξγηθνχ 

πιεζπζκνχ. Ζ Κπβέξλεζε θαινχληαλ, εθφζνλ ην επηζπκνχζε, λα εληζρχζεη κε επξσ-

πατθφ δάλεην ην Κνηλσθειέο Σακείν.    

    Ζ εθεκεξίδα «Παηξίο», φξγαλν ηεο πξηγθηπηθήο απιήο, αθνχ πξψηα αλέδεημε σο 

ιχζε γηα ηε γεσξγηθή αλάθακςε ηε ζχλαςε εμσηεξηθνχ δαλείνπ κε πξσηνζηάηεο ηελ 

Κξεηηθή Σξάπεδα θαη ην Κνηλσθειέο Σακείν, εμαπέιπζε απφ ηα θχιια ηεο επίζεζε 

κεησπηθή ζηε γεσξγηθή ηάμε, ραξαθηεξίδνληάο ηελ νπηζζνδξνκηθή, πξνζθνιιεκέλε 

ζε κε απνδνηηθέο κεζφδνπο παξαγσγήο, νη νπνίεο ππνβίβαδαλ ηελ πνηφηεηα ηνπ νίλνπ 

θαη ηνπ ειαίνπ. Ζ κε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, θαζψο θαη ε αζζέλεηα ζηα δψα δελ απέθεξε ηα αλακελφκελα θέξδε ζην 

δεκφζην ηακείν. 

    Καηά ην έηνο 1900 ε Πνιηηεία είρε επελδχζεη ζηε γεσξγία 113.200 δξαρκέο γηα 

εκςπρψζεηο θαιιηεξγεηψλ θαπλνχ, ακπεινπξγίαο, ειαηνπξγίαο, ηπξνθνκίαο θ.ά., θα-

                                                
20

 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.143, Υαληά, Σξίηε 23 Ηαλνπαξίνπ 1901, ζει.1.   
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ηαπνιέκεζε θπηηθψλ παζήζεσλ ή εληφκσλ θαη αξδεπηηθά έξγα. ε ζπλνιηθά έμνδα 

6.281.277 δξαρκψλ ε ελίζρπζε ηεο γεσξγίαο ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1,8% ηνπ πξνυπν-

ινγηζκνχ ησλ εμφδσλ γηα ηε ρξήζε 1900
21

. Δίλαη μεθάζαξν πσο γηα ηνκείο παξαγσ-

γήο φπσο ν αγξνηηθφο θαη ν θηελνηξνθηθφο πνπ είλαη αληαπνδνηηθνί ππήξραλ πνιιά 

πεξηζψξηα αχμεζεο ηεο νηθνλνκηθήο επέλδπζεο απφ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο. Οπνηαδή-

πνηε θέξδε ηνπ δεκφζηνπ ηακείνπ απφ ηελ αχμεζε ηεο αγξνηηθήο θαη θηελνηξνθηθήο 

παξαγσγήο, κέζσ άκεζσλ θφξσλ, θφξσλ θαηαλαιψζεσο, ηεισληαθψλ δαζκψλ εμα-

γσγήο, κηζζψζεσλ δεκνζίσλ θηεκάησλ ή αθαιιηέξγεησλ εθηάζεσλ, ζα κπνξνχζαλ 

λα επελδπζνχλ πάιη ζηνπο ίδηνπο ηνκείο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε αιιά θαη ζηελ παη-

δεία κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο. Όπσο αθξηβψο ε εθπαίδεπ-

ζε, έηζη θαη ε γεσξγία απνηεινχζε απαηηεηηθφ θαη πξνβιεκαηηθφ πεδίν κε άκεζε α-

λάγθε γηα ρξεκαηνδνηηθή επέλδπζε απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο. ηελ πεξίπησζε 

ηεο γεσξγίαο, επηπξφζζεην ελδηαθέξνλ επελδπηηθφ είραλ ήδε θαηαζέζεη ε Σξάπεδα 

Κξήηεο θαη ην Κνηλσθειέο Σακείν, απαηηψληαο φκσο ηελ θπβεξλεηηθή ζπλαίλεζε.       

 

                     

 

              

                                                
21

 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο β, αξηζ.30, Δλ 
Υαλίνηο ηε 15 Απξηιίνπ 1901, ζει.185, 221, 222.  
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2.2  Η εμπορική κίνηζη και η παρουζία διεθνών ζηραηευμάηων. 

 

       Η εκπνξηθή θίλεζε ζην ιηκέλα Υαλίσλ θαηά ην 1900 ππνιείθζεθε ηεο αληίζηνη-

ρεο ηνπ 1899, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ε Κπβέξλεζε έπξεπε λα κεξηκλήζεη γηα δήηεκα ην 

νπνίν απεηινχζε λα θαηαδηθάζεη ζε απξαμία ηε θησρή λαπηηιία θαη λα ξίμεη ηνπο 

λαπηηθνχο ζε έζραηε έλδεηα. Σν δήηεκα απηφ αθνξνχζε ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία 

«Δζληθή», ζηελ νπνία αζθάιηδαλ ηα απνζηειιφκελα εκπνξεχκαηά ηνπο ζην εμσηεξη-

θφ φζνη αζρνινχληαλ κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην κε ηζηηνθφξα ππφ θξεηηθή ζεκαία. 

Μεηά ηε δηάιπζε απηήο ηεο αζθαιηζηηθήο, νη ππφινηπεο εηαηξείεο αξλνχληαλ λα α-

ζθαιίζνπλ ηα εκπνξεχκαηα επί ηζηηνθφξσλ ππφ θξεηηθή ζεκαία θαη ηα ίδηα ηα πινία. 

Απηφ ζπλέβαηλε γηαηί νη πινίαξρνη ησλ ελ ιφγσ πινίσλ δελ ήηαλ δηπισκαηνχρνη, ελψ 

απηά ηα ίδηα ηα πινία δελ είραλ εμεηαζζεί λφκηκα απφ εηδηθή επηηξνπή λενγλσκφλσλ 

θαη έηζη δελ είραλ θαηαηαρζεί ζε θιάζεηο. Σν λφκηκν πηζηνπνηεηηθφ ηεο θιάζεσο  ή-

ηαλ απαξαίηεην γηα λα αζθαιηζηνχλ ζε νπνηαδήπνηε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Όζνλ 

αθνξά ην πξψην πξφβιεκα δελ κπνξνχζε λα ζηεξηρζεί σο εκπφδην, δηφηη νη ίδηεο αξ-

λνχκελεο αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο αζθάιηδαλ εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαλ απφ η-

ζηηνθφξα κε ηνπο ίδηνπο πινηάξρνπο ρσξίο δίπισκα, αιιά ππφ ηνπξθηθή ζεκαία. Α-

λαθνξηθά κε ην δεχηεξν πξφβιεκα δελ ήηαλ δχζθνιν λα εμνκαιπλζεί κε ηνλ θαηαξ-

ηηζκφ κηαο λφκηκεο επηηξνπήο λενγλσκφλσλ απφ ηελ Κπβέξλεζε. Σν δήηεκα απηφ, 

φζν παξέκελε άιπην, απεηινχζε ηελ πεληρξή θξεηηθή λαπηηιία θαη επεξέαδε ζνβαξά 

ην εμαγσγηθφ εκπφξην
1
. 

    Σν ιηκελαξρείν
2
 Υαλίσλ θαηήξηηζε ιεπηνκεξέζηαηε ζηαηηζηηθή ησλ εκπνξηθψλ 

πινίσλ πνπ θαηέπιεπζαλ ζην ιηκάλη ησλ Υαληψλ φιν ην έηνο 1900. πλνιηθά θαηέ-

πιεπζαλ 693 εκπνξηθά πινία δηαθφξσλ εζληθνηήησλ θαη ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 

328.125 ηφλσλ. Σα αηκφπινηα θαηά εζληθφηεηα ππνδηαηξνχληαλ ζηα εμήο:  

 

 

 

 

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.144, Υαληά, Πέκπηε 25 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.3.  
2 Κεληξηθφο Ληκελάξρεο Κξήηεο ήηαλ ν Μπξνκπέγ Γαλφο ζχκθσλα κε ηνλ πινίαξρν Γθίθα Μπαθάξα, 

ν νπνίνο ζε «Δπραξηζηήξην», πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ εθεκεξίδα «Πατρίς», ηνλ επαηλνχζε δεκφζηα 

γηα ηε ζπλδξνκή ηνπ ζηε ζσηεξία ηνπ πινίνπ ηνπ πνπ είρε εμνθείιεη ζηελ Παιαηά νχδα. Βι. ζηελ 

εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.174, Υαληά, Γεπηέξα 9 Απξηιίνπ 1901, ζει.3.    
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΣΟΝΟΤ 

ειιεληθά 123 31.006 

ηνπξθηθά 104 56.547 

απζηξηαθά 96 104.197 

ηηαιηθά 95 125.882 

αγγιηθά 4 976 

-ΤΝΟΛΟ- 422 318.608 

 

Όια ηα παξαπάλσ αηκφπινηα εμππεξεηνχζαλ ηαθηηθέο γξακκέο πιελ ηξηψλ εθηάθησλ 

πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ άζξνηζκα. Παξαηεξψληαο ηελ εζληθφηεηα ησλ 

αηκφπινησλ πνπ αγθπξνβφιεζαλ ζην ιηκάλη ησλ Υαλίσλ ην 1900, θαίλνληαη νη εκπν-

ξηθέο ζρέζεηο πνπ είρε ε Κξήηε κε ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηελ Απζηξία, ηελ Ιηαιία 

θαη ιηγφηεξν κε ηελ Αγγιία.     

    Σα ππφινηπα πινία πνπ θαηέπιεπζαλ ζηα Υαληά ήηαλ ηζηηνθφξα θαη θαηά εζληθφ-

ηεηα ππνδηαηξνχληαλ ζηα εμήο:  

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΣΟΝΟΤ 

θξεηηθά 166 3.845 

ειιεληθά 79 3.082 

ηνπξθηθά 19 1.911 

απζηξηαθά 2 335 

ηηαιηθά 2 180 

αγγιηθά 1 91 

άκνπ 2  73  

-ΤΝΟΛΟ- 271 9.517 

 

ηηο πξναλαθεξζείζεο εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Κξήηεο, φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1, 

πξνζηίζεηαη ε άκνο. Φπζηθά ππήξραλ θαη ηζηηνθφξα ππφ θξεηηθή ζεκαία.   

   Απφ φιν ηνλ αξηζκφ ησλ ηζηηνθφξσλ θαηέπιεπζαλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο λήζνπ κε-

ηά θνξηίνπ ηα παξαθάησ: 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΣΟΝΟΤ 

θξεηηθά 116 1.935 

ειιεληθά 21 407 

ηνπξθηθά 3 174 

ηηαιηθά 1 138
3
 

-ΤΝΟΛΟ- 141 2.646 

 

    Απφ ην εζσηεξηθφ επίζεο θαηέπιεπζαλ 2 ειιεληθά θελά ηζηηνθφξα κε έξκα, ρσξε-

ηηθφηεηαο 38 ηφλσλ. πλνιηθά θαηέπιεπζαλ απφ ην εζσηεξηθφ 143 ηζηηνθφξα ρσξε-

ηηθφηεηαο 2,684 ηφλσλ.  

    Απφ ην εμσηεξηθφ θαηέπιεπζαλ κεηά θνξηίνπ ηα παξαθάησ ηζηηνθφξα: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 

ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΣΟΝΟΤ 

θξεηηθά 50 1.910 

ειιεληθά 56 2.637 

ηνπξθηθά 13 1.666 

απζηξηαθά 2 335 

ηηαιηθά 1 50 

άκνπ 2 73 

-ΤΝΟΛΟ- 124 6.671 

 

    Απφ ην εμσηεξηθφ θαηέπιεπζαλ θαη ηα παξαθάησ θελά ηζηηνθφξα: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5 

ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΣΟΝΟΤ 

ηνπξθηθά 3 71 

αγγιηθά 1 91 

                                                
3 Λάζνο ηππνγξαθηθφ ζηελ εθεκεξίδα «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.141, Υαληά, Πέκπηε 18 Ιαλνπαξίνπ 

1901, ζει.3. Σα αζξνίζκαηα ησλ πηλάθσλ 3, 4 θαη 5 αλά εζληθφηεηα θαη θαηεγνξία δεκηνπξγνχλ ηνλ 

πίλαθα 2. Άξα ε ρσξεηηθφηεηα ζε ηφλνπο είλαη 130.   
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πλνιηθά θαηέπιεπζαλ εθ ηνπ εμσηεξηθνχ 128 ηζηηνθφξα ρσξεηηθφηεηαο 6.833 ηφ-

λσλ
4
.  

    Δθηφο απφ ηηο θαηαπιεχζεηο ηζηηνθφξσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη απνπιεχζεηο. 

Καζ’ φιν ην έηνο απέπιεπζαλ γηα ην εμσηεξηθφ κε θνξηίν ηα παξαθάησ ηζηηνθφξα: 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 

ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΙΘΜΟ ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΣΟΝΟΤ 

θξεηηθά 32 1.761 

ειιεληθά 11 547 

ηνπξθηθά 2 151 

ηηαιηθά 2 180 

αγγιηθά 1 91 

άκνπ 1 40 

-ΤΝΟΛΟ- 49 2.770 

 

    Η Κπβέξλεζε ζθεθηφηαλ λα ζπλδέζεη κε αθηνπιντθέο γξακκέο ηηο Αλαηνιηθέο πφ-

ιεηο ηεο Νήζνπ. Η θαηάζηαζε ηεο ζπγθνηλσλίαο ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ ήηαλ αμηνιχ-

πεηε, αιιά ε Κπβέξλεζε, ελψ γλψξηδε ην πξφβιεκα, αξθνχληαλ λα αλακαζά ζρέδηα 

επί ζρεδίσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ν θάηνηθνο ηεο εηείαο δελ κπνξνχζε λα επηθνηλσλή-

ζεη επρεξψο κε ηα Υαληά θαη ην εκπφξην ηνπ ηφπνπ, ηνπ νπνίνπ ε ελίζρπζε είρε άκε-

ζε εμάξηεζε κε ηε ζπγθνηλσλία, πθίζηαην θαζεκεξηλή νπηζζνδξφκεζε ιφγσ ησλ ει-

ιείςεσλ
5
. 

    Αμίδεη λα ζπκπιεξσζεί φηη ε Κξεηηθή Πνιηηεία, κέζσ ησλ ιηκελαξρείσλ, εηζέπξα-

με σο θαξηθά ηέιε, ηέιε αγθπξνβνιίαο θαη έξκαηνο ην πνζφ ησλ 17.400 δξαρκψλ, γηα 

ηε ρξήζε 1900 δειαδή απφ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1900 έσο θαη ηελ 31

ε
 Οθησβξίνπ 

1901
6
. Σν αληίζηνηρν πνζφ γηα ηε ρξήζε 1899 ήηαλ 13.916 δξαρκέο

7
. Η αλάπηπμε ηεο 

εκπνξηθήο θίλεζεο ζην ιηκέλα Υαλίσλ έπξεπε λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ 

Κξεηηθή Πνιηηεία θαη ηδηαίηεξα ηελ Αλσηέξα Γηεχζπλζε ησλ Οηθνλνκηθψλ, ψζηε λα 

                                                
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.141, Υαληά, Πέκπηε 18 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.3.  
5 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.146, Υαληά, Σξίηε 30 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.1.  
6 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεχρνο πξψηνλ, έηνο Β, αξηζ.13, Δλ 

Υαλίνηο ηε 26 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.88.  
7 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεχρνο πξψηνλ,  έηνο 1900, αξηζ.34, Δλ 

Υαλίνηο ηε 23 Ινπλίνπ 1900, ζει.14, 15.  



 

287 

 

απμεζνχλ ηα έζνδα ηνπ Γεκφζηνπ Σακείνπ απφ ηα ηέιε αγθπξνβνιίαο θαη έξκαηνο 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ηεισληαθνχο δαζκνχο εηζαγσγήο πξντφλησλ.  

    Η παξνπζία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζην λνκφ Υαλίσλ δελ ήηαλ φκσο κφλν εκπν-

ξηθνχ ραξαθηήξα. Σν 1901, ε παξνπζία ησλ δηεζλψλ ζηξαηεπκάησλ ζην ιηκάλη ηεο 

νχδαο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ ήηαλ εληνλφηαηε. ηνλ ηνπηθφ ηχπν ηεο πεξηφδνπ θαηα-

γξάθεηαη θάζε θαηάπινπο θαη απφπινπο επξσπατθνχ πνιεκηθνχ πινίνπ. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε: 

    Σε λχρηα ηεο Παξαζθεπήο 19 Ιαλνπαξίνπ 1901, θαηέπιεπζε ζηνλ θφιπν ηεο νχ-

δαο ην κέγα αγγιηθφ ζσξεθηφ «Royal Oak» - Βαζηιηθή Γξπο - 14.150 ηφλσλ κε πιή-

ξσκα 840 αλδξψλ. Πξνεξρφηαλ απφ ην Κεξαηζίλη. Καζ’ φιε ηελ εκέξα ηνπ αββά-

ηνπ, εκέξα πέλζνπο γηα ηελ θεδεία ηεο Βαζίιηζζαο ηεο Αγγιίαο, ην ζσξεθηφ είρε δη-

αθνζκεζεί πέλζηκα θαη ηελ ψξα ηεο θεδείαο έξηρλε θάζε ιεπηφ απφ έλαλ θαλνληνβν-

ιηζκφ. Σν πξσί ηνπ αββάηνπ γχξσ ζηηο 10 ηειέζζεθε επηκλεκφζπλνο ηειεηή ππέξ 

αλαπαχζεσο ηεο Βαζίιηζζαο, ζηελ νπνία σο πξνζθεθιεκέλνο παξέζηε ν Ύπαηνο 

Αξκνζηήο κε ηνπο Τπαζπηζηέο θαη ηνπο πκβνχινπο ηνπ. Ο Γεληθφο Πξφμελνο ηεο 

Αγγιίαο κε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Πξνμελείνπ παξέζηε επίζεο ζηελ ηειεηή. Σν ζσ-

ξεθηφ κεηά απφ θάπνηεο εκέξεο απέπιεπζε πξνο Βεξπηφ
8
. 

    ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1901 θαηέπιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νχδαο ην γαιιηθφ πνιεκη-

θφ «Ascerano», πξνεξρφκελν απφ ηελ Σχληδα, πξσηεχνπζα ηεο Σπλεζίαο. Απέπιεπζε 

ηελ 14ε ηνπ ίδηνπ κήλα θαηεπζπλφκελν ζηελ Αίγππην. Δπίζεο ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 

1901 έθζαζε ζηε νχδα ην αγγιηθφ ζσξεθηφ «Ιλλούστριοσς» κε πιήξσκα 800 αλ-

δξψλ απφ ην Ηξάθιεην. Απζεκεξφλ αλαρψξεζε θαηεπζπλφκελν ζηε Μάιηα
9
. 

        Μνίξα ηνπ αγγιηθνχ ζηφινπ ηεο Μεζνγείνπ κε δηνηθεηή ηνλ ππνλαχαξρν Λφξδν 

Βέξεζθνξδ θαηέπιεπζε ζηε νχδα. Η λαπαξρίδα ηεο νλνκαδφηαλ «Ramillies». Η ζπ-

γθεθξηκέλε κνίξα έθηαζε ζην ιηκάλη ην άββαην 17 Φεβξνπαξίνπ 1901, απνηεινχ-

ληαλ απφ ηξία ζθάθε, ηε λαπαξρίδα «Ramillies» κε πιήξσκα 870 αλδξψλ, ην ζσξε-

θηφ «Victorious» κε ίζν πιήξσκα θαη ην θαηαδξνκηθφ «Halcyon» κε πιήξσκα 270 

αλδξψλ. Ο ππφινηπνο ζηφινο είρε αγθπξνβνιήζεη ζηνλ Παγαζεηηθφ θαη ηε Θεζζαιν-

λίθε. Η κνίξα ζα αλαρσξνχζε γηα λα ζπλαληήζεη ηνλ ππφινηπν ζηφιν ζε ιίγεο εκέ-

ξεο
10

. 

    Καηέπιεπζαλ επίζεο ζην ιηκάλη ηεο νχδαο: 

                                                
8 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.143, Υαληά, Σξίηε 23 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.2. 
9 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.153, Υαληά, άββαην, 17 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.2.  
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.154, Υαληά, Σξίηε 20 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.3.  
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 Η γαιιηθή θαλνληνθφξνο «Condor» ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1901
11

.  

 ηηο 14 Μαξηίνπ 1901 ην αγγιηθφ πνιεκηθφ «Αλκσών» κε πιήξσκα 120 αλ-

δξψλ πξνεξρφκελν απφ ηε Μάιηα
12

.  

 ηηο 15 Μαξηίνπ 1901 ην αγγιηθφ πνιεκηθφ «Θέτις» κε πιήξσκα 550 αλ-

δξψλ
13

. 

 Ιηαιηθφ αηκφπινην ηελ Παξαζθεπή 23 Μαξηίνπ 1901
14

.      

 Σν Μάην ηνπ 1901 δχν ξψζηθα πνιεκηθά πινία ήηαλ αγθπξνβνιεκέλα ζηε 

νχδα, ην «Chrabri» θαη ην «Obrek»
15

. 

    Απέπιεπζαλ απφ ην ιηκάλη ηεο νχδαο:  

 Η ηηαιηθή θαλνληνθφξνο «Iride» αλαρψξεζε - θαηά ην αζηπλνκηθφ δειηίν - ηε 

δεθάηε πξσηλή ηεο 1
εο

 Ιαλνπαξίνπ 1901, θαηεπζπλφκελε πξνο Σάξαληα ηεο 

Ιηαιίαο, αθνχ ζηάζκεπζε ζηα Υαληά έλα έηνο
16

. 

 ηηο 19 Φιεβάξε 1901 απέπιεπζαλ ηα κεγάια αγγιηθά ζσξεθηά «Ramillies» 

(λαπαξρίδα) θαη «Victorious» θαηεπζπλφκελα ζηηο πξαθνχζεο ηεο ηθειίαο
17

.   

 Σελ ίδηα κέξα ε αγγιηθή θαλνληνθφξνο «Halcyon» απέπιεπζε γηα ηηο πξα-

θνχζεο ηεο ηθειίαο
18

. 

 Σελ Παξαζθεπή 16 Μαξηίνπ 1901 αλαρψξεζε ην αγγιηθφ πνιεκηθφ «Πιένερ» 

πξνεξρφκελν απφ ηε Μάιηα
19

. 

    Ο φξνο θαηνρή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηε ραληψηηθε εθεκεξίδα «Νέα Έρεσνα», ζπ-

λνδεπφκελνο κε ην επίζεην επξσπατθή θαη ζίγνπξα πεξηγξάθεη νξζά θαη ζπλνπηηθά 

ηελ αγθπξνβφιεζε ησλ πινίσλ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ ζηε νχδα. Σν ηέινο απηήο 

ηεο θαηνρήο, κε ηα κέρξη εθείλε ηε ρξνληά δεδνκέλα, ήηαλ απνθιεηζηηθά ζέιεκα ησλ 

Δπξσπαίσλ
20

.   

    Η εκπινθή ησλ δηεζλψλ ζηξαηεπκάησλ ήηαλ δεδνκέλε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

πνιηηψλ. ηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1901 εθδειψζεθε ππξθαγηά ζηελ πιαηεία αλδξηβα-

λίνπ ζηα Υαληά. Ο ρσξνθχιαθαο πνπ θξνπξνχζε ηνλ ζηαζκφ ζηελ πιαηεία, βιέπν-

ληαο ηελ ππξθαγηά ζε θαηάζηεκα έζπεπζε λα ππξνβνιήζεη επαλεηιεκκέλα ζηνλ αέξα 

                                                
11 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.156, Υαληά, άββαην 24 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.3. 
12 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.164, Υαληά, Πέκπηε 15 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
13 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.165, Υαληά, άββαην 17 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
14 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.169, Υαληά, Γεπηέξα 26 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
15 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.189, Υαληά, Γεπηέξα 14 Μαΐνπ 1901, ζει.3. 
16 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.138, Υαληά, Πέκπηε 11 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.4.  
17 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.155, Υαληά, Πέκπηε 22 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.2. 
18 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.156, Υαληά, άββαην 24 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.3. 
19 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.166, Υαληά, Γεπηέξα 19 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
20 Βι. ζηελ εθεκ. «Νέα Έρεσνα», έηνο Α, αξηζ.2, Υαληά, 18 Μαΐνπ 1901, ζει.1. 
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εηδνπνηψληαο πεξί ηνπ γεγνλφηνο. Δπί ηφπνπ έθζαζαλ ζψκαηα Γάιισλ θαη Ρψζσλ 

απφ ηα δηεζλή ζηξαηεχκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζηα Υαληά θαη αλέιαβαλ ηελ θαηάζβεζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο δχν αληιίεο ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηνχ αθνχ εθείλε ηνπ Γεκαξρείνπ 

ήηαλ θαηεζηξακκέλε. Σα δηεζλή ζηξαηεχκαηα έδεημαλ αθνζίσζε θαη απηαπάξλεζε κε 

ηνπο Ρψζνπο λα ζρεκαηίδνπλ θιίκαθα κε ηα ζψκαηά ηνπο γηα λα θηάζνπλ ζηηο νξν-

θέο ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ θαίγνληαλ, ελψ ηελ ίδηα ψξα νη Γάιινη ζηξαηηψηεο ήηαλ 

κέζα ζηε ζάιαζζα φπνπ θξαηνχζαλ εληφο ηνπ χδαηνο ηνπο ζσιήλεο ησλ αληιηψλ. 

Υσξνθχιαθεο, δεκαξρηαθνί θιεηήξεο θαη πνιίηεο βνήζεζαλ εμίζνπ ππφ ηελ παξνπ-

ζία ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ θαη ηνπ Αξρεγνχ ηεο Υσξνθπιαθήο
21

.  

    Ρψζνη ζηξαηηψηεο ζπκκεηείραλ ζηνπο Δζπεξηλνχο ηνπ λανχ ηεο Θενηφθνπ ηεο Σξη-

κάξηπξνο. Πάλσ απφ ηξηάληα ζηξαηηψηεο έςειλαλ θαηαλπθηηθνχο χκλνπο ππφ ηε 

δηεχζπλζε βαζχθσλνπ αμησκαηηθνχ ηνπο
22

. O αξρεγφο ησλ ηηαιηθψλ ζηξαηεπκάησλ 

ζηα Υαληά Αληθίλη είρε δηαηάμεη ηελ νξρήζηξα ηνπ ηηαιηθνχ ζηξαηνχ λα παηαλίδεη 

ζηελ πξνθπκαία ηεο πφιεσο, θάζε Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη άββαην, ελψ θάζε Κπξηαθή 

έπαηδε ζηε Υαιέπα
23

.  

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Δθηφο απφ ηε νηθνλνκηθή αξσγή ζηε γεσξγηθή ηάμε, ε Πνιηηεία φθεηιε λα κεξη-

κλήζεη θαη γηα ηε λαπηηιία. Η εκπνξηθή θίλεζε ηνπ ιηκέλα Υαλίσλ ζεκείσζε νηθνλν-

κηθή θάκςε ην 1900, λαχηεο έκελαλ άλεξγνη, ελψ ηζηηνθφξα παξέκελαλ αγθπξνβνιε-

κέλα, γηαηί δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα αζθαιηζηνχλ ζε θάπνηα εηαη-

ξεία.  

    Η πιεηνςεθία ησλ πινίσλ πνπ θαηέπιεπζαλ ζην ιηκάλη ησλ Υαλίσλ ήηαλ αηκφ-

πινηα θαη ιηγφηεξν ηζηηνθφξα, δηαθφξσλ εζληθνηήησλ θαη ηα δπν. Οη απνπιεχζεηο θαη 

θαηαπιεχζεηο αηκφπινησλ θαη ηζηηνθφξσλ θαλεξψλεη πσο πξάγκαηη ν ιηκέλαο Υαλί-

σλ κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί δηεζλήο, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαλ φρη κφλν απφ θξεηη-

θά θαη ειιεληθά πινία αιιά θαη απφ επξσπατθά. Σαπηφρξνλα φκσο ην ιηκάλη ηεο 

νχδαο ζην λνκφ Υαλίσλ ηεινχζε ππφ «θαηνρή», κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο λα ην 

ρξεζηκνπνηνχλ σο ελδηάκεζν ζηαζκφ - νξκεηήξην - γηα ηηο απνζηνιέο ησλ πνιεκηθψλ 

ηνπο πινίσλ.  

 

                                                
21 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.154, Υαληά, Σξίηε 20 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.2. 
22 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.163, Υαληά, Σξίηε 13 Μαξηίνπ 1901, ζει.3. 
23 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.175, Υαληά, Πέκπηε 12 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
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2.3  Η οργάνωζη ηου ηαχυδρομείου.                                                                                                                                                                    

 

    Η Γηεύζπλζε ηωλ Σαρπδξνκείωλ ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο ππαγόηαλ ζηελ Αλωηέξα 

Γηεύζπλζε πγθνηλωλίαο θαη Γεκνζίαο Αζθαιείαο
1
, ε νπνία έδξεπε όπωο θαη όιεο νη 

Γηεπζύλζεηο (Γηθαηνζύλεο, Οηθνλνκηθώλ, Παηδείαο, Δζωηεξηθώλ) ζην Γηεπζπληήξην 

Μέγαξν ζηελ πόιε ηωλ Υαλίωλ
2
. Από ην Φεβξνπάξην ηνπ 1901 ηα «Κξεηηθά Σαρπ-

δξνκεία», αλαγλωξηζκέλα πιένλ από ηα αληίζηνηρα επξωπαϊθά, άξρηζαλ λα απνζηέι-

ινπλ ηελ αιιεινγξαθία γηα ηελ Δπξώπε θαη’ επζείαλ εληόο θιεηζηώλ θαθέιωλ. Μέ-

ρξη ηόηε ε απνζηνιή γηλόηαλ κέζω πξαθηνξείωλ
3
. Σν Τπνπξγείν ηωλ Σαρπδξνκείωλ 

ηεο Ιηαιίαο δέρηεθε κε επκέλεηα ηελ πξόηαζε ηεο Γηεπζύλζεωο ηωλ Κξεηηθώλ Σαρπ-

δξνκείωλ, λα απνζηέιιεηαη θάζε άββαην ε αιιεινγξαθία από ην αξκόδην γξαθείν 

Υαλίωλ ζε θιεηζηό θάθειν θαη’ επζείαλ πξνο ην Ιηαιηθό ηαρπδξνκηθό γξαθείν Καηά-

λεο, απ’ όπνπ ζα δηαθιαδωλόηαλ όπνπ έπξεπε ζηελ Δπξώπε
4
.  

    Η αλάπηπμε ηωλ ηαρπδξνκηθώλ ππεξεζηώλ ηεο λήζνπ δηαθαίλεηαη ζηελ αύμεζε 

ηνπ αξηζκνύ ηωλ καζεηεπνκέλωλ ζηα ηαρπδξνκηθά γξαθεία
5
. Δηδηθόηεξα ζηνλ πξνϋ-

πνινγηζκό εμόδωλ ηεο ρξήζεο 1899 θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 22 καζεηεπόκελνη
6
, 

ελώ ζε απηόλ ηεο ρξήζεο 1900 (1 επηεκβξίνπ 1900 – 31 Οθηωβξίνπ 1901) απμήζε-

θαλ ζε 33
7
. Με Ηγεκνληθά Γηαηάγκαηα πνπ ππνγξάθζεθαλ ζηηο 16 Φεβξνπάξηνπ 

1901 δηνξίζζεθαλ αθόκε δύν καζεηεπόκελνη ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία Υαλίωλ 

θαη κεηαηέζεθε έλαο από ην Ηξάθιεην. Ο νξγαλωηήο ηεο ηαρπδξνκηθήο ππεξεζίαο 

Μαξίλνο
8
 θαλόληζε ωο εμήο ηελ άθημε θαη αλαρώξεζε ηωλ ηαρπδξνκείωλ δηα ηωλ 

Κξεηηθώλ ηαρπδξνκηθώλ γξαθείωλ από ηελ 1ε Μαξηίνπ 1901.  

 Γηα Δπξώπε θαη Διιάδα θάζε Σξίηε, Σεηάξηε, Παξαζθεπή, άββαην θαη Κπ-

ξηαθή θαη νπνηαδήπνηε εκέξα ππήξρε απόπινπο γηα Πεηξαηά.  

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. ««Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.96, Δλ 

Υαλίνηο ηε 2 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.1. 
2 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.157, Υαληά, Σξίηε 27 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.2. 
3 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.152, Υαληά, Πέκπηε 15 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.1.  
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.153, Υαληά, άββαην 17 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.2.  
5 Δίραλ ζπζηαζεί ηαρπδξνκηθά γξαθεία ζηα Υαληά, ζην Ρέζπκλν, ζην Ηξάθιεην, ζηα θαθηά, ζην Λα-

ζήζη  θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, πξνθεηκέλνπ λα εθηειείηαη πην ζπζηεκαηηθά ε ηαρπδξνκηθή 

ππεξεζία. Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», έηνο Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο 
ηε 2 Ννεκβξίνπ 1899, ζει.1.  
6 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, αξηζ.35, Δλ 

Υαλίνηο ηε 24 Ινπλίνπ 1900, ζει.49. 
7 Βι. ζηελ εθεκ. ««Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.30, Δλ 

Υαλίνηο ηε 15 Απξηιίνπ 1901, ζει.205. 
8 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.154, Υαληά, Σξίηε 20 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.3. 
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 Από Διιάδα θαη Δπξώπε θάζε Γεπηέξα θαη άββαην, όπωο θαη θάζε κέξα πνπ 

ππήξρε θαηάπινπο από Πεηξαηά.  

 Γηα ηελ Αίγππην ην ηαθηηθό πξόγξακκα ήηαλ θάζε Παξαζθεπή αιιά θαη θάζε 

θνξά πνπ ππήξρε απόπινπο γηα Αιεμάλδξεηα.  

 Από ηελ Αίγππην ε αιιεινγξαθία έθζαλε θάζε άββαην - Κπξηαθή θαη θάζε 

εκέξα πνπ ππήξρε θαηάπινπο από Αιεμάλδξεηα. 

 Γηα ηηο επαξρίεο Κηζάκνπ θαη ειίλνπ θαη ηνπο δήκνπο Αιηθηαλνύ, Πύξγνπ 

Φεινλέξνπ, Λάθθωλ ηεο επαξρίαο Κπδωλίαο θίλεζε γηλόηαλ θάζε Σεηάξηε, 

Παξαζθεπή θαη Κπξηαθή 10 π.κ..  

 Από ηηο παξαπάλω πεξηνρέο έθηαλε ην ηαρπδξνκείν θάζε Γεπηέξα, Πέκπηε 

θαη άββαην ώξα 9 ην πξωί.  

 Γηα ηνπο λνκνύο Ρεζύκλεο, Ηξαθιείνπ, θαθίωλ θαη Λαζεζίνπ δηα ζαιάζζεο 

θαηά Σεηάξηε ή θάζε θνξά πνπ θάπνην αηκόπινην πξαγκαηνπνηνύζε απόπινπ 

γηα ηνπο δύν πξώηνπο. Απνζηνιή δηα μεξάο πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε Γεπηέ-

ξα, Πέκπηε θαη άββαην ην κεζεκέξη.  

 Από απηέο ηηο πεξηνρέο παξαιακβαλόηαλ ηαρπδξνκείν θάζε Γεπηέξα ή ζε θά-

ζε θαηάπινπ αηκνπινίνπ από ηνπο δύν πξώηνπο λνκνύο θαη ηαθηηθά θάζε Σξί-

ηε, Πέκπηε, άββαην ώξα 6 θαη κηζή.  

 Γηα ην δήκν Κεξακεηώλ θάζε Σξίηε θαη άββαην ώξα 9 θαη κηζή π.κ. θαη από 

απηόλ θάζε Σεηάξηε θαη Κπξηαθή ώξα 5κ.κ.  

 Γηα ην δήκν Πεξηβνιίωλ θάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε ώξα 8 π.κ. θαη από απηόλ 

θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή ώξα 11 π.κ..  

 Γηα ην δήκν Αθξωηεξίνπ θάζε Σεηάξηε, Παξαζθεπή θαη Κπξηαθή ώξα 8 π.κ. 

θαη από απηόλ θάζε Πέκπηε, άββαην θαη Κπξηαθή.  

 Γηα νύδα θαη εθ ηαύηεο θάζε εκέξα
9
. 

Αλαθνξηθά κε ην λνκό Υαλίωλ ε απνζηνιή ηαρπδξνκείνπ θάιππηε θαη ηηο ηξεηο ε-

παξρίεο ηνπ, δειαδή Κπδωλία, Κίζακν θαη έιηλν. Η επαξρία Κπδωλίαο, ε νπνία γε-

ωγξαθηθά βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ πόιε ηωλ Υαλίωλ, εμππεξεηνύληαλ κε  μερωξη-

ζηέο ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο γηα θάζε δήκν ηεο (Κεξακεηά, Αθξωηήξη, Πεξηβόιηα, 

Λάθνη, Πύξγνο Φειόλεξν, Αιεθηαλνύ, νύδα).    

    Παξαθάηω παξαζέηνπκε απoζπάζκαηα εκεξεζίωλ πξνγξακκάηωλ ηωλ «Κξεηηθώλ 

Σαρπδξνκείωλ»: 

                                                
9 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.157, Υαληά, Σξίηε 27 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.3. 
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άββαην 24 Μαξηίνπ 1901: 

Γηα Δπξώπε θαη Ακεξηθή θαηεπζείαλ δηα Καηάλεο 10 π.κ. 

Γηα ηνπο λνκνύο θαθίωλ, Ρεζύκλεο, Ηξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ (δηα μεξάο) 11:30 π.κ. 

Γηα Ρέζπκλν, Ηξάθιεην, Αίγππην, Κύπξν θαη πξία 11:30 π.κ. 

 

Κπξηαθή 25 Μαξηίνπ 1901 

Γη’ Αιπθηαλνύ, Κίζζακν, έιηλν 9:30 π.κ. 

Γηα Ρέζπκλν, Ηξάθιεην, Διιάδα θαη Σνπξθία 11 π.κ. 

Γη’ Διιάδα, Σνπξθία, Βνπιγαξία, Ρωκνπλία θαη Ρωζία (Ρωζηθόλ πινίν εθ νύδαο) 

3:30 κ.κ.
10

. 

 

    Σα αηκόπινηα «Χατζή Δαούτ» παξαιάκβαλαλ ηαρπδξνκηθνύο θαθέινπο από ηελ 

Διιάδα θαη ηνπο παξέδηδαλ ζηελ Κξήηε, ρωξίο λα παίξλνπλ θακία επηρνξήγεζε από 

ηελ Διιάδα αιιά εληειώο ηδηωηηθά. Όκωο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπο ζηνλ θαηάπινπ 

ηωλ πινίωλ επηθξαηνύζε αηαμία
11

.    

    Σελ 1
ε
 Μαξηίνπ 1901 ζπκπιεξώζεθε έλα έηνο αθόηνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζε 

όιε ηε λήζν ε ππεξεζία ηωλ ηαρπδξνκείωλ Κξήηεο. Οη εηζπξάμεηο κόλν ηνπ ηαρπ-

δξνκηθνύ γξαθείνπ Υαλίωλ αλήιζαλ θαηά ην έηνο πνπ δηέξξεπζε ζε πεξίπνπ 73.000 

δξαρκέο. Οη κεγαιύηεξεο εηζπξάμεηο παξαηεξήζεθαλ θαηά ην Μάξηην, ηνλ Απξίιην 

θαη ην Φιεβάξε ηνπ 1900 θαηά ζεηξά. Ο Φιεβάξεο ηνπ 1901 εξρόηαλ ηέηαξηνο κε 

εηζπξάμεηο πεξίπνπ 4.000 δξαρκέο. Η αύμεζε πνπ παξαηεξήζεθε ηνλ Φιεβάξε ηνπ 

1901 ζε ζύγθξηζε κε πξνεγνύκελνπο κήλεο απνδηδόηαλ ζηε δηεύξπλζε ηωλ ηαρπδξν-

κηθώλ εξγαζηώλ θαη ζηηο παξαγγειίεο ηωλ ζπιιεθηώλ γξακκαηνζήκωλ από ηελ Δπ-

ξώπε
12

. 

    Ο πξνϋπνινγηζκόο εζόδωλ ηεο ρξήζεο 1899 θαλέξωλε 145.000 δξαρκέο έζνδα γηα 

ην δεκόζην ηακείν από ην θαηαλαιηζθόκελν γξακκαηόζεκν θαη ηα επηζηνιηθά δειηά-

ξηα
13

, ελώ γηα ηε ρξήζε 1900 (1
ε
 επηεκβξίνπ 1900 έωο 31

ε
 Οθηωβξίνπ 1901) 

140.000 δξαρκέο έζνδα
14

. Σελ επόκελε ρξνληά, ην 1901, ηα έζνδα από ηέιε γηα 

                                                
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.168, Υαληά, άββαην 24 Μαξηίνπ 1901, ζει.3. 
11 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.173, Υαληά, άββαην 7 Απξηιίνπ 1901, ζει.2. 
12 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.162, Υαληά, άββαην 10 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
13 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, αξηζ.35, 

Δλ Υαλίνηο ηε 24 Ινπλίνπ 1900, ζει.8. 
14 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.13, Δλ 

Υαλίνηο ηε 26 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.88. 
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γξακκαηόζεκα, επηζηνιηθά δειηάξηα θαη ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο επαλήιζαλ ζηηο 

145.000 δξαρκέο
15

.  

     Σνλ Απξίιην ηνπ 1901 ζηελ Δπίζεκν Δθεκεξίδα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο δεκν-

ζηεύηεθε ν Νόκνο ηνπ νξηζηηθνύ Οξγαληζκνύ ηωλ Σαρπδξνκείωλ θαη αλάινγνο λόκνο 

γηα ηα πξνζόληα θαη ηηο εμεηάζεηο ηωλ ππαιιήιωλ πνπ ήζειαλ λα εηζαρζνύλ ζηελ 

Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία. ηηο εμεηάζεηο κπνξνύζαλ λα ιάβνπλ κέξνο κόλν όζνη είραλ 

ζπκπιεξώζεη ην 16
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ είραλ ππεξβεί ην 24

ν
. Όζνη πεηύ-

ραηλαλ δηνξίδνληαλ ωο καζεηεπόκελνη ππό δνθηκαζία ελόο έηνπο θαη κηζζό 70 δξαρ-

κέο κεληαίωο. Αλ κεηά ην πέξαο ηνπ ελόο έηνπο ε ππεξεζία ηνύο δηαηεξνύζε, ν κη-

ζζόο ηνπο απμαλόηαλ ζε 90 δξαρκέο θαη ζα έπξεπε λα ππνβιεζνύλ αθόκε κηα θνξά 

ζε εμεηάζεηο ζρεηηθέο κε Νόκνπο, πκβάζεηο θαη Καλνληζκνύο ηεο Σαρπδξνκηθήο 

Τπεξεζίαο. Σν απνηέιεζκα ηωλ εμεηάζεωλ απηώλ θαζόξηδε αλ ζα πξνβηβάδνληαλ ή 

αλ ζα παξέκελαλ ζηάζηκνη. Οη ηειεπηαίνη κπνξνύζαλ κεηά από δύν ρξόληα λα ππν-

βιεζνύλ ζε επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο. Ο κηζζόο ηωλ ζηάζηκωλ κπνξνύζε λα θζάζεη 

ζηηο 170 δξαρκέο κε αύμεζε 20 δξαρκώλ θαηά ηξηεηία. Ο κηζζόο ηωλ πξνβηβάζηκωλ, 

πνπ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα πξνβηβάδνληαη θαηά ηε ζεηξά ηεο θαηάηαμήο ηνπο ή θαη 

ζε επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο, απμαλόηαλ 20 δξαρκέο θάζε ηξηεηία θαη κπνξνύζε λα 

αλέιζεη ζηηο 240 δξαρκέο κεληαίωο. Δπίζεο ζα ζπζηήλνληαλ ζέζεηο ινγηζηώλ κε κη-

ζζό 110 δξαρκέο. ε άιιε θαηεγνξία εξγαδνκέλωλ αλήθαλ νη γξακκαηνθνκηζηέο θαη 

νη αγξνηηθνί δηαλνκείο, νη νπνίνη κπνξνύζαλ λα εηζαρζνύλ ζηελ ππεξεζία από ηελ 

ειηθία 18 – 30 εηώλ κεηά από εμεηάζεηο θαη κηζζνδνηνύληαλ κε 50 δξαρκέο κεληαίωο. 

Η κηζζνδνζία ηνπο απμαλόηαλ θαηά 10 δξαρκέο θάζε ηέζζεξα ρξόληα θαη αλώηαην 

όξηό ηεο ήηαλ νη 100 δξαρκέο. Όξην ειηθίαο γηα ηνπο κελ ππαιιήινπο νξηδόηαλ ην 65
ν
 

έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ελώ γηα ηνπο γξακκαηνθνκηζηέο θαη αγξνηηθνύο δηαλνκείο ην 

55
ν
. Αλαθνξηθά κε ηηο αλώηεξεο ζέζεηο ηώξα ν Γηεπζπληήο είρε κηζζό 400 δξαρκώλ, ν 

Δπηζεωξεηήο 300 δξαρκέο θαη νη πξνϊζηάκελνη ηωλ ηαρπδξνκηθώλ γξαθείωλ Υαλίωλ, 

Ηξαθιείνπ θαη Ρεζύκλεο 120 δξαρκώλ. Απηέο ήηαλ πεξηιεπηηθά νη δηαηάμεηο ζρεηηθά 

κε ηνλ θαηαξηηζκό ηνπ πξνζωπηθνύ όπωο ζεκεηώλνληαλ ζηνλ Οξηζηηθό Οξγαληζκό 

ηεο Σαρπδξνκηθήο Τπεξεζίαο, ν νπνίνο είρε κηθξέο παξαιιαγέο από ηνλ Πξνζωξηλό 

πνπ είρε απνδώζεη ζεηηθά. Οη αγξνηηθνί δηαλνκείο εθηεινύζαλ θαη ρξέε δηθαζηηθώλ 

θιεηήξωλ παξαδίδνληαο ζε όιε ηε Νήζν δηθόγξαθα. Με απηό ηνλ ηξόπν ε Πνιηηεία 

απαιιαζζόηαλ από ζπνπδαία δαπάλε, αθνύ ε θνηλνπνίεζε έπξεπε λα γίλεη κε ηνπο 

                                                
15 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.72, Δλ 

Υαλίνηο ηε 17 επηεκβξίνπ 1901, ζει.466. 
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δηθαζηηθνύο θιεηήξεο. Η ηαρπδξνκηθή ππεξεζία νξγαλωκέλε κε ην παξαπάλω ζύ-

ζηεκα αλαπηπζζόηαλ θαη κε ηελ επέθηαζή ηεο δηα ηωλ ηαρπδξνκηθώλ επηηαγώλ ζην 

εζωηεξηθό θαη ζην εμωηεξηθό. Παξείρε βνήζεηα ζηε Κπβέξλεζε κε ηε δηαηήξεζε ηα-

θηηθήο ζπγθνηλωλίαο ζε όια ηα ζεκεία ηεο Νήζνπ θαη όθεηιε λα δηεπθνιύλεη ην ε-

κπόξην θαη ηελ αλάπηπμε ηωλ ζπλαιιαγώλ
16

. 

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Η ηαρπδξνκηθή ζύλδεζε ηνπ λνκνύ Υαλίωλ κε ηνπο ππόινηπνπο λνκνύο ηεο λήζνπ, 

ηελ Διιάδα, ηελ Αίγππην, ηε πξία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ ππόινηπε Δπξώπε απνηεινύ-

ζε ζηόρν πνπ επεηεύρζε ην 1901. Ήηαλ απαξαίηεηε ζπληζηακέλε αλάπηπμεο ηνπ ε-

κπνξίνπ, επέθεξε έζνδα ζην ηακείν ηεο Πνιηηείαο θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αξθεηά 

θαιά ακεηβόκελεο. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.176, Υαληά, άββαην 14 Απξηιίνπ 1901, ζει.2. 
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2.4  Οι εκλογές του 1901. 

 

    Καηά ηελ πξψηε δηεηία απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κξεηηθήο Πνιη-

ηείαο ζηηο 16 Απξηιίνπ 1899, ε λνκνζεηηθή εμνπζία άλεθε εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ Ηγε-

κφλα, ν νπνίνο κε πξνζσξηλά δηαηάγκαηα έζεηε ζε εθαξκνγή φινπο ηνπο αλαγθαίνπο 

λφκνπο, νη νπνίνη βέβαηα έπξεπε λα θηλνχληαλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πληάγκαηνο θαη 

λα έρνπλ νκφθσλα απνθαζηζηεί απφ ην πκβνχιηφ ηνπ. Οη χκβνπινη δηνξίδνληαλ 

θαη παχνληαλ απφ ηνλ Ηγεκφλα θαηά ηε ζέιεζή ηνπ. ε απηφ νξηδφηαλ σο Αλψηαηνο 

άξρνληαο ηεο Κξεηηθήο πνιηηείαο ν Ηγεκφλαο, ν νπνίνο λνκνζεηνχζε απφ θνηλνχ κε 

ηε Βνπιή ησλ αληηπξνζψπσλ κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ πξψησλ δχν εηψλ εμνπζίαο, 

αζθνχζε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία δηα ησλ πκβνχισλ ηνπ θαη απέλεκε δηθαηνζχλε 

δηα ησλ δηθαζηψλ. Δίρε ην δηθαίσκα ηεο θπξψζεσο ησλ ςεθηζζέλησλ απφ ηε Βνπιή 

λφκσλ, ηνπο δεκνζίεπε, εμέδηδε ηα αλαγθαία δηαηάγκαηα πξνο εθηέιεζή ηνπο θαη δελ 

κπνξνχζε λα αλαζηείιεη ηελ ηζρχ θαλελφο λφκνπ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκνζηεπφ-

ηαλ. Ήηαλ εθείλνο πνπ ζπγθαινχζε ην ζψκα ηεο Βνπιήο, θήξπηηε ηελ έλαξμε θαη ηε 

ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο ή απνθάζηδε γηα παξάηαζε, αλαβνιή, δηαθνπή θαη δηάιπζή 

ηεο
1
.  

    Η Βνπιή ζπκκεξηδφηαλ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία κε ηνλ Ηγεκφλα θαη απνηεινχληαλ 

απφ κέιε εθιεγκέλα απφ ην ιαφ θαη άιια δηνξηζκέλα απφ ηνλ Ηγεκφλα. Οη βνπιεπηέο 

αληηπξνζψπεπαλ φιε ηε λήζν θαη φρη κφλν ην λνκφ ζηνλ νπνίν ζα εθιέγνληαλ. Δθιέ-

γνληαλ ή δηνξίδνληαλ θάζε δχν ρξφληα, ελψ ε Βνπιή ζπλεξρφηαλ ζε ηαθηηθή ζχλνδν 

κία θνξά εληφο ηεο δηεηίαο. Η δηάξθεηα ηεο ηαθηηθήο ζπλφδνπ ήηαλ δίκελε θαη έθηα-

θηε ζχλνδν κπνξνχζε λα ζπγθαιέζεη κφλν ν Ηγεκφλαο. Καλέλαο λφκνο δελ κπνξνχ-

ζε λα ηζρχζεη, εάλ δελ ςεθηδφηαλ δχν θνξέο απφ ηε Βνπιή θαηά δχν δηαθνξεηηθέο 

εκέξεο θαη δελ θπξσλφηαλ απφ ηνλ Ηγεκφλα. Μφλν ν πξνυπνινγηζκφο ςεθηδφηαλ κία 

θνξά. Ο Ηγεκφλαο θαη ε Βνπιή είραλ ην δηθαίσκα λα θάλνπλ πξνηάζεηο λφκσλ, εθ 

ησλ νπνίσλ εθείλεο πνπ είραλ ζρέζε κε ηε κηζζνδνζία, ηε ζχληαμε θαη άιιεο πξνζσ-

πηθέο σθέιεηεο ήηαλ κφλν εγεκνληθφ δηθαίσκα. Η Βνπιή ςήθηδε ηνλ απνινγηζκφ ηεο 

πξνεγνχκελεο δηεηίαο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο επφκελεο. Δάλ 

ε Βνπιή απνπνηνχληαλ θάπνηεο απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή δελ πξνιά-

βαηλε λα ηνλ ςεθίζεη ιφγσ παξέιεπζεο ηνπ ρξφλνπ ηεο ζεηείαο ηεο, ν Ηγεκφλαο κπν-

ξνχζε κε δηάηαγκα ππνγεγξακκέλν απφ φινπο ηνπο πκβνχινπο ηνπ λα επαλαθέξεη 

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Α-

πξηιίνπ 1899, ζει.2-4, 6. 
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ζε ηζρχ ηνλ πξνεγνχκελν πξνυπνινγηζκφ κε ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο
2
. Οη α-

ληηπξφζσπνη ηνπ ιανχ είραλ επξχηαηε πιεξεμνπζηφηεηα αθνχ κειεηνχζαλ, ζθέθην-

ληαλ θαη απνθάζηδαλ γηα ηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε, γηα ηελ εθπαίδεπζε, γηα ηε δη-

θαηνζχλε, γηα ηα νηθνλνκηθά κέηξα, γηα ηε γεσξγία, γηα ηε βηνκεραλία θαη γηα νηηδή-

πνηε άιιν είρε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ
3
.             

        O Κξεηηθφο ιαφο επξφθεηην λα αζθήζεη ην πνιπηηκφηεξν δηθαίσκά ηνπ εθιέγν-

ληαο εθείλνπο πνπ ζα ηνλ αληηπξνζψπεπαλ θαη ζα κεξηκλνχζαλ επζπλείδεηα πεξί ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ, φληαο κεηά ηελ ςεθνθνξία άλδξεο ηεο λνκνζεζίαο. Γηα ηελ ςεθν-

θνξία ηεο 15
εο

 Απξηιίνπ 1901 ππήξραλ ζε φιε ηε λήζν 200 ππνςήθηνη. Οη αληηπξφ-

ζσπνη πνπ ζα απάξηηδαλ ηε Βνπιή ζα απνδείθλπαλ φηη ν ιαφο ήηαλ άμηνο ηεο ειεπζε-

ξίαο πνπ ηνπ δφζεθε
4
. Σν εθινγηθφ ζχζηεκα εηχγραλε απνιχησο λέν ζηελ Κξήηε, 

αθφκε δελ είρε θαηαλνεζεί πιήξσο απφ ην ιαφ θαη νχηε ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηφ 

πξηλ εθαξκνζζεί θαη ιεηηνπξγήζεη. Όπσο θαζνξηδφηαλ απφ ην λφκν, ην ζχζηεκα ζηε 

δηεμαγσγή ηνπ ήηαλ βξαδχ θαη «λίαν λεπτολόγο». Δθ ηνπ λφκνπ πξνέθππηε φηη ζηνλ 

θαηαξηηζκφ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ έπξεπε λα θξαηεζεί πλεχκα ζηελήο πεξηθέξεηαο 

κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν αξηζκφ ςεθνθφξσλ. Η Κπβέξλεζε, φπσο θαηλφηαλ ζηε 

ζχληαμε ηνπ λφκνπ, ήζειε λα θαηαζηήζεη ηελ ςήθν φζν ην δπλαηφλ θαζνιηθή. Οη ε-

θινγείο, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ πξψηε απηή εθινγηθή πεξίνδν, δελ ζα θαλαηίδνληαλ 

δηφηη ζα είραλ λα ππνζηεξίμνπλ άηνκα απιά, φρη θάπνηα θνκκαηηθή κεξίδα. χκθσλα 

κε εθηηκήζεηο ηεο εθεκεξίδαο «Πατρίς» γηα ην πψο ζα εμειίζζνληαλ νη εθινγέο, πνι-

ινί εθινγείο ζα πεξηέξρνληαλ ζε δπζρεξή ςπρνινγηθή ζέζε πεξί ηνπ πνηνλ ζα φθεη-

ιαλ λα πξνηηκήζνπλ κεηαμχ δχν, ηξηψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ ππνςεθίσλ, κε έθαζην 

ησλ νπνίσλ ήηαλ δπλαηφλ λα ζπλδένληαλ εμίζνπ. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ηνπο 

εθινγείο ζα δεηνχζαλ αθνξκή λα απέρνπλ απφ ηνλ ηφπν ησλ εθινγψλ θαη ε επξχηεηα 

ηνπ ηκήκαηνο ή ε καθξηά απφζηαζε απφ απηφλ ζα ηνπο ηελ παξείρε. Κάπνηνη έπξεπε 

λα δηαλχζνπλ απνζηάζεηο 2 ή 3 σξψλ. Έηζη ε εθινγή ζα δηεμαγφηαλ κε ιηγφηεξνπο 

απφ ηνπο κηζνχο εθινγείο, δηφηη ζηα αίηηα απηά ζα πξνζηίζεην έλα άιιν ηζρπξφηεξν, ε 

βξαδχηεηα πνπ παξνπζηαδφηαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο εθινγήο. Ο εθινγέαο κε εμνηθεη-

σκέλνο κε ην ζχζηεκα ζα εηζεξρφηαλ ζηελ αίζνπζα ηεο εθινγήο. Έπξεπε λα ιάβεη 

ηνλ ςεθνζχιαθα, λα εγθιείζεη ην ςεθνδέιηην θαη λα ην ζθξαγίζεη. Καηφπηλ έπξεπε 

λα ην δψζεη ζηνλ Πξφεδξν, απηφο λα ην ζθξαγίζεη θαη λα ην παξαδψζεη πίζσ ζηνλ 

                                                
2 Βι. φ.π., ζει.3, 4. 
3 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.175, Υαληά, Πέκπηε 12 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.173, Υαληά, άββαην 7 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
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εθινγέα γηα λα ην ξίμεη ζηελ θάιπε. Γη’ φια απηά απαηηνχληαλ ρξφλνο ππεξδηπιάζηνο 

ηεο ςεθνθνξίαο δηα ζθαηξηδίνπ. Οη πφιεηο φθεηιαλ λα κηκεζνχλ ην Γεκνηηθφ πκ-

βνχιην ησλ Υαλίσλ. Οη δήκνη ησλ επαξρηψλ δελ είραλ παξά λα ιάβνπλ ππφςε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εθινγέσλ, κε ππεξβαίλνληα ησλ αξηζκφ ησλ 300 γηα θάζε ηκήκα, θαη ηηο 

απνζηάζεηο κελ ππεξβαίλνπζεο ην εκίσξν δηα ηνπο εθινγείο. Έηζη έπξεπε λα θαηαξ-

ηίζνπλ ηα εθινγηθά ηνπο ηκήκαηα. Σν πλεχκα θαζνιηθήο εθινγήο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα ηεξνχληαλ κφλν, εάλ ηα εθινγηθά ηκήκαηα ήηαλ κηθξά, νη 

απνζηάζεηο πνπ είραλ λα δηαλχζνπλ νη ςεθνθφξνη ειάρηζηεο θαη παξέρνληαλ ζηνπο 

εθινγείο φιεο νη δπλαηέο επθνιίεο κε ηηο νπνίεο ζα δηεπθνιπλφηαλ ε δηεμαγσγή ηεο 

εθινγήο εληφο κίαο εκέξαο
5
.  

    Μέγαο εθινγηθφο νξγαζκφο επηθξαηνχζε ήδε ζηνπο πέληε λνκνχο ηεο Μεγαινλή-

ζνπ, πεξηζζφηεξε θίλεζε φκσο εκθαληδφηαλ ζηα Υαληά. Σν ζεζπηζκέλν ζχζηεκα ηνπ 

εληαίνπ ηεο ςήθνπ απφ ην χληαγκα, πνπ επέηξεπε ζε θάζε εθινγέα λα ςεθίζεη κφλν 

έλαλ ππνςήθην, αθνχ δελ ππήξραλ εθινγηθνί ζπλδπαζκνί, επέηεηλε ηηο ελέξγεηεο ησλ 

ππνςεθίσλ, νη νπνίνη ππφζρνληαλ δηάθνξα, επαγγέινληαλ πιήξε δηφξζσζε ησλ θα-

θψο θείκελσλ, επέθξηλαλ ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο θαη ηα λνκνζεηήκαηα ηεο Κπβέξλε-

ζεο ή ηελ κέκθνληαλ γηα ηηο δείλα παξαιείςεηο ηεο. Διάρηζηεο θνξέο ζε απηέο ηηο ζπ-

δεηήζεηο θάπνηνο άθνπγε γλψκεο πεξησπήο γηα ηα δηάθνξα δεηήκαηα. ηηο πεξηζζφ-

ηεξεο πεξηπηψζεηο νη γλψκεο ησλ ππνςήθησλ βνπιεπηψλ θαζνξίδνληαλ απφ ηηο ζπ-

κπάζεηεο ηνπ ππνςήθηνπ ή ηνπ εθινγέα πξνο θάπνηνλ απφ ηνπο πκβνχινπο. Διάρη-

ζηνη απφ ηνπο ππνςήθηνπο αζρνιήζεθαλ κε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ δηάθνξσλ 

δεηεκάησλ. Η Κξήηε είρε ηελ αλάγθε εηιηθξηλνχο εξγαζίαο εθ κέξνπο φζσλ αζρν-

ινχληαλ κε ηα θνηλά, εξγαζία εθάκηιιεο εηιηθξίλεηαο κε απηή ηνπ παξειζφληνο πνπ 

είρε ζπληειέζεη ζηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Δπηβαιιφηαλ νη ππνςήθηνη λα κειεηήζνπλ 

εκβξηζψο θαη ζπζηεκαηηθά ηα πεπξαγκέλα ηεο δηεηίαο θαη λα ζπδεηήζνπλ ειεχζεξα 

θαη θφζκηα καθξηά απφ πξνζσπηθά πάζε. Οη Κξήηεο είραλ θαιιηεξγήζεη ζηνλ επξσ-

πατθφ θφζκν άξηζηε πεξί απηνχο αληίιεςε θαη φθεηιαλ λα ηε δηαηεξήζνπλ απαξάι-

ιαθηε. Η ζπγθεθξηκέλε ζεηηθή γλψκε πεξί ηεο Κξήηεο ζα κπνξνχζε λα αλαζηαιεί, 

αλ φρη λα δηαζηξαθεί εληειψο, εάλ θνηλνπνηνχληαλ κηθξνπξεπείο θαη πξνζσπηθέο δη-

ρφλνηεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλψλ, πνπ είραλ σο ειαηήξην ηα πξνζσπηθά 

πάζε εθινγέσλ θαη ππνςεθίσλ
6
.  

                                                
5 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.151, Υαληά, άββαην 10 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.1.  
6 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.142, Υαληά, άββαην 20 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.3 



 

298 

 

    Ο αξηζκφο ησλ βνπιεπηψλ πνπ κπνξνχζαλ λα εθιερζνχλ ζε θάζε επαξρία θαζνξη-

δφηαλ απφ ην ηαηηζηηθφ Γξαθείν Απνγξαθήο θαηά αλαινγία πξνο ηνλ πιεζπζκφ ηεο, 

βάζεη ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ πληάγκαηνο
7
, ζην νπνίν αλαθεξφηαλ πσο ζε θάζε πέληε 

ρηιηάδεο θαηνίθνπο ή θιάζκα απηνχ ηνπ αξηζκνχ αληηζηνηρνχζε έλαο βνπιεπηήο
8
.  

    ην Γήκν Υαλίσλ εξγάδνληαλ ππξεησδψο γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ εθινγηθψλ θα-

ηαιφγσλ, γηα ηνλ νπνίν είρε δνζεί κεληαία πξνζεζκία
9
. Η αίηεζε ππνςεθηφηεηαο γηα 

ηηο εθινγέο πξνυπφζεηε ηελ θαηαβνιή εβδνκεθνληαπεληάδξαρκνπ παξαβφινπ. Λφγσ 

ηεο κηθξφηεηάο ηνπ ππήξρε ε αίζζεζε φηη ζα ππεξπιήζπλε ηνπο ππνςεθίνπο
10

.    Η 

ςεθνζεξία πξηλ ηηο εθινγέο ήηαλ έληνλε θη έλα κέζν γηα άγξα ςήθσλ ήηαλ θαη νη 

θνπκπαξηέο, κε ηνπο ππνςήθηνπο λα επηζθέπηνληαη ρσξηά φπνπ βάθηηδαλ παηδηά. Απ-

ηφ πνπ ζηελαρσξνχζε ηνπο ππνςεθίνπο ήηαλ ην εληαίν ηεο ςήθνπ θαη ε κπζηηθφηεηα 

ηεο ςεθνθνξίαο. Όινη ηνπο ππφζρνληαλ ςήθν αιιά εθείλνη δελ κπνξνχζαλ λα ππν-

ινγίζνπλ αθξηβψο ηα εθινγηθά θεθάιαηά ηνπο
11

. χκθσλα κε ην εληαίν ηεο ςήθνπ νη 

θνκκαηηθνί ζπλδπαζκνί απνθιείνληαλ θαη ν θάζε πνιίηεο κπνξνχζε λα ςεθίζεη απν-

θιεηζηηθά έλαλ ππνςήθην ηεο αξεζθείαο ηνπ
12

.   

    Σε λχρηα ηεο Σξίηεο 6 Φεβξνπαξίνπ 1901 ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Υαλί-

σλ κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ηνπ γεληθνχ εθινγηθνχ θαηαιφγνπ ηνπ νκψ-

λπκνπ δήκνπ. Ο γεληθφο εθινγηθφο θαηάινγνο πεξηείρε ζπλνιηθά 2.980 νλφκαηα ςε-

θνθφξσλ. Η θαηαπιεθηηθή απηή ζκηθξφηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ εθινγέσλ ζε έλα δήκν 

πνπ αξηζκνχζε πάλσ απφ 25 ρηιηάδεο θαηνίθνπο πξνεξρφηαλ απφ ηελ αλεμήγεηε απν-

θπγή κεγάινπ αξηζκνχ κσακεζαλψλ δεκνηψλ λα εγγξαθνχλ ζηα δεκνηνιφγηα. Καηά 

ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γλσκνδφηεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ εθινγηθνχ θψδηθα, πεξί ηεο δηαηξέζεσο ηνπ δήκνπ ζε εθινγηθά ηκήκαηα θη απν-

θάζηζε λα δηαηξεζεί ζε 9. Απφ απηά δχν ζα πεξηιακβάλνπλ ηε Υαιέπα, έλα ην ζπλνη-

θηζκφ Κνπκ – Καπί, έλα ηνπο ζπλνηθηζκνχο Βαξνπζίνπ θαη Καηλνχξγηαο Υψξαο, δχν 

ηηο ζπλνηθίεο πιάληδηαο – Σδηηδαξθνινχ, δχν ηηο ζπλνηθίεο Καζηειιίνπ – Αγά Σδακί 

θαη έλα ηηο ζπλνηθίεο Σνπραλά – Αξάπ Σδακί – Γηνπζνχθ Παζζά. Οη ςεθνθφξνη ρσ-

ξίζηεθαλ ζε δχν ππνδηαηξέζεηο. ηα δηακεξίζκαηα πνπ πεξηιάκβαλαλ έλα κφλν εθιν-

γηθφ ηκήκα ςήθηζαλ αδηαθξίησο θαηά ζεηξά, ζηα δε δηακεξίζκαηα πνπ πεξηιάκβαλαλ 

                                                
7 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.137, Υαληά, Σξίηε 9 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.3 
8 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Α-

πξηιίνπ 1899, ζει.3. 
9 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.141, Υαληά, Πέκπηε 18 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.2.  
10 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.155, Υαληά, Πέκπηε 22 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.3. 
11 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.156, Υαληά, άββαην 24 Φεβξνπαξίνπ 1901, ζει.3. 
12 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.177, Υαληά, Σξίηε 17 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
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δχν εθινγηθά ηκήκαηα ςήθηζαλ νη έρνληεο επίζεηα κε αξρηθφ γξάκκα απφ ην Α–Λ 

ζην πξψην ηκήκα θαη φζνη είραλ επίζεην πνπ μεθηλάεη απφ Μ-Χ ζην δεχηεξν ηκήκα. 

Οη ηφπνη πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ε ςεθνθνξία νξίζζεθαλ σο εμήο: ηε Υαιέπα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δπν αίζνπζεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιψλ αξξέλσλ θαη ζειέσλ, κία 

γηα θάζε ηκήκα, ζην Κνπκ – Καπί ε αίζνπζα ηεο Γεκ. Μνπζνπικαληθήο ρνιήο, ν-

κνίσο ζηελ Καηλνχξγηα ρψξα, ζην δηακέξηζκα Σνπραλά ην δεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, 

ζην Καζηέιιη νη αίζνπζεο ησλ Γεκνηηθψλ ζρνιψλ ρξηζηηαλψλ θαη κνπζνπικάλσλ θαη 

ζηε πιάηδηα ην παιαηφ ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν
13

. ηηο 9 Απξηιίνπ 1901, έμη εκέξεο 

πξηλ ηηο εθινγέο, ε εθεκεξίδα «Πατρίς» ζε δεκνζίεπκά ηεο αλέθεξε φηη νη θαηάινγνη 

ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ζε φινπο ηνπο λνκνχο ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Αλσηέξα 

Γηεχζπλζε ησλ Δζσηεξηθψλ, θαζνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ζε 

θάζε λνκφ φπσο θαη ηνπο ηφπνπο ζηνπο νπνίνπο ζα έδξεπαλ απηά. ην λνκφ Υαλίσλ 

νξίζηεθαλ 39 ηκήκαηα κε κείσζε ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ ζην Γήκν Υαλίσλ απφ 

ελληά ζε νρηψ
14

. Η Αλσηέξα Γηεχζπλζε Δζσηεξηθψλ κε ππφκλεκα ηεο πξνο ηε Γηεχ-

ζπλζε ηεο Αζηπλνκίαο δήηεζε λα γίλεη ε θαηαλνκή ηεο ρσξνθπιαθήο αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ
15

. Γηθαζηηθνί ππάιιεινη ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ σο 

δηθαζηηθνί αληηπξφζσπνη ζηηο επηθείκελεο βνπιεπηηθέο εθινγέο θαη ζην πκβνχιην 

ηεο Γηθαηνζχλεο θαηαξηίζηεθε δηάηαγκα ζρεηηθφ κε ηε κεηάζεζή ηνπο ε νπνία έγηλε 

σο εμήο: Απηνί ησλ Υαλίσλ ζα κεηαζέηνληαλ ζην Ρέζπκλν, νη ηνπ Ρεζχκλνπ ζηα 

θαθηά, θαη νη ησλ θαθίσλ ζηα Υαληά. Οη ππάιιεινη Ηξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ ζα 

κεηαζέηνληαλ ελαιιάμ
16

. O Γεληθφο Δηζαγγειέαο απεπζχλζεθε κε εγθχθιην πξνο φ-

ινπο ηνπο δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο θαη ιεηηνπξγνχο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ κε ηελ νπνία 

ηνπο ζπκβνχιεπε λα απέρνπλ απφ θάζε αλάκεημε ζηηο επηθείκελεο εθινγέο. Ο Δηζαγ-

γειέαο αλέθεξε φηη ε απζηεξφηεηα ηνπ λφκνπ ζα εμαληινχληαλ ζε εθείλνπο πνπ ζα 

αλακεηγλχνληαλ ζηηο εθινγέο κε ηξφπν αζπκβίβαζην ζην δεκφζην αμίσκά ηνπο
17

.    

    ην λνκφ Υαλίσλ αληηζηνηρνχζαλ 36 ππνςήθηνη πνπ ήηαλ νη παξαθάησ: Αλαζηα-

ζάθεο Ν.Μηραήι, Αλαζηαζάθεο ή Μαιαλδξάθεο Α. ηπιηαλφο, Βειήθ Βέε Αγαδαδέ 

Μερκέη Βεμέη, Βεληνπξάθεο Μερκέη Βέεο, Γεξαθάθεο Γ.Βαζίιεηνο, Γεξαληψηεο 

Ι.Αλδξέαο, Γαζθαινγηάλλεο Γεψξγηνο, Κακπνπξάθεο Γ.Δκκαλνπήι, Καηδνπξάθεο 

Ν.Αληψληνο, Καληδνπξφο Ισ. Δκκαλνπήι, Κηνπξηζάθεο Γεκήηξηνο, Κνινθπζάθεο 

                                                
13 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.150, Υαληά, Πέκπηε 8 Φεβξνπαξίνπ 1901,  ζει.2. 
14 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.174, Υαληά, Γεπηέξα 9 Απξηιίνπ 1901, ζει.2. 
15 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.164, Υαληά, Σξίηε 15 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
16 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», φ.π. 
17 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.169, Υαληά, Γεπηέξα 26 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
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Γ.ηπιηαλφο, Κξηάξεο Αξηζηείδεο, Κσλζηαληνπιάθεο Δπζ. Αιέμαλδξνο, Λησλάθεο 

Ν. Λεσλίδαο, Μαιαλδξάθεο Φ. Νηθφιανο, Μαιαηάθεο Μ. ππξίδσλ, Μάλνο Θξ. 

Κσλζηαληίλνο, Μαξθαλησλάθεο Α. Δκκαλνπήι, Μνπληάθεο Παχινπ Δκκαλνπήι, 

Ξεξάο Ν. Δκκαλνπήι, Παπαδάθεο Αλη. Νηθφιανο, Παπαδεξφο Δκκαλνπήι, Παπαδν-

γάλλεο Γ. Ισάλλεο, Πεξαζνπξάθεο Α. Δκκαλνπήι, Πινπκηδάθεο Θ. Υαξάιακπνο, 

Πσιηνπδάθεο Δκκ. Ισάλλεο, Πσινγεψξγεο Υαξάιακπνο, εηξαδάθεο Β. Δκκαλνπήι, 

θαιίδεο Αλαγλψζηεο (Δκκαλνπήι), θακλάθεο Α. Νηθφιανο, νθηαδαδέο ή νθηα-

δάθεο Δθκέι Ιβξαήκ, ηξαηεγάθεο Γεψξγηνο, Σζεπέηεο ή Σζεπεηάθεο νθ. Γεψξγη-

νο, Φνχκεο Μ. Γεψξγηνο θαη Φαξνπδάθεο Μ. ηέθαλνο
18

.    

    Αξθεηέο ελζηάζεηο γηα παξάλνκεο ππνςεθηφηεηεο ππνβιήζεθαλ θαη ζηνπο πέληε 

λνκνχο ηεο Νήζνπ. Ο λφκνο φξηδε σο πξνζφλ ππνςεθηφηεηαο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

30
νχ

 έηνπο ηεο ειηθίαο θαη φιεο νη ελζηάζεηο πεξηζηξέθνληαλ γχξσ απφ ην ζπγθεθξη-

κέλν φξην. Απηή ε δηαπίζησζε νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ζην βνπιεπηηθφ αγψλα 

είραλ θαηέιζεη πνιινί λένη άλδξεο. Οη πεξηζζφηεξεο ελζηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ α-

πνηεινχζαλ εθινγηθά ηερλάζκαηα. Θα δηθάδνληαλ βέβαηα κε ηνλ πξφεδξν Πξσηνδη-

θψλ Υαλίσλ λα νξίδεη σο εκέξα πξνζαγσγήο ησλ απνδείμεσλ ηελ Σξίηε 13 Μαξηίνπ 

γηα ηα Υαληά.  Οη απνδείμεηο αθνχ αμηνινγνχληαλ απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ Πξσηνδη-

θείσλ κεηά απνζηέιινληαλ ζην αλαζεσξεηηθφ ην νπνίν απνθάζηδε ηειεζίδηθα. ηα 

Υαληά ππνβιήζεθε έλζηαζε θαηά ηνπ θπξίνπ Κσλζηαληίλνπ Μάλνπ γηαηί δελ είρε ηελ 

ππφ ηνπ λφκνπ νξηδφκελε 5εηή εγθαηάζηαζε ζηελ Κξήηε. Η έλζηαζε ππνβιήζεθε 

απφ έλαλ θαξαγσγέα -θαξνηζέξε- πνπ είρε εμνπζηνδνηεζεί απφ θάπνηνλ ππνςήθην, ν 

νπνίνο δελ είρε ην ζάξξνο λα εκθαληζηεί
19

. Ο λφκνο πεξί πεληαεηνχο ζεηείαο απέθιεηε 

απφ ηε βνπιεπηηθή ππνςεθηφηεηα Έιιελεο πνπ είραλ ζπζηαζηεί γηα ηελ Κξήηε θαη ην 

ιαφ ηεο θαη ηνπο αληηκεηψπηδε νπζηαζηηθά σο μέλνπο. Υαξαθηεξηδφηαλ σο «κνπ-

ληδνχξα» ζηηο εζληθέο ηδέεο ησλ Κξεηηθψλ θαη έλδεημε μελειαζίαο απέλαληη ζε Έι-

ιελεο πνπ έρπζαλ ην αίκα ηνπο γηα κηα ειιεληθή Κξήηε
20

. Σελ Σεηάξηε 21 Μαξηίνπ 

1901 εθδηθάζηεθε αλάκεζα ζε άιιεο ε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ηνπ ππνςήθηνπ βνπ-

ιεπηή Υαλίσλ Κ.Μάλνπ, ε νπνία κε απφθαζε ηνπ αλαζεσξεηηθνχ απνξξίθζεθε, δηφηη 

δελ είρε ζπκπιεξψζεη πεληαεηή εγθαηάζηαζε ζηε λήζν
21

. Σν πξσί ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 

1901 θάηνηθνη δηαθφξσλ ρσξηψλ ηεο Κπδσλίαο έθηαζαλ ζηα Υαληά θη αθνχ ελψζε-

θαλ κε άιινπο πνιίηεο πξνέβεζαλ ζε εηξεληθή δηαδήισζε. Δίραλ ζθνπφ λα επηδψ-

                                                
18 Βι. ζηελ εθεκ.  «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.160, Υαληά, Σξίηε 6 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
19 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.163, Υαληά, Σξίηε 13 Μαξηίνπ 1901, ζει.2. 
20 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.168, Υαληά, άββαην 24 Μαξηίνπ 1901, ζει.3. 
21 Βι. ζηελ εθεκ.  «Πατρίς», φ.π., ζει.2. 



 

301 

 

ζνπλ αλαθνξά ζηνλ Ηγεκφλα ζηελ νπνία ζα  εμέθξαδαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα ηε 

γλσζηή δηάηαμε ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ, πνπ εκπφδηδε απφ ηε βνπιεπηηθή ππνςεθηφηε-

ηα αλζξψπνπο νη νπνίνη είραλ αθέξαηα δηθαηψκαηα ζηνλ ηφπν. Η δηαδήισζε, ζηελ 

θνξπθή ηεο νπνίαο ππήξρε ειιεληθή ζεκαία, αθνχ δηήιζε εηξεληθφηαηα θαη ζεκλά 

απφ ην θέληξν ηεο πφιε εμήιζε ζηε Υαιέπα. Οη δηαδεισηέο ζηακάηεζαλ κπξνζηά 

ζην πξηγθηπηθφ αλάθηνξν θαη επέιεμαλ κηα ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία δήηεζε άδεηα 

λα παξαδψζεη γξαπηή αλαθνξά ζην Γεψξγην. ε απηήλ ηνληδφηαλ πσο ν ιαφο αξρηθά 

δελ αληέδξαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ πεξί πεληαεηνχο θαηνηθίαο, γηαηί δελ είρε 

γίλεη αηζζεηά αληηιεπηφο. Απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο 

απφ ηνπο αξκφδηνπο, απνθιείζζεθαλ απφ ηε Βνπιεπηηθή ππνςεθηφηεηα άλδξεο νη ν-

πνίνη είραλ πξνζθέξεη θαη ζπλέρηδαλ λα πξνζθέξνπλ πνιιέο ππεξεζίεο ζηνλ ηφπν, 

βάδνληαο ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία ηεο Κξήηεο. Η εθαξκνγή ηνπ ζπ-

γθεθξηκέλνπ λφκνπ επέθεξε ηελ νινθιεξσηηθή θαηαδίθε ηνπ ζηε ζπλείδεζε ηνπ 

ιανχ, γηαηί παξέιπε ηελ εζληθή ελφηεηα θαη απνηεινχζε δείγκα αγλσκνζχλεο. Οη δη-

αδεισηέο απνθάιεζαλ ην Γεψξγην, Αλψηαην Θεζκνθχιαθα ηεο Κξήηεο, Μφλν Αληη-

πξφζσπν ηεο Διιάδαο ζηε Νήζν θαη ηνπ επέδσζαλ ηελ αλαθνξά. Ο Παπαδηακαληφ-

πνπινο, ηδηαίηεξνο χκβνπινο ηνπ Γεσξγίνπ, κεηέθεξε ζηελ επηηξνπή ηεο δηαδήισ-

ζεο ηελ επηζπκία ηνπ Πξίγθηπα λα δηαιπζνχλ ήξεκα θαη ηε δηαβεβαίσζε πσο ζα κε-

ιεηνχζε ηελ αλαθνξά ηνπο. Οη δηαδεισηέο, αθνχ δεησθξαχγαζαλ ππέξ ηνπ Αξκνζηή 

θαη ηνπ Έζλνπο, επέζηξεςαλ ζηελ πφιε φπνπ δηαιχζεθαλ ήζπρα
22

.  

    Ο χκβνπινο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ Γηακαιάθεο απεπζχλ-

ζεθε ιίγν πξηλ ηηο εθινγέο, κε εγθχθιηφ ηνπ, ζηνπο Γηεπζπληέο θαη Καζεγεηέο ησλ 

Γπκλαζίσλ θαη Πξνγπκλαζίσλ, ζηνπο Ννκαξρηαθνχο Δπηζεσξεηέο, ζηνπο Γηεπζπληέο 

θαη δηδαζθάινπο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ. Ήζειε λα ηνπο ππελζπκίζεη πνηα πξέπεη 

λα είλαη ε ζηάζε ησλ δηδαζθάισλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ. π-

γθεθξηκέλα, αθνχ αλαθέξζεθε πξψηα ζηνλ εθινγηθφ Νφκν ηεο Πνιηηείαο, ν νπνίνο 

ζηεξνχζε ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο θξίλνληαο ηελ αλά-

κεημή ηνπο ζηηο εθινγέο αλάξκνζηε, ζηάζεθε ζηνπο δηδαζθάινπο νη νπνίνη πεξηζζφ-

ηεξν απφ ηνπο ππνινίπνπο ππαιιήινπο ζα ζεσξνχληαλ αμηνθαηάθξηηνη, εάλ αλακεη-

γλχνληαλ ζε ηέηνηεο πνιηηηθέο δηρνγλσκίεο. Ο χκβνπινο, ζέινληαο λα ζηεξίμεη ζε 

θάπνην επηρείξεκα ηε ζπγθεθξηκέλε απαγφξεπζε, ζεκείσλε πσο ν δάζθαινο φθεηιε 

λα ππεξεηήζεη ηα παηδηά φισλ ησλ πνιηηψλ αδηαθξίησο, ππεξεηψληαο ην φιν θαη φρη 

                                                
22 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.169, Υαληά, Γεπηέξα 26 Μαξηίνπ, ζει.3. 
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έλα κέξνο. Θα παξέβαηλε ηνλ φξθν ηνπ, εάλ γηλφηαλ ην πνιηηηθφ φξγαλν νπνηνπδήπν-

ηε ππνςεθίνπ θαη ελζηάιαδε ζηα παηδηά ην δειεηήξην ηεο θνηλσληθήο δηαίξεζεο. Δάλ 

ζπληαζζφηαλ κε κία κεξίδα πνιηηψλ, δελ ζα αγαπηφηαλ πιένλ εμίζνπ απφ φινπο ηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Γελ έπξεπε λα αθαηξεί ρξφλν απφ ηελ εξγαζία ηνπ γηα 

λα αθηεξψλεηαη ζε πνιηηηθνχο αγψλεο νη νπνίνη ζα ηνλ εμεπηέιηδαλ ζηα κάηηα ηεο θνη-

λσλίαο, ε νπνία ήζειε ην δηδάζθαιν κεηιίρην θαη πξνζελή. Ο χκβνπινο πξνρψξεζε 

ζε έλα αθφκε επηρείξεκα πεξί θηινδνμίαο. Η αθαηάπαπζηε ηάζε γηα βαζκηαία πξνα-

γσγή ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπ έπξεπε λα θαιχπηεη ηε θηινδνμία ηνπ. Έ-

πξεπε λα είλαη ηθαλνπνηεκέλνο αθνχ ρεηξαγσγνχζε ηε λέα γεληά λα είλαη πηζηή θαη 

αθνζησκέλε ζηνλ Ηγεκφλα, λα αγαπάεη ηελ Παηξίδα θαη λα ππαθνχεη πξφζπκα - λα 

ππνηάζζεηαη - ζηνπο Νφκνπο ηεο Πνιηηείαο. Ο χκβνπινο δηαηχπσζε θαη έλα ηξίην 

επηρείξεκα γηα λα πείζεη ηνπο δηδαζθάινπο λα κελ θάλνπλ θάηη πνπ νχησο ή άιισο 

γηα απηνχο απαγνξεπφηαλ. Θα έπξεπε λα ήηαλ απηνί πνπ ζα πξνεηνίκαδαλ ηνπο απξη-

αλνχο εθινγείο, νη νπνίνη ζπλεηά ζα αζθνχζαλ ηα εθινγηθά θαη πνιηηηθά ηνπο δη-

θαηψκαηα. Οη ακείιηθηεο θαη βαξηέο ηηκσξίεο ζα ήηαλ ε απάληεζε ζε φζνπο επηιή-

ζκνλεο αλακεηγλχνληαλ ζε εθινγηθέο δηακάρεο έζησ θαη ειάρηζηα ή δεκηνπξγνχζαλ 

ππφλνηα παξεθηξνπήο απφ ηα θαζήθνληά ηνπο. Έπξεπε λα απνθχγνπλ νπνηαδήπνηε 

δηάβεκα πνπ ζα έδηλε αθνξκή αθφκε θαη γηα παξεμεγήζεηο. Ο Πξίγθηπαο απαηηνχζε 

ηελ ηέιεηα εθαξκνγή ησλ Νφκσλ ηεο Πνιηηείαο θαη ε δηαηαγή ηνπ ήηαλ λα απνιπζεί 

νπνηνζδήπνηε επηιήζκσλ φρη κφλν απφ ηε δηδαζθαιηθή ππεξεζία αιιά απφ ηνλ θα-

ηάινγν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ψζηε λα κελ κπνξεί ιφγσ ηεο δεχηεξεο δηαγξαθήο 

λα ιάβεη πνηέ ζην κέιινλ δεκφζηα ζέζε
23

.       

    O θξεηηθφο ιαφο πξνζήιζε ζηηο θάιπεο κε πιήξε ηάμε θαη λνκηκνθξνζχλε, ελψ 

ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν, ραξαθηήξηδαλ ηε 15
ε
 Απξηιίνπ σο εμεηάζεηο γηα 

ηνπο Κξεηηθνχο. Η εμνπζία δελ επελέβε γηα πεξηζηνιή ηνπ θνκκαηηζκνχ, νχηε γηα 

ζσθξνληζκφ αιινθξφλσλ θαλαηηθψλ εθινγέσλ. Όιε ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ νη δη-

θαζηηθέο αξρέο θαη νη έλνπινη θπξηνιεθηηθά αλαπαχνληαλ
24

, ελψ απφ ηελ εθινγηθή 

δηαδηθαζία ηεο 15
εο

 Απξηιίνπ 1901 απείραλ ιίγνη ςεθνθφξνη
25

. χκθσλα κε θαηαγ-

γειίεο ζηελ εθεκεξίδα «Πατρίς», θάπνηνη αλψηεξνη ππάιιεινη θαη δήκαξρνη αλακί-

ρζεθαλ κε ζθαλδαιψδε ηξφπν ζηελ πξνπαξαζθεπή θαη δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ. Γελ 

θαηαγγέιινληαλ ζπγθεθξηκέλα νλφκαηα, σζηφζν γηλφηαλ κηα αλαθνξά ζε πξαθηηθέο 

                                                
23 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεχρνο δεχηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.19, Δλ 

Υαλίνηο ηε 22 Μαξηίνπ 1901, ζει.82, 83.  
24 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.177, Υαληά, Σξίηε 17 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
25 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.179, Υαληά, άββαην 21 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
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φπσο ςπρνινγηθή εθβίαζε ηεο γλψκεο θαη ηεο ζπλεηδήζεσο ησλ ςεθνθφξσλ πνπ α-

ζθνχζε ν δήκαξρνο πεξηβεβιεκέλνο κε ην αμίσκα ηνπ θνκκαηάξρε ή θάπνηνο άιινο 

ηζρπξφο επί ηνπ πνιίηε. Σν άξζξν ηεο εθεκεξίδαο έθιεηλε αλαθέξνληαο πσο ζε απηέο 

ηηο εθινγέο κε ην λέν ζχζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ηεο πξψηεο θξεηηθήο βνπιήο κεηά 

ηελ απειεπζέξσζε, δελ δφζεθε πνιχο θαηξφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θαθνχ απηνχ θαη 

επηπρψο εηζήιζαλ ζηε Βνπιή άλδξεο ηθαλνί θαη πεθσηηζκέλνη κε θπξίαξρε ιατθή ε-

κπηζηνζχλε
26

.          

     ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ ππήξραλ ζπλνιηθά 8 εθινγηθά ηκήκαηα. Ο Γήκαξρνο Υα-

λίσλ, ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ πξηλ ηηο εθινγέο, πεξηήιζε ηα ηκήκαηα, παξέδσζε 

ζηνπο δηθαζηηθνχο αληηπξνζψπνπο θαη ζηηο εθνξεπηηθέο επηηξνπέο ηηο θάιπεο, ηα ςε-

θνθαιχκκαηα θαη ηα ππφινηπα αλαγθαία γηα ηελ εθινγή. Οη αίζνπζεο πνπ ήηαλ πξν-

νξηζκέλεο γηα ηφπνπο εθινγήο θπιάζζνληαλ απφ αζηπλνκηθή δχλακε φιε λχρηα ζχκ-

θσλα κε ην Νφκν. Σελ επφκελε εκέξα, κηζή ψξα πξηλ ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ, ηα ε-

θινγηθά ηκήκαηα αλνίρηεθαλ θαη ζπγρξφλσο κε ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ άξρηζε ε ςε-

θνθνξία. Σηο πξψηεο ψξεο παξαηεξνχληαλ ειάρηζηε δσεξφηεηα θαη νη εθινγείο πξν-

ζέξρνληαλ ζηηο θάιπεο ρσξίο κεγάιε πξνζπκία. Η ςεθνθνξία δηεμήρζε ζε φια ηα 

ηκήκαηα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ κε ηάμε θαη εζπρία. Σν εληαίν ζχζηεκα ηεο ςεθνθνξίαο 

θαζψο θαη ην κπζηηθφ ηεο δηαδηθαζίαο δαηκφληδε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ δελ ήμεξαλ 

πνχ λα βαζηζηνχλ. Η ψξα παχζεο ηεο ςεθνθνξίαο δελ ήηαλ απζηεξά πεξηνξηζκέλε, 

αθνχ ε ζπξξνή ζηηο θάιπεο δηήξθεζε κέρξη ηελ εζπέξα γεληθά θαη ζε κεξηθά ηκήκαηα 

κέρξη ηηο 10 θαη κηζή ηε λχρηα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν πξφεδξνο παξέηεηλε ηελ 

ψξα ςεθνθνξίαο ιφγσ ηεο θαζπζηέξεζεο πνιιψλ ςεθνθφξσλ.  

    Μεηά ην θιείζηκν ησλ θαιπψλ άξρηζε ε δηαινγή ησλ ςήθσλ κε παξφληεο ηνπο α-

ληηπξνζψπνπο ησλ ππνςεθίσλ. Η δηαινγή δηήξθεζε κέρξη ηα κεζάλπρηα θαη αθφκε 

πην αξγά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. ηηο νδνχο, ζηα θαθελεία, ζηα εθινγηθά ζαιφληα 

θαη ζηα ηκήκαηα ζπλαζξνίδνληαλ ελδηαθεξφκελνη πεξηκέλνληαο ηα απνηειέζκαηα 

ησλ ηκεκάησλ ηεο πφιεσο αιιά θαη ησλ θνληηλψλ ρσξηψλ. Οη ππνςήθηνη πεξλνχζαλ 

απφ ηα εθινγηθά ηκήκαηα θαη δεηνχζαλ πιεξνθνξίεο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο. 

Η φςε ηνπο θαηά ηελ έμνδφ ηνπο θαλέξσλε αλ νη εηδήζεηο ήηαλ ζεηηθέο ή ην αληίζεην. 

Οη δηθαζηηθνί ππάιιεινη πνπ είραλ αλαιάβεη θαζήθνληα αλαθξηηψλ πεξηέξρνληαλ 

φια ηα ηκήκαηα ηνπ δήκνπ ρσξίο λα ηνπο απαζρνινχλ έθηξνπα. Οη ππνςήθηνη κεη-

δηνχζαλ πξνο φινπο θαη έζθηγγαλ ηα πξνηεηλφκελα ρέξηα. Οη πιαηείεο θαη ηα θαθε-

                                                
26 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.178, Υαληά, Πέκπηε 19 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
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λεία είραλ πιένλ εθινγηθφ άξσκα κε ηηο πξνβιέςεηο γηα ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ησλ 

ππνςεθίσλ. Μφλν ην επφκελν βξαδχ ησλ εθινγψλ ππήξμε ηειηθά πξαγκαηηθή εθιν-

γηθή θίλεζε κε ζπλζήκαηα ππέξ ηνπ Πξίγθηπα θαη ηεο Δλψζεσο λα αθνχγνληαη, αληί 

γηα ληθεηήξηα ζπλζήκαηα ππέξ ησλ ληθεηψλ.  

    Ο νξηζηηθνί θαηάινγνη ησλ βνπιεπηψλ ηεο Νήζνπ αλαξηήζεθαλ ζηα πέληε Πξσην-

δηθεία. χκθσλα κε απηνχο επηηπρφληεο ζην Ννκφ Υαλίσλ ήηαλ νη εμήο:  

1) ηέθαλνο Φαξνπδάθεο, δηθεγφξνο (1.073 ςήθνη). 2) Αξηζηείδεο Κξηάξεο, δηθεγφ-

ξνο (966). 3) Δκκ. Μαξθαλησλάθεο, δηθεγφξνο (746). 4) Αλαγλ. θαιίδεο, θηεκαηίαο 

(741). 5)Βειήθ Βέε Αγαδαδέ Μερκέη Βεμέη, θηεκαηίαο (741). 6) Υαξάιακπνο Πινπ-

κηδάθεο, δηθεγφξνο (693). 7)Υαξαι. Πσινγεψξγεο, δηθεγφξνο (619). 8)Δκκ. Παπα-

δεξφο, δηθεγφξνο (579). 9)Αλ. Καηδνπξάθεο, δηθεγφξνο (563). 10)Δκκ. Μνπληάθεο, 

ηαηξφο (535). 11)Ισ. Παπαδνγηάλλεο, θηεκαηίαο (512). 12)Γ. Φνχκεο, θηεκαηίαο 

(492). 13)Δθκέι Ιβξαήκ νθηαδάθεο, θηεκαηίαο (478). 14) Δκκ.Καηδνπξφο, ηαηξφο 

(443). 15) Γ. Κηνπξηδάθεο (396). πλνιηθά ζηε Νήζν εθιέρζεθαλ 64 βνπιεπηέο, ηνπο 

νπνίνπο αλαθήξπμε ην Πξσηνδηθείν
27

. Οη εθιεγέληεο βνπιεπηέο αιιά θαη απηνί πνπ 

απέηπραλ ήηαλ ζηαζψηεο ηεο εζληθήο ηδέαο θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο
28

. Απφ 

ηνπο 15 βνπιεπηέο ηνπ λνκνχ Υαλίσλ 7 ήηαλ δηθεγφξνη, 5 θηεκαηίεο, 2 γηαηξνί θαη 

έλαο αγλψζηνπ επαγγέικαηνο.   

    Οη δέθα βνπιεπηέο πνπ εμέιεμε ν Ηγεκφλαο ήηαλ νη θάησζη: Απφ ην λνκφ Υαλίσλ 

νη Υαηδή Μηραήι Γηάλλαξεο κέγηζηνο νπιαξρεγφο ηεο επαξρίαο ηεο Κπδσλίαο θαη 

Μίλσο Ηζπράθεο, κεγαινθηεκαηίαο. Απφ ην λνκφ θαθίσλ ν ηαηξφο Ισάλλεο Μπισ-

λνγηαλλάθεο. Απφ ην λνκφ Ρεζχκλεο νη Γεψξγηνο Αζαλαζηάδεο, δηθεγφξνο θαη Φα-

ρξνπδέλ Υνηδάθεο, θηεκαηίαο. Απφ ην λνκφ Ηξαθιείνπ νη Αληψληνο Καπεηαλάθεο, 

ηαηξφο, Γεψξγηνο Ιεξσλπκάθεο, κεγαιέκπνξνο θαη Μηραήι Μειηζζηψηεο, παιαηφο 

αγσληζηήο. Σέινο απφ ην λνκφ Λαζεζίνπ νη Δκκαλνπήι Μνδάηζνο, δηθεγφξνο θαη 

Υαξίησλ Παππαδάθεο, ηαηξφο
29

. Ο Ηγεκφλαο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα είρε ην δη-

θαίσκα λα δηνξίζεη 10 βνπιεπηέο απφ φινπο ηνπο λνκνχο, θαηά αλαινγία ηνπ πιεζπ-

ζκνχ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πείξα θαη ηε ρξεζηφηεηά ηνπο
30

.     

    Σελ Σξίηε 17 Απξηιίνπ 1901 ιφγσ ησλ νξηζηηθνπνηεκέλσλ εθινγηθψλ απνηειε-

ζκάησλ πνπ έθζαλαλ απφ ηα δηάθνξα εθινγηθά θέληξα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαδε-

                                                
27 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.178, Υαληά, Πέκπηε 19 Απξηιίνπ 1901, ζει. 2. 
28 Βι. φ.π., ζει.3. 
29 Βι. εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.190, Υαληά, άββαην 19 Μαΐνπ  1901, ζει.2 θαη εθεκ. «Ένωσις», 

έηνο Α, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο, 16 Μαΐνπ 1901, ζει.3. 
30 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», έηνο Α, Δλ Υαλίνηο ηε 16 Απξηιίνπ 

1899, ζει.3. 
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ιψζεηο ζηα Υαληά. Φεθνθφξνη δεησθξαχγαδαλ θξαηψληαο ζεκαίεο θαη επηζθέπην-

ληαλ ηνπο επηηπρφληεο βνπιεπηέο. Πάλησο νη ελζνπζηψδεηο εθδειψζεηο απεπζχλνληαλ 

πεξηζζφηεξν ζηνλ Ηγεκφλα ή είραλ σο ζέκα ηνπο ηελ Έλσζε. Η ηάμε παξέκεηλε αδη-

αζάιεπηε θαη απηή ηελ εκέξα, γεγνλφο πνπ έθαλε εληχπσζε ζηνπο αληαπνθξηηέο ησλ 

επξσπατθψλ θχιισλ
31

.  

     Η θνηλή γλψκε, πνπ απνηειεί θφβεηξν θάζε εμνπζίαο, δελ ήηαλ εδξαησκέλε ζηε 

λήζν. ηελ θξεηηθή θνηλσλία παξαηεξνχληαλ ν ιαφο λα ππφθεηηαη ζηελ επίδξαζε ηεο 

θηιίαο, ηεο ζπγγέλεηαο θαη ηεο ηζρχνο. Οη ηδέεο ησλ πνιηηψλ γηα θάζε θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηθφ γεγνλφο αησξνχληαλ ζαλ θχιιν ζηνλ άλεκν πξνο ηε δηεχζπλζε ησλ εθάζην-

ηε πλεφλησλ αλέκσλ. Η θνηλή γλψκε βέβαηα ζε φιεο ηηο επλνκνχκελεο πνιηηείεο δελ 

είλαη πάληα πάγηα, φκσο θηλείηαη κέζα ζε έλαλ θχθιν νξηζκέλσλ πνιηηηθψλ αξρψλ. 

ηηο εθινγέο ηεο άλνημεο ηνπ 1901 παξαηεξήζεθε ην θαηλφκελν ηεο αζηάζεηαο θαη 

ηεο παξαθξνχζεσο ησλ γλσκψλ ησλ εθινγέσλ. Οη εθινγείο πεπεηζκέλνη γηα ηελ αθε-

ξαηφηεηα, ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην άδνιν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ δείλα ππνςεθίνπ, ην δηα-

ηξάλσζαλ, ην θήξπμαλ κε φιε ηνπο ηε δχλακε αιιά ηειηθά ππάθνπζαλ ζηελ ηζρχ, 

ζηε θηιία ή ηε ζπγγέλεηα. Ο εθινγέαο κεηέβαιε ηε γλψκε ηνπ θαη αζέηεζε ππνζρέ-

ζεηο αθφκε θαη ιφγσ κηθξνχ ζπκθέξνληνο ή κηθξνχ ζπλδέζκνπ. Έθηαζε ζηελ θάιπε 

ακθίγλσκνο κε ηξία, ηέζζεξα ή θαη πέληε ςεθνδέιηηα, ξίρλνληαο εληφο απηήο έλα απφ 

φια κε ζηηγκηαία απφθαζε. Σν εληαίν εθινγηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηε-

μήρζεζαλ νη εθινγέο, δελ επλννχζε ηε αλάπηπμε πνιηηηθψλ αξρψλ, ηελ εδξαίσζε 

θνηλήο γλψκεο ζηηο πφιεηο θαη ηηο επαξρίεο ηεο Κξήηεο θαη δελ εμαζθάιηδε ηελ ειεχ-

ζεξε ιατθή ζέιεζε. Η δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ θαηέδεημε πνιιά κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Σν ζχζηεκα απέβιεπε κφλν ζηα πξφζσπα ησλ ππνςεθίσλ ελψ ν εθιν-

γηθφο αγψλαο απφ πνιηηηθή ζθνπηά δελ παξνπζίαδε θακία πνιηηηθή ζπνπδαηφηεηα. 

Ήηαλ κηα εθινγηθή ζπξξαθή πνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο απέδεημε πνιιά κεηνλεθηή-

καηα. Τπνςήθηνη πνπ είραλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ θαη ζεσξνχληαλ θαηαιιειφ-

ηαηνη γηα λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ηφπνπ, απέηπραλ ή νη ςήθνη πνπ 

δφζεθαλ πξνο απηνχο κεηψζεθαλ ηφζν, ψζηε ηα απνηειέζκαηα δελ αληαπνθξίλνληαλ 

ζην θαζνιηθφ θξφλεκα ηνπ ιανχ. Απηφ ζπλέβε επεηδή έιεηςαλ νη ζπλαζπηζκνί θαη νη 

θνκκαηηθνί ζπλδπαζκνί πνπ ζα εθδήισλαλ δηα ηεο πιεηνςεθίαο ηε ιατθή ζέιεζε. 

Γηα ηνπ εθινγηθνχ απηνχ θξάκαηνο εμαζζελνχζαλ βέβαηα νη πνιηηηθνί αληαγσληζκνί, 

νη νπνίνη βαζίδνληαλ πάληα ζε πνιηηηθά αμηψκαηα δηα ησλ νπνίσλ κνξθσλφηαλ ε 

                                                
31 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.178, Υαληά, άββαην 19 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
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θνηλή γλψκε θαη παγηψλνληαλ νη πνιηηηθέο αξρέο ζηα ζπληαγκαηηθά έζλε. Σν ζχζηε-

κα γηα θάπνηνπο παξνπζίαδε έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα απνκαθξχλνληαο ηνπο εθινγείο 

απφ ηηο έξηδεο, ηηο ζπκπινθέο, ηνπο ηξαπκαηηζκνχο ή ηνπο θφλνπο. Όκσο ε ηάμε πνπ 

ππήξμε ζηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ είρε ηηο ξίδεο ηεο ζην ζεβαζκφ θαη ηελ πεπνίζε-

ζε πνπ είρε ν Κξεηηθφο ιαφο ζηνλ Ηγεκφλα θαη ζηελ πίζηε γηα ηελ πξνζερή εζληθή 

απνθαηάζηαζή ηνπ
32

. 

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Μέρξη ηηο εθινγέο ηνπ 1901, δειαδή θαηά ηελ πξψηε δηεηία ηεο Κξεηηθήο Πνιηηεί-

αο πεξίπνπ, ν Πξίγθηπαο αζθνχζε ηε λνκνζεηηθή εμνπζία ηνπ ηφπνπ, θαηαξηίδνληαο 

θαη ζέηνληαο ζε εθαξκνγή κε πξνζσξηλά δηαηάγκαηα δηθαζηηθνχο, δηνηθεηηθνχο, νη-

θνλνκηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, ζηξαηησηηθνχο θαη άιια είδε λφκσλ. Σν κφλν εκπφδην 

ζε ηπρφλ απζαηξεζίεο ήηαλ ην χληαγκα, εληφο ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα θηλείηαη θαη ε 

νκφθσλε γλψκε ησλ πκβνχισλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο απνθάζεηο ηνπ. Μεηά ηηο ε-

θινγέο ηνπ 1901 αζθνχζε ηε λνκνζεηηθή εμνπζία δηα ησλ βνπιεπηψλ. Άιισζηε απηφ 

ππαγφξεπε θαη ην χληαγκα ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ν Ηγεκφ-

λαο αζθνχζε φιεο ηηο εμνπζίεο, δειαδή ηε λνκνζεηηθή, ηελ εθηειεζηηθή θαη ηε δηθα-

ζηηθή δηα ησλ βνπιεπηψλ, ησλ πκβνχισλ θαη ησλ δηθαζηψλ αληίζηνηρα.  

    Οη βνπιεπηέο, παξφιν πνπ ζπληαγκαηηθά ζπκκεξίδνληαλ ηε λνκνζεηηθή εμνπζία κε 

ην βαζηιηά, είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο πνιχ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ζπδήηεζεο θαη αλάιπ-

ζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πνιηηψλ. Η δηάξθεηα ηεο ηαθηηθήο ζπλφδνπ ηεο Βνπιήο 

δελ κπνξνχζε λα μεπεξάζεη ηνπο δχν κήλεο θάζε δπν ρξφληα. Έπξεπε ινηπφλ λα απν-

θαζίδνπλ ππφ πίεζε ρξφλνπ. Οπνηαδήπνηε έθηαθηε ζχλνδνο ήηαλ ζηελ απφιπηε δη-

θαηνδνζία ηνπ Ηγεκφλα
33

.  

     Σν εθινγηθφ ζχζηεκα κε ην νπνίν πξνέθπςαλ νη βνπιεπηέο ηνλ Απξίιην ηνπ 1901 

ήηαλ βξαδχ, κε κηθξφ αξηζκφ εθινγέσλ γηα θάζε ηκήκα θαη θνληηλέο απνζηάζεηο γηα 

ηνπο ςεθνθφξνπο ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ θαζνιηθά, επηιέγνληαο έλαλ ππνςήθην. Οη 

βνπιεπηέο θαζφξηδαλ ηνλ πνιηηηθφ ιφγν ηνπο ζχκθσλα κε ηε ζπκπάζεηά ηνπο πξνο 

θάπνην χκβνπιν θαη πξνζπαζνχζαλ λα είλαη αξεζηνί ζην εθινγηθφ ζψκα.  

    Η πξνυπφζεζε ηεο πεληαεηνχο ζπλερνχο παξνπζίαο ζην λεζί γηα λα ζέζεη θάπνηνο 

ππνςεθηφηεηα σο βνπιεπηήο επέθεξε εληάζεηο θαη ελζηάζεηο, αθνχ ε ζπγθεθξηκέλε 

                                                
32 Βι. ζηελ εθεκ. « Ένωσις», έηνο Α, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο 16 Μαΐνπ 1901, ζει.1. 
33 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», Δλ Υαλίνηο ηε 16 Απξηιίνπ 1899, έηνο 

Α, αξηζ.24, ζει.2, 3, 6.  
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δηάηαμε ήηαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ εζληθή θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Κξεηη-

θήο Πνιηηείαο.  

    Οη εθπαηδεπηηθνί, φπσο θαη ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, απαγνξεπφηαλ λα 

ςεθίζνπλ θαη έπξεπε λα απνθεχγνπλ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή νκηιία κε εθινγηθφ ρα-

ξαθηήξα. Η απφιπζε θαη ε δηαγξαθή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ δεκνζίσλ ππάιιεισλ 

θαλέξσλε ηελ απζηεξφηεηα κε ηελ νπνία ζα αληηκεησπίδνληαλ φζνη δελ αθνινπζνχ-

ζαλ ηηο νδεγίεο ηεο Πνιηηείαο.  
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2.5  Ο εκλογικός νόμος. 

 

    Τν Γηάηαγκα ηνπ Πξίγθηπα Γεσξγίνπ πεξί εθινγηθνύ θώδηθα πνπ δηακνξθώζεθε 

κεηά από πξόηαζε ηνπ Σπκβνύινπ ησλ Δζσηεξηθώλ Μαλ.Κνύλδνπξνπ θαη νκόθσλε 

γλώκε ηνπ Σπκβνπιίνπ, αθνξνύζε ζηηο εθινγέο ησλ βνπιεπηώλ, αιιά θαη ησλ λν-

καξρηαθώλ ζπκβνύισλ, ησλ κειώλ ησλ δεκνηηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ αληηπξνζώ-

πσλ ησλ θνηλνηήησλ.  

    Οη βνπιεπηέο εθιέγνληαλ θαηά λνκνύο θαη θαηά αλαινγία έλαο γηα θάζε πέληε ρη-

ιηάδεο θαηνίθνπο ή θιάζκα ηνπ αξηζκνύ ηνύηνπ. Γηα νπνηνδήπνηε ππνινγηζκό ησλ 

θαηνίθσλ ιακβαλόηαλ ππόςε ε ηειεπηαία επίζεκε απνγξαθή ηνπ 1900. Οη πξνϋπν-

ζέζεηο γηα λα επηηξαπεί ζε θάζε ελδηαθεξόκελν λα ζέζεη βνπιεπηηθή ππνςεθηόηεηα 

ήηαλ νη θάησζη: 

α) Να είλαη δεκόηεο ζε θάπνηνλ από ηνπο Γήκνπο ηεο Πνιηηείαο. 

β) Να είλαη εγγξάκκαηνο. 

γ) Να έρεη ζπκπιεξώζεη ην 30
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ.  

δ) Να θαηνηθεί ζηελ Κξήηε ηνπιάρηζηνλ πέληε ζπλαπηά έηε.  

ε) Να κελ ππάγεηαη ζε θακία από ηηο πεξηπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Σπληάγκαηνο, 

δειαδή λα κελ είλαη έκκηζζνο δεκόζηνο ή δεκνηηθόο ππάιιεινο, αληηπξόζσπνο ή 

ππάιιεινο μέλνπ θξάηνπο, ζξεζθεπηηθόο ιεηηνπξγόο θαη ζηξαηησηηθόο, κε εμαίξεζε 

όζνπο είραλ απνζηξαηεπζεί ή απνηαρζεί αιιά όρη γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά.  

ζη) Να κελ ππάγνληαη ζηηο θαηεγνξίεο α έσο ε πνπ αθνινπζνύλ παξαθάησ θαη είλαη 

ζρεηηθέο κε ηνπο ςεθνθόξνπο.  

ε) Να κελ ζηεξνύληαη ην δηθαίσκα αλάιεςεο αξρήο ή δεκόζηαο ππεξεζίαο ιόγσ θα-

ηαδίθεο.   

    Οη έκκηζζνη δεκόζηνη ππάιιεινη, νη έκκηζζνη δεκνηηθνί άξρνληεο θαη ππάιιεινη 

κπνξνύζαλ λα εθιερζνύλ εθόζνλ παξαηηνύληαλ ή παύνληαλ από ηηο ζέζεηο ηνπο ηνπ-

ιάρηζηνλ 50 εκέξεο πξηλ ηελ ςεθνθνξία. Η παύζε δεκνζηεπόηαλ ζηελ Δπίζεκν Δ-

θεκεξίδα, ελώ ε παξαίηεζε, πνπ  δελ ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη απνδεθηή, πεξηιάκβαλε 

ηε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ όηη επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηηο εθινγέο.  

    Κάζε ππνςήθηνο ή αλη’ απηνύ δέθα ςεθνθόξνη, 45 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ 

εκέξα ηεο ςεθνθνξίαο, ππέβαιιαλ αίηεζε πξνο αλαθήξπμε ηεο ππνςεθηόηεηαο επη-

δηδόκελε κε δηθαζηηθό θιεηήξα ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ. Μαδί κε ηελ αίηε-

ζε έπξεπε λα θαηαηεζνύλ ηα λόκηκα έμνδα ηεο εθινγήο ηνπ ππνςεθίνπ, πνπ ήηαλ ε-
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βδνκήληα πέληε δξαρκέο. Τν Πξσηνδηθείν θαηόπηλ έιεγρε ηηο αηηήζεηο ησλ ππνςεθί-

σλ ζπλεδξηάδνληαο δεκόζηα. Σηε ζπλέρεηα δεκνζίεπε ηνηρνθνιιεκέλα ζηα δεκόζηα 

κέξε ηεο έδξαο ηνπ λνκνύ θαη έμσ από ην δηθαζηηθό θαηάζηεκα ηα νλόκαηα ησλ π-

πνςεθίσλ. Δλζηάζεηο γηα ειιείςεηο ζηα πξνζόληα ησλ ππνςεθίσλ κπνξνύζαλ λα δη-

αηππσζνύλ θαη εθδηθάδνληαλ. Η Αλσηέξα Γηεύζπλζε ησλ Δζσηεξηθώλ αλαθνίλσλε 

ηα νλόκαηα ησλ αλαθεξπρζέλησλ ππνςεθίσλ θάζε λόκνπ ζηνπο Ννκάξρεο, νη νπνίνη 

ηα γλσζηνπνηνύζαλ δεκόζηα κε έληππν θαη ηνηρνθόιιεζε ζηα δεκόζηα κέξε ηεο ε-

θινγηθήο πεξηθέξεηαο, θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ επσλύκσλ ηνπο. Κάζε ππνςήθηνο 

είρε ην δηθαίσκα λα δηνξίζεη έλα εθινγέα σο αληηπξόζσπό ηνπ θαη άιιν έλαλ σο α-

λαπιεξσηή ζε θάζε εθινγηθό ηκήκα. Κάζε αληηπξόζσπνο ή αλαπιεξσηήο κπνξνύζε 

λα αληηπξνζσπεύεη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ππνςεθίνπο. Κάζε ππνςήθηνο ή αληη-

πξόζσπνο ή αλαπιεξσηήο είρε ην δηθαίσκα λα παξεπξίζθεηαη θαηά ηελ ςεθνθνξία, 

λα θάλεη παξαηεξήζεηο ή ελζηάζεηο πξνο ηελ ηάμε θαη ην ζπκθέξνλ ησλ ππνςεθίσλ 

θαη λα παξεπξίζθεηαη ζηελ αξίζκεζε ησλ ςήθσλ.      

    Τν δηθαίσκα ηεο ςεθνθνξίαο ζε όια ηα πξναλαθεξόκελα είδε εθινγώλ άλεθε ζε 

όινπο ηνπο δεκόηεο ηεο Πνιηηείαο εγγεγξακκέλνπο ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο. 

Γηθαίσκα ςήθνπ δελ είραλ: 

α) Όζνη είραλ ζηεξεζεί ηα πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα ιόγσ θαηαδίθεο θαη γηα όζν δη-

αξθνύζε ε ζηέξεζε απηή.  

β) Όζνη ήηαλ ππόδηθνη γηα θαθνύξγεκα ή πιεκκέιεκα κε νξηζηηθό βνύιεπκα άξα 

ζηεξνύληαλ ηα πνιηηηθά δηθαηώκαηά ηνπο.  

γ) Όζνη βξίζθνληαλ ππό αζηπλνκηθή επηηήξεζε ή εμνξία.  

δ) Απηνί πνπ ζηεξνύληαλ ηεο ειεύζεξεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο.  

ε) Οη ζξεζθεπηηθνί ιεηηνπξγνί θαη νη κνλαρνί.  

ζη) Απηνί πνπ ππεξεηνύζαλ ζηελ πνιηηνθπιαθή, ζηε ρσξνθπιαθή, ζηελ ηεισλνθπ-

ιαθή θαη ζηελ αζηπλνκία, εθηόο θπζηθά από ηνπο απόζηξαηνπο.  

δ) Οη έκκηζζνη δεκόζηνη ππάιιεινη, νη έκκηζζνη δεκνηηθνί άξρνληεο θαη ππάιιεινη.  

ε) Όζνη δελ είραλ ζπκπιεξώζεη ηε λόκηκν ειηθία ησλ 21 ρξόλσλ θαη νη γπλαίθεο. 

Κάζε ςεθνθόξνο ςήθηδε ζην Γήκν, ζηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο ηνπ νπνίνπ ήηαλ 

εγγεγξακκέλνο. Η Δηζαγγειία ησλ Δθεηώλ ζα έπξεπε κέζα ζε έλα κήλα από ηε δε-

κνζίεπζε ηνπ Δθινγηθνύ Κώδηθα λα θαηαξηίζεη θαη λα απνζηείιεη ζηνπο Πξνέδξνπο 

ησλ Πξσηνδηθείσλ θαηάινγν κε όζνπο άλεθαλ ζηηο θαηεγνξίεο α, β, γ, δ θαη ζηεξνύ-

ληαλ ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπ ςεθνθνξίαο. Σην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα νη Αλώηεξεο Γη-

επζύλζεηο έπξεπε λα ζηείινπλ θη απηέο θαηάινγν απηώλ πνπ δηαηεινύζαλ ζηε δηθαην-
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δνζία ηνπο από ηηο θαηεγνξίεο ε, ζη θαη δ. Τν Πξσηνδηθείν πξνρσξνύζε απηεπάγγει-

ηα ζηε δηαγξαθή ηνπο από ηνπο εθινγηθνύο θαηαιόγνπο θαη ν θαηάινγνο ζα ήηαλ 

πιένλ νξηζηηθόο κε απόθαζή ηνπ.     

    Η θάζε λνκαξρία αλαιάκβαλε ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ηε ζύληαμε εθινγη-

θώλ θαηαιόγσλ θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ ζα γηλόηαλ απηή κε ηππσκέλν πξόγξακκα,  ην 

νπνίν ηνηρνθνιινύληαλ ζηα πνιπζύρλαζηα κέξε ηεο πόιεο, ηεο θσκόπνιεο ή ηνπ 

ρσξηνύ θάζε λνκνύ. Η ηύπσζε θαη ηνηρνθόιιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνύ ήηαλ εξ-

γαζία ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ θάζε πεξηνρήο, ελώ ζπληάζζνληαλ απνδείμεηο γηα ηελ 

ηνηρνθόιιεζε νη νπνίεο, αθνύ επηζεσξνύληαλ από ην Γήκαξρν, θαηόπηλ ζηέιλνληαλ 

ζηνλ νηθείν Ννκάξρε. Η Ννκαξρία όληαο πιένλ βέβαηε γηα ηε δεκνζίεπζε ηνπ πξν-

γξάκκαηόο ηεο δηέηαδε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ γηα ηε ζύληαμε ησλ εθινγηθώλ θα-

ηαιόγσλ, πνπ γηλόηαλ θαηά δήκνπο σο εμήο: Σε όιεο ηηο ζπλνηθίεο ησλ πόιεσλ, ησλ 

θσκνπόιεσλ θαη ζηα ρσξηά ηνηρνθνιινύληαλ πξόγξακκα, πνπ είρε εθδώζεη ν Γήκαξ-

ρνο, ζην νπνίν γλσζηνπνηνύζε ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία ν ίδηνο ζα επηζθεπηόηαλ 

θάζε πεξηνρή γηα λα γίλεη ε ζύληαμε ηνπ πξνθαηαξθηηθνύ θαηαιόγνπ ησλ ςεθνθό-

ξσλ. Σε απηνύο ηνπο θαηαιόγνπο εγγξάθνληαλ νη δεκόηεο πνπ είραλ ζπκπιεξώζεη ην 

21
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Η εγγξαθή ησλ ςεθνθόξσλ γηλόηαλ από ην Γήκαξρν βά-

ζεη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπλέιεγε από ηνπο Δηδηθνύο Παξέδξνπο, ηνπο ζξεζθεπηη-

θνύο ιεηηνπξγνύο θαη δπν δεκόηεο πνπ νξίδνληαλ από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην αιιά 

θαη από ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή αληίιεςε, όπνπ απηό ήηαλ δπλαηόλ. Ο Γήκαξρνο είρε 

ηε δπλαηόηεηα λα θαιέζεη ηνλ παηέξα, ηνλ αλάδνρν θαη θάζε ζπγγελή εμ αίκαηνο γηα 

λα δώζνπλ δηαβεβαηώζεηο γηα ηελ ειηθία ηνπ δεκόηε. Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο εξ-

γαζίαο ήηαλ έλαο θαηάινγνο κε ηνπο ςεθνθόξνπο δεκόηεο ηνπ ρσξηνύ ή ηεο ζπλνηθί-

αο εληόο ελόο βηβιίνπ κε πξαθηηθά πνπ θξαηνύληαλ γηα θάζε ρσξηό ή ζπλνηθία. Τν 

βηβιίν απηό ήηαλ αξηζκεκέλν, κνλνγξαθόηαλ από ην Ννκάξρε θαη ππνγξαθόηαλ από 

ην Γήκαξρν, ηνλ Δηδηθό Πάξεδξν, ηνλ εθεκέξην θαη ηνπο δύν δεκόηεο πνπ πξνζε-

ιήθζεζαλ.  

    Όινη απηνί νη θαηάινγνη ρξεζίκεπαλ ζηε ζύληαμε ελόο νινθιεξσκέλνπ θαηαιόγνπ 

γηα θάζε Γήκν. Ο ηειεπηαίνο έπξεπε λα εηνηκαζηεί κε επζύλε ηνπ Γεκάξρνπ, ην αξ-

γόηεξν ζε έλα κήλα από ηελ εκέξα πνπ ν Ννκάξρεο δηέηαμε ηελ έλαξμε ησλ εξγα-

ζηώλ γηα ηε ζύληαμε εθινγηθώλ θαηαιόγσλ. Ο Γήκαξρνο ππέβαιιε εληόο πέληε εκε-

ξώλ από ηε ζύληαμή ηνπ, ηνλ θαηάινγν - ππνγεγξακκέλν από απηόλ - ζην Γεκνηηθό 

Σπκβνύιην, ώζηε λα εθθξαζηνύλ ηπρόλ παξαηεξήζεηο. Καηόπηλ ν Γήκαξρνο έζηειλε 

ηελ πξάμε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηηο απνδείμεηο ηεο πξνζθιήζεσο ηνπ Σπκβνπ-
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ιίνπ, ηνλ θαηάινγν ησλ ςεθνθόξσλ ηνπ Γήκνπ ζε δύν αληίηππα, ηνπο θαηαιόγνπο 

από θάζε ρσξηό απνζπαζκέλνπο από ην γεληθό θαηάινγν θαη ην βηβιίν ησλ πξαθηη-

θώλ πνπ θξαηνύληαλ γηα θάζε ζπλνηθία θαη ρσξηό πξνο ηνλ Δηξελνδίθε, ζηελ πεξηθέ-

ξεηα ηνπ νπνίνπ ππαγόηαλ ν Γήκνο ή ζε πεξίπησζε πνιιώλ Δηξελνδηθώλ ζε έλαλ από 

απηνύο. Ο Δηξελνδίθεο δεκνζίεπε κε ηνηρνθόιιεζε από δηθαζηηθό θιεηήξα ή ππαι-

ιήινπο ηνπ Ταρπδξνκείνπ, ζεσξεκέλα από απηόλ, ηα απνζπάζκαηα από ην γεληθό 

θαηάινγν ζε θάζε πεξηνρή ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Δμέδηδε θαηόπηλ ν ίδηνο πξόγξακκα 

κε ην νπνίν γλσζηνπνηνύζε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο όηη ν εθινγηθόο θαηάινγνο ηνπ 

Γήκνπ ήηαλ εθηεζεηκέλνο ζην Γεκαξρείν, ζην θαηάζηεκα ηνπ Δηξελνδηθείνπ θαη 

κπνξνύζαλ λα ππνβάιινπλ ελζηάζεηο εληόο είθνζη εκεξώλ από ηελ έθδνζε ηνπ πξν-

γξάκκαηνο. Τν πξόγξακκα ηνηρνθνιινύληαλ θαη ζηα ρσξηά πνπ ζπληζηνύζαλ ην Γή-

κν καδί κε ηα απνζπάζκαηα ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ.  

    Κάζε δεκόηεο κπνξνύζε λα ππνβάιιεη έλζηαζε γηα δηαγξαθή ςεθνθόξσλ πνπ εί-

ραλ εγγξαθεί ζηνλ θαηάινγν παξάλνκα ή γηα έγγξαθε όζσλ είραλ παξαιεηθζεί. Οη 

ελζηάζεηο ήηαλ έγγξαθεο θαη απνζηέιινληαλ ζηνλ Δηξελνδίθε κέζσ δηθαζηηθνύ θιε-

ηήξα ή ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Όπνηνο ππέβαιιε έλζηαζε έπξεπε, εληόο 10 εκεξώλ από 

ηελ επίδνζή ηεο, λα ηελ ππνζηεξίμεη ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδίθε ελόξθσο, κε άιιεο έγ-

γξαθεο απνδείμεηο ή κάξηπξεο αλ ππήξραλ. Οη ελζηάζεηο πεξί δηαγξαθήο θνηλνπνηνύ-

ληαλ ζηνλ ελδηαθεξόκελν, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ  ν ελδηαθεξόκελνο απνπζίαδε ελε-

κεξσλόηαλ ν παηέξαο ή ν αδειθόο ή άιινο λόκηκν πιεξεμνύζηνο, νη νπνίνη κπνξνύ-

ζαλ λα ππνβάιινπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ εληόο πέληε εκεξώλ. Ο Δηξελνδίθεο θξαηνύ-

ζε πξαθηηθά γηα ηηο απνδείμεηο πξνο ππνζηήξημε ησλ ελζηάζεσλ θαη ησλ αληηξξήζε-

σλ. Καηόπηλ ππέβαιιε ηα έγγξαθα ζηνλ πξόεδξν ηνπ Πξσηνδηθείνπ κε ιεπηνκεξή 

έθζεζε γηα θάζε δήκν εληόο 10 εκεξώλ. Τν Πξσηνδηθείν έπξεπε λα ζπλεδξηάζεη θαη 

λα δηθάζεη επί απηώλ ησλ εγγξάθσλ. Η απόθαζε εθδηδόηαλ κέζα ζε 10 εκέξεο από 

ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ θαη δελ επηηξεπόηαλ θαλέλα έλδηθν κέζν θαηά απηήο.  

    Ο νξηζηηθόο θαη δηαξθήο θαηάινγνο θάζε Γήκνπ έπξεπε λα ηππσζεί κε επηκέιεηα 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ θαη δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ. Από έλα αληίηππν ιάκ-

βαλαλ ν Δηξελνδίθεο, ν Γήκαξρνο, ν Ννκάξρεο, ν Πξόεδξνο ησλ Δθεηώλ θαη ε Αλσ-

ηέξα Γηεύζπλζε ησλ Δζσηεξηθώλ. Τα ππόινηπα αληίηππα αθήλνληαλ ζηνλ αξκόδην 

ηακία ν νπνίνο ηα δηέζεηε πξνο κία δξαρκή πξνο όθεινο ηνπ δεκνζίνπ γηα θάζε ελδη-

αθεξόκελν. Οη δεκνηηθέο αξρέο όθεηιαλ λα ιακβάλνπλ, κε θαηαβνιή ηεο κηαο δξαρ-

κήο, ηόζα αληίηππα ηνπ εθινγηθνύ θαηαιόγνπ ηνπ νηθείνπ δήκνπ όζα ήηαλ ηα ρσξηά 

πνπ απνηεινύζαλ ην Γήκν.  
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    Οπνηεζδήπνηε εγγξαθέο ή δηαγξαθέο ζηνλ νξηζηηθό πξναλαθεξζέληα θαηάινγν 

κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλν θαηά ηελ αλαζεώξεζή ηνπ. Τελ 1
ε
 Οθησβξί-

νπ θάζε έηνπο, νη λνκαξρίεο δεκνζίεπαλ θαη ηνηρνθνιινύζαλ ζηελ πξσηεύνπζα ηνπ 

Γήκνπ θαη ζε θάζε ρσξηό πξόγξακκα αλαζεώξεζεο ησλ εθινγηθώλ θαηαιόγσλ. Πξν-

ζθαινύζαλ ηνπο δεκόηεο λα θαηαζέζνπλ ηπρόλ ελζηάζεηο κε ζθνπό ηε δηαγξαθή ή 

ηελ εγγξαθή δεκνηώλ ζηνπο θαηαιόγνπο πνπ ήηαλ εθηεζεηκέλνη από ηνλ Δηξελνδίθε 

ζην Δηξελνδηθείν, όπνπ ζα δερόηαλ θαη ηηο ελζηάζεηο γηα 15 εκέξεο.  

    Μέρξη ηηο 30 Σεπηεκβξίνπ ν Γήκαξρνο όθεηιε λα ππνβάιιεη ζηνλ Δηξελνδίθε αί-

ηεζε γηα δηαγξαθή ησλ απνβησζάλησλ θαη γηα αύμεζε ηεο ειηθίαο θαηά έλα έηνο ό-

ζσλ ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηνλ πξνεγνύκελν θαηάινγν. Δπίζεο αηηνύληαλ ηε δηαγξα-

θή όζσλ έραζαλ ηηο έλλνκεο ηδηόηεηέο ηνπο θαη ηελ εγγξαθή όζσλ ηηο απέθηεζαλ μα-

λά. Η παξαπάλσ αίηεζε ηνηρνθνιινύληαλ καδί κε ηα πξνγξάκκαηα ηεο Ννκαξρίαο 

γηα αλαζεώξεζε ησλ θαηαιόγσλ. Φπζηθά νη δηαγξαπηένη έπξεπε λα εηδνπνηεζνύλ κε 

δηθαζηηθό θιεηήξα. Δάλ απνπζίαδαλ εηδνπνηνύληαλ ζπγγελείο ηνπ ή λόκηκα δηνξηζκέ-

λνη πιεξεμνύζηνί ηνπο. 

    Καηά ηελ εηήζηα αλαζεώξεζε κπνξνύζαλ λα δεηήζνπλ εγγξαθή ζηνπο θαηαιόγνπο 

όζνη:   

α) Δίραλ ζπκπιεξώζεη ην 21
ν
 έηνο θαηά ηνλ πξώην θαηαξηηζκό ησλ εθινγηθώλ θαηα-

ιόγσλ αιιά είραλ παξαιεηθζεί.  

β) Όζνη είραλ εμαηξεζεί ιόγσ ησλ α, β, γ, δ, ε, ζη, δ (βι. παξαπάλσ γηα ηηο θαηεγνξίεο 

απηώλ πνπ δελ είραλ δηθαίσκα ςήθνπ) αηηηώλ νη νπνίεο εμέιηπαλ πιένλ.  

γ) Όζνη ζπκπιήξσλαλ ην 21
ν
 έηνο ηεο ειηθία ηνπο αξγόηεξα, αιιά είραλ απνιπηήξηνπ 

δεκνηηθνύ ζρνιείνπ ηνπιάρηζηνλ ή ήηαλ νηθνγελεηάξρεο ή κεγαιύηεξνη ησλ αδεξθώλ 

ηνπο νξθαλώλ από παηέξα.   

    Η ελέξγεηα εθινγώλ πξνθεξπζζόηαλ κε Ηγεκνληθό Γηάηαγκα, πνπ δεκνζηεπόηαλ 

ζηελ Δπίζεκν Δθεκεξίδα δύν ηνπιάρηζηνλ κήλεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ. Τν 

είδνο ηεο εθινγήο, ν αξηζκόο ησλ εθινγίκσλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο θαηά λνκό, 

ε εκέξα θαη ε ώξα ιήμεο θαη έλαξμεο ηεο ςεθνθνξίαο νξίδνληαλ από απηό ην Ηγε-

κνληθό Γηάηαγκα. Αληίηππα ηνπ Γηαηάγκαηνο ηνηρνθνιινύληαλ ζηα πνιπζύρλαζηα 

κέξε ησλ πόιεσλ, ησλ θσκνπόιεσλ θαη ησλ ρσξηώλ θάζε εθινγηθήο πεξηθέξεηαο.  

    Κάζε Γήκνο απνηεινύζε μερσξηζηό εθινγηθό ζύιινγν. Οη Γήκνη κπνξνύζαλ λα 

δηαηξεζνύλ ζε πεξηζζόηεξα εθινγηθά ηκήκαηα αλαιόγσο ησλ αξηζκώλ ησλ εθινγέσλ 

θαη ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ. Καηαζηήκαηα ςεθνθνξίαο απνηεινύζαλ ηα δεκνηηθά 

ζρνιεία θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξραλ ή ήηαλ αθαηάιιεια έπαηξλε ηε ζέζε ηνπο 
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άιιν δεκόζην ή ηδησηηθό νίθεκα. Οη έδξεο ησλ εθινγηθώλ ηκεκάησλ θαη ηα θαηαζηή-

καηα έπξεπε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο εθινγήο, ηελ επθνιία ηεο θπθινθν-

ξίαο θαη ηε κπζηηθόηεηα ηεο ςεθνθνξίαο. Με γλσκνδόηεζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπ-

ιίνπ θαη κε απόθαζε ηνπ Ννκάξρε νξίδνληαλ εθ’ άπαμ νη δήκνη, νη δηαηξεηένη δήκνη 

εηο ηκήκαηα, ν αξηζκόο ησλ ηκεκάησλ θάζε δήκνπ, ε έδξα θαη ην θαηάζηεκα ςεθν-

θνξίαο θάζε εθινγηθνύ ηκήκαηνο θαη ν ηξόπνο δηαίξεζεο ησλ ςεθνθόξσλ θαηά ηκή-

καηα. Τελ απόθαζε ηνπ Ννκάξρε κπνξνύζε λα εθεζηβάιιεη ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην 

ελώπηνλ ηεο Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο ησλ Δζσηεξηθώλ ή λα κεηαβιεζεί κε Ηγεκνληθό 

Γηάηαγκα
1
.  

    Τo εθινγηθό λνκνζρέδην ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο πεξηείρε κηα δηάηαμε πνπ ππαγό-

ξεπε ηελ εθ πξννηκίνπ εθδίθαζε ησλ πξνζόλησλ ησλ ππνςεθίσλ βνπιεπηώλ. Η πα-

ξαπάλσ δηάηαμε, ζπλδπαδόκελε κε έλα εδάθην ηνπ άξζξνπ πεξί ησλ πξνζόλησλ ησλ 

ππνςεθίσλ, επέθεξε απνθιεηζκό από ηελ ππνςεθηόηεηα ζε Κξήηεο κελ πνιίηεο, ε-

γθαηεζηεκέλνπο ζηε λήζν κεηά από παξακνλή ζην εμσηεξηθό, νη νπνίνη δηέκελαλ 

όκσο ιηγόηεξν από πέληε ζπλερόκελα ρξόληα ζηελ Κξήηε. Η Σπληαγκαηηθή δηάηαμε, 

ζηελ νπνία είρε ζηεξηρζεί ην ζρεηηθό εδάθην ηνπ εθινγηθνύ λόκνπ, θαζόξηδε σο πξν-

ζόλ απαξαίηεην ηεο βνπιεπηηθήο εθινγήο ηελ ζπλερόκελε πεληαεηή δηακνλή. Από ηα 

πξαθηηθά ηεο Σπληαθηηθήο Σπλειεύζεσο θαηλόηαλ όηη ε εξκελεία ηνπ άξζξνπ αθέζε-

θε γηα κειινληηθή ζπδήηεζε, ιόγσ εζπεπζκέλεο ιήμεο ησλ εξγαζηώλ ηεο. Ο εθινγη-

θόο λόκνο εξκελεύνληαο ηε Σπληαγκαηηθή δηάηαμε κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, ηελ 

έθαλε λα θαίλεηαη σο κέζνδν μελειαζίαο, απνθιείνληαο ππνςήθηνπο βνπιεπηέο, δηόηη 

δελ είραλ ηα πέληε ζπλαπηά έηε πνπ αλαθέξνληαλ ζην Σύληαγκα θαη δελ ζεσξνύληαλ 

Κξήηεο πνιίηεο ηζόηηκνη κε ηνπο ηζαγελείο. Τν Σύληαγκα δελ είρε πξόζεζε λα απν-

θιείζεη από ηα δηθαηώκαηα ηνπ πνιίηε όζνπο ήιζαλ από άιιε ρώξα θαη πξνζέθεξαλ 

ηηο ππεξεζίαο ηνπο. Σύκθσλα κε απηό ζεσξνύληαλ αζθαιώο ζεηεία ζηνλ ηόπν ε 

ζπκκεηνρή ησλ αλδξώλ ηνύησλ ζηα πεδία ησλ καρώλ, πξηλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ηάμεσο. Τν δηθαζηήξην εθαξκόδνληαο ην λόκν είρε ην δηθαίσκα λα απνθιείζεη ππν-

ςήθην βνπιεπηή, ηζαγελή ή κε, ν νπνίνο είρε πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζηνλ 

ηόπν ηνπ, αιιά δελ είρε πιήξε πεληαεηή ζεηεία ζηε Κξήηε. Υπήξραλ ζηε λήζν θαη 

εθηόο απηήο πνιίηεο, ηζαγελείο θαη κε, πξνο ηνπο νπνίνπο πνιιά όθεηιε ν ηόπνο θαη 

από ηνπο νπνίνπο πνιιά νθέιε κπνξνύζε λα απνθνκίζεη. Η πξώηε Κξεηηθή Βνπιή 

                                                
1 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, Δλ Φαλίνηο ηε 

27 Ιαλνπαξίνπ 1901, αξηζκ. 4, ζει.13-16, 24 θαη ζηελ εθεκ. ό.π., έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Φαλίνηο ηε 16 

Απξηιίνπ 1899, ζει.3. 
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ζα κπνξνύζε λα επηηύρεη ηνπο ζηόρνπο ηεο απνηεινύκελε από ηέηνηνπο άλδξεο πςε-

ιήο δηάλνηαο θαη παηξησηηζκνύ, νη νπνίνη αθνύ εγθαηέιεηςαλ πεξηνπζία θαη βίν ήξε-

κν, ήιζαλ ζην λεζί θαη αγσλίζηεθαλ ππέξ ηεο ειεπζεξίαο. Μία πεξίπησζε ζηελ ν-

πνία δηαθαίλεηαη ην παξάινγν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εδαθίνπ είλαη όηη έλαο Κξεο πνιί-

ηεο κπνξνύζε λα ήηαλ δηαξθώο θαη κνλίκσο εγθαηεζηεκέλνο ζην Νεζί ηεζζεξηζήκηζη 

ρξόληα θαη παξόια απηά λα έρεη δηαλύζεη επί ηνπ Κξεηηθνύ εδάθνπο, θαηά θαηξνύο 

θαη ζηα πεδία ησλ καρώλ, ρξόλν πεληαπιάζηαο δηάξθεηαο από ηνπο έμη κήλεο πνπ ηνπ 

ππνιείπνληαλ. Απηόο ν άλζξσπνο ζα απνθιεηόηαλ από ην Γηθαζηήξην πνπ εθδίθαδε 

βάζεη ηνπ Νόκνπ. 

    Η εθδίθαζε απηήο ηεο Σπληαγκαηηθήο δηαηάμεσο δελ έπξεπε λα δνζεί ζηηο δηθαζηη-

θέο αξρέο νύηε ζηελ Κπβέξλεζε, αιιά λα αθεζεί ζηε Βνπιή, κόλε αξκόδηα λα εξεπ-

λήζεη ην πλεύκα κε ην νπνίν είρε ζπληαρζεί. Η Κπβέξλεζε, πέξα από ηα νπνηαδήπνηε 

πξνηεξήκαηα θαη ειαηηώκαηα, επηζπκνύζε εηιηθξηλά λα δηεμαγάγεη εθινγέο ζε θιίκα 

απόιπηεο ακεξνιεςίαο. Γη’ απηό αθξηβώο έπξεπε λα ππάξμεη επζπθξηζία ζε απηή ηε 

δηάηαμε. Η πεληαεηήο ζεηεία σο απαξαίηεην πξνζόλ ππνςεθηόηεηαο έπξεπε λα ηεζεί, 

αθνύ ην αλέθεξε ην Σύληαγκα. Η Κπβέξλεζε όκσο ζα κπνξνύζε κε κηα επηθνπξηθή 

δηάηαμε λα θαλνλίζεη ην δήηεκα. Τα δηθαζηήξηα ζα ζπλέρηδαλ λα δηθάδνπλ επί πάζεο 

άιιεο ελζηάζεσο ή επί παληόο άιινπ πξνζόληνο, ελώ ν λόκνο ζα όξηδε κε έλα αθξν-

ηειεύηην άξζξν ηνπ όηη ε εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ πεξί ηνπ λόκηκνπ ρξόλνπ δηακνλήο 

ησλ ππνςεθίσλ ζηελ Κξήηε ζα αθελόηαλ ζηε Βνπιή πνπ ζα πξνέθππηε από ηηο πξώ-

ηεο εθινγέο. Έηζη ε Κπβέξλεζε ζα θαηλόηαλ ππέξηεξε πάζεο κνκθήο γηα μελειαζία 

ή αραξηζηία πξνο ηνπο μέλνπο. Δπηπιένλ ζα άθελε έλα δήηεκα Σπληαγκαηηθήο εξκε-

λείαο ζηε λνκνζεηηθή εμνπζία. Υπήξρε ε πεπνίζεζε πσο νη βνπιεπηέο δελ ζα απνθή-

ξπηηαλ ηα έηε ησλ Κξεηηθώλ αγώλσλ κε πεξηθιείνληάο ηα ζηα νξηδόκελα πέληε ζπ-

λαπηά έηε δηα ηνπο μέλνπο, όζα απαηηνύληαλ δηα λα απνθηήζνπλ ηα δηθαηώκαηα Κξε-

ηώλ ηζαγελώλ θαη ππεθόσλ
2
.  

    Τειηθά θπξώζεθε ν εθινγηθόο λόκνο ρσξία θακία αιιαγή ζην δήηεκα ηεο πεληαε-

ηνύο ζεηείαο ησλ μέλσλ ζηε Κξήηε. Η Κπβέξλεζε δελ έιαβε ππόςε ηεο ηηο ελζηάζεηο 

πνπ δηαηππώλνληαλ παληαρόζελ. Έηζη απνθιείνληαλ ηεο ππνςεθηόηεηαο άλδξεο, νη 

νπνίνη είραλ πνιιά θαη αλαθαίξεηα δηθαηώκαηα επί ηεο επγλσκνζύλεο ηνπ ηόπνπ, ν 

νπνίνο όθεηιε λα ηνπο δείμεη πεξηζζόηεξε αβξόηεηα. Οη άλδξεο απηνί απνθιείζζεθαλ 

                                                
2 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.135, Πέκπηε 4 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.3 θαη ζηελ εθεκ. «Πα-

τρίς», έηνο Α, αξηζ.141, Πέκπηε 18 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.1.  
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κε πείζκα
3
. Μεηαμύ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ εθάξκνζε ν Γεώξγηνο ήηαλ απηή ηνπ 

άξζξνπ 152, ζην νπνίν αλαγξαθόηαλ όηη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο δεκνηηθήο ζρνιήο ή 

θαηάιιειεο αίζνπζαο ε εθινγή ζα δηεμαγόηαλ ζηελ εθθιεζία. Σην ηειηθό θείκελν ην 

άξζξν ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο εθθιεζίεο λα κελ απνηεινύλ εθινγηθό ρώξν
4
.    

    Τo ζύζηεκα κε ην νπνίν δηεμήρζεζαλ νη εθινγέο είρε σο βάζε ην εληαίν ηεο ςή-

θνπ. Οη ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ ήηαλ αδύλαηνη. Η ςήθνο ήηαλ κία θαη αδηαίξεηε θαη 

δηλόηαλ από ηνλ εθινγέα πξνο απηόλ πνπ άμηδε ην πςειό αμίσκα κε απόιπηε ειεπζε-

ξία ζπλείδεζεο. Ο θνκκαηηζκόο, ε δηαίξεζε ηνπ ιανύ ζηα δύν θαη ε αληίζεζε θξνλε-

κάησλ απνθιείνληαλ, γηαηί ν θαζέλαο ςήθηδε κε κπζηηθόηεηα, ζύκθσλα κε ηελ γλώ-

κε ηνπ, όρη νξηζκέλε πνιηηηθή νκάδα αιιά ηνλ ππνςήθηό ηνπ. Οη εθινγέο δηεμήρζε-

ζαλ ζε απόιπηε ηάμε θαη ην ζύζηεκα απηό θήδεςε ηα θόκκαηα θαη ηνπο θαηξηα-

ζκνύο
5
. Κάζε εθινγέαο κπνξνύζε λα ςεθίζεη έλαλ ππνςήθην

6
. 

        Τα πνιηηεηαθά πεηξάκαηα θαη νη δνθηκέο ζπζηεκάησλ ζεσξεηηθώλ ζηε λενζύ-

ζηαηε Κξεηηθή Πνιηηεία ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο θπβεξλώληεο. Τν ζύζηεκα ηνπ 

εληαίνπ ηεο ςήθνπ πνπ εθαξκόζζεθε ζηελ επξεία πεξηθέξεηα ήηαλ έλα από απηά θαη 

ην ραξαθηήξηδαλ νη παξαθάησ αξεηέο: Οη κεηνςεθίεο ζα κπνξνύζαλ λα αληηπξνζσ-

πεύνληαη, ν θνκκαηηθόο αληαγσληζκόο ζα ακβιπλόηαλ θαη νη επηξξνέο από ππνςεθί-

νπο πξνο εθινγείο κέζσ εθδνπιεύζεσλ ζα απνθιείνληαλ, έηζη ζα αλαδεηθλύνληαλ άλ-

δξεο απνδεδεηγκέλα ηθαλνί ιόγσ ησλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθειείαο πνπ είραλ αλαιά-

βεη. Γεληθά ε έλλνηα ηεο κεηνςεθίαο πεξηιακβάλεη ζην θάζκα ηεο έλα θόκκα, κηα ν-

κάδα πξνζώπσλ πνπ είηε ηνπο ζπλδένπλ πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αξρέο, είηε ηα πξν-

ζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη νη πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο όπσο ζπλέβαηλε ζηε λήζν. 

Απηό ην κεηνςεθηθό θόκκα είλαη ζπλήζσο αληηκέησπν κε κηα άιιε νκάδα πνπ δηαζέ-

ηεη πεξηζζόηεξα κέιε, αληίζεηεο αξρέο θαη ζπκθέξνληα. Οη κεηνςεθίεο νπνηνπδήπνηε 

είδνπο ήηαλ βέβαηα άδηθν λα απνθιείνληαη από ηα θνηλά θαη ηέηνηεο πξαθηηθέο κπν-

ξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε βίαηεο αληηδξάζεηο θαηά ηεο πιεηνςεθίαο. Με ην ζύζηεκα 

πνπ θαζηέξσζε ην Σύληαγκα, ην εληαίν ηεο ςήθνπ, δελ ήηαλ δπλαηό λα ππάξμνπλ κεη-

νςεθίεο νύηε θαη πιεηνςεθίεο, αθνύ ζηηο εθινγέο δελ ζπκκεηείραλ θόκκαηα αιιά 

κόλν πξόζσπα. Τν Σύληαγκα πάλησο είρε θαζηεξώζεη ηελ αξρή ηεο εθπξνζώπεζεο 

ηεο κεηνςεθίαο θαη γηα λα ηελ πξνζηαηεύζεη εθάξκνζε ην εληαίν ηεο ςήθνπ. Αθόκε 

έλα πξνηέξεκα ηνπ εληαίνπ ηεο ςήθνπ ήηαλ ν ήπηνο αληαγσληζκόο, παξόιν πνπ απέ-

                                                
3 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.146, 30 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.1. 
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Α, αξηζ.144, Πέκπηε 25 Ιαλνπαξίνπ 1901, ζει.2.       
5 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.177, Φαληά, Τξίηε 17 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
6 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.178, Φαληά, Πέκπηε 19 Απξηιίνπ 1901, ζει.1. 
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θιεηε θάζε αίζζεκα αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ ζπλαγσληδόκελσλ θη δηέγεηξε ηνλ αην-

κηθό εγσηζκό. Έλα ηειεπηαίν πξνηέξεκα ηνπ εληαίνπ ηεο ςήθνπ ήηαλ πσο ζα απέδηδε 

ζηνλ πνιηηηθό πξνζθήλην ηεο πνιηηείαο άλδξεο πεθσηηζκέλνπο πνπ απνιάκβαλαλ ζε-

βαζκό θαη εθηίκεζε. Κάπνηνη ππνςήθηνη σζηόζν δελ απέθπγαλ λα αζθήζνπλ κηθξν-

επηξξνέο πνπ νθείινληαλ ζε πξνζσπηθέο ππεξεζίεο ή ζπγγέλεηεο
7
.    

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Ο εθινγηθόο θώδηθαο πεξηείρε ιεπηνκέξεηεο γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγώλ, ζρεηη-

θέο κε ηνπο ππνςεθίνπο, ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο θαη ηνπο ςεθνθόξνπο. Δηδηθά ε 

ζύληαμε θαηαιόγσλ ησλ ςεθνθόξσλ ήηαλ κηα δηαδηθαζία κε πνιιά επηκέξνπο ζηά-

δηα. Αλ θαη ε δηαθσλία από κέξνο ηνπ ηύπνπ θαη ηεο θνηλήο γλώκεο ήηαλ έληνλε γηα 

ηε ζπλερόκελε πεληαεηή παξακνλή ζηε λήζν, σο απαξαίηεην πξνζόλ γηα ηνπο ππν-

ςήθηνπο βνπιεπηέο, θακία κεηαβνιή δελ έγηλε ζην ζπγθεθξηκέλν εδάθην ηνπ εθινγη-

θνύ θώδηθα. Η ςήθνο από θάζε εθινγέα ζε κόλν έλαλ εθιόγηκν απνηέιεζε αίηην ή-

ξεκεο δηεμαγσγήο εθινγώλ, ρσξίο θαλαηηζκνύο.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Βι. ζηελ εθεκ. «Νέα Έρεσνα», έηνο Α, αξηζ. 2, Φαληά, 18 Μαΐνπ 1901, ζει.1. 
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2.6 Η αποστολή της πρώτης Κρητικής Βοσλής.      

 

    Η πξψηε ειεχζεξε θξεηηθή Βνπιή
1
 έπξεπε, απφ ηε ζχγθιεζή ηεο θαηά ηε 19

ε
 

Μαΐνπ 1901 έσο ην ηέινο ηεο δίκελεο ζεηείαο ηεο, λα κειεηήζεη θαη λα ειέγμεη ην 

θπβεξλεηηθφ έξγν κέζσ ησλ απνινγηζκψλ ηεο λνκνζεηηθήο εξγαζίαο ηεο Κπβέξλε-

ζεο, πνπ θαηαξηίδνληαλ ζηηο Αλψηεξεο Γηεπζχλζεηο θαη αθνξνχζαλ ζηελ πξνεγνχκε-

λε δηεηία
2
, φηαλ ε Κπβέξλεζε αζθνχζε δηηηφ ξφιν, λνκνζεηηθφ θαη εθηειεζηηθφ, ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Πξίγθηπα. Έπξεπε λα λνκνζεηήζεη θαη λα παγηψζεη νξηζηηθά 

ηνπο λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα δξνχζε ε πνιηηεία. Η θξεηηθή αληηπξνζσπεία ζα είρε 

πνηθίια αληηθείκελα ελαζρφιεζεο φπσο ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, ν ειαηησκαηηθφο δη-

θαζηηθφο νξγαληζκφο θαη ε ειιηπήο δηθαζηηθή λνκνζεζία, νη νηθνλνκηθνί λφκνη, ν 

πνηληθφο, ν ηεισλεηαθφο, ν ινγηζηηθφο, ν ειιηπήο λφκνο πεξί εηζπξάμεσο ησλ δεκνζί-

σλ εζφδσλ θαη ν εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο. Αθφκε ν δηνηθεηηθφο νξγαληζκφο έπξεπε 

λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο ηεο Βνπιήο, αθνχ παξνπζίαδε ζπγθεληξσηηζκφ 

κε ηηο εμνπζίεο ζηα ρέξηα ησλ θεληξηθψλ αξρψλ, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη 

εάλ εθαξκνδφηαλ ε Σπληαγκαηηθή δηάηαμε πεξί Ννκαξρηαθψλ Σπκβνπιίσλ. Απηή ή-

ηαλ κηα ξήηξα απνθεληξσηηθή πνπ ζα ήξε ηελ εμνπζία απφ ηηο θεληξηθέο αξρέο θαη ζα 

πξνσζνχζε ηελ απηνδηνίθεζε ζηνπο Ννκνχο, πεξηιακβάλνληαο ηελ εθπαίδεπζε, ηε 

δεκφζηα πγηεηλή, ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ζε θάπνην βαζκφ, ηελ κειέηε θαζψο θαη 

ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ
3
.  

    Υπήξρε ε πεπνίζεζε φηη ζηελ Κξεηηθή Βνπιή δε ζα ππάξμνπλ θνκκαηηθνί ρξσκα-

ηηζκνί, φπσο ζηελ Διιάδα, πνπ ζα πξνθαινχληαλ απφ πξνζσπηθέο ζπκπάζεηεο ή α-

ληηπάζεηεο πξνο ηνπο Σπκβνχινπο. Οη βνπιεπηέο έπξεπε λα παξακείλνπλ ακέηνρνη, 

ζπγθεληξσκέλνη ζην λνκνζεηηθφ ηνπο έξγν, παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ησλ Σπκ-

βνχισλ λα δεκηνπξγήζνπλ πνιηηηθέο κεξίδεο
4
. Ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ησλ βνπιεπ-

ηψλ ηεο πξψηεο Κξεηηθήο Βνπιήο, ν αζελατθφο ηχπνο δηαηξνχζε ηνπο εθιεγέληεο ζε 

ζπκπνιηηεπφκελνπο θαη αληηπνιηηεπφκελνπο, Κπβεξλεηηθνχο θαη αλεμάξηεηνπο, ζπ-

ληεξεηηθνχο θαη ειεπζεξφθξνλεο. Οη εθιεγέληεο βνπιεπηέο είραλ βεβαίσο πξνζσπη-

θέο ζπκπάζεηεο θαη ζρέζεηο αιιά φθεηιαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηε Βνπιή ππφ εληειψο 

αλεμάξηεην πλεχκα, ειέγρνληαο απζηεξά ηα πεπξαγκέλα ηεο Κπβέξλεζεο, ηε λνκν-

                                                
1 Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ πξψηε (ειεχζεξε) βνπιή (αληηπξνζσπεία) βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, 

αξηζ.178, Φαληά, Πέκπηε 21  Μαΐνπ 1901, ζει.1. 
2 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.178, Φαληά, Πέκπηε 19 Απξηιίνπ 1901, ζει.3.  
3 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.184, Φαληά, Πέκπηε 3 Μαΐνπ  1901, ζει.1. 
4 Βι. φ.π. 
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ζεηηθή εξγαζία πνπ είρε ήδε εθηειεζζεί αιιά θαη ηε κειινληηθή ζχκθσλα κε ηηο αξ-

ρέο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ηφπνπ. Δάλ ζπλαληνχζαλ πξάμεηο αληηζπληαγκαηηθέο ή 

άιιεο αληίζεηεο κε ηα ζπκθέξνληα ηεο λήζνπ ζα έπξεπε λα ηηο θαπηεξηάζνπλ θαη λα 

δεηήζνπλ ινγνδνζία. Η Κπβέξλεζε ήηαλ ε ππεχζπλνο αξρή θαη ε Βνπιή κφλε αξκφ-

δηα λα δεηήζεη επζχλεο. Γελ ππήξραλ νχηε Κπβεξλεηηθνί αιιά νχηε ίζσο θαη εμ επαγ-

γέικαηνο αλαηξεπηηθνί. Η έθθξαζε «Κσβερνητικός βοσλεστής» δελ είρε λφεκα ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, αθνχ ε Κπβέξλεζε δελ ήηαλ κηα εληαία νληφηεηα 

κε θνηλέο θνκκαηηθέο θαη πνιηηηθέο αξρέο, αιιά ηέζζεξα ή πέληε άηνκα πνπ - αλεμαξ-

ηήησο απνρξψζεσλ - εξγάδνληαλ θνληά ζηνλ Πξίγθηπα ζηε δηνίθεζε ηεο ρψξαο. Απ-

ηψλ ησλ αλδξψλ ηελ εξγαζία ζα έιεγρε ηψξα ε Βνπιή απνηεινχκελε απφ 64 βνπιεπ-

ηέο πξνζεισκέλνπο ζην πξφγξακκα εζληθήο πνιηηηθήο ηνπ Ηγεκφλα
5
.                

    Η νηθνλνκία ήηαλ έλα κείδνλ ζέκα κε ην νπνίν ζα αζρνινχληαλ νη βνπιεπηέο, απφ 

ηε ζηηγκή πνπ ηελ πξψηε δηεηία ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο θαηαμνδεχηεθε δεκφζην 

ρξήκα ζε πνιπηέιεηεο θαη ζπαηάιεο, φπσο απνδεηθλπφηαλ απφ ηνπο δχν πξνυπνινγη-

ζκνχο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ηφπνπ, ν νπνίνο ζηεξνχληαλ παηδείαο, ζπγθνηλσλίαο, 

γεσξγίαο θαη εκπνξηθήο πξνφδνπ
6
. Τα παξαπάλσ ζπλέβεζαλ ελψ ζχκθσλα κε ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηεο δηεηίαο δαπαλήζεθαλ 11 εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Με απηά ηα 

ρξήκαηα ζπληεξήζεθαλ 1.000 ρσξνθχιαθεο θαη ηδξχζεθε έλα απέξαλην θαη πνιχ-

πινθν γξαθεηνθξαηηθφ δίθηπν, ην νπνίν ηαίξηαδε ζε έλα θξάηνο κε πιεζπζκφ εθα-

ηνκκπξίσλ θαη φρη 300 ρηιηάδσλ. Πεξίπνπ 6½ εθαηνκκχξηα μνδεχνληαλ ζην δαπαλε-

ξφ πξνζσπηθφ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ, ηα αγξνθήπηα, ηηο γεσξγηθέο εκςπρψζεηο θαη γηα 

ηε δηαηήξεζε αλψθεισλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Η Κπβέξλεζε δε ζέ-

ιεζε λα δεκηνπξγήζεη λνκνπαξαζθεπαζηηθέο επηηξνπέο, αλέιαβε κφλε ην πνιχπινθν 

έξγν ηεο λνκνζεζίαο θαη έπξαμε ιάζε, ηα νπνία νθείινληαλ είηε ζηελ ζηείξα αληη-

γξαθή είηε ζηε κε ελδειερή κειέηε. Η Βνπιή αληίζεηα φθεηιε λα εγγπεζεί γηα έλα 

ζχζηεκα λνκνζεζίαο θαη δηνηθήζεσο πνπ ζα εμαζθάιηδε ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο
7
. 

    Έλα θαίξην δήηεκα πνπ απαζρνινχζε ηελ Κξεηηθή Βνπιή ήηαλ ε ςήθνο ησλ απν-

θάζεσλ ηεο Δπξψπεο ζην ζέκα ησλ απνδεκηψζεσλ γηα ηηο επαλαζηάζεηο ησλ 1896-

97
8
. Υπήξρε ε αίζζεζε πσο ζα ζπκθσλνχζε κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, νη νπνίεο επη-

                                                
5 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.183, Φαληά, Γεπηέξα 30 Απξηιίνπ 1901, ζει.1.  
6 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.184, Φαληά, Πέκπηε 3 Μαΐνπ  1901, ζει.1. 
7 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.185, Φαληά, Σάββαην 5 Μαΐνπ  1901, ζει.1. 
8 Ο Σθαθηαλφο πνιηηεπηήο Μαλνχζνο Κνχλδνπξνο θηλήζεθε ην 1895 γηα ηελ νξγάλσζε κηαο Μεηαπν-

ιηηεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ πξφηεηλε ηελ απηνλνκία σο πξνζάιακν ηεο έλσζεο θαη πξνεηνίκαζε λέα 

επαλάζηαζε. Η πνιηνξθία ηεο ηνπξθηθήο θξνπξάο ζην Βάκν απφ ηηο 4-18 Μαΐνπ 1896 θαη ε λίθε ζηε-

ξέσζε ηελ επαλάζηαζε. Σηηο 11 Μαΐνπ 1896 ζθαγηάζηεθαλ θαη ιεειαηήζεθαλ Έιιελεο ζηα Φαληά θαη 
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ζπκνχζαλ νη απνδεκηψζεηο γηα ηα ζχκαηα ηεο επαλαζηάζεσο ηνπ 1896 λα επεθηαζνχλ 

θαη γηα ηνπο παζφληεο ηνπ 97. Αληίζεηε απφθαζε ζεσξνχληαλ αζχκθνξε γηα ηνλ ηφ-

πν, δηφηη δελ ήηαλ δπλαηφλ λα γίλεη δηάθξηζε ζηα ζχκαηα, ήηαλ φινη ηζφηηκνη θνξνιν-

γνχκελνη πνιίηεο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά έπξεπε ε Δπξψπε λα ιεηηνπξγεί σο νδε-

γφο ηεο πνιηηηθήο πνπ ράξαδε ε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ. Η Κπβέξλεζε φθεηιε, έρνληαο 

ππφςε ηεο πσο νη λενεθιεγέληεο βνπιεπηέο απνηεινχζαλ ζψκα λνκηκφθξνλ θαη ζπ-

ληεξεηηθφ πνπ ζα ςήθηδε ηελ επέθηαζε ησλ απνδεκηψζεσλ, λα ελεκεξψζεη ηηο Με-

γάιεο Γπλάκεηο πσο ε Βνπιή δελ απνθάζηδε γηα ην δηθαηνινγεκέλν ή φρη ηνπ λφκνπ, 

αιιά ζα ςήθηδε κε εηζήγεζε ηεο Κπβεξλήζεσο έλα λφκν ηππηθφ εμνπζηνδνηψληαο 

ηελ λα επεθηείλεη ην επεξγέηεκα απφ ην 1896 ζην 1897, ζχκθσλα κε ηε ζέιεζε ηεο 

Δπξψπεο. Με απηή ηε δηαβεβαίσζε ε Δπξψπε δελ ζα θαηεγνξνχζε ην θπβεξλεηηθφ 

ζψκα γηα απηή ηε κηθξή αλαβνιή ζηε δηάζεζε ηνπ θφξνπ, αθνχ ε πξάμε ηνπ έπξεπε 

λα έρεη ην πεξηηχιηγκα ηεο απφθαζεο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο γηα λα είλαη ζπληαγ-

καηηθή. Η Βνπιή θαηά ην έηνο 1896 είρε ςεθίζεη κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Δπξψπεο 

ηελ επηβνιή πξφζζεηνπ θφξνπ επί ηεο εηζαγσγήο αγαζψλ, απφ ην πξντφλ ηνπ νπνίνπ 

ζα θαιχπηνληαλ νη δεκηέο πνπ είραλ ππνζηεί νη Κξήηεο απφ ηελ επαλάζηαζε. Οη ηηκέο 

ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ απμήζεθαλ θαηά 3% επηβαξχλνληαο ηνλ ηφπν - ηνπο θα-

ηαλαισηέο - αιιά επεξέαζε θαη ηελ Δπξψπε, γηαηί ην εμαγσγηθφ εκπφξηφ ηεο πθίζηα-

ην απηφ ηνλ πξφζζεην θφξν, ν νπνίνο απνηεινχζε επξσπατθή παξαρψξεζε θαη ηεο 

έδηλε ην δηθαίσκα λα επηβιέπεη πνχ δηαηίζεηαη ην πνζνζηφ. Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1897 ε Δπξψπε δήηεζε λα απνδεκησζνχλ απφ ηνλ ίδην θφξν θαη νη 

αληίζηνηρνη πιεγέληεο Κξήηεο πνιίηεο ηνπ 1897, έρνληαο ην δηθαίσκα λα επηβιέπεη ηα 

ηεο δηαζέζεσο ηνπ θφξνπ. Η Κπβέξλεζε ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ηεξεί φιεο ηηο πξνγε-

                                                                                                                                       
ζε ρσξηά ησλ Δπαξρηψλ Κπδσλίαο θαη Κηζάκνπ. Σηηο 26 Ινπιίνπ 1896 ζηελ Αλψπνιε ηεο Δπαξρίαο 

Πεδηάδαο θαηέζθαμαλ ηνπο κνλαρνχο ηεο κνλήο ηνπ Αγίνπ Ισάλλνπ θαη θαηέζηξεςαλ ηα ρσξηά ηεο 

πεξηνρήο. Οη βηαηφηεηεο απηέο αλάγθαζαλ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο λα επέκβνπλ θαη λα πηέζνπλ ηνπο 

Τνχξθνπο γηα λέεο παξαρσξήζεηο, κεηά απφ ηε Σχκβαζε ηεο Φαιέπαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1878. Ύζηε-

ξα απφ ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο δηαηππψζεθε λένο Οξγαληζκφο πνπ δφζεθε ζηνπο ρξηζηηαλνχο πιε-

ξεμνχζηνπο απφ ηνπο Πξφμελνπο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Η επαλάζηαζε έιεμε κε επηηπρέο απνηέιε-

ζκα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1896. Βι. Γεηνξάθε Θενράξε, Ιζηνξία ηεο Κξήηεο, 1990, ζει.391-394. Σηα 

ηέιε ηνπ 1896 νη Μεγάιεο Γπλάκεηο πίεδαλ ηελ Τνπξθία λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην λέν Οξγαληζκφ. 

Πξάγκαηη, φηαλ αλέιαβε Γεληθφο Γηνηθεηήο Κξήηεο ν ρξηζηηαλφο Γεψξγηνο Βέξνβηηο Παζάο νξγαλψ-

ζεθε ε Κξεηηθή ρσξνθπιαθή κε Άγγιν αξρεγφ. Οη Τνχξθνη φκσο ππνλνκεχνπλ ηα λέα πξνλφκηα κε 

θφλνπο θαη βηαηνπξαγίεο θαηά ρξηζηηαλψλ. Σηα κέζα Ιαλνπαξίνπ 1897 ππξπνινχληαη ε Δπηζθνπή θαη 

νη ρξηζηηαληθέο ζπλνηθίεο ησλ Φαλίσλ. Ο Τηκ.Βάζζνο, ππαζπηζηήο ηνπ Βαζηιηά Γεσξγίνπ απφ ην Κν-
ιπκπάξη θεξχηηεη ηελ Έλσζε θαη μεθηλάεη λέα επαλάζηαζε ζε φιε ηελ Κξήηε. Τν επαλαζηαηηθφ ζηξα-

ηφπεδν ηνπ Αθξσηεξίνπ δέρεηαη ηξνκεξφ θαλνληνβνιηζκφ απφ ηνλ Τνχξθν Ικπξαρήκ. Οη Δπξσπαίνη 

λαχαξρνη βνκβαξδίδνπλ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη άγξηεο κάρεο δηεμάγνληαη ηδηαίηεξα ζην Ηξάθιεην. Οη 

Διιεληθέο Γπλάκεηο αλαθαινχληαη ιφγσ ηνπ αηπρνχο ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ηνπ 1897 θαη νη Κξή-

ηεο δέρνληαη ελ ηέιεη ηελ απηνλνκία σο ιχζε, παξφιν πνπ αξρηθά ηελ απέξξηπηαλ. Βι. φ.π. ζει.395-

397.       
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λέζηεξεο απνθάζεηο ησλ λνκνζεηηθψλ εμνπζηψλ, δηφηη ην Σχληαγκα ηεο αλαγλψξηδε 

φξηα λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. Βεβαίσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, φζν θαη αλ νη θπ-

βεξλψληεο δελ ήζειαλ λα θαλνχλ αλππάθνπνη ζηηο επξσπατθέο επηηαγέο, δελ κπνξνχ-

ζαλ λα πξνβνχλ ζηε δηάζεζε απηνχ ηνπ πνζνζηνχ ζηνπο πιεγέληεο ηνπ 1897. Έπξεπε 

λα εθνδηαζηνχλ κε κηα απφθαζε λνκνζεηηθήο εμνπζίαο πνπ ζα επέθηεηλε ηε δηάζεζε 

ηνπ θφξνπ. Απηή ηελ θαηάζηαζε πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ε Κπβέξλεζε ζηελ Δπξψ-

πε γηα λα θαλεξψζεη πνχ νθεηιφηαλ ε αλαβνιή, αιιά απέηπρε. Η Δπξψπε πίζηεςε 

πσο ππήξρε ε βνχιεζε λα ηεζεί ε πξφηαζή ηεο ζηελ έγθξηζε ηεο Βνπιήο, πεπνίζεζε 

πνπ ηε δπζαξεζηνχζε
9
.     

    Αλαθνξηθά κε ηνπο εηδηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Αλσηέξσλ Γηεπζχλζεσλ γηα ηηο 

ρξήζεηο ησλ εηψλ 1901, 1902, αθνχ ζα θαηαξηίδνληαλ, ζα ζπγθεληξψλνληαλ ζην Κε-

ληξηθφ Λνγηζηήξην θαη ζα δίλνληαλ ζην Κπβεξλεηηθφ Τππνγξαθείν γηα εθηχπσζε. Η 

Βνπιή ζηε ζπλέρεηα ζα ζπλεξρφηαλ θαη ζα έιεγρε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο νη νπνίνη 

αλακέλνληαλ κε αξθεηνχο νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, θαηάξγεζε ζέζεσλ, θαη κε-

ηξηαζκφ πνιπηειψλ εμφδσλ
10

. 

    Λίγν πξηλ ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Κξεηηθήο Βνπιήο νινθιεξψλνληαλ θαη νη 

εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ Βνπιεπηεξίνπ. Γηέζεηε πάγθνπο γηα ηνπο βνπιεπηέο 

επί ησλ νπνίσλ είραλ ηνπνζεηεζεί κειαλνδνρεία. Τα ζεσξεία ήηαλ πνιχ θνληά ζην 

βήκα, θαηαζθεπή πνπ ζα δηεπθφιπλε ζίγνπξα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, ψζηε λα αληη-

ιακβάλνληαη ηα ιεγφκελα ησλ νκηιεηψλ
11

.    

    Τν Σάββαην 19 Μαΐνπ 1901 άλνημε ηηο πχιεο ηεο ε Κξεηηθή Βνπιή θαη μεθίλεζε ε 

ζνβαξφηαηε απνζηνιή ησλ αληηπξνζψπσλ. Η πξψηε ειεχζεξε Βνπιή ησλ Κξεηψλ 

αληηπξνζψπσλ έπξεπε λα εθαξκφζεη νηθνλνκηθή πεξηζηνιή, πξαθηηθή βειηίσζε ζην 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα θαη ακεξφιεπηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έιεγρν ζηα πεπξαγκέλα ηεο 

Κπβέξλεζεο
12

. 

    H πιεξεμνπζηφηεηα πνπ απνιάκβαλαλ νη αληηπξφζσπνη δελ ήηαλ ελ ιεπθψ. Δίραλ 

κελ ειεπζεξία ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο αιιά φθεηιαλ λα αθνινπζήζνπλ 

ηηο ππνδείμεηο ησλ εληνιέσλ ηνπο ζηηο γεληθέο ηνπο πνιηηηθέο επηινγέο θαη θπζηθά λα 

δηαηξαλψζνπλ ηνλ αθνίκεην πφζν ησλ Κξεηψλ, ηελ εζληθή ηνπο απνθαηάζηαζε. Οη 

ππφλνηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζρεηηθά κε αιιαγή ησλ θξνλεκάησλ ηνπ ιανχ γηα απ-

ηφ ην ζέκα δελ είρε θαηαλνεζεί αθφκε πψο πξνέθπςαλ. Οη γλψκεο ηνπ Διεπζεξίνπ 

                                                
9 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.187, Φαληά, Πέκπηε 10 Μαΐνπ 1901, ζει.1. 
10 Βι. φ.π., ζει.3. 
11 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.188, Φαληά, Σάββαην 12 Μαΐνπ  1901, ζει.2. 
12 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.190, Φαληά, Σάββαην 19 Μαΐνπ  1901, ζει.1. 
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Βεληδέινπ παξεμεγήζεθαλ, αθνχ εθείλνο δελ έδεημε θακία δηαθσλία σο πξνο ηνλ ηε-

ιηθφ ζθνπφ. Τα κέηξα πνπ πξφηεηλε γηα ηελ επίηεπμή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα 

«Νέα Έρεσνα», δεκηνπξγνχζαλ λέα εκπφδηα ζην εζσηεξηθφ ηεο λήζνπ θη απνκάθξπλ-

ζε απφ ηελ πνζεηή ιχζε. Η ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα ζε θχιιν ηνπ 1901 θαινχζε ηε 

Βνπιή λα εθθξάζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζηε πνιηηηθή κεζφδεπζε ηνπ Πξίγθηπα θαη 

λα αξθεζηεί ζε επρνιφγηα πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο ππέξ ηεο φζν ην δπλαηφλ γξε-

γνξφηεξεο εθπιήξσζεο ηεο Δλψζεσο
13

. Θπκίδνπκε εδψ πσο ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο 

πίζηεπε πσο ε άκεζε επίηεπμε ηεο έλσζεο ήηαλ αδχλαηε, ε φπνηα παξάηαζε ηεο αξ-

κνζηείαο δελ ζα βνεζνχζε ηε λήζν λα απεμαξηεζεί απφ ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο θαη 

ππήξρε πάληα ην ελδερφκελν ζην κέιινλ λα δηνξηζηεί Αξκνζηήο ν νπνίνο δελ ζα ήηαλ 

ηζάμηνο ησλ εζληθψλ απαηηήζεσλ, αθνχ δελ πξνβιεπφηαλ ε εθινγή ηνπ απφ ην ιαφ. 

Δπηπιένλ πξέζβεπε πσο ε πιήξεο απηνλνκία ηεο λήζνπ κε νξγάλσζε ηεο πνιηηνθπ-

ιαθήο απφ Έιιελεο αμησκαηηθνχο, ε απνκάθξπλζε ησλ δηεζλψλ ζηξαηεπκάησλ θαη ν 

ηεξκαηηζκφο ηεο δηνίθεζεο απφ εληνινδφρν ησλ επξσπατθψλ Κπβεξλήζεσλ ζα απν-

ηεινχζαλ ηνλ πξνζάιακν ηεο Έλσζεο
14

.  

    Η πξψηε θξεηηθή βνπιή φθεηιε λα έρεη έλα ζθνπφ, ηελ εζληθή απνθαηάζηαζε, κελ 

αλαγλσξίδνληαο θακία δηαθσλία ζην δήηεκα ηεο Έλσζεο αλάκεζα ζηνπο βνπιεπηέο 

θαη ζηνπο πνιίηεο. Γελ ππήξρε αλάγθε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπδεηήζεηο γηα απηφ ην 

ζέκα, κε ηνπο βνπιεπηέο λα αθνινπζνχλ ηελ πνξεία πνπ ράξαμε γηα ην εζληθφ δήηεκα 

ν Ηγεκφλαο, δηφηη νπνηαδήπνηε άιιε άπνςε δελ είρε ππφζηαζε θαη ζεσξνχληαλ εθηφο 

ησλ αξρψλ ηνπ θξεηηθνχ ιανχ. Πξνζσπηθέο ζεσξίεο επί απηνχ ηνπ ζέκαηνο δελ ζα 

δηαηππψλνληαλ, γηαηί ηαπηίδνληαλ ή έπξεπε λα ηαπηίδνληαη κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ 

Άξρνληα, νη νπνίεο θαζφξηδαλ θαη ηελ θνηλή γλψκε φιεο ηεο Κξήηεο. Η πξνζήισζε 

θαη ε εκπηζηνζχλε ζηελ ηαθηηθή ηνπ Αξκνζηή επί ηεο Έλσζεο είλαη εμφθζαικε φπσο 

θαη ε πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ησλ βνπιεπηψλ λα κελ ακθηζβεηνχλ ηνλ Πξίγθηπα. 

Οη βνπιεπηηθέο ζπλεδξηάζεηο ζα αθνξνχζαλ απνθιεηζηηθά ζηα εζσηεξηθά ηεθηαηλφ-

κελα ηεο λήζνπ θαη ην πξφγξακκα πνπ ζα πξνηεηλφηαλ γηα ηε κειινληηθή δηνίθεζή 

ηεο. Η αμηνιφγεζε ησλ πεπξαγκέλσλ έπξεπε λα είλαη απζηεξή, αιιά ν Ηγεκφλαο κφ-

λν είρε ην δηθαίσκα λα ειέγμεη ηελ πνιηηηθή επζχλε ησλ πξνζψπσλ. Η Κπβέξλεζε 

ζπλνιηθά θαη θαηά κέξε δελ είρε εθαξκφζεη ηε ζπληαγκαηηθή εμνπζία ηεο φπσο ππα-

                                                
13 Βι. ζηελ εθεκ. «Νέα Έρεσνα», έηνο Α, αξηζ.2, Φαληά 18 Μαΐνπ 1901, ζει.1. Η εθεκεξίδα πξνζπα-

ζεί έληνλα λα πείζεη ηνπο αλαγλψζηεο πσο δελ ππάξρνπλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο 

κεζφδνπ ηνπ Πξίγθηπα γηα λα επηηεπρζεί ε Έλσζε. 
14 Βι. Σβνιφπνπινπ Κ.Γ., Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε πνιηηηθή θξίζηο εηο ηελ απηφλνκνλ Κξήηελ, 

2005, ζει.50. 
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γφξεπε ην ζπκθέξνλ ηνπ ηφπνπ. Η λνκνζεηηθή θαη εθηειεζηηθή εμνπζία έπξεπε λα 

βειηησζνχλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ μεθάζαξα ππήξραλ ζπαηάιεο ζηελ νηθνλνκηθή δηα-

ρείξηζε, αλάγθε κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δηνηθεηηθή εμνπζία, πεξηζψξηα βειηίσζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηε δηθαηνζχλε. Οη πάλσ απφ 300 λφκνη πνπ ζεζκνζέηεζε ε Κπβέξ-

λεζε πεξηείραλ ζε πιεηνςεθία πξνβιεκαηηθνχο ηέηνηνπο θαη θπξίσο νη θαηαζηαηηθνί 

έπξεπε λα αλαηξαπνχλ. Η λνκνζεηηθή εξγαζία επηβαιιφηαλ λα ρσξηζηεί ζε δχν θε-

θάιαηα, ζε απηφ ησλ πέληε θαηαζηαηηθψλ λφκσλ θαη ζηνπο δεπηεξεχνληεο. Οη θαηα-

ζηαηηθνί – ζεκειηψδεηο - λφκνη κε ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα αζρνιεζεί άκεζα ε Βνπιή 

ήηαλ ν Γεκνηηθφο, ν Τεισλεηαθφο, ν Δθπαηδεπηηθφο, ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ν νξ-

γαληζκφο ησλ Γηθαζηεξίσλ. Οη λφκνη απηνί έπξεπε λα κειεηεζνχλ απφ ρσξηζηά ηκή-

καηα ζηα νπνία ζα δηαηξνχληαλ ε Βνπιή, ακέζσο κεηά ηε ςήθηζε πξνεδξείνπ. Απηά 

ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα πξφζιεςεο πξνζψπσλ θαη εθηφο ηεο Βνπιήο, εάλ ρξεηάδν-

ληαλ, σο ζχκβνπινη. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηζνινγηζκφ, νη εηζπξάμεηο ηνπ ηφπνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα μεπεξάζνπλ ηα 3 ½ εθαηνκκχξηα, επνκέλσο νη δαπάλεο έπξεπε λα θη-

λεζνχλ ζε απηά ηα επίπεδα. Οπνηαδήπνηε ζχλαςε δαλείνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηε-

ξηζηεί κε επηδήκηα γηα ηνλ ηφπν, εάλ αλαθνχθηδε ηνπο γεσξγνχο, κεηέβαιιε ην Κνη-

λσθειέο Τακείν ζε Γεσξγηθή Τξάπεδα θαη δελ επηβάξπλε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

ηφπνπ. Τα ηαθηηθά έζνδα ήηαλ ε πεγή θάιπςεο ησλ ηαθηηθψλ αλαγθψλ ζχκθσλα κε 

ην πλεχκα ηνπ Σπληάγκαηνο, ελψ ηα έθηαθηα εηζνδήκαηα έπξεπε λα δηαηεζνχλ ζε έ-

θηαθηεο δαπάλεο, φπσο ηα δεκφζηα έξγα. Οη δηεπζπληέο, επηζεσξεηέο, επφπηεο, εηζε-

γεηέο, αξρηηέθηνλεο θαη γξακκαηείο ζηελ ππεξεζία ησλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, νη γεληθνί 

επηζεσξεηέο, βνεζνί θαη γξακκαηείο ησλ επηζεσξεηψλ ζηελ Παηδεία, ηα ιηκελαξρεία, 

νη κηζζνί ησλ επηζθφπσλ θαη ε γεσξγία απνηεινχζαλ δηαπηζησκέλεο πνιπηέιεηεο. Γηα 

φια ηα παξαπάλσ έπξεπε λα ειεγρζεί ε Κπβέξλεζε θαη λα βειηησζνχλ ηα θαθψο θεί-

κελα απφ ηε Βνπιή. Τελ πνιηηηθή επζχλε ησλ πξνζψπσλ είρε δηθαίσκα λα δεηήζεη 

κφλν ν Ηγεκφλαο ή κπνξνχζε λα εμαθνινπζήζεη λα ηηκά ηνπο Σπκβνχινπο κε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ
15

.  

    Τν παξαπάλσ ζθηαγξάθεκα ηεο απνζηνιήο ηεο πξψηεο θξεηηθήο βνπιήο δελ είλαη 

ην κνλφ. Η απνδνθηκαζία ησλ πεξηζζφηεξσλ θπβεξλεηηθψλ πεπξαγκέλσλ, ησλ πιεκ-

κειψλ θαη κε πξαθηηθψλ λφκσλ, ηεο ζπαηάιεο δεκνζίνπ ρξήκαηνο ζηε Γηθαηνζχλε, 

ηελ Παηδεία θαη ηελ θχξηα Γηνίθεζε, απνηέιεζαλ έλαπζκα γηα ηελ έθθξαζε κεκνλσ-

                                                
15 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.190, Φαληά, Σάββαην 19 Μαΐνπ  1901, ζει.1, 2. Τα επηκέ-

ξνπο δεηήκαηα ηεο απνζηνιήο ηεο πξψηεο θξεηηθήο βνπιήο φπσο δηαηππψλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

παξάγξαθν, ζίρηεθαλ απφ ην βνπιεπηή Ηξαθιείνπ Αληψλην Μηρειηδάθε ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ ρα-

ληψηηθε εθεκεξίδα «Πατρίς». 
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κέλεο άπνςεο πσο ε Βνπιή δελ ζα πξνρσξνχζε ζηα λνκνζεηηθά ηεο θαζήθνληα, αλ 

πξψηα ε Κπβέξλεζε δελ αληηθαζίζηαην κε άιια πξφζσπα, έρνληαο ράζεη ηελ εκπη-

ζηνζχλε ησλ αληηπξνζψπσλ αιιά θαη ηνπ ιανχ. Η Βνπιή κεηά ηνλ έιεγρν ησλ θπ-

βεξλεηηθψλ πεπξαγκέλσλ έπξεπε λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πξνζψπσλ ηεο 

Κπβέξλεζεο, ψζηε λα λνκνζεηήζνπλ απφ θνηλνχ κε αθέξαηε ηελ εκπηζηνζχλε ιανχ 

θαη αληηπξνζψπσλ. Βεβαίσο ην δηθαίσκα αληηθαηάζηαζεο πξνζψπσλ ηεο Κπβεξλή-

ζεσο άλεθε απνθιεηζηηθά ζηνλ Ηγεκφλα, ηνλ νπνίν ε Βνπιή ζα δηαθψηηδε γηα ηα α-

ληηζπληαγκαηηθά πεπξαγκέλα. Η κεηαβνιή ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηή-

καηνο ήηαλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο βνπιεπηηθήο απνζηνιήο. Γχν κφλν Ννκαξρίεο 

ήηαλ απαξαίηεηεο αληί γηα πέληε, ελψ δελ ήηαλ απαξαίηεηεο πεξηζζφηεξεο απφ 3 Γη-

επζχλζεηο
16

.        

    Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην πξφγξακκα ηειεηήο έλαξμεο ηεο 1εο Βνπιεπηηθήο 

πεξηφδνπ ηεο Κξήηεο. Τε 19
ε
 Μαΐνπ 1901, εκέξα Σάββαην, ν Πξίγθηπαο θήξπμε απ-

ηνπξνζψπσο ηελ έλαξμε ηεο Α’ Βνπιεπηηθήο Σπλφδνπ. Σηηο 9 π.κ. νη βνπιεπηέο ζπ-

λήιζαλ ζην βνπιεπηήξην θαη αθνινχζεζε ν αγηαζκφο, κε παξφληεο ζηελ αίζνπζα ε-

θηφο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο, φινπο ηνπο αλψηεξνπο δηθαζηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο 

ππαιιήινπο, ηηο δεκνηηθέο θαη ιηκεληθέο αξρέο. Τν πξνζσξηλφ Πξνεδξείν ζα ππνδε-

ρφηαλ ζηηο 10, ζηηο ζχξεο ηνπ Βνπιεπηεξίνπ ζην Γεκνηηθφ Κήπν ηνλ Ύπαην Αξκν-

ζηή. Σηελ εθδήισζε παξεπξέζεζαλ νη αληηπξφζσπνη ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, πξφ-

μελνη, ππνπξφμελνη θαη γξακκαηείο, θαζψο θαη αληαπνθξηηήο ηεο ινλδξέδηθεο εθεκε-

ξίδαο ν «Φξφλνο». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ν δηεζλήο ζηξαηφο έπξεπε λα είλαη 

παξαηαγκέλνο έμσ απφ ην Βνπιεπηήξην κπξνζηά απφ ηελ εμσηεξηθή είζνδν ζηε ιεσ-

θφξν ηνπ Κήπνπ. Η ρσξνθπιαθή βξηζθφηαλ απφ ηελ Πχιε ηνπ Κήπνπ έσο ηελ εμσ-

ηεξηθή ζχξα ηνπ Βνπιεπηεξίνπ. Η κνπζηθή ηεο ρσξνθπιαθήο ήηαλ παξνχζα θαη 

παηάληζε ηνλ Δζληθφ Ύκλν ηεο Διιάδαο φηαλ παξνπζηάζηεθε ν Ηγεκφλαο. Η νξθσ-

κνζία πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ Πξίγθηπα. Η ζεκαληηθφηαηε 

απηή πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήο νινθιεξψζεθε κε ςήθηζκα ην νπνίν αλαθνηλψ-

ζεθε ζηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη ζηνλ Ηγεκφλα. Σε απηφ ε 

Βνπιή ησλ Κξεηψλ δηαηχπσλε ηελ αηψληα επγλσκνζχλε πξνο ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο 

γηα ηελ θαζνξηζηηθή αξσγή ηνπο ζηελ επίηεπμε ηεο ειεπζεξίαο, ηελ πςειή ηνπο πξν-

                                                
16 Βι. φ.π., ζει.2. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βνπιεπηηθήο απνζηνιήο ζηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν δηα-

ηππψζεθαλ απφ ηνλ βνπιεπηή Φαλίσλ Φαξάιακπν Πσινγεψξγε, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ ραληψηηθε 

εθεκεξίδα «Πατρίς». Σην ηέινο ηεο ζπλέληεπμήο ηνπ ν βνπιεπηήο δελ δίζηαζε λα ραξαθηεξίζεη ην πα-

ξειζφλ ηεο Κπβέξλεζεο «ακαξησιφ». 
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ζηαζία θαη ηνπο ηθέηεπε λα νινθιεξψζνπλ ην θηιάλζξσπν έξγν ηνπο κε ηελ Έλσζε 

ηεο Κξήηεο κεηά ηεο Διιάδαο
17

. 

 

ΥΜΠΕΡΑΜΑ 

    Η Βνπιή έπξεπε λα αληηκεησπίζεη παξαιείςεηο πνπ ππήξραλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ηεο δεκφζηαο δσήο θαη λα απνδψζεη ζηελ Πνιηηεία έλα πην απνθεληξσηηθφ ραξαθηή-

ξα. Ο απζηεξφο έιεγρνο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Κπβέξλεζεο ήηαλ «εκ των ων οσκ ά-

νεσ», κε ηνλ Πξίγθηπα Γεψξγην φκσο λα παξακέλεη ζην αππξφβιεην, πξνζηαηεπκέλνο 

απφ ην Σχληαγκα πνπ ηνλ ήζειε «απαραβίαστο»
18

. Φπζηθά ν ζηφρνο ηεο Έλσζεο ήηαλ 

ζην πεξηερφκελν ηνπ πξψηνπ ςεθίζκαηνο ησλ αληηπξνζψπσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Βι. ζηελ εθεκ. «Πατρίς», έηνο Β, αξηζ.190, Φαληά, Σάββαην 19 Μαΐνπ  1901, ζει.3 θαη ζηελ ίδηα 

εθεκ. έηνο Β, αξηζ.191, Φαληά, Γεπηέξα 21 Μαΐνπ 1901, ζει.1, 2. 
18 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίσημος Ευημερίς της Κρητικής Πολιτείας», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Φαλίνηο ηε 16 

Απξηιίνπ 1899,ζει.2. 
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

 

 «ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ»
1
 

 

 Καηά ηελ απαξρή ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ν ζηόρνο ηεο Έλσζεο κε ηελ Διιάδα 

παξέκελε ζε πξώηε θαη πεξίνπηε ζέζε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κξήηεο. Ταπηό-

ρξνλα ε παηδεία ήηαλ έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηνκείο ηεο δεκόζηαο δσήο, 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ ζηόρεπε ε πνιηηηθή εμνπζία.  

 

 Ο πξνϋπνινγηζκόο ησλ εμόδσλ ηεο «τρήζης 1900» ( 1-9-1900 έσο 31-10-1901 ) 

θαλέξσζε πσο ε παηδεία απνηεινύζε ζίγνπξα ζηόρν, αιιά δελ ήηαλ πξνηεξαηό-

ηεηα, αθνύ ε Αλσηέξα Γηεύζπλζε Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ 

ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζηελ πξνηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζε πέληε Γηεπζύλζεηο, ό-

ζνλ αθνξά ηα ρξήκαηα πνπ ζα επελδύνληαλ ζε απηή. Άιισζηε ζε έλα θαζεζηώο 

όπνπ ε εηήζηα πξηγθηπηθή ρνξεγία (200.000 δξαρκέο ή 3,2% ζηα ζπλνιηθά έμνδα 

ηνπ θξάηνπο 6.281.277 δξαρκέο γηα ηε ρξήζε 1900-1901) ήηαλ ζρεδόλ δηπιάζηα 

ησλ ρξεκάησλ πνπ θαηαλαιώλνληαλ από ηελ Αλσηέξα Γηεύζπλζε Γεκνζίαο Δθ-

παηδεύζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ησλ εθ-

παηδεπηεξίσλ θαη ησλ ππνηξνθηώλ (101.240 δξαρκέο ή 1,6% ζηα ζπλνιηθά έμνδα 

ηνπ θξάηνπο), ηα πεξηζώξηα γηα αλάπηπμε ηεο παηδείαο δελ ήηαλ ζίγνπξα δηεπξπ-

κέλα.  

 

 Τν ήδε πεξηνξηζκέλν πνζόλ ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παηδείαο δελ επελδύζεθε ζπλε-

ηά από ηνλ αξκόδην Σύκβνπιν, αθνύ γηα ηνπο κηζζνύο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηα 

έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Υπεξεζίαο, θαζώο θαη γηα ηα ζπλνιηθά έμνδα 

ησλ ζξεζθεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ θαη ησλ Δπηζεσξεηώλ ηεο Γεκνηηθήο Δθπαηδεύ-

ζεσο δόζεθε ην 17,6 % ησλ ζπλνιηθώλ εμόδσλ ηεο Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο Παη-

δείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (132.053 δξαρκέο από ηηο 749.508 δξαρκέο), ελώ ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ εθπαηδεπηεξίσλ θαη νη ππνηξνθίεο ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε 

                                                             
1 Τα ζπκπεξάζκαηα είλαη δηαηππσκέλα ζε απόιπηε αληηζηνηρία κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, όπσο 

απηά θαηαγξάθνληαη ζηηο ζει.40, 41 ηνπ παξόληνο ηόκνπ. 
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ην 13,5 % (101.240 δξαρκέο)
2
.  

 Σπλάκα κε ηελ έιιεηςε επαξθνύο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παηδεί-

αο, ν επξύηεξνο ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηνπο Γηδαζθάινπο, ηνπο καζεηέο, ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηα ζρνιεία, απνηέιεζε πεδίν εμνηθνλόκεζεο πόξσλ. Οη κεηώ-

ζεηο ζε κηζζνύο, εθπαηδεπηήξηα, δηνξηζκνύο, ε θαηάξγεζε επηδνκάησλ θαη κη-

ζζνινγηθώλ απμήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε αύμεζε ησλ καζεηηθώλ απαιιαγώλ 

από ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε, ε ιεηηνπξγία εκηεκεξεζίσλ ζρνιείσλ κε ηνλ ίδην 

δηδάζθαιν ζηελ πξσηλή θαη απνγεπκαηηλή βάξδηα, ήηαλ κέζνδνη γηα πεξηνξηζκό 

ησλ εμόδσλ, ζε κηα ρξνληά πνπ ε Κπβέξλεζε ήζειε λα πεξηνξίζεη ηηο δαπάλεο 

ππέξ ηεο Παηδείαο θξίλνληαο όηη δελ ήηαλ ηόζν απαξαίηεηεο γηα ηελ ύπαξμε θαη 

ζπληήξεζε ηεο Πνιηηείαο.  

 Η Γεκνηηθή εθπαίδεπζε είρε σο απώηεξνπο ζθνπνύο ηε γλώζε ηεο ρξηζηηαληθήο 

ζξεζθείαο κε εξκελεία πεξηθνπώλ ηνπ Δπαγγειίνπ από ηνπο δηδαζθάινπο θαη 

αλάιπζε αληίζηνηρσλ ζεκάησλ ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, ηελ θαιιηέξγεηα εζηθώλ α-

μηώλ, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ελόηεηαο κε ηελ ππόινηπε Διιάδα γεσγξαθηθά θαη 

ηζηνξηθά θαη θπζηθά ηελ απόθηεζε απαξαίηεησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα 

ηνλ πξαθηηθό βίν. Οη δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ζρνιεία αξξέλσλ θαη ζειέσλ αθν-

ξνύζαλ κόλν ζηα ηερληθά καζήκαηα, κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο γηα πα-

ξάδεηγκα λα δηδάζθνληαη κειηζζνθνκία θαη καγεηξηθή αληίζηνηρα. Τα ζρνιεία 

                                                             
2 Τα ρξεκαηηθά πνζά ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαγξάθνπ ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηα ιεπηνκεξή ζηνηρεία  

πνπ ππάξρνπλ ζην Μέξνο Α΄ ηνπ παξόληνο ηόκνπ, θεθάιαην 2, 2.1 «Ο ειδικός προϋπολογιζμός ηης 

Ανωηέρας Διεύθσνζης Δημοζίας Εκπαιδεύζεως και Θρηζκεσμάηων», ζει.63-77.   

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην πνζό ησλ 101.240 δξαρκώλ πξνζηέζεθαλ ηα έμνδα γηα ππνηξνθίεο: 4.400 

δξαρκέο θαη ηα παξαθάησ πνζά πνπ αθνξνύλ ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ, Γπκλαζίσλ 

θαη ηνπ Ιεξνδηδαζθαιείνπ.  

Γπκλάζηα / Πξνγπκλάζηα: Γξαθηθή ύιε 320 δξρ., Οδνηπνξηθά θαζεγεηώλ 250 δξρ.  
Ιεξνδηδαζθαιείν: Γηαηξνθή καζεηώλ 18.000 δξρ., Φάξκαθα-θαζαξηόηεηα 700 δξρ., Γξαθηθή ύιε 120 

δξρ., Μηα δπκσηηθή κεραλή 300 δξρ. 

Γεκνηηθά: Οδνηπνξηθά δηδαζθάισλ-κεηαθνξηθά βηβιίσλ θαη κηθξά άιια έμνδα 3.500 δξρ., γξαθηθή 

ύιε 2.000 δξρ. 

Γεληθά έμνδα ζρνιείσλ: Γηα βηβιία, καζεηνιόγηα, ραξηί εληύπσλ, ειέγρσλ, δεηηθά βηβιίσλ, θάθεινη, 

έπηπια θαη ζθεύε δεκνηηθώλ ζρνιείσλ, Ιεξνδηδαζθαιείνπ θαη Μέζεο Δθπαηδεύζεσο 3.500 δξρ., Έμνδα 

ζρνιηθώλ ενξηώλ 500 δξρ., Φάξηεο Κξήηεο θαη δεηηθά απηώλ 2.000 δξρ., Οδνηπνξηθά ππαιιήισλ γηα 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία 150 δξρ. 

Έθηαθηα έμνδα: Γηα θαηαζθεπή ζξαλίσλ, επηζθεπή θαη κεηαθνξά ηνπο 60.000 δξρ., Γη’αγνξά δηδαθηη-

θώλ νξγάλσλ 5.000 δξρ., Σπλδξνκή δη’ εθαηό ζώκαηα σθέιηκσλ βηβιίσλ 400 δξρ., Γη’απνπεξάησζε 

ζρνιήο Γαύδνπ 100 δξρ.. 

Γηα ην πνζό ησλ 132.053 δξαρκώλ πξνζηέζεθαλ ηα παξαθάησ πνζά. 
Σπλνιηθά έμνδα Κεληξηθήο Υπεξεζία ηεο Αλσηέξαο Γηεπζύλζεσο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο θαη Θξε-

ζθεπκάησλ γηα κηζζνύο θαη έμνδα ιεηηνπξγίαο: 26.393 δξαρκέο.  

Σπλνιηθά έμνδα Δθθιεζίαο 83.840 δξαρκέο 

Σπλνιηθά έμνδα Δπηζεσξεηώλ Γεκνηηθήο Δθπαηδεύζεσο 21.820 δξαρκέο 
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ηεο λήζνπ ήηαλ δηνξγαλσκέλα ζσζηά κε θαζνξηζκέλα αλαιπηηθά θαη σξνιόγηα 

πξνγξάκκαηα, πνηθίια γλσζηηθά αληηθείκελα ζεσξεηηθήο ή πξαθηηθήο θύζεσο 

θαη δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ εθδξνκώλ. Τν θάζκα ησλ γλώζεσλ ζηηο ηξεηο 

αλώηεξεο ηάμεηο, από ηηο επηά ζπλνιηθά, ησλ Αλώηεξσλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ θαη 

Παξζελαγσγείσλ ήηαλ ίδηνπ είδνπο κε ην αληίζηνηρν ησλ ηεζζάξσλ θαηώηεξσλ 

ηάμεσλ θαη ησλ ππόινηπσλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ αιιά ζε κεγαιύηεξε έθηαζε θαη 

βάζνο. Με ηελ είζνδν ηνπ 1901, πξνζηέζεθε ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ησλ δύν 

κεγαιύηεξσλ ηάμεσλ ησλ Αλώηεξσλ Γεκνηηθώλ ζρνιείσλ θαη Παξζελαγσγείσλ 

ε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ Διιεληθώλ. Τα Θξεζθεπηηθά θάιππηαλ έλα εύξνο 

γλώζεσλ από ηελ Παιαηά δηαζήθε έσο ηελ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία, ελώ νη καζε-

ηέο δηδάζθνληαλ Καηήρεζε θαη ην πεξηερόκελν ησλ ηεξώλ θεηκέλσλ θαη ηεο Λεη-

ηνπξγηθήο. Η αλάγλσζε, ε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθό, ηα πνηήκαηα θαη νη ζπγ-

γξαθηθέο αζθήζεηο ήηαλ επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ Δι-

ιεληθώλ, ελώ ζηα Αξραία Διιεληθά αληίζηνηρα ήηαλ ε αλάγλσζε, ε εξκελεία, ην 

πεξηνξηζκέλν ζπληαθηηθό θαη ε γξακκαηηθή. Οη εθδξνκέο απνηεινύζαλ νπζηώδεο 

θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σηα Γξακκαηνδηδαζθαιεία νη καζεηέο 

δηδάζθνληαλ ζηνηρεηώδεηο γλώζεηο Αλάγλσζεο, Γξαθήο, Αξηζκεηηθήο, Γεσγξα-

θίαο, Ιζηνξίαο, Θξεζθεπηηθώλ θαη Γεσξγίαο, ελώ ην Ιεξνδηδαζθαιείν ζηα Φαληά 

είρε θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλν πξόγξακκα γηα ηε θνίηεζε Ιεξέσλ θαη Γεκνδη-

δαζθάισλ.  

 Οη Γεκνδηδάζθαινη ησλ ζρνιείσλ ρσξίδνληαλ ζε πξνζσξηλνύο - νξηζηηθνύο θαη 

κηζζνδνηνύληαλ αλάινγα κε ηα πξνζόληα ηνπο. Δάλ αλαγθάδνληαλ από ηελ πνιη-

ηεία λα εξγαζηνύλ ζε ζέζε θαηώηεξε ησλ πξνζόλησλ ηνπο, κηζζνδνηνύληαλ αλά-

ινγα κε ηε ζέζε ηνπο θαη εάλ ππνρξεώλνληαλ λα εξγαζηνύλ ζε ζέζε αλώηεξε 

ησλ πξνζόλησλ ηνπο ν κηζζόο ηνπο ήηαλ αλάινγνο ηνπ βαζκνύ ηνπο, πνπ θαζνξη-

δόηαλ από ηα πξνζόληα. Τε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 ππήξραλ 12 θαηεγνξίεο 

νξηζηηθώλ θαη 10 θαηεγνξίεο πξνζσξηλώλ δηδαζθάισλ, γεγνλόο πνπ πηζηνπνηεί 

μεθάζαξα ην πξόβιεκα ζηελ εθπαίδεπζε δηδαζθάισλ. Γελ πξέπεη λα παξαιεί-

ςνπκε ηελ επηινγή ηεο Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

λα πξνζιάβεη εθπαηδεπηηθνύο πνπ είραλ απνηύρεη ζηηο εμεηάζεηο ιόγσ έιιεηςεο 

πξνζσπηθνύ, επηινγή πνπ επέθεξε θαη ρακειή πνηόηεηα ζηελ παξερόκελε γλώ-

ζε.  

 Η κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά ηελ κειεηώκελε πεξίνδν 1900-
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1901 από 197 ζε 127, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά 1899-

1900, ιόγσ ηεο απνηπρίαο ηνπο ζηηο δεκνδηδαζθαιηθέο εμεηάζεηο ηνπ Απγνύζηνπ 

1900, πηζηνπνηνύζαλ ηελ θαζνδηθή πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο.    

 Σεκαληηθή ε απνθεληξσηηθή πξσηνβνπιία ηνπ Σπκβνύινπ Γεκνζίαο Δθπαηδεύ-

ζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ λα αλαζέζεη ζηνπο Έπαξρνπο θαη Ννκαξρηαθνύο Δπη-

ζεσξεηέο ηνπ λνκνύ Φαλίσλ ηε ζύληαμε γλσκνδνηήζεσλ γηα ηηο έδξεο θαη ηα 

ρσξηά ησλ ζρνιηθώλ πεξηθεξεηώλ, κε ζθνπό λα ζπζηεκαηνπνηεζνύλ νη εθπαηδεπ-

ηηθέο αλάγθεο ηνπ λνκνύ θαη ηεο λήζνπ θαη λα κελ νξίδνληαη νη έδξεο ησλ ζρν-

ιείσλ θάζε ρξόλν από ηελ αξρή. Έηζη ζα κπνξνύζε λα θαζνξηζηεί ην αλαγθαίν 

πνζό πνπ ζα αληινύζε ν Σύκβνπινο από ηνλ πξνϋπνινγηζκό. 

 Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1900-1901 ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηεο Κξεηηθήο Πνιη-

ηείαο ήηαλ ην βαζηθό αίηην ηεο θαηάξγεζεο 40 ζρνιείσλ ζην λνκό Φαλίσλ θαη 

γεληθά ηεο νπηζζνδξόκεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία, όρη κόλν απηνύ ηνπ λν-

κνύ αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο λήζνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνύ έηνπο 1900-1901 ηδξύζεθαλ ζην λνκό Φαλίσλ 93 Γεκνηηθά ζρνιεία 

πνπ αληηζηνηρνύζαλ ζε 72.761 άηνκα, ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1900
3
. Η 

αλαινγία είλαη ιίγν παξαπάλσ από 1 ζρνιείν αλά 1.000 άηνκα.  Τε ρξνληά 1899-

1900 ηδξύζεθαλ ζην λνκό 128 ζρνιεία ελώ ην 1900-1901 ζπλνιηθά 93. O Σύκ-

βνπινο Δθπαηδεύζεσο Ν.Γηακαιάθεο ζε έθζεζή ηνπ πξνο ηνλ Πξίγθηπα Γεώξγην  

ζεκείσλε αλάκεζα ζε άιια πσο ε Κπβέξλεζε έθξηλε πσο ππάξρεη αλάγθε ειάη-

ησζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ δαπαλώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 1900-1901, ιόγσ ηεο 

δπζρεξνύο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο λήζνπ, πξνζζέηνληαο πσο ππάξρνπλ άι-

ιεο δαπάλεο πνιύ πεξηζζόηεξν απαξαίηεηεο γηα ηελ ύπαξμε θαη ζπληήξεζε ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο. Έηζη ππήξμε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ηδξπζέλησλ ζρνιείσλ 

ζε όιε ηελ Κξήηε, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά (1899-1900), 

θαηά ηελ νπνία δελ ππήξμαλ κεγάιεο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο αιιά ηδξύζεθαλ πνι-

ιά δεκνηηθά ζρνιεία, ιόγσ ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο ππνρξεσηηθήο δε-

κνηηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο θηινκάζεηαο ησλ Κξεηώλ, ησλ αξαηώλ επαξρηαθώλ ζπ-

λνηθηζκώλ, ησλ αλσκαιηώλ ζηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ αλεπαξθώλ δη-

δαθηεξίσλ. Η αύμεζε ηνπ νξίνπ ησλ καζεηώλ πξνο ίδξπζε Γξακκαηνδηδαζθα-

ιείνπ από 30 ζε 40, ε θαηάξγεζε όζσλ ζρνιείσλ δελ είραλ ηνπιάρηζηνλ 40 κα-

ζεηέο θαη ε ζύκπηπμή ηνπο ζε κεγαιύηεξεο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο, ε ίδξπζε εκηε-

                                                             
3 Γηα νπνηνδήπνηε πιεζπζκηαθό ζηνηρείν ηεο απνγξαθήο ηνπ 1900 βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς 

ηης Κρηηικής Πολιηείας», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Α, αξηζκόο 61, Δλ Φαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900, ζει.8. 
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κεξήζησλ ζρνιείσλ, ν πεξηνξηζκόο ησλ ζρνιείσλ ησλ ζειέσλ ζε έλα ζρεδόλ γηα 

θάζε επαξρία είλαη κεξηθά κόλν από ηα ζεκεία νπηζζνδξόκεζεο ηεο εθπαηδεπηη-

θήο πνξείαο, πνπ αθνξνύζαλ ζε όιε ηελ Κξήηε θαη αλαθέξνληαη από ηνλ αξκό-

δην Σύκβνπιν. Σην ηέινο ηεο έθζεζήο ηνπ παξαδέρεηαη πσο ηα εθπαηδεπηήξηα 

πνπ επξόθεηην λα ηδξπζνύλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 1900-1901 δελ ήηαλ επαξθή 

από θάζε άπνςε (πνζνηηθά θαη σο είδνο), ελώ πνιινί θάηνηθνη δελ ζα κπνξνύ-

ζαλ λα ζηείινπλ ηα ηέθλα ηνπο ζην ζρνιείν, έηζη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ 

ζα θαηαδηθαδόηαλ ζε πιήξε ακάζεηα. Ο Σύκβνπινο ελαπέζεηε ηηο ειπίδεο ηνπ γηα 

εμεύξεζε πεξηζζόηεξσλ πόξσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Βνπιή
4
.  

 Η Γπκλαζηαθή εθπαίδεπζε ήηαλ ζαθώο πεξηνξηζκέλε, αθνύ ζην λνκό Φαλίσλ 

ππήξρε κόλν έλα Γπκλάζην, ζηελ πόιε. Η θνίηεζε ζηε κέζε εθπαίδεπζε ήηαλ 

απαηηεηηθή κε πνιιώλ εηδώλ πξνθνξηθέο ή γξαπηέο εμεηάζεηο, κάζεκα βαξύηε-

ηαο ήηαλ ηα Διιεληθά, ελώ πξνζθέξνληαλ ζπνπδέο ζην πξνζαξηεκέλν Παηδαγσ-

γηθό ηκήκα γηα όζνπο επηζπκνύζαλ λα ζηειερώζνπλ ηελ εθπαίδεπζε. Η ζπκπεξη-

θνξά ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ εληόο θαη εθηόο ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο ήηαλ 

ειεγρόκελε. Οη επηζηάηεο ήηαλ ππεύζπλνη εληόο ηνπ ζρνιείνπ θαη νη παηδνλόκνη 

εθηόο. 

 Ο ηνπηθόο ηύπνο απνηεινύζε επηκνξθσηηθό κέζνλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο αιιά 

θαη πεδίν άζθεζεο θξηηηθήο θαη πίεζεο ζηελ Κπβέξλεζε. Η πξαγκαηνπνίεζε ζπ-

λεδξίνπ ηελ άλνημε ηνπ 1901 ζηα Φαληά, ηα πνξίζκαηά ηνπ θαη ην πεξηερόκελό 

ηνπ ήηαλ ζεηηθόηαηα ζηνηρεία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή νξγάλσζε ηνπ λνκνύ θαη ηεο 

λήζνπ γεληθόηεξα. Η ελαζρόιεζε κε ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο θαλέξσζε 

ηε δηάζεζε γηα πξόνδν ζηελ δηδαθηηθή πξάμε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο 

Δπηζεσξεηέο ηνπο, ηελ ώξα πνπ ε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε από ηελ πνιηηεία ππν-

ιεηπόηαλ. Ο ηνπηθόο ηύπνο ήηαλ αξσγόο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο αλαδεηθλύνληάο 

ηελ.  

 Ο ηνπηθόο ηύπνο ηνπ λνκνύ Φαλίσλ παξέρεη ζηνλ αλαγλώζηε πιήζνο πιεξνθν-

ξηώλ γηα ην ηζηνξηθό πιαίζην εληόο ηνπ νπνίνπ ε Κξεηηθή Πνιηηεία νξγάλσλε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ηέθλσλ ηεο. Οη πνιίηεο πνπ άλεθαλ ζηε γεσξγηθή ηάμε βξίζθν-

ληαλ ζε αξλεηηθόηαηε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ζεαηέο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Κξεηη-

θήο Τξάπεδαο θαη ηνπ Κνηλσθεινύο ηακείνπ λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ δάλεηα κε 

επαρζείο όξνπο απνπιεξσκήο. Τελ ίδηα πεξίνδν ε Κπβέξλεζε αδπλαηνύζε λα δη-

                                                             
4 Βι. ζηελ εθεκ. «Επίζημος Εθημερίς Κρηηικής Πολιηείας», ηεύρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, Δλ Φα-

λίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900, ζει.1,2. 
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αζέζεη άιινπο πόξνπο γηα ηελ γεσξγηθή αλάπηπμε. Παξόκνηα θάκςε παξνπζίαδε 

θαη ε εκπνξηθή θίλεζε ζην ιηκέλα Φαλίσλ, ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ε Σνύδα 

απνηεινύζε νξκεηήξην γηα ηα πνιεκηθά πινία ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ, ελώ ε 

ηαρπδξνκηθή ζύλδεζε ηνπ λνκνύ Φαλίσλ κε ηνπο ππόινηπνπο λνκνύο ηεο λήζνπ, 

ηελ Διιάδα, ηελ Αίγππην, ηε Σπξία, ηελ Ιηαιία θαη ηελ ππόινηπε Δπξώπε ήηαλ 

πηα γεγνλόο.  

 Οη εθινγέο ηεο άλνημεο ηνπ 1901 γηα αλάδεημε βνπιεπηώλ ήηαλ κηα δεκνθξαηηθή 

δηαδηθαζία ζε έλα Ηγεκνληθό θαζεζηώο, πνπ ππνρξέσλε ηελ Βνπιή λα λνκνζε-

ηήζεη από θνηλνύ κε ηνλ Ηγεκόλα. Καηά ηελ πξώηε δηεηία κνλαδηθόο πεξηνξη-

ζκόο ηνπ Πξίγθηπα ζηελ άζθεζε λνκνζεηηθήο εμνπζίαο ήηαλ ην Σύληαγκα, εληόο 

ηνπ νπνίνπ έπξεπε λα θηλείηαη θαη ε νκόθσλε γλώκε ησλ Σπκβνύισλ. Βέβαηα νη 

βνπιεπηέο είραλ ζαθέζηαηα πεξηνξηζκέλν πεδίν δξάζεο έρνληαο δηθαίσκα ζε ηα-

θηηθέο ζπλόδνπο δηάξθεηαο δύν κελώλ κηα θνξά θάζε δύν ρξόληα θαη ζε έθηαθηεο 

ζπλόδνπο ππό ηελ έγθξηζε ηνπ Ηγεκόλα. Καλέλαο λόκνο δελ κπνξνύζε λα ηζρύ-

ζεη, εάλ δελ ςεθηδόηαλ δύν θνξέο από ηε Βνπιή θαη δελ θπξσλόηαλ από ηνλ Η-

γεκόλα. Πξνηάζεηο λόκσλ ζε ζρέζε κε ηε κηζζνδνζία θαη ηε ζύληαμε  ήηαλ κόλν 

εγεκνληθό δηθαίσκα. Η απαγόξεπζε ςήθνπ ή νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο κε εθιν-

γηθό ραξαθηήξα από εθπαηδεπηηθνύο θαη γεληθά δεκνζίνπο ππαιιήινπο  απνηε-

ινύζε θπβεξλεηηθή ηαθηηθή κε απζηεξέο πνηλέο όπσο ε απόιπζε ζηνπο αλππά-

θνπνπο. 

 Ο ηξόπνο δηεμαγσγήο ησλ εθινγώλ, ν θαηάινγνο ησλ ππνςεθίσλ, ησλ αληηπξν-

ζώπσλ ηνπο θαη ησλ ςεθνθόξσλ απνηεινύζαλ αληηθείκελν ιεπηνκεξέζηαηεο 

αλάιπζεο ζηνλ εθινγηθνύ θώδηθα. Η εθαξκνγή ηνπ εδαθίνπ ηνπ θώδηθα γηα ηε 

ζπλερόκελε πεληαεηή παξακνλή ζηε λήζν, σο απαξαίηεην πξνζόλ γηα ηνπο ππν-

ςήθηνπο βνπιεπηέο, επέθεξε δηαθσλία από κέξνο ηνπ ηύπνπ θαη ηεο θνηλήο γλώ-

κεο. Η ςήθνο ζε κόλν έλαλ εθιόγηκν από θάζε ςεθνθόξν απνηέιεζε αίηην εηξε-

ληθήο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο.   

 Οη πνιίηεο πξνζδνθνύζαλ από ηνπο βνπιεπηέο θπβεξλεηηθό έιεγρν, απνθεληξσ-

ηηθή δηνίθεζε θαη θπζηθά ζπλερή αλαλέσζε θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο 

ηεο Έλσζεο κε ηελ Διιάδα.   

    Η πεξίνδνο 1900-1901 απνηέιεζε γηα ηα Φαληά ρξνληθό δηάζηεκα ζεκαληηθόηαησλ 

εμειίμεσλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δεκόζηαο δσήο. Ο ηνπηθόο ηύπνο, όληαο ζε αλά-

πηπμε θαη απύζκελνο ζε πιεξνθνξίεο, παξνπζηάδεη ζηνλ αλαγλώζηε ην ηζηνξηθό 
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πιαίζην κηαο επνρήο νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ, ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο εθπαίδεπζεο ελ 

κέζσ πζηεξήζεσλ θαη αθνζίσζεο ησλ πνιηηώλ ζε έξγα εηξήλεο.  
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● «ΠΗΓΔ (ΔΓΓΡΑΦΑ, ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ, ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ), ΒΙΒΛΙ-

ΟΓΡΑΦΙΑ» 

 

Α) ΠΖΓΔ  

 

Η.Α.Κ.
1

 ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάησλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ Σρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηό έγγξαθν κε αξηζκό 

πξση./δηεθπ. 1470/980 θαη εκεξνκελία 23 Ννεκβξίνπ 1900 (Ο Έπαξρνο ειίλνπ Υα-

ηδάθεο απέζηεηιε από ηελ Παιαηόρσξα απάληεζε ζηε Ννκαξρία Υαλίσλ, γλσκνδν-

ηώληαο πεξί ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ πεξηθεξεηώλ ζηελ επαξρία ειίλνπ). 

Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία, Αλσηέξα Γηεύζπλζε Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

1901-1905, Έγγξαθα δηάθνξα», ιπηό έγγξαθν, ηδησηηθή επηζηνιή κε εκεξνκελία 24 

Ηαλνπαξίνπ 1901. (Θέκα ηεο επηζηνιήο είλαη ε δηδαζθαιία ζηνηρείσλ αξραίαο ειιελη-

θήο γιώζζαο ζηε η θαη Ε ηάμε ησλ Υξηζηηαληθώλ Αλώηεξσλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ 

θαη ζπληάθηεο ν Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Αλσηέξαο Δθπαίδεπζεο θαη Θξεζθεπκάησλ 

Ησάλλεο Πεξδηθάξεο).  

Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάησλ 1900-1901, 

Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ Σρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηό έγγξαθν κε αξ.πξση.132, 

αξ.δηεθπ.120  θαη εκεξνκελία 26 Ηαλνπαξίνπ 1901 (Ο Έπαξρνο Κπδσλίαο ηαπξαθά-

θεο, από ηνλ Αιεθηαλό, απέζηεηιε πξνο ηε Ννκαξρία Υαλίσλ ηε γλσκνδόηεζή ηνπ 

πεξί ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ πεξηθεξεηώλ ζηελ επαξρία Κπδσλίαο). 

Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάησλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ Σρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηό έγγξαθν κε αξ.πξση.214, 

αξ.δηεθπ.161 θαη εκεξνκελία 28 Ηαλνπαξίνπ 1901 (Ο Έπαξρνο Κηζάκνπ Παπαδάθεο 

απέζηεηιιε έγγξαθν από ην Καζηέιιη πξνο ηε Ννκαξρία Υαλίσλ, γλσκνδνηώληαο 

πεξί ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ πεξηθεξεηώλ ζηελ επαξρία Κηζάκνπ).   

                                                             
1
 Η.Α.Κ. είλαη ην αξθηηθόιεμν ηνπ «Ιζηνξηθνύ Αξρείνπ Κξήηεο» κε έδξα ηα Υαληά, όπνπ είλαη αξρεηνζε-

ηεκέλα ηα έγγξαθα 1-14, θαζώο θαη όια ηα παξαθάησ θύιια εθεκεξίδσλ θαη ηεύρε πεξηνδηθώλ (16-

157). 
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Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάησλ 1900-

1901,Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ Σρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηό έγγξαθν κε αξ.πξση.235, 

αξ.δηεθπ.184 θαη εκεξνκελία 7 Μαξηίνπ 1901 (Ο Έπαξρνο Κπδσλίαο ελεκεξώλεη ην 

ύκβνπιν πσο έρεη παξαδώζεη ηε γλσκνδόηεζή ηνπ γηα ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο 

26 Ηαλνπαξίνπ 1901).  

Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάησλ 1900-1901, 

Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ Σρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηό έγγξαθν κε αξ.πξση.181, 

αξ.δηεθπ.126 θαη εκεξνκελία 8 Μαξηίνπ 1901 (Ο Έπαξρνο ειίλνπ ππνβάιιεη γλσ-

κνδόηεζε θαζνξηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ πεξηθεξεηώλ ηεο επαξρίαο ειίλνπ, ελεκεξώλν-

ληαο ην ύκβνπιν πσο έρεη ήδε παξαδώζεη πξνγελέζηεξε γλσκνδόηεζε γηα ηηο ζρν-

ιηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 1900. Οη δπν γλσκνδνηήζεηο έρνπλ δηαθνξέο).   

Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάησλ 1900-1901, 

Διιελνδηδαζθ.εμεηάζεηο θ Σρνι.Πεξηθέξεηεο», ιπηό έγγξαθν κε αξ.πξση.1232, 

αξ.δηεθπ.764 θαη εκεξνκελία 10 Μαξηίνπ 1901 (Ο Ννκάξρεο παζάθεο ππέβαιε ζην 

ύκβνπιν ηηο γλσκνδνηήζεηο θαζνξηζκνύ ζρνιηθώλ πεξηθεξεηώλ ησλ ηξηώλ Δπάξρσλ 

κε ηε ζεκείσζε όηη ζπκθσλεί κε απηέο).  

Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία, Αλση. Γηεύζπλζε Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 1901-

1905, Έγγξαθα δηάθνξα», ιπηό έγγξαθν κε εκεξνκελία 14 Απγνύζηνπ 1901 (Βην-

γξαθία ηνπ θαζεγεηή Γαιιηθώλ Τ.Π. Δπζπκηάδε κε ηε κνξθή ηεο αίηεζεο, από ηελ 

Αζήλα πξνο ηνλ Α. Βνξεάδε ύκβνπιν Παηδείαο).  

Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Αλση.Γηεύζπλζε Παηδείαο θαη  Θξεζθεπκάησλ 1901-

1905, Έγγξαθα δηάθνξα», ιπηό έγγξαθν κε εκεξνκελία 22 Απγνύζηνπ 1901. (Έθζε-

ζε ηνπ παηδνλόκνπ Υαλίσλ Δ.Μ. Κιεκαηζάθε, πνπ ππνβιήζεθε ζην ύκβνπιν Παη-

δείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Βνξεάδε).  

Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 1900-1901, 

Διιελνδηδαζθαιηθέο Δμεηάζεηο θαη Σρνιηθέο Πεξηθέξεηεο», ζώκα εγγξάθσλ κε εκεξν-

κελία ην επηέκβξην ηνπ 1901 (ε πξαθηηθά εμεηάζεσλ Διιελνδηδαζθάισλ ζηα Υα-

ληά, κειεηήζεθε ην πξαθηηθό εμέηαζεο ηνπ ππνςεθίνπ Διιελνδηδαζθάινπ Γ. Z.). 

Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία, Αλση. Γηεύζπλζε Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ 1901-

1905, Έγγξαθα δηάθνξα», ιπηό έγγξαθν κε εκεξνκελία 7 επηεκβξίνπ 1901 (Βην-
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γξαθία  Κσλζη. Γ. Παπαδάθε).  

Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κξεηηθή Πνιηηεία. Α.Γλζε Παηδείαο θ Θξεζθεπκάησλ 1899, Έγγξαθα 

δηάθνξα», ιπηό έγγξαθν 5 ζειίδσλ, κε αξ.πξση.299. (ηηο 25 Ννεκβξίνπ 1899, ν 

Κ.Υξ.Υειηνπδάθεο, Ννκαξρηαθόο Δπηζεσξεηήο ηεο Γεκνηηθήο Δθπαηδεύζεσο Υαλί-

σλ, απεπζύλεη αίηεκα πξνο ίδξπζε ηδηαηηέξσλ Παξζελαγσγείσλ ζηνλ Γεληθό Δπηζεσ-

ξεηή ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο Ησάλλε Πεξδηθάξε). 

Η.Α.Κ., Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1899- Μαΐνπ 1906, Γπκλάζην Υαλίσλ. 

Η.Α.Κ., Βηβιίν δηδάθηξσλ, 1901-1906, ηόκνο 1 (ηίηινο πνπ δόζεθε από ην Αξρείν), Βηβιίν 

Τιηθνύ/Γπκλάζηνλ ελ Υαλίνηο/ Βηβιίνλ εηζπξάμεσο δηδάθηξσλ. ρ. Έηνο 1901-02-03 

(ηίηινο πξσηόηππνπ βηβιίνπ).  

 (Βι. ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Υαλίσλ), Κξεηηθή Πνιηηεία, Νόκνο πεξί Οξγαληζκνύ ηεο 

Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο, Δλ Υαλίνηο, Δθ ηνπ Σππνγξαθείνπ ηεο Κπβεξλήζεσο, 1901.  

Δθεκεξίδα «Έλσζηο», έηνο Α, αξηζ.2, Δλ Υαλίνηο, 16 Μαΐνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Α, αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 9 

Iαλνπαξίνπ 1899. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Α, αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 16 

Απξηιίνπ 1899. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Α, αξηζ.37, Δλ Υαλίνηο ηε 12 

Μαΐνπ 1899. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Α, αξηζ.48, Δλ Υαλίνηο ηε 12 

Ηνπλίνπ 1899.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Α, αξηζ.58, Δλ Υαλίνηο ηε 10 

Ηνπιίνπ 1899.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Α, αξηζ.71, Δλ Υαλίνηο ηε 22 

Απγνύζηνπ 1899.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Β, αξηζ.86, Δλ Υαλίνηο ηε 2 

Οθησβξίνπ 1899. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Β, αξηζ.87, Δλ Υαλίνηο ηε 7 

Οθησβξίνπ 1899 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Β, αξηζ.92, Δλ Υαλίνηο ηε 19 
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Οθησβξίνπ 1899.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Β, αξηζ.95, Δλ Υαλίνηο ηε 29 

Οθησβξίνπ 1899.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Β, αξηζ.96, Δλ Υαλίνηο ηε 2 

Ννεκβξίνπ 1899.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο Β, αξηζ.100, Δλ Υαλίνηο ηε 19 

Ννεκβξίνπ 1899. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο 1899, αξηζ.109, Δλ Υαλίνηο 

ηε 16 Γεθεκβξίνπ. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο 1899, αξηζ.114, Δλ Υαλίνηο 

ηε 31 Γεθεκβξίνπ 1899.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», έηνο 1900, αξηζ.1, Δλ Υαλίνηο ηε 4 

Ηαλνπαξίνπ.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.3, Δλ Υαλίνηο ηε 15 Ηαλνπαξίνπ.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, αξηζ.1, 

Δλ Υαλίνηο ηε 29 Ηαλνπαξίνπ.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, αξηζ.2, 

Δλ Υαλίνηο ηε 8 Φεβξνπαξίνπ. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.7, Δλ Υαλίνηο ηε 21 Φεβξνπαξίνπ.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.8, Δλ Υαλίνηο ηε 3 Μαξηίνπ. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.11, Δλ Υαλίνηο ηε 13 Μαξηίνπ 1900.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.14, Δλ Υαλίνηο ηε 1 Απξηιίνπ.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.25, Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαΐνπ 1900.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, 
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αξηζ.24, Δλ Υαλίνηο ηε 31 Μαΐνπ. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.34, Δλ Υαλίνηο ηε 23 Ηνπλίνπ 1900.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.35, Δλ Υαλίνηο ηε 24 Ηνπλίνπ 1900. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, Δλ 

Υαλίνηο ηε 28 Ηνπλίνπ. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.28, Δλ Υαλίνηο ηε 7 Ηνπιίνπ. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, αξηζκόο 

45, Δλ Υαλίνηο ηε 8 Απγνύζηνπ 1900. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.37, Δλ Υαλίνηο ηε 30 Απγνύζηνπ.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.49, Δλ Υαλίνηο ηε 4 επηεκβξίνπ. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, 

αξηζκ.38, Δλ Υαλίνηο ηε 9 επηεκβξίνπ.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900,αξηζκ.50, 

Δλ Υαλίνηο ηε 12 επηεκβξίνπ. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 15 επηεκβξίνπ 1900. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο ηξίηνλ, έηνο 1900, αξηζ.69, 

Δλ Υαλίνηο ηε 25 Οθησβξίνπ 1900.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Α, αξηζ.61, 

Δλ Υαλίνηο ηε 6 Ννεκβξίνπ 1900.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.51, Δλ Υαλίνηο ηε 11 Ννεκβξίνπ 1900.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Α, αξηζ.65, 

Δλ Υαλίνηο ηε 25 Ννεκβξίνπ 1900. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Α, αξηζ.66, 
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Δλ Υαλίνηο ηε 27 Ννεκβξίνπ 1900.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Α, αξηζ.70, 

Δλ Υαλίνηο ηε 16 Γεθεκβξίνπ 1900. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο 1900, 

αξηζ.73, Δλ Υαλίνηο ηε 23 Γεθεκβξίνπ 1900.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.1, 

Δλ Υαλίνηο ηε 3 Ηαλνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.2, 

Δλ Υαλίνηο ηε 9 Ηαλνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.3, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Ηαλνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.4, 

Δλ Υαλίνηο ηε 24 Ηαλνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζκ. 4, 

Δλ Υαλίνηο ηε 27 Ηαλνπαξίνπ 1901,.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.5, 

Δλ Υαλίνηο ηε 30 Ηαλνπαξίνπ 1901 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.7, Δλ 

Υαλίνηο ηε 6 Φεβξνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.8, Δλ 

Υαλίνηο ηε 7 Φεβξνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.11, 

Δλ Υαλίνηο ηε 18 Φεβξνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.10, 

Δλ Υαλίνηο ηε 18 Φεβξνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, 

αξηζ.12, Δλ Υαλίνηο ηε 22 Φεβξνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.13, 

Δλ Υαλίνηο ηε 26 Φεβξνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.14, 
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Δλ Υαλίνηο ηε 3 Μαξηίνπ 1901 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.12, 

Δλ Υαλίνηο ηε 3 Μαξηίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.16, Δλ 

Υαλίνηο ηε 8 Μαξηίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.15, 

Δλ Υαλίνηο ηε 14 Μαξηίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.17, 

Δλ Υαλίνηο ηε 19 Μαξηίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.18, 

Δλ Υαλίνηο ηε 20 Μαξηίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.19, 

Δλ Υαλίνηο ηε 22 Μαξηίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.20, 

Δλ Υαλίνηο ηε 26 Μαξηίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.20, 

Δλ Υαλίνηο ηε 26 Μαξηίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.22, 

Δλ Υαλίνηο ηε 28 Μαξηίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.30, 

Δλ Υαλίνηο ηε 15 Απξηιίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.32, 

Δλ Υαλίνηο ηε 21 Απξηιίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.24, 

Δλ Υαλίνηο ηε 28 Απξηιίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.25, 

Δλ Υαλίνηο ηε 5 Μαΐνπ 1901.   

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.29, 

Δλ Υαλίνηο ηε 2 Ηνπλίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.31, 
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Δλ Υαλίνηο ηε 8 Ηνπλίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο ηέηαξηνλ, έηνο Α, 1901, 

Υαληά 3 Ηνπιίνπ, πεξίνδνο Α, πλεδξίαζηο Θ’, Γεπηέξα, 28 Μαΐνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο δεύηεξνλ, έηνο Β, αξηζ.37, 

Δλ Υαλίνηο ηε 21 Ηνπιίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζκόο 

50, Δλ Υαλίνηο ηε 1 Απγνύζηνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.67, 

Δλ Υαλίνηο ηε 3 επηεκβξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Δπίζεκνο Δθεκεξίο ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο», ηεύρνο πξώηνλ, έηνο Β, αξηζ.72, 

Δλ Υαλίνηο ηε 17 επηεκβξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Κέληξνλ», έηνο Α, αξηζ.54, Υαληά, Πέκπηε 28 επηεκβξίνπ 1900. 

Δθεκεξίδα «Κέληξνλ», έηνο Α, αξηζ.56, Υαληά, Κπξηαθή 8 Οθησβξίνπ 1900.  

Δθεκεξίδα «Κήξπμ», έηνο Α, αξηζ. 2, Δλ Υαλίνηο ηε 14 Γεθεκβξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Νέα Έξεπλα», έηνο Α, αξηζ. 2, ΥΑΝΗΑ, 18 Μαΐνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Νέα Έξεπλα», έηνο Α, αξηζκόο 6, ΥΑΝΗΑ 1 Ηνπλίνπ 1901 – Παξαζθεπή.  

Δθεκεξίδα «Νέα Έξεπλα», έηνο Α, αξηζ.9, ΥΑΝΗΑ 11 Ηνπλίνπ 1901 – Σξίηε. 

Δθεκεξίδα «Νέα Έξεπλα», έηνο Α, αξηζ.10, ΥΑΝΗΑ, 13 Ηνπλίνπ 1901 – Παξαζθεπή.  

Δθεκεξίδα «Νέα Έξεπλα», έηνο Α, αξηζ.12, ΥΑΝΗΑ 22 Ηνπλίνπ 1901–Παξαζθεπή. 

Δθεκεξίδα «Νέα Έξεπλα», έηνο Α, αξηζ.13, ΥΑΝΗΑ, 26 Ηνπλίνπ 1901 – Σξίηε.  

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.87, Υαληά, άββαην 9 επηεκβξίνπ 1900. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.96, Υαληά, άββαην 30 επηεκβξίνπ 

       1900. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.123, Υαληά, άββαην 2 Γεθεκβξίνπ 1900. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.135, Υαληά, Πέκπηε 4 Ηαλνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.136, Υαληά, άββαην 6 Ηαλνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.137, Υαληά, Σξίηε 9 Ηαλνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.138, Υαληά, Πέκπηε 11 Ηαλνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.139, Υαληά, άββαην 13 Ηαλνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.140, Υαληά, Σξίηε 16 Ηαλνπαξίνπ 1901. 
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Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.141, Υαληά, Πέκπηε 18 Ηαλνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.142, Υαληά, άββαην 20 Ηαλνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.143, Υαληά, Σξίηε 23 Ηαλνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.144, Υαληά, Πέκπηε 25 Ηαλνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.145, Υαληά, άββαην 27 Ηαλνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.146, Υαληά 30 Ηαλνπαξίνπ 1901.  

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.148, Υαληά, άββαην 3 Φεβξνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.150, Υαληά, Πέκπηε 8 Φεβξνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.151, Υαληά, άββαην 10 Φεβξνπαξίνπ  1901.  

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.152, Υαληά, Πέκπηε 15 Φεβξνπαξίνπ1901.  

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.153, Υαληά, άββαην 17 Φεβξνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.154, Υαληά, Σξίηε 20 Φεβξνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.155, Υαληά, Πέκπηε 22 Φεβξνπαξίνπ 1901. 

Δθεκεξίδα «Παηξίο», έηνο Α, αξηζ.156, Υαληά, άββαην 24 Φεβξνπαξίνπ 1901.  
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1. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κπηηική Πολιηεία. Α.Δνζη Παιδείαρ κ Θπηζκεςμάηων 1900-

1901, Ελληνοδιδαζκ.εξεηάζειρ και Σσολ.Πεπιθέπειερ», ιπηό έγγξαθν κε αξηζκό 

πξση./δηεθπ. 1470/980 θαη εκεξνκελία 23 Ννεκβξίνπ 1900. Ο Έπαξρνο ειίλνπ Υα-

ηδάθεο απέζηεηιε από ηελ Παιαηόρσξα απάληεζε ζηε Ννκαξρία Υαλίσλ, γλσκνδν-

ηώληαο πεξί ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ πεξηθεξεηώλ ζηελ επαξρία ειίλνπ. ηηο 

ζειίδεο 348-353 παξoπζηάδεηαη νιόθιεξν ην έγγξαθν ηεο γλσκνδόηεζεο αλά ζειίδα. 

Δδώ βιέπνπκε ηε ζει.1.  
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ει.2 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 348 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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ει.3 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 348 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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ει.4 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 348 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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ει.5 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 348 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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ει.6 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 348 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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2. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κπηηική Πολιηεία, Ανωηέπα Διεύθςνζη Παιδείαρ και 

Θπηζκεςμάηων 1901-1905, Έγγπαθα διάθοπα», ιπηό έγγξαθν, ηδησηηθή επη-

ζηνιή κε εκεξνκελία 24 Ηαλνπαξίνπ 1901. Θέκα ηεο επηζηνιήο είλαη ε δηδα-

ζθαιία ζηνηρείσλ αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο ζηε η θαη Ε ηάμε ησλ Υξηζηη-

αληθώλ Αλώηεξσλ Γεκνηηθώλ ρνιείσλ θαη ζπληάθηεο ν Γεληθόο Δπηζεσξε-

ηήο Γεκόζηαο Δθπαηδεύζεσο θαη Θξεζθεπκάησλ Ησάλλεο Πεξδηθάξεο.  
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3. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κπηηική Πολιηεία. Α.Δνζη Παιδείαρ κ Θπηζκεςμάηων 

1900-1901, Ελληνοδιδαζκ.εξεηάζειρ κ Σσολ.Πεπιθέπειερ», ιπηό έγγξαθν κε 

αξ.πξση.132, αξ.δηεθπ.120  θαη εκεξνκελία 26 Ηαλνπαξίνπ 1901 Ο Έπαξρνο 

Κπδσλίαο ηαπξαθάθεο απέζηεηιε έγγξαθν από ηνλ Αιεθηαλό πξνο ηε Νν-

καξρία Υαλίσλ, γλσκνδνηώληαο πεξί ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ πεξηθε-

ξεηώλ ζηελ επαξρία Κπδσλίαο. ηηο ζειίδεο 355, 356 ηνπ παξόληνο ηόκνπ  

παξνπζηάδεηαη νιόθιεξε ε γλσκνδόηεζε. Δδώ βιέπνπκε ηε ζει.1. 
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       ει.2 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 355 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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4. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κπηηική Πολιηεία. Α.Δνζη Παιδείαρ κ Θπηζκεςμάηων 

1900-1901,Ελληνοδιδαζκ.εξεηάζειρ κ Σσολ.Πεπιθέπειερ», ιπηό έγγξαθν κε 

αξ.πξση.214, αξ.δηεθπ.161 θαη εκεξνκελία 28 Ηαλνπαξίνπ 1901. Ο Έπαξρνο 

Κηζάκνπ Παπαδάθεο απέζηεηιε έγγξαθν από ην Καζηέιιη πξνο ηε Ννκαξρία 

Υαλίσλ, γλσκνδνηώληαο πεξί ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ πεξηθεξεηώλ 

ζηελ επαξρία Κηζάκνπ. ηηο ζειίδεο 357-359 παξoπζηάδεηαη νιόθιεξν ην έγ-

γξαθν ηεο γλσκνδόηεζεο αλά ζειίδα. Δδώ βιέπνπκε ηε ζει.1.  
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ει.2 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 357 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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ει.3 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 357 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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5. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κπηηική Πολιηεία. Α.Δνζη Παιδείαρ κ Θπηζκεςμάηων 

1900-1901,Ελληνοδιδαζκ.εξεηάζειρ κ Σσολ.Πεπιθέπειερ», ιπηό έγγξαθν κε 

αξ.πξση.181, αξ.δηεθπ.126 θαη εκεξνκελία 8 Μαξηίνπ 1901. Ο Έπαξρνο ε-

ιίλνπ ππνβάιιεη γλσκνδόηεζε θαζνξηζκνύ ησλ ζρνιηθώλ πεξηθεξεηώλ ηεο 

επαξρίαο ειίλνπ, ελεκεξώλνληαο ην ύκβνπιν πσο έρεη ήδε παξαδώζεη πξν-

γελέζηεξε γλσκνδόηεζε γηα ηηο ζρνιηθέο πεξηθέξεηεο ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 1900 

(βι.ζει.348-353 παξόληνο ηόκνπ). Οη δπν γλσκνδνηήζεηο έρνπλ δηαθνξέο. 

ηηο ζειίδεο 360-363 παξoπζηάδεηαη νιόθιεξν ην έγγξαθν ηεο γλσκνδόηεζεο 

αλά ζειίδα. Δδώ βιέπνπκε ηε ζει.1.  
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ει.2 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 360 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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ει.3 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 360 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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ει.4 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 360 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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6. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κπηηική Πολιηεία. Α.Δνζη Παιδείαρ κ Θπηζκεςμάηων 

1900-1901,Ελληνοδιδαζκ.εξεηάζειρ κ Σσολ.Πεπιθέπειερ», ιπηό έγγξαθν κε 

αξ.πξση.1232, αξ.δηεθπ.764 θαη εκεξνκελία 10 Μαξηίνπ 1901. Ο Ννκάξρεο 

παζάθεο ππέβαιε ζην ύκβνπιν ηηο γλσκνδνηήζεηο θαζνξηζκνύ ζρνιηθώλ 

πεξηθεξεηώλ ησλ ηξηώλ Δπάξρσλ κε ηε ζεκείσζε όηη ζπκθσλεί κε απηέο.  

 

 

 



 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Α’ ΜΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ - ΔΓΓΡΑΦΑ 

365 

 

 
7. Η.Α.Κ., Βηβιίν Πξαθηηθώλ 1899- Μαΐνπ 1906, Γπκλάζην Υαλίσλ. ηηο 23 Ηνπ-

λίνπ 1901, ε εμεηαζηηθή επηηξνπεία ηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ θαηαγξάθεη ηα 

γξαπηά δεηήκαηα πνπ δόζεθαλ ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηεο ζρνιηθήο ρξν-

ληάο 1900-1901. ηηο ζειίδεο 365-367 παξoπζηάδεηαη νιόθιεξν ην πξαθηηθό 

ησλ γξαπηώλ δεηεκάησλ αλά ζειίδα. Δδώ βιέπνπκε ηε ζει.121 ηνπ Βηβιίνπ 

Πξαθηηθώλ ηνπ Γπκλαζίνπ. 
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ει.122 ηνπ Βηβιίνπ Πξαθηηθώλ (βι. ζει. 365 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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Μέξνο ηεο ζει.123 ηνπ Βηβιίνπ Πξαθηηθώλ (βι. ζει. 365 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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8. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κπηηική Πολιηεία, Ανώηεπη Διεύθςνζη Παιδείαρ και 

Θπηζκεςμάηων 1901-1905, Έγγπαθα διάθοπα», ιπηό έγγξαθν κε εκεξνκελία 

14 Απγνύζηνπ 1901. Βηνγξαθία ηνπ θαζεγεηή Γαιιηθώλ Τ.Π. Δπζπκηάδε κε 

ηε κνξθή ηεο αίηεζεο, από ηελ Αζήλα πξνο ηνλ Α. Βνξεάδε, ύκβνπιν Παη-

δείαο. ηηο ζειίδεο 368-369 παξoπζηάδεηαη νιόθιεξν ην έγγξαθν αλά ζειίδα. 

Δδώ βιέπνπκε ηε ζει.1.  
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ει.2 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 368 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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9. Η.Α.Κ. ζην θάθειν «Κπηηική Πολιηεία. Ανωη.Διεύθςνζη Παιδείαρ και  Θπη-

ζκεςμάηων 1901-1905, Έγγπαθα διάθοπα», ιπηό έγγξαθν κε εκεξνκελία 22 

Απγνύζηνπ 1901. Έθζεζε ηνπ παηδνλόκνπ Υαλίσλ Δ.Μ. Κιεκαηζάθε, πνπ 

ππνβιήζεθε ζην ύκβνπιν Αλσηέξαο Γηεύζπλζεο Γεκνζίαο Δθπαηδεύζεσο  

θαη Θξεζθεπκάησλ Βνξεάδε. ηηο ζειίδεο 370-371 παξoπζηάδνληαη νη 2 πξώ-

ηεο από ηηο 8 ζειίδεο ηνπ εγγξάθνπ. Παξαιείπνληαη νη ππόινηπεο ιόγσ ηεο 

αλαθνξάο νλνκαηεπώλπκσλ, θαηαζηεκάησλ θαη ηεο θύζεο ηεο έθζεζεο. Δδώ 

παξνπζηάδεηαη ε πξώηε ηεο ζειίδα.   
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ει.2 ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 370 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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10. Η.Α.Κ., ζην θάθειν «Κπηηική Πολιηεία. Α.Δνζη Παιδείαρ και Θπηζκεςμάηων 

1900-1901, Ελληνοδιδαζκαλικέρ Εξεηάζειρ και Σσολικέρ Πεπιθέπειερ», ζώκα 

εγγξάθσλ κε εκεξνκελία ην επηέκβξην ηνπ 1901. ηα πξαθηηθά εμεηάζεσλ 

Διιελνδηδαζθάισλ ζηα Υαληά κειεηήζεθε ην πξαθηηθό εμέηαζεο ηνπ ππνςε-

θίνπ Διιελνδηδαζθάινπ Γ.Z. Απαιείθεηαη ην νλνκαηεπώλπκό ηνπ ιόγσ ηεο 

θύζεο ησλ εγγξάθσλ. Δδώ παξνπζηάδνπκε ηηο πξάμεηο Α,Β,Γ,Γ ηνπ ζπγθεθξη-

κέλνπ πξαθηηθνύ θαη ηελ έθζεζε ηνπ ππνςεθίνπ Διιελνδηδαζθάινπ.  
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Πξάμε Β θαη κέξνο πξάμεο Γ ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 372 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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πλέρεηα πξάμεο Γ θαη πξάμε Γ ηνπ εγγξάθνπ (βι. ζει. 372 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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Ζ έθζεζε ηνπ ππνςεθίνπ Διιελνδηδαζθάινπ (βι. ζει. 372 ηνπ παξόληνο ηόκνπ). 
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11. Η.Α.Κ., θάθεινο «Κπηηική Πολιηεία, Ανωη. Διεύθςνζη Παιδείαρ και Θπηζκες-

μάηων 1901-1905, Έγγπαθα διάθοπα», ιπηό έγγξαθν κε εκεξνκελία 7 ε-

πηεκβξίνπ 1901 (Βηνγξαθία  Κσλζη. Γ. Παπαδάθε).  
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1. Eθημερίδα «Επίζημορ Εθημεπίρ ηηρ Κπηηικήρ Πολιηείαρ», έηος Β, αριθ.86, Δν 

Χανίοις ηη 2 Οκηωβρίοσ 1899.  
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2. Δθημερίδα «Παηπίρ», έηος Α, αριθ.96, Χανιά, άββαηο 30 επηεμβρίοσ 1900.  
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3. Δθημερίδα «Παηπίρ», έηος Α, αριθ.135, Χανιά, Πέμπηη 4 Ιανοσαρίοσ 1901.  
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4. Περιοδικό «Ππόοδορ», έηος Α, αριθ.2, Δν Χανίοις ηη 15 Μαρηίοσ 1901.  



 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 

Β’ ΜΔΡΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ - ΔΦΗΜΔΡΙΓΔ – ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 

381 

 

 
5. Δθημερίδα «Νέα Έπεςνα», έηος Α, αριθ.6, ΧΑΝΙΑ 1 Ιοσνίοσ 1901 – 

Παραζκεσή.  
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6. Δθημερίδα «Ένωζιρ», έηος Α, αριθ.28, Δν Χανίοις ηη 15 Ασγούζηοσ 1901.   
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7. Δθημερίδα «Κήπςξ», έηος Α, αριθ. 2, Δν Χανίοις ηη 14 Γεκεμβρίοσ 1901. 

 


