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«…είναι αλήθεια ότι δεν χρειαζόταν να περιµένει κανείς το 19
ο
 

αιώνα, για να φωτιστεί η εξουσία µ’ έναν ορισµένο αριθµό από 

συµβουλές και γνώσεις, µε µια λέξη µε λόγους ατόµων που η 

εξουσία περισσότερο ή λιγότερο νοµιµοποιούσε ή τους εκτιµούσε. 

Το ότι οι ηγεµόνες περιστοιχίζονταν από παιδαγωγούς, βασιλιάδες 

είχαν φιλοσόφους, λόγιους ή σοφούς δε έχει την ρίζα του στον 19
ο
 

αιώνα. Όµως, από το τέλος του 19
ου

  αιώνα η γνώση εξοπλίζεται 

σαν τέτοια καταστατικά, θεσµικά και µε µια ορισµένη κεντρική 

εξουσία. Στο εσωτερικό του διαχωρισµού µεταξύ χειρωνακτικής 

και διανοητικής εργασίας, ο 20ος αιώνας έφερε κάτι νέο, που 

έγκειται στο ότι η γνώση πρέπει να λειτουργεί στην κοινωνία 

εξοπλισµένη µε µια συγκεκριµένη ποσότητα εξουσίας. Ήδη µε το 

να είναι γνώση, έχει στη διάθεσή της εξουσία και δεν είναι η καλή 

θέληση της εξουσίας ή η περιέργειά της που ανοίγονται στην 

γνώση…» 

Michel Foucault 

(Mikrophysit de Macht) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Στην έρευνα που ακολουθεί, καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιαστούν, µε 

βάση ένα σύνολο θεωρητικών προτάσεων και εννοιολογικών παραµέτρων και σε 

συνάρτηση µε το κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα έτσι όπως εξυφαίνεται και 

προσδιορίζεται ιστορικο-πολιτικά, ορισµένες σηµαντικές µεταβλητές που σχετίζονται 

µε την οργάνωση και την εποπτεία της χριστιανικής εκπαίδευσης στο διαµέρισµα του 

Λασιθίου της Κρήτης κατά τη διάρκεια της ύστερης τουρκοκρατίας και της Κρητικής 

Πολιτείας.  

Η περίοδος της ύστερης Τουρκοκρατίας, ιδίως µετά από την υπογραφή της 

Σύµβασης της Χαλέπας τον Οκτώβριο του 1878, υπήρξε για την Κρήτη γενικότερα και 

για το ∆ιαµέρισµα του Λασιθίου ειδικότερα µια εποχή σηµαντικών κοινωνικών, 

οικονοµικών και πολιτικών ανακατατάξεων. H νέα εποχή, που είχε ήδη ανοίξει µε την 

έκδοση του ∆ιατάγµατος Χάττι Χουµαγιούν, επέφερε αναµφίβολα αλλαγές στη δοµή, 

την οικονοµική λειτουργία, τις κοινωνικές πρακτικές και την ιδεολογία του τοπικού 

κοινωνικού σχηµατισµού οι οποίες επηρέασαν καταλυτικά και τα εκπαιδευτικά 

πράγµατα. Μέσα σ’ αυτά τα νέα πλαίσια, η εκπαίδευση, εκτός από µια εθνική υπόθεση, 

άρχισε να γίνεται όλο και περισσότερο µια αυτοδιοικητική, κοινωνική και πολιτική 

δραστηριότητα προς εκπλήρωση κοινωνικών λειτουργιών µε σκοπό να οδηγήσει τους 

ανθρώπους σε µια προκαθορισµένη εθνική και κοινωνική συµπεριφορά. 

Κατά την περίοδο αυτή, η χρηµατοδότηση των σχολείων από τις µοναστηριακές 

προσόδους αλλά και ο εθνικός προσανατολισµός της εκπαίδευσης οδήγησε στον έλεγχο 

του εκπαιδευτικού συστήµατος από αυτοδιοικούµενα συλλογικά όργανα στα οποία η 

Εκκλησία είχε σοβαρό λόγο αφού κλήθηκε να διαχειριστεί οικονοµικά κυρίως την 

διόγκωση του εκπαιδευτικού τοµέα. Ταυτόχρονα, παρατηρούµε ότι η εκπαίδευση κατά 

την εξεταζόµενη περίοδο από ασύντακτη έγινε ξαφνικά σηµείο τριβής ανάµεσα σε µια 

συντηρητική και µια φιλελεύθερη και µεταρρυθµιστική µερίδα. Τα φιλελεύθερα 

στρώµατα πίεζαν για συνεχείς µεταρρυθµίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης που όµως 

φαίνεται να µην ήταν συµβατές µε τις ίδιες τις δοµές µιας κοινωνίας που είχε αποδειχτεί 

αδιάβροχη σε κάθε ορθολογισµό.  

 Αργότερα, από την Κρητική Πολιτεία υιοθετήθηκε ένα εξελικτικό σχήµα 

σύµφωνα µε το οποίο το πιο επείγον καθήκον της ήταν ο εκσυγχρονισµός, ο οποίος 

συµβάδιζε µε την προβολή νέων πολιτικών και κοινωνικών ιδανικών όπως η 
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δικαιοσύνη, η µόρφωση, τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη, η ασφάλεια 

κ.λ.π. Η Κρητική Πολιτεία κάτω από την κατάσταση στασιµότητας που επικρατούσε 

στο εσωτερικό του νησιού και κάτω από τις επιρροές της ∆ύσης αµφισβήτησε την παλιά 

κατάσταση, επικαλέστηκε την αστικού τύπου δηµοκρατία και ενστερνίστηκε την ιδέα 

της προόδου µέσω της ανάπτυξης ενός κεντρικά ελεγχόµενου και οµοιόµορφου για όλο 

το νησί εκπαιδευτικού συστήµατος. Έτσι, η σταδιακή εξάρτηση των οικονοµικών της 

εκπαίδευσης από την κεντρική εξουσία καθώς και η επιβολή συγκεκριµένου 

συστήµατος ιδεολογικών προσανατολισµών το οποίο παρουσιαζόταν ως αναγκαιότητα 

και απαιτούσε αποτελεσµατικότητα από το εκπαιδευτικό σύστηµα συνοδεύτηκε από 

την αύξηση της έκτασης του ελέγχου του εκπαιδευτικού συστήµατος από την κεντρική 

εξουσία. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, παγιώθηκαν τα χαρακτηριστικά της συνύπαρξης 

διοικητικών και παιδαγωγικών αρµοδιοτήτων σε µονοµελή όργανα τα οποία 

λειτουργούσαν µέσα στα πλαίσια µιας ιεραρχίας αρµοδιοτήτων που εκχωρούνταν 

εξουσιοδοτικά από την κεντρική εξουσία. 

Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το οργανωτικό και διοικητικό 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήµατος και των δύο περιόδων που εξετάζουµε 

συνιστούσε ένα ανοικτό σύστηµα, πλην όµως παρουσίαζε µεγάλη διαφοροποίηση 

εξαιτίας της επίδρασης του περιβάλλοντος και της προσπάθειας προσαρµογής του σε 

µεταβαλλόµενες συνθήκες λειτουργίας που οφείλονταν στον τρόπο οργάνωσής του. 

Όµως, παρά τις προσπάθειες για συνεχή προσαρµογή των δοµών οργάνωσης και 

διοίκησης του συστήµατος αυτού στις ταχύτατες µεταβολές που διαπιστώνονταν στην 

κοινωνία, παράγονταν έκτοτε και µέχρι την σηµερινή εποχή κατά την οποία απαιτείται 

διοικητική και οργανωτική ευελιξία, σηµαντικές αδράνειες µε αποτέλεσµα η 

εκπαίδευση να υποσκάπτει και όχι να στηρίζει την κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη. 
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SUMMARY  

 In the research that follows we attempt to present a theoretical proposal with 

conceptual parameters and in connection with the socio-economic system, important 

axes that are related with the organisation and the monitoring of education in the 

apartment of Lasithi of Crete during later Ottoman domination and Cretan State.  

The period of later Ottoman domination, same after the signature of Convention of 

Halepas in October 1878, existed for Crete more generally and for the prefecture of 

Lasithi more specifically a period of important social, economic and political 

realignments. A new season, that already was opened with the publication of Decree 

Hatti Hoymagjoyn, involved indubitably changes in structure, economic operation, 

social practices and the ideology of local social shaping, that influenced catalytic and 

the educational issues. In these new frames, the education, apart from a national affair, 

began to become, more and more a self-determined, social and political activity to 

achievement of social operations with a view to it leading the citizens to a 

predetermined national and social behavior.  

At this period, the financing of schools from the monastic revenues but also the 

national orientation of education led to the control of educational system from the self-

governmental collective bodies in which the Church had serious reason after it was 

called to manage economically mainly the inflation of educational sector. 

Simultaneously, we observe that, the education at the examined period from asyntactic 

becomes suddenly point of friction between a liberal and reforming endogenous portion 

of layers that emanates from the secondary sector of production and one conservative. 

The liberal layers press for continuous reforms in the space of education that however 

appears to be compatible with structures of society that have been proved waterproof in 

each rationalism.  

 Later, the Cretan State adopted a evolutionary form according to which her duty 

was the modernisation, which kept pace with the projection of new political and social 

ideal as the justice, the education, the rights of person and citizen, the safety etc The 

Cretan State under the situation of stagnation that prevailed in the interior of island and 

under the influences of West disputed the old situation, it invoked urban type democracy 

and it centrally adopted the idea of progress via the growth checked and uniform for all 

the island’s educational system. Thus, the progressive dependence of finances of 
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education by the central power as well as the imposition of specific system of 

ideological orientations which was presented as necessity and required effectiveness 

from the educational system were also accompanied by the increase of extent of control 

of educational system from the central power therefore were solidified the 

characteristics of coexistence administrative and pedagogic competences which 

functioned in the frames of hierarchy of competences that were ceded delegatorily by 

the central power  

Thus, we can conclude that the organisational and administrative frame of 

educational system and two periods that we examined recommended an open system, 

minus however a big differentiation of effect of environment and his effort of adaptation 

in altered conditions of operation that were owed in a way of organisation. However, 

despite the efforts for continuous adaptation of structures of organisation and this 

administration of system in the most rapid changes that were realised in the society 

factor since then and up to the current season at which required administrative and 

organisational flexibility, important inactivities with result the education undermines 

and does not support the socio-economic growth.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται σε ένα µεγάλο κύκλο ενασχόλησής µας µε την 

τοπική εκπαιδευτική ιστορία. Η ενασχόληση αυτή βασίστηκε αρχικά στο Αρχείο της 

Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Λασιθίου και αργότερα στα Αρχεία της Χριστιανικής 

∆ηµογεροντίας Ηρακλείου και της Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως 

και των Θρησκευµάτων της Κρητικής Πολιτείας που απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο 

Κρήτης στα Χανιά. 

 ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η ανακάλυψη και η διάσωση κυρίως του αρχείου της 

∆ηµογεροντίας Λασιθίου από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας και Χεροννήσου κ.κ. 

Νεκτάριο, η ψηφιοποίησή του από ερευνητική οµάδα µε επικεφαλής τον Καθηγητή κ. 

Απόστολο Παπαιωάννου και η διαθεσιµότητα του στους ερευνητές ήταν για µας το 

µάννα που δικαιολογεί πλήρως την ονοµασία του ως ιστορικής πηγής. Και τα τρία 

Αρχεία, όµως, έχουν µια οµορφιά που προκαλεί την επιθυµία όσων λόγω εκπαίδευσης ή 

από κλίση επιµένουν να ξαφνιάζονται από το παρελθόν. Συνιστούν µια προνοµιούχα 

περιοχή διαφορετική από την επικαιρότητά µας, είναι η παρυφή των χρόνων που έχουν 

λήξει και παρ’ όλα αυτά περιβάλουν το παρόν µας. Η κοπιαστική ρουτίνα της 

αρχειακής έρευνας, η εσαεί ατέλεστη, εσαεί ανέφικτη συνολικά διασάφηση του υλικού 

τους προκαλεί συγχρόνως το συναίσθηµα και την ευφυΐα, ασκεί γοητεία, έλκει 

υποσχόµενη τη συγκίνηση που προκαλεί ένα περίσσευµα ζωής από τα ίχνη και τα 

αποσπάσµατα του παρελθόντος µας.  

Όµως, η ιστορία των εγγράφων των τριών Αρχείων υπάρχει µονάχα από τη 

στιγµή που τους θέτουµε έναν ορισµένο τύπο ερωτήσεων και όχι τη στιγµή που τα 

συλλέγουµε, ή απλώς τα φυλλοµετρούµε ακόµη κι αν αυτό γίνεται µέσα στη χαρά. 

Γνωρίζουµε καλά όλοι µας πως το σηµαντικότερο βρίσκεται στην επίπονη ερµηνεία της 

παρουσίας τους, στην αναζήτηση της σηµασίας τους, στην τοποθέτησή της 

πραγµατικότητάς τους µέσα σε ένα σύστηµα σηµείων, που η ιστορία µπορεί να 

επιχειρήσει να συγκροτήσει τη γραµµατική τους. Οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι δεν 

θα ήταν σοβαρό να κάνουµε µια Ιστορία που θα την υποκινούσε µια περιέργεια χωρίς 

πνοή αναζητώντας το γεγονός για το γεγονός, θέτοντας στο παρελθόν ερωτήσεις χωρίς 

σοβαρό περιεχόµενο. Με σπάνιες εξαιρέσεις, το έγγραφο, το κείµενο ή το αρχείο δεν 

αποτελούν οριστική απόδειξη µιας οποιασδήποτε αλήθειας, αλλά αδιάψευστο µάρτυρα 
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του οποίου το νόηµα πρέπει στη συνέχεια να συνθέσουµε µε ειδικά και ουσιαστικά 

ερωτήµατα µέσα στα πλαίσια µιας συστηµατικής έρευνας.  

 Και βέβαια η διαπλοκή των βασικών µας σπουδών (κοινωνιολογία και 

παιδαγωγικά) µε την εµπειρική και επαγγελµατική ενασχόλησή µας (δάσκαλος) µας 

οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος για την εκπόνηση της εργασίας µας 

καθώς το θέµα αυτό απαιτεί την εµπλοκή ταυτόχρονα της κοινωνιολογικής, της 

παιδαγωγικής και της ιστοριογραφικής θεώρησης γύρω από µια καθηµερινή 

προβληµατική που αναπτύσσεται στο χώρο του σχολείου και αφορά όχι µόνο τη 

θεωρητική συνθετότητα του οργανωτικού και διοικητικού φαινοµένου της εκπαίδευσης 

και την πρακτική αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του αλλά και την ιστορική του 

διάσταση. Η ίδια η σφαίρωση του φαινοµένου αυτού, η σχέση του µε την τοπική ή την 

κεντρική εξουσία, ο τρόπος µε τον οποίο η σχέση αυτή διαµεσολαβείται από την 

εκπαιδευτική πολιτική, διαµορφώνει αλλά και διαµορφώνεται από τα γενόµενα στο 

πεδίο της κοινωνίας, της οικονοµίας και γενικά της πολιτικής, αλλά και η εγγραφή της 

σχέσης αυτής, ενίοτε ανάσχεσης και αλληλόδρασης, στις θεσµικές εξελίξεις αποτελεί 

όπως διαπιστώνει κανείς από την σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση ένα ερευνητικά 

«ανοικτό» πεδίο. Και φυσικά δεν τρέφουµε καµιά αυταπάτη ότι το πεδίο αυτό «κλείνει» 

µε µία και µόνη µελέτη και δη µε την παρούσα. Ένας τέτοιος ισχυρισµός θα 

αποτελούσε πέρα από µια υπέρµετρη φιλοδοξία και µια αποπροσανατολίζουσα φεκάνη. 

Η παροχή, όµως, κάποιων απαντήσεων, η προσκόµιση νέων στοιχείων και κυρίως η 

θέση νέων προβληµατισµών αποτέλεσε µια µείζονα στόχευση της παρούσας εργασίας η 

οποία συνιστά ταυτόχρονα και ένα σχεδίασµα για επόµενες έρευνες.   

Ευελπιστούµε, έτσι, ότι η έρευνά µας θα βοηθήσει παραπέρα στην εξήγηση και 

στην αποκάλυψη της συνθετότητας του οργανωτικού φαινοµένου της εκπαίδευσης στην 

τοπική και στην συνολική άρθρωσή του και στην καλύτερη κατανόηση και γνώση των 

µηχανισµών εξουσίας που ενυπάρχουν στα συστήµατα οργάνωσης και εποπτείας της 

εκπαίδευσης στην ιστορική τους διάσταση και στη συγχρονία. Σήµερα, άλλωστε, στα 

πλαίσια της πολυπολιτισµικότητας, της µεταµοντέρνας κριτικής στην νεωτερικότητα, 

της αποδόµησης του ιστορικού χρόνου και της επιστροφής στις µικροαφηγήσεις που 

εξηγούν µικρούς χωρικά θεσµούς
1
, καταγράφεται µια ανανέωση του θεωρητικού 

                                           
1
 Νάστος Γ., Οικονόµου Α., Σουργουτσίδου Ο, Παπουτσίδης Μ., «Μεταµοντερνισµός και εκπαίδευση. Η 

γνώση στη µεταµοντέρνα κατάσταση. Οι απόψεις του Λυοτάρ», Virtual Scool, The sciences og Education 

Online, τ. 2, τεύχ. 2-3, ανασύρθηκε  στις 15/12/07 από τον ιστότοπο www.auth. gr 
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ενδιαφέροντος για την κοινότητα, την αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση
2
 ως 

αποτέλεσµα της αδυναµίας της κεντρικής γραφειοκρατικής διοίκησης να εµφανιστεί 

λειτουργική στο επίπεδο της καθηµερινότητας. Στο σηµείο αυτό ελπίζουµε ότι τα 

συµπεράσµατα της έρευνάς µας θα αξιοποιηθούν ως πρόκληση για την συλλογική 

εξερεύνηση της ιστορικής αλήθειας προς την κατεύθυνση της υπέρβασης ακόµη και της 

όποιας (περιορισµένης) προσπάθειας του µεµονωµένου µελετητή µε σκοπό την 

ανάδειξη των δυνατοτήτων παρέµβασης στους κρατικούς µηχανισµούς για τη 

διαµόρφωση κριτικά σκεπτόµενων πολιτών καθώς και αποτελεσµατικών και 

δηµιουργικών συνθηκών µάθησης.  

Είναι γεγονός ότι η παρούσα έρευνα ολοκληρώθηκε έξι σχεδόν χρόνια µετά την 

ανάληψη της ευθύνης πραγµατοποίησής της. Όλα αυτά τα χρόνια η απόσταση ανάµεσα 

στην παραίτηση και την επίτευξη, την υπαναχώρηση και την συνέχεια ήταν συνεχώς 

µικρή δηµιουργώντας µια επικίνδυνη αλλά και παρ-ελκυστική ατραπό: αυτήν της 

αναβολής. Τέτοιες ατραποί δεν αποφεύγονται τελικά παρά µόνο µε δουλειά, πάθος και 

πίστη. Χρειάζονται, όµως, και ψυχική δαπάνη και εξωτερική υποστήριξη κάθε είδους. 

Έτσι, η ανά χείρας µελέτη, αν και υπογράφεται από έναν, ολοκληρώθηκε χάρη στην 

ευτυχή συγκυρία ενός πλέγµατος σχέσεων και προσώπων και την ύπαρξη 

συγκεκριµένων θεσµών. Κλείνοντας, λοιπόν, το µικρό αυτό προλογικό σηµείωµα 

νιώθουµε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε µε µέτρο λόγου και ύφος που επιβάλλει η 

τιµητική θέση από την οποία µιλάµε όλους εκείνους που είτε σαν Άνθρωποι είτε σαν 

εκπρόσωποι Θεσµών συνέβαλαν ο καθένας µε το δικό του τρόπο, στην διεξαγωγή της 

παρούσας έρευνας. Τους ευχαριστούµε θερµά και τους είµαστε υποχρεωµένοι. 

 Θα θέλαµε να ξεκινήσουµε από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας και 

Χερρονήσσου κ.κ. Νεκτάριο για την ευλογία του, την παρότρυνσή του και την 

εµπιστοσύνη µε την οποία µας έκανε προσιτό το αρχειακό υλικό που διαθέτει. Το ίδιο 

ισχύει και για τον Επίσκοπο Κνωσού κ.κ. Ευγένιο. Στην συνέχεια επιθυµούµε να 

ευχαριστήσουµε τον ακούραστο και αεικίνητο Καθηγητή κ. Απόστολο Παπαιωάνου για 

όλα όσα έχει προσφέρει στην αποκάλυψη, την διάσωση και την αξιοποίηση των 

ιστορικών πηγών του τόπου µας, για την συστηµατική και ουσιαστική καθοδήγησή του, 

αλλά και την συµπαράστασή του καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της µελέτης και 

                                           
2
 Καρκατσούλης Π., «Κοινότητα-κοινοτισµός-κοινωνία-κοινωνική θεωρία: από την αυτονοµία στην 

αυτοαναφορά» στο Επιστήµη και Κοινωνία, τ. 4, Άνοιξη 2000. 
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την προτροπή του να ολοκληρώσουµε την εργασία µας. Χωρίς αυτή την παρώθηση η 

ανά χείρας µελέτη δεν θα είχε ολοκληρωθεί ποτέ. Η εµπιστοσύνη, η υποµονή και η 

επιµονή του απετέλεσαν πηγές από τις οποίες αντλήσαµε δυνάµεις για να ξεπεράσουµε 

τα προβλήµατα που συναντήσαµε και να ολοκληρώσουµε την εργασία µας. Και τους 

τρεις τους ευχαριστούµε και τους ευγνωµονούµε. Ευχαριστούµε επίσης, τον κ. Παπά 

Αθανάσιο και την κ. Κουτσουβάνου Ευγενία, µέλη της Τριµελούς Επιτροπής καθώς και 

τα µέλη της Επταµελούς Επιτροπής γιατί διέθεσαν αρκετό από τον πολύτιµο χρόνο τους 

για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας.              

 Οφείλουµε, επίσης να ευχαριστήσουµε και όλους τους Φίλους που δεν 

αναφέρονται εδώ ονοµαστικά, αλλά στάθηκαν κοντά µας όλα αυτά τα χρόνια δίνοντας 

µε τις συµβουλές τους λύσεις σε κάθε εµπόδιο που προέκυπτε. Ευχαριστίες οφείλονται 

ακόµα στους υπευθύνους των αρχειακών συλλογών από τις οποίες αντλήσαµε υλικό για 

την εµπιστοσύνη που µας έδειξαν και την προθυµία µε την οποία µας εξυπηρέτησαν.  

Ασφαλώς, η ευθύνη για τα λάθη και τις αδυναµίες ανήκει µόνο σε µας. 

 

 

Γεώργιος Ι. Μαµάκης 
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«Ζητώ συγνώµη για τις αποπλανητικές 

παρεκβάσεις στο ύφος µου. Εξακολουθώ. Ας µη µε 

κατηγορήσει κανένας που κάνω πρώτα το Σταυρό 

µου. ∆εν είναι πρόληψη, ακολουθώ ένα παλιό 

καθιερωµένο δικό µας σχήµα, για να εκφράσω την 

ταπεινότητα, ότι είµαι γεµάτος αµφιβολία για τις 

δυνάµεις µου. Αναγνωρίζω ότι η επίτευξη του σκοπού 

µου δεν εξαρτάται από µένα. Ως αποτέλεσµα µε 

ξεπερνά. Εξαρτάται από το αν δοθεί µέσα στη µοίρα 

µου να βαστάξω, να έχω τη δύναµη να βαστάξω το 

αποτέλεσµα». 

 

Ν. Γ. Πεντζίκης 
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1. Εισαγωγή 

 

Ο οργανωτικός και διοικητικός σχηµατισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος ως 

µια λειτουργική ενότητα και οντότητα αποτελεί αντικείµενο επιστηµονικής θεώρησης 

της εκπαιδευτικής διοίκησης ως ειδικότερου πεδίου θεωρίας και έρευνας του ευρύτερου 

τοµέα της οργανωτικής και διοικητικής θεωρίας. Η ιστορική διερεύνηση των 

προϋποθέσεων και των προσπαθειών δόµησης αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών 

συστηµάτων έχει προσελκύσει, άλλωστε, το αναλυτικό ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 

σε συνδυασµό µε το συνεχώς αυξανόµενο γενικότερο ενδιαφέρον για τη µελέτη της 

τοπικής ιστορίας.  

Το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται, σε παγκόσµιο επίπεδο, µε τη µεταµοντέρνα 

έµφαση στην αναζήτηση των απαρχών µας, των παραστάσεων, των µύθων ή των 

πραγµατικοτήτων µέσα στις οποίες ζούµε. Επιπλέον, σε µια εποχή που δεν υπάρχει 

πλέον αυθόρµητη µνήµη, η διάλυση αυτής ακριβώς της µνήµης εξαγοράζεται από µια 

γενικευµένη επιθυµία καταγραφής του «αδέσποτου»
3
 χρονικού πεδίου, που εκτείνεται 

πέρα από την ατοµική µνήµη, του πεδίου της ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτής της 

καταγραφής, οι ειδικότερες αναζητήσεις σχετικά µε περιγραφικές, θεωρητικές και 

ερµηνευτικές προσεγγίσεις της εκπαιδευτικής οργάνωσης και διοίκησης στο χώρο της 

τοπικής ιστορίας
4
, συνιστούν παράλληλες προσπάθειες νοσταλγικής επαναφοράς 

συναισθηµατικού χαρακτήρα αλλά και κριτικής, συγκριτικής και εννοιολογικής 

αποτίµησης γνωστικής υφής της εσωτερικής λειτουργίας, των σχέσεων µε το εξωτερικό 

περιβάλλον, του κοινωνικού ρόλου, της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητας του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και των σχέσεων εξουσίας που το αφορούν στα πλαίσια της 

γενικότερης ιστορίας, µερίκευση και υποστασιοποίηση της οποίας συνιστά η τοπική 

εκπαιδευτική ιστορία.  

 

                                           
3
 Hobbsawm E., H εποχή των αυτοκρατοριών 1875-1913, εκδ. Μορφωτικού Ιδρύµατος Εθνικής 

Τραπέζης, σελ. 13.  
4
 Βλπ. µερικές ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις στην τοπική εκπαιδευτική ιστορία: Ανδρέου Α., 

«Ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Μια περιοδολόγηση» στο περ. Θέσεις, τ. 45 (1993), 

Ντούλας, Χ., «Σχολικά βιβλία ιστορίας και τοπική ιστορία: η περίπτωση της Θεσσαλίας», στο περ. 

Σεµινάριο, τ. 9, Αθήνα, Μάρτης 1988, σσ. 88-107, Λεοντσίνης, Γ., Τοπικές ιστορικές σπουδές και µελέτη 

περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1990, Χαρίτος, Χ., «Από την τοπική ιστορία στην αυτογνωσία» 

στο περ. Εκπαιδευτικά, τ. 12, (1988), σσ. 94-98, Βώρος, Φ., «Τοπική ιστορία» στο περ. Νέα Παιδεία, τ. 

52, 1989, σσ. 176-178, Ιστορικό Αρχείο Σάµου, ∆ήµος Σαµίων, Τοπική ιστορία και αρχεία, Πρακτικά 

διηµέρου, Σάµος, 1992.  
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1.1. Αντικείµενο, περιεχόµενο και σκοπός της διερεύνησης 

 

Η προσπάθεια που θα πραγµατοποιήσουµε µε την εµπειρική και αναδροµική 

έρευνά µας
5
 θα έχει ως σκοπό της να αναδείξει το θεωρητικό και πραγµατολογικό 

πλαίσιο στο οποίο είχε υπαχθεί η οργάνωση και η διοίκηση της χριστιανικής 

εκπαίδευσης την συγκεκριµένη περίοδο και στον συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο.  

Έτσι, λοιπόν, θα προχωρήσουµε στη δηµιουργία ενός «µνηµονικού τόπου» ο 

οποίος θα συνίσταται από δύο επιµέρους αλληλοδιαπλεκόµενα επίπεδα: Tο πρώτο θα 

αφορά τη θεωρητική κατασκευή για την έννοια της διοίκησης και τις µεθόδους 

οργάνωσης της εκπαίδευσης, για τα συστήµατα διοίκησης, για τη γραφειοκρατία, για το 

συγκεντρωτικό και αποκεντρωτικό σύστηµα οργάνωσης και διοίκησης κ.λ.π. Tο άλλο 

θα αναφέρεται στην ιστορική προσέγγιση
6
 (διάγνωση, ανάλυση

7
 και ερµηνεία

8
) της 

οργάνωσης και της διοίκησης του χριστιανικού εκπαιδευτικού συστήµατος στο 

διαµέρισµα του Λασιθίου της Κρήτης κατά την διάρκεια της ύστερης τουρκοκρατίας 

και της Κρητικής Πολιτείας µε βάση το σχετικό πραγµατολογικό υλικό.  

Η διερεύνησή µας λοιπόν δεν αποσκοπεί µονάχα στο να δείξει ποιο ήταν και πως 

διαµορφώθηκε το οργανωτικό και διοικητικό σχήµα του εκπαιδευτικού συστήµατος της 

                                           
5
 Χρησιµοποιούµε εναλλασσόµενα τους όρους «έρευνα» και «µελέτη» γνωρίζοντας ότι αυτό δεν είναι 

γενικώς αποδεκτό. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι µια έρευνα είναι ένας περισσότερο απαιτητικός και τεχνικά 

σύνθετος τύπος µελέτης. Οι Howard και Sharp διαπραγµατεύονται αυτό το ζήτηµα στο βιβλίο τους The 

Manacement of a Student Researh Project (1983), σελ.6, ορίζοντας την έρευνα ως την «µέσω µεθοδικής 

διαδικασίας προσπάθεια προσθήκης γνώσεων στο σώµα των γνώσεων του ερευνητή, και ίσως και στο 

σώµα των γνώσεων των άλλων, µε την ανακάλυψη νέων γεγονότων και την απόκτηση ενσυναίσθησης».  
6
 Γκύρβιτς, Ζ., Μελέτες για τις κοινωνικές τάξεις, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1986, σελ. 18. Βλπ. επίσης 

Πολυχρονόπουλος, Π., (1980) Παιδεία και πολιτική στην Ελλάδα, τ. Α, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, σελ. 46.  
7
 Η ανάλυση επιχειρώντας την αποκρυπτογράφηση λέξεων, φράσεων, εννοιών, «καταδυόµενη» στον 

κόσµο των κειµένων, των αρχείων και κάθε άλλης πηγής γραφικών στοιχείων, ανήκει στο «ιστορικο-

ερµηνευτικό παράδειγµα», βλπ. Μακρής, Κ., «Η δοµή του συµβόλου στη λογική του Charles S. Peirce, 

στον τ. Ι, (1996) Άνθρωπος ο Σηµαίνων: λόγος και ιδεολογία, Α.-Φ. Λαγόπουλος-Κ. Μπόκλουντ-

Λαγοπούλου, Β. Τεντοκάλης, Κ. Τσουκαλάς, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σελ. 49 . 
8
 Το ερµηνευτικό φαινόµενο βρίσκεται στη βάση της επικοινωνίας του ανθρώπου µε τον κόσµο και στη 

βάση της γνωσιολογικής του συγκρότησης: προσπαθούµε να κατανοήσουµε τις συνθήκες που επιτρέπουν 

την επικοινωνία ανάµεσα στον κόσµο που είµαστε και σε εκείνον που µας περιβάλλει ως κάτι δοσµένο, 

περιγεγραµµένο µέσα σε συγκεκριµένα πλαίσια. Η κάθε µορφή επικοινωνίας µας-π.χ. η µελέτη 

αρχειακού υλικού- προϋποθέτει την ερµηνεία αυτού µε το οποίο ερχόµαστε σε επικοινωνία, µε άλλα 

λόγια την ανάπτυξη της αντιληπτικής µας ελευθερίας µέσα στα συγκεκριµένα όρια που η άγνωστη ακόµη 

πραγµατικότητα µας θέτει. Οι δύο αναγνώσεις για τα γραπτά κείµενα, η κυριολεκτική και η αλληγορική, 

συστηµατοποιούν τις τυπολογίες και αποτελούν τους δύο πόλους επικοινωνιακής διάδρασης: από τη µία, 

το σταθερό µέρος της ερµηνευτικής πράξης, δηλαδή, η πραγµατολογική στιγµή της γραφής, από την 

άλλη, το µεταβαλλόµενο µέρος, δηλαδή, οι πραγµατολογικές στιγµές των αναγνώσεων, βλπ. Τζούµα, Ά., 

«Ιστορική κατανόηση και ερµηνευτική οικονοµία» στον τ. Ι, επιµ. Α. Λαγόπουλος-Κ. Μπόκλουντ-

Λαγοπούλου, Β. Τεντοκάλη, Κ. Τσουκαλά, (1996), Άνθρωπος ο σηµαίνων: λόγος και ιδεολογία, εκδ. 

Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σελ. 182.  
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περιόδου που εξετάζουµε
9
. Απώτερος στόχος µας δεν είναι µόνο ο εντοπισµός των 

διαδοχικών φάσεων από τις οποίες πέρασε η οργάνωση και η διοίκηση της 

εκπαίδευσης. Στοχεύουµε περαιτέρω, µέσα από τον προσδιορισµό του µεγέθους και της 

έντασης της συσχέτισης ανάµεσα στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης µε 

την κοινωνική εξέλιξη, στον εντοπισµό και στην αξιολόγηση του ρόλου των διαφόρων 

παραµέτρων
10

 του εκπαιδευτικού συστήµατος, στην κατανόηση της σχέσης σχολείου 

και κοινωνίας και συνολικά της τοπικής ιστορικής και κοινωνικής εξέλιξης
11

. 

Φιλοδοξούµε να καταλάβουµε αυτήν την εξέλιξη και να την ερµηνεύσουµε
12

, ν’ 

αποκαταστήσουµε τα διαδοχικά στάδιά της
13

, να δώσουµε στην κίνησή τους ενότητα, 

να εντοπίσουµε τις συνθήκες εµφάνισής τους και να προσδιορίσουµε τη γενετική 

σύνδεσή τους µε προηγούµενες και επόµενες καταστάσεις. Στόχος είναι να 

παρουσιάσουµε µια σφαιρική αποτύπωση των µεταβλητών του οργανωτικού και 

διοικητικού πλαισίου του εκπαιδευτικού συστήµατος σε µια λιγότερο µελετηµένη 

πλευρά της εκπαίδευσης σε τοπικο-περιφερειακό επίπεδο. Απώτερος στόχος µας είναι 

να αποδώσουµε µια γενικότερη οριοθέτηση και θεωρητική προβληµατική που θα 

αγκαλιάζει, ως επιστηµονικό και ιστορικό πρόβληµα, αλλά και ως αποτύπωση την 

κοινωνική και την εκπαιδευτική πραγµατικότητα, την οργανωτική και διοικητική δοµή 

της εκπαίδευσης της συγκεκριµένης περιοχής και εποχής συνολικά, πάντα, βέβαια, σε 

                                           
9
 ∆εν µας ενδιαφέρει δηλαδή η εµπειρική καταγραφή µιας κάποιας κοινής γνώµης πάνω σε εκπαιδευτικά 

ζητήµατα, στα πλαίσια µιας κοινωνιολογίας που ο P. Mills στηλίτευσε ως αφηρηµένο εµπειρισµό και η 

σχολή της Φρανκφούρτης αποδίδει στην αναλυτική τάση. «Σε πολλές περιπτώσεις οι εµπειρικές 

ανακαλύψεις είναι απλά επιφαινόµενα. Χωρίς τον κριτικό αναλογισµό για το ότι οι τρόποι συµπεριφοράς 

και το περιεχόµενο της συνείδησης των ατόµων είναι απείρως διαµεσολαβηµένα, κοινωνικά παραγµένα, η 

εµπειρική κοινωνική έρευνα γίνεται θύµα των ίδιων των αποτελεσµάτων της», Ινστιτούτο Κοινωνικών 

Ερευνών της Φρανκφούρτης, 1987, σελ. 150.  
10

 Για την οριοθέτηση των όρων «παράµετρος» και «µεταβλητή» βλπ. Ρέππα-Αθανασούλα Α., «Ο 

εκπαιδευτικός οργανισµός και το ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον» στο Ρέππα-Αθανασούλα Α., 

Κουτούζης Μ., Χατζηευστρατίου Ι., ∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, τόµ. Γ΄, ΕΑΠ, Πάτρα 1999, σελ. 

49. 
11

 Σύµφωνα µε τον Anweiler (Anweiler Ο., Εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη, µετφ. Θωίδης 

∆ηµήτριος, εκδ. Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 1987, σελ. 17) «Τότε µόνο µπορεί κανείς να εξετάσει σωστά 

τις λειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήµατος, όταν αναλύσει από τη µια µεριά τη σχέση εξάρτησης του 

εκπαιδευτικού συστήµατος από το πολιτικό σύστηµα (κρατική διοίκηση) και από το οικονοµικό σύστηµα και 

από την άλλη να εξετάσει τις προσδοκίες απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και το τι πράγµατι 

προσφέρει το σύστηµα αυτό στο πολιτικό και το οικονοµικό σύστηµα-και θα πρέπει βέβαια να συµπεριλάβει 

εδώ και την µετάδοση των πολιτιστικών και ηθικών αξιών».  
12

 Ο Holsti λέει τα εξής: «η λεγόµενη ανάγνωση πίσω από τις γραµµές […] δηλαδή, µετά το πέρας της 

κωδικοποίησης, στα γενικά συµπεράσµατα συµβάλλουν όχι µόνο τα έκδηλα µετρήσιµα µηνύµατα,, αλλά και 

τα λανθάνοντα νοήµατα που συνάγει ο ερευνητής, βέβαια µέσα από έναν γενικότερο ερευνητικό σχεδιασµό 

που του επιτρέπει την ανεξάρτητη επιβεβαίωση αυτών των νοηµάτων µε συµπληρωµατικά στοιχεία», βλπ. 

Κυριαζή , Ν., (1998), Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών, εκδ. 

Ελληνικές Επιστηµονικές Εκδόσεις, Αθήνα, σσ. 292-295.  
13

 Ανδρέου, Α., «Ιστορία της παιδείας και της εκπαίδευσης», στο περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, σελ. 43. 
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σχέση µε ένα ευρύτερο και γενικότερο πολιτικο-κοινωνικό πλαίσιο. Η προοπτική αυτή 

διαγράφεται υπό το βάρος της ανάγκης για συνεισφορά στην συσσώρευση της γνώσης 

που αναφέρεται στην οργανωτική και διοικητική δοµή της εκπαίδευσης στις εκτός των 

ορίων του νεοελληνικού κράτους ελληνικές περιοχές της οθωµανικής αυτοκρατορίας.  

 Γεωγραφικό σηµείο αναφοράς µας είναι µια συγκεκριµένη περιοχή µε διακριτά 

κοινωνικά, πολιτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά: το ∆ιαµέρισµα του Λασιθίου της 

Κρήτης. Πρόκειται για µια περιοχή σε σηµαντικό βαθµό κλειστή, χωρίς σοβαρούς 

εποικισµούς ή µεταναστεύσεις όπου η διαδικασία µετάβασης από την οθωµανική στην 

ελληνική κυριαρχία υπήρξε µακρά όπως άλλωστε συνέβη και σε ολόκληρη την Κρήτη, 

κάτι που επιτρέπει την εξέταση των εξελίξεων για αρκετές δεκαετίες. Στην περιοχή του 

Λασιθίου εντοπίζονται διαφοροποιηµένες κοινωνικο-επαγγελµατικές δοµές που 

διάρθρωναν έναν σχετικά αυτόνοµο, οµοιογενή εσωτερικά γεωγραφικό, κοινωνικό και 

οικονοµικό χώρο πρόσφορο για τη µελέτη των εκπαιδευτικών πραγµάτων σε 

συνάρτηση µε τον κοινωνικό σχηµατισµό. Η χρονική έκταση που καλύπτει η έρευνά 

µας αφορά δύο προσδιορισµένες περιόδους ιδιαίτερα σηµαντικές σε σχέση µε τη 

δηµιουργία των προϋποθέσεων της µετέπειτα εξέλιξης όχι µόνο της κοινωνικής δοµής 

αλλά και του Εθνικού Ζητήµατος. Πρόκειται για τις περιόδους α) της ύστερης 

τουρκοκρατίας ή αλλιώς την περίοδο της ηµιαυτονοµίας του νησιού (1868-1897) και β) 

της Κρητικής Πολιτείας ή αλλιώς την περίοδο της αυτονοµίας (1898-1914).  

Η παρούσα εργασία εστιάζει το ερευνητικό της ενδιαφέρον στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα µόνο του χριστιανικού πληθυσµού του διαµερίσµατος Λασιθίου. Η εστίαση 

αυτή έχει να κάνει µε το γεγονός ότι την περίοδο που εξετάζουµε ο µουσουλµανικός 

πληθυσµός  σύµφωνα µε τον Άγγλο πρόξενο στερούνταν πια «την κυρίαρχη επιρροή σε 

τοπικά ζητήµατα που παλιότερα είχε µεταφέροντά τη στους χριστιανούς, οι οποίοι και 

από τον αριθµό τους και από την παιδεία τους δίκαια έκαναν τη δύναµή τους να γίνη 

αισθητή στην τοπική διοίκηση»
14

. Στο διαµέρισµα του Λασιθίου ιδιαίτερα κατά την 

πρώτη περίοδο που εξετάζουµε ο µουσουλµανικός πληθυσµός ήταν ιδιαίτερα 

συρρικνωµένος σε σχέση µε την υπόλοιπη Κρήτη (16% στο Λασίθι, 37% στο 

Ηράκλειο, 28 % σε Ρέθυµνο και Χανιά)
15

. Η συρρίκνωση αυτή οφείλεται στο γεγονός 

ότι το Λασίθι λόγω της γεωµορφολογίας του ήταν φτωχό από οικονοµική άποψη και 

                                           
14

FOECA 195, 1449,Πρόξενος Ortlieb Foreign Office, αριθµ. 26,16/6/1883, φ. 190-196. 
15

 Βλπ. Στατιστική του Πληθυσµού της Κρήτης µετά διαφόρων γεωγραφικών, ιστορικών, αρχαιολογικών, 

εκκλησιαστικών κτλ. ειδήσεων περί της νήσου υπό Νικολάου Σταυράκη, Αθήνησι 1890, σελ. 67. 
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επιπλέον δεν διέθετε κάποιο σηµαντικό αστικό κέντρο στο οποίο να έβρισκε ασφάλεια, 

απασχόληση και εκπαίδευση το µουσουλµανικό στοιχείο. Κατά δε την περίοδο της 

Κρητικής Πολιτείας ο αριθµός των µουσουλµάνων στο Λασίθι περιορίστηκε ακόµη 

περισσότερο
16

, περίπου στα 1700 άτοµα τα οποία είχαν καταφύγει στο νησί της 

Σπιναλόγκας από όπου το 1904 αποχώρησαν οριστικά προκειµένου το νησί να 

µετατραπεί σε λεπροκοµείο. Εκτός, όµως, από την πληθυσµιακή συρρίκνωσή τους οι 

µουσουλµάνοι του Λασιθίου ζούσαν, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, και στο 

περιθώριο της οικονοµικής, κοινωνικής, πνευµατικής και πολιτικής ζωής 

χαρακτηριζόµενοι ως πολιτικά αδιάφοροι
17

. Μόνο το 22% των βιοµηχάνων και το 40% 

των εµπόρων του Λασιθίου ήταν µουσουλµάνοι την στιγµή που τα αντίστοιχα ποσοστά 

για το διαµέρισµα του Ηρακλείου ήταν 46% και 58% και για το σύνολο του νησιού 

38% και 49%. Για δε το µαθητικό δυναµικό, οι µουσουλµάνοι στο διαµέρισµα του 

Λασιθίου αντιπροσώπευαν το 20% των µαθητών την στιγµή που ο µέσος όρος για 

ολόκληρο το νησί ήταν 30%. Η στόχευση του ενδιαφέροντός µας µόνο στο χριστιανικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα της εποχής υπαγορεύτηκε, επίσης, και από το γεγονός ότι ένας 

από τους στόχους ήταν, επίσης, η ανάδειξη της γενετικής σύνδεσης του συστήµατος 

αυτού µε το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Επιπλέον, ο περιορισµός της 

διερεύνησής µας µόνο στο χριστιανικό εκπαιδευτικό σύστηµα επιβλήθηκε και από το 

γεγονός ότι σε αντίθεση µε την διαχείριση των χριστιανικών υποθέσεων για τις οποίες 

υπάρχει πλήρη σχεδόν το άρτια οργανωµένο Αρχείο της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας 

Λασιθίου και της Κρητικής Πολιτείας, για το µουσουλµανικό στοιχείο του 

∆ιαµερίσµατος δεν διασώθηκε ανάλογο πρωτογενές αρχειακό υλικό τη στιγµή που και 

η δευτερογενής βιβλιογραφία για το µουσουλµανικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι 

ιδιαίτερα φτωχή περιοριζόµενη µόνο στην παράθεση νοµικών κειµένων. Επιπλέον, 

ακόµα και τα σκόρπια έγγραφα που συναντήσαµε σε διάφορα άλλα αρχεία σχετικά µε 

την µουσουλµανική εκπαίδευση στο νησί ήταν αφενός λιγοστά ώστε να µην επιτρέπουν 

τεκµηριωµένες αναφορές και αφετέρου γραµµένα στην παλαιά τούρκικη γραφή η οποία 

θέτει πάντα το πρόβληµα της µετάφρασης των εγγράφων αυτών
18

.  

                                           
16

 Πεπονάκης Μ., «Η τουρκοκρητική µετανάστευση του 1897-1899», στο Η τελευταία φάση του Κρητικού 

Ζητήµατος, (επιµ. Θ. ∆ετοράκης-Α.  Καλοκαιρινός, Ηράκλειο 2001, σελ. 135. 
17

 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κάλλια, Ελληνικός αλυτρωτισµός και οθωµανικές µεταρρυθµίσεις, η 

περίπτωση της Κρήτης 1868-1877, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1988, σελ. 92. 
18

 Αν επιχειρήσει κανείς να αναφερθεί στο εκπαιδευτικό σύστηµα των Οθωµανών στην Κρήτη θα πρέπει 

να ανατρέξει αρχικά στον πρώτο περί παιδείας νόµο του 1881, βλπ. Ειδικοί Νόµοι παρά τοις Χριστιανοίς 
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Εξάλλου, από την µελέτη των νοµικών κειµένων προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό 

σύστηµα του αµυνόµενου πια µουσουλµανικού πληθυσµού
19

 σε αντίθεση µε εκείνο του 

ανερχόµενου σε όλα τα επίπεδα χριστιανικού στοιχείου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον καθώς, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες καινοτοµίες όπως η διδασκαλία δύο 

ξένων γλωσσών (ελληνικής και γαλλικής) και του µαθήµατος του κανονιστικού 

δικαίου, ήταν παραδοσιακά ιδιαίτερα στατικό, άπαξ ρυθµισµένο, χωρίς διάθεση 

παρακολούθησης των οικονοµικών και κοινωνικών εξελίξεων. Η πλειοψηφεία του 

µουσουλµανικού στοιχείου της Κρήτης άλλωστε, σε αντίθεση µε την ραγδαία πολιτική 

ωρίµανση των χριστιανών, σθεναρά αντιτάσσονταν στην εισαγωγή µεταρρυθµίσεων 

βασισµένων στις νέο-οθωµανικές θέσεις
20

. Η µουσουλµανική κοινοβουλευτική οµάδα 

                                                                                                                            
και Οθωµανοίς Κρήτης, εκδίδονται οι µεν παρά Χριστιανοίς υπό Γ. Πλουµίδου, οι δε παρ’ Οθωµανοίς υπό 

Κ. Φουρναράκη, εν Χανίοις εκ του Τυπογραφείου της Μεσογείου, 1895. Σύµφωνα µε το δεύτερο τµήµα 

αυτού του νόµου που αφορούσε την εκπαίδευση των Οθωµανών «ιδρύονται ανώτερα οθωµανικά σχολεία 

στις πόλεις και κατώτερα στις επαρχίες». Η προκαταρκτική εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική και η διάρκειά 

της πενταετής, ενώ της γυµνασιακής τετραετής. Ιδρύθηκαν, επίσης, διδασκαλεία για τους τελειοφοίτους 

των Γυµνασίων και συστηνόταν Λύκειο ανώτερο του Γυµνασίου. Στα προκαταρκτικά σχολεία 

διδάσκονταν «εν µεν τη Α΄ και κατωτέρα αλφαβητάριον οθωµανικόν και γραφή επί µαύρου πίνακος 

αριθµητικών ψηφίων και των στοιχείων του αλφαβήτου. Εν δε τη Β΄, το α΄ και β΄ εδάφιον του Κορανίου 

και στοιχειώδης κατήχησις, ο Πυθαγορικός πίναξ, η πρόθεσις και καθ΄ υπαγόρευσιν γραφή λέξεων. Εν δε 

τη Γ ΄ το τρίτον και τέταρτον εδάφιον του Κορανίου, µαθήµατα ηθικά, το λεξιλογικό µέρος του εγχειριδίου 

προς εξάσκησιν της τουρκικής γλώσσης και η καθ’ υπαγόρευσιν γραφή των εν αυτώ λέξεων. Εν δε τη ∆΄ 

ηθικά και θρησκευτικά παραγγέλµατα, συνέχεια του εγχειριδίου προς εξάσκησιν της Τουρκικής γλώσσης, 

αριθµητική (τα τέσσερα πάθη) και ορθογραφία. Εν δε τη Ε΄ και ανωτέρα στοιχειώδης τουρκική γραµµατική 

και γεωγραφία, εγχειρίδιον ωφελίµων γνώσεων, συνοπτική τουρκική ιστορία και επιστολογραφία». 

Σηµαντική ήταν επίσης η εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας στα Γυµνάσια. Η διοίκηση των σχολείων είχε 

ανατεθεί σε Τµηµατικές Εφορείες κάτω από τον έλεγχο κεντρικής εφορείας µε άµεση αναφορά στο 

τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. 

Πληροφορίες για την µουσουλµανική εκπαίδευση κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας οπότε τα 

µουσουλµανικά σχολεία περιορίζονται σε ολόκληρο το νησί από 21 σε 14 µας δίνει το υπ’ αριθµ. νόµου 

82 ∆ιάταγµα «περί οργανισµού της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως (βλπ. Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής 

Πολιτείας, τεύχ. Α΄, αριθµ. 87, 7/10/1899, σελ. 3. ). Σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα αυτό, η φοίτηση στα 

µουσουλµανικά σχολεία ήταν υποχρεωτική και η διδασκαλία συµπεριελάµβανε όλα τα µαθήµατα των 

ελληνικών σχολείων εκτός από τα θρησκευτικά, την τουρκική γλώσσα και την ιστορία. Οι διευθυντές 

των σχολείων ήταν µουσουλµάνοι, µπορούσαν, όµως, να είναι και χριστιανοί. Όπου δεν υπήρχαν 

µουσουλµανικά σχολεία οι µαθητές φοιτούσαν στα ελληνικά αλλά δεν παρακολουθούσαν το µάθηµα των 

θρησκευτικών. Η πρώτη τάξη του µουσουλµανικού σχολείου ήταν προκαταρκτική ενώ οι Β΄, Γ΄, ∆΄, και 

Ε΄ τάξεις αντιστοιχούσαν προς τις Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄ του ελληνικού δηµοτικού σχολείου. Οι τάξεις Στ΄, Ζ΄, 

Η΄ των ανωτέρων παρθεναγωγείων αντιστοιχούσαν προς τις τάξεις Ε΄, Στ΄ και Ζ΄ του ελληνικού 

παρθεναγωγείου. Στον νοµό Λασιθίου λειτουργούσε στην Ιεράπετρα ένα µονοτάξιο µουσουλµανικό 

δηµοτικό σχολείο και ένα παρθεναγωγείο, στην Σπιναλόγκα ένα µονοτάξιο και στην Σητεία, επίσης, ένα 

µονοτάξιο.  

  
19

 Η αφοµοίωση του µουσουλµανικού στοιχείου την περίοδο εκείνη ήταν µεγάλη. Σύµφωνα µε 

παρατήρηση ενός φοιτητή της νοµικής το 1891: «Οι Τούρκοι κατάγονται άπαντες σχεδόν εξ Ελλήνων και 

τούτο φαίνεται εκ της φυσιογνωµίας και της ελληνικής γλώσσης, ην άπαντες ανεξαιρέτως λαλούσιν, 

αγνοούντες την τουρκικήν», Νικολαίδου Ε., Περί Κρήτης και ιδία της πόλεως Ηρακλείου, εν Αθήναις, 

1891, σελ. 36.  
20

 Μερτικοπούλου-Καλλιατάκη Κάλλια, Ελληνικός αλυτρωτισµός και οθωµανικές µεταρρυθµίσεις, η 

περίπτωση της Κρήτης 1868-1877, βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1988, σελ. 326. 
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ήταν συµπαγής, µονολιθική και συντηρητική εκφράζοντας µάλλον τον 

παλαιοτουρκισµό, την αντίδραση και την αδράνεια στο νησί µε µοχλό πίεσης το 

µουσουλµανικό υποπρολεταριάτο των κρητικών πόλεων
21

 σε αντίθεση µε την 

χριστιανική η οποία γρήγορα ξεπέρασε τον φόβο του Τούρκου και βαθµιαία 

συνειδητοποίησε την δύναµή της προσπαθώντας να διαρρήξει το πλαίσιο που της είχε 

επιβληθεί. Όπλο στον αγώνα της αυτό ήταν και ο πολύ ενδιαφέρον τοµέας της 

εκπαίδευσης ο οποίος παρακολουθούσε στενά τις διεργασίες που σηµειώνονταν στον 

χριστιανικό πληθυσµό καθώς εκείνος αναδεικνυόταν σε βασικό ρυθµιστικό παράγοντα 

των εξελίξεων.  

Αναφορικά µε την διάρθρωση στης εργασίας µας στο πρώτο της µέρος, 

χρησιµοποιώντας την ήδη ανεπτυγµένη θεωρία που αφορά την εκπαιδευτική οργάνωση 

και διοίκηση, θα επιχειρήσουµε την άρθρωση ενός εννοιολογικού πλαισίου ανάλυσης 

και ερµηνείας διαστάσεων δοµικής µορφολογίας στο χώρο του εκπαιδευτικού 

συστήµατος και την θεωρητική ανάπτυξη των µοντέλων οργάνωσης και διοίκησης της 

εκπαίδευσης. Η θεωρητική αυτή προσέγγιση εγγράφεται τελικά στην προοπτική 

σύνδεσης των τυπολογικών εκδοχών της εκπαιδευτικής οργάνωσης και διοίκησης της 

περιόδου που εξετάζουµε µε αυτό που ονοµάζουµε κοινότητα ή κρατική εξουσία από τη 

µια πλευρά και από την άλλη µε το κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα, έτσι όπως 

εξυφαίνεται και προσδιορίζεται ιστορικο-πολιτικά.  

Στο δεύτερο µέρος θα µεταβούµε στο ιστορικό πεδίο προκειµένου να γίνει µια 

ιστορική επισκόπηση και περιοδολόγηση της οργάνωσης και της εποπτείας της 

εκπαίδευσης στην περιοχή του διαµερίσµατος του Λασιθίου της Κρήτης από το 1868 

που µε βάση τον Οργανικό Νόµο στην περιοχή του Λασιθίου όπως και σε ολόκληρη η 

Κρήτη εγκαταστάθηκε καθεστώς αυτονοµίας έως το 1914 οπότε η αυτόνοµη Κρητική 

Πολιτεία που είχε συσταθεί στο νησί από το 1898 ενσωµατώθηκε σε µια κρατική 

οντότητα µε την Ελλάδα. Παράλληλα, επιχειρείται ερµηνεία της ιστορικής 

διαµόρφωσης και εξέλιξης της οργάνωσης και της εποπτείας της εκπαίδευσης µε την 

ανάδειξη των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών των συστηµάτων που κατά καιρούς 

εφαρµόστηκαν.  

                                           
21

 Ανδριώτης Νίκος, «Τα τελευταία χρόνια παραµονής των µουσουλµάνων στην Κρήτη και η αναχώρησή 

τους για την Τουρκία» στο (επιµ. Τσιστελίκης Κωνσταντίνος) Η Ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσµών, 

εκδ. Κριτική, Αθήνα 2007, σελ. 208. 
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Στο τρίτο µέρος υπάρχουν τα συµπεράσµατα της έρευνας και οι απαντήσεις στο 

κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα. Τέλος, στο παράρτηµα της εργασίας παρατίθενται 

µεταγραµµένα (ολικά ή µερικά) 97 έγγραφα καθώς και αριθµός φωτοτυπηµένων 

εγγράφων από το αρχειακό υλικό προκειµένου ο αναγνώστης της παρούσας έρευνας να 

εξοικειωθεί µε την υλική κατάσταση των αρχείων στα οποία βασίστηκε η έρευνα. 

 

 

 

1.2. Κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα
22

 

 

Το καίριο ερώτηµα που θέτει η παρούσα εργασία σχετίζεται βασικά µε τον 

«βαθµό, τον τύπο και το περιεχόµενο της οργανωτικής και διοικητικής διάρθρωσης της 

εκπαίδευσης στην συγκεκριµένη περιοχή και στις δεδοµένες χρονικές περιόδους που 

παρακαλουθεί το σταδιακό πέρασµα από τον κοινοτισµό στον κρατικό συγκεντρωτισµό». 

Η στοχοθεσία της διερεύνησή µας, καθώς και το παραπάνω κεντρικό ερώτηµα 

προσδιορίζει αντίστοιχα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα, τα οποία µε τη σειρά τους 

προεικονίζουν αντίστοιχες περιοχές ενδιαφερόντων καθώς και µεθοδολογικές 

προτάσεις για την ιστορική, την κοινωνιολογική και την παιδαγωγική αναζήτηση. Έτσι, 

ερευνάται, επίσης, «το αν υπήρχε και σε ποιο βαθµό αντιστοίχηση της διάρθρωσης και 

της διαδροµής αυτής µε την ευρύτερη κοινωνική, πολιτική και οικονοµική κατάσταση». 

Ερώτηµα συνιστά, εξάλλου, αναφορικά µε τα µοντέλα οργάνωσης και διοίκησης και το 

«τι και ποιών τις ανάγκες εξυπηρετούσε το καθένα, ποια ήταν η ιδεολογική του βάση και 

ποια τα αποτελέσµατά του».  

 

1.3. Υποθέσεις
23
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 Για τη σηµασία των σωστών ερωτηµάτων στην επιστηµονική έρευνα ο Houston Stewart σηµειώνει: «η 

φύσις αν ήθελε ερωτηθεί µεγαλοφυώς, παρευθύς µεγαλοφυώς αποκρίνεται» βλπ. Χατζηκακίδη, Αθ., 

Επιστηµονικής ερεύνης άσκησις, Αθήναι 1973, σελ. 52. 
23

 «[…] υπάρχει µια επιστηµονική πρόοδος. Γιατί η κριτική συζήτηση των υποθέσεων, αξιολογεί τις 

υποθέσεις πάντοτε έτσι, ώστε να προτιµούµε εκείνες που µας φαίνονται σαν η καλύτερη προσέγγιση στην 

αλήθεια και που αντέχουν καλύτερα σε κάθε προσπάθεια ανασκευής […]», Κ. Popper. 
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 Τόσο το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας όσο και το ήδη διατυπωµένο κύριο 

ερευνητικό ερώτηµα, επιτρέπουν την οριστική διατύπωση µερικών βασικών υποθέσεων 

για την µελέτη µας. 

 Έτσι, υποθέτουµε ότι κατά την περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας η εκπαίδευση 

οργανωτικά κλήθηκε να συµβάλει στην ανάδειξη ενός τύπου ανθρώπου και την 

καλλιέργεια µιας συλλογικής συνείδησης που προσδιορίστηκε άµεσα από τις 

κλασικιστικές ιδεολογικές διεργασίες οι οποίες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή 

των Βαλκανίων, της ελεύθερης Ελλάδας και της ∆υτικής Ευρώπης. Από διοικητική 

άποψη η εκπαίδευση συµβάδιζε µε την εξισορρόπηση µεταξύ κεντρικής διοίκησης και 

επαρχιακής αυτοδιοίκησης. Αργότερα, επί Κρητικής Πολιτείας η οργανωτική και 

διοικητική συγκρότηση της εκπαίδευσης επηρεάστηκε από τις προσπάθειες σύστασης 

ενός αστικού χαρακτήρα κρατικού µορφώµατος το οποίο δεν θα λειτουργούσε 

αναλογικά µε την οικονοµική και την κοινωνική δοµή αλλά θα κάλυπτε τις ανεπάρκειες 

των προανεφερθησών δοµών της προηγούµενης περιόδου
24

. ΄Ήταν η στιγµή που η 

κοινωνία άρχισε να γίνεται µια από τις διαστάσεις του Κράτους το οποίο τείνει να 

αποτελεί τον προνοµιακό χώρο από τον οποίο δπαλάθεται το κοινωνικό σύνολο. 

Υποθέτουµε, λοιπόν, ότι η οργάνωση και η λειτουργία του εκπαιδευτικού δικτύου στην 

περιοχή του Λασιθίου κατά τις δύο αυτές περιόδους που εξετάζουµε επηρεάζεται από 

τις παραµέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω προσδιορίζοντας ανάλογα τις εσωτερικές 

µεταβλητές του καθώς η εκπάιδευση θεωρείται ως ιστορικά διαµορφωµένο κοινωνικό 

και πολιτικό σύστηµα αλλά και ως όρος συγκρότησης του Κράτους. Οι εκάστοτε 

µεταρρυθµίσεις στην οργάνωση και τη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήµατος 

συµβάλλουν στην διαµόρφωση αυτή και αποτελούν πεδίο διαπλοκής των δοµών, των 

οµάδων, του Κράτους, των ιδεολογιών για την εκπαίδυεση µε την κυρίαρχη 

εκπαιδευτική κουλτούρα. Συµπληρωµατική ή συγκρουσιακή, αυτή η διαπλοκή 

                                           
24

 Για αναλύσεις σχετικά µε τις ανακατατάξεις σε διάφορα επίπεδα που τελικά οδήγησαν στην σύσταση 

της κρητικής Πολιτείας βλπ. Μαργαρίτης Γ,  «Από την Οθωµανική στην Αυτόνοµη Κρήτη» στο περ. 

Ιστορικά, 51, 5/10/2000, σελ. 8-13, Κατσιαδάκη-Γαρδίκα Ε, «Ο Στέφανος ∆ραγούµης  και η  Οριστική 

λύση του Κρητικού Ζητήµατος» στον συλ. τόµο Η τελευταία φάση του Κρητικού ζητήµατος, (επιµ. Θ. 

∆ετοράκης-Α. Καλοκαιρινός), Ηράκλειο 2001, εκδ. ΕΚΙΜ., ∆ετοράκης Μ, «Κοινωνικές επιπτώσεις στο 

διαµέρισµα Ηρακλέιου (1895-1898) στον συλ. τόµο Η τελευταία φάση του Κρητικού ζητήµατος, (επιµ. Θ. 

∆ετοράκης-Α. Καλοκαιρινός), Ηράκλειο 2001, εκδ. ΕΚΙΜ. Πετρουλάκης Ν., «Τα προηγηθέντα της 

Κρητικής Αυτονοµίας. Το κρίσιµο 1897», στο ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χανίων (επιµ.), Ελλωτία, σελ. 91-

112 κ.λ.π.  



 32 

εµβαπτίζεται στην σχετική αυτονοµία του συστήµατος, τα όρια της οποίας 

καταδεικνύουν και τα περιθώρια επίδρασή της
25

.  

 

1.4. Πηγές-βιβλιογραφία
26

 

 

Α) Πρωτεύουσες άµεσες πηγές 

 Ως πρωτεύουσες άµεσες πηγή άντλησης των πληροφοριών για την αποτύπωση 

της οργάνωσης και της διοίκησης της εκπαίδευσης (πηγές δηλαδή που διαµορφώθηκαν 

κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έρευνά µας και που χρησιµοποιούντα εδώ 

για σκοπό διάφορο εκείνου για τον οποίο ήταν αρχικά διαµορφωµένες)
27

 θα 

χρησιµοποιηθούν βασικά τα αρχεία της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Λασιθίου το οποίο 

φυλάσσεται στα γραφεία της Ι. Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου στη Νεάπολη και 

εκείνο της Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως της Παιδείας και της ∆ικαιοσύνης της Κρητικής 

Πολιτείας (1899-1914), που απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Επίσης, 

θα χρησιµοποιηθούν: 

1) Το αρχείο της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Ηρακλείου, το οποίο φυλάσσεται 

στην Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου. 

2) Το αρχείο του Μεραµπελιώτη Λεωνίδα Ι. Γεωργιάδου (Λογίου), το οποίο 

φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.  

3)Το ιστορικό Αρχείο του ∆ήµου Αρχανών. 

4)Το Αρχείο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στο Ηράκλειο. 

5) Η Εφηµερίδα «Κρήτη» της Γενικής ∆ιοικήσεως Κρήτης,  

6) Η Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας. 

7) Το παράρτηµα της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη. 

  

Β) ∆ευτερεύουσες πηγές  

 1) Η εφηµερίδα «Μίνως» του Ηρακλείου  

 2) Η εφηµερίδα «Ηράκλειον» του Ηρακλείου 

                                           
25

 Βλπ. Καζαµίας Α., «Η κατάρα του Σίσυφου στην Ελληνική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση: Μια 

κοινωνικο-πολιτική και πολιτισµική ερµηνεία, στο Σ. Μπουζάκης, Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ, Αθήνα 

1993, εκδ. Gutenberg, σελ. 181. 
26

 Στην παρούσα εργασία η αναφορά των πηγών και της βιβλιογραφίας γίνεται υποσελίδια, ενώ η 

αναλυτική βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε παρατίθεται στο τέλος. 
27

 Μarwick, A., The Natureof History. London, Masmillan. 1970, σελ. 134. 
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Γ) Η υπάρχουσα σχετική βοηθητική βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος της 

εργασίας. 

 

1.5. Αξία της διερεύνησης  

 

 Το ερώτηµα για την αξία µιας έρευνας µε έντονο το ιστορικό στοιχείο 

επαναφέρει στην επιφάνεια το συχνά κάθε άλλο παρά αθώο ερώτηµα για το τι µπορεί 

να µας πει η ιστορία για το σήµερα, για τις σύγχρονες κοινωνίες που δεν µοιάζουν 

καθόλου µε τις παλιές
28

. Αυτό που σίγουρα δεν µπορεί να κάνει είναι να λειτουργήσει 

ως εκκοσµικευµένη εσχατολογία και να προβλέψει το µέλλον, π.χ. πως θα εξελιχθούν οι 

σχέσεις (τοπικής ή κεντρικής) Εξουσίας και Εκπαίδευσης. Και αυτό γιατί έρευνες, όπως 

η δική µας, τίθενται ανεπιφύλακτα στο πλευρό µιας ιστορίας, η οποία απεκδύεται την 

απόλυτα κανονιστική διάσταση του παρελθόντος και επιπλέον είναι απαλλαγµένη από 

τις όποιες προβολές µιας τέτοιας αντίληψης του παρελθόντος. Τι µπορεί, όµως, τελικά 

να κάνει µια τέτοια έρευνα; Ποια µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι τελικά η αξία της; 

Καταρχήν: Το γεγονός ότι αφενός µεν το Αρχείο της Χριστιανικής 

∆ηµογεροντίας Λασιθίου γίνεται και πάλι αντικείµενο επιστηµονικής έρευνας
29

 

αφετέρου δε και το Αρχείο της Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως της Παιδείας της Κρητικής 

Πολιτείας δεν έχει µέχρι σήµερα επαρκώς ερευνηθεί αλλά και αυτή καθ’ εαυτή η 

επίτευξη των σκοπών της έρευνάς µας όπως εκείνοι παρουσιάστηκαν παραπάνω, 

προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό τη σηµασία αλλά και την αναγκαιότητα της 

διερεύνησής µας. Η πραγµατοποίησή της θα µάς προικίσει αναµφίβολα µε µια νέα 

ιστορική γνώση. Η ανάδειξη, όµως, µέσα από την έρευνά µας, της περιφερειακότητας 

της οργάνωσης και της διοίκησης της εκπαίδευσης ανάγεται και σε µια ανθρωπολογική 

κατηγορία: συµβάλει στο να ενισχυθεί εκείνη ακριβώς η προσπάθεια που θα δώσει 

στους ανθρώπους του τόπου µας τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινωνικής ευθύνης και 

ανέλιξης της ιστορικής τους αυτοπεποίθησης και συνείδησης σε ιστορική 

                                           
28

 Hosbawm E., µετ. Π. Πατάλας, «Τι µπορεί να µας πει η ιστορία για τη σύγχρονη κοινωνία;» στο 

Hosbawm E., Για την ιστορία, Αθήνα 1998, εκδ. Θεµέλιο, σελ. 46. 
29

 Στο υλικό του αρχείου της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Λασιθίου έχει βασιστεί και η αξιολογότατη 

ανέκδοτη διατριβή του Γ. Πατεράκη µε τίτλο «Η παιδεία στην Κρήτη κατά το αρχείο της Χριστιανικής 

∆ηµογεροντίας Λασιθίου (1869-1898)» που έγινε στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων (Σχολή Επιστηµών της 

Αγωγής, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών) µε την εποπτεία και την καθοδήγηση του καθηγητή κ. 

Απόστολου Παπαιωάννου.  
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κοινωνικοποίηση (historische Sozialisation) µε σκοπό την αποκατάσταση της σχέσης 

τους µε το ιστορικό τους κεφάλαιο καθώς όπως σηµειώνει ο κοινωνικός ερευνητής 

Langeveld «οι τοπικές ιστορικές έρευνες […] αποτελούν µια πρακτική επιστήµη, µε την 

έννοια ότι δεν θέλουµε µόνο να γνωρίζουµε τα δεδοµένα και να κατανοούµε σχέσεις για 

εµπλουτισµό γνώσεων, αλλά θέλοµε να γνωρίζουµε και να καταλαβαίνουµε προκειµένου 

να είµαστε ικανοί να ενεργούµε, και να ενεργούµε καλύτερα απ’ ό,τι πριν»
30

. Έτσι, 

λοιπόν, έρευνες όπως η δική µας µπορούν να ερµηνεύσουν και να κατανοήσουν. Και 

χωρίς άσκοπες γενικεύσεις να διαγνώσουν κάποιες τάσεις. Μπορούν να ανακαλύψουν 

πτυχές του παρελθόντος που πιθανόν να παραµένουν άγνωστες ή απλά λιγότερο 

γνωστές (ιδίως όταν αναφερόµαστε σε θέµατα τοπικής ιστορίας) και πέραν τούτου 

συνεπικουρούµενες και από την κοινωνιολογική προσέγγιση να το ερµηνεύσουν και µε 

αυτόν τον τρόπο να το συνδέσουν µε το παρόν. Και τελικά να αναδείξουν αυτό που ο 

Hosbawm αποκαλεί «επείγουσες διαστάσεις» του υπό µελέτη προβλήµατος. Και µε τον 

τρόπο αυτό να συντηρήσουν ανοικτό αλλά και να εµπλουτίσουν έναν διάλογο προ-

ειδοποιώντας µας για την εµφάνιση διαστάσεων που δεν είναι εντελώς καινούργιες, άρα 

και εντελώς δυσύλληπτες
31

.  

Ούτως ή άλλως, η εκπαιδευτική οργάνωση και διοίκηση συνιστά ένα πεδίο στο 

οποίο µέχρι σήµερα οι περισσότερες µελέτες εξαντλούνταν στην καταγραφή και 

περιοδολόγηση των νοµικών κειµένων. Συχνά, οι καταγραφές αυτές και η 

περιοδολόγηση στην νοµοθεσία αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος πονηµάτων που 

τιτλοφορούνταν ως Ιστορία της Εκπαίδευσης σε βαθµό που η νοµοθεσία να αποτελεί 

αυτή και µόνο ύλη της ιστορίας. Η προσέγγιση αυτή δεν ήταν τυχαία, καθώς το βασικό 

υπόδειγµα ανάλυσης ήταν το περιγραφικό, επηρεασµένο από το παραδοσιακό 

εννοιολογικό πλαίσιο του λειτουργισµού
32

. Μόνιµη, αν εξαιρέσει κανείς µερικές 

αξιολογότατες θεωρητικές εργασίες µε κύρια χαρακτηριστικά τις θεωρητικές 
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 Langeveld, M., J., In Search of Research», στο Paedagogica Europoea: The European Year Book of 

Educational Research, τ.1, 1965. 
31

  «Για να βοηθηθούν οι πολίτες, εκεί που ζουν να συνειδητοποιήσουν τις θεµελιακές αιτίες που 

καθορίζουν την επιδείνωση των αντινοµιών που εκδηλώνονται σ’ αυτούς άµεσα, πρέπει να γίνει πρώτα η 

ανάλυση µε τρόπο συγκεκριµένο και ακριβή αυτών των αντινοµιών έτσι όπως εκδηλώνονται σε τοπικό 

επίπεδο, στους τόπους δουλειάς και καθηµερινής ζωής, λαµβάνοντας υπόψη τις οικολογικές συνθήκες που 

συχνά αποτελούν έναν παράγοντα επιδείνωσης. Στη συνέχεια είναι δυνατό να δειχθεί µε ακρίβεια µε ποιο 

τρόπο οι τοπικές αντινοµίες [...] απορρέουν από µια τοπική αντινοµιακή κατάσταση [...] η οποία µε τη 

σειρά της εντάσσεται σε µια γενικότερη εθνική, διεθνή ή παγκόσµια κρίση», Ι. Ρέντζος, Σηµειώσεις για το 

µάθηµα της ∆ιδακτικής των Κοινωνικών Επιστηµών, µέρος Ι, σελ 36. 
32

 Αθανασούλα-Ρέππα Α., Κουτούζης., Μαυρογιώργος Γ., Νιτσόπουλος Β., Χαλκιώτης ∆., ∆ιοίκηση 

εκπαιδευτικών µονάδων, ΕΑΠ, Πάτρα 1999, σελ. 13. 
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οριοθετήσεις και τις ερµηνευτικές προσπάθειες
33

 καθώς και την εισαγωγή της 

διδασκαλίας του γνωστικού αντικειµένου της οργανωτικής και διοικητικής επιστήµης 

                                           
33
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στα πλαίσια των προγραµµάτων σπουδών του ΕΑΠ
34

 και των πανεπιστηµιακών 

τµηµάτων εκπαίδευσης (προσχολικής αγωγής και δηµοτικής εκπαίδευσης), είναι και η 

σπανιότητα µιας δοκιµασµένης στο ιστορικό πεδίο θεωρίας για την έννοια της 

εκπαιδευτικής διοίκησης και τις µεθόδους οργάνωσής της, για τα συστήµατα διοίκησης, 

για τη γραφειοκρατία κ.λ.π.  

Η σπανιότητα γενικών συνθετικών εργασιών πάνω στο θέµα της οργάνωσης και 

της διοίκησης της εκπαίδευσης µε τη χρήση µείζονων θεωρητικών κατασκευών και την 

παράλληλη τεκµηρίωσή τους µε αρχειακό υλικό τονίζει, όπως επισηµάναµε και στον 

πρόλογό µας, την σηµασία παρόµοιων µε την δική µας ερευνών ως εκείνης της 

συνθήκης η οποία µπορεί να µας βοηθήσει στην εξήγηση και την έρευνα της 

συνθετότητας του οργανωτικού φαινοµένου της εκπαίδευσης στην συνολική άρθρωσή 

του και στην καλύτερη κατανόηση και γνώση των µηχανισµών εξουσίας που 

ενυπάρχουν στα συστήµατα οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης στην ιστορική 

τους διάσταση και στη συγχρονία. Επίσης, µπορεί να συµβάλλει στην ανάδειξη των 

δυνατοτήτων παρέµβασης στους µηχανισµούς αυτούς για τη διαµόρφωση κριτικά 

σκεπτόµενων πολιτών καθώς και αποτελεσµατικών και δηµιουργικών συνθηκών 

µάθησης
35

.  

Με την έννοια αυτή, το περιεχόµενο της διερεύνησής µας συνδέεται µε τα 

προβλήµατα του απλοϊκού µοντέλου γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης που 

αντιµετωπίζει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα σήµερα τα οποία του αφήνουν µικρά µόνο 

περιθώρια ουσιαστικής εκπαιδευτικής αλλαγής και εξασφάλισης λειτουργικής 

                                                                                                                            
29. Μαρκόπουλος Α. Απ., Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδεύσεως, Θεσσαλονίκη 1978. 

30. Φίλος Σ., Το χρονικό ενός θεσµού. ∆ιοίκηση και εποπτεία της εκπαίδευσης κατά την τελευταία 150ετία 

1832-1982, εκδ. Βιβλία για όλους, Αθήνα 1984. 
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Μια σηµαντική συµβολή στη σύνθετη προσέγγιση των µηχανισµών εξουσίας στους εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς που διαµορφώνουν και διαµορφώνονται από τα οργανωτικά και διοικητικά σχήµατα της 

κυρίαρχης κουλτούρας και των αντιδράσεων των υποσυστηµάτων κουλτούρας αποτελεί το τρίτοµο έργο 

της Θεµατικής Ενότητας ∆ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων του ΕΑΠ, βλ. Αθανασούλα-Ρέππα Α., 

Κουτούζης., Μαυρογιώργος Γ., Νιτσόπουλος Β., Χαλκιώτης ∆., ∆ιοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων, ΕΑΠ, 

Πάτρα 1999 καθώς και η έκδοση από το ΕΑΠ δύο ακόµη βιβλίων 1) Everard B.K.-Morris Geoffrey, 

Αποτελεσµατική εκπαιδευτική διοίκηση, ΕΑΠ, Πάτρα 1999 και 2) Κουτούζης Μ., Γενικές αρχές 

Μάνατζµεντ, τουριστική νοµοθεσία και οργάνωση εργοδοτικών και συλλογικών φορέων, ΕΑΠ, Πάτρα 

1999.  
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 Σύµφωνα µε τον Κ.Θ. ∆ηµαρά «για να εξαχθεί ακέραιο το νόηµα ενός φαινοµένου είναι κανείς πολλές 

φορές αναγκασµένος να ανατρέχει σε λίγο παλιότερα περιστατικά, τα οποία συνετέλεσαν στη διαµόρφωση 

του φαινοµένου», βλπ. ∆ηµαράς Κ.Θ., «Ιδεολογική υποδοµή του νέου ελληνικού κράτους. Η κληρονοµιά 

των περασµένων, οι νέες πραγµατικότητες και οι νέες ανάγκες» στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. 3
ος

, 

Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σελ. 455.  
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προοπτικής. Καθώς η κοινωνία µας, σε µια περίοδο που οι εκπαιδευτικές αλλαγές 

επηρεάζονται αµεσότερα από τη γρήγορη αλλαγή των κοινωνικο-οικονοµικών 

προτύπων, απαιτεί όλο και πιο έντονα από το εκπαιδευτικό σύστηµα µια περισσότερη 

αποτελεσµατική, αποδοτική και ποιοτική λειτουργία, οι έρευνες που ανάγονται στον 

τοµέα της οργάνωσης και της διοίκησης του συστήµατος αυτού αποκτούν ακόµη 

µεγαλύτερο θεωρητικό, ερευνητικό αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον. 

Επιπλέον, µε την ολοκλήρωση της διερεύνησής µας ευελπιστούµε ότι θα 

συµπληρωθεί η σχετική ερευνητική προσπάθεια, που αναφέρεται στα εκπαιδευτικά 

πράγµατα της Κρήτης κατά την περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας και της Κρητικής 

Πολιτείας µε νέα εµπειρικά δεδοµένα. Αξίζει στο σηµείο αυτό ν’ αναφερθεί ότι, παρά 

τη γενικότερη στροφή της σύγχρονης ιστοριογραφίας προς την µελέτη της τοπικής 

εκπαιδευτικής ιστορίας, το εκπαιδευτικό σύστηµα γενικά όχι µόνο στην περιοχή του 

Λασιθίου, αλλά και γενικότερα σε ολόκληρη την Κρήτη κατά την περίοδο της ύστερης 

τουρκοκρατίας και της Κρητικής Πολιτείας και σε αντίθεση µε τα επαναστατικά 

γεγονότα, δεν έχει µέχρι σήµερα καλυφθεί ερευνητικά και βιβλιογραφικά µε την 

πληρότητα που θα έπρεπε
36

. Και αυτό παρά την ύπαρξη πλούσιου σχετικού αρχειακού 

υλικού και παρά τον ιδιαίτερο ρόλο τον οποίο κλήθηκε να υπηρετήσει η παιδεία στην 

πολιτική οργάνωση της τοπικής κοινωνίας στα πλαίσια του αστικού µετασχηµατισµού 

της και της εκπλήρωσης του εθνικού πόθου για απελευθέρωση και ένωση µε την 

Ελλάδα. Η δυστοκία αυτή βρίσκεται ίσως στο γεγονός ότι η Κρήτη βρίσκεται στο 

ανατολικό τµήµα του ευρωπαικού χώρου όπου η δηµιουργία δυτικού, σύγχρονου τύπου 

κρατικών µορφωµάτων και κατά συνέπεια η εκπορευόµενη από αυτά επιστηµονική  και 

ιστορική αντίληψη, καθυστέρησαν εξαιρετικά να δηµιουργηθούν. Εξαιτίας αυτής της 

πενίας ή της καθυστέρησης, η ενασχόλιση µε ζητήµατα της νεώτερης ιστορίας της 

Κρήτης πλησιάζει περισσότερο προς το ευχολόγιο και τον προγραµµατισµό 

                                           
36

 Χαρακτηριστικά ο Ι. ∆ηµάρατος γράφει: «Το συγγράφειν καθόλου ειπείν είνε αίτηµα νου και ψυχής, 

ιδεουργίας επιτήδευσις. Ο τα ήττον καλώς υπό άλλων απηγγελµένα επιθυµών να διορθώση, ο τα 

χαλεπώτερα δυνάµενος κάλλιον να επεξεργασθή, ο µη συµφωνών πάσιν ή τοις πλείστοις των περί του αυτού 

θέµατος γραψάντων, ο έχων να προσθέση νέα πράγµατα εις τα ήδη γνωστά, ο και το αλλότριον οίον αρχήν 

και σπέρµα λαβών δυνάµενος εκτρέφειν και αύξειν, ο βουλόµενος να αναιρέση εσφαλµένας γνώµας ή να 

υπερµαχήση ετέρων, ο φρονών ότι η συνήθης διάταξις των συγγραµµάτων του οικείου κλάδου δεν είναι η 

προσήκουσα, διό και χρήζει αναθεωρήσεως και νέας επεξεργασίας, ο πιστεύων ότι δύναται να προσενέγκη 

έργον πρωτότυπον και δη αυτοτελές, αισθάνεται την ανάγκην της συγγραφής», ∆ηµάρατος, Ι., Συγγραφική, 

εν Αθήναις1967, σελ. 15. 
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µελλοντικών προθέσεων και ενερεγιών παρά προς τον απολογισµό του τι µέχρι τώρα 

έγινε
37

. 

 Έτσι, αν κανείς εξαιρέσει µερικές εργασίες κύρους µε επιστηµονικές αξιώσεις, 

και αυτή ακόµα η υπάρχουσα καταγεγραµµένη βιβλιογραφικά έρευνα έχει µείνει, σε 

γενικές γραµµές, προσηλωµένη σε αποσπασµατικές και ιστοριοδιφικού χαρακτήρα 

συµβαντολογικές περιγραφές κυρίως των επαναστατικών γεγονότων ενώ παραβλέπεται 

η γόνιµη ιστορία της εσωτερικής ζωής τόσο της χριστιανικής κοινότητας κατά την 

περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας όσο και της Κρητικής Πολιτείας. Συχνά, επίσης, η 

Κρητική Πολιτεία εξετάξεται αποκοµένη από την προηγούµενη οθωµανική περίοδο ή 

τα µέτρα του Τανζιµάτ εξειδικεύονται µόνο στη Κρήτη και θεωρούνται για παράδειγµα 

αποτέλεσµα µιας µόνιµης επαναστατικής διάθεσης στο νησί-διάθεση την οποία οι 

Οθωµανοί προσπαθούν να εξευµενίσουν, και όχι γενικό µέτρο επαναπροσδιορισµού της 

Αυτοκρατορίας που ίσχυε ακόµη και σε ζώνες όπου δεν είχε ασκηθεί καµία πίεση.  Έτσι 

όµως, οδηγούµαστε  στην αποδελτίωση πηγών χωρίς ουσιαστικές προσπάθειες για µια 

επιστηµονική κατανόηση του ιστορικού κόσµου και χωρίς παραγωγή αναπτυγµένης 

ιστορικής γνώσης από την άποψη τόσο της χρήσης ορισµένων µεθοδολογικών και 

ερµηνευτικών εργαλείων όσο και της εξαγωγής γενικεύσεων και κρίσεων για µια 

περίοδο που οι κοινωνικές-οικονοµικές και ιδεολογικές παράµετροι µετατρέπουν το 

Κρητικό Ζήτηµα σε εξαιρετικού ενδιαφέροντος βάση για την µελέτη και του τοµέα της 

οργάνωσης και της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος της εξεταζοµένης 

περιόδου
38

.  
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 Μαργαρίτης, Γ., «Κρητική Πολιτεία, προβλήµατα ιστορικής προσέγισης», στο 90 χρόνια από την 

Ένωση της Κρήτης µε την ελεύθερη Ελλάδα, επιµ. Τρούλης Μ., Πρακτικά Συµποσίου, Ι.Λ.Ε.Ρ.-Εθνικό 

Ίδρυµη Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, Ρέθυµνο 2007. 
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εαυτού τόσο ο χρονικός όσο και ο γεωγραφικός προσδιορισµός της διερεύνησής µας.  
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 Η συµβολή της δική µας διερεύνησης έγκειται επίσης στο γεγονός ότι φιλοδοξεί να αποκαταστήσει 

κυρίως για την περιοχή της Κρήτης ανακρίβειες περί απόλυτης αδυναµίας πρόσβασης στις πηγές: 
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αριθµόν των φοιτώντων µαθητών» (Κρητική Πολιτεία, Ανωτέρα ∆ιεύθυνσις της παιδείας και της 

δικαιοσύνης, Η εν Κρήτη εκπαίδευσις, εν Χανίοις 1904, σελ. 7 και 18). Σχετικά µε την εκπαίδευση στο 

νησί και ο Τρύφ. Ευαγγελίδης, επισηµαίνει ότι «ουδέν γιγνώσκοµεν περί σχολείων Κρήτης, των περί 

παιδείας αρχείων αυτής αποσταλέντων εις Αθήνας» (Ευαγγελίδης, Τ., Η παιδεία επί τουρκοκρατίας, 

Αθήναι 1936, τ. 2
ος

, σελ. 174). Την υστέρηση της ιστοριογραφικής έρευνας αναφορικά µε τα 

εκπαιδευτικά πράγµατα της Κρήτης επισήµανε και ο σηµαντικός κρητικολόγος Νικ. Τωµαδάκης, ο 

οποίος τόνισε ότι σε σχέση µε την περίοδο της ενετοκρατίας, για την οποία οι γνώσεις «συµπληρώνονται 
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Αθήναις 1974, σελ. 47. 
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και στον τρότιο της προσέγγισης που παραπάνω περιγράψαµε. Σηµαντικός είναι αφ’ 

εαυτού τόσο ο χρονικός όσο και ο γεωγραφικός προσδιορισµός της διερεύνησής µας.  

Η περίοδος της ύστερης Τουρκοκρατίας, ιδίως µετά από την υπογραφή της 

Σύµβασης της Χαλέπας τον Οκτώβριο του 1878, υπήρξε για την Κρήτη γενικότερα και 

για το ∆ιαµέρισµα του Λασιθίου ειδικότερα µια εποχή σηµαντικών κοινωνικών, 

οικονοµικών και πολιτικών ανακατατάξεων καθώς η δηµιουργία νέων πολιτικών και 

διοικητικών συµετοχικών θεσµών επέτρεψε την εκδήλωση και την ανάδειξη 

καινούργιων κοινωνικών εκφάνσεων
43

.  Μέχρι πριν την υπογραφή της Σύµβασης της 

Χαλέπας στην περιοχή είχε εγκατασταθεί µια ιστορία σχετικά αργή, σχεδόν ακίνητη. 

Επρόκειτο για την ιστορία των ανθρώπων µέσα από τις σχέσεις τους µε τη γη που γεννά 

και τους τρέφει. Όµως, η νέα εποχή, που είχε ήδη ανοίξει µε την έκδοση του Χάττι 

Χουµαγιούν, επέφερε αναµφίβολα αλλαγές στη δοµή, την οικονοµική λειτουργία, τις 

κοινωνικές πρακτικές και την ιδεολογία του τοπικού κοινωνικού σχηµατισµού, οι οποίες 

επηρέασαν καταλυτικά και τα εκπαιδευτικά πράγµατα. Νέοι οικονοµικοί, νοµικοί και 

πολιτικοί όροι αποτέλεσαν ένα εντελώς νέο θεσµικό πλαίσιο που επέτρεψε στη κοινωνία 

να ανασυγκροτηθεί και της επέβαλε να µετασχηµατιστεί.  

Είναι γεγονός ότι από τα µέσα του 19
ου

 αιώνα η Οθωµανική Αυτοκρατορία  

είχε εισέλει σε µια περίοδο κατά την οποία άρχισε να εφαρµόζεται από το οθωµανικό 

κράτος και κάτω από το βάρος που δηµιούργησε η εθνικιστική αφύπνιση των 

µειονοτήτων, ένα νέο πρωτότυπο γενικό διοικητικό σχήµα το οποίο εδράζονταν, σε 

θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, σε µια σειρά παραχωρήσεων µε κατεύθυνση την 

αντιπροσωπευτικότητα, την ισονοµία και την πολιτική ισότητα µεταξύ του 

µουσουλµανικού και του χριστιανικού στοιχείου. Η Σύµβαση της Χαλέπας όχι µόνο 

επικύρωσε την ισχύ του Οργανικού Νόµου, αλλά παραχώρησε στο νησί περιορισµένης 

έκτασης πολιτική αυτοδιαχείριση
44

. Οι αντιπρωσοπευτικοί θεσµοί, δεν απειλούσαν την 

εδαφική συνοχή της αυτοκρατορίας, αλλά δηµιουργούσαν το έδαφος για µια 

διελκυστίνδα ανάµεσα στους αντιπροσωπευτικούς θεσµούς της Κρήτης και την κεντρική 

εξουσία, που επηρέασε όλους τους τοµείς στο νησί και φυσικά και εκείνον της 

εκπαίδευσης. Η Κρήτη απέκτησε Γενικό ∆ιοικητή και Γενική Συνέλευση, η οποία 

απαρτιζόταν από 49 χριστιανούς και 31 µουσουλµάνους αντιπροσώπους. Στο σηµείο 
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 Περάκης, Μ., ό.π. σελ. 24. 
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 Περάκης Μ., Το τέλος της οθωµανικής Κρήτης, οι όροι κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας 

(1878-89), εκδ. Βιβλιόραµα, Αθήνα 2008, σελ. 20. 
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αυτόεντοίζουµ εµαι αντίφαση. Ενώ από τη µια µεριά έχουµε να κανουµε µε την 

ισχνότητα µιας διαρθρωµένης κοινωνίας των πολιτών µε απουσία µιας άρχουσας τάξης 

µε συγκροτηµένα συµφέροντα που να αποβλέπει στην προάσπιση, εµπέδωση και 

διεύρυνση των παγιωµένων κοινωνικών και οικονοµικών µηχανισµών, από την άλλη 

παρατηρούµε µια εξαιρετικά πρώιµη θεσµοθέτηση αστικών πολιτειακών θεσµών, που 

εκπονήθηκαν µε βάση τα πολιτειακά πρότυπα τα οποία προέκυψαν από τη γαλλική 

επανάσταση. Αυτό είχε σαν συνέπεια ο τρόπος συγκρότησης του πολιτικού προσωπικού 

το οποιο στηριζόταν στον έλεγχο και στην µονοπώληση της κοινοτικής αρχικά και της 

κρατικής εξουσίας αργότερα
45

.  

 Επίσης, ιδρύθηκε χωροφυλακή, χορηγήθηκε γενική αµνηστία και µερική 

φοροαπαλλαγή. Η προσωπική ελευθερία, η προστασία της πµής και της περιουσίας, 

αντικατέστησαν τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο την προσωπική εξάρτηση, τη βίαιη 

καθυπόταξη, τον εξωοικονοµικό εξαναγκασµό ως µορφές σχέσεων µεταξύ του 

χριστιανικού πληθυσµού και του οθωµανικού κράτους που µε διαφόρους τύπους 

κυριαρχούσαν πριν.  

Επιπλέον, θεσπίστηκε µια έστω και χαλαρή διάκριση των εξουσιών: η 

εκτελεστική ότιως εκφράστηκε µε τον «περί Συµβουλίων της ∆ιοίκησης Νόµο», η 

νοµοθετική µε τη δηµιουργία της Γενικής Συνέλευσης και τέλος η δικαστική µε τη 

συγκρότηση ξεχωριστών ανά θρήσκευµα δικαστηρίων. Παράλληλα, αναπτύχθηκε ο 

κοµµατισµός ο οποίος επηρέασε σηµαντικά την κατοπινή εξέλιξη όλων των 

πραγµάτων στο νησί οδηγώντας στην λειτουργιική επικύρωση της εκπαίδευσσης µε 

την δυαντότητα απόκτησης θέσης στο δηµόσιο.  

 Με την µεταβολή των πολιτικών και οικονοµικών δεδοµένων 

εµφανίστηκε το εµπόριο των µεγάλων αποστάσεων. Με την αύξηση του εµπορίου 

αυξήθηκε η έκθεση του νησιού στις ευρωπαϊκές ιδέες, τα επαγγέλµατα 

απελευθερώθηκαν και δηµιουργήθηκαν νέες κοινωνικές στρωµατώσεις. Οι έµποροι 

διέθεταν πια σύνθετες και µελετηµένες τεχνικές και δρούσαν µε τη συναίνεση 
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1979, 402-426.. 
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πολιτικών και κοινωνικών εξουσιών οι οποίες ασκούνταν από ένα µεγάλο αριθµό 

εγγραµµάτων οι οποίοι µε έντονους ρυθµούς επαναπατρίζονταν. Από µια στενότερη 

οπτική οι επαναστάσεις και οι παραχωρήσεις που τις συνόδευσαν επισηµοποίησαν τη 

διάσπαση του πάλαι ποτέ ενιαίου και πρωτόγονου τύπου της προκαπιταλιστικής 

τοπικής κοινωνίας. Έτσι, λοιπόν, ακόµη και οι απλοί κάτοικοι της περιοχής 

προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα να 

µεταµορφωθούν σε εγγράµµατους, σε όλο και πιο εξατοµικευµένα πλάσµατα µιας 

νέας κοινωνίας, προκειµένου να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν µια θέση στον νέο 

καταµερισµό, ο οποίος πραγµατοποιούνταν πια εντός της εθνικής πολιτικής 

κοινότητας. Η παιδική ηλικία βρέθηκε λοιπόν στο κέντρο µιας συλλογικής 

φαντασίωσης που ορίζονταν σε χρόνο µέλλοντα.  

Επιπλέον, στο διαµέρισµα του Λασιθίου και ειδικότερα στη Νεάπολη, 

εγκαταστάθηκε ως ∆ιοικητής ο λόγιος χρισπανός Κωστής Αδοσίδης Πασάς ο οποίος 

άρχισε από τις αρχές της δεκαετίας του 1870 µια σοβαρή προσπάθεια αστικού 

εκσυγχρονισµού της περιοχής. Έτσι, άρχισε να αναπτύσσεται το µεγάλο οικιστικό 

συγκρότηµα της Νεάπολης σε απόλυτη οικονοµική εξάρτηση από τον στενό αγροτικό 

του περίγυρο. Η πόλη αυτή λειτούργησε ως περιφερειακή αγορά µε παράπλευρες 

µικροβιοτεχνίες δραστηριότητες οικοιοποιούµενη το γεωργικό οικονοµικό 

πλεόνασµα
46

 µε µια σειρά διαµεσολαβήσεων ανάµεσα στον παραγωγό και τον 

καταναλωτή. Η συσσώρευση και η ιδιοποίηση του κεφαλαίου, που µέχρι τότε 

πραγµατοποιούνταν κυρίως µέσω της είσπραξης και ανακατανοµής φορολογικών 

προσόδων χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις στον τρότιο παραγωγής, πέρασε στα χέρια των 

χριστιανών ιδιωτών καθώς η οικονοµία άρχισε σταδιακά να εντάσσεται σε ένα 

γενικότερο σύστηµα αγροτικής πλεονασµατικής παραγωγής. Οι εξελίξεις αυτές 

έσπασαν τους πρωτογενείς δεσµούς κοινωνικού χαρακτήρα και άρχισε η διαδικασία 

της εξατοµίκευσης και της αντικειµενοποίησης, που αποδέσµευε σταδιακά το άτοµο 

από τις οργανικές κοινωνικές ενότητες του παρελθόντος.  

Μέσα σ’αυτά τα νέα πλαίσια, η εκπαίδευση, εκτός από µια εθνική 

υπόθεση, άρχισε να γίνεται, όλο και περισσότερο, και ιδίως κατά την περίοδο της 
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 Ως πλεόνασµα θεωρούµε το τµήµα του καθαρού κοινωνικού προιόντος που σε έναν κοινωνικο-
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Κρητικής Πολιτείας,  µια διοικητική, κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα προς 

εκπλήρωση κρατικών λειτουργιών µε σκοπό να οδηγήσει τους πολίτες σε µια 

προκαθορισµένη πολιτική συµπεριφορά. Οι νέες εξελίξεις έδωσαν στην εκπαίδευση 

µια νέα υπόσταση. Την κατέστησαν ατοµικό δικαίωµα των πολιτών. Από την άλλη, το 

άνοιγµα των επαγγελµάτων δηµιούργησε νέες θέσεις εργασίας που απαιτούσαν 

κάποιο γραµµατικό επίπεδο. Έτσι, η εκπαίδευση απέκτησε µεγάλη ζήτηση, ως 

κοινωνικός επιµεριστής. Παράλληλα, η κοινωνική διαστρωµάτωση (Sosial 

stratifisation) ακολούθησε κάποιες άλλες µορφές. Ξεπέρασε το δυαδικό, αντιθετικό 

σχήµα των πανίσχυρων και αδυνάτων. Την θέση της κοινωνικής στασιµότητας 

διαδέχτηκαν οι ευκαιρίες για κάθετη κοινωνική κινητικότητα
47

 µε την διαµεσολάβηση 

των πιστοποιητικών που χορηγούσε ο εκπαιδευτικός θεσµός
48

. Έτσι, µια νέα 

εγγράµµατη τάξη ξεπήδησε στη µέση των δύο που προαναφέρθηκαν. Η τάξη αυτή 

άρχισε να απαιτεί και να κατακτά δικαιώµατα, επιβάλλοντας ταυτόχρονα νέες 

αντιλήψεις και ιδεολογίες.  

Οι χριστιανοί πληρεξούσιοι αντιλήφθηκαν από ενωρίς ότι η 

αναπαραγωγική
49

 και η κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου προϋπέθετε µια 

µονιµότητα στη λειτουργία του. Από τότε υιοθετήθηκε ένα εξελικτικό σχήµα 

σύµφωνα µε το οποίο το πιο επείγον καθήκον ήταν ο εκσυγχρονισµός ότιως αυτός 

είχε ήδη στις γενικές του γραµµές πραγµατωθεί αλλού. Έτσι, αναζητήθηκε, µε την 

ψήφιση του πρώτου εκπαιδευτικού Νόµου, το 1881, η έξοδος από τα παραδοσιακά 

σχήµατα εκπαίδευσης σύµφωνα µε τα πρότυπα µιας ανάλογης κινητικότητας του 

ευρωπαϊκού χώρου. Στο Νόµο αυτό γινόταν λόγος «περί χριστιανικών και 

Οθωµανικών σχολείων», «περί συστάσεως σχολείων, διορισµού και µισθοδοσίας 

διδασκάλων», «περί εφορειών των εκπαιδευτηρίων», «περί των εξετάσεων και των 

εξεταστικών επιτροπών», «περί πόρων» και «περί παρθεναγωγείων». Όµως, παρά το 

γεγονός ότι προθετικά επιδιώχθηκε η εξάπλωση της παιδείας κατά τρότιο που να 

διαχέεται σε όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα και σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, το 
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 Λαµπίρη-∆ηµάκη, Ι., (1974), Προς µίαν ελληνικήν κοινωνιολογίαν της παιδείας, τ. 1
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εκπαιδευτικό σύστηµα διαβαθµίστηκε σε τρία επίπεδα το ∆ηµοτικό Σχολείο, το 

Ελληνικό Σχολείο και το Γυµνάσιο. Η διαβάθµιση αυτή µάλιστα διατηρήθηκε και 

στον µετέπειτα «περί Παιδείας Νόµο» που ψηφίστηκε το 1889, καθώς και στις 

νοµοθετικές παρεµβάσεις του 1895, παρά το κλίµα διαφωνιών και αναταραχών που 

ενέσκηψαν. Ο αγώνας λοιπόν για ένα νέο σχολείο υπό την ευθύνη των χριστιανών 

πληρεξουσίων ήταν ταυτόχρονα ένας αγώνας εθνικός αλλά και πολιτικός, ότιως 

απέδειξε όχι µόνο το περιεχόµενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και ολόκληρη 

η δοµή και η διαβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Όµως η, παρά τις 

αλλεπάλληλες νοµοθετικές παρεµβάσεις, συνεχιζόµενη και εντεινόµενη αδυναµία του 

εκπαιδευτικού συστήµατος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις εκείνων των καιρών, 

λόγω των επιπλοκών που δηµιουργούσαν όχι µόνο τα επαναστατικά γεγονότα, αλλά 

και η µη καθολική πολιτική και κοινωνική νοµιµοποίησή του, µετέθεσε τελικά τις 

προσπάθειες για µια ουσιαστική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στην νέα περίοδο του 

καθεστώτος της Αυτονοµίας που εγκαταστάθηκε το 1898.  

Μέσα σ’ αυτά λοιπόν τα ιστορικά, εθνικά, κοινωνικά, πολιτικά και 

οικονοµικά πλαίσια, µέσα σ’ αυτές τις δυνατότητες και τις ανάγκες κοινωνικής 

κινητικότητας, µέσα σ’ αυτές τις δοµές απασχόλησης, µέσα σ’ αυτό τspsο κλίµα της 

έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και των συνεχών αναταράξεων λόγω των 

συνεχιζόµενων επαναστατικών γεγονότων, διαµορφώθηκε, µε την συνεπικουρία και των 

υπαγορευόµενων σχετικών υποκειµενικών στοχεύσεων και κινήτρων, το τοπικό  

εκπαιδευτικό σύστηµα µε µια ανάλογη οργάνωση και διοίκηση  στην οποία αναφέρεται 

η διερεύνησή µας. 

Αποτελεί πάντα πρόκληση για έρευνα η µελέτη των εκπαιδευτικών πραγµάτων 

ενός τόπου ο οποίος βρίσκεται σε µια σηµαντική µεταβατική ιστορική στιγµή και σε 

διαδικασία τοπικού κοινωνικού µετασχηµατισµού στον οποίο ενεργό ρόλο 

διαδραµάτιζε και η εκπαίδευση µέσα σε µια κοινωνική κατάσταση η οποία βρισκόταν 

µεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας. Θα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο για τα 

δεδοµένα της τρέχουσας επιστήµης της ιστορίας να αποδεχτούµε ότι οι ατελείωτες 

επαναστάσεις  ήταν προιόν µεταφυσικού τύπου έχθρας ανάµεσα σε χριστιανούς και 

µουσουλµάνους σε µια περίοδο όπου σε ολόκληρο τον ευρωπαικό κόσµο εκτυλίσονταν 

ραγδαίες µεταβολές και στον εκπαιδευτικό τοµέα ως αποτέλεσµα οικονοµικών και 

κοινωνικών εξελίξεων χωρίς να εξετάσουµε αν οι µεταβολές αυτές εισήλθαν ή δεν 
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εισήλθαν στο νησί και πώς συµπλεκόµενες µε τα ειδικά ιστορικά και κοινωνικά 

δεδοµένα του τρόπου προκάλεσαν εκπαιδευτικές εξελίξεις. Σε τελευταία ανάλυση το 

σύνθηµα της ελευθερίας και της ένωσης συνυπήρχε πάντα µε ζητήµατα όπως ο 

εξευρωπαισµός του νησιού και η είσοδος του στον πολιτισµένο κόσµο µε όπλο της 

εκπαίδευση
50

.  

 

 

 

1.6. Μεθοδολογική προσέγγιση
51

 

Πολλοί επιστήµονες, µεταξύ των οποίων και ο κ. Καζαµίας προτείνει σε 

ανάλογες µε την έρευνά µας περιπτώσεις την χρήση της Ιστορικής – Συγκριτικής 

Ανάλυσης (Ι.Σ.Α.)
52

, η οποία στοχεύει στην κατανόηση, την εξήγηση και την ερµηνεία. 

Βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου αυτής είναι η εξιστόρηση γεγονότων, η 

αναζήτηση σχέσεων αιτίου – αιτιατού, στηριζόµενη κυρίως στην ποιοτική έρευνα. Η 

Ι.Σ.Α. µας επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε ανεπιφύλακτα έννοιες, θεωρίες ή µοντέλα 

από άλλες επιστήµες (κοινωνικές ή ανθρωπιστικές), παρέχοντάς µας το κατάλληλο 

πλαίσιο ερµηνείας και κατανόησης (verstehen) των διαφορετικών συνθηκών ανάδειξης 

των ιστορικών φαινοµένων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων εννοιών είναι: 

«κοινωνική τάξη», «αστική τάξη», «κράτος», «αστικό κράτος», «εξουσία», 

«αποκέντρωση», «κοινωνική κινητικότητα», «κοινωνική αναπαραγωγή» κ.ά. Η µελέτη 

µας υιοθετεί, επίσης, τα επίπεδα ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, που σύµφωνα 

µε τον Μπουζάκη
53

 είναι το γεωπολιτικό, οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό, ιδεολογικό 

και εκπαιδευτικό. Η υφή αυτής της στρατηγικής έρευνας επιδιώχθηκε, επίσης, σκόπιµα 

να είναι γενεαλογική. Βασικό πρόταγµα µιας γενεαλογικής ανάγνωσης αποτελεί το ότι 
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 Μαργαρίτης Γ., ό.π., σελ. 28. 
51

 «Όσο για εκείνους που πιστεύουν ότι κάθε σκληρή προσπάθεια, όπως το να αρχίζεις και να ξαναρχίζεις, 

το να δοκιµάζεις, ν’ ακολουθείς λαθεµένο δρόµο και να τα ξαναπιάνεις όλα απ’ την αρχή, και παρ’ όλα 

αυτά να εξακολουθείς να διστάζεις σε κάθε σου βήµα-για εκείνους που, µε λίγα λόγια, το να εργάζεσαι µε 

επιφυλάξεις και άγχος ισοδυναµεί µε παραίτηση, ε! λοιπόν, ολοφάνερο είναι πως δεν είµαστε από τον ίδιιο 

πλανήτη» , Foucault M., (µετ. Γ. Κωνσταντινίδης), Ιστορία της σεξουαλικότητας, τ. 2
ος

: η χρήση των 

απολαύσεων, Αθήνα , εκδ. Ράππα, σσ. 15-16. 
52

Καζαµίας Ανδρέας, «Για µια νέα ανάγνωση της ιστορικο-συγκριτικής µεθόδου: Προβληµατισµοί και 

Σχεδίασµα», στο Θέµατα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τ. 1, 2003, σ. 14 
53

 Μπουζάκης Σήφης, Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, (Εισηγητικές εκθέσεις εκπαιδευτικών 

νοµοσχεδίων-Συζητήσεις στη Βουλή – Σχόλια), τόµ Α΄ και Β΄, Gutenberg, γ΄ έκδοση, Αθήνα, 2002, σ. 

230- 231 
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η γενεσιουργός αιτία ενός Λόγου, µιας πρακτικής και γενικότερα ενός φαινοµένου 

διαφέρει «από την τελική χρησιµότητα αυτού µέσα σ’ ένα σκοποθετηµένο σύστηµα-

δόµηση
54

.  

Σε ένα άλλο επίπεδο, η µέθοδος της έρευνάς µας η οποία έχει τον χαρακτήρα µιας 

αναζήτησης και µιας προσπάθειας «ερµηνείας µε αναδροµική δυναµική»
55

 

συγκροτήθηκε από δύο αλληλοεµπλεκόµενες διεργασίες. Η µία αφορούσε τη 

θεωρητική κατασκευή και τα ερµηνευτικά εργαλεία και η άλλη τη µελέτη και τη 

διαχείριση του εµπειρικού υλικού καθώς και την διασύνδεσή του µε την θεωρητική 

κατασκευή. Και οι δύο αυτές δραστηριότητες εδράζονται τόσο στη συστηµατική 

επιστηµονική διερεύνηση των πηγών όσο και στις ανάλογες διαισθητικές-νοητικές 

επεξεργασίες. Έτσι, η εξειδίκευση των παραπάνω προσεγγίσεων περιελάµβανε τις 

σχέσεις ανάµεσα στη θεωρητική κατασκευή
56

, στο υπό διερεύνηση πεδίο και το 

πραγµατολογικό υλικό που το απεικονίζει, την επεξεργασία του πραγµατολογικού 

υλικού και το αποτέλεσµα ως αποσαφήνιση του υπό διερεύνηση πεδίου µε βάση το 

πραγµατολογικό υλικό στο πλαίσιο της θεωρίας. Με το θεωρητικό µέρος που ακολουθεί 

επιχειρήθηκε να προσδοθεί στην έρευνά µας η απαραίτητη µεθοδολογική ευελιξία. Η 

ανάλυση των δεδοµένων παρακολουθούσε νοηµατικά τις θεωρητικές επιλογές και ήταν 

συνυφασµένη τόσο µε τα ερευνητικά ερωτήµατα όσο και µε τις αρχικές εννοιολογικές 

επεξεργασίες, ώστε τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της έρευνας να 

ανταποκρίνονται στην κεντρική προβληµατική. Αυτός ο συνδυασµός κρίθηκε 

κατάλληλος για να προσδώσει στην έρευνά µας την προοπτική συγκρότησής της «ως 

σχέση µεταξύ γενικής θεωρίας και εµπειρικού αντικειµένου»
57

. Τελικά, η επιζητούµενη 

µεθοδολογική ευελιξία διασφαλίστηκε από την ύπαρξη µιας ανοικτής θεωρητικής 

ανάλυσης που δεν αγνοούσε ούτε την δεδοµένη επιστηµολογική συζήτηση ούτε και την 

υπάρχουσα ειδική βιβλιογραφία, αλλά παράλληλα δεν την αντιµετώπιζε και ως 
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 Χουρδάκης, Α., ό.π. σελ. 125. 
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 Βαινά Μαρία, Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής της τοπικής ιστορίας για τον εικοστό πρώτο αιώνα, εκδ. 

GUTENBERG, Αθήνα 1997, σελ. 66. 
56

 Σύµφωνα µε τους Verma και Beard (Verma , S. K. και Beard, R. M. What iw Educational Recearsh; 

Perspestivew on Teshnisσues of Researsher. Aldershot, Sower, 1981, σελ. 10) «οι ερευνητές χρειάζεται να 

ανακαλύπτουν και να εξηγούν τις σχέσεις µεταξύ των δεδοµένων. Με άλλα λόγια πρέπει να συλλαµβάνουν ή 

να κατασκευάζουν µια θεωρητική δοµή που να µπορεί να ερµηνεύσει τα δεδοµένα και τις µεταξύ τους 

σχέσεις, πως δηλαδή το ένα δεδοµένο επιδρά στη σχέση του µε ένα άλλο, και πως και τα δύο µαζί, 

διασταυρούµενα, δίνουν µια σηµαντική µεταβλητή για το ερευνώµενο θέµα […] έτσι η θεωρία είναι ένα 

ουσιώδες εργαλείο στην έρευνα, καθώς δίνει τα ερεθίσµατα για την περαιτέρω πρόοδο της γνώσης».  
57

 Ζαµπέτα Ε., ό.π., σελ. 103. 
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γεννήτρια έτοιµων εφαρµόσιµων θεωρητικών σχηµάτων. Επίσης,  για την αποφυγή του 

ενδεχοµένου συγκρότησης ενός µοντέλου µεθοδολογίας που να επικαθορίζει την 

ερµηνεία αλλά και του συναφούς ενδεχοµένου της βίαιης θεωρητικοποίησης της 

πραγµατικότητας προσεγγίσαµε το θέµα µας µε βάση την «λογική-στη-χρήση» που 

εκφράζει την πιο πρακτική εκδοχή της ερευνητικής προσέγγισης στην γνώση, η οποία 

δεν δεσµεύεται από τη θεωρία αλλά επιχειρεί να εξάγει γνώση από τα δεδοµένα και 

µέσω αυτής να φθάσει στη θεωρία και στην «ανακατασκευασµένη λογική»
58

. Έτσι, 

έχουµε την περίπτωση µιας θεωρίας που δεσµεύεται από ιστορικά πλαίσια και µιας 

εµπειρικής έρευνας η οποία συµβάλλει στην ερµηνεία της κοινωνικής 

πραγµατικότητας.  

Σηµαντική στην έρευνά µας ήταν ακόµα η χρήση της πραξεολογίας ως 

µεθοδολογικού εργαλείου. Η πραξεολογία είναι η επιστηµονική µελέτη της 

ορθολογικής δραστηριότητας. Η προσφυγή σε αυτή κρίθηκε απαραίτητη στο µέτρο που 

αντικείµενο της έρευνάς µας ήταν ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας (Οργάνωση 

και ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης), στα πλαίσια του οποίου επιδιώκεται η 

πραγµατοποίηση ενός ιδιαίτερου σκοπού µέσω ενός µεγάλου αριθµού δράσεων. Έτσι 

λοιπόν δώσαµε ιδιαίτερη έµφανση στην επεξεργασία των τεκµηρίων µας από την µεριά 

τόσο της διερεύνησης των πραξεολογικών κατηγοριών όπως οι σκοποί, τα µέσα, οι 

µέθοδοι, τα σχέδια, η αποτελεσµατικότητα ως προς τον αληθινό σκοπό (διακηρυγµένο 

η µη) όσο και της αποκάλυψης των σχέσεων οι οποίες συνδέουν και ενσωµατώνουν 

αυτές τις κατηγορίες στη δράση των πρωταγωνιστών
59

.  Με βάση όλα τα 

προαναφερθέντα, η µεθοδολογική στρατηγική µας χαρακτηρίστηκε και από την 

διεπιστηµονική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή υπάκουσε στην ανάγκη για 

συγκρότηση ενός χρηστικού διαλόγου επιστηµών αλλά και µιας έρευνας ευαίσθητης 

και ικανής να ανταποκρίνεται σε όσο το δυνατό περισσότερα είδη ερωτηµάτων που 

προκαλεί το ίδιο το αντικείµενο της έρευνας. 

Στη συλλογή των δεδοµένων υιοθετήσαµε τη συγκριτική προσέγγιση του 

Bereday, ο οποίος θεωρεί ότι «η συγκριτική σπουδή πρέπει να γίνεται σε δυο 

                                           
58

 Η «λογική-στη-χρήση» εκφράζει την πρακτική ερευνητική προσέγγιση στη γνώση και η 

«ανακατασκευασµένη λογική» εκφράζει µια ερευνητική προσέγγιση τυπικά διαµορφωµένη και 

διατυπωµένη. Για το θέµα της ανακατασκευασµένης λογικής και της λογικής στη χρήση βλπ. 

Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ., Κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής εκπαίδευσης, τ. 1
ος

, εκδ. 

Gutenberg, Αθήνα 1997, σελ. 13.  
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 Λάνγκε Όσκαρ, «Πραξεολογία-Η επιστήµη της ορθολογικής δραστηριότητας», στον Ηριδανό, τεύχ. 5-

6, 1973, σσ. 64-68. 
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επάλληλες φάσεις, όπου στην πρώτη, ο ερευνητής συλλέγει τα δεδοµένα και τα 

ταξινοµεί και στη δεύτερη τα επεξεργάζεται µε βάση κοινωνικά, ιστορικά, οικονοµικά 

ή και άλλα κριτήρια»
60

. Την ίδια µέθοδο συλλογής δεδοµένων προτείνει και η Ιστορική 

Ερεύνα,
61

 κατά την οποία τα τεκµήρια µας υποβάλλονται σε εσωτερική και εξωτερική 

κριτική. Έτσι, αρχικά, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο πρώτο µέρος της έρευνάς µας, 

έγινε η συλλογή των δεδοµένων από πρωτογενείς πηγές (νόµοι, διατάγµατα, 

ντοκουµέντα εποχής) και δευτερογενείς πηγές, επίσης, (βιβλιογραφία, αναλύσεις 

στοιχείων κλπ) και στη συνέχεια ακολούθησε η ανάλυσή τους µε βάση τις εκάστοτε 

οικονοµικές, πολιτικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και εκπαιδευτικές συγκυρίες.  

Η µέθοδος της έρευνας µας, λοιπόν, συγκροτήθηκε ως σχέση µεταξύ γενικής 

θεωρίας και εµπειρικού αντικειµένου. Με µια σειρά πρακτικών συνδυασµών και 

χρησιµοποιώντας πολλά στοιχεία διαρθρωτικής και συστηµατικής ανάλυσης καθώς και 

στοιχεία της συµπεριφοράς του οικονοµικού, πολιτικού και κοινωνικού συστήµατος 

επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε επαρκώς την πληθώρα των ερωτηµάτων που αφορούν 

τη συγχρονία κάθε ξεχωριστού ιστορικού επεισοδίου αλλά και τη διαχρονία της 

εξελικτικής πορείας ενός ιστορικού υποκειµένου, αυτού της οργάνωσης και της 

διοίκησης της εκπαίδευσης, όπως και µιας καθοριστικής για την συγκρότηση της 

ταυτότητάς του σχέσης, αυτής µε την τοπική κοινωνία και το κράτος. Συγκεκριµένα 

πρόκειται για το συνδυασµό χρονολογικής και δοµικής ανάλυσης µε τη σύνδεση του 

εµπειρισµού που ενέχουν τα γεγονότα µε την ιστορία-πρόβληµα. Στο πλαίσιο αυτό, η 

µεθοδολογία µας βασίστηκε, επιπλέον, στην γόνιµη κριτική επανάγνωση της 

δευτερογενούς βιβλιογραφίας και συγχρόνως στη λειτουργική σύνδεσή της µε την 

πρωτογενή βιβλιογραφία και το εµπειρικό αρχειακό υλικό. 

Οφείλουµε, τέλος, να επισηµάνουµε ότι δεν ήταν στις προθέσεις µας µια γραµµική 

και µονολογική εξέλιξη της κωδικοποίησης και επεξεργασίας του υλικού η οποία 

µοιραία θα παραγνώριζε στην πορεία το θεωρητικό πλαίσιο και τη δευτερογενή 

βιβλιογραφία. Αντίθετα, η συχνή αναδροµή στη βιβλιογραφία και το θεωρητικό 

πλαίσιο, όσο και στα ήδη επεξεργασµένα δεδοµένα αποτέλεσε την δική µας εκδοχή του 

ερµηνευτικού κύκλου και αυτήν επιχειρήσαµε να ακολουθήσουµε µη παραγνωρίζοντας, 
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 Ματθαίου ∆ηµήτρης, Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης, Θεωρήσεις και ζητήµατα, Αθήνα, 1997, σελ. 
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όµως, µια θεµελιώδη αλήθεια της ιστορίας: «ακόµα και το καταγεγραµµένο παρελθόν 

αλλάζει στο φως της ιστορίας που ακολουθεί»
62

. 

 

1.7. Περιορισµοί και ανασχέσεις
63

 

 

 Χρειάστηκε, σίγουρα, η καταβολή σηµαντικής προσπάθειας για να αναπλαστεί, 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, το παρελθόν, ν’ ανασυντεθούν οι ποικίλες πληροφορίες, να 

ενταχθεί το στιγµιαίο αυτό αποτύπωµα του χρόνου πάνω στα έγγραφα σε ένα πλαίσιο 

µε διάρκεια, να δοθεί στις διάσπαρτες µαρτυρίες ζωή, κίνηση και χρόνος, ένας 

καινούργιος χρόνος άλλης υφής, ο χρόνος όχι της διεκπαιρεωτικής αλλά της 

µετασχηµατιστικής ιστορίας. Οι σχετικές προσπάθειες εντείνονταν όσο στη διερεύνησή 

µας ανέκυπταν και ορισµένοι περιορισµοί οι οποίοι ήταν ποσοτικά και ποιοτικά 

σηµαντικοί. 

Στο πλαίσιο αυτών των περιορισµών, κατέστη ιδιαίτερα δυσχερής η εξασφάλιση 

της συστηµατικής ανάλυσης των ερευνητικών υποθέσεων. Η διατύπωση υποθέσεων µε 

βάση την περιορισµένη ελληνική βιβλιογραφία και η στήριξή τους, ως εκ τούτου, στην 

διεθνή βιβλιογραφική έρευνα, εισήγαγε κάποιους περιορισµούς ή κατευθύνσεις στην 

εξέλιξη της ερευνητικής πρακτικής µας, καθώς δεν ήταν δυνατόν να προεκτιµήσουµε 

τις επιπτώσεις στην ίδια τη «λογική-στη-χρήση» της έρευνας. Όπως τονίζει και ο Κ. 

Τσουκαλάς, τα δανεισµένα εννοιολογικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν πρωταρχικά για 

τη µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων στις προωθηµένες αστικές κοινωνίες µπορεί να 

λειτουργήσουν σαν παραµορφωτικές διόπτρες που εµφιλοχωρούν ανάµεσα στα 

κοινωνικά φαινόµενα της περιφέρειας και στη θεωρητική σύλληψή τους
64

.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες θεωρήσαµε από τη µια µεριά ότι η µελέτη της 

τοπικής κοινωνικής δοµής θα έπρεπε να µελετηθεί µέσα από µια προοπτική η οποία 

ενέχει ρητά αναφορές στις αναπτυγµένες αστικές κοινωνίες καθώς δεν ήταν δυνατόν να 

                                           
62

 Hobsbawm E., Το παρόν ως ιστορία, ό.π., σελ. 286. 
63

 «Το γεγονός ότι εµείς οι ιστορικοί δρούµε στην γκρίζα ζώνη στην οποία η έρευνα αυτού που είναι-και 

επίσης η επιλογή αυτού που είναι- επηρεάζεται διαρκώς από το ποιοί είµαστε εµείς και τι θέλουµε να συµβεί 

ή να µη συµβεί, ανήκει στην ίδια τη φύση του επαγγέλµατός µας», Ηοbsbawm Ε., «Έχει κάνει η ιστορία 

πρόοδο;», στο Για την ιστορία, Αθήνα 1998, εκδ. Θεµέλιο, σελ. 92. Βλπ. επίσης: «Το να κατανοεί 

σηµαίνει για ένα πεπερασµένο ον να µεταφέρεται σε µια άλλη ζωή-η ιστορική κατανόηση θέτει έτσι όλα 

τα παράδοξα της ιστορικότητας. Πως όµως ένα ιστορικό ον µπορεί να κατανοήσει ιστορικά την 

ιστορία;», Ρίκερ Π., ∆οκίµια Ερµηνευτικής, Αθήνα 1988, σελ. 21. 
64

 Τσουκαλάς, Κ., Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος: η συγκρότηση του δηµόσιου χώρου στην Ελλάδα, εκδ. 

Θεµέλιο, Αθήνα 1981, σελ. 15. 
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αγνοήσουµε έναν αριθµό βασικών προσεγγίσεων έστω κι αν αυτές διατυπώθηκαν µε 

βάση τα εµπειρικά δεδοµένα που χαρακτηρίζουν ορισµένες µόνον κοινωνίες. Από την 

άλλη, κρίναµε ότι δεν µπορούσαµε να αποφύγουµε την θεώρηση των κοινωνικών 

φαινοµένων σε τοπικό επίπεδο µέχρις ότου συγκεντρωθεί ένας κρίσιµος όγκος γνώσης 

γύρω από την µελέτη της τοπικής κοινωνικής δοµής. Έτσι, τολµήσαµε στηριζόµενοι σε 

απόπειρες ερµηνείας και προσωρινές υποθέσεις την προσπάθειά µας να εντοπίσουµε 

βασικά προβλήµατα και να επεξεργαστούµε κατάλληλα εννοιολογικά εργαλεία.  

Επίσης, η ευρύτητα του χρονικού ορίζοντα που καλύπτει η έρευνά µας
65

 σε 

συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα των θεµάτων τα οποία έθεσε για µια ιστορική 

περίοδο που δεν υπάρχουν πολλές αναλύσεις προεικόνισε περιορισµούς όχι µόνο στον 

πληροφοριακό τοµέα αλλά ενδεχοµένως και στον ερµηνευτικό. Από την άλλη, ο 

γεωγραφικός της περιορισµός ενδέχεται να δηµιουργήσει και εκείνος προβλήµατα στην 

προσπάθεια γενικεύσεων.  

Με την έµφαση, όµως, τόσο στη θεωρία και τη µέθοδο όσο και στην ανάλυση των 

πραγµατολογικών δεδοµένων, µε τον εµπλουτισµό, επίσης, του φάσµατος των 

πρωτευουσών πηγών από τις δευτερεύουσες πηγές, η αποκατάσταση της σχέσης 

ανάµεσα στην κοινωνική δοµή και στην οργάνωση του σχολείου πιστεύουµε ότι έγινε 

µε την µεγαλύτερη δυνατή πιστότητα και πληρότητα στις λεπτοµέρειες και τις 

φωτοσκιάσεις της. Η ιδιαίτερη εµµονή στην προσέγγιση των πρωτευουσών πηγών, µε 

τη συχνή και αυτούσια παράθεση των κυριότερων, πιστεύουµε ότι παραπέµπει τελικά 

σε εµπεδοτικές διαδικασίες ωστικές προς την κατανόηση.  

Ακόµη, όµως, κι αν οι προαναφερθέντες περιορισµοί καταδεικνύουν τον κίνδυνο 

της ανατροπής των συµπερασµάτων της παρούσας µελέτης και της µη αποδεκτότητας 

των εκφορών µας, δεν παύει να ισχύει αυτό που ο Poppkewitz συνοψίζει σε έναν του 

αφορισµό: «η βαθύτερη και υπερβατική ποιότητα της κάθε πνευµατικής εργασίας 

λανθάνει στο ενδεχόµενο διάψευσής της!»
66

. 

 

 

                                           
65

 Ο µακρύς χρονικός ορίζοντας µπορεί βέβαια να δηµιουργεί προβλήµατα. Όµως, κατά µία άλλη άποψη 

«η µικρή χρονική διάρκεια είναι εκείνη που δεν προλαβαίνει να δώσει στέρεη ιστορική πληροφορία, πολύ 

περισσότερο κοινωνιολογική, είναι η πιο ιδιότροπη, η πιο απατηλή απ’ όλες τις διάρκειες», Braudel, F., 

1966, Lamediterranee et le monde metiterraneen a l’epoque de Philippe II, Paris a. Colin, (ελληνική 

µετάφραση: Η Μεσόγειος, Αθήνα). 
66

 Poppkewitz, S., Educational reform: rhetoric, ritual and social interest, στο Educational theory, 

Winter 1988, vol. 38, no. 1, σελ. 92. 
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1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
67

  

                                           
67

 Στην σηµερινή πραγµατικότητα της οργανωτικής ζωής όλοι χρησιµοποιούµε θεωρίες για να µπορούµε 

να καθοδηγούµε τις πράξεις µας. Η θεωρία παρέχει µια εκλογίκευση για τη λήψη µιας απόφασης. Κατά 

τους Hoy and Meskel Hoy M., (Hoy M., and miskel C., Educatonal Administration, Νew York: McGraw-

Hill, 1996, σελ. 2) η θεωρία στο πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης είναι µια σειρά αλληλένδετων 

εννοιών, προϋποθέσεων και γενικεύσεων που συστηµατικά περιγράφουν και εξηγούν τις 

συµµετρικότητες που υπάρχουν στη συµπεριφορά µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο ορισµός αυτός 

υποδηλώνει ότι η θεωρία περιλαµβάνει έννοιες, προϋποθέσεις και γενικεύσεις. Ο κυριότερος σκοπός της 

θεωρίας είναι να περιγράψει, να εξηγήσει και να προβλέψει συµµετρικότητες στη συµπεριφορά 

(Μιχόπουλος Α., Εκπαιδευτική ∆ιοίκηση, Αθήνα 1998, τ. Α΄, σελ. 15). Σε µια διαδοχική σειρά για την 

παραγωγή γνώσης στο πεδίο της εκπαιδευτικής οργάνωσης και διοίκησης θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι 

έννοιες, δηλαδή οι όροι οι οποίοι περιλαµβάνουν ένα αφηρηµένο και γενικευµένο νόηµα, συνδέονται ως 

γενικεύσεις δηλαδή ως δηλώσεις που υποδεικνύουν την αµοιβαία σχέση δύο ή περισσοτέρων εννοιών, οι 

οποίες µε τη σειρά τους φτιάχνουν µια σταθερή οµάδα από προτάσεις προβάλλοντας έτσι µια γενική 

εξήγηση του φαινοµένου της θεωρίας της οργάνωσης και της διοίκησης. Με τον καιρό και τη συνεχή 

εµπειρική υποστήριξη και απόδειξη οι γενικεύσεις αναπτύσσονται σε αρχές που εξηγούν το φαινόµενο. 
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Στην παρούσα εργασία η εκπαίδευση προσεγγίζεται και ερευνάται ως ένα 

σύστηµα
68

, ένα σύνολο δηλαδή δοµών που εµπεριέχει τα στοιχεία της παραγωγικής 

ανάπτυξης της κοινωνίας όπως, επίσης, των συγκρούσεων και των σχέσεων των 

µηχανισµών από τις οποίες έλκει την διαµόρφωση και την εξέλιξή του. Σ’ αυτές τις 

σχέσεις περιλαµβάνονται τόσο οι εξωτερικές κοινωνικές δοµές όσο και οι εσωτερικές 

οργανωτικές προϋποθέσεις του. Παρακάτω θα αποσαφινήσουµε µερικά από τα πιο 

σηµαντικά κοινωνιολογικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήµατος 

προκειµένου, στην συνέχεια, να είναι ευχερέστερη η χρήση τους στην ανάλυσή µας. Η 

εννοιολογική οριοθέτηση και αποσαφήνιση του εννοιακού τµήµατος των όρων και των 

χαρακτηριστικών αυτών γίνεται χωρίς να µας διαφεύγει της προσοχής ότι «η νοηµατική 

σταθερότητα που προσφέρει η συνάρθρωση γύρω από ένα σηµείο (π.χ. όρο) είναι µόνο 

µερική»
69

. Όπως άλλωστε αναφέρεται από τον ∆ηµάρατο
70

: «ο Αριστοτέλης όπου µεν 

και αυτός ονοµατοθέτης γίνεται, τότε το «Λέγω» τίθησιν ή το «καλώ», ότε δε 

συνειθισµένον τη παλαιά χρήσει λέγει όνοµα, τότε τίθησι το «λέγεται» ή το «καλείται» ουκ 

ανασχόµενος σφετερίσασθαι τα των παλαιών».  

 

1.1. Κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήµατος 

 

Η εκπαίδευση κατανοείται εδώ ως µερικότερος, σε σχέση µε την ευρύτερη 

παιδεία
71

, χώρος έγκυρης γνώσης. Ως µια µορφή κοινωνικής λειτουργίας, ως κοινωνικό 

                                                                                                                            
Μέσα από αυτές τις απόψεις γίνεται φανερή η αξία της θεωρίας και για την εκπαιδευτική οργάνωση και 

διοίκηση.  
68

 Ανδρέου Αποστόλης, Παπακωνσταντίνου Γιώργος, Οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, εκδ. Εξάντας, Αθήνα, 1990, σελ. 17. 
69

 Σταυρακάκης Γ., Εισαγωγή στο Ε. Laclau (µετ. Γ. Σταυρακάκης), Για την επανάσταση της εποχής µας, 

Αθήνα 1997, εκδ. Νήσος, σελ. 27. 
70

 ∆ηµάρατος, ό.π., Συγγραφική, σελ. 95, 
71

 Ο καθηγητής Ι.Σ.Μαρκαντώνης (Παραδόσεις ιστορίας της παιδείας, Εργαστήριο Πειραµατικής 

Παιδαγωγικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 1986, σελ. 3), διακρίνει ως εξής την ιστορία της 

εκπαίδευσης από την ιστορία της παιδείας: «η ιστορία της εκπαιδεύσεως αναφέρεται εις τα κατά χώρας και 

τόπους και δια των αιώνων διατυπωθέντα ή και εφαρµοσθένα προγράµµατα εκπαιδευτικής οργανώσεως, 

νοµοθεσίας και µεταρρυθµίσεως, µορφώσεως του εκπαιδευτικού προσωπικού, σχεδιασµού, ειδικής 

σκοποθεσίας και µεθοδεύσεως των διαδικασιών µορφώσεως και εκπαιδεύσεως συµφώνως προς τας κατά 

χώρας και τόπους παραδώσεις, ανάγκας, δυνατότητας και προοπτικάς αναπτύξεως […] η ιστορία της 

παιδείας τέλος, υπό τίνων ή τουλάχιστων εν µέρει ταυτιζοµένη προς την ιστορία του πολιτισµού 

διαλαµβάνει περί της διαδοχής των µεγάλων πολιτιστικών, µορφωτικών, παιδευτικών και διδακτικών 

επιτευγµάτων των διαφόρων, µάλιστα δε των πεπολιτισµένων, λαών τα οποία έτυχον παγκοσµίου 

αναγνωρίσεως και προσδιόρισαν την πνευµατικήν πορείαν της ανθρωπότητος και τους πολιτιστικο-

µορφωτικούς στόχους των επιµέρους εθνών ή της οικουµένης καθόλου». 
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και ταυτόχρονα παιδαγωγικό φαινόµενο
72

, ως κοινωνικά επιθυµητή
73

, αποδεκτή, 

επίσηµη και θεσµοθετηµένη
74

 µορφή διδασκαλίας που διεξαγόταν µέσα στα πλαίσια 

του τυπικού
75

 σχολικού συστήµατος της εποχής µε µια αυστηρά καθορισµένη 

παιδαγωγική διαδικασία. Ο µηχανισµός αυτός λειτουργούσε µέσα από οργανωτικούς 

σχηµατισµούς διαµεσολαβητικά
76

 και γραφειοκρατικά και κάτω από µια ορισµένη προς 

τούτο εποπτεύουσα αρχή για την επίτευξη συγκεκριµένων σκοπών. Ο όρος «σύστηµα» 

είναι γενική έννοια που προσαρµόζεται σε όλες τις επιδράσεις της ζωής. Κατά µια 

άποψη «σύστηµα» είναι σύνολο λειτουργικών στοιχείων, κάθε ένα από τα οποία 

επιτελεί το δικό του επιµέρους έργο, όλα δε µαζί συλλειτουργούν, συνεργάζονται και 

αλληλοεπηρεάζονται για την πραγµατοποίηση ενός ή περισσότερων αντικειµενικών 

σκοπών
77

. Με βάση τον ορισµό αυτό µπορούµε να πούµε ότι εκπαιδευτικό σύστηµα
78

 

είναι ένα πλήθος στοιχείων (άνθρωποι, σχολικές µονάδες, προγράµµατα, διδακτικές 

µέθοδοι κ.τ.λ.), κάθε ένα από τα οποία επιτελεί το δικό του έργο, ενώ όλα µαζί 

συλλειτουργούν, συνεργάζονται και αλληλοεπηρεάζονται, για την επίτευξη των σκοπών 

της εκπαίδευσης. Κατά άλλους
79

 ως εκπαιδευτικό σύστηµα ορίζεται ένα συναφές 

σύνολο δοµών, που έχει σκοπό από τη µια πλευρά την πνευµατική ανάπτυξη, δηλ. τη 

γνωστική, και µέσα απ’ αυτή την επαγγελµατική και κατά προέκταση παραγωγική 

ανάπτυξη µε την προετοιµασία του κοινωνικού συνόλου για την αγορά εργασίας και 

                                           
72

 Ηλίτσεφ, Λ.-Φεντοσέγιεφ Π., Φιλοσοφικό εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, τ. 22, σελ. 310. Η λέξη «φαινόµενο» 

χρησιµοποιείται εδώ µε την κυριολεκτική της σηµασία. Υποδηλώνει αυτό που φαίνεται, αυτό που 

υποπίπτει στις αισθήσεις µας, και δεν έχει καµιά σχέση µε µεταφυσικές ερµηνείες ή συµβολικές 

σηµασίες. ∆εν εννοεί κάτι σαν κι αυτό που υπάρχει και υποκρύπτεται πίσω από τα πράγµατα, αλλά αυτά 

τα ίδια τα πράγµατα, βλπ. Πυργιωτάκης, Ι., Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήµη, εκδ. Ελληνικά 

Γράµµατα, Αθήνα 1999, σελ. 116.  
73

 Μπόττοµορ, Τ., Κοινωνιολογία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, σελ. 139. 
74

 Πεζµαζόγλου Σ., Εκπαίδευση και ανάπτυξη στην Ελλάδα-το ασύµπτωτο µιας σχέσης, εκδ. Θεµέλιο, 

Αθήνα1987, σελ. 41. 
75

 Κιτσάκης, Α., Κοινωνικά δοκίµια, σσ. 134-139. 
76

 Αναφερόµαστε στο διαµεσολαβητικό ρόλο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της γνωσιοπαραγωγικής 

της λειτουργίας, στη διαδικασία ιδεολογικοπολιτιστικής αναπαραγωγής. Κάτω από αυτό το πρίσµα η 

γνώση συσχετίζεται µε πειθαρχικές τεχνικές όπως: της άντλησης της πληροφορίας, που συµπεριλαµβάνει 

δοκιµασίες εξέτασης και αξιολόγησης στα πλαίσια του σχολικού ή άλλων µηχανισµών, της µετάγγισης, 

που υποδηλώνει τις ρητές και άρρητες προσπάθειες µετάδοσης γνώσης για την παραγωγή µιας ορισµένης 

υποκειµενικότητας. Ο εντοπισµός τους επιχειρείται µέσα από την ανατοµία της εσωτερικής οργάνωσης 

και λειτουργίας του σχολείου. Βλπ. Σολωµών, Ι., «Πειθαρχία και γνώση: εισαγωγικές σηµειώσεις» στο 

Σολοµών, Ι., και Μουζέλης, Γ., (επιµ.), Πειθαρχία και γνώση, ΕΜΕΑ, Αθήνα 1994, σσ. 7-10.  
77 Κοντέση Μ.Κ., ∆ηµοσιοδιοικητικά Πληροφορικά συστήµατα Βασισµένα στον Η/Υ, Αθήνα 1992. 

Εισήγηση για την ενότητα της πληροφορικής του Σεµιναρίου ∆ιοίκησης Ανθρώπινου παράγοντα - ολικής 

ποιότητας του προγράµµατος του Ε.Κ. ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. 
78

 Σαΐτης Χρ., Βασικά Θέµατα της Σχολικής ∆ιοίκησης, Αθήνα 1994, σελ. 47. 
79

 Ανδρέου Α. και Παπακωνσταντίνου Γ., Εξουσία και Οργάνωση - ∆ιοίκηση του Εκπαιδευτικού 

Συστήµατος, Εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 1994, σελ. 31, 32. 
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από την άλλη πλευρά την πολιτιστική αναβάθµιση που εµπεριέχει το στοιχείο των 

σχέσεων και των συγκρούσεων µεταξύ των δοµών του από τις οποίες πηγάζει και η 

εξέλιξή του. Με άλλα λόγια, εκπαιδευτικό σύστηµα σηµαίνει τη συστηµατική παιδεία, 

που παρέχεται µέσω κοινωνικών οργανισµών
80

 (σχολείων ή σχολικών µονάδων). 

Κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα, λοιπόν, αποτελείται από µια σειρά σχολικών 

µονάδων, που συνδέονται µεταξύ τους µε γενικούς σκοπούς και αναπτύσσονται από τη 

µια βαθµίδα στην άλλη, έτσι ώστε να προβλέπεται η συµπλήρωση της µιας για την 

είσοδο στην άλλη, ταυτόχρονα όµως και το κάθε σχολείο της µιας βαθµίδας να διατηρεί 

την αυτοτέλειά του, δηλαδή να έχει ίδιους σκοπούς. Η ιδιαιτερότητα του κάθε 

εκπαιδευτικού συστήµατος προσδιορίζεται αφενός από τα έκδηλα και εξωτερικά 

στοιχεία του, που είναι η δοµή, η οργάνωση και λειτουργία του και αφετέρου από την 

υπάρχουσα εκπαιδευτικο-παιδαγωγική ιδεολογία, που αποτελεί τον κεντρικό άξονα της 

φιλοσοφικής του υποδοµής. Η δοµή (διάρθρωση) του εκπαιδευτικού συστήµατος 

περιλαµβάνει τις εκπαιδευτικές βαθµίδες, ενώ η οργάνωση και λειτουργία του τα 

προγράµµατα σπουδών, τις διδακτικές µεθόδους, τους διδακτικούς στόχους, τις 

µεθόδους οργάνωσης της τάξης και του µαθήµατος κ.ά.
81

. Ο όρος εκπαιδευτικό 

σύστηµα, συναντάται συχνά και ως σχολικό σύστηµα, που προσιδιάζει όµως ιδιαίτερα 

στο χώρο της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

 Στην έρευνα µας προσπαθούµε να κατανοήσουµε το εκπαιδευτικό σύστηµα 

µέσα από την κατανόηση της φύσης της ίδιας της κοινωνίας
82

. Συνεπώς, η εκπαιδευτική 

οργάνωση και διοίκηση στην ιστορική της διάσταση δεν µπορεί να διερευνηθεί 

ικανοποιητικά παρά µόνο µε την ανάλυση του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης και 

της αλληλεπίδρασής της µε το σύστηµα εξουσίας. Η µεταβίβαση γνώσης που 

προέκυπτε από µια αντικειµενική κοινωνική αναγκαιότητα διαρθρωνόταν µέσα στο 

σχολείο γύρω από ποικίλες κανονιστικές ρυθµίσεις µε βάση τις οποίες η εκάστοτε 

εξουσία διευκόλυνε, υπονόµευε, εξέτρεπε ή αναπροσανατόλιζε τη γνώση αυτή, 

σύµφωνα µε εξωσχολικές οικονοµικές, ιδεολογικές ή πολιτικές απαιτήσεις. Έτσι, το 

σχολείο µέσα στον ιστορικό χρόνο και η µαθητεία σ’ αυτό δεν πραγµάτωνε απλώς 

µερικές αυτόνοµες λειτουργίες, αλλά, αντίθετα, συνιστούσε ένα «πολύπλοκο πλέγµα 
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πολυάριθµων λειτουργιών, που βρίσκονταν σε διαρκή µεταξύ τους αλληλεπίδραση»
83

. 

Μέσα στον ιστορικό χρόνο, το εκπαιδευτικό σύστηµα επηρέαζε και παράλληλα 

ακολουθούσε στενά την διάρκεια και τις εξελίξεις της κοινωνικής δοµής
84

. Υπήρχε 

πάντα µια βαθιά εσωτερική συνοχή και αλληλεξάρτηση ανάµεσα στον τρόπο 

παραγωγής, τον τύπο της κοινωνίας
85

 και την οργανωτική και διοικητική δοµή της 

εκπαίδευσης και γενικά την ακολουθούµενη κάθε φορά εκπαιδευτική πολιτική. Συγγενή 

έννοια της Εκπαιδευτικής Πολιτικής και δη της εφαρµοσµένης εκδοχής της τελευταίας 

είναι και η Εκπαιδευτική Μεταρρύθµιση η οποία γίνεται αντιληπτή ως ένα αγώνισµα το 

οποίο αποτελεί προιόν του πολιτικού αγώνα και των συναρτώµενων µε αυτόν 

ιδεολογιών, των τεχνολογιών ελέγχου, της σχετικής αυτονοµίας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, αλλά και των συναλλαγών και διαπραγµατεύσεων που συντελούνται στο 

πλαίσιο του Κράτους ανάµεσα σε οµάδες µε διαφορετικά συµφέροντα και 

προσανατολισµούς δεδοµένων των ρηµατικών πρακτικών της εξουσίας
86

. Οι 

εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις συµβάλλουν στην διαµόρφωση της εκπαίδευσης ως 

κοινωνικού και πολιτικού συστήµατος αλλά και όρου συγκρότησης της εξουσίας και 

του κράτους.  

Ήδη από τα προαναφερθέντα έχουν θιγεί τα θέµατα της κοινωνικής δοµής και της 

σχέσης συµβάντος και δοµής µέσα στην κοινωνική πραγµατικότητα. Σε αυτές τις δύο 

έννοιες άλλωστε, καταφεύγουµε συχνότατα στα πλαίσια της έρευνάς µας. Μιλώντας, 

λοιπόν, για κοινωνική πραγµατικότητα έχουµε κατά νου ότι υπάρχει µια κοινωνικά 

αλλά και συµβολικά δοµηµένη πραγµατικότητα (social structure of reality)
87

. Αυτή η 

πραγµατικότητα µέσα από τους τρόπους µε τους οποίους διαµορφώνεται η σκέψη του 

ατόµου επηρεάζει τη δράση ατόµων και οµάδων. Η δράση αυτή κατασκευάζει, στη 

συνέχεια, την κοινωνική πραγµατικότητα. Η εξωτερικότητα εσωτερικεύεται και η 

εσωτερικότητα εξωτερικεύεται. Συνακόλουθα, η κοινωνική δοµή δεν µπορεί να 

θεωρηθεί υπερβατικό σχήµα µε τις ιδιότητες του Αιώνιου και του Απόλυτου. Ένας 

κοινωνικός σχηµατισµός γίνεται αντιληπτός ως ένα σύστηµα σχέσεων, δυνάµεων και 
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νοηµάτων µεταξύ κοινωνικών οµάδων και τάξεων σε κάθε ιστορικό επεισόδιο. Κατά 

συνέπεια, οι κοινωνικές δοµές θεωρούνται ως απλά µεταβαλλόµενα προϊόντα της 

ιστορίας και όχι ως αιώνιες και αµετάβλητες αρχές. Προς επίρρωση των παραπάνω 

λειτουργεί και το γεγονός ότι τόσο οι δοµές, οι θεσµοί και τα εκπαιδευτικά συστήµατα, 

όσο και τα ίδια τα υποσυστήµατα υφίστανται µετασχηµατισµούς. Άλλωστε, ας µην 

ξεχνάµε ότι µια σειρά προσπαθειών διευρυµένου µετασχηµατισµού του οργανωτικού 

και διοικητικού πλαισίου ενός θεσµού (αυτού της εκπαίδευσης) βρίσκεται στο 

επίκεντρο της έρευνάς µας.  

Σε σχέση µε την κοινωνική δοµή, εξετάζουµε και την έννοια του κοινωνικού 

στρώµατος καθώς γίνεται πια όλο και περισσότερο κατανοητό ότι στον πυρήνα της 

ανάλυσής µας βρίσκεται η σύλληψη πως η κοινωνία απαρτίζεται από κοινωνικά 

στρώµατα µε διαφορετικά και ανταγωνιστικά συµφέροντα. Η βασική µεταξύ τους 

διαφορά έγκειται στην άνιση δυνατότητα απόκτησης και κατοχής οικονοµικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών αγαθών, στοιχεία τα οποία διαµορφώνουν, άλλωστε, την 

κοινωνική τους θέση. Η ανισότητα αυτή δοµεί ιεραρχικά την κοινωνία και δηµιουργεί 

συγκεκριµένα διοικητικά και οργανωτικά σχήµατα σε όλους τους χώρους µε ανάλογες 

σχέσεις εξουσίας ή ηγεµονίας. Οι κοινωνικές τάξεις βρίσκονται σε συγκρουσιακές 

σχέσεις οι οποίες παίρνουν συγκεκριµένο περιεχόµενο και ειδική κατεύθυνση ανάλογα 

µε το πεδίο (shamp) µέσα στο οποίο εκδηλώνονται (πολιτικό, οικονοµικό, σχολικό, 

θρησκευτικό κ.λ.π.). 

 Ως κοινωνικό στρώµα, λοιπόν, θεωρούµε εδώ το σύνολο εκείνων που κατέχουν 

την ίδια ή περίπου την ίδια κοινωνική θέση (status) και ως κοινωνική στρωµάτωση τη 

διαδικασία χαρακτηρισµού και ιεραρχικής κατάταξης των κοινωνικών στρωµάτων είτε 

έχουν αναπτυχθεί σ’ αυτά χαρακτηριστικά ταξικότητας είτε όχι. Η δεσπόζουσα 

κοινωνιολογική θεώρηση για την κοινωνική στρωµάτωση χρησιµοποιείται εδώ για να 

περιγραφεί µια κοινωνική κατάσταση στην οποία τα κοινωνικά υποκείµενα ως άτοµα, 

οικογένειες ή οµάδες ιεραρχούνται µε βάση τη δυνατότητα προσπέλασης σε θέσεις που 

εξασφαλίζουν οικονοµικά προνόµια, δύναµη και κύρος. Έτσι, η κοινωνική στρωµάτωση 

θεωρείται ως αποτέλεσµα της κοινωνικής αναπαραγωγής, του τρόπου δηλαδή ένταξης 

των υποκειµένων στον ιεραρχηµένο κοινωνικό καταµερισµό εργασίας
88

.  
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Σε µεγάλη συνάφεια µε τον όρο του κοινωνικού στρώµατος είναι η θεωρία της 

κοινωνικής αναπαραγωγής η οποία αποτελεί σηµαντικό µέρος της ευρύτερης 

θεωρητικής προβληµατικής που γονιµοποιεί και υποθεµελιώνει την συλλογιστική µας. 

Η συλλογιστική αυτή µελετήθηκε παράλληλα µε το προϋπάρχον πραγµατολογικό υλικό 

και οδήγησε στο θεωρητικό σχήµα της αντιστοιχίας των εκπαιδευτικών και των 

κοινωνικών ιεραρχήσεων. Το σχήµα αυτό βασίζεται στις δοµικές θεωρίες και στις 

θεωρίες της αναπαραγωγής και της σύγκρουσης που αναπτύχθηκαν µέσα στα πλαίσια 

της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Συγκρούσεις συµβαίνουν γύρω από το σχολείο, 

σύµφωνα µε τον Charlot, επειδή το τελευταίο «εκτίθεται στις αιφνίδιες οικονοµικές 

διακυµάνσεις, στη ρευστότητα των συνθηκών απασχόλησης, στις αποκλίνουσες ή 

αντιφατικές διεκδικήσεις των διαφόρων τοµέων της οικονοµίας»
89

.  

Η υιοθέτηση στοιχείων κοινωνικής στρωµάτωσης στα κοινωνικο-πολιτιστικά 

περιβάλλοντα εξηγεί πολλά φαινόµενα και γεγονότα τα οποία δεν εξηγούνται από άλλες 

θεωρίες ή τις πιο πολλές φορές αποξενώνονται ως πρόβληµα διαφοράς. Στις 

περισσότερες θεωρητικές αναλύσεις, η ιεραρχηµένη κοινωνία είναι καταρχήν αποδεκτή 

χωρίς αµφισβήτηση. Ο κοινωνικός, λοιπόν, ρόλος του σχολείου µπορεί σε σηµαντικό 

βαθµό να συνοψιστεί στις επιλεκτικές, στις προσανατολιστικές ή στις αναπαραγωγικές 

του λειτουργίες στο πλαίσιο της διαδικασίας του κοινωνικού καταµερισµού της 

εργασίας. Οι λειτουργίες αυτές εντάσσονται σε ένα πλέγµα αρχών οικονοµικής 

οργάνωσης και κοινωνικής πρακτικής που ευνοούν την αυξηµένη παρέµβαση του 

πολιτικού στοιχείου στους µηχανισµούς απόσπασης και άνισης ιδιοποίησης του 

κοινωνικού πλεονάσµατος µέσα και από το νοµιµοποιητική φίλτρο των 

διαπιστευτηρίων του σχολείου. Η παιδαγωγική, άλλωστε, είτε ως θεσµοποιηµένος 

λόγος είτε ως αυθόρµητη αντίληψη κοινωνικών φορέων για την εκπαίδευση 

διασταυρώνεται ποικιλότροπα µε την κοινωνική κατάσταση και εκφράζει πολλαπλά 

ιδεολογήµατα για το σχολείο. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής 

οργάνωσης και διοίκησης όπως και εκείνα των παιδαγωγικών πρακτικών θα πρέπει να 

επισηµαίνονται και να ερµηνεύονται όχι ως απλό παράγωγο της οποιασδήποτε 

πολιτικής εξουσίας ή των κοινωνικών σχέσεων, αλλά ως αποτέλεσµα µιας περίπλοκης 
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αιτιότητας µεταξύ υποδοµής και υπερδοµής όπου θα αναδεικνύεται ο καθοριστικός 

ρόλος των παραγωγικών δυνάµεων και των παραγωγικών σχέσεων σε συνάρτηση
90

.  

 

1.2. Οργανωτικά και διοικητικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήµατος 

 

Η τυχών υιοθέτηση της αντίληψης της λειτουργικότητας και της 

αποτελεσµατικότητας
91

 του εκπαιδευτικού συστήµατος θα µας οδηγούσε σε µια 

ουδετερότητα και στην απόκρυψη του ρόλου της διοίκησης και της εποπτείας της 

εκπαίδευσης. Το ίδιο θα ίσχυε και αν βασιζόµασταν στις αντιλήψεις του διοικητικού 

δικαίου καθώς και στην απλή παρακολούθηση της εξέλιξης των διοικητικών σχηµάτων. 

Εποµένως, στην παρούσα εργασία θα στηριχθούµε περισσότερο στην µελέτη του 

βαθµού αυτονοµίας που έχουν ορισµένες µεταβλητές στο εσωτερικό του εκπαιδευτικού 
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απολογισµού µεταξύ της συνολικής ωφέλειας, που προκύπτει από την πραγµάτωση του σκοπού της 

οργάνωσης και του κόστους που προκύπτει από τη συνδυασµένη χρησιµοποίηση υλικών µέσων και 
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λειτουργία της οργάνωσης καταλήγει στην ολοκληρωµένη εκπλήρωση του σκοπού της, µέσα στο 

χρονικό διάστηµα που είναι εντελώς αναγκαίο. Αντίθετα σχετική θεωρείται η αποτελεσµατικότητα που 

καλύπτει µόνο την πρώτη διάσταση, δηλαδή την ολοκληρωµένη εκπλήρωση του σκοπού.  
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συστήµατος, της έκτασης που οι µεταβλητές αυτές υπόκεινται σε διαµόρφωση από 

εξωτερικούς παράγοντες καθώς και της εκχώρησης εξουσιών και δικαιωµάτων στο 

πλαίσιο της ιεραρχίας.  

Στο µεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας της εκπαίδευσης οι σχέσεις πολιτικής και 

κρατικής εξουσίας, οικονοµίας και εκπαίδευσης αποτελούν συνιστούν σηµαντικό 

παράγοντα µεταβολών. Η ιστορικότητα της εξουσίας που παίρνει τις πρωτοβουλίες και 

τα µέσα που µεταχειρίζεται στο πεδίο της διοίκησης και της εποπτείας της εκπαίδευσης 

στο οποίο και εκδηλώνεται προκύπτουν όχι από την ανάγκη εφαρµογής ενός 

αφηρηµένου µοντέλου, αλλά από την συγκεκριµένη ιστορική εξέλιξη, η οποία τα 

επαληθεύει.  Σύµφωνα µε όσα έχουµε ήδη αναφέρει, η εκπαίδευση αποτελεί µέρος ενός 

όλου κοινωνικού υπερσυστήµατος που συναποτελείται από το πολιτικό, το 

οικονοµικό
92

, το κοινωνικό κ.λ.π. Τα συστήµατα που επηρεάζουν άµεσα και 

αποφασιστικά τη λειτουργία του σχολικού υποσυστήµατος είναι κυρίως το πολιτικό, το 

ιδεολογικό (αλυτρωτισµός, εθνική ολοκλήρωση κ.λ.π.) και το οικονοµικό. Θα 

καθορίζαµε µονολεκτικά την µορφή επηρεασµού του πολιτικού συστήµατος σαν 

«κατευθύνσεις» ενώ του οικονοµικού σαν «απαιτήσεις». Ο επηρεασµός αυτός ή 

καλύτερα η παρεµβατική δύναµη που προκαλεί διαρθρωτικές τροποποιήσεις στην 

εκπαίδευση ονοµάζεται εξουσία. Η εξουσία, δηλαδή η δυνατότητα ως δικαίωµα ή/και 

ως ισχύς να επιβάλλει κανείς τη θέλησή του σε άλλους είναι ένα από τα βασικότερα 

στοιχεία στην ανάλυση του φαινοµένου της λήψης αποφάσεων στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα. Και εκπαιδευτική απόφαση είναι η συνειδητή έκφραση της βούλησης ή της 

επιλογής µιας ενέργειας από ένα µονοµελές ή συλλογικό όργανο της εκπαίδευσης που 

έχει τη σχετική εξουσία (αρµοδιότητα ή εξουσιοδότηση) για να εκφράσει αυτή τη 

βούληση η οποία ανάλογα µε τη µορφή και το όργανο που αποφασίζει, στοχεύει στην 

επίτευξη ενός στόχου
93

. Παρακάτω θα διαπραγµατευτούµε τον τρόπο οργάνωσης και 

διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος έχοντας κατά νου αυτήν ακριβώς την εξουσία 

λήψης αποφάσεων και τον τρόπο οργάνωσης του πολιτικού και του οικονοµικού 

συστήµατος.  

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι αποδεχόµαστε όχι µόνο την ανάπτυξη των κοινωνικών 

σχέσεων εντός του εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά και την παρεµβατική δράση της 
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εξουσίας είτε αυτή ήταν η Κοινοτική Αυτοδιοίκηση στην περίπτωση της ύστερης 

τουρκοκρατίας είτε η Κρητική Πολιτεία την περίοδο της αυτονοµίας. Η 

παρεµβατικότητα αυτή της κρατικής εξουσίας εκδηλώνεται µε την καταστροφή του 

προηγούµενου προαστικού θεσµικού πλαισίου εποπτίας και διοίκησης και την 

δηµιουργία νέων θεσµών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανάπτυξης του νέου 

τρόπου παραγωγής. Η εκπαίδευση, συνεπώς, ήταν και παραµένει πολιτική πράξη
94

 

σύµφωνα µε τη συλλογιστική µας. Η εξουσία ως όργανο στα χέρια ενός κοινωνικού 

στρώµατος συνιστά, άλλωστε, και εκείνη ένα κοινωνικό φαινόµενο το οποίο επεµβαίνει 

στην παραγωγή, αναπαραγωγή και κρυστάλλωση των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής 

σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα συµφέροντα της κοινωνικής τάξης που την ελέγχει
95

. Η 

εξουσία αυτή έχει τη δυνατότητα να προκαλεί διαρθρωτικές τροποποιήσεις στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα (µεταρρυθµίσεις) συµβάλλοντας έτσι στο ξεπέρασµα των 

παλιών οργανωτικών και διοικητικών δοµών από νέες πιο εξελιγµένες και συνεπώς 

στην κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις. Συνεπώς, οι 

οργανωτικές και διοικητικές επιλογές που γίνονται στον τοµέα της εκπαίδευσης είναι 

συνειδητές πράξεις που τις καθορίζουν πολιτικοί, ιδεολογικοί και οικονοµικοί 

παράγοντες στην αλληλεπίδραση που ασκούν διάφορες οµάδες και υποοµάδες µέσα σε 

µια κοινωνία.  

Με βάση την παραπάνω συλλογιστική, το εκπαιδευτικό σύστηµα προσεγγίζεται 

ως ένας χώρος στον οποίο αναφέρονται οι σχέσεις εξουσίας που ισχύουν στην κοινωνία 

και ο τονισµός πέφτει κυρίως στις κοινωνικές διαµορφωτικές διαδικασίες. Ο ρόλος της 

εξουσίας εδώ είναι σηµαντικός. Από τη µια µεριά, η εξουσία ενδιαφέρεται για την 

αρµονική και σύγχρονη ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήµατος σε σχέση µε το 

κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα. Η αναπτυξιακή αυτή πορεία συνιστά µια διαδικασία 

δύσκολη για την εξουσία αφού η τελευταία θα πρέπει να διαλύει εµπόδια, να 

παρακολουθεί τις κινήσεις του κοινωνικού συνόλου να νοµοθετεί κ.λ.π. Από την άλλη, 

η εξουσία του εκπαιδευτικού συστήµατος φροντίζει για την ορθολογική άσκηση του 

ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος ώστε να είναι λιγότερο αντιπαραγωγικό. Ο 

ιεραρχικός αυτός έλεγχος µπορεί να αφορά την ορθή ερµηνεία και εφαρµογή των 

κανόνων δικαίου κατά τη λήψη διαφόρων αποφάσεων, την διερεύνηση του σκοπού της 
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διοικητικής πράξης, την προληπτική δράση πάνω σε επικείµενες διοικητικές πράξεις 

και τη κατασταλτική επενέργεια πάνω σε πράξεις στις οποίες έχει ήδη προβεί η 

διοίκηση. 

Προκειµένου, λοιπόν, η εξουσία να επιτύχει την αναπαραγωγική λειτουργία και 

την επιβολή κυρίαρχης ιδεολογίας δια µέσω του εκπαιδευτικού συστήµατος χρειάζεται 

να ακολουθήσει ορθολογικές και αποτελεσµατικές πολιτικές. Λειτουργικός κρίκος 

ανάµεσα στην εκπαίδευση και την κοινωνία συνιστά η έννοια της αποτελεσµατικότητας 

η οποία πιστοποιεί την εγχάραξη των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών στις δοµές 

του εκπαιδευτικού συστήµατος
96

. Βέβαια, η αποτελεσµατικότητα του τοπικού αλλά και 

γενικότερα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος χαρακτηρίζεται από µια 

µονοµέρεια στην λειτουργία του, η οποία συνίσταται στην πάγια ενίσχυση και τη 

συνακόλουθη κυριαρχία της ιδεολογικο-πολιτιστικής
97

 λειτουργίας εις βάρος της 

λειτουργίας της εξειδίκευσης. Είµαστε υποχρεωµένοι στα πλαίσια αυτής της έρευνας να 

έχουµε κατά νου το προαναφερθέν φαινόµενο το οποίο βρίσκεται σε αιτιώδη σχέση µε 

αυτό που χαρακτηρίζεται συνεχή «εκπαιδευτική κρίση». Θα µπορούσαµε, µάλιστα, να 

ισχυριστούµε ότι ιστορικά ισχύει κατά κόρον το αλτουσεριανό παράδοξο, σύµφωνα µε 

το οποίο ένας «ιδεολογικός µηχανισµός µπορεί να παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, έστω κι αν 

κανείς δεν δείχνει να ακούει τη µουσική του»
98

. 

 Χρειάζεται, λοιπόν, σύµφωνα µε τα παραπάνω, µια αποτελεσµατική και 

ορθολογική οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος ώστε το τελευταίο να λειτουργεί 

προς προαποφασισµένες κατευθύνσεις. Με τον όρο οργάνωση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος εννοούµε τη σχηµατική παρουσίαση της δοµής και της διάρθρωσης του 

συστήµατος αυτού
99

. Αυτό σηµαίνει ότι η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 

προϋποθέτει µια συγκεκριµένη κατεύθυνση που ορίζεται µε το σκοπό του, την 

καθιέρωση στόχων που να ανταποκρίνονται στο σκοπό και τη διατύπωση στρατηγικών 
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για την επίτευξη των στόχων αυτών. Με την έννοια αυτή, η δοµή του εκπαιδευτικού 

συστήµατος ορίζει τη µορφή και λειτουργία των δραστηριοτήτων του συστήµατος 

αυτού. Η αποτελεσµατική οργανωτική δοµή απαιτεί την εσωτερική ταξιθέτηση και 

εξισορρόπηση ενός πλήθους αντίρροπων δυνάµεων-παραγόντων που δηµιουργούνται 

από το βασικό οργανωτικό δίληµµα της ταυτόχρονης ανάγκης για οργανωτική τάξη, 

ελευθερία και αποδοτικότητα.  

Ο όρος οργάνωση ετυµολογικά πρωτοέρχεται από το ρήµα οργανώνω- τακτοποιώ 

τα µέρη ενός συνόλου ώστε να λειτουργεί κανονικά και αποτελεσµατικά. Η έννοια της 

οργάνωσης ωστόσο παρουσιάζεται µε διάφορες µορφές από τους µελετητές. Σύµφωνα 

µε µια πρώτη θεώρηση, η οργάνωση αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα 

στηριχθεί η διοίκηση
100

. Μια άλλη άποψη, η οποία προσδιορίζει τη λειτουργική έννοια 

της οργάνωσης, τη θεωρεί ως σχηµατική παρουσίαση της δοµής και της διάρθρωσης 

ενός συστήµατος, στην οποία παρουσίαση φαίνονται οι αρµοδιότητες και οι λειτουργίες 

κάθε δοµής. Μια τρίτη άποψη της έννοιας της οργάνωσης αναφέρεται στη σύνδεση και 

την αλληλεξάρτηση των δοµών ενός συστήµατος για την επιτυχία ενός αντικειµενικού 

σκοπού. Για τους επιστήµονες της µελέτης των ανθρωπίνων σχέσεων, η οργάνωση 

µπορεί να οριστεί ως ο προσχεδιασµένος συντονισµός των δραστηριοτήτων ενός 

αριθµού ανθρώπων για την επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού ή στόχου µέσα από τον 

καταµερισµό της εργασίας και των λειτουργιών και την ιεράρχηση εξουσίας και 

ευθυνών. Μια άλλη κατηγορία ορισµών της οργάνωσης είναι εκείνη η οποία συνδέει τη 

λειτουργική άποψη του συστήµατος µε το αποτέλεσµα και την επίτευξη του 

καθορισµένου στόχου. Ένας άλλος ορισµός περιλαµβάνει το σύνολο των οργάνων ενός 

συστήµατος που χρησιµοποιούνται από τη διοίκηση για τον αποτελεσµατικότερο 

έλεγχο της διοικητικής λειτουργίας.  

Από τις παραπάνω εννοιολογικές τοποθετήσεις είναι σαφές ότι παρουσιάζεται µια 

τριπλή θεώρηση της οργάνωσης: ως ενέργειας ή λειτουργίας, ως αποτέλεσµα της 

διαδικασίας οργάνωσης και ως οργανισµός. Σε κάθε περίπτωση πάντως η όποια 

εννοιολογική προσέγγιση της οργάνωσης δεν θα πρέπει να επισκιάζει σηµαντικά 

φαινόµενα που εµφανίζονται στο εσωτερικό της οργάνωσης και επηρεάζουν την 

επιζητούµενη αποτελεσµατικότητα: η οργάνωση είναι ένας κοινωνικά προσδιορισµένος 
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θεσµός και πεδίο εξουσιαστικών σχέσεων εντός του οποίου εντάσσονται οι εν όψει της 

αποτελεσµατικότητας διευθετήσεις εδραιώνοντας σχέσεις ανισότητας
101

. 

Συνεπείς προς την ριζοσπαστική θέαση του ρόλου του εκπαιδευτικού συστήµατος 

και την διασύνδεσή του µε το πλέγµα των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής και 

αναπαραγωγής το οποίο περιγράψαµε παραπάνω, θεωρούµε ότι εκτός από την 

οργάνωση και η διοίκηση είναι και εκείνη ένα κοινωνικό φαινόµενο το οποίο πέρασε 

από διάφορα στάδια και σε συνάρτηση µε την παραγωγική διαδικασία πριν 

εγκατασταθεί µε τη σηµερινή της µορφή και ενταχθεί σαν υποσύστηµα στη λειτουργία 

του κάθε υπερσυστήµατος.  

Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, είναι φανερό, ότι η διοίκηση ενός συστήµατος 

εµπεριέχει σαν έννοια τη δραστηριοποίηση των διαφόρων οργανωτικών δοµών µε 

στόχο την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει το οργανωτικό σχήµα του συστήµατος. 

Σύµφωνα µε µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση της έννοιας της διοίκησης του Γ. 

Ρούση, «η διοίκηση είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων από καθορισµένες πράξεις που 

γίνονται από τον άνθρωπο υποκείµενο της διοίκησης σε σχέση µε το αντικείµενο, µε 

σκοπό να το µεταβάλει και να πετύχει την εξέλιξή του προς έναν καθορισµένο σκοπό»
102

. 

Εξειδικεύοντας στον εκπαιδευτικό χώρο θα µπορούσαµε να πούµε ότι η διοίκηση ενός 

εκπαιδευτικού συστήµατος είναι η διαδικασία του συντονισµού ανθρώπων, 

δραστηριοτήτων και υπαρχόντων µέσων για την παροχή συγκεκριµένου εκπαιδευτικού 

έργου µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο
103

. Στο ερώτηµα ποιο είναι το περιεχόµενο της 

διοίκησης και ποια η αποστολή των λειτουργιών της κάθε διοίκησης ο K. Affanasiev
104

 

απαντά ότι εκείνο που διαφοροποιεί την µια διοίκηση από την άλλη είναι οι διοικητικές 

δραστηριότητες της συγκεκριµένης διοίκησης. Οι δραστηριότητες αυτές είναι: η 

διαδικασία λήψης απόφασης, η οργάνωση, η ρύθµιση, ο έλεγχος και η πληροφόρηση.  

Οι διάφοροι τρόποι προσέγγισης της διοίκησης είχαν, βέβαια, σαν αποτέλεσµα να 

υπάρξουν πολλές θεωρίες
105

 και σχολές γύρω από το θέµα. Η πρώτη εκπροσωπείται 
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κυρίως από τον Max Weber
106

 και στηρίζεται στην νοµικίστικη πλευρά του θέµατος που 

ουσιαστικά επικεντρώνεται στην αποχή της διοίκησης από την άσκηση πολιτικής. Η 

δεύτερη είναι η ορθολογική σχολή µε κύριο εκπρόσωπό της τον Frederick Taylor
107

 και 

στηρίζεται στην µηχανιστική οργάνωση της διοίκησης και στην συστηµατική εξέταση 

των χαρακτηριστικών που συνθέτουν µια διοίκηση. Η τρίτη, τέλος, είναι η ουµανιστική 

σχολή µε κυριότερο εκπρόσωπό της τον Elton Mayot
108

 η οποία αναφέρεται στις 

ανθρώπινες σχέσεις και τις αντιµετωπίζει σαν τη βάση της αποτελεσµατικής διοίκησης.  

Ένας άλλος τρόπος παρουσίασης των διοικητικών θεωριών είναι εκείνος που 

βασίζεται στην διάκρισή τους σε επιµέρους σχολές
109

. Μια πρώτη τέτοια θεωρία 

συγκροτεί τη λεγόµενη επιστηµονική σχολή µε ιδρυτή τον Frederick Taylor. Βασική 

αρχή της θεωρίας αυτής είναι ότι κάθε εργασία πριν πραγµατοποιηθεί θα πρέπει να 

µελετηθεί, δηλαδή θα πρέπει να καθοριστεί και η παραµικρή λεπτοµέρεια οργάνωσης 

της εργασίας αυτής από µια ειδική υπηρεσία ώστε να έχουµε τη µικρότερη δυνατή 

απώλεια χρόνου και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Μια δεύτερη σχολή είναι εκείνη 

των ανθρωπίνων σχέσεων που µελετά την ένταξη του εργαζοµένου στο χώρο εργασίας 

του και τις σχέσεις του τόσο µε τη διοικητική ιεραρχία όσο και µε τα µέσα παραγωγής. 

Η τρίτη σχολή είναι η εµπειρική η οποία στηρίζεται στην περιγραφή των διοικητικών 

προβληµάτων και στο ρόλο που παίζει η διοίκηση στην επίλυσή τους. Στην συνέχεια 

αναφέρεται η σχολή των κοινωνικών συστηµάτων που είναι µια σύνδεση των θεωριών 

της επιστηµονικής οργάνωσης και της σχολής των ανθρωπίνων σχέσεων. Η σχολή αυτή 

αντιµετωπίζει τη διοίκηση σαν έναν θεσµό και µελετά τις ανθρώπινες σχέσεις όχι µόνο 

µέσα στο χώρο εργασίας αλλά και σε σχέση µε τους άλλους κοινωνικούς χώρους. 

Τέλος, υπάρχει και η σχολή της διοίκησης, η οποία στηρίζεται στην µοντέρνα 

οργάνωση της εργασίας και στη διαχείριση των διοικητικών προβληµάτων. 

Σε ένα άλλο θεωρητικό πεδίο, το µοντέλο του ανοικτού συστήµατος αντιµετωπίζει 

το εκπαιδευτικό σύστηµα ως πολύπλοκη και πολύµορφη οργανωτική οντότητα που 

βρίσκεται σε µια διαρκή αλληλεπίδραση µε το εξωτερικό της περιβάλλον µέσα από 

µετατοπιζόµενα διαπερατά όρια
110

. Η σχέση αυτής της αλληλεπίδρασης και 
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αλληλεξάρτησης εκδηλώνεται µε την δυνατότητα που έχει το εκπαιδευτικό σύστηµα να 

λαµβάνει από το περιβάλλον εισροές (πόρους, τεχνολογία, µαθητές κ.λ.π) και να 

παρέχει σε αυτό διάφορες εκροές (γνώσεις, απόφοιτους, ικανοποίηση των ευρύτερων 

κοινωνικών και οικονοµικών αναγκών κ.λ.π.). Η εκπαίδευση ως ανοικτό σύστηµα 

δέχεται ανάδραση αναφορικά µε την αποδεκτή ποιότητα των εκροών της. Με τη 

διαδικασία της πληροφόρησης η εκπαίδευση έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζει τους 

µετασχηµατιστικούς της µηχανισµούς έτσι ώστε να παράγει υπηρεσίες µεγαλύτερης 

χρησιµότητας από όση έχουν τα προϊόντα των εισροών της. 

 Σε κάποιες περιπτώσεις, όµως, είναι δυνατόν το εκπαιδευτικό σύστηµα, 

προκειµένου να διατηρήσει µια σταθερή κατάσταση ανάµεσα στα συστατικά του µέρη, 

να αναπτύξει µια αυτορυθµιστική διαδικασία που λέγεται οµοιόσταση ή οµοιοστασία. 

Μέσα από την διαδικασία αυτή, διάφοροι ρυθµιστές ενεργούν για την εξασφάλιση µιας 

σταθερής κατάστασης µέσα στο σύστηµα. Χαρακτηριστική είναι, επίσης, και η τάση 

του συστήµατος να εξαντληθεί, δηλαδή να παύσει να λειτουργεί. Η τάση αυτή 

ονοµάζεται εντροπία. Με την πάροδο του χρόνου λειτουργίας τους ακόµη και τα 

εκπαιδευτικά συστήµατα παρουσιάζουν µια τάση κούρασης και προκειµένου να 

επιζήσουν πρέπει να εισάγουν ενέργεια από το περιβάλλον τους. Η εκπαίδευση όταν 

λειτουργεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µε τα ίδια προγράµµατα τα οποία δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης τότε λέµε ότι 

παρουσιάζει µια εξάντληση. ∆εν µπορεί να προσφέρει τίποτα στο εξωτερικό 

περιβάλλον της και συνεχώς επαναλαµβάνει τα ίδια πράγµατα.  

Βέβαια, και το περιβάλλον από την άλλη µεριά µε τις διάφορες επιµέρους 

σχηµατοποιηµένες τάσεις του (κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτικές κ.λ.π.) παρουσιάζει 

αυξηµένη συνθετότατα καθορίζοντας για το σχολείο ένα µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας. 

Όταν το περιβάλλον είναι χαµηλά οργανωµένο, όπως συνέβη κατά την περίοδο της 

ύστερης τουρκοκρατίας, δεν µπορεί να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο ελέγχου του 

σχολείου. Όµως, στην περίπτωση που είναι υψηλά οργανωµένο, όπως στην περίπτωση 

της Κρητικής Πολιτείας, το εκπαιδευτικό σύστηµα βρίσκεται αντιµέτωπο µε ένα 

σύνολο απαιτήσεων οι οποίες δρουν πολλές φορές ως παράγοντες υποκινητικής 

αλλαγής (µεταρρύθµισης) προκειµένου το εκπαιδευτικό σύστηµα να καλύψει τις 

παρουσιαζόµενες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου
111

. Μετά την αναγνώριση του 
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προβλήµατος και την εξακρίβωση των αιτίων του, η εστίαση της οργανωτική αλλαγής 

µπορεί τότε να εντοπιστεί στον ανασχεδιασµό των εργασιακών καθηκόντων, στην 

αναδιατύπωση των αναλυτικών προγραµµάτων, στην αναδιάταξη της διοικητικής 

τυποποίησης, της ιεραρχικής µορφολογίας, της τυπικής δοµής και των χαρακτηριστικών 

των µελών της προσωπικής βάσης του συστήµατος ( τρόπος διορισµών, µεταθέσεων 

κ.λ.π).  

Αναφορικά µε την µέθοδο άσκησης της διοίκησης και τις διαστάσεις της 

οργανωτικής δοµής οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι εκείνες εξαρτώνται άµεσα από το 

ιδεολογικό πλαίσιο της εξουσίας και από τους στόχους που επιδιώκει αναφορικά µε τον 

έλεγχο της εξέλιξης της κοινωνίας. Οι πιο βασικές από τις διαστάσεις αυτές είναι η 

συγκέντρωση και εκχώρηση της εξουσίας, η διαίρεση της εργασίας και η διοικητική 

τυποποίηση
112

. 

 Μια πρώτη διάκριση της οργάνωσης της διοίκησης αφορά, λοιπόν, το 

συγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης. Η συγκέντρωση είναι ένας τρόπος ύπαρξης του 

κράτους και σηµαίνει την ύπαρξη µιας εξουσίας, µιας κυβέρνησης, ενός µοναδικού 

κράτους ή µιας νοµοθεσίας και την ύπαρξη µιας διοίκησης. Έτσι, λοιπόν, η 

συγκέντρωση µπορεί να είναι πολιτική και διοικητική. Σηµαντικό στοιχείο ενός 

συγκεντρωτικού συστήµατος είναι ο βαθµός εξουσίας που διαθέτει η µοναδική εξουσία 

και ο βαθµός εξάρτησης των άλλων δοµών και εξουσιών στο σύστηµα. Ουσιαστικά δεν 

υπάρχει καµία άλλη δοµή εξουσίας µε αρµοδιότητες καθώς όλες είναι υποταγµένες στη 

µοναδική κεντρική εξουσία. Πολιτικά, συγκέντρωση είναι η δηµιουργία ενός κεντρικού 

συντονισµού και µοναδικότητας µέσα στη διοίκηση του κράτους η οποία εξασφαλίζεται 

από το σχηµατισµό µιας ιεραρχίας. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση εµπεριέχει την 

ιεραρχία, την οργανωµένη διοίκηση
113

.  

Με τον όρο, λοιπόν, συγκεντρωτικό σύστηµα εννοούµε ότι η κεντρική διοίκηση, 

δηλαδή τα κεντρικά διοικητικά όργανα, λαµβάνουν αποφάσεις για υποθέσεις που 

αφορούν το κέντρο και την περιφέρεια. Η κεντρική διοίκηση διαθέτει αποφασιστική 

αρµοδιότητα για κάθε είδους διοικητικές υποθέσεις, έστω και αν αυτές είναι καθαρά 

τοπικής σηµασίας. Συγκέντρωση σηµαίνει ότι η εξουσία σε µια οργάνωση είναι 

συγκεντρωµένη στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα, ενώ η αποκέντρωση έχει ακριβώς την 
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αντίθετη έννοια, δηλαδή η εξουσία (αποφασιστική αρµοδιότητα) κατανέµεται στα 

χαµηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας. «Στην πραγµατικότητα, οι δύο έννοιες ορίζουν δύο 

άκρα ενός συνεχούς, που µετρά το αυτό µέγεθος». Κατά συνέπεια εκείνο που έχει 

σηµασία είναι ο βαθµός συγκέντρωσης της εξουσίας στα διάφορα όργανα µέσα σε µια 

οργάνωση. Σύµφωνα µε το συγκεντρωτικό σύστηµα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, η 

λειτουργία όλων των κρατικών υπηρεσιών εξασφαλίζεται από την κεντρική κρατική 

εξουσία, δηλ. η κεντρική διοίκηση διαθέτει την αποφασιστική αρµοδιότητα για κάθε 

είδους διοικητικών υποθέσεων
114

. Θεµελιακό στοιχείο ενός συγκεντρωτικού 

συστήµατος είναι ο βαθµός εξουσίας που διαθέτει η µοναδική εξουσία και ο βαθµός 

εξάρτησης των άλλων δοµών και επιµέρους εξουσιών του συστήµατος από την 

κεντρική εξουσία. Όλες οι δοµές εξουσίας είναι «υποταγµένες στη µοναδική κεντρική 

εξουσία»
115

. «Αυτή η δοµή οδηγεί ανεπιφύλακτα στην αυταρχική άσκηση εξουσίας και 

στην αυταρχική ρύθµιση των αντιθέσεων µεταξύ της µοναδικής εξουσίας και του συνόλου 

του κοινωνικού σώµατος»
116

.  

Από νοµική άποψη, κατά το συγκεντρωτικό σύστηµα οι αποφασιστικές 

αρµοδιότητες στο κάθε θέµα διοικητικής ενέργειας, έστω και για ζητήµατα 

περιφερειών, έχουν ανατεθεί από το νόµο στα διοικητικά όργανα του κέντρου, στους 

υπουργούς. Τα κύρια πλεονεκτήµατα της συγκεντρωτικής διοίκησης είναι η δηµιουργία 

ενιαίας οργανωτικής σκέψης και δράσης, η επίτευξη οµοιόµορφου και συνεχούς 

ελέγχου και «η εξοικονόµηση εργατικού δυναµικού και υλικών πόρων»
117

. Επίσης, η 

συγκέντρωση της εξουσίας στην κορυφή της διοικητικής πυραµίδας διευκολύνει το 

συντονισµό των αποφάσεων και των ενεργειών της οργάνωσης και επιτυγχάνει την 

οµοιοµορφία των πολιτικών συµπεριφορών, αφού αυτές καθορίζονται από ένα ενιαίο 

κέντρο. Κατά το συγκεντρωτικό σύστηµα τα ανώτατα στελέχη, από τη θέση τους, έχουν 

µια γνώση του συνόλου των ζητηµάτων και παραγόντων και συνεπώς µια σφαιρική 

θεώρηση της οργάνωσης, γεγονός που τους επιτρέπει να λαµβάνουν στρατηγικές 

αποφάσεις µε συνοχή. Σε καταστάσεις κρίσης όπου απαιτείται ισχυρή ηγεσία και άµεση 

αντίσταση της οργάνωσης σε απρόσµενες καταστάσεις, η συγκέντρωση της εξουσίας 
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είναι πιο αποτελεσµατική από την αποκέντρωση, αφού επιτρέπει τον πιο 

αποτελεσµατικό συντονισµό και τη µεγαλύτερη ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Αντίθετα 

µε τα παραπάνω, κατά τη συγκεντρωτική διάρθρωση η ∆ηµόσια διοίκηση γίνεται 

δύσκαµπτη και περίπλοκη, οι πολίτες υποβάλλονται σε ταλαιπωρίες, οικονοµικά έξοδα 

και απώλεια χρόνου και τα κεντρικά όργανα του κράτους αποφασίζουν για ζητήµατα 

που δεν έχουν άµεση αντίληψη. Μειονεκτήµατα
118

 επίσης του συγκεντρωτικού 

συστήµατος θεωρούνται η υπερφόρτωση του κεντρικού οργανισµού, η βραδύτητα στην 

επίλυση πολλών υποθέσεων και η ανάπτυξη κλίµατος εύνοιας και γραφειοκρατίας
119

.  

Η άλλη διάκριση των µορφών εξουσίας είναι η αποκέντρωση, καθαρά πολιτική 

έννοια που θα µπορούσαµε να την καθορίσουµε σαν «την απόδοση στις τοπικές εξουσίες 

των αναγκαίων ελευθεριών για τη φυσική ανάπτυξή τους»
120

. Η έννοια της 

αποκέντρωσης αναφέρεται λοιπόν στον βαθµό ενδοοργανωτικής διάχυσης της 

αποφασιστικής εξουσίας. Η αποκέντρωση έγκειται στο να αυξήσει κανείς τις εξουσίες 

και την ανεξαρτησία των υπαγόµενων στην κεντρική εξουσία διοικητικών αρχών. 

Ουσιαστικά χαρακτηριστικά της αποκέντρωσης είναι η οργανωµένη διοίκηση, η 

ύπαρξη τοπικών συλλογικών οργάνων και η έκφραση από την τοπική αυτοδιοίκηση των 

απόψεων εκείνων που τα εκλέγουν. Το αποκεντρωτικό αποτελεί διορθωτικό σύστηµα 

του συγκεντρωτικού και σηµαίνει ότι µια σειρά από τοπικούς κρατικούς λειτουργούς 

έχουν κατ’ ανάθεση από την κεντρική διοίκηση µια ορισµένη εξουσία αποφάσεων, 

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Αυτή η αποκέντρωση µπορεί να εκφραστεί, ή 

σε γεωγραφικό επίπεδο ή σε επίπεδο εξειδικευµένων υπηρεσιών. Με τον όρο 

αποκεντρωτικό σύστηµα, λοιπόν, εννοούµε την ανάθεση αποφασιστικών αρµοδιοτήτων 

για τη διεξαγωγή των διοικητικών περιφερειακών υποθέσεων σε περιφερειακά ή τοπικά 

όργανα. Η διοικητική αποκέντρωση ως σύστηµα διοίκησης επιβλήθηκε από την 

αδυναµία επίλυσης όλων των διοικητικών υποθέσεων από τα κεντρικά όργανα, µετά 

την επέκταση και το πολύπλοκο των οικονοµικών υποθέσεων των πολιτών και την 

ανάγκη ταχύτατης ενέργειας της διοίκησης κατά περίπτωση. «Ουσιώδες εννοιολογικό 

στοιχείο της αποκέντρωσης είναι η µεταβίβαση αποφασιστικών αρµοδιοτήτων, που 

αναφέρονται στη διαχείριση των περιφερειακών διοικητικών υποθέσεων, στα 
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περιφερειακά όργανα. Αντίθετα, η ανάθεση οποιασδήποτε σχετικής µη αποφασιστικής 

αρµοδιότητας στα περιφερειακά όργανα (π.χ. συµβουλευτικής ή εκτελεστικής) δεν 

αποτελεί εφαρµογή του συστήµατος της αποκέντρωσης»
121

. Το κριτήριο διάκρισης 

µεταξύ των δύο συστηµάτων, συγκεντρωτικού - αποκεντρωτικού, είναι το να δώσει η 

νοµοθεσία στα περιφερειακά όργανα όχι οποιασδήποτε µορφής αρµοδιότητα, «αλλά 

συγκεκριµένως αρµοδιότητα αποφασιστική». Παροχή αρµοδιοτήτων σε περιφερειακές 

αρχές να λαµβάνουν αποφάσεις που να µη παράγουν αφεαυτών έννοµες συνέπειες, δεν 

αποτελεί εφαρµογή του αποκεντρωτικού συστήµατος. Επίσης, δεν αποτελεί εφαρµογή 

του αποκεντρωτικού συστήµατος η θέσπιση διατάξεων, δυνάµει των οποίων σε 

περιφερειακά όργανα παρέχονταν αρµοδιότητες να εκτελούν απλώς αποφάσεις που 

λαµβάνονται από κεντρικές αρχές. 

Ένα δεύτερο κριτήριο διάκρισης των δύο προαναφεροµένων συστηµάτων είναι 

τα περιφερειακά όργανα να έχουν αποφασιστική αρµοδιότητα «επί ζητηµάτων 

περιφερειακών»
122

, όσα ανακύπτουν στην περιφέρεια, που περιορίζονται δηλαδή σε 

καθεµιά διοικητική περιφέρεια. Σύµφωνα µε τους καθηγητές Κόρσο ∆ηµήτριο και 

Παπαχατζή Γεώργιο η έννοια της αποκέντρωσης δεν αντιτίθεται στην άσκηση 

ιεραρχικού ελέγχου (είτε προληπτικού είτε κατασταλτικού), σε πράξεις περιφερειακής 

αρχής που της έχει εµπιστευθεί ο νόµος αποφασιστική αρµοδιότητα. Και οι δύο 

συµφωνούν ότι στη περίπτωση, που οι αρχές της κεντρικής διοίκησης, ασκούν 

προληπτικό έλεγχο σκοπιµότητας (σε θέµατα ουσίας και όχι νοµιµότητας), στη 

περίπτωση αυτή µπορεί να µην αναιρείται η αποκέντρωση «τυπικώς», όµως 

«φαλκιδεύεται» το αποκεντρωτικό σύστηµα και µάλιστα τα κυριότερα από τα 

πλεονεκτήµατά του. Το σύστηµα της αποκέντρωσης «παραµένει συγκεντρωτικό, επειδή 

οι αποφάσεις λαµβάνονται στο όνοµα του κράτους, από λειτουργούς που εξαρτώνται 

ιεραρχικά από το κράτος, χωρίς να διαθέτουν δική τους αυτοτελή πρωτογενή εξουσία». 

Η διαίρεση της εργασίας στα πλαίσια της οργάνωσης και της διοίκησης 

εκδηλώνεται και αυτή µε διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι η οριζόντια 

διαφοροποίηση. Η έννοια της οριζόντιας διαφοροποίησης αναφέρεται στον τρόπο µε 

τον οποίο τα διάφορα καθήκοντα που εκπληρώνονται σε µια οργάνωση καταµερίζονται 
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και οµαδοποιούνται σε µονάδες. Με άλλες λέξεις, αναφέρεται στην εξειδίκευση και 

υποδιαίρεση του οργανωτικού έργου σε αντίστοιχα οργανωτικά τµήµατα και 

καθήκοντα. Η έννοια της κάθετης διαφοροποίησης αναφέρεται στον αριθµό των 

κάθετων επιπέδων εξουσίας που υπάρχουν µέσα στις οργανώσεις. Ουσιαστικά είναι ο 

βαθµός της κάθετης ιεραρχικής διαφοροποίησης ή καταµερισµού των διευθυντικών 

δραστηριοτήτων. Ο βαθµός αυτός κάθετης διαφοροποίησης συνδέεται µε ένα 

αντίστοιχο βαθµό εξουσίας.  

Η διοικητική τυποποίηση συνίσταται στην εκλογίκευση της οργανωτικής 

συµπεριφοράς. Είναι ο βαθµός στον οποίο υπάρχουν σε µια οργάνωση εξειδικευµένοι 

κανόνες και κανονισµοί που καθορίζουν την εργασιακή συµπεριφορά των οργανωτικών 

µελών. Οι οργανώσεις µε υψηλή τυποποίηση συνδέονται µε πρότυπα λειτουργικών 

διαδικασιών και λεπτοµερείς περιγραφές εργασιών. Αντίθετα, οι οργανώσεις µε χαµηλή 

τυποποίηση λειτουργούν µε λιγότερους κανόνες, διαδικασίες και περιγραφές.  

Η ανάπτυξη, όµως, των παραγωγικών διαδικασιών και των κοινωνικών σχέσεων 

απαιτεί προσαρµογή και των δύο συστηµάτων εξουσίας στις νέες συνθήκες που 

αναπηδούν από την ιστορική συγκυρία και την κοινωνικο-οικονοµική εξέλιξη. Έτσι, το 

συγκεντρωτικό σύστηµα δεν είναι πάντα αυστηρά καθορισµένο και σταθερό 

διαχρονικά. Η πολυπλοκότητα των κοινωνικο-οικονοµικών σχέσεων δηµιουργεί νέες 

συνθήκες και µορφές διοίκησης. Στα πλαίσια του συγκεντρωτικού συστήµατος του 

απόλυτα συγκεντρωτικού κράτους οι νέες συνθήκες διοίκησης φαίνεται να 

αντιστοιχούν και να πλησιάζουν τεχνικά τις µεθόδους διοίκησης ενός αποκεντρωµένου 

κρατικού µηχανισµού. Το κράτος στα πλαίσια των σχέσεων του µε τις τοπικές 

διοικήσεις έχει την τάση να συγκεντρώνεται για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στη νέα 

οικονοµική πραγµατικότητα η οποία προωθεί την έννοια της απόδοσης και της 

αποδοτικότητας της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο ως προαγωγού της 

οικονοµικής ανάπτυξης. Υποχρεωµένο, όµως, να διευθετήσει τη συγκεντρωµένη 

εξουσία καταλήγει στο να τη διαµοιράσει. Όλη η εξουσία που συγκεντρώνει η κεντρική 

διοίκηση σε βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης διανέµεται εκ νέου σε µια πληθώρα 

αποκεντρωµένων µονοµελών ή συλλογικών οργάνων γενικής ή ειδικής αρµοδιότητας 

προδιαγεγραµµένων δυνατοτήτων διακριτικής ευχέρειας ή περιοριστικών δεσµεύσεων 
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στη λήψη των εκπαιδευτικών αποφάσεων
123

. Βέβαια, οι στρατηγικές αποφάσεις για την 

εκπαιδευτική πολιτική που αφορούν κυρίως τον εκπαιδευτικό σχεδιασµό παραµένουν 

στα κεντρικά όργανα καθώς στα µεσαία και στα κατώτερα διοικητικά επίπεδα 

παραχωρείται η δυνατότητα λήψης µόνο διαχειριστικών και λειτουργικών αποφάσεων.  

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι καµιά µελέτη για τους διοικητικούς και 

εποπτικούς µηχανισµούς της εκπαίδευσης δεν µπορεί να αγνοήσει θεωρητικές 

αναλύσεις για το κράτος καθώς στην έρευνά µας καταγράφεται η σταδιακή 

συγκέντρωση της εξουσίας στην εκτελεστική εξουσία, στο Γενικό Συµβούλιο κατά την 

περίοδο της ύστερης Τουρκοκρατίας και στον Ύπατο Αρµοστή κατά την περίοδο της 

Κρητικής Πολιτείας σε βάρος της Γενικής Συνέλευσης και της Κρητικής Βουλής και σε 

βάρος των ενδιάµεσων σωµάτων, ∆ηµογεροντίες, Τµηµατικές Εφορείες κ.λ.π. 

Παρατηρείται, επίσης, η µετατόπιση των πολιτικών και οργανωτικών λειτουργιών των 

κοµµάτων της περιόδου προς την κρατική διοίκηση και τη γραφειοκρατία. Η 

µετατόπιση αυτή προήλθε από την εµπλοκή των κοµµάτων αυτών στον εκλογικό 

ανταγωνισµό, µε βλέψεις σε ολόκληρη την κοινωνία. Το κράτος σταδιακά άρχισε να 

αναλαµβάνει το συνολικό προγραµµατισµό των όρων της κοινωνικής αναπαραγωγής. Ο 

προγραµµατισµός αυτός εµφανίστηκε ως µια µεθοδευµένη οικοδόµηση, ως µια 

διαπραγµάτευση σχεδίων γύρω από τα οποία ορίστηκε και αρθρώθηκε ο πολιτικός 

λόγος και όχι ως αποτέλεσµα της συλλογικής κοινωνικής εξέλιξης. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι οι σχεδιασµοί και οι προγραµµατισµοί αποφασίζονται από τα επιτελεία 

διοίκησης και τα γραφειοκρατικά κλιµάκια που έχουν διαµορφωθεί ως άτυπα ή τυπικά 

δίκτυα
124

.  

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σηµασία έχει η µελέτη και η κατανόηση του 

γραφειοκρατικού φαινοµένου. Κατά τον Ν. Πουλαντζά ο γραφειοκρατισµός 

αντιπροσωπεύει µια κατ’ εξουσιοδότηση ιεραρχική οργάνωση του κρατικού 

µηχανισµού µε ιδιαίτερα αποτελέσµατα πάνω στη λειτουργία του. Αυτό έχει σχέση µε 

την αναγωγή σε αξίωµα του νοµικού συστήµατος, τη συγκέντρωση των λειτουργιών 

και µε το διοικητικό συγκεντρωτισµό του µηχανισµού, µε τον τρόπο πρόσληψης των 

δηµοσίων λειτουργών, µε τη συστηµατική απόκρυψη της γνώσης του µηχανισµού, µε 
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µια χαρακτηριστική ανισότητα ανάµεσα στα διάφορα στρώµατα του γραφειοκρατικού 

µηχανισµού
125

. Στο εκπαιδευτικό σύστηµα, όπου κατά τον T. Husen η κατανοµή των 

θέσεων κοινωνικής ισχύος και η επιλογή από το σχολείο των ατόµων για τις ελκυστικές 

θέσεις αυξάνουν την επιρροή του διοικητικού µηχανισµού, τα χαρακτηριστικά της 

γραφειοκρατικής οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος συνοψίζονται στην 

σύσταση σειράς κανόνων αφηρηµένων και τυπικά διευθετηµένων, στην συγκέντρωση 

του συνόλου των λειτουργιών, στον διορισµό από τα πάνω των υπαλλήλων στις 

διάφορες θέσεις, στην ανοµοιογένεια αναφορικά µε το επίπεδο µόρφωσης καθ’ ύψος 

της ιεραρχικής πυραµίδας. Οι στόχοι που επιτυγχάνονται µε τη γραφειοκρατική 

οργάνωση είναι ότι η διοίκηση λειτουργεί προληπτικά αλλά και κατασταλτικά, ελέγχει 

και νοµιµοποιεί την ιδεολογική λειτουργία της εκπαίδευσης. Συνεπώς, η εµµονή µας 

στην µελέτη του γραφειοκρατικού φαινοµένου στο χώρο του εκπαιδευτικού 

συστήµατος προκύπτει και από τη διαπίστωση ότι η εξουσία του κράτους εκδηλώνεται 

όχι µόνο δια µέσου της οικονοµίας και της ιδεολογίας αλλά και άµεσα ως εξουσία που 

ασκείται στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές.  

 

1.3. Κοινοτική διάσταση και κρατικός συγκεντρωτισµός στην εκπαίδευση 

 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας υιοθετούµε την παραδοχή του διαχωρισµού της 

κοινότητας από το κράτος. Καθώς η ηγεµονία όταν παγιώνεται στην κοινότητα 

περιθωριοποιεί το κράτος, αντίστοιχα, όταν η κοινότητα αµφισβητείται, τότε το κράτος 

φαίνεται να έρχεται στο προσκήνιο. Έτσι, η εµβάθυνση στο θέµα µας απαιτεί εκτός από 

τις κοινωνιολογικού χαρακτήρα έννοιες που αναφέραµε παραπάνω και την γνώση 

εκείνων των πολιτικών δεδοµένων που συνδέονται άµεσα µε τις διαδικασίες χωρικής 

κατανοµής των κοινοτικών και κρατικών δραστηριοτήτων. Μεταξύ των 

δραστηριοτήτων αυτών συγκαταλέγεται και η εκπαιδευτική δραστηριότητα έτσι όπως 

αυτή εκφράζεται µέσα από την οργάνωση και την διοίκηση του τοπικού εκπαιδευτικού 

συστήµατος των περιόδων που εξετάζουµε.  

Σήµερα, βέβαια, υπάρχει µια δυστοκία στο να διακρίνουµε µεταξύ της 

κοινότητας και της κοινωνίας και µεταξύ αυτών των δύο και του κράτους. Έτσι, 

δηµιουργείται σε πολλούς η αίσθηση ότι συζητώντας για την κοινότητα και τον 

                                           
125

 Πουλατζάς Ν., Πολιτική εξουσία και κοινωνικές τάξεις, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1980, σελ. 230. 



 78 

κοινοτισµό συζητάµε, ουσιαστικά, για την κοινωνία. Η σύγχυση µεταξύ κοινότητας και 

κοινωνίας δεν είναι καινούρια. Η δυστοκία της αποσαφήνισης των εννοιών και των 

όρων ξεκινά από την αδυναµία διαχωρισµού τους στο καθαρώς γραµµατολογικό 

επίπεδο, εκεί, δηλαδή, όπου αποκτάται η πρώτη και, πολλές φορές, η σηµαντικότερη, 

γνώση µας σε σχέση µε τα πράγµατα
126

. Η ονοµατολογία στην προκειµένη περίπτωση 

δεν µας διαφωτίζει ιδιαίτερα, αφού «κοινότης», σύµφωνα µε το «Μέγα Λεξικόν όλης της 

Ελληνικής Γλώσσης» του ∆. ∆ηµητράκου
127

 είναι «η ιδιότης του κοινού, το κοινή 

µετέχειν τινός». Η κοινωνία ορίζεται στο ίδιο λεξικό ως «σχέσις και αποτέλεσµα του 

κοινωνώ», ως «συνάφεια, σχέσις, συµµετοχή µετά τινός», ως «σύνολον ανθρώπων ως 

ωργανωµένον τι όλον νοούµενον, εντός ωρισµένων τοπικών και χρονικών ορίων 

διαβιούν». Η κοινότητα εννοείται από άλλους ως κάτι µικρότερο της κοινωνίας, κάτι 

περισσότερο δεµένο, κάτι στο οποίο η παράδοση και οι ηθικές αξίες έχουν 

προτεραιότητα έναντι των οικονοµικών συναλλαγών και όπου η προσωπική δέσµευση 

είναι πολύ πιο σηµαντική από τους θεσµούς, από τους απρόσωπους µηχανισµούς της 

κοινωνίας. Στα τέλη του προηγούµενου αιώνα, για παράδειγµα, αναπτύσσεται µια 

ιστορική ερµηνεία της κοινότητας, σύµφωνα µε την οποία αυτή εµφανίζεται ως 

συνώνυµη µε την έννοια του Λαού, όπως η έννοια λαός κατανοείται στην προ-

καπιταλιστική κουλτούρα και στην πρώιµη καπιταλιστική περίοδο. Η έννοια της 

κοινότητας αντιπαραβαλλόµενη, επίσης, µε την έννοια της κοινωνίας, προσλαµβάνει 

ρουσωικά χαρακτηριστικά -όπως και σήµερα, εξάλλου- αφού, η µεν κοινότητα 

παραπέµπει σε µια συµβασιακή κοινωνία, στην οποία οι άνθρωποι συµφωνούν µεταξύ 

τους για τους όρους βίωσης που πρέπει να σέβονται τιµωρώντας τους ασεβείς, η δε 

θεσµοποιηµένη κοινωνία σ’ έναν θεσµικό καθωσπρεπισµό, που δεν δίνει ιδιαίτερη 

σηµασία σ’ εκείνη την πλευρά των κοινωνικών πράξεων στην οποία αποτυπώνεται η 

συναισθηµατική κατάσταση των κοινωνικών υποκειµένων.  

Η βασική διάκριση µεταξύ κοινότητας και κοινωνίας αποτυπώθηκε µε 

πληρότητα από τον Ferdinand Toennies, στο κλασικό για την Κοινωνιολογία έργο του 

«Κοινότητα και Κοινωνία» (1887). Ο Toennies θεωρεί ότι η διάκριση µεταξύ 

κοινότητας και κοινωνίας αποτελεί τη βάση της σύγχρονης κοινωνιολογίας καθώς 

δέχεται ότι η κοινότητα αποτελεί την έκφραση της επιθυµίας κάθε ανθρώπου να 
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λειτουργήσει καθολικά µέσα σ’ ένα χώρο που του προσφέρει δυνατότητες αυτο-

πραγµάτωσης. Στο πλαίσιο της κοινότητας πραγµατώνονται τόσο οι σχέσεις στοργής 

(µάνα παιδί οικογένεια συγγενείς), όσο και οι σχέσεις που είναι απαραίτητες για την 

οµαλή κοινωνικοποίηση (γειτονιά) και την ανάπτυξη του ανθρώπου (φιλία). Η 

κοινότητα δηµιουργεί στα µέλη της τη συνείδηση ότι ανήκουν σ’ αυτήν και 

διαµορφώνει την εσωτερική της ιεραρχία. Η κοινότητα είναι ο απαραίτητος βασικός 

σχηµατισµός µέσω του οποίου δηµιουργήθηκαν τα χωριά και, µετέπειτα, οι πόλεις, 

αλλά και οι µορφές συλλογικής δράσης, όπως το κυνήγι ή η εργατική αλληλεγγύη, 

καθώς, επίσης, και µορφές κοινοκτηµοσύνης της ιδιοκτησίας και περιουσίας. 

 Ο επιφανέστερος, µάλλον, των Ελλήνων ιστορικών του δικαίου Ν. 

Πανταζόπουλος, αναφερόµενος στο δοκίµιό του για τον ελληνικό κοινοτισµό 

συνοµολογεί αυτό το οποίο επιφανείς ιστορικοί, κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και 

πλείστοι όσοι ειδικοί από τον χώρο των κοινωνικών επιστηµών επεσήµαναν σε µια, 

αντίστοιχη µε τη σηµερινή, έξαρση της συζήτησης για τον κοινοτισµό στις πρώτες 

δεκαετίες του εικοστού αιώνα. Αναφέρει ο Πανταζόπουλος: «Από τις πρώτες δεκαετίες 

του αιώνα µας έχει δοθεί από την επιστήµη τόσο πλατειά έννοια στον όρο κοινότητα και 

έχει κατά τέτοιο τρόπο συσχετισθεί µε τους όρους «κοινωνία», «κράτος», «παγκόσµια 

κοινωνία», ώστε να είναι αδύνατος ο αποχωρισµός της από τους άλλους. Αρκεί να 

θυµηθούµε ότι υπάρχουν εκατό περίπου ορισµοί για την έννοια της κοινότητας, για να 

συνειδητοποιήσουµε τις δυσχέρειες που είναι δυνατό να προκύψουν από µια οποιαδήποτε 

προσπάθεια διαφοροποίησής της στον τόπο και τον χρόνο»
128

. 

Η έννοια του τοπικού (locality) και του κοινοτικού αναφέρεται εδώ προκειµένου 

να περιγράψει µια κατάσταση όπου η κοινωνία γενικότερα και η εκπαίδευση ειδικότερα 

δεν αποτελεί παθητικό αντικείµενο ρυθµίσεων από την κεντρική διοίκηση, αλλά 

διαθέτει ως ένα βαθµό µια δική της δυναµική για τοπική ρύθµιση των θεµάτων 

οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Οι χωρικά προσδιορισµένες κοινότητες οι 

οποίες προσδιορίζονται ως προς την εθνική ή την θρησκευτική τους διάσταση 
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ικανοποιούν τις βιοτικές τους ανάγκες σε συνάρτηση µε τη γενικότερη 

κοινωνικοοικονοµική θέση του κοινοτικού πλαισίου
129

. Η διάσταση αυτή της 

κοινότητας έρχεται σε αντίθεση µε τις κοινότητες της µετανεωτερικότητας οι οποίες 

υπερβαίνουν τους τοπικούς σχηµατισµούς, δεν δηµιουργούν ένα ασφυκτικό δεσµευτικό 

πλαίσιο βασισµένες περισσότερο σε κοινά ενδιαφέροντα ή επιµέρους ταυτότητες
130

. 
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ρύθµιση των σχέσεων γεωργίας και κτηνοτροφίας, στην εκτέλεση έργων µε προσωπική εργασία, στην 

αποθεµατοποίηση µέρους του πλεονάσµατος για τις κακές χρονιές κ.λ.π. Η κοινότητα αποφασίζει µόνη 

της για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τη συνέλευση-Εκκλησία της 

κοινότητας και λογοδοτούν σ΄ αυτήν. Και η θρησκεία της, αυτό που λέµε λαϊκή θρησκευτικότητα και 

κρατά από την προοµηρική εποχή, είναι ζυµωµένη µε τις πολυώνυµες ζωτικές λειτουργίες της 

κοινότητας. Η κοινότητα είναι έτσι οργανικά αυτόνοµη. Η αυτονοµία της αναπτύσσεται ή ψαλιδίζεται, 

αναλόγως µε το υπερκείµενο κάθε φορά ευρύτερο σύστηµα εξουσίας: το µυκηναϊκό, των πόλεων-

κρατών, των ελληνιστικών βασιλείων, της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, της φραγκοκρατίας και τέλος της 

τουρκοκρατίας. Όσο διατηρεί την παραγωγική αυτονοµία της, η κοινότητα διεκδικεί και την πολιτική 

αυτονοµία της. Οι χειρότερες εποχές της συµπίπτουν µε τη µεσαιωνική φραγκοκρατία (13ος αιώνας), 

όπου η φεουδαρχία διαλύει την κοινότητα, για να µεταβάλει τον αγρότη σε δουλοπάροικο, και µε τη 

νεωτερική φραγκοκρατία (19ος-20ος αιώνας), όπου ο κρατικός µεταπρατικός παρασιτισµός καταστρέφει 

την παραγωγική βάση της κοινότητας, για να ρίξει τον πληθυσµό της στην εσωτερική και την εξωτερική 

µετανάστευση. 
130

 Ό.π. Etzioni A., σελ. 247. Η νεοελληνική κοινότητα αποτέλεσε διοικητικό κύτταρο που διέσωσε στο 

νεοελληνικό ήθος τον πόθο της ελευθερίας. Ασφαλώς, το ιδεότυπο της κοινοτικής ελευθερίας δεν έχει 

σχέση µε την έννοια του φιλελευθερισµού που προβλήθηκε στις αστικές δηµοκρατίες. Σ σηµαντικότερη 

διαφορά είναι η εξής: η κοινοτική ελευθερία αποτελεί ιδιότητα που κάποιος απολαµβάνει, εφόσον 

αποδέχεται έναν κώδικα ετερότητας ετερονοµίας που τον διαφοροποιεί οριστικά και αµετάκλητα από τον 

µουσουλµάνο. Εποµένως, δεν πρόκειται για κοινωνική ελευθερία, αλλά για προσωπική ελευθερία που 

καθορίζεται επί τη βάση νόµων που διαιρούν το κοινωνικό σύνολο σε οµάδες. 

Στα πλαίσια αυτής της διαφοροποίησης, ο άνθρωπος δεν συλλαµβάνεται ως άτοµο αλλά ως πρόσωπο. 

Στην εξατοµικευµένη µονάδα (άτοµο), κανένας συνειδησιακός νόµος δεν έχει ισχύ. Αυτοί οι νόµοι 

αφορούν τα ανθρώπινα πρόσωπα που δρουν µε επιταγές ηθικές. Εφόσον, λοιπόν, η διάκριση χριστιανού-

µουσουλµάνου βασιζόταν στην επιλογή πίστεως (συνειδησιακή δηλαδή επιλογή) ολόκληρη η θήτευση 

ενός χριστιανού στην κοινοτική πραγµατικότητα ήταν θητεία συνειδήσεως. 

Με άλλα λόγια, οι κοινότητες εξασφάλιζαν την αυτονοµία στα µέλη τους όχι µε τη διαδικασία της 

ταύτισης προς την κρατούσα µουσουλµανική πλειοψηφία, αλλά της ετερότητας. ∆ηλαδή δεν επεδίωκαν 

να γίνουν µουσουλµάνοι για να έχουν προνόµια, αλλά αντίθετα συντηρούσαν τη χριστιανική ιδιότητα, η 

οποία τους διαχώριζε συνειδησιακά από τους µουσουλµάνους, άρα τους καθιστούσε πρόσωπα µε ηθικές 

και συνειδησιακές επιλογές. Η νοµική οµοιοµορφία και ισονοµία - θεµελιώδεις αρχές της αστικής 

δηµοκρατίας - στις κοινότητες συνιστούσαν προσχώρηση προς τη µουσουλµανική µάζα και άρα 

αναίρεση της ιδιαιτερότητας του προσώπου (χριστιανού) που αποτελούσε και την κυρίαρχη πηγή της 

κοινοτικής εξουσίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές χριστιανικές κοινότητες της Μ. Ασίας κυρίως, το δικαίωµα της 

ψήφου δεν εξαρτιόταν µόνο από την περιουσιακή κατάσταση, τον µόνιµο τόπο εγκατάστασης κ.λ.π. αλλά 

από τον αριθµό των ψυχών κάθε κοινοτικής οικογένειας, µε αποτέλεσµα πολύτεκνοι ψηφοφόροι ή 

πολυµελείς οικογένειες “επειδή σώζουσι και προστατεύουσι πολλάς ψυχάς” να κυβερνούν αυτοδικαίως 

τη µοίρα των κοινοτήτων τους. 

Είναι περιττό να τονιστεί ότι η εξωµοσία ή η υιοθέτηση αποκλινόντων κωδίκων συµπεριφοράς και 

πρακτικής από τα κοινοτικά µέλη (κεπήνιο, γάµος µε αλλόδοξους κ.λ.π.) αποδοκιµαζόταν ρητά µε 

αποκοπή, ακόµα και όταν δεν επέσειαν εκκλησιαστική ποινή, επειδή συνιστούσαν περιφρόνηση προς τις 

ετερονοµικές αρχές της οµάδας. Συµβαίνει, µάλιστα, συχνά οι κοινότητες να επιβάλλουν στις 

εκκλησιαστικές αρχές τη λήψη αυστηρών µέτρων, ακόµη και για πράξεις που δεν είναι στην 

πραγµατικότητα εκκλησιαστικά κολάσιµες (π.χ. γάµος µε αλλόδοξους). Αυτός ο συντηρητικός 
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Υιοθετώντας την δοµολειτουργική προοπτική που ορίζει την κοινότητα ως έναν 

συλλογικό δρώντα όπου τα µέλη έχουν συλλογικούς στόχους, υπάρχουν σαφή όρια 

ανάµεσα στα µέλη και στα µη µέλη και η δράση είναι συλλογική και αλληλέγγυα, ο 

αµερικανικός κοινοτισµός εκλαµβάνει την κοινότητα ως µια συλλογικότητα που έχει 

ιδιαίτερη ταυτότητα και ενεργεί ως µονάδα ενώ ταυτόχρονα τα κοινοτικά 

υποσυστήµατα, όπως π.χ. η εκπαίδευση, ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες 

των µελών της
131

.  

Η διαµόρφωση του ατόµου στη βάση της κοινοτικής του ταυτότητας αποδίδεται 

µε το όρο κοινοτισµός
132

. Πρόκειται για έναν όρο ο οποίος χρησιµοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στα µέσα περίπου του 20
ου

 αιώνα για να περιγράψει το πλαίσιο των 

υπερασπιστών µιας κοινοτικής κοινωνίας. Σήµερα, ο όρος αυτός έχει 

επαναπροσδιοριστεί προκειµένου να συµπεριλάβει τις έννοιες του φιλοσοφικού 

κοινοτισµού ο οποίος σε αντίθεση µε τον φιλελευθερισµό
133

 αναλύει την κοινότητα στη 

                                                                                                                            
µηχανισµός λειτουργίας, στα πλαίσια του οποίου απουσιάζει βεβαίως η (αστική) έννοια των “ατοµικών 

δικαιωµάτων” , προέρχεται από βαθιά επίγνωση της προγονικής κληρονοµιάς που επιχειρούν οι κατά 

τόπους κοινοτικοί άρχοντες να διασώσουν. 
131

 Etzioni A., “The attack on community Q the grooved debate”, society, Volume 32, No 5, July/August 

1995.  

132
 «Μπορούµε να ονοµάσουµε ελληνικό κοινοτισµό την παράδοση, που έχει δηµιουργήσει στον ελληνικό 

χώρο η διαχείριση της τοπικής κοινοτικής αυτονοµίας. Η παράδοση αυτή είναι ο φυσικός µηχανισµός 

αναπαραγωγής της ελληνικής κοινότητας. Όταν Άτοµα ελληνικού τύπου συνέρχονται προς σχηµατισµό 

κοινότητας, τείνουν στο συµβιωτικό πρότυπο που εισηγείται η συγκεκριµένη αυτή παράδοση. 

Το κεντρικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κοινοτικού προτύπου είναι η ολική αυτονοµία αλλά και το µικρό 

µέγεθος. Καθώς από καταβολής ελληνικής εξατοµίκευσης τίθεται σε προτεραιότητα το αδιαµεσολάβητο 

κοινωνείν, οι Έλληνες φτιάχνουν µικρές κοινότητες, ώστε το πολιτικό πεδίο να ρυθµίζεται από τις 

προσωπικές σχέσεις. Απεχθάνονται τη διαµεσολάβηση των σχέσεων από απρόσωπες λογικές µηχανές. Το 

αδιαµεσολάβητο κοινωνείν είναι το κεντρικό ζητούµενο και η ειδοποιός διαφορά του ελληνικού τρόπου 

συγκρότησης κοινότητας από κάθε άλλη µορφή κοινοτισµού. Ο ελληνικός κοινοτισµός δεν έρχεται σε 

αντίθεση µε την ελληνική εξατοµίκευση. Απεναντίας, είναι η συλλογική της έκφραση και ενσάρκωση. Η 

ελληνική εξατοµίκευση βασίζεται στη γνώση ότι η ατοµική ελευθερία προϋποθέτει την εκούσια υποταγή 

στον Νόµο. Σε ένα ατοµοκεντρικό περιβάλλον, βασισµένο στην αµεσότητα των σχέσεων, δεν αρκεί η 

“γνωστότητα” και η πιθανότητα φιλικών σχέσεων µεταξύ των πολιτών, για να υπάρξει κοινότητα 

ελευθέρων Ατόµων. Η ατοµική ελευθερία είναι αδιανόητη δίχως την εκούσια υποταγή στον Νόµο. Όµως η 

εκούσια τήρηση του Νόµου δεν είναι κάτι το αυτονόητο και αυθόρµητο. Προϋποθέτει πρακτικές συλλογικής 

και προσωπικής κάθαρσης των παθών. Προϋποθέτει την Τραγωδία και την Αρετή. Ο Νόµος, ο ελεύθερα 

συναποφασισµένος, βασίζεται στην τραγική συνείδηση και στην προσωπική αρετή των πολιτών-οπλιτών. Αν 

διαβρωθεί η βάση αυτή, ο Νόµος καταρρέει, συµπαρασύροντας και την ατοµική ελευθερία», «Των 

Ελλήνων οι κοινότητες», άρθρο των ∆ηµήτριος Κ. Γερούκαλης, Έλενα Σεργεντάνη, Λύβια Κουτσάκη 

στο περ. Αντίβαρο, Ιούλιος 2006.  

133
 Η πολιτική θεωρία του φιλελευθερισµού στηρίζεται σε ένα γενικό πνευµατικό ρεύµα που ήταν ο 

διαφωτισµός, ο ορθολογισµός όπως αυτός είχε φτάσει στη µεγαλύτερή του άνθιση σε ολόκληρη την 

Ευρώπη στο τέλος του 18
ου

 αιώνα. Βασικό του γνώρισµα είναι µια βαθειά επιθυµία για απελευθέρωση 

από το βάρος της παράδοσης και από την καταπίεση των αρχών της εποχής. Μοχλός είναι η ανθρώπινη 

λογική. Τα αιτήµατα και τα συµπεράσµατα του ορθού λόγου αντιπαρατίθενται στις υπαρκτές συνθήκες. 
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βάση του ρόλου της στον καθορισµό και τη διαµόρφωση των ατόµων και του πολιτικού 

κοινοτισµού ο οποίος υπογραµµίζει τον ρόλο της κοινότητας στην προαγωγή της 

δηµοκρατίας και της αυτοδιαχείρισης και χαρακτηρίζεται κυρίως από συντηρητισµό 

στα κοινωνικά θέµατα
134

.  

Στην εργασία µας η κοινοτική διάσταση της οργάνωσης και της διοίκησης της 

εκπαίδευσης διερευνάται στην ιστορική της διάσταση σε σχέση µε την τυπολογία των 

πολιτισµικών κοινοτήτων. Αναφέρεται σε παραδοσιακές πολιτιστικές, θρησκευτικές και 

εθνοτικές κοινότητες οικιστικά οριοθετηµένες και δεσµευτικές όπου τα άτοµα είναι 

αναγκασµένα να κινούνται κοινωνικά µέσα σε ένα δεσµευτικό πλαίσιο. Οι 

συσσωµατώσεις των ατόµων σ’ αυτήν την περίπτωση εξασφάλιζαν όχι µόνο 

καλύτερους όρους επιβίωσης και ασφάλειας ιδίως όταν τριγύρω υπήρχε ένας 

κατακτητής προσδιορίζοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων αλλά και την δηµιουργία 

ενός ιδιαίτερου πολιτισµικού κεφαλαίου
135

. Έτσι, χαρακτηρίζονταν, όπως θα 

διαπιστώσουµε στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας, τόσο από έναν έντονα 

θρησκευτικό χαρακτήρα καθώς η εκκλησιαστική οργάνωση προσδιόριζε όχι µόνο ιδέες, 

πεποιθήσεις και συµπεριφορές αλλά και µια προσπάθεια µαθητείας αναφορικά µε την 

καλλιέργεια της γλώσσας ως το µέσον διαβίβασης του πολιτισµικού κεφαλαίου, 

διάκρισης από τους «άλλους» και διευκόλυνσης της εγκατάστασης της κοινοτικής 

αλληλεγγύης
136

. Λατρευτικές και παιδευτικές συνιστώσες σηµατοδοτούσαν το αίσθηµα 

του «γένους». Η βαθµιαία διεύρυνση και οµογενοποιήσει των πολιτισµικών εκφάνσεων 

των οικιστικών κοινοτήτων λειτουργούσε, στη συνέχεια, προωθητικά από το «γένος» 

στον «λαό» δηµιουργώντας και ενισχύοντας στην συνέχεια την εθνοτική ταυτότητα
137

. 

Οικοδοµηµένη έτσι, µε την βοήθεια της θρησκείας και της εκπαίδευσης η πολιτισµική 

κοινότητα µπορούσε στη συνέχεια να παραχωρήσει τη θέση της σε µια ενότητα µε 

εντονότερα πολιτικά κριτήρια όπου εκφράζονταν εθνοτικά αισθήµατα σε ένα 

                                                                                                                            
Στην Ελλάδα, ο φιλελευθερισµός εκφράζεται µε το αίτηµα για την σύσταση ενός σύγχρονου 

συνταγµατικού κράτους δικαίου, βλπ. Bergstrasser L., Geschichte der Politischen Parteien in 

Deutschland, Munchen/Wien, 1965 , σελ. 35. 
134

 Philips D. L., Looking backwardq A critical appraisal of communitarian thought, Princetonq Princeton 

University Press. 
135

 Weber M., Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες, µετφρ. Γκιούρα Θ., εκδ. Κένταυρος, Αθήνα 

1997, σελ. 42. 
136

 Rexroth D. L., Communalism: From lts origins to the twentieth century, New York: The Seabury Press 

1993. 
137

 Γκιούρα Θ., «Εισαγωγικό σηµείωµα», Weber M., Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες, εκδ. 

Κένταυρος, Αθήνα 1997, σελ. 15. 
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περιβάλλον οικείας κυριαρχίας και δύναµης
138

. Η ενότητα αυτή ήταν απαραίτητη 

προϋπόθεση για το πέρασµα στο εθνικό κράτος
139

 όπου επικρατεί ένας ανώτερος και 

πολυπλοκότερος βαθµός οργάνωσης
140

 όπως θα διαπιστώσουµε ότι συνέβη κατά την 

περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Η εξέλιξη αυτή επέφερε µεγάλες κοινωνικές αλλαγές 

οι οποίες µε επίκεντρο τον αστικό χώρο απορύθµισαν τους πρωτογενείς κοινοτικούς 

δεσµούς. Οι κοινοτικοί δεσµοί στην περίπτωση αυτή αποσυνδέθηκαν από την κοινοτική 

αρετή και έγιναν αντιληπτοί σε ένα µη εµπειρικό φαντασιακό πλαίσιο γραφειοκρατικών 

και συγκεντρωτικών διαδικασιών στις οποίες επικάθεται µια διοικητική ιεραρχία
141

. 

Στην πολιτική αυτή κοινότητα στηρίζεται πια το άτοµο το οποίο έχει αποκτήσει έσχατη 

αξία και στη βάση αυτού συγκροτούνται πλέον οι κανόνες της. Η επιδίωξη της 

ευδόκιµης συνάντησης του ενός µε το πολλαπλό και ο µετασχηµατισµός της πολλαπλά 

ποικίλης ετερότητας σε πολλαπλότητα αποτελεί την καταστατική πράξη της πειθαρχίας 

και της αποδίδει την αληθηνή της ουσία που δεν είναι παρά η τέχνη της κατάταξης και 

η τεχνική για την αλλαγή των κατατάξεων
142

. Από όλα τα προαναφερθέντα καθίσταται 

σαφές ότι η πλέον αποτελεσµατική µορφή πειθαρχίας και ελέγχου είναι αυτή που 

απαρτίζεται από όργανα εξουσίας τα οποία ρυθµίζουν την πολλαπλότητα. Τέτοια 

όργανα είναι η ιεραρχική επιτήρηση, η συνεχής καταγραφή, η κρίση και η ταξινόµιση. 

Η διάκριση και η αποτελεσµατική οργάνωση των εξουσιών πάνω σε ένα πλέγµα 

απρόσωπων κανόνων δικαίου σε συνδυασµό µε την αντιπροσώπευση και την έννοια της 

ατοµικότητας αιτιολογηµένη στη βάση του φυσικού δικαίου θα προσδιορίσει τα 

πλαίσια της πολιτικής και της προσωπικής ελευθερίας και θα δροµολογήσει την πρόοδο 

ως προκαθορισµένη από την φύση των πραγµάτων αναλυτική πορεία στο κρατικό 

επίπεδο κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας.  

Η έννοια, όµως, του αντιπροσωπευτικού συστήµατος και της διάκρισης των 

εξουσιών ξεκινώντας από τον σεβασµό του νοήµατος της ατοµικής ελευθερίας ως 

                                           
138

 Weber M., ό.π. σελ. 70. 
139

 «Το κράτος συχνά παρουσιάζει τον εαυτό του ως την ενσάρκωση της δηµόσιας θέλησης του έθνους», 

Poulantzaς N., Classew in Contemporary Capitalism, London, New left bookw, 1975, σελ. 173.  
140

 Σύµφωνα µε τον κλασσικό ορισµό του Max Weber το κράτος ως «συλλογική οργάνωση για την 

άσκηση εξουσίας» αποτελεί και πολιτική οργάνωση όταν έχει ορθολογική δράση µε θετικές διατάξεις και 

διορισµένους υπαλλήλους, αξιώνει αποτελεσµατικά το µονοπώλιο της χρήσης βίας, διαθέτει κεντρική 

εξουσία, η οποία έχει το µονοπώλιο της ιδιοκτησίας στα υλικά µέσα για την άσκηση της εξουσίας και 

δράσης, βλπ. σχετικά Σβώλος Α., Συνταγµατικόν δίκαιον, Αθήνα 1934, σελ. 183 και Κυπραίος Μ., 

Εισαγωγή στο Max Weber, Κοινωνιολογία του κράτους, Αθήνα 1996, εκδ. Κένταυρος, σελ. 16. 
141

 Σταθόπουλος Π., Κοινοτική εργασία: θεωρητική προσέγγιση, τ. Α, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005, σελ. 

126. 
142

 Foucault M., Επιτήρηση και τιµωρία , ό, π. Σελ. 194. 
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έλλειψης εξαναγκασµού κατέληγε σε µια περισσότερο πειθαρχηµένη και αυστηρά 

συγκροτηµένη οργάνωση και λειτουργία του κράτους. Η νοµοτέλεια της φύσης 

δικαιολογεί τα απαράγραπτα δικαιώµατα του ατόµου και καθώς η κοινωνική και η 

πολιτική οργάνωση είναι το αποτέλεσµα της συνένωσης των ατοµικών µονάδων, αυτή 

η νοµοτέλεια επεκτείνεται και στην κοινωνική και την πολιτική διάταξη. Η φύση σαν 

ένα σύστηµα νοµοτελών σχέσεων και λειτουργιών προδικάζει την οργάνωση της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Η φύση δοµηµένη µε µια αυστηρή αναγκαιότητα επιδρά επάνω 

στον ανθρώπινο κόσµο και όταν η έννοια του ατόµου υποχωρεί µπροστά στην έννοια 

του αστού-πολίτη, το κράτος ως ατοµικός άνθρωπος καλά δοµηµένος και οργανωµένος 

αυτόµατα έχει τον πρώτο λόγο
143

 στην χαλιναγώγηση της απεραντοσύνης των 

ταυτοτήτων. Πρακτικά η αυτοµατοποίηση µεταφράζεται σε εντατικοποίηση και 

διακλάδωση των εκφάνσεων της εξουσίας µέσα σε ένα πεδίο-σύστηµα και στόχευση 

της άσκησής της στην αποδοτικότητα αυτών ακριβώς των εκφάνσεων
144

. Στην ελληνική 

πραγµατικότητα, η κάθετη ενσωµάτωση των πολιτών στο κράτος, η επικυριαρχία µιας 

ιδιότυπης µορφής πελατειακής του σχέσης µε τους πολίτες, η τάση του πολιτικού 

συστήµατος να µεταθέτει τα ουσιαστικά προβλήµατα σε φορµαλιστικές διαµάχες
145

 και 

η πρόορη καθυπόταξη των τοπικών πολιτισµών στην κεντρική εξουσία, προσέδωσαν 

στο κράτος τα πατερναλιστικά-συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά «ενός 

αντιπροσωπευτικού τύπου φιλελέυθερου κράτους πρόνοιας το οποίο υποτίθεται ότι 

ενεργεί ως ένα ουδέτερο µέσο προς όφελος της κοινωνικής και της εθνικής ολότητας»
146

. 

Μέσα σε ένα τέτοιο τύπο κράτους το εκπαιδευτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από 

αυστηρή ιεραρχική οργάνωση, συγκεντρωτισµό και κυριαρχία του γραφειοκρατισµού 

προσδιορίζοντας την σχέση του µε το κράτος και καθιστώντας το σε µεγάλο βαθµό 

µέσο προώθησης πολιτικών αξιών και συµφερόντων που ευνοούν την εκάστοτε 

πολιτική συγκυρία και συσχετισµό
147

. 
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 Κοντονή Άννα, Φιλελεύθεροι στοχασµοί και δεξίωσή τους στον επτανησιακό χώρο, ιδεολογία και 

πολιτική των µεταρρυθµιστών (1848-1864), διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1989.  
144

 Foucault M., Επιτήρηση και τιµωρία , ό, π. σελ. 268. 
145

 Μουζέλης Ν., Νεοελληνική κοινωνία: όψεις υπανάπτυξης, Αθήνα 1978, εκδ. Εξάντας. 
146

 Καζαµίας Α., Η κατάρα του Σίσυφου στην ελληνική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση…, ό.π. σελ. 174. 
147

 Σαµατάς Μ., «Ο ελληνικός εκπαιδευτικός γραφειοκρατισµός. Μια κοινωνικοπολιτική θεώρηση της 

γραφειοκρατούµενης ελληνικής εκπαίδευσης», στο Καζαµίας Α.-Κασωτάκης Μ., Ελληνική εκπαίδευση. 

Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισµού, Αθήνα 1995, εκδ. Σείριος, σσ. 120-149. 
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1. Θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο ιστορικής έρευνας 

1.1. Θεωρητικό πλαίσιο
148

  

 

Η ιστορία της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση και η ιστορική προσέγγιση 

της οργάνωσης και της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος µοιράζεται 

αναπόφευκτα και τα επιστηµολογικά, µεθοδολογικά και θεωρητικά προβλήµατα του 

γενικότερου πεδίου έρευνας της γενικής ιστορίας
149

. Στο χώρο αυτό µπορούµε να 

διαπιστώσουµε ότι οι παλαιότερες λογοτεχνικές ιστοριογραφικές παραδόσεις 

αντικαταστάθηκαν τον 19
ο
 αιώνα από την λεγόµενη επιστηµονική ιστορία η οποία, 

όµως, εξακολουθούσε ήδη από την εποχή του Ράνκε, να συµµερίζεται µερικές από τις 

πιο βασικές παραδοχές της συγγραφικής παράδοσης που ξεκινούσε από την εποχή του 

Θουκυδίδη. Σύµφωνα µε τις παραδοχές αυτές, η ιστορία απεικονίζει ανθρώπους που 

πραγµατικά υπήρξαν και πράξεις που πραγµατικά έγιναν. Οι ανθρώπινες πράξεις 

καθρεφτίζουν τις προθέσεις των δρώντων υποκειµένων και κατά συνέπεια χρέος του 

ιστορικού είναι να κατανοήσει αυτές τις προθέσεις έτσι ώστε να οικοδοµήσει ένα 

συνεκτικό ιστορικό αφήγηµα. Ένα τρίτο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης είναι ότι 

αποδέχεται µια µονοδιάστατη, διαχρονική αντίληψη του χρόνου. Οι παραδοχές αυτές 

σχετικά µε την ιστορική πραγµατικότητα, την προθετικότητα και την χρονική διαδοχή 

αµφισβητήθηκαν έντονα από τις κοινωνικό-επιστηµονικού προσανατολισµού µορφές 

ιστορικής έρευνας του 20ου αιώνα. Τα διάφορα είδη αυτού του µετασχηµατισµού της 

αφηγηµατικής και γεγονοτολογικής ιστορίας καλύπτουν έτσι ένα µεθοδολογικό και 

ιδεολογικό φάσµα που εκτείνεται από τις ποσοτικές κοινωνιολογικές και οικονοµικές 

προσεγγίσεις και το στρουκτουραλισµό της σχολής των Annales ως τη µαρξιστική 

ταξική ανάλυση. Όλες αυτές οι προσεγγίσεις προσπάθησαν να προσαρµόσουν την 

ιστορική έρευνα στο πρότυπο των φυσικών επιστηµών. Όµως, παρά το γεγονός ότι οι 

νέες αυτές µορφές της κοινωνικής ιστορίας έδιναν έµφαση στις κοινωνικές δοµές και 

στις διαδικασίες των κοινωνικών αλλαγών έµεναν και αυτές προσηλωµένες στην 

                                           
148

 «Μια ριζικά α-θεωρητική µελέτη είναι εφικτή και κατανοητή µόνο σε ένα αµιγώς θεωρητικό κόσµο 

άγριας φαντασίας», Rajagopalan K., «On thetheoretical trappings of the thesis of Nti-Theory or Why the 

idea of theory may after all be all that bad:Aresponse to Gary Thomas», στο Harvard Educational review, 

τ. 68, 1998, σσ. 335-352.  
149

 Βλπ. σχετικά: Χουρδάκης, Α., «Η ιστορία της παιδείας: Επιστηµολογία, µεθοδολογία και 

προβληµατική», άρθρο στον συλλ. τόµο: Βάµβουκας, Μ., Χουρδάκης Α., Παιδαγωγική επιστήµη στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη, Πρακτικά Ζ΄ ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, 

(1997), εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. 



 88 

πεποίθηση ότι η ιστορία έχει να κάνει µ’ ένα πραγµατικό αντικείµενο και ότι υπάρχει στο 

χώρο της ιστορίας συνέχεια και κατεύθυνση. 

 Έτσι, όµως, όπως η παραδοσιακή γεγονοτολογική ιστορία 

αντικαταστάθηκε από την κοινωνικό-επιστηµονική ιστορία µε την ανάδυση της µαζικής 

κοινωνίας, οι θεµελιακές αλλαγές που σηµειώνονται στη σύγχρονη κοινωνία και 

κουλτούρα οδηγούν σε έναν νέο επαναπροσδιορισµό της ιστορικής εκείνης σκέψης η 

οποία θεωρούσε τη συνεχή οικονοµική ανάπτυξη και την εφαρµογή της επιστηµονικής 

ορθολογικότητας στη διευθέτηση της κοινωνίας ως θετικές αξίες. Τελευταία έχει 

καταδειχθεί η ανεπάρκεια της αποκλειστικής στήριξης σε πολιτικές, οικονοµικές ή 

πολιτιστικές αναλύσεις, ενώ η ανθεκτικότητα των παλιότερων εθνικιστικών ή 

θρησκευτικών νοοτροπιών και η µεταµόρφωση τους µέσα στις σύγχρονες συνθήκες 

έδειξαν ακόµη σαφέστερα τα όρια της θεωρίας του εκσυγχρονισµού.  

Επιπλέον, το πέρασµα από τη βιοµηχανική κοινωνία στην κοινωνία της 

πληροφορίας επηρεάζει σήµερα βαθιά τη συνείδηση και επιπλέον την κατακερµατίζει. 

Έτσι, άρχισαν να κρίνονται ως ανεπαρκείς οι κοινωνικό-επιστηµονικές προσεγγίσεις οι 

οποίες τοποθετούσαν στο κέντρο της ιστορίας µεγάλες απρόσωπες δοµές δίχως να 

θέτουν το ζήτηµα και άλλων σχέσεων εξουσίας. Η απόλυτη προτεραιότητα στην 

παραγωγική δοµή και τις εγγενείς της αντιφάσεις αφενός επιφέρει «µια σχετικοποίηση 

του πραξεολογικού χαρακτήρα της ατοµικής και συλλογικής δράσης» κι αφετέρου 

«οδήγησε ολόκληρο το πολιτικο-θεσµικό σύστηµα» σε µια σχέση «παράγωγου» ή 

«προϊόντος» της παραγωγικής δοµής η οποία προσέλαβε οντολογικό χαρακτήρα, 

αποδοµώντας ουσιαστικά την ολοποιητική δοµή από βασικά της συστατικά»
150

.  Οι νέες 

τάσεις στο χώρο της ιστοριογραφίας στρέφονται τώρα στη µελέτη των τοπικών 

σχηµατισµών και δοµών, του περιφερειακού ανθρώπου, της τοπικής κουλτούρας 

αποδίδοντας έµφαση στις συνθήκες της καθηµερινής ζωής και της καθηµερινής 

εµπειρίας. Παράλληλα, καταγράφεται µια γενικότερη αµφισβήτηση κάθε δυνατότητας 

άσκησης αντικειµενικής ιστορικής έρευνας. Σε αντίθεση µε τον προηγούµενο ιστορικό 

ρεαλισµό, ο «νέος ιστορισµός» συµφωνεί πάνω στις βασικές θέσεις της µεταµοντέρνας 

λογοτεχνικής θεωρίας για την κεντρικότητα και την αδιαφάνεια της γλώσσας, καθώς και 

πάνω σε ανθρωπολογικές αντιλήψεις για τις κουλτούρες ως συµβολικά δίκτυα νοήµατος. 
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 Γκίβαλος Μ., Συγκρότηση θεωρίας του Κράτους και της Πολιτικής στις διαλεκτικές θεωρίες της 

πολιτικής, ό.π. σελ. 305. 
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 Όµως, η ανάδειξη της σηµασίας της κουλτούρας εις βάρος της πολιτικής 

και των ευρύτερων κοινωνικών διαδικασιών οδηγεί επίσης σε αδιέξοδα. Αυτό που 

χρειαζόµαστε πραγµατικά σήµερα είναι µια πλατιά ιστορική προσέγγιση, η οποία πρέπει 

να λαµβάνει υπόψη της και τις πολιτισµικές και τις θεσµικές πλευρές. Το έργο του 

ιστορικού δεν µπορεί να ερµηνευτεί αποκλειστικά µε κοινωνιολογικούς ή πολιτικούς 

όρους όπως δεν µπορούµε και από την άλλη µεριά να ισχυριστούµε ότι προέχει η 

ιδεολογική του λειτουργία. Την ιστορία οφείλουµε να τη βλέπουµε συνολικά µέσα στο 

κοινωνικο-πολιτισµικό και το πολιτικό της πλαίσιο. Η ιστορία είναι τελικά κάτι το 

πολυκεντρικό και το διάσπαρτο, το νοητό σε πολλά επίπεδα και διαστάσεις. Αυτό 

συνεπάγεται σύµφωνα µε την αρχή της διαψευσιµότητας του Popper ότι πρέπει να 

είµαστε έτοιµοι στο ενδεχόµενο διάψευσης κάθε σχετικής επιστηµονικής θεωρίας. Η 

απελευθέρωση από αξιωµατικές απαιτήσεις ορθολογικών, δογµατικών ή κριτικιστικών ή 

ακόµη και σχετικιστικών αποχρώσεων και η αντικατάστασή τους από την κοινά 

δεδοµένη εµπειρία της υποκειµενικότητας ως υπαρκτού γεγονότος που όµως ελέγχεται 

από την διυποκειµενική ανταπόκριση στη σηµαινόµενη εµπειρία, συνεπάγεται τη 

διεύρυνση του πεδίου της έµπνευσης, την πολλαπλότητα προέλευσης των δηµιουργικών 

προκλήσεων, την άντλησή τους και από χώρους που σχετίζονται τόσο µε την 

καλλιέργεια της προσωπικής ετερότητας του υποκειµένου όσο και µε τη δυναµική του 

ευρύτερου πολιτιστικού, πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Στο επίκεντρο της κάθε 

ιστορικής µικροπεριόδου που µας ενδιαφέρει τίθενται υποκείµενα. Λέγοντας υποκείµενα 

εννοούµε είτε µεµονωµένες προσωπικότητες, είτε συλλογικά αλλά και ιστορικά 

υποκείµενα. Τα υποκείµενα αυτά επιδεικνύουν µια κάποια σχετική αυτονοµία και δρουν 

ως τελεστές πρακτικών.   

Στα πλαίσια µιας µεσο-ιστορικής έρευνας
151

, όπως η δική µας (οργάνωση 

και διοίκηση της εκπαίδευσης κατά την περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας και της 

Κρητικής Πολιτείας), µιας έρευνας δηλαδή που αφορά τη µεσαία φάση των συγκυριών 

δηλαδή το µεταιχµιακό διάστηµα το οποίο εντοπίζεται ανάµεσα στην ευνοϊκή και την 

                                           
151

 Σύµφωνα µε τον Braudel (Μελέτες για την ιστορία, Αθήνα Μνήµων, σελ. 83) η ιστορία ταξινοµείται σε 

τρία στρώµατα: 1) στη βραχεία διάρκεια, δηλαδή σε ένα επιφανειακό στρώµα στα πλαίσια του οποίου 

συµβαίνουν τα διάφορα ιστορικά γεγονότα. Στην ιστορία αυτή παρουσιάζεται µια γρήγορη και ενίοτε 

επεισοδιακή εξέλιξη των γεγονότων 2) στην µεσαία διάρκεια, δηλαδή σε ένα βαθύτερο στρώµα το οποίο 

συναιρείται µε την ιστορία των συγκυριών, δηλαδή την οµαδοποίηση των ιστορικών γεγονότων γύρω 

από ένα κοινό σηµείο αναφοράς που έχει χρονική διάρκεια µερικά χρόνια (Dosse F., H Iστορία σε 

ψίχουλα, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, σελ. 117) και 3) στη µακρά διάρκεια που 

υπερβαίνει την ιστορία της συγκυρίας και τις αφηγήσεις της και συγκροτεί µια ιστορία δοµών η οποία 

αναφέρεται σε ολόκληρους αιώνες. 
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δυσµενή-παρακµιακή φάση της συγκυρίας , η αναλυτική χρήση της έννοιας «γεγονός» 

και η ερµηνευτική δυναµική της εγγράφεται σε µια προβληµατική µακράς διάρκειας (η 

σχέση της εκπαίδευσης µε την κοινωνία και το κράτος στην ιστορική εξέλιξη του 

νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος) που σχετίζεται µε την ανάδειξη των 

αντίστοιχων ακολουθιών ή και αποκλίσεων-αντιφάσεων. Κάτι τέτοιο δεν συνεπάγεται 

όµως, την παραγνώριση της σηµασίας του µοναδικού ελάχιστου συµβάντος χάριν µιας 

υποτιθέµενης έµφανσης στις δοµές µακρά διάρκειας. 

Όντες, αρκούντως επιφυλακτικοί, λοιπόν, για την χρονικά επίπεδη αφήγηση 

και ανάλυση των ιστορικών επεισοδίων, στην εργασία µας οριοθετούµε τον ιστορικό 

χρόνο µέσα από το διαλεκτικό συγκερασµό µιας χρονικής διάστασης που προκύπτει 

µέσα από τη διαλεκτική θεώρηση και λειτουργική ενσωµάτωση στην ιστορική αφήγηση 

του τι προηγήθηκε και του τι ακολούθησε από το αναλυόµενο ιστορικό επεισόδιο
152

. Το 

επεισόδιο αυτό ως ιστορική πραγµατικότητα, ως σύνθεση του χρόνου ή σύνθεση από 

χρόνο είναι µια µεταβατική πραγµατικότητα. Κι ο ίδιος ο χρόνος είναι το πεδίο του 

παρόντος µε το διπλό ορίζοντα του παρελθόντος και του µέλλοντος. Οφείλουµε, βέβαια, 

να επισηµάνουµε ότι µια τέτοια οπτική ούτε αποζητά κανονικότητες που προκύπτουν 

από το νόµο της αιτιότητας ούτε επικαλείται ανιστορικές συγκυρίες που εδράζονται στη 

διαδοχή φάσεων ανόδου και πτώσης που νοµιµοποιούνται από τη δράση εξεχουσών 

προσωπικοτήτων. Η ανθρώπινη δράση είναι επιδεκτική άπειρων δυνατοτήτων οι οποίες 

ακυρώνουν τις τυχών δεοντολογικές προβολές ανελαστικών µορφών αιτιοκρατίας και τις 

ντετερµινιστικές προεκτάσεις τους. Από την άλλη, όµως, η παρουσία του 

«συντυχιακού»
153

  στο ιστορικό γίγνεσθαι δεν λαµβάνεται ως µια περιοδική έκχυση 

χάους. Το συντυχιακό µπορεί να αναφέρεται σε κάτι που δεν υπάγεται σε µια 

«προβλεπόµενη κανονικότητα αλλά προκύπτει µέσα από µια δική του κανονικότητα που 

στηρίζεται σε κάποιες επιλογές οµάδων ή ατόµων κατόπιν σκέψης, βούλησης και 

αξιολόγησης […] εδράζεται στην απρόβλεπτη ενδεχοµένως πρωτοβουλία κάποιων 

ατοµικών ή συλλογικών παραγόντων που προκύπτει κάποια συγκεκριµένη στιγµή εξαιτίας 
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κάποιων νέων αποτιµήσεων του κοινωνικού γίγνεσθαι ή εξαιτίας κάποιων µετατροπών 

των συλλογικών επιλογών»
154

.   

Αναφερόµενοι, τέλος, στο χώρο της ιστορίας της εκπαίδευσης
155

 θα πρέπει 

να λάβουµε υπόψη µας ότι στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η ιστορία της 

εκπαίδευσης ενδιαφέρονταν κυρίως για τις παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές χωρίς 

αναφορές στο γενικότερο πλαίσιο ή ακόµη και στους γενεσιουργούς παράγοντες αυτού 

του πλαισίου. Από τη δεκαετία όµως του 1920 και µετά η ιστορία των ιδεών και η 

ιστορία του πνεύµατος, η οικονοµική και η κοινωνική ιστορία άρχισαν να συνδέονται µε 

την ιστορία της παιδείας. Μετά τη δεκαετία του 1960 η ιστορία της παιδείας 

αντιλαµβάνεται σε µεγαλύτερο βαθµό την συνθετότητα του πεδίου της έρευνάς της 

εξαιτίας του κοινωνικού πλαισίου, του ταξικού ανταγωνισµού και των ιδεολογικών 

αντιπαραθέσεων ενώ, παράλληλα, προέκυψαν ριζοσπαστικές κοινωνικές και πολιτικές 

αναλύσεις του εκπαιδευτικού φαινοµένου και αναδύθηκαν νέοι χώροι προσπέλασης των 

σχετικών ερευνών. Πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις του πλαισίου της ιστορίας της 

εκπαίδευσης επικεντρώθηκαν σε µικροπροσεγγίσεις της εκπαίδευσης τοπικού 

χαρακτήρα, στο διεθνή χαρακτήρα πολλών εκπαιδευτικών διαδικασιών, στη µελέτη των 

προτεραιοτήτων και των εννοιών που σχετίζονται µε την ιστορία της εκπαίδευσης καθώς 

και στη διαλεκτική ιστορική προσέγγιση του παιδευτικού γίγνεσθαι η οποία 

πλαισιώνεται πια όχι από µονοδιάστατες ερµηνευτικές θεωρήσεις αλλά από 

διεπιστηµονικές, συγκριτικές και διεθνικές πολυµεταβλητές συναρτήσεις. Η πυκνότητα 

της περιγραφής του τοπικού εκπαιδευτικού φαινοµένου είναι στην περίπτωση αυτή 

απαραίτητη προϋπόθεση που αφενός εξασφαλίζει τη γνησιότητα της ιστορικής 

πραγµατικότητας, αφετέρου παρέχει εναύσµατα για τη γενίκευσή του.  
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1.2. Μεθοδολογικό πλαίσιο   

1.2.1  Τα τρία βασικά αρχεία  

1.2.1.1 Το αρχείο της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Λασιθίου  

 

Οι απαρχές της σύστασης της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Λασιθίου (Χ.∆.Λ.), 

όπως θα διαπιστώσουµε παρακάτω, ανάγονται στο έτος 1856, οπότε ο Σουλτάνος 

οδηγήθηκε στην υπογραφή του Χάττι Χουµαγιούν. Με το ∆ιάταγµα αυτό εκφράστηκε η 

πρόθεση της Τουρκικής ∆ιοίκησης να προχωρήσει στην αναγνώριση κάποιων βασικών 

δικαιωµάτων στους υπηκόους της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, στον περιορισµό της 

αυθαιρεσίας των εξουσιαστικών αρχών και στη εµπλοκή των λαϊκών στην διοίκηση των 

κοινών κάτι που καθόρισε σε σηµαντικό βαθµό την πορεία και των εκπαιδευτικών 

πραγµάτων
156

. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο συστάθηκαν οι ∆ηµογεροντίες υπό την άµεση 

εποπτεία της Εκκλησίας. Έδρα της Χριστιανικής Κεντρικής ∆ηµογεροντίας Λασιθίου, η 

οποία είχε αρµοδιότητα στις επαρχίες «Λασσιθίου, Μιραµβέλλου, Σιτείας και 

Ιεραπέτρας» ορίστηκε η Νεάπολη.  

Αρχικά, οι αρµοδιότητες της Χ.∆.Λ. περιορίζονταν µόνο στην διαχείριση των 

ορφανικών συµφερόντων. Σταδιακά, όµως, και ιδίως µετά την ψήφιση του 

Μοναστηριακού ∆ιοργανισµού εµφανίζεται µια απόκλιση από τις αρχικές αρµοδιότητες 

αφού η Χ.∆.Λ. απέκτησε και δικαστικές δικαιοδοσίες συνιστώντας «συµβιβαστικήν και 

διαιτητικήν αρχήν». Παρείχε, επίσης, και τις υπηρεσίες της Χριστιανικής Ορφανικής 

Τράπεζας Λασιθίου (Χ.Ο.Τ.Λ.) καθώς και της Τµηµατικής Εφορείας των σχολείων του 

Λασιθίου. 

Η Χ.∆.Λ. στεγάστηκε αρχικά στην οικία του Κωνσταντίνου Σηφάκη και 

αργότερα σε ιδιόκτητο κτήριο στο κέντρο της πόλης. Ο εσωτερικός Οργανισµός 

λειτουργίας της βασιζόταν στην ύπαρξη γραµµατείας µε κατάλληλο υπαλληλικό 

προσωπικό (γραµµατέα, λογιστή, κλητήρα, επιτρόπους και επιστάτες) και στην 

συστηµατική τήρηση οργανωµένου αρχείου. Φέρεται δε συγκροτηµένη σε σώµα από 

τον Μάρτιο του 1869 µε πρόεδρο τον Επίσκοπο Πέτρας Μελέτιο και ∆ηµογέροντες 

τους: Τσαµπαρλάκη Χ΄΄ Γεώργιο, Παπαδάκη Στέφανο, Γιαννικάκη Πέτρο και 

Γραµµατέα τον Μειµαράκη Γ. Η Χ.∆.Λ. ασκούσε ουσιαστικά και τυπικά τα καθήκοντά 
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της ως την έναρξη της µεγάλης επανάστασης του 1896. Άτυπα, βέβαια, συνέχιζε το 

έργο της ως την σύσταση της Κρητικής Πολιτείας, διεκπεραιώνοντας από το 1896 ως 

το 1898 µόνο τρέχουσες υποθέσεις, καθώς τόσο ο Επίσκοπος Πέτρας όσο και τα 

στελέχη της συµµετείχαν ενεργά στην επανάσταση. 

 Εξαρχής, λοιπόν, το Αρχείο της Χ.∆.Λ., το σηµαντικότερο από τα αρχεία µε τα 

οποία τεκµηριώνεται η έρευνά µας, γίνεται κατανοητό ως προϊόν της εξουσίας, του 

οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου της εποχής, του γενικότερου λειτουργικού 

συστήµατος που του έδωσε ζωή
157

. Το υλικό που περιέχει, όπως και οι σιωπές του, 

υπακούουν σε σκοπιµότητες της εξουσίας που το παρήγαγε, των προσαρµογών των 

υποκειµένων και των προσπαθειών τους να συνεργαστούν ή και να αντισταθούν στην 

εξουσία αυτή. Η συγκέντρωση των αρχειακών εγγράφων της Χριστιανικής 

∆ηµογεροντίας Λασιθίου απορρέει, κατά κάποιο τρόπο, αυτόµατα από τις καθηµερινές 

δραστηριότητες του συλλογικού αυτού διοικητικού οργάνου. Τα τεκµήρια, τα έγγραφα 

του Αρχείου της ∆ηµογεροντίας εναποτέθηκαν όπως ακριβώς δηµιουργήθηκαν εξ 

αρχής, βαθµιαία και σταθερά, όπως ακριβώς τα γεωλογικά στρώµατα.  

Το συγκεκριµένο Αρχείο συγκροτήθηκε επειδή αντιπροσώπευε την τεκµηρίωση 

του αυτοδιοικητικού οργάνου της ∆ηµογεροντίας. Αποτελούσε τις αποδείξεις των 

δικαιωµάτων ή των απαιτήσεών της. Περιέχει το ιστορικό των διευθετηµένων 

υποθέσεων, έδινε την δυνατότητα στον κάτοχό του να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή να 

επιτεθεί. Έτσι, λοιπόν, το αρχείο αυτό δεν συνιστά µια λογοτεχνική ή αφηγηµατική 

πηγή, αλλά συγκροτεί µια νοµική πηγή αυθεντικού χαρακτήρα. Το υλικό του Αρχείου 

της ∆ηµογεροντίας, βέβαια, δεν γεννήθηκε, αρχικά για να έχει ιστορική σηµασία, αλλά 

απέκτησε αυτή την ιστορική αξία µε την πάροδο του χρόνου και γι’ αυτό ακριβώς είναι 

πολύτιµο στα µάτια των σύγχρονων ιστορικών, καθώς συνιστά µια χαραµάδα στο υφάδι 

του χρόνου. 

Τα έγγραφα του αρχείου της Χ.∆.Λ. επεκτείνονται χρονολογικά από το έτος 

1869 µέχρι το 1896. Το πρώτο έγγραφο φέρει ηµεροµηνία 1 Ιουνίου 1869 και αφορά 

τον διορισµό «κλητήρα παρά της ∆ηµογεροντίας ταύτης µε µηνιαίον µισθόν γροσίων 

εκατόν πεντήκοντα αριθ. 150 άτινα θέλετε λαµβάνει εις το τέλος εκάστου µηνός». Το 

τελευταίο έγγραφο που εξέδωσε η ∆ηµογεροντία ήταν στις 4 Αυγούστου 1896 και 
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αναφερόταν στην προστασία και τη διαφύλαξη του Αρχείου. Το Αρχείο περιλαµβάνει 

ανακατεµένα τα έγραφα τόσο της Χ.∆.Λ. όσο και της Χ.Ο.Τ.Λ. καθώς και της 

Χριστιανικής Τµηµατικής Εφορείας των Σχολείων του Λασιθίου (Χ.Τ.Ε.Λ.). Η 

διαχείρισή τους χαρακτηρίζεται από την επίθεση της χαρακτηριστικής οβάλ σφραγίδας 

µε κυανοπράσινη µελάνη αρχειοθέτησης που φέρει στην περιφέρειά της τον τίτλο « Η 

∆ηµογεροντία του Τµήµατος Λασιθίου Κρήτης», ενώ σε διαµήκη άξονα υπάρχει χώρος 

για την ηµεροµηνία και τον αριθµό καταχώρησης του εγγράφου. Τα έγγραφα είναι 

κυρίως µονόφυλλα ή δίφυλλα χειρόγραφα µε ποικιλία χάρτου, γραφικών χαρακτήρων, 

µελάνης και αναγνωσιµότητας. Η αλληλογραφία διεξάγονταν µε το διπλογραφικό 

σύστηµα. Μπορούµε να την κατατάξουµε σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: 

1. Την Εσωτερική Αλληλογραφία (περιλαµβάνει την αλληλογραφία µε τους 

περιφερειακούς επιστάτες ή τους Επιτρόπους) 

2. Την Υπηρεσιακή Αλληλογραφία (περιλαµβάνει την αλληλογραφία µε την Γενική 

∆ιοίκηση, τη ∆ιοίκηση Λασιθίου, το Πατριαρχείο, την Μητρόπολη και τις Επισκοπές, 

τα σχολεία κ.λ.π. 

3. Την Αλληλογραφία που αφορούσε τις κληρονοµικές και ορφανικές υποθέσεις 

4. ∆ιάφορα έγγραφα µε αιτήσεις ή αναφορές πολιτών, αποδείξεις, εντάλµατα κ.λ.π.  

Το Αρχείο της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Λασιθίου µετά τον εντοπισµό του 

και την διάσωσή του από τον Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ.κ. Νεκτάριο 

τοποθετήθηκε σε σαράντα εννέα φακέλους. Η ψηφιοποίηση των εγγράφων τους έγινε 

από το Εργαστήριο Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισµού υπό 

τον καθηγητή κ. Απόστολο Παπαιωάννου µε το σύστηµα των φωτογραφικών λήψεων, 

από τις οποίες προέκυψαν ψηφιακές φωτογραφίες-ευανάγνωστα υποκατάστατα έτσι 

ώστε ο ενδιαφερόµενος ερευνητής ή άλλος να µπορεί να έχει πρόσβαση στην 

πληροφορία χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιεί τα πρωτότυπα, πολλά από τα οποία 

βρίσκονται σε κατάσταση προχωρηµένης φθοράς και πρέπει να συντηρηθούν. Οι 

ψηφιακές φωτογραφίες ξεπερνούν τις σαράντα τρεις χιλιάδες. Ανά έτος δε, έχουν 

πραγµατοποιηθεί οι ακόλουθες λήψεις: 

Έτος 1869, λήψεις 564. Έτος 1879, λήψεις: 1045. Έτος 1871, λήψεις: 614. Έτος 1872, 

λήψεις: 2145. Έτος 1873, λήψεις: 1968. Έτος 1874, λήψεις: 2845. Έτος 1875, λήψεις: 

2253. Έτος 1876, λήψεις: 2295. Έτος 1877, λήψεις: 2630. Έτος 1878, λήψεις: 904. Έτος 

1879, λήψεις: 3165. Έτος 1880, λήψεις: 1198. Έτος 1881, λήψεις: 1264. Έτος 1882, 
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λήψεις: 1382. Έτος 1883, λήψεις: 974. Έτος 1884, λήψεις: 1632. Έτος 1885, λήψεις: 

991. Έτος 1886, λήψεις: 822. Έτος 1887, λήψεις: 1470. Έτος 1888, λήψεις: 1608. Έτος 

1889, λήψεις: 813. Έτος 1890, λήψεις: 1544. Έτος 1891, λήψεις: 1442. Έτος 1892, 

λήψεις: 1460. Έτος 189.3, λήψεις: 1067. Έτος 1894, λήψεις: 1123. Έτος 1895, λήψεις: 

713. Έτος 1896-97, λήψεις: 375. Ανώνυµος φάκελος, λήψεις:1049. ∆έσµη εγγράφων, 

λήψεις: 814. Πρακτικά ενοικιάσεων Μονών, λήψεις: 591. Βιβλίο πράξεων, λήψεις: 287.  

Στο αµέσως επόµενο διάστηµα αναµένεται να ολοκληρωθεί και το στάδιο του 

ελέγχου κατά το οποίο θα εντοπιστούν και θα εξαλειφθούν τυχών προβλήµατα που 

προέκυψαν είτε από µηχανική δυσλειτουργία είτε από ανθρώπινο λάθος. 

 

1.2.1.2 Το Αρχείο της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Ηρακλείου  

 

Το Αρχείο της ∆ηµογεροντίας Ηρακλείου φυλάσσονταν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 

Κρήτης στο Ηράκλειο µέχρι το 1988 οπότε µε την φροντίδα και πάλι του τότε 

Πρωτοσυγκέλου και νυν Μητροπολίτου Πέτρας κ.κ. Νεκταρίου παραδόθηκε στην 

Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου για να έχει την καλύτερη δυνατή 

συντήρηση και να είναι ακινδύνως προσιτό στην ιστορική έρευνα. Τα έγγραφα του 

αρχείου αυτού µετά την παραλαβή τους από την ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ταξινοµήθηκαν 

σε φακέλους µε την ακόλουθη τάξη: 

1. Αρχείο ∆ηµογεροντίας, υποφάκελοι: 363 

2. Αρχεία Χριστιανικής Ορφανικής Τράπεζας, υποφάκελοι: 37 

3. Αρχεία Τµηµατικής Εφορείας των σχολείων, υποφάκελοι: 14,  

4. Αρχεία Επιτροπής Λαχείου, υποφάκελοι: 1, 

5. Επιστολές Χριστόφορου Αργυράκη, υποφάκελοι: 1  

1.2.1.3 Το Αρχείο της Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως της Παιδείας και των 

Θρησκευµάτων της Κρητικής Πολιτείας  

 

Το Αρχείο της Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως της Παιδείας και των Θρησκευµάτων 

της Κρητικής Πολιτείας απόκειται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης που ιδρύθηκε το 1920 

µε έδρα τα Χανιά. Το Αρχείο αυτό συνιστά ∆ηµόσια ∆ιανοµαρχιακή Υπηρεσία, 

αποκεντρωµένο τµήµα των Γενικών Αρχείων του Κράτους και υπάγεται απ’ ευθείας 

στο Υπουργείο Παιδείας. Το Αρχείο είναι σήµερα σε τέτοιο υψηλό επίπεδο, ώστε να 
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θεωρείται το µεγαλύτερο από τα περιφερειακά Αρχεία της χώρας, σε περιεχόµενο, όγκο 

και σπουδαιότητα υλικού. Σκοπός και αποστολή του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης είναι η 

περισυλλογή, ταξινόµηση, καταγραφή, διαφύλαξη και προβολή των πάσης φύσεως 

αρχείων και κειµηλίων που αφορούν στην Ιστορία της Κρήτης. Σήµερα, συνολικά, 

περίπου 700.000 ιστορικά έγγραφα φυλάσσονται σ’ αυτό: Μεγάλες ιστορικές συλλογές 

όπως η επίσηµη αλληλογραφία των Κρητικών Επαναστάσεων 1821-1830, 1866-1869, 

1877-1878, 1895-1898 και 1905. Περιλαµβάνονται επίσης πολλές ιδιωτικές συλλογές 

µε αρχειακό υλικό Επαναστατών και άλλων εξεχόντων προσώπων, το αρχείο Κρητών 

Αγωνιστών, τα αρχεία της Τουρκικής ∆ιοικήσεως Κρήτης, του Κεντρικού 

Μεταφραστικού Γραφείου Κρήτης, της Κρητικής Πολιτείας, και της Γερµανικής 

Κατοχής, αλλά και ∆ιοικητικά, ∆ικαστικά, Εκκλησιαστικά κ.λ.π., µεγάλο φωτογραφικό 

αρχείο µε 3.000 περίπου φωτογραφίες, πλήρες αρχείο Κρητικού Τύπου από το 1831 

µέχρι σήµερα, εξειδικευµένη Βιβλιοθήκη µε 10.000 τίτλους περίπου, καθώς και µεγάλη 

µουσειακή συλλογή µε πολύτιµα ιστορικά και λαογραφικά κειµήλια. Το Αρχείο της 

Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως της Παιδείας και των Θρησκευµάτων είναι ταξινοµηµένο ανά 

έτος από το 1899 µέχρι και το 1911 σε 11 ογκωδέστατους φακέλους ως εξής: 

1. 1 φάκελος µε έγγραφα του έτους 1899 

2. 1 φάκελος µε έγγραφα των ετών 1899-1900 

3. 2 φάκελοι µε έγγραφα του έτους 1900 

4. 1 φάκελος µε έγγραφα των ετών 1900-1901 

5. 1 φάκελος µε έγγραφα των ετών 1901 (υποφάκελοι 1901,1902, 1903, 1904,   

1903-1905) 

6. 1 φάκελος µε έγγραφα του έτους 1907 

7. 1 φάκελος µε άγγραφα του έτους 1908 

8. 1 φάκελος µε άγγραφα του έτους 1908 

9. 1 φάκελος µε έγγραφα του έτους 1909 

10. 1 φάκελος µε έγγραφα του έτους 1910 

11. 1 φάκελος µε έγγραφα του έτους 1911 

 Το Αρχείο περιλαµβάνει  εκθέσεις νοµαρχιακών επιθεωρητών, διορισµούς 

δασκάλων, αναφορές για την κτηριακή υποδοµή, βιβλία υποβληθέντα προς κρίση, 

αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα, εσωτερικούς κανονισµούς, πρακτικά 
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συνεδριάσεων και διδασκαλικών συνεδρίων, πιστοποιητικά σπουδών, άδειες, 

µεταθέσεις, εκπαιδευτικά νοµοσχέδια κ.λ.π. 

 

1.2.2. Μεθοδολογική προσέγγιση του αρχειακού υλικού 

 

Η ολοκλήρωση, όµως, της ψηφιακής καταγραφής του Αρχείου δεν θα σηµάνει 

για τον κάθε ερευνητή πως έχει στα χέρια του το παν. Η ιστορία των εγγράφων του 

Αρχείου υπάρχει µονάχα τη στιγµή που τους θέτουµε έναν ορισµένο τύπο ερωτήσεων 

και όχι τη στιγµή που τα συλλέγουµε, ακόµη κι αν αυτό γίνεται µέσα στη χαρά. 

Γνωρίζουµε καλά όλοι µας πως το σηµαντικότερο βρίσκεται στην επίπονη ερµηνεία της 

παρουσίας τους, στην αναζήτηση της σηµασίας τους, στην τοποθέτηση της 

πραγµατικότητάς τους µέσα σε ένα σύστηµα σηµείων, που η ιστορία µπορεί να 

επιχειρήσει να συγκροτήσει τη γραµµατική τους. Οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι δεν 

θα ήταν σοβαρό να κάνουµε µια Ιστορία που θα την υποκινούσε µια περιέργεια χωρίς 

πνοή, αναζητώντας το γεγονός για το γεγονός, θέτοντας στο παρελθόν ερωτήσεις χωρίς 

σοβαρό περιεχόµενο. Με σπάνιες εξαιρέσεις, το έγγραφο, το κείµενο ή το αρχείο δεν 

αποτελούν οριστική απόδειξη µιας οποιασδήποτε αλήθειας, αλλά αδιάψευστο µάρτυρα 

του οποίου το νόηµα πρέπει στη συνέχεια να συνθέσουµε µε τα ειδικά και ουσιαστικά 

ερωτήµατα της παρούσας έρευνας.  

Έτσι, µε βάση την ιστοριογραφική προβληµατική που αναπτύξαµε στην αρχή του 

κεφαλαίου τούτου, η διαχείριση του αρχειακού υλικού ήταν εν µέρει περιγραφική, εν 

µέρει αναλυτική και εν µέρει ερµηνευτική
158

.  

Η ερευνητική τακτική µας συνεπώς δεν εξαντλήθηκε στην εµπειρική περιγραφή 

και ανάλυση των γεγονότων και των συσχετισµών µεταξύ τους ούτε στην 

φαινοµενολογική, απλοποιητική τους αναγωγή στην ουσία τους. Η κριτική
159

, 

ερµηνευτική και αναλυτική ανάγνωση του εµπειρικού υλικού βασίστηκε στην έµµεση 

παρατήρηση µέσω του τεκµηριωµένου υλικού στο οποίο έχουν αποτυπωθεί τα ίχνη του 

παρελθόντος. Το τεκµηριωµένο αυτό υλικό περιλαµβάνει ένα µεγάλο σύνολο αρχειακού 

                                           
158

 Κerlinger, F., (1964), Foundations of behavioral research, N.Y., Holt, Rinehart and Winston. 
159

 Βarzun, J., & Sraff, H. E., (1977), The Modern Researsher, 3
η
 έκδ. New York. Harsourt Brase 

Jovanovish, σελ.154.  
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υλικού
160

 και άλλων γραπτών τεκµηρίων (νόµοι, επίσηµα έγγραφα κ.λ.π.). Άλλωστε, 

όπως επισηµαίνει και ο Pierre Bourdieu «ακόµη κι αν κάποιος αρέσκεται σε θεωρητικά 

σχήµατα, δεν µπορεί να δοµήσει µε επιστηµονικό τρόπο πεδία έρευνας παρά µόνο αν 

βασιστεί σε δεδοµένα»
161

.  

Με τεχνικές ιστοριοδιφίας συλλέξαµε το πρωτογενές αγνοηµένο ή 

αποσιωπηµένο
162

 αρχειακό υλικό
163

 για τη δόκιµη λειτουργική συγκρότηση 

πληροφοριακών συνόλων
164

. Εν προκειµένω κινηθήκαµε πέρα τόσο από την 

θετικιστική-γεγονοτολογική ιστοριογραφία στην οποία το γεγονός εξαντλείται στην 

ταύτισή του µε το συµβάν όσο και από την λογική των πρώιµων Annales που απέκλειαν 

το συµβάν από την ιστοριογραφία τους. Το κάθε ιστορικό γεγονός στην δική µας 

ιστορική έρευνα, προέκυπτε αναπόφευκτα από µια διαδικασία επιλογής µεταξύ 

άλλων
165

 συχνά αποκρυπτωθεισών ή και θεωρούµενων ως ασήµαντων. Ο καθορισµός 

και η επιλογή του έγινε µε βάση τις κεντρικές και τις ειδικότερες υποθέσεις της έρευνας 

και το πρόβληµα που επιχειρούσαµε να λύσουµε. Τοποθετήθηκε δε µεταξύ των άλλων 

                                           
160

 Ως αρχείο εννοείται όχι µόνον το σύνολο των κειµένων που έχουν συλλεγεί ή περισωθεί σε µια 

συγκεκριµένη ιστορική περίοδο, αλλά και το σύνολο των κανόνων που νοµιµοποιούν και ελέγχουν τα 

όρια και τις µορφές αναπαραγωγής των λόγων σε µια ορισµένη περίοδο, σε µια συγκεκριµένη κοινωνία. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση των λόγων µεταφέρεται, από την εξωτερική περιγραφική σχέση των 

παραγόντων επίδρασης στη διαµόρφωση του πλαισίου σχηµατισµού του λόγου, στη µελέτη των 

ιδιαίτερων συνθηκών ύπαρξης του λόγου αυτών, δηλαδή, που επέτρεψαν τη γένεση και την ανάδυση του 

συγκεκριµένου λόγου και όχι κάποιου άλλου και που τον συνδέουν µε τις διάφορες κοινωνικές 

πρακτικές. Βλπ. Σχετικά, Foucault, M., Η αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1987, σσ. 179-

180. Συµµεριζόµαστε έτσι την άποψη που υποστηρίζει ότι η χρήση των γραπτών ντοκουµέντων ως «µη 

αντιδρώντα δεδοµένα» είναι πιθανώς ο πλέον αναγνωρισµένος και αποδεκτός τρόπος ανεµπόδιστης 

µέτρησης» βλπ. George H., Lewis (ed.), (1975) «fist-fights for the kitchen», Εκδ. Goodyear Publishing 

Company Inc., California, σσ. 316-318, µτφρ. Ε. Σοφιανού.  
161

 Bourdieu P., The state of nobility σελ. 264 
162

 Foucault M., (µετ. Κ. Παπαγιώργος), (1987), Η αρχαιολογία της γνώσης, εκδ. Εξάντας, Αθήνα. 
163

 Για να εξασφαλίσουµε τον πληροφοριακό πλουραλισµό στην έρευνά µας συνεργαστήκαµε µε την 

Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερρονήσου, στην οποία εναπόκειται το Αρχείο της Χριστιανικής 

∆ηµογεροντίας Λασιθίου, το Γυµνάσιο και το Λύκειο Νεάπολης στην κατοχή των οποίων βρίσκονται τα 

µαθητολόγια και τα βιβλία ελέγχου της Ελληνικής Σχολής και του Γυµνασίου Νεαπόλεως της περιόδου 

που εξετάζουµε, το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στο Ηράκλειο, τη 

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, τη 

Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου στην οποία φυλάσσεται το Αρχείο της Χριστιανικής 

∆ηµογεροντίας Ηρακλείου και ο τύπος της εποχής, την ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύµνης, όπου 

διατηρείται µικρό µόνο µέρος του Αρχείου της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Ρεθύµνης, το Ε.Λ.Ι.Α., την 

Εθνική Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών στην Αθήνα.  
164

 Στην παρούσα εργασία ο ιστορικός µας χρόνος έχει οροθετηθεί µέσα στα πλαίσια µιας διαλεκτικής 

θεώρησης και λειτουργικής ενσωµάτωσης εκείνου που προηγήθηκε και εκείνου που ακολούθησε το 

αναλυόµενο ιστορικό επεισόδιο, βλπ. Topolski, J., µτφρ. Μ. Μαραγκού-Γ. Μαραγκός, (1983), 

Προβλήµατα ιστορίας και ιστορικής µεθοδολογίας, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα, σσ. 154-159.  
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 Foucault, M., µετ. Κ. Παπαγιώργη, (1986), Οι λέξεις και τα πράγµατα. Μια αρχαιολογία των επιστηµών 

του ανθρώπου, εκδ. Γνώση, Αθήνα, σελ. 502. 
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δεδοµένων που συνθέτουν το Όλο
166

 του προβλήµατος. Έτσι πραγµατώθηκε η 

διαδικασία ανασυγκρότησης του υλικού της έρευνάς µας κατά την οποία προβάλλαµε 

και εστιάσαµε τον αναλυτικό µας φακό στα στοιχεία που θεωρούσαµε σηµαντικά, χωρίς 

βέβαια να προδώσουµε το υλικό µας.  

Στη φάση αυτή, τα έγγραφα του αρχειακού υλικού αφού ταξινοµήθηκαν µε 

απόλυτη χρονική ακολουθία, αξιολογήθηκαν τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, έτσι 

ώστε να επιβεβαιωθεί η αξία τους για τους σκοπούς της µελέτης µας. Κατά τη διάρκεια 

των πραγµατολογικών στιγµών των αναγνώσεων, η εξαγωγή νοηµάτων για το υπό 

ανάλυση υλικό και η επικοινωνιακή διάδραση επιτεύχθηκε µε την ταξινόµηση του σε 

διάφορες γενικές κατηγορίες όπως θεσµικό πλαίσιο, διδακτικό προσωπικό, µαθητές, 

σχολική ζωή, οικονοµικά µέσα, διοίκηση της εκπαίδευσης, σχολικό δίκτυο, κοινωνικός 

και οικονοµικός περίγυρος, υλικοτεχνική υποδοµή, σχολικά βιβλία κ.λ.π.. Κάθε γενική 

κατηγορία είχε δοµηθεί από επιµέρους περιγραφικές αναλυτικές κατηγορίες όπως 

διάρθρωση των εκπαιδευτικών βαθµίδων, διδασκόµενα µαθήµατα, τρόπος επιλογής των 

εκπαιδευτικών, προσόντα διορισµού, µισθολόγιο, αξιολόγηση για την γενική κατηγορία 

«Οργάνωση της εκπαίδευσης» κ.λ.π. Οι παραπάνω αναλυτικές κατηγορίες 

αναπτύσσονταν ή συρρικνώνονταν κατά τη διάρκεια της εργασίας των διαφόρων 

περιόδων στη διαµόρφωση των οποίων οδηγηθήκαµε προκειµένου να θεµελιωθεί η 

ιστορική διάσταση των ερευνητικών δεδοµένων µε απώτερο στόχο να αναδειχθούν οι 

διαφορές στο χρόνο
167

. Ο χωρισµός των ενοτήτων ανάγνωσης καθώς και η έκτασή τους 

ορίστηκαν εµπειρικά µε την ολοκλήρωση ενός νοήµατος στο επίπεδο της καταδήλωσης. 

Εποµένως, γνώµονας του χωρισµού στάθηκε το σηµαίνον, δηλαδή το πρώτο τη τάξει 

σηµαινόµενο
168

. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια σύνθεσης της εκάστοτε εξεταζόµενης 

ενότητας ανάγνωσης µε µία ή περισσότερες από τις προηγούµενες ή επόµενες ενότητες. 

Η κίνηση αυτή µάς βοήθησε να διατηρήσουµε το υλικό των κατηγοριών σε µια ενότητα 

(οι παράγραφοι-στο µεγαλύτερο µέρος τους-έχουν επιλεγεί ως δοµική ανάπτυξη αλλά 

και νοηµατική συνέχεια των επιµέρους αναλυτικών κατηγοριών). Η κατασκευή 

κατηγοριών και επί µέρους περιγραφικών αναλυτικών κατηγοριών βοήθησε στην 

πειθαρχηµένη εξέλιξη ή βελτίωση των θεµάτων αλλά και στη διαχρονική διαδοχή της 
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 Χουρδάκης, Α., Η ιστορία της παιδείας: επιστηµολογία, µεθοδολογία και προβληµατική, ό.π. σελ. 105.  
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 Κυριαζή, Ν., (1998), Η κοινωνιολογική έρευνα: κριτική επισκόπηση των µεθόδων και τεχνικών, εκδ. 

Ελληνικές Επιστηµονικές Εκδόσεις, Αθήνα, σελ. 303.  
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 Βλπ. Κάριν Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, «Τι είναι η σηµειωτική;», άρθρο στο περ. ∆ιαβάζω, 71, σσ. 15-

23.  
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συρρίκνωσής τους. Τα θέµατα προέκυπταν από τα σηµαίνοντα, δηλαδή την υλική µορφή 

ή το προϊόν της γραφής και χρησίµευαν ως πληροφοριοδότες για την ανάδειξη, 

αποσιώπηση ή τα κενά στις κατηγορίες που διαµορφώναµε. Αναπτύσσονταν δε στην 

πρόταση των εγγράφων, στην παράγραφο, σε όλο το κείµενο. ∆ηλαδή, αυτό που µας 

ενδιέφερε ήταν η βασική ιδέα που αναπτύσσεται σε µέρος του κειµένου ή σε ολόκληρο 

το κείµενο. Μέσα από την συνδήλωση ή συνεµφαντικότητα της έννοιας επιχειρήσαµε 

την ανάλυση µακροκοσµικών εννοιών οι οποίες περιγράφουν τις εκπαιδευτικές, 

πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες µε έµφαση στην κατανόηση της ιστορικότητας µέσα 

στην οποία είναι εγγεγραµµένη η εκάστοτε έννοια. Η συνδήλωση ή συνέµφανση ήταν 

πιο επεξεργασµένος τρόπος ανάλυσης σε σχέση µε το πρώτο επίπεδο του σηµαινόµενου, 

το πληροφοριακό
169

. Το δεύτερο επίπεδο, δηλαδή το συνδηλωτικό (η συνειρµική η 

µεταφορική έννοια όπως προτείνει ο Roland Barthes
170

), ήταν µια δεύτερη σηµειωτική ή 

νεοσηµειωτική ανοικτή όχι µόνο στην επιστήµη του µηνύµατος αλλά και στις επιστήµες 

του συµβόλου. Όµως, η ερµηνευτική µας µέθοδος δεν περιστάλθηκε µόνο στην 

προσπέλαση ενός κειµένου. Αλλά επεκτάθηκε και στην οποιαδήποτε «σηµαίνουσα 

δράση» καθώς, όπως επισηµαίνει ο Jean Starobinsky, «η κατανόηση καθίσταται τότε η 

κατ’ εξοχήν ερµηνευτική πράξη, που δεν περιορίζεται µόνο στον τοµέα του γραπτού λόγου, 

αλλά βρίσκει εφaρµογή και σε όλες τις ανθρώπινες καταστάσεις που απαιτούν την ακριβή 

ακρόαση των προθέσεων οι οποίες εκδηλώνονται από µιαν άλλη συνείδηση»
171

. Ο µόνος 

τρόπος για να προσεγγιστεί το άτοµο ένθεν αυτού που εκφράζει, ήταν να εµηνευτεί ο 

τρόπος µε τον οποίο το άτοµο εκφράζεται χάρη στο λόγο και στο ύφος του. Και αυτό 

συνιστά µια επιβεβληµένη «επάνοδο του δρώντος», ο οποίος προσδιορίζεται από τα 

δεδοµένα του πεδίου δηλαδή από την κατάσταση, στην παραγωγή της οποίας όµως 

µετέχει πέρα από κάθε ντετερµινιστική προσήλωση στις δοµές. Έχουµε ως κύριο 

τεκµήριο νοµιµότητας µιας τέτοιας ερµηνευτικής προσέγγισης το ότι πολλές από τις 

περιοχές του πολιτικού, εκπαιδευτικού και ιδεολογικού Λόγου έχουν είτε ως θέµα είτε 

ως υπόστρωµα τη δράση αναφερόµενες σε αυτή, επαναπεριγράφοντάς την ως πρόθεση 
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και αναδηµιουργώντας την ως µετασχηµατισµό. Τεκµηριώνοντας την θεώρηση της 

ελλόγου πράξης ως κείµενο, νοµιµποιούµαστε να µεταφέρουµε τα κυριότερα σηµεία της 

ερµηνείας των κειµένων στην ερµηνεία γενικότερα
172

. 

Τη συλλογή του αρχειακού υλικού ακολούθησε µια πρώτη ανάγνωσή του η 

οποία έγινε χωρίς προσφυγή στα προ-διατυπωµένα ερωτήµατα. Ταυτόχρονα 

πραγµατώθηκε και η τελική συγκρότηση του θεωρητικού υποβάθρου χωρίς το οποίο η 

ιστορία µπορεί να είναι «πολυάσχολη αλλά τυφλή»
173

. Ο Holsti γράφει ότι η «λεγόµενη 

ανάγνωση πίσω από τις γραµµές είναι καλό να αναβάλλεται για το ερµηνευτικό στάδιο, 

οπότε ο ερευνητής θα είναι ελεύθερος να χρησιµοποιήσει όλη τη φαντασία και τη 

διαίσθησή του για να εξαγάγει από τα στοιχεία τα κατάλληλα συµπεράσµατα»
174

. Η 

παρουσία ή η απουσία ή η ανάπτυξη ενός µοτίβου ή θέµατος στην περιοδολόγηση 

επηρεάστηκε σηµαντικά από την ύπαρξη ή µη ή από την έκταση του αρχειακού υλικού. 

Η επιλεκτικότητα οφείλεται, επίσης, στις κατά ένα µεγάλο µέρος οµοιογενείς 

επαναλήψεις, στερεότυπες συµπεριφορές ή διατάξεις που εµπεριέχονται στο αρχειακό 

υλικό.  

Η κατηγοριοποίηση του αρχειακού υλικού πραγµατοποιήθηκε στη βάση 

ευδιάκριτων και γενικά παραδεκτών χρονολογικών τοµών της ιστορικής, κοινωνικής και 

πολιτικής δυναµικής από την οποία προσδιορίζονταν οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές 

πολιτικές φωτίζοντας, έτσι, µε πληροφορίες την αλληλουχία των προκρινοµένων 

γεγονότων που κυριάρχησαν σε καθεµία απ’ αυτές. ∆ιάφορα µέρη των πληροφοριών 

αυτών συσχετίστηκαν µε θεωρητικές προτάσεις και βιβλιογραφικές αναφορές 

προκειµένου να δοµηθεί και να τεκµηριωθεί η ερµηνεία τους. Τα αξιώµατα των 

ερµηνειών συνδέθηκαν σε πολλές περιπτώσεις µε αποσπάσµατα από τα ίδια τα έγγραφα, 

τα οποία παρατίθενται µέσα στο κείµενο της εργασίας σε µονοτονική γραφή. Η ανάλυση 

επιλεγµένων αποσπασµάτων αναδιοργάνωσε τις σηµαντικότερες έννοιες των 

ερευνητικών δεδοµένων σε τρία επίπεδα: το κυριολεκτικό ή πληροφοριακό επίπεδο (ή τη 

σηµειωτική του µηνύµατος), τον χαρακτηρισµό ή την µεταγλώσσα ή την προέκταση του 
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µηνύµατος, και τη συνεµφατική ή τη µεταφορική έννοια (δηλαδή την παραποµπή σε ένα 

συµβολικό επίπεδο σηµασίας)
175

.  

 Μετά την αξιολόγηση αυτή, συγκροτήθηκε ένα σώµα επικυρωµένων 

γεγονότων και πληροφοριών το οποίο έγινε αποδεκτό ως αξιόπιστο, ως µια έγκυρη βάση 

για τη δοκιµασία και ερµηνεία των υποθέσεων. Οι ιστορικές πλέον µαρτυρίες οι οποίες 

προέκυψαν από τη διαδικασία αυτή µελετήθηκαν τόσο µε την κλασική µέθοδο ένταξής 

τους µέσα σε ένα πλαίσιο τέτοιο που θα επέτρεπε την ιστορική, την παιδαγωγική και την 

κοινωνική ερµηνεία
176

 του τοπικού εκπαιδευτικού συστήµατος όσο και µε τη µέθοδο της 

ανάλυσης περιεχοµένου των εγγράφων που τις περιέχουν ώστε, µέσα στα πλαίσια της 

ιστορικής συνάφειας ν’ ανασυγκροτηθεί το εσωτερικό δυναµικό τους και να καταστεί 

δυνατή η κατανόηση των µηνυµάτων και των σηµατοδοτήσεων των συντακτών τους. Τα 

έγγραφα προσεγγίστηκαν µε έναν τρόπο ο οποίος εξασφάλιζε τόσο την εξωτερική 

κριτική (έλεγχος πατρότητας και αυθεντικότητας) όσο και τον εσωτερικό έλεγχο 

(έλεγχος αξιοπιστίας της µαρτυρίας)
177

.  

Ανφορικά µε τα νοµικά κείµενα, εκείνα αναλήθηκαν µε βάση αφενός την 

ιστορική και κοινωνική δυναµική τους και αφετέρου την δική µας ερµηνευτική 

κατάσταση. Η διαδικασία ερµηνείας-κατανόησης των κειµένων αυτών δεν αρκέστηκε 

στην αναζήτηση του τι σκέφτονταν και σε τι αποσκοπούσαν οι άνθρωποι που τα 

συνέταξαν αλλά συµπεριέλαβε και την διάσταση του τι πίστεψαν ότι συνέτασσαν οι 

άνθρωποι αυτοί
178

. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το άνοιγµα της κατανοητικής προσέγγισης 

τόσο στα ψυχολογικά δεδοµένα όσο και στα δεδοµένα του κοινωνικο-πολιτικού 

πλαισίου. 

Επιδίωξη, τελικά, της παραπάνω διαδικασίας ήταν η συγκρότηση ενός 

επικυρωµένου χάρτη γεγονότων και πληροφοριών, τέτοιου που να µπορεί να γίνει 

αποδεκτός ως µια έγκυρη βάση αξιόπιστων πληροφοριακών σχηµάτων δεκτικών 

περαιτέρω ιστορικής ανάλυσης και κοινωνιολογικής προσέγγισης στην βάση τριών 

µεθοδολογικών και αναλυτικών παραµέτρων οι οποίες αναφέρονται στην ιστορική 
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πορεία: α) από το όραµα της διεκδίκησης ενός οργανωµένου εκπαιδευτικού συστήµατος, 

β) µέχρι την δηµιουργία και την εξέλιξή του γ) σε συνάρτηση βέβαια πάντα µε τα 

δεδοµένα του γενικότερου χωροχρονικού πλαισίου αναφοράς µας και τις 

συσσωµατώσεις που προκαλούσαν οι αµφίδροµες αλληλεπιδράσεις των ιδεολογικών και 

πολιτικών επιλογών, των συγκρούσεων ανάµεσα στους κοινωνικούς φορείς, των 

ατοµικών συµπεριφορών, των προσδοκιών και των αντιλήψεων, καθώς και των 

δεδοµένων που προσδιόριζαν τον χαρακτήρα τόσο της τοπικής αστικής συγκέντρωσης 

όσο και της εγχώριας αγροτικής δοµής. 

 Η εσωτερική
179

 κοινωνιολογική και ιστορική ανάλυση των εκπαιδευτικών 

θεσµών, ως επί µέρους στοιχείων της διαδικασίας εκσυγχρονισµού της κοινωνίας, η 

εξελικτική προσέγγισή τους στα πλαίσια των διαδικασιών µετασχηµατισµού τους µέσα 

στο χρόνο, όπως επίσης και η περιοδολόγηση και η τυπολογία αυτού του 

µετασχηµατισµού φώτισαν, µε βάση το πραγµατολογικό υλικό, ορισµένες 

ενδιαφέρουσες πτυχές της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας στο πεδίο τόσο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης. 

 Σε ένα άλλο επίπεδο, η ιστορική µας ανάλυση βασίστηκε στην υπόθεση 

και το πρόβληµα
180

. Κατά τη διαδικασία αυτή δεν αποφευχθήκανε, βέβαια, οι τελικές και 

συνολικές συνθέσεις, αλλά και οι καταθέσεις νέων προβληµατισµών, που θα οδηγήσουν 

στο µέλλον σε πιο εξειδικευµένες αναζητήσεις . Της ερµηνείας και κριτικής ανάλυσης 

βέβαια προηγήθηκε η φαινοµενολογική περιγραφή. Αναφερόµαστε στην περιγραφή των 

κύριων επιλογών κάθε νοµοθετικής παρέµβασης ή κάθε πρότασης ή πρόθεσης και 

πρακτικής στον χώρο της εκπαίδευσης (τι, που, πότε, ποιοι, πως;). Την περιγραφή αυτή 

ακολούθησε η τελική ερµηνευτική ανάγνωση. Το αντικείµενο της ερµηνείας φαίνεται να 

βρίσκεται στη διασταύρωση της ενδιαφέρουσας θέσης του Gadamer ότι «υπάρχει 

κατανόηση όπου υπάρχει Λόγος (discours)»
181

 και της πολύ πιο ριζοσπαστικής 

διακοίνωσης του Derrida΄ ότι «κατά έναν κάποιο τρόπο όλα είναι κείµενο». Παράλληλα, 
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όµως, µε τον Λόγο και η δράση χρήζει ερµηνείας
182

. Η αποκρυπτογράφηση του 

νοήµατος του Λόγου είτε ως Κείµενο είτε ως ∆ράση προϋποθέτει τοιουτοτρόπως την 

ενσωµάτωση τόσο των γνώσεων που συγκροτούν την περικείµενη διάσταση, όσο και 

των γνώσεων «για το» και «από το» συγκείµενο. 

Η επεξεργασία των πληροφοριακών συστηµάτων αναφέρεται από τη µια 

µεριά στη δοµή της εννοιολογικής αποδοχής ή απόρριψης των ερευνητικών ερωτηµάτων 

που αποτελούν κοµµάτι της αποσαφήνισης των σχέσεων ανάµεσα στα δεδοµένα και από 

την άλλη στην διασύνδεση των ερευνητικών ερωτηµάτων µε το θεωρητικό και 

µεθοδολογικό πλαίσιο σε µια αλληλεπίδραση. Έτσι, η αλληλεπιδραστική διεργασία της 

ανάλυσης των δεδοµένων και των ερωτηµάτων έγινε µέσα στα πλαίσια των εννοιών και 

των ερωτηµάτων της θεωρητικής κατασκευής. Τα συµπεράσµατα, τελικά, εξήχθησαν 

από το πραγµατολογικό υλικό ως αποσαφήνιση του υπό διερεύνηση πεδίου µε βάση το 

πραγµατολογικό υλικό στα πλαίσια της θεωρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η περίοδος της ηµιαυτονοµίας 

(Αποκεντρωµένο-αυτοδιοικούµενο σύστηµα οργάνωσης 

και εποπτείας της εκπαίδευσης) 

 

 

1. Η περίοδος πριν από το Χάττι- Χουµαγιούν. Ο θεσµός των Σχολικών Εφορειών. 

1.1 Αιγυπτιακή διοίκηση 

1.1.1 Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 

1.2 Μεταβολή των δεδοµένων-Επανάκαµψη της τουρκικής διοίκησης 

1.2.1 Το ιστορικό πλαίσιο 

1.2.2. Επιδείνωση της εκπαιδευτικής κατάστασης-κάθετη οργάνωση της σχολικής ζωής 

1.2.3 Μέθοδος διδασκαλίας 

1.3 Οι µεταρρυθµίσεις του Gulhane 

1.3.1 Το ιστορικό πλαίσιο 

1.3.2 Υποτυπώδης οργάνωση και εποπτεία της εκπαίδευσης από την Εκκλησία-Οι 

Σχολικές Εφορείες 

 

2. Η περίοδος µετά το Χάττι- Χουµαγιούν. Το πέρασµα από τις άτυπες Σχολικές 

Εφορείες στο θεσµό των ∆ηµογεροντιών 

2. 1. Ιστορικό πλαίσιο-Χάττι Χουµαγιούν 

2.2. Συγκρότηση των ∆ηµογεροντιών και ανάληψη εκ µέρους τους της οργάνωσης και 

εποπτείας της εκπαίδευσης 

2.3 Τα οικονοµικά της εκπαίδευσης-Οι λαϊκοί αναλαµβάνουν τον έλεγχο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας- Το Μοναστηριακό Ζήτηµα 

 

3. Η επανάσταση του 1866-O Οργανικός Νόµος-Η νεοσύστατη Χριστιανική 

∆ηµογεροντία Λασιθίου αναλαµβάνει την οργάνωση και την διοίκηση της εκπαίδευσης 

στο διαµέρισµα Λασιθίου. 

3.1. Ιστορικό πλαίσιο 

3.2 Οργανικός Νόµος-εδραίωση του ∆ηµογεροντιακού θεσµού 

3.3 Οι χριστιανοί αντιπρόσωποι αναλαµβάνουν την πολιτική εποπτεία της εκπαίδευσης 

3.4 Οι ∆ηµογεροντίες 

3.5 Ο Μοναστηριακός ∆ιοργανισµός-Η Εκκλησία αναλαµβάνει την οικονοµική στήριξη 

της εκπαίδευσης και ισχυροποιεί τη θέση της στην οργάνωση και εποπτεία του 

εκπαιδευτικού συστήµατος 

3.6 Πρώτος Κανονισµός λειτουργίας των σχολείων-Η εποπτεία της εκπαίδευσης 

ανατίθεται σε ιεραρχικώς θεσµοθετηµένα συλλογικά όργανα. 

3.6.1 Υιοθέτηση του «κατά το τµήµα του Ηρακλείου Κρήτης ιδρυθέντων δηµοτικών 

σχολείων» Κανονισµού. 

3.6.2 Το σχολικό ∆ίκτυο 

3.6.3 Σκοπός των σχολείων 

3.6.4. Εποπτεία της εκπαίδευσης 

3.6.5 Ρυθµίσεις για το διδακτικό προσωπικό 

3.6.6 ∆ιάρθρωση της εκπαίδευσης-µέθοδος διδασκαλίας-διδασκόµενα µαθήµατα-

διδακτικά βιβλία- ρυθµίσεις για τους µαθητές. 
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3.6.7 Ένταση του εσωτερικού ελέγχου για την επίτευξη της αποτελεσµατικότητας 

3.7 Ο αυτοδιοικούµενος θεσµός των Μοναστηριακών συνελεύσεων 

3.8. Στατιστικά της Εκπαίδευσης 

 

4. Η περίοδος µετά τη Σύµβαση της Χαλέπας 

4.1. Ιστορικό πλαίσιο- Σύµβαση της Χαλέπας 

4.2 Σύσταση Κεντρικής Εκπαιδευτικής Εφορείας 

4.3 Πρώτος εκπαιδευτικός Νόµος 

4.3.1 ∆ιάρθρωση της εκπαίδευσης 

4.3.2 Σκοποί της εκπαίδευσης-σχολικό δίκτυο 

4.3.3 Το διδακτικό προσωπικό 

4.3.4  Μέθοδος διδασκαλίας-διδακτικά βιβλία 

4.3.5 Εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήµατος 

4.3.6 Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

4.3.7 ∆ιαµαρτυρία της ∆ηµογεροντίας Λασιθίου για την σύσταση της Τµηµατικής 

Εφορείας 

4.3.8. Θεσµοθέτηση εξεταστών για δασκάλους και µαθητές 

4.3.9 Τα οικονοµικά της εκπαίδευσης 

 

5. Μεταβολή των οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων 

 

6. Η επανάσταση του 1889- δεύτερος εκπαιδευτικός νόµος 

6.1. Ιστορικό-κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο 

6.2 Σύγκρουση ∆ηµογεροντίας-Τµηµατικής Εφορείας. Απορρύθµιση της εκπαίδευσης 

6.3  Απαξίωση της εκπαίδευσης 

6.4 Οι πρώτες απεργίες των δασκάλων 

 

7. Η περίοδος µετά την επανάσταση του 1889 

7.1. Ιστορικό πλαίσιο 

7.2 Ο εκπαιδευτικός νόµος του 1889 

7.2.1 ∆ιαβάθµιση της εκπαίδευσης-∆ιδασκόµενα µαθήµατα 

7.2.2 ∆ιαβάθµιση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

7.2.3  Εξεταστικό σύστηµα 

7.2.4 Εποπτεία της εκπαίδευσης 

 

8. Συνεχείς µεταβολές του πολιτικο-οικονοµικού και κοινωνικού πλαισίου 

8.1 Το ιστορικό πλαίσιο 

8.2  Νέα κρίση στον χώρο της εκπαίδευσης 

8.3  Το Γυµναστικό Ζήτηµα 

 

9.  Η κατάρευση της οικονοµίας 

9.1 Το ιστορικό πλαίσιο 

9.2 Ο µεταρρυθµιστικός λόγος για την εκπαίδευση 

9.3 Νέος εκπαιδευτικός Νόµος 

10. Η επανάσταση του 1896. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 Η περίοδος της ηµιαυτονοµίας 

(Αποκεντρωµένο, αυτοδιοικούµενο σύστηµα οργάνωσης και εποπτείας της 

εκπαίδευσης) 

 

1. Η περίοδος πριν από το Χάττι- Χουµαγιούν. Ο θεσµός των Σχολικών Εφορειών  

1.1 Αιγυπτιακή διοίκηση 

1.1.1 Ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 

 

Η δυσπραγία που παρατηρήθηκε κατά την πρώτη περίοδο της τουρκοκρατίας 

στην περιοχή του Λασιθίου, δηλαδή πριν από την υπογραφή του Χάττι- Χουµαγιούν, 

δεν ήταν άσχετη µε την γενικότερη κακοδιοίκηση που χαρακτήριζε τον τουρκικό 

διοικητικό µηχανισµό. Η οργάνωση του χώρου στην περιοχή παρέµενε ρευστή και 

χωρίς οικονοµικά ενεργό διάρθρωση. Το σύστηµα διοίκησης δεν περιλάµβανε πολλά 

επίπεδα, ούτε αποκέντρωση αρµοδιοτήτων. ∆εν υπήρχαν πολλά περιθώρια για 

ιεραρχική διαφοροποίηση των επαρχιακών διοικητικών κέντρων στη βάση της 

διοικητικής λειτουργίας. Έτσι, οι οικισµοί του Λασιθίου δεν απέκτησαν µεγάλη 

οικονοµική και πολιτική δύναµη διότι αποτελούσαν απλώς εξαρτήµατα ενός στατικού 

και συγκεντρωτικού διοικητικού µηχανισµού.  

Μια παρένθεση άρχισε να ανοίγεται το 1831 οπότε οι Τούρκοι παραχώρησαν το 

νησί στον Αντιβασιλέα της Αιγύπτου Μωχάµετ Άλη. Η κατάσταση, στην αρχή 

τουλάχιστον, φάνηκε να βελτιώνεται κάτω από τη διοίκηση του Μουσταφά Πασά.Η 

πληθυσµιακή υπεροχή των χριστιανών άρχισε να συνοδεύεται και από µια ποιοτική  

αναβάθµιση τςη πολιτικής και κοινωνικής επιρροής τους. Η επανάσταση και τα αµέτρα 

που πήρε ο αιγύπτιος Αντιβασιλέας κλόνισαν ανεπανόρθωτα την κυριαρχία των 

µουσουλµάνων µεγαλοιδιοκτητών. Ο οικονοµικός και ο κοινωνικός χάρτης της 

περιοχής του Λασιθίου µεταβλήθηκε σηµαντικά. Η απαγόρευση της εγκατάστασης 

χριστιανικών πληθυσµών στα παράλια άρχισε να ωφελεί την ανάπτυξη της ενδοχώρας. 

Έτσι,  ξεκίνησε η ακµή του Καινούργιου Χωριού, της σηµερινής Νεάπολης, η οποία 

συνιστούσε το κέντρο της κεφαλαιακής συσσώρευσης του πλεονάζοντος στην 

περιφέρεια γεωργικού οικονοµικού κεφαλαίου. Στον οικισµό αυτό άρχισε να 
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παρατηρείται µια κάποια αστική λειτουργία, καθώς το Καινούργιο Χωριό καθιερώθηκε 

τοπικά και µέσα σε ένα κατά βάση αγροτικό και ηµιφεουδαρχικό πλαίσιο, ως 

µεταπρατικό κέντρο για τα αγροτικά προϊόντα εξαρτηµένο άµεσα από τον στενό 

αγροτικό του περίγυρο. Έναν περίγυρο που µέχρι τότε βρισκόταν κάτω από συνεχή 

οικονοµική πίεση, µε υψηλό ποσοστό ακτηµόνων
183

 και µε καλλιεργητικά µέσα 

πρωτόγονα
184

. Τα περισσότερο εύφορα εδάφη ανήκαν στις πολυάριθµες µονές που 

υπήρχαν στην περιοχή και στις οποίες αναγκάστηκαν οι χριστιανοί να εγγράψουν τις 

περιουσίες τους ελπίζοντας να τις προστατεύσουν
185

. Έτσι, ο αγροτικός πληθυσµός είτε 

ήταν κάτοχος µικρών και κακής απόδοσης εκτάσεων είτε καλλιεργούσε ως εξαρτηµένος 

εργάτης γης τα κτήµατα των µοναστηριών και των µεγαλοκτηµόνων στους οποίους 

περνούσαν σταδιακά εκτάσεις γης µετά την κατάργηση των τιµαρίων
186

 και την 

εκποίηση της γης σε χαµηλές τιµές από τον Μουσταφά Γκιριτλή κάτι που 

οδηγούσεπολλούς χριστιανούς στο να αγοράζουν κτήµατα µουσουλµανικά ως 

οικονοµική επένδυση και να εώνονται σε µεγάλα χωριά
187

. Έτσι, το Καινούργιο Χωριό 

κατά την αιγυπτιακή κατοχή άρχισε να αναπτύσσεται γρήγορα καθώς υιοθετήθηκε 

επιπλέον από τους Αιγυπτίους η ισότιµη µεταχείριση των δύο στοιχείων και οι 

µουσουλµάνοι άρχισαν να µετακοµίζουν σε τειχισµένες πόλεις
188

 και σε χωριά ή 

µετόχια που βρίσκονταν κοντά σ’ αυτές όπου ζούσαν πλούσια ζωή τις περισσότερες 

φορές µε εκποίηση της γης
189

 σε πρόθυµους να τα αγοράσουν χριστιανούς ή µε χρέωση 

σε τοκιστές
190

. Έτσι, ο περιορισµός τςη προσφοράς εργατικής δύναµης από τους 

χριστιανούς, καθώς οι τελευταίοι αποκτούσαν την δική τους γη, οδήγησε στην άνοδο 

του κόστους εργασίας γι ατου ςµεγαλοιδιοικτήτες µουσουλµάνους επιφέροντας τον 

                                           
183

 Στοιχεία για το γαιοκτητικό καθεστώς κατά την περίοδο της τουρκικής κατάκτησης µας δίνει η µελέτη 

του διαδόχου του Ν. Σταυράκη στη Γενική Γραµµατεία Κρήτης Ανδρέα Ανδρουλάκη, Το εις Κρήτην 

εισαχθέν φορολογικό σύστηµα κατά τα πρώτα έτη της υπό των Τούρκων αλώσεως αυτής, Χανιά 1882. 
184

Καλοµενόπουλος Ν., Κρητικά, ήτοι Τοπογραφία και Οδοιπορικά της νήσου Κρήτης, Αθήνα 1894, σελ. 

63.   
185

 Σχετικά µε την προέλευση και την έκταση των µοναστηριακών προσόδων βλπ. Τωµαδάκης Ν., 

Ιστορία Εκκλησίας Κρήτης, σσ. 42-43. 
186

 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κ., Ελληνικός αλυτρωτισµός και οθωµανικές µεταρρυθµίσεις. Η 

περίπτωση τςη Κρήτης, Αθήνα 1988, σελ. 54. 
187

 Ψιλάκης Β., Ιστορία της Κρήτης από της απωτάτης αρχαιότητος µέχρι των καθ’ ηµών χρόνων, Χανιά 

1909, σελ. 708. 
188

 Ανδριώτης Νίκος, «Τα τελευταία χρόνια παραµονής των µουσουλµάνων στην Κρήτη και η 

αναχώρησή τους για την Τουρκία» στο (επιµ. Τσιστελίκης Κωνσταντίνος) Η Ελληνοτουρκική ανταλλαγή 

πληθυσµών, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2007, σελ. 207. 
189

 Μαργαρίτης Γ., «Η Κρήτη στα 1896-1898:Κοινωνικές αναταράξεις» στο Η τελευταία φάση του 

Κρητικού Ζητήµατος (επιµ. Θ. ∆ετοράκης, Α. Καλοκαιρινός), Ηράκλειο 2001, εκδ. ΕΚΙΜ, σελ. 105. 
190

 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κάλια, Ελληνικός Αλυτρωτισµός και Οθωµανικές Μεταρρυθµίσεις, η 

περίπτωση της Κρήτης 1868-1877, εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 1988, σελ. 57. 
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περιορισµό της οικονοµικής και κατά συνέπεια της κοινωνικής κια πολιτικής τους 

ισχύος, σε σηµείο που να αποτελούν µια παρακµάζουσα οµάδα της κρητικής κοινωνίας. 

Η µεγέθυνση του οικισµού η οποία ωφελήθηκε σηµαντικά και από τον 

υποβιβασµό του φόρου για τις καλλιεργηµένες εκτάσεις από το 1/5 στο 1/10
191

, 

δηµιούργησε ένα κλειστό σύστηµα ανταλλαγών που συγκροτήθηκε από την ύπαρξη 

µιας µεµονωµένης πόλης στο κέντρο µιας περιοχής µε καθαρά αγροτικό χαρακτήρα και 

παραδοσιακή κοινωνική στρωµάτωση. Η ροή του αγροτικού πλεονάσµατος ήταν 

σχεδόν µονόδροµη. Οι αγρότες ήταν υποχρεωµένοι να µεταφέρουν οι ίδιοι τη 

παραγωγή τους στην πόλη. Έτσι, οι τιµές διαµορφώνονταν µε βάση όχι την οριακή τιµή 

της περιφέρειας αλλά του κέντρου. Αυτός ο µηχανισµός οδηγούσε πάντα τα αγροτικά 

προϊόντα σε τιµές ισορροπίας προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Η συγκέντρωση αυτή 

του αγροτικό πλεονάσµατος στην πόλη δηµιούργησε τις συνθήκες εκείνες που 

οδήγησαν από πολύ νωρίς σε έναν πολύ µεγάλο καταµερισµό εργασίας στην Νεάπολη 

και στην εµφάνιση ενός νέου στρώµατος µικροβιοτεχνών και µικροεµπόρων. 

Πάραλληλα η χριστιανική κοινότητα απέκτησε για πρώτη φορά, µια έστω κατ’ επίφαση 

πολιτική εκπροσώπηση µέσα από τα νεοσυσταθέντα συµβούλια των νοµών
192

.  

 

1.1.2. Ανάπτυξη της ιδιωτικής εκπαίδευσης 

 

 Πάνω σε ένα τέτοιο υπόστρωµα υποτυπώδους έστω κοινωνικής 

διαφοροποίησης, η αιγυπτιακή ∆ιοίκηση της Κρήτης επέτρεψε και βοήθησε «όσον ήτο 

αναγκαίον εις την σύστασιν αλληλοδιδακτικών σχολείων της γραικικής γλώσσης».  

Στην περιοχή του Λασιθίου σχολεία φαίνεται να λειτουργούσαν στη Κριτσά µε 

δασκάλους τον Μ. Μπρόκο, τον Ν. Αλέξη, τον Εµµ. Σαριδάκη και τον. Ιωαν. 

Επιτροπάκη και στη Μίλατο µε δασκάλους τους Ι. και Γ. Κατσαράκη. Αναφορές για την 

ύπαρξη µεµονωµένων ιδιωτών δασκάλων υπάρχουν και για την περιοχή της Σητείας 

όπου πρώτος δάσκαλος «αναφέρεται ο εκ Κισσάµου Ιωαννίδης ή ∆ασκαλάκης όστις 

ήλθεν το πρώτον εις Πισκοκέφαλον πρωτεύουσαν τότε της επαρχίας Σητείας, δια να 

γράφει αναφοράς και αιτήσεις των διαδίκων. ∆εύτερος ήλθεν εν Σητείαν ο εκ Βιάνου 

Νικόλαος Κονδυλάκης».  

                                           
191

 Σχετικά µε την φορολογία κατά την περίοδο της αιγυπτιοκρατίας βλπ. σχετικά Ρασέντ, Ζενάπ Ισµάτ, 

Η Κρήτη υπό την αιγυπτιακήν εξουσίαν, 1830-1840, µτφρ. Ευ. Μιχαηλίδης, Ηράκλειο 1978. 
192

 Περάκης Μ., ό.π., σελ. 28. 
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Οι παραπάνω δάσκαλοι «δίδασκαν κατ’ οίκον τα παιδιά των προυχόντων επί 

πληρωµή»
193

. ∆ηµόσιο σχολείο δεν λειτουργούσε κανένα. Οι Τούρκοι συνηθισµένοι να 

«ευρίσκουν όλα τα γράµµατα εις το Κοράνιον, δεν ευνοούσαν την δηµιουργία 

εκπαιδευτικού συστήµατος αλλά συνιστούσαν την απλήν µόνον ανάγνωσιν της Αγίας 

Γραφής»
194

. Η περιστασιακή καταστροφή, όµως, των σχολικών µηχανισµών από 

µέρους των Τούρκων, όταν αυτή συνέβαινε, δεν εντάσσονταν µέσα σε ένα σχέδιο που 

σκόπευε στην εξαφάνιση αυτών καθαυτών των εκπαιδευτικών λειτουργιών αλλά 

αφορούσε περισσότερο ένα πολύ γενικότερο πλαίσιο µιας πολιτικής αναζωπύρωσης της 

καταπίεσης που υφίσταντο όλοι οι µη µουσουλµανικοί πληθυσµοί.  

Σηµαντικό µέρος του ελλείµµατος δηµόσιας εκπαίδευσης την περίοδο αυτή 

κάλυπταν τα µοναστήρια που χρησίµευαν ως Κοινά Σχολεία. Αναφέρεται, µάλιστα, ότι 

στην Μονή Τοπλού «ήτο πάντοτε το σχολείο των µελλόντων να χειροτονηθώσιν εις 

ιερείς»
195

. Όµως, και εδώ η διδασκαλία περιορίζονταν στα λεγόµενα κολλυβογράµµατα. 

Όπως αναφέρει, άλλωστε, ο Β. Ψιλάκης στην «Ιστορία της Κρήτης», «τότε ούτε εις τας 

πόλεις δεν υπήρχον σχολεία. Τα κοινά γράµµατα, εµαθαίνοντο εις τας πλάταις των ζώων, 

όπου έγραφον ολίγα τινά µε τα πτερά των καναβών, µόνον δε εις τα µεγάλα σπίθια 

ηµπορούσαν να µαθαίνουν κάποτε ολίγην ανάγνωσιν και γραφήν και εις τα κοινόβια 

µοναστήρια. Εις τα χωρία δε το πολύ πολύ ολίγην ανάγνωσιν, όχιν όµως και γραφήν»
196

. 

Έτσι, η εκπαίδευση συνέχιζε να παραµένει υπόθεση κυρίως του ιδιωτικού 

τοµέα. Οι µικροβιοτέχνες, οι έµποροι και οι προύχοντες των χωριών έστελναν ακόµη 

και στο Ηράκλειο τα παιδιά τους για να µαθητεύσουν δίπλα σε ιδιώτες δασκάλους. Την 

ύπαρξη ιδιωτικών δασκάλων την περίοδο αυτή µαρτυρεί και το προσωπικό ηµερολόγιο 

του Κωνσταντίνου Κοζύρη από την Κριτσά Μεραµβέλλου την περίοδο 1831-1845 
197

. 

Στις 14 Ιανουαρίου 1832 αναφέρει, ότι «[…]έστειλα της δασκάλισσας µε τον 

Κωνσταντίνον το µηναίον, όπου τον εδιάβαζε, γρ. 1 δεµένο [...]». Στις 11 του Φλεβάρη 

του ίδιου έτους «Ε΄ της αποκράς επήγα τον Κωνσταντίνο το Λιανάκη, το εγγόνι µου στο 

αλληλοδιδακτικόν σχολείον στο Κάστρο […]». Επίσης, στις «3 Απριλίο(υ) 1838 έστειλα 
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 Μ.Κοζύρη, Λασίθι, αγώνες και θυσίες αιώνων, Άγιος Νικόλαος  
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 Ι. Βολανάκη, «Η θρησκευτική κατάστασις χριστιανών Κρήτης κατά τον Sieber», στο περ. Κρητικά 

Χρονικά τόµος ΚΕ΄, τ. 1 1973. 
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 «Η εκπαίδευσις εν Σητεία» στο περ. Μύσων, Αθήναι 1932, σσ. 22-23. 
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 Ν. Παπαδογιαννάκης, Α. Χουρδάκης, Η. Ρεράκης, «Η δηµόσια χριστιανική εκπαίδευση στην Κρήτη 

το 19
ο
 και τις αρχές του 20ου αιώνα», στο περ. Κρητολογικά Γράµµατα, τ. 14. 
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 Ο Κ.Κοζύρης ήταν αντιπρόσωπος της επαρχίας Μεραµπέλλου στο τοπικό Συµβούλιο του Μεγάλου 

Κάστρου την περίοδο 1831-1845.  
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του δασκάλου οπού διαβάζει το (ν) Κωνσταντίνο, γρ 10 από 9 Φλεβαρίο(υ) εως 9 

Απριλίο(υ) […]». «[…] στις 3 Ιουνίου 1843 έστειλα του χ(ατζή) Ζωγράφο µε τον 

Κωνσταντίνον, έγγονά µου, το µαθητή του, γρ 100[…]», «[…] 10 Αυγούστου 1838 

έστειλα του δασκάλου του Κωνσταντίνου από εννιά Απριλίου εως ενιά Αυγούστου γρ. 20 

[…] 9 Νοεµβρίου 1838 έστειλα στο σχολείο δια το εγγόνι µου τον Κωνσταντίνο γρ 15 

[…] 20 Απριλίου 1839 ήβαλα το εγγόνι µου το Λιανάκη στου Ανεγνώστη να γράφει, 

µηναίο γρ 3»
198

.  

 

1.2 Μεταβολή των δεδοµένων-Επανάκαµψη της τουρκικής διοίκησης 

 1.2.1 Το ιστορικό πλαίσιο 

 

Η κρίση του ανατολικού ζητήµατος κατά τα έτη 1839-1841 είχε επιπτώσεις στην 

εξέλιξη των Κρητικών πραγµάτων. Η εµπλοκή του Μεχµέτ Αλή σε πόλεµο µε την 

Τουρκία και η ήττα του στη Συρία κλόνισαν την αιγυπτιακή εξουσία στην Κρήτη. Μετά 

την επαναγωγή του νησιού στην κυριαρχία του Σουλτάνου, η οποία πραγµατοποιήθηκε 

σε εφαρµογή της συνθήκης του Λονδίνου (3 Ιουλίου 1840), το νησί διαιρέθηκε σε τρεις 

διοικήσεις: των Χανίων, του Ρεθύµνου και του Ηρακλείου. Το Λασίθι συνιστούσε 

επαρχία της ∆ιοίκησης του Ηρακλείου µέχρι το 1868 οπότε µε τον Οργανικό Νόµο 

αποτέλεσε µία νέα ξεχωριστή ∆ιοίκηση. 

Μετά την αποκατάσταση της τουρκικής διοίκησης στο νησί, η κατάσταση 

επιδεινώθηκε και πάλι. Η κακοδιοίκηση των Τούρκων δεν ευνοούσε την ανάπτυξη. 

Έτσι, οι αντιπρόσωποι και οι οπλαρχηγοί της Κρήτης σε υπόµνηµά τους, στις 5 

Απριλίου 1841 προς τις Μεγάλες ∆υνάµεις, Γαλλία, Αγγλία και Ρωσία ανέφεραν ότι 

«[…]το χαρακτηριστικόν της Τουρκικής εξουσίας είναι πανταχού και πάντοτε η βία και η 

άνοµος καταδυναστεία [...] Η σκηνή της διαλύσεως ταύτης είναι απερίγραπτος […] αφ’ 

ενός µέρους η προσκόλλησις των χριστιανών προς τας πατρικάς των εστίας, απ’ άλλου δε 

η αποστροφή και ο τρόµος τα οποία τους ενέπνευσεν η παρουσία των απανθρώπων και 

αιµοβόρων τυράννων [...] υπέρ τας τριάκοντα χιλιάδας ψυχάς µετηνάστευσαν εκ της 

Κρήτης […] οι διαµείναντες εν Κρήτη επιέζοντο από τους αφορήτους φόρους […]»
199

.  
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 Παρλαµάς Μ., «Το ηµερολόγιο του Κ. Κοζύρη», Ανάλεκτα, Ηράκλειο 1988. 
199

 Ζαµπετάκης, Ε., «Συµβολή εις την γνώσιν της επαναστατικής περιόδου1841 εν Κρήτη», στο περ. 
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1.2.2. Επιδείνωση της εκπαιδευτικής κατάστασης-κάθετη οργάνωση της 

σχολικής ζωής  

 

Η κακοδιοίκηση αυτή των Τουρκικών Αρχών, η βαρύτατη ετήσια φορολογία 

των χριστιανικών οικογενειών µε την οποία χρεωνόταν η Εκκλησία, καθώς και η 

«κατακόρυφη πτώση της απόδοσης των Μοναστηριακών γαιών»
200

, η οποία καθιστούσε 

τη χρέωση συνηθισµένο φαινόµενο, δεν επέτρεπε στην τοπική Εκκλησία την ανάπτυξη 

αξιόλογης εκπαιδευτικής δραστηριότητας µε αποτέλεσµα η εκπαίδευση να ευρίσκεται 

στην περιοχή σε «[...] οικτράν και ελεεινήν κατάστασιν». Την κατάσταση της παιδείας 

την περίοδο εκείνη περιέγραψε ο Εµµ. Βυβυλάκης σε σχετική έκθεσή του µετά από 

εντολή της Επιτροπής «επί των σχολείων της Κρήτης» που συνήλθε στην Αθήνα στις 15 

Οκτωβρίου 1844. Μέλη της επιτροπής ήταν, επίσης, ο Κωνσταντίνος Ασώπιος, 

καθηγητής πανεπιστηµίου, ο Γεώργιος Γεννάδιος γυµνασιάρχης, ο αρχιµανδρίτης και 

µετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Μισαήλ Αποστολίδης, ο Φίλιππος Ιωάννου, 

καθηγητής φιλοσοφίας και ο γραµµατέας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ∆.Ν. 

Φωτύλας. 

 Στην έκθεση αυτή αναφέρονταν µεταξύ άλλων ότι «η οικτρά και ελεεινή 

κατάστασι εις ην εύρωµεν και την απλουστέρα δηµοτικήν εκπαίδευσιν των πατριωτών 

µας κατά το 1841 µεταβάντες εις Κρήτην και λαβόντες ενεργόν µέρος εις την κατά το έτος 

αυτό γενοµένην πέµπτην επανάστασιν από το 1821, µας ηνάγκασε να θεωρήσωµεν ως 

πρώτιστον ηµών και κύριον έργον την εκ µέρους µας δυνατήν προσπάθειαν εις το να 

προτρέψωµεν προς την παιδείαν τους φιλοµαθείς µεν αλλά παντός µέσου εστερηµένους 

συµπατριώτας µας […]».  

Στην ίδια έκθεση εκφραζόταν η δυσαρέσκεια για την κατάσταση που 

επικρατούσε αναφορικά µε την εκπαίδευση στο Μεραµπελλο του Λασιθίου. 

Αναφέρεται συγκεκριµένα: «είναι λυπηρόν και δυσάρεστον να µην βλέπωµεν όλας τας 

Ιεράς Μονάς και όλους τους Σεβαστούς Αρχιερείς εις την πατρίδαν µας να εκπληρώσι µε 

τον αυτόν ζήλον και την προθυµίαν το ιερόν τούτο καθήκον […]» 
201

.  
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 Μερτικοπούλου-Καλλιατάκη, Κ., (1988), Ελληνικός αλυτρωτισµός και Οθωµανικές µεταρρυθµίσεις. Η 

περίπτωση της Κρήτης (1868-1877), Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα , σελ. 60. 
201

 Βιβυλάκης, Ε., (1879), Έκθεσις της επί των σχολείων της Κρήτης Επιτροπής του 1844, εν Αθήναις, εκ 

του τυπογραφείου «Ραδάµανθυς», σελ. 5. 
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Πάντως, η δεινή οικονοµική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ο τοπικός 

επίσκοπος φαίνεται πως δεν ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για την εποχή αφού «η απόδωση 

των µοναστηριακών γαιών ήταν πενιχρή έχοντας σηµειώσει κατακόρυφη πτώση σε σχέση 

µε την εποχή της βενετοκρατίας και η χρέωση φαινόµενο συνηθισµένο»
202

. Επιπλέον, η 

φορολογία που είχε επιβληθεί στην Εκκλησία της Κρήτης, περίπου 66000 τουρκικά 

άσπρα και άλλα 10000 άπρα ως δώρο για το αυτοκρατορικό ταµείο της 

Κωνσταντινούπολης, καταβάλλονταν στον Τούρκο αρχιλογιστή της Κρήτης
203

. 

Προκειµένου, λοιπόν, να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό είχε επιβληθεί σε κάθε 

χριστιανική οικογένεια ετήσιος φόρος 12 άπρων και οι πιέσεις για την απόδοση των 

φόρων ήταν πιεστικές και απάνθρωπες ιδίως σε φτωχές περιοχές όπως το Λασίθι. 

Επιπλέον, µέχρι την δηµιουργία ξεχωριστής ∆ηµογεροντίας στο Λασίθι, µέρος 

των προσόδων των Μονών του Λασιθίου διατίθονταν για την κάλυψη των αναγκών των 

σχολείων του Ηρακλείου. Μάλιστα, ακόµη και µετά την δηµιουργία της ∆ηµογεροντίας 

του Τµήµατος Λασιθίου, η ∆ηµογεροντία Ηρακλείου ζητούσε από την αντίστοιχη του 

Λασιθίου την καταβολή των οφειλοµένων ποσών ύψους 40000 γρ.
204

  

Όµως, παρά την δύσκολη οικονοµική κατάσταση οι προσπάθειες για την 

σύσταση δηµοσίων σχολείων µε πρωτοβουλία της Εκκλησίας ήταν έντονες. Έτσι για 

την περίοδο πριν από το 1858 πιστοποιείται η ίδρυση του πρώτου δηµοτικού σχολείου 

της Κεραπολίτισσας ύστερα από την παραχώρηση το 1848 µέρους των κτηµάτων της 

µονής της Παναγίας Καρδιώτισσας από τον τότε επίσκοπο Πέτρας ∆ωρόθεο
205

. 

                                           
202

 Μερτικοπούλου –Καλλιατάκη Κάλια, ό.π. 
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 Θ.∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Αθήνα 1896. 
204

 Α.∆.Η. 1469/871/4-12-1870. Χαρακτηριστική είναι η ιδιόχειρη σηµείωση του επισκόπου Πέτρας 

Μελετίου στο περιθώριο ενός εγγράφου: «παρρουσιασθής ο ηγούµενος και εξετασθείς ωµολόγησεν ότι 
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εκπαιδευτικών καταστηµάτων εδανείσθη το χρέος τούτο και µη ευκοληθείσα µετά εν έτος ανανέωσε 

γραµµάτιον δια γρόσ. 3675 και επειδή κατά το έτος τούτο ενοικιάσθησαν τα κτήµατα της µονής υπό της τότε 

επαρχιακής εφορίας δεν ηδυνήθη να εξοφλήση το γραµµάτιον τούτο […]». 
205

Παραθέτουµε το σχετικό αφιερωτικό γράµµα που διασώζεται στο αρχείο του κ. Εµµ. Αµαργιωτάκη : 

«Αφιέρωµα 

Η ταπηνότης ηµών δια του παρόντος αρχιερατικού γράµµατος διλοπιήται ότι δεδόκαµεν το πράγµα της 

υπεραγίας Θεοτόκου εις το σχολίον της αυτής υπεραγίας Θεοτόκου την ευρισκοµένην εις το χωρίον Καστέλη 

Φουρνής δια να πληρώνονται οι δάσκαλοι του άνωθεν σχολίου χορίς να δόσο τίποτα άλλο µήτε ισόδιµα άλο 

από το Μοναστήρι µου αρέτι. Μήτε γρόσια αλα µόνον τα υποστατικά της υπεραγίας Θεοτόκου όσα 

ευρίσκονται εις το Καστέλη Φουρνής και εις τριβαξόνα από ελιές αµυγαδαλιές χοράφια και νερόν και ένα 

καιλή όπου θα συσταθή το σχολίον και επί τούτο εγένετο το παρόν αρχιερατικόν γράµα και εδόθη εις τους 

κατοίκους Φουρνής εις ένδιξιν και ασφάλιαν. 

Εν χω(ρίο) Καστέλη της Φουρνής κζ Αυγούστου αωµζ (1848)».  
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Με την παραχώρηση αυτή, κτίστηκε ανατολικά της Εκκλησίας της Παναγίας 

της Κεραπολίτισσας στη Φουρνή ένα µικρό κελί στο οποίο άρχισε να λειτουργεί το 

σχολείο το οποίο, όµως, έπαθε µεγάλες καταστροφές στον σεισµό του 1856
206

. Η 

Ενορία του Καστελίου µε τον Παπά Χατζή διαχειριζόταν για πολλά χρόνια τα κτήµατα 

που είχαν παραχωρηθεί και µε τον τρόπο αυτό πληρωνόταν ο δάσκαλος του σχολείου 

ενώ παράλληλα διατηρούνταν αποθεµατικό για την επέκτασή του. Ελληνική σχολή 

φαίνεται να λειτουργούσε αυτήν την περίοδο και στην Ιεράπετρα µε δάσκαλο τον 

Λεωνίδα Γεωργιάδη ή Λόγιο. Η σχολή αυτή λειτουργούσε από ∆ευτέρα µέχρι και 

Σάββατο, 9-12 το πρωί και 1-4 το απόγευµα
207

.  

Όµως, γενικά και πάλι η εκπαίδευση που παρεχόταν ήταν πολύ περιορισµένη. 

«Οι µαθηταί συνερχόµενοι καθ’ εκάστην και οσάκις αι ιδιαίτεραι εργασίαι εκλησιαστικαί 

ή γεωργικαί επέτρεπον τω διδασκάλω εδιδάσκοντο ανάγνωσιν, σπανίως δε και γραφήν, 

χρησιµοποιούντες ως αναγνωστικά βιβλία την Οκτώηχον, το Ψαλτήριον, εκ δεν των 

µαθηµατικών τα απλά πάθη της αριθµητικής και πρακτικούς λογαριασµούς και 

συνεπλήρουν τας σπουδάς των δια του καλουµένου Ανθολογίου. Οι ευτυχήσαντες δε να 

εκµάθωσιν ή µάλλον να δύνανται να αναγιγνώσκωσι τούτο µετά τίνος ευχερείας, 

κατετάσσοντο µεταξύ των πεπαιδευµένων της εποχής, απετέλουν την λογίαν τάξιν και 

εχρησιµοποιούντο και ως διδάσκαλοι άλλων[...]Εν τη οικία του ιερέως ή διδασκάλου, 

ήτις εχρησίµευεν και ως σχολείον ουδέν σχολικόν έπιπλον ή διδακτικόν όργανον 

                                           
206

 Σε Ενθύµηση πάνω σε λειτουργικό βιβλίο της Ενορίας Φουρνής διαβάζουµε σχετικά: «1856 

σετεµβριού 30 ηµερα κηριακής ξηµέροµα ενεα παρακάρτο εγηνε ένας σησµως φοβερώς και εχάλασε το 

µεγάλω καστρο ολα τα σπήθηα µοναχα οληγα αργαστήργηα έµηναν και τα βασηληκά κονάκια οπου 

εράγησαν µαδενέπεσαν ταχορήα του µαλεβηζού όλα τα περησότερα κηγεραπετρο το καστελλι και το 

κατοχορήο τζηγεραπέτρου και ης στη στήα τα περησότερα χορηα και το µεγαλο µοναστήρη τακεληά και το 

κατο χοργηώ τζη φουρνής και η ληµνες το περησότερο οµηος και η µήλατο ολοτοπλιά επλακόθηκαν 

ανθροπη και στο µεγαλο καστρο καθος πλιροφορούµεθα πεντακόσηη και επεκηνα ης δε τα αλα χορήα του 

καστρου σαντζακι αλητόση και ο θεος να φυλατη των κοσµο αµήν. 

 1857 Ιουληου 10 εκαµε αρχη ηστο σχολίον της Κιρήας κεραπολήτισα και φανερόνοµε κατά ονοµα τζη 

µαστόρους και ζτη αργάτες όνοµα προς όνοµα και οτη άλο έξοδο θελη ακολουθήση ξηληκή, σίδερα, 

καρφχιά µάσκουλα µαραγγούς και ληπα µε ξεκαθάρηση στο κάθε ένα. […] 12 Ιουλιού ο σπηρήδος 

καβετζάκι µε το τζηράκι του εως 13 ιουλιού µέρε 2Χ12 φερη γρόσια 24, 15 εως 19 µέρες 5Χ12 γρόσια 60. 

γιοργης βλαστώς αρχή οπου ηρθε στο κτήρη15 ιουλιού εως 19 µέρες 5Χ6 φερι γρόσια 30. 16 Ιουλιού ο 

σήφης µαβρικακις εως 19 µέρες 4Χ8 φερη γρόσια 32, 17 Ιουλιού µηχάλης παπακοσταντηνάκης νεοχορίο 

εως 19 µερες 3Χ13 φερη γροσια 39.[…] 1857 οτη έξοδο καναµε στο σχολίον από φαγόσηµα, 10 ιουλιού 

εβαλα λαδη οκ 4 α΄16 γρ. 04, 10 Ιουλιού ψοµνια δηα τρης ηµερες 16 γρ. 04, 10 ιδιου αλευβρι οκ 40 γρ. 24, 

16 ιδηου ρακι δρχ. 100 φερι γρ. 02, 16 ιδιου 4 βουρλιες α. 50 φερηγρ. 05, 3 ξηλα µεγαλα από τη χορα 

αγορά γρ. 240, χαµαλιτηκα καστρου γρ. 05, ναβλοι στο καραβη εως σπηναλόγγα γρ. 45, στη βάρκα ναβγουν 

στη πλάκα  γρ. 05, εδοθηκανε µε χερη του Γιοργι χαβακη γρ. 295. 
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ευρίσκετο , αντί θρανίων δε εγένετο χρήσις σπανιώτατα µεν καθισµάτων επιτοπίου 

κατασκευής, ως επί το πλείστον δε κορµών δένδρων ή και λίθων […]»
208

. 

 

1.2.3 Μέθοδος διδασκαλίας 

 

Εφαρµοζόµενη µέθοδος διδασκαλίας αυτήν την περίοδο υπήρξε η 

αλληλοδιδακτική, η οποία εξασφάλιζε οικονοµία σε σχολικά κτήρια αφού µία µεγάλη 

παραλληλόγραµµη αίθουσα αρκούσε για να στεγάσει έναν σηµαντικό µαθητών, 

οικονοµία σε δασκάλους καθόσον η διδασκαλία γινόταν σε σηµαντικό βαθµό από τους 

ίδιους τους µαθητές και οικονοµία σε βιβλία καθώς τα µαθήµατα διδάσκονταν ως επί το 

πλείστον από ειδικούς πίνακες. Εξυπηρετώντας τις ανάγκες µιας «µαζικής 

ηθικοποίησης» του εξαθλιωµένου χριστιανικού πληθυσµού, το αλληλοδιδακτικό 

σχολείο επιτύγχανε µε µικρό σχετικά λειτουργικό κόστος την πειθαρχηµένη 

συµπεριφορά και την αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων εξουσίας δια µέσου της 

οµοιοµορφίας και της κανονικότητας κατ’ αναλογία προς την τάξη και την πειθαρχία 

της φυσικής πραγµατικότητας. Οι νεοφερµένοι µαθητές κατανέµονταν ανάλογα µε το 

επίπεδό τους, ενώ ο σχολικός πληθυσµός διαχωριζόταν σε πρωτόσχολους και µαθητές. 

Το πέρασµα από τη µια κατηγορία στην άλλη πραγµατοποιούταν µε βάση αυστηρούς 

κανόνες που καθόριζαν τον προβιβασµό. Οι µαθητές συγκεντρώνονταν σε ηµικύκλιο 

γύρω από τους πρωτόσχολους ή έπαιρναν θέση µπροστά σε µακρόστενους πάγκους. Ο 

δάσκαλος διεύθυνε το σύνολο των δραστηριοτήτων από ψηλά, καθισµένος στην έδρα 

του. 

 Η αυστηρή αυτή µέθοδος διδασκαλίας, την οποία εκθείαζε και ο Κοµένιος είχε 

µια συνεχή αναφορά στη φυσική τάξη. Η τάξη των σχολείων «δεν µπορεί να βρεθεί 

αλλού παρά στο σχολείο της φύσης». Με αυτή την έννοια, όσο µεγαλύτερη ήταν η 

µεθοδικότητα µε την οποία ρυθµιζόταν το σχολείο, τόσο καλύτερα συµβάδιζε µε τους 

κανόνες και τους νόµους της φύσης. Το αλληλοδιδακτικό σχολείο λειτούργησε επιπλέον 

σε µία εποχή κατά την οποία, σύµφωνα και µε τις επιρροές της ιδεαλιστικής 

φιλοσοφίας, η ψυχική πραγµάτωση γινόταν αντιληπτή ως εσωτερικός κόσµος κατ’ 

αναλογία προς τον εξωτερικό κόσµο της φυσικής πραγµατικότητας. Ο καρτεσιανός 

δυϊσµός για τις δύο µορφές του είναι, του «φυσικού» και του «ψυχικού», είχε οδηγήσει 
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στην πεποίθηση ότι η ψυχική πραγµατικότητα συναρθρώνεται από αιτιατούς νόµους, 

όπως η φυσική πραγµατικότητα. Η παραλληλία των ψυχικών στοιχείων προς τα 

αντίστοιχα της φύσης, η φυσική κατανόηση της ψυχικής πραγµατικότητας 

επιτυγχανόταν µέσα στο φυσικό κόσµο. Στη φυσική αιτιότητα δεν υπάρχει κανένας 

σκοπός, δεν υπάρχει λογικός δεσµός συνεπαγωγής ανάµεσα στην αιτία και το 

αποτέλεσµα, αλλά υπάρχει λογική ετερογένεια, γι’ αυτό και υφίσταται η επανάληψη και 

συνεπώς η οµοιοµορφία και η κανονικότητα στα φυσικά δεδοµένα. «Μεταφέροντας τη 

φυσική αιτιότητα στην ανθρώπινη δράση, όπως συνέβαινε στην περίπτωση του 

αλληλοδιδακτικού σχολείου, αναιρείται η βασική προϋπόθεση άρνησης της κανονικότητας 

στην ανθρώπινη συµπεριφορά, η ελευθερία της βούλησης. Έτσι το κανονικό σχολείο 

νοµιµοποιούσε την πειθαρχηµένη συµπεριφορά»
209

. 

 Επίσης, καθώς θεωρήθηκε ότι το πρότυπο του «ηθικού ανθρώπου» που 

επιδίωκε το αλληλοδιδακτικό σχολείο µπορούσε να αντικαταστήσει σταδιακά τον 

«ανήθικο» και αποκτηνωµένο σκλάβο» της τουρκικής κατοχής, τα πρώτα δηµόσια 

σχολεία της περιοχής χωροθετήθηκαν σε µοναστηριακά συγκροτήµατα µακριά από 

τους οικισµούς, κοντά στη φύση. Άλλωστε σύµφωνα µε τον Οδηγό της 

αλληλοδιδακτικής µεθόδου του Ι. Κοκκώνη «το σχολείον πρέπει να κτίζηται εις τίνα 

τόπον παράµερον των πολυπληθεστέρων γειτονιών»
210

. Οι προδιαγραφές για τη 

χωροθέτηση του αλληλοδιδακτικού σχολείου αντιστοιχούσαν λοιπόν σε 

προβληµατισµούς µίας συγκεκριµένης τάξης. Εκτός από την προστασία της διεξαγωγής 

των µαθηµάτων από τους θορύβους, την οποία εγγυόταν το φυσικό περιβάλλον, 

επιτυγχανόταν επίσης η «προστασία του παιδιού από ανήθικους χώρους που µπορούσε 

να συναντήσει στο κέντρο ή στις πολυάνθρωπες γειτονιές των οικισµών». Εκεί, µέσα στο 

φυσικό τοπίο, «δια της επιµόνου διατηρήσεως της σιωπής θέλει έχει τις σχολείον 

εύκτακτον και ηθικόν». Σύµφωνα άλλωστε µε τις επιδράσεις της θεωρίας του φυσιοδίφη 

της εποχής Κάρολου Λινναίου: «Καθετί το φυσικό, το αντιληπτό από τις αισθήσεις µας, 

καθετί το κατανοητό από το πνεύµα µας, που αξίζει να παρατηρηθεί, συναγωνίζεται έτσι 
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 Κοντονή Ά., Το νεοελληνικό σχολείο και ο πολιτικός ρόλος των παιδαγωγικών συστηµάτων, εκδ. 

Κριτική, Αθήνα, σελ. 243. 

 
210
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ώστε µε τον τρόπο τοποθέτησής του, να εξυµνεί το Θεό, δηλαδή να επιτύχει το στόχο που 

ο Θεός θέλησε να είναι ο απώτερος σκοπός όλων των δηµιουργηµάτων του»
211

 . 

 

1.3 Οι µεταρρυθµίσεις του Gulhane 

1.3.1 Το ιστορικό πλαίσιο 

 

Ένα νέο παράθυρο για την εκπαίδευση στην περιοχή άρχισε να ανοίγεται µόλις 

στις αρχές του 1840. Τότε µε το διάταγµα Gulhane αποτυπώθηκε για πρώτη φορά η 

βούληση της οθωµανικής διοίκησης να προχωρήσει στο διακανονισµό ορισµένων 

ζητηµάτων που σχετίζονταν µε την αναδιοργάνωση των εθνικοθρησκευτικών οµάδων 

σύµφωνα µε τις εσωτερικές ανάγκες της αυτοκρατορίας. Οι ανάγκες αυτές 

αναφέρονταν στην αναζήτηση εναλλακτικών µηχανισµών διοίκησης και ελέγχου των 

πληθυσµών της µε απώτερο σκοπό την µεγιστοποίηση της αποτελεσµατικότητας του 

κράτους
212

. Σηµαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης και οι διεθνείς πιέσεις οι οποίες ασκούνταν 

προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της ισότητας και του σεβασµού της τιµής και 

της περιουσίας όλων των υπηκόων της αυτοκρατορίας. 

1.3.2 Υποτυπώδης οργάνωση και εποπτεία της εκπαίδευσης από την Εκκλησία-Οι 

Σχολικές Εφορείες 

 

Κατά την περίοδο την οποία άνοιξε το Gulhane εντοπίζουµε και την πρώτη 

αναφορά σε φορείς οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης στην Κρήτη. Ως τέτοιοι 

αναφέρονται οι Σχολικές Εφορείες. Η αναφορά περιέχεται στην παραπάνω έκθεση της 

«επί των σχολείων της Κρήτης Επιτροπής». Είναι πιθανόν οι εφορείες αυτές να 

προέρχονταν από τα παλιά εκκλησιαστικά και µοναστηριακά συµβούλια τα οποία είχαν 

υπό την εποπτεία τους και κάποια υποτυπώδη σχολεία. Τέτοια εποπτικά όργανα µε 

εκτεταµένες αρµοδιότητες στο χώρο της εκκλησίας, της υγείας και της εκπαίδευσης 

µνηµονεύονται άλλωστε και σε πολλά άλλα τεκµήρια
213

. 
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Παρά την ύπαρξη, όµως, των εκκλησιαστικών αυτών οργάνων τα οποία 

προσπαθούσαν αυτόκλητα µεταξύ και άλλων αρµοδιοτήτων τους να οργανώσουν και 

να εποπτεύσουν ένα υποτυπώδες δίκτυο σχολείων και παρά την υπογραφή του Gulhane, 

η εκπαίδευση στην περιοχή εξακολουθούσε να συµβαδίζει µε την γενικότερη 

κοινωνική, οικονοµική και διοικητική δυσπραγία. Η δυσπραγία αυτή στον χώρο της 

εκπαίδευσης επικρινόταν ιδιαίτερα από εκείνους οι οποίοι θεωρούσαν την παιδεία ως 

το µόνο αντίδοτο στις προσπάθειες προσυλιτισµού στο καθολικισµό. Σύµφωνα µε τον 

Τσιριντάνη «όλοι καταφέροντο εν χορώ εναντίον των πολιτικών και θρησκευτικών 

αρχηγών. Εις την υπ’ αυτών επιδειχθείσαν αδράνειαν και αδιαφορίαν απέδιδον και την 

εµφάνισιν του κινδύνου τον οποίον και η Ελληνική Ιδέα και η Ορθοδοξία διέτρεξαν την 

εποχήν εκείνην. Όλοι συνίστων σχολεία […] επιµόνως συνίστων την όσον ένεστι 

ταχυτέραν διάδοσιν της παιδείας καθ’ όλην την νήσον εκ των ενόντων προς το παρόν 

µέσων και κατόπιν δια της προσπαθείας οµογενών θα εξεύρισκον και άλλους πόρους»
214

.  

 

 

 

 

 

2. Η περίοδος µετά το Χάττι- Χουµαγιούν. Το πέρασµα από τις άτυπες Σχολικές 

Εφορείες στο θεσµό των ∆ηµογεροντιών 

2. 1. Ιστορικό πλαίσιο-Χάττι Χουµαγιούν 

  

Η αδράνεια στον χώρο της εκπαίδευσης καθώς και η µη ουσιαστική προώθηση 

των διοικητικών µεταρρυθµίσεων συνεχίστηκε αµετάβλητη µέχρι το έτος 1856, οπότε ο 

Σουλτάνος οδηγήθηκε από την διεθνή συγκυρία και την εσωτερική κατάσταση στην 

υπογραφή του Hatti-Humayun
215

. Το ∆ιάταγµα αυτό αποτέλεσε τον επόµενο σηµαντικό 

σταθµό στην ιστορία των µεταρρυθµίσεων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Το Χάτι 

Χουµαγιούν εκδόθηκε εν τω µέσω µιας περιόδου µεγάλης κρίσης, στις 18 Φεβρουαρίου 

1856, ενάµιση µήνα πριν υπογραφεί στο Παρίσι η συνθήκη ειρήνης που τερµάτισε τον 
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Κριµαϊκό πόλεµο. Η πίεση που άσκησε στην Πύλη η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία 

υπήρξε πολύ έντονη και εξηγεί σε ορισµένα σηµεία την τολµηρότητα του κειµένου. 

Βέβαια ήδη από τα µέσα του 17
ου

 αιώνα, µε το τέλος των επεκτατικών οθωµανικών 

πολέµων και την ανατροπή των παραδοσιακών οικονοµικών σχέσεων, είχε αρχίσει µια 

περίοδος παρακµής στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας που µε την πάροδο των χρόνων 

παρουσιάζόταν µε µεγαλύτερη ένταση. Το κενό που δηµιουργήθηκε κατά την περίοδο 

αυτή από την ανατροπή των οικονοµικών σχέσεων  µε την διάβρωση του 

τιµατιωτισµού, καλύφθηκε από την συγκρότηση µιας νέας τάξης αστών και εµπόρων, 

που λειτουργούσε ως διαµεσολαβητής των ευρωπαικών συµφερόντων, αναπτύσσοντας 

ποικίλες κερδοφόρες, εµπορικές κυρίως, δραστηριότητες µέσα στα όρια του 

οθωµανικού κράτους
216

. Έτσι παράλληλα µε την παρακµή της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας παρατηρήθηκε διείσδυση των δυτικών οικονοµικών και πολιτικών 

συµφερόντων.  Η συνεχής διόγκωση των διευκολύνσεων που παρείχε το οθωµανικό 

κράτος στις οικονοµικές δραστρηιότητες των δυτικών, συνεπαγόταν τη συνεχώς 

µεγαλύτερη εξάρτηση της κλειστής και παραδοσιακής οθωµανικής οικονοµίας από τους 

δυτικούς. Οι δυτικέ ςκυβερνήσεις πίεζαν για συνεχώς µεγαλύτερες παραχωρήσεις, για 

να προσαρµοστεί η οθωµανική αγορά στις δικές τους ανάγκες
217

.   

 Πράγµατι, το νέο διάταγµα δεν αρκούνταν στην επιβεβαίωση των 

µεταρρυθµιστικών αρχών εκείνου του 1839, αλλά προσδιόριζε µε σαφή τρόπο τα νέα 

µέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Χρησιµοποιούσε, επίσης, αρκετά ριζοσπαστική γλώσσα, 

µιλώντας µεταξύ άλλων για την κοινότητα των «πεπολιτισµένων εθνών», για την 

«πρόοδο» και τα «φώτα του πολιτισµού», ενώ δεν έκανε καµία µνεία στο ένδοξο 

παρελθόν της Αυτοκρατορίας. Οι πολιτικές εξελίξεις µε την πίεση που ασκούσαν στο 

οθωµανικό κράτος οι απειλές της Ρωσίας από το βορά, της Ελλάδας από τα δυτικά και 

της Αιγύπτου από το νότο οδήγησαν την οθωµανική κρατική ελίτ στην απόφαση να 

ανοίξει τις πύλες του κράτους σε όλους του υπηκόους ανεξάρτητα εθνικότητας ή 

θρησκεύµατος. Tο Χάτι Χουµαγιούν έδινε µεγάλη έµφαση στην ισότητα όλων των 

υπηκόων της Αυτοκρατορίας σε ζητήµατα φορολογίας, στη συµµετοχή τους άνευ 
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διακρίσεων στο υπαλληλικό σώµα, σε όλα τα διοικητικά και δικαστικά όργανα, στην 

εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές και στην εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας.  

Με το Χάτι Χουµαγιούν επαναλήφθηκαν, λοιπόν, οι εγγυήσεις του Gulhane και 

επιπλέον εκφράστηκε η πρόθεση της Τουρκικής ∆ιοίκησης να προχωρήσει στην 

παραχώρηση αµνηστίας και στην αναγνώριση συγκεκριµένων δικαιωµάτων στους 

υπηκόους της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Σύµφωνα µε το ακριβές κείµενο «όλοι όσοι 

µικροί και µεγάλοι έλαβον µέρος εις τα προ τινων ηµερών συναθροίσµατα, τα οποία 

έλαβον χώρα µε ανάρµοστον και ανοίκειον τρόπον κατά διάφορα µέρη της Νήσου, 

συγχωρούνται και απαλλάττονται πάσης ενοχής, δια τούτο προσκαλούµεν όλας τας κατά 

την νήσον ταύτην πολιτικάς και διοικητικάς Αρχάς να µη θελήσουν ούτε λόγω ούτε έργω 

να πειράξουν κανένα, δια τούτο έκαστος να ήναι ήσυχος, αµέριµνος και αναπαυµένος εις 

τον σαγιέ της Αυτού Μεγαλειότητος του Βασιλέως […] διακηρύττοµεν εις όλους ότι παν 

τα αφορών την θρησκείαν θέλει εκτελείται σύµφωνα µε την έννοιαν του Χατ-

Χουµαγιούν»
218

.  

Επίσης, επιβεβαιωνόταν η νοµιµότητα των Μιλέτ (millet) των 

πολιτικοθρησκευτικών οργανώσεων των µη µουσουλµάνων. Γινόταν, όµως, λόγος για 

την αναγκαιότητα µεταρρύθµισης της λειτουργίας τους, µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

συµπεριληφθούν περισσότεροι λαϊκοί στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η 

καθιέρωση για πρώτη φορά µε ρητό τρόπο, σε επίπεδο διακυρήξεων τουλάχιστον, 

κάποιων βασικών ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων προσδιόριζε την υποχρέωση 

των θρησκευτικών κοινοτήτων της αυτοκρατορίας και φυσικά και των χριστιανών της 

Κρήτης να προχωρήσουν σε µεταρρυθµίσεις της οργάνωσής τους σύµφωνα µε τις 

ανάγκες της εποχής ( άρθρο Β΄). Έτσι, η υπογραφή του Hatti-Humayun σήµανε την 

προσπάθεια ανασυγκρότησης του τοπικού κοινωνικού ιστού σε µια νέα αστικά 

συγκροτηµένη κοινωνία
219

 και κυρίως του συστήµατος διοίκησης σε µια βάση 

περισσότερο αποδοτική από παλιά. Το διάταγµα αυτό, όπως και τα άλλα που 

ακολούθησαν, απέκτησε, παρά τον ατελή χαρακτήρα του, ιδιαίτερη σηµασία δίνοντας 

στους χριστιανούς τα ίδια µε τους µουσουλµάνους δικαιώµατα του Οθωµανού πολίτη, 

προλαβαίνοντας στην πράξη, από την άποψη των πολιτικών αναγκών της αστικής 

ανάπτυξης, τις επιπτώσεις της ελληνικής επανάστασης στην Κρήτη. Την υπογραφή του  
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Hatti-Humayun προσδιόρισε και ο Μπεράρ ως σηµείο ανατροπής των µέχρι τότε 

ισορροπιών. Οι αλλαγές επέτρεψαν την  ένταση των εξαγορών µουσουλµανικών 

κτηµάτων στις πεδινές περιοχές από χριστιανούς των πόλεων οι οποίοι επωφελήθηκαν 

και από τις αύξηση των συναλλαγών του νησιού µε το Εληνικό Βασίλειο
220

. 

  

 

2.2. Συγκρότηση των ∆ηµογεροντιών και ανάληψη εκ µέρους τους της οργάνωσης 

και εποπτείας της εκπαίδευσης 

 

Στα πλαίσια, λοιπόν, της κατευναστικής πολιτικής της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας, φάνηκαν, το έτος 1858, εντονότερα οι επιδράσεις
221

 του γαλλικού 

πολιτικού συστήµατος στις εσωτερικές µεταρρυθµίσεις της Αυτοκρατορίας καθώς 

αναγνωρίστηκαν επιπλέον διάφορα διοικητικά, θρησκευτικά και δικαστικά δικαιώµατα 

στους Κρητικούς και το σπουδαιότερο συστήθηκαν, µέσα στα πλαίσια της 

ανασυγκρότησης των millet, οι ∆ηµογεροντίες υπό την άµεση εποπτεία της 

Εκκλησίας
222

. Οι ∆ηµογεροντίες, συνιστούσαν µια τυπική θεσµοθέτηση του 

περιορισµού της οθωµανικής κρατικής ισχύος κάτω από την πίεση τόσο των 

εθνικισµών και των ανερχόµενων χριστιανικών κοινωνικών στρωµάτων «στα οποία 

περιέρχονταν σταδιακά τα µουσουλµανικά κτήµατα»
223

, όσο και των ιδεών του 

κοινοβουλευτισµού και της λαϊκής συµµετοχής στην διοίκηση που πρόβαλε ο 

ευρωπαϊκός διαφωτισµός
224

. Είναι χαρακτηριστική η µαρτυρία το 1859 του Βρετανού 

πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη προς τον Υπουργό Εξωτερικών: «Η νέα κατάσταση 

πραγµάτων που έχει ανακύψει είναι δυνατόν να απολήξει στην εξουδετέρωση ή την 

άµβλυνση των εθνικιστικών κινηµάτων µε την αφοµοίωση και διεύρυνση της συµµετοχής 

των υποτελών εθνοτήτων στην άσκηση εξουσίας. Αφήστε τους ραγιάδες να αναλάβουν 

δηµόσια αξιώµατα επιτελώντας τα καθήκοντά τους προς όφελος της κεντρικής εξουσίας, 
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να περιβληθούν µε δύναµη που στην Ανατολή προσδίδει ιδιαίτερο γόητρο και θα 

διεισδύσουν ανεπαίσθητα στο προνοµιούχο και κυρίαρχο σώµα του κράτους»
225

.  

Η αναγνώριση και αναδιοργάνωση των Μιλέτ (millet), των 

θρησκευτικοπολιτικών οργανισµών των µη µουσουλµάνων, υπήρξε, βέβαια, ένα από τα 

πιο αντιφατικά εγχειρήµατα των µεταρρυθµιστών του Τανζιµάτ. Oι Οθωµανοί από τη 

µια χρησιµοποίησαν την εκκλησιαστική ιεραρχία ως σκελετό ενός ενοποιηµένου 

µηχανισµού ενσωµάτωσης των µη µουσουλµάνων στην Αυτοκρατορία και από την 

άλλη προσπάθησαν να µειώσουν τη σηµασία του εκκλησιαστικού παράγοντα στο 

εσωτερικό αυτού του µηχανισµού. Oι εξαγγελίες του Hatti-Humayun περί της 

αναδιοργάνωσης των Μιλέτ (millet) µε όρους µεγαλύτερης συµµετοχής των λαϊκών 

ανησύχησαν εύλογα τα εκκλησιαστικά στελέχη. Ωστόσο, τα περιθώρια αντίδρασής 

τους ήταν περιορισµένα, δεδοµένης της αποφασιστικότητας των Οθωµανών να 

επιβάλουν στην Εκκλησία το µεταρρυθµιστικό αυτό πρόγραµµα, το οποίο θα µπορούσε 

να παρουσιαστεί έναντι της Ευρώπης ως µία απόδειξη της θέλησης της Πύλης όχι µόνο 

να σεβαστεί και να επικυρώσει τα δικαιώµατα αυτοδιοίκησης των µη µουσουλµάνων, 

αλλά και να προβεί στον «εκδηµοκρατισµό» των πολιτικοθρησκευτικών τους 

οργανώσεων «σύµφωνα µε την πρόοδο του πολιτισµού», απελευθερώνοντάς τα από αυτό 

που στη ∆υτική Ευρώπη γινόταν στερεοτυπικά αντιληπτό ως κυριαρχία ενός 

διεφθαρµένου και ιδιοτελούς κλήρου. Έτσι, η ισορροπία ανάµεσα σε κληρικούς και 

λαϊκούς στη διοίκηση των Μιλέτ µεταβλήθηκε (λιγότερο στο ορθόδοξο και το εβραϊκό, 

περισσότερο στο προτεσταντικό και γρηγοριανό αρµενικό) προς όφελος των δεύτερων. 

Όµως, η µεταρρύθµιση και επισηµοποίηση των Μιλέτ ως 

πολιτικοθρησκευτικών οργανισµών υποβοήθησε, παρά τη σχετική αποδυνάµωση των 

κληρικών (ή µάλλον εξαιτίας της), την ενσωµάτωση του θρησκευτικού παράγοντα ως 

ιδεολογικής συνιστώσας στον κοσµικό εθνικιστικό λόγο. 'Έτσι δεν είναι τυχαίο που, 

όταν το βουλγαρικό εθνικό κίνηµα εµφανίστηκε στα µέσα του 19ου αιώνα ως αίτηµα 

εκκλησιαστικής αυτονοµίας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τούτο έγινε 

αντιληπτό από την άλλη πλευρά ως πλήγµα τόσο κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας όσο 

και κατά του Ελληνισµού. Aν και η σηµασία των κληρικών ως ρυθµιστών των 

εξελίξεων έφθινε, η σηµασία τους ως πόλων ιδεολογικής συσπείρωσης µεγάλωνε. Με 
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αυτόν τον τρόπο και παρά τις επιδιώξεις των µεταρρυθµιστών οι ανώτεροι κληρικοί 

από τη µια αποζηµιώθηκαν κατά κάποιο τρόπο για τη σχετική τους αποδυνάµωση στα 

όργανα των Μιλέτ και από την άλλη κάνοντας την ανάγκη φιλοτιµία άρχισαν να 

φαίνονται όλο και πιο ενδοτικοί στα εθνικά αιτήµατα, χωρίς ωστόσο να απεµπολούν 

εύκολα την παραδοσιακή τους νοµιµοφροσύνη προς το οθωµανικό καθεστώς. 

Η αντιφατικότητα του εγχειρήµατος των µεταρρυθµιστών οφείλεται στο ότι 

επιχείρησαν να πετύχουν πολλούς στόχους ταυτόχρονα. Από τη µια, ήθελαν να 

επιδείξουν στη χριστιανική Ευρώπη την καλή τους θέληση έναντι των µη 

µουσουλµάνων. Από την άλλη, πιστοί στο όραµα ενός µοντέρνου συγκεντρωτικού 

κράτους, πίεσαν τις κεφαλές των Μιλέτ για µεταρρυθµίσεις µε σκοπό την ανατροπή 

των ισορροπιών υπέρ των λαϊκών και συνεπώς τη µείωση της σηµασίας του 

εκκλησιαστικού παράγοντα, πράγµα που πίστευαν ότι θα υπέσκαπτε το status των µη 

µουσουλµάνων ως θρησκευτικών µειονοτήτων. ∆εδοµένων των αντιθέσεων ανάµεσα 

σε κληρικούς και λαϊκούς, «προοδευτικούς» και «συντηρητικούς», προύχοντες και 

συντεχνίτες, οι ελπίδες τους αυτές έγιναν πραγµατικότητα και το ορθόδοξο, το 

γρηγοριανό αρµενικό και το εβραϊκό Μιλέτ απέκτησαν νέους, σύµφωνους µε αυτό το 

πνεύµα, κανονισµούς στα 1862, 1863 και 1865 αντίστοιχα.  

Aν και τα Μιλέτ είχαν τη ρίζα τους στην παράδοση, στο καθεστώς υποτέλειας 

υπό το οποίο υπάγονταν οι µη µουσουλµάνοι πριν από τις µεταρρυθµίσεις και στην 

ανάπτυξη των κοινοτικών οργανισµών αυτοδιοίκησης των χριστιανών κατά το 18ο 

αιώνα, οι µεταρρυθµιστές, παραχωρώντας σ’ αυτά πλήρη θεσµική κατοχύρωση και 

αναγνωρίζοντας στους µη µουσουλµάνους το καθεστώς εθνοθρησκευτικών 

µειονοτήτων, δηµιούργησαν µια νέα πραγµατικότητα που τελικά ξέφυγε από τον έλεγχό 

τους.  

 Οι ∆ηµογεροντίες, λοιπόν, συστάθηκαν έτσι στα πλαίσια µιας «σχεδιασµένης 

κοινωνικής µεταβολής» ως συνέπεια ενσυνείδητων προσπαθειών να προκληθούν µέσω 

της διαχείρισης θέσεων εξουσίας, σηµαντικές µεταβολές των κοινωνικών δοµών, των 

προτύπων της κοινωνικής δράσης και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της 

κοινωνίας
226

. Με την διοικητική αυτή συγκρότηση έκαναν την εµφάνισή τους για 

πρώτη φορά πολιτικές πρακτικές, στάσεις και συµπεριφορές που παραπέµπουν άµεσα 
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στις αρχές εκείνες βάσει των οποίων οργανώνεται και ασκείται η πολιτική στα τοπικά 

κέντρα εξουσίας. Οι ∆ηµογεροντίες την περίοδο εκείνη, καθώς και οι άλλοι 

αυτοδιοικητικοί θεσµοί που θεσµοθετήθηκαν αργότερα, καθώς εξέφραζαν τις ιδιαίτερες 

κατά τόπους σχέσεις εξουσίας αναταποκρίνονταν πλήρως στις νέες αρχές οργάνωσης 

και λειτουργίας του Οθωµανικού Κράτους. Με τη σύσταση, λοιπόν, των διοικητικών 

θεσµών που εισήγαγε το Χάττι Χουµαγιούν άρχισε για πρώτη φορά να παράγεται µε 

συστηµατικό τρόπο πολιτική και να ασκείται εξουσία µε «όρους όµως τοπικότητας, η 

οποία αποτελούσε καθοριστική αρχή οργάνωσης στο πλαίσιο πάντα των µηχανισµών της 

κατάκτησης»
227

.  

Με τον «κανονισµό περί ∆ηµογεροντιών», ιδρύθηκαν αρχικά ως θεσµός 

«προσωρινός», τρεις ∆ηµογεροντίες «εδρεύουσαι εις τρία µέρη της νήσου, ήτοι εις 

Χανία, Ηράκλειον και Ρεθύµνην». Τις υποθέσεις του Μεραµβέλλου όπως άλλωστε και 

ολόκληρου του σηµερινού Νοµού Λασιθίου διαχειριζόταν η ∆ηµογεροντία Ηρακλείου. 

Πρόεδρος της ∆ηµογεροντίας Χανίων ορίστηκε ο Επίσκοπος Χανίων, της 

∆ηµογεροντίας Ηρακλείου ο Μητροπολίτης Κρήτης και της ∆ηµογεροντίας Ρεθύµνης ο 

Επίσκοπος Ρεθύµνης. Και οι τρεις ∆ηµογεροντίες τελούσαν κάτω από την γενική 

επιτήρηση του Μητροπολίτη Κρήτης. 

 Σύµφωνα µε τον «Κανονισµό περί ∆ηµογεροντιών», οι δηµογέροντες εκλέγονταν 

µεν «υπό του λαού», έπρεπε, όµως, να «έχωσιν ηλικίαν ανωτέραν των 35 ετών, να ώσιν 

έγγαµοι, να έχωσι κτηµατικήν περιουσίαν αξίας τουλάχιστον 50.000 γροσίων, να 

γιγνώσκωσιν ανάγνωσιν και γραφήν, να ώσι τιµιώτατοι και νοηµονέστατοι, να µη 

εφυλακίσθησαν ποτέ, να µη προέβησαν εις κίνηµα αντιβαίνον εις την θέλησιν της Αυτοκρ. 

Κυβερνήσεως και εν γένει να ώσι δεδοκιµασµένης διαγωγής»
228

. Η δηµιουργία των 

∆ηµογεροντιών στηρίχθηκε στο Αυτοκρατορικό ∆ιάταγµα Χάτιτ-Χαµαγιούν σύµφωνα 

µε το οποίο «ο Μουλά Εφένδης δεν θέλει επεµβαίνη όλως διόλου εις τα ορφανικά και 

κληρονοµικά των χριστιανών», αντικείµενα στα οποία περιορίζονταν αρχικά οι 

αρµοδιότητες των ∆ηµογεροντιών. Γρήγορα, όµως, οι ∆ηµογεροντίες άρχισαν να 

επεµβαίνουν και «εις αντικείµενα διαφεύγοντα την δικαιοδοσία αυτών» αναλαµβάνοντας 

έτσι σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική, την κοινωνική και την πνευµατική ζωή του 

νησιού και κυρίως στην οργάνωση, τη λειτουργία και την οικονοµική στήριξη ενός 
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στοιχειώδους σχολικού δικτύου δηµόσιας εκπαίδευσης καθώς το Χάττι- Χουµαγιούν 

προσδιόρισε για την εκπαίδευση µια περιορισµένη σφαίρα παρέµβασης του κράτους. 

Έτσι, στο Λασίθι την περίοδο εκείνη φαίνεται να είχαν συσταθεί σχολεία στην Ι.Μ. 

Κρεµαστών. Σύµφωνα µε το αρχειακό υλικό «ο αλληλοδιδάσκαλος κύριος Λεωνίδας 

Παπαδάκης µη αποτελεσθείσης της εν Βραχασίω δηµοτικής σχολής υπόσχεται να µεταβή 

εις την εν τη Ι.Μ. Κρεµαστών αλληλοδιδακτικήν σχολήν και να αναλάβη την ∆ιεύθυνσιν 

αυτής εκπληρών τα διδασκαλικά του καθήκοντα»
229

. Επίσης, ο ναύαρχος Spratt 

καταγράφει την λειτουργία σχολείου στην Μονή Τοπλού: «ένα σχολείο λειτουργεί στο 

Μοναστήρι στο οποίο εκπαιδεύονται γύρω στα τριάντα αγόρια της επαρχίας, το οποίο 

αποτελεί καλύτερο έπαινο. Έτσι πρόχειρα παρέχεται εδώ κι εκεί στους χωρικούς της 

Κρήτης στοιχειώδης εκπαίδευση από τα κάµποσα µοναστήρια που υπάρχουν, αλλ΄ αυτά 

είναι λίγα»
230

.  

 

 

 

2.2.1 Τα οικονοµικά της εκπαίδευσης-Οι λαϊκοί αναλαµβάνουν τον έλεγχο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας- Το Μοναστηριακό Ζήτηµα 

 

Το Χάττι Χουµαγιούν παρεµβαίνοντας στα εσωτερικά των χριστιανικών 

κοινοτήτων περιόρισε, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, την πρωτοκαθεδρία της Εκκλησίας, 

ενώ αντίθετα επεξέτεινε και ενίσχυσε το καθεστώς της αυτοδιοίκησης ορίζοντας ότι «Η 

διοίκησις των εθνικών υποθέσεων των χριστιανικών και άλλων µη µουσουλµανικών 

κοινοτήτων θέλει τεθή υπό την προστασίαν του συµβουλίου ούτινος τα µέλη 

εκλεχθήσονται εκ τε του κλήρου και των λαϊκών εκάστης κοινότητος»
231

. Η διάταξη 

φάνηκε ότι θα έβαζε τέρµα στην απροθυµία πολλών αρχιερέων να διαθέσουν χρήµατα 

από την µοναστηριακή περιουσία για κοινωφελείς σκοπούς και φυσικά και για την 

εκπαίδευση σε µια περίοδο «που η αγάπη των Κρητικών χωρικών προς τα γράµµατα ήτο 

τόση ώστε πολλοί τούτων εγίνοντο επαίται δια να µάθουν τα παιδιά των γράµµατα». 

Όµως, «τα υπό των Μονών συντηρούµενα αλληλοδιδακτικά σχολεία ήσαν ελάχιστα και τα 

υπό τινων Επισκόπων εκ των µοναστηριακών κτηµάτων χορηγούµενα ποσά ήταν 
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απολύτως ανεπαρκή». Έτσι, «το ζήτηµα της χρησιµοποιήσεως των προσόδων των 

Μονών δια την εκπαίδευσιν του Κρητικού λαού ανεπήδησεν αυτοµάτως εις τας σκέψεις 

όλων των Κρητικών µορφωµένων και µη, και πρώτων όλων των υπό της καθολικής 

προπαγάνδας παραπλανηθέντων»
232

.  

Στο Λασίθι, την ευκαιρία που έδιδε το Χάττι Χουµαγιούν για την αξιοποίηση της 

Μοναστηριακής περιουσίας υπέρ της παιδείας εκµεταλλεύτηκαν οι κάτοικοι του 

Καινούργιου Χωριού οι οποίοι κατόπιν πιέσεων προς τον νέο ∆ιοικητή Κρήτης Χεκίµ 

Ισµαήλ πέτυχαν τον διορισµό αυτοδιοίκητης επιτόπιας εφορίας η οποία σε συνεργασία 

µε τον τοπικό Επίσκοπο θα ανελάµβανε την διαχείριση µοναστηριακών προσόδων υπέρ 

της εκπαίδευσης. Τα µέλη της εφορίας εκείνης δεν δίστασαν, όταν ενέσκηψε διαφωνία 

µε τον Επίσκοπο για την διαχείριση των οικονοµικών πόρων, να εξουσιοδοτήσουν τους 

σχολικούς εφόρους να «λαµβάνουν οι ίδιοι παρά των ενοικιαστών τα ενοίκια των 

Μοναστηριακών κτηµάτων ξοδεύοντες αυτά εις την ίδρυσιν, τελειοποίησιν και 

συντήρησιν των σχολείων» θεωρώντας την διαταγή τους «ανωτέραν της διαταγής του 

αρχιερέως»
233

. Με την πρωτοβουλία τους αυτή ιδρύθηκαν «πέντε αλληλοδιδακτικά 

σχολεία και ένα Ελληνικόν»
234

. 

Οι ασάφειες, όµως, του Μοναστηριακού Κανονισµού ο οποίος προσπάθησε να 

τατκτοποιήσει τα οικονοµικά των µοναστηριών έχοντας εκείνος έντονα κοινοτιστικά 

χαρακτηριστικά καθώς εκδόθηκε µε βάση τις διατάξεις του Χάττι Χουµαγιούν 

χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια προκειµένου να αποσπαστεί η διαχείριση των 

µοναστηριακών προσόδων από τις τοπικές εφορείες προς όφελος της Κεντρικής 

∆ηµογεροντίας Ηρακλείου στην διοίκηση της οποίας υπάγονταν και η περιοχή του 

Λασιθίου. Η κίνηση αυτή προκάλεσε νέες σφοδρές αντιδράσεις στην περιοχή του 

Μεραµπέλλου. Οι µεραµπελλιώτες αναγκάστηκαν µάλιστα να αναφερθούν και στο 

Οικουµενικό Πατριαρχείο εν ονόµατι του «εκπλήκτου λαού ο οποίος υπ’ ενδεήν 

κατάστασιν ως ένεκα του πολυπληθούς λαού, και της µικράς αναλόγως περιοχής της 

επαρχίας ταύτης µη εξαρκών τας ανάγκας αυτού, λυπείται επί µάλλον όπου δεν δύναται 

να εξακολουθήση την αποπεράτωσιν αυτών των εκπαιδευτικών καταστηµάτων». Επειδή, 

όµως, η κατάσταση συνεχίστηκε απαράλλακτη, οι έφοροι του Μεραµπέλλου 
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απευθύνθηκαν και στον Γενικό ∆ιοικητή Κρήτης
235

. Απείλησαν, µάλιστα, µε 

τελεσίγραφο ότι αν δεν εφαρµοστεί ο Κανονισµός «θα γράψωµεν εις τον Πάπα Ρώµης 

να στείλει ιερείς, διδασκάλους και βιβλία να µην µείνουν τα παιδιά µας τυφλά»
236

. 

Εντωµεταξύ, η αντίδραση στην περιοριστική για τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα του 

Μοναστηριακού Κανονισµού ερµηνεία γενικεύτηκε σε πολλά διαµερίσµατα της 

Κρήτης.  

Μετά τις αντιδράσεις αυτές, οι έφοροι κατάφεραν να αποµονώσουν την Κεντρική 

∆ηµογεροντία Ηρακλείου και να εφαρµοστεί ο Μοναστηριακός Κανονισµός µε βάση 

τον οποίο την διαχείριση των µοναστηριακών προσόδων θα την αναλάµβαναν οι 

ηγούµενοι των Μονών υπό την επίβλεψη και την εποπτεία του τοπικού Επισκόπου και 

των επαρχιακών συµβουλίων. Ενώ, όµως, είχαν επιτευχθεί τα παραπάνω ο Ισµαήλ 

επενέβη αυθαίρετα αξιώνοντας την επανεδραίωση της θέσης της Κεντρικής 

∆ηµογεροντίας στην διαχείριση των προσόδων. 

 

3. Η επανάσταση του 1866-O Οργανικός Νόµος-Η νεοσύστατη Χριστιανική 

∆ηµογεροντία Λασιθίου αναλαµβάνει την οργάνωση και την διοίκηση της εκπαίδευσης 

στο διαµέρισµα Λασιθίου. 

3.1. Ιστορικό πλαίσιο 

 

Το αίτηµα για την αύξηση της χρηµατοδότησης της παιδείας από την 

µοναστηριακή περιουσία, κάτω από συνθήκες οικονοµικής δυσπραγίας των 

µοναστηριών και αντίδρασης όλων όσων είχαν συµφέροντα από την διαχείρισή της
237

, 

η απαίτηση των προκρίτων για συµµετοχή των λαϊκών στην εποπτεία της εκπαίδευσης 

και στα ταµεία διαχείρισης της µοναστηριακής περιουσίας µε σκοπό την ίδρυση 

σχολείων σε όλες τις περιοχές, καθώς και η ανάµειξη του Ισµαήλ Πασά στα 

αυτοδιοικητικά των χριστιανών µε σκοπό την υποβάθµιση και αποδυνάµωση του 

πρωτοβάθµιου κοινοτικού συστήµατος προς όφελος της Κεντρικής ∆ηµογεροντίας, 

αποτέλεσε µια από τις κυριότερες αιτίες της επανάστασης του 1866 που ακολούθησε 

και η οποία αποδιοργάνωσε εντελώς την εκπαίδευση. 

                                           
235

 Ό.π., έγγραφο µε αρθµ. πρωτοκ. 270/2-1-1865. 
236

 Ό.π., έγγραφο µε ηµεροµηνία 8-9-1865. 
237

 Περισσότερα για το µοναστηριακό ζήτηµα βλ. Τσιριντάνη, Ν., Η πολιτική και διπλωµατική ιστορία της 

εν Κρήτη εθν. Επαναστάσεως, 1866-1868, τ. Α΄, Αθήνα 1950. 



 129

Λίγο πριν από την έκρηξη της επανάστασης αυτής, οι χριστιανοί αντιπρόσωποι 

του νησιού, µεταξύ αυτών και οι εκπρόσωποι της περιοχής του Λασιθίου, ζήτησαν από 

το Σουλτάνο την ανάκτηση των καταπατηθέντων προνοµίων και κυρίως εκείνων που 

καθιέρωναν την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση τα οποία είχαν παραχωρηθεί στους 

Κρητικούς το έτος 1856. Στη διαµαρτύρησή τους οι αντιπρόσωποι επέστησαν ιδιαίτερα 

«την πρόνοιαν της Υµ. Α. Μ. εις την έλλειψιν σχολείων εις τα έξωθεν των τριών πόλεων 

τµήµατα» και απαίτησαν να «ήνε ελεύθερος πάσης εθνικότητος άνθρωπος όταν έχη τα 

προσόντα του διδασκάλου να εξασκή το επάγγελµά του και εν ταις επαρχίαις, ως και εν 

ταις πόλεσιν»
238

. Ο Γάλλος Πρόξενος Derche την ίδια περίοδο παρατήρησε ότι 

πράγµατι υπήρχε απαγόρευση ίδρυσης σχολείων ιδίως στην επαρχία σε αντίθεση µε τις 

πόλεις «όπου υπάρχουν διδάσκαλοι». Την απαγόρευση αυτή την έκρινε ως «πολιτικόν 

µέτρον δικαιολογηµένον, επειδή κατά δυστυχίαν, οι διδάσκαλοι παρεκτρέπονται των 

καθηκόντων αυτών, και παν άλλο εµπνέουν εις τους µαθητάς ή σέβας προς την 

Κυβέρνησιν»
239

.  

Οι αντιπρόσωποι των επαρχιών, όµως, συνέχιζαν παράλληλα να απορρίπτουν 

τις προτάσεις των Τούρκων για αποκύρηξη της επανάστασης. Έτσι, σε επιστολή των 

αντιπροσώπων της περιοχής που υπεγράφη στις 22 Σεπτεµβρίου 1867 στη Νεάπολη και 

απευθυνόταν στον ∆ιοικητή της πόλεως Ηρακλείου Ρεσίτ Πασάν τόνιζαν ότι «πάντα 

λοιπόν όσα εν τη προκηρύξει εµπεριέχονται και η αµνηστεία, και η υποτιθεµένη 

εξασφάλισις της τιµής και περιουσίας και η τεσσαρακονταπενθήµερος παύσις των 

εχθροπραξιών, ήν ο Σουλτάνος εν τη απείρω αυτού ευµενεία ηυδόκησε να µας χορηγήση 

ίνα µη απόλωνται ψυχαί, α περί πολλού ποιείται, πάντα ταύτα λέγοµεν αποκρούοµεν καθ’ 

ολοκληρίαν εν ονόµατι του λαού, ον αντιπροσωπεύοµεν και επιφυλάττοµεν εις ηµάς 

αυτούς το δικαίωµα ίνα οπόταν κρίνωµεν κατάλληλον προσβάλωµεν τον υµέτερον 

στρατόν όπου και αν ευρίσκηται». Σε ταυτόχρονη επιστολή τους οι ίδιοι αντιπρόσωποι 

προς τους Προξένους των Μεγάλων ∆υνάµεων η οποία υπεγράφη στους Ποτάµους 

έθεσαν τις ξένες κυβερνήσεις προ των ευθυνών τους πληροφορώντας τις «περί του 
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 Ψιλάκης Β., Ιστορία της Κρήτης, εκδ. Αρκάδι, Αθήνα, τ. ∆΄, σελ. 365. 
239

 Τσιριντάνης Νικ., ό.π., σελ. 163 και 201. 
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αδιαλλάκτου να αποθάνωσι µέχρις ενός ή να υποταγώσι πλέον και συνθηκολογήσωσι 

µετά του σφαγέως των»
240

. 

 

Επιπλέον, όµως, και παρά τις θεσµικές παρεµβάσεις του Χάτιτ-Χαµαγιούν, το 

διοικητικό σύστηµα συνέχιζε να διέπεται από φατριασµούς και έντονες διενέξεις των 

µεταξύ των χριστιανών σχετικά όχι µόνο µε τη νοµή της εξουσίας αλλά και µε την 

πορεία του Κρητικού ζητήµατος. Η κατάσταση αυτή οδηγούσε πολλές φορές στην 

κακοδιοίκηση η οποία µε τη σειρά της είχε σοβαρές επιπτώσεις και στον τοµέα της 

παροχής της εκπαίδευσης ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικά όσα 

αναφέρει σε µια έκθεσή του «περί της εν Κρήτη καταστάσεως, περί της βουλευτικής 

εκλογής Μεραµβέλλου και περί της ξενικής επιβουλής προς το Νοµαρχιακόν Συµβούλιον» 

ο πρόκριτος Στυλιανός Παπαδάκης, ο οποίος διαπιστώνει ότι παρά τα ανοίγµατα των 

Τουρκικών αρχών προς τους Κρητικούς «η πολιτική πορεία διατελεί αµετάβλητος και οι 

εν Κρήτη αυτοχειροτονούµενοι αρχοντίσκοι ου µόνον αδιόρθωτοι έµειναν αλλά και 

θρασύτεροι, καταθλιπτικώτεροι και αυθερετώτεροι εγένοντο ως εκ της ασυγνώστου και 

αδικαιολογήτου πλέον ανωτέρας προστασίας των αρµοδίων παρά το δίκαιον και εναντίον 

πάσης πολιτικής συνέσεως και προνοίας»
241

. 

Και ο Παπαδάκης συνέχισε «οι εν Ηρακλείω φατρία απεφάσισε χάριν 

κερδοσκοπίας να ανεγείρη µεγαλοπρεπή ναόν εν Ηρακλείω απαράµιλλον εν τη Ανατολή 

                                           
240 Π. Κριάρη, Ιστορία της Κρήτης, εν Αθήναις 1930. Βλπ., επίσης, σχετικά µε τις ωµότητες των 

Τούρκων στην περιοχή του Λασιθίου κατά την διάρκεια της επανάστασης: Κ. Τσατσαρωνάκη, Μία 

έκθεσις ωµοτήτων του 1866, περ. Κρητικά Χρονικά, τ. Ι , 1954: 

[…] µέρος του στρατού είχε κατασκηνώσει και εις την κορυφήν Ανάβλοχον άνωθεν του χωρίου Βραχασίου, 

επειδή δε εις το µέρος τούτο δεν υπάρχει ύδωρ οι δυστυχείς Βραχασιώται άνδρες και γυναίκες και παιδιά 

ηναγκάζοντο να ποτίζουν τον στρατόν φέροντες ύδωρ επί των ώµων ηµέραν και νύχταν εις την κορυφήν του 

βουνού, ενώ οι στρατιώται κατεβαίνοντες εις το χωρίον διήρπαζον παν ό,τι εύρισκον, ανέτρεψαν τας αγίας 

τραπέζας των εκκλησιών θραύσαντες τας αγίας εικόνας […]. Την 10ην Ιουνίου έσφαξαν ως αρνίον τον 

εκατονταετή Εµµ. Πλατύν, τον Ι. Χατζή Νικολάου και τον Ι. Λιατσάκην από το Νεοχώριον […] και οι εν τω 

Νεοχωρίω εκκλησίαι επέστησαν όσα ο Τουρκικός φανατισµός δύναται να επινοήση. Το αυτό έπαθε και η 

Ιερά Μονή Κρεµαστών, τρεις εκκλησίαι εν τω χωρίω Βρύσαις και τέσσαρες εν Χουµεργιάκω[…] Ο Γ. 

Ζερβός από το Καρύδι απέθανεν υπό την µάστιγαν, ο Κ.Αρναουτάκης από Ελούντα εκτός των ραβδισµών 

και ηλιασµών εδεσµεύθη τόσον σφικτά ώστε διερρήχθη το στηθος του […]. Την 8ην Ιουνίου τρεις χιλιάδες 

τουρκικός στρατός διετάχθη να καταλάβη την κώµη Κριτσά και εκίνησε προς ταύτην δια δύο διαφόρων 

οδών από Λακώνια και Τάπες θύων απολλύων και καταστρέφων […]. Φθάσας εις Κριτσάν τρεις ναοί του 

χωρίου και η πλησίον κειµένη Ιερά Μονήν του Θεολόγου εβεβηλώθηκεν[…]. Ενταύθα ήνοιξαν πάντας τους 

τάφους και επειδή δεν εύρισκον εν αυτοίς λείαν διεσκόρπιζον τα οστά εις τους δρόµους […]. Άνδρες υπερ 

τους 100 υπέστησαν διαφόρους βασανισµούς εξ αυτών όµως ο γηραιός Ι. Αλεξάκης και ο µοναχός 

Νικόδηµος του Θελόγου καθυπεβλήθησαν εις µαρτυρικά βασανιστήρια […] εν συνεχεία  και οι κάτοικοι του 

Καλού Χωρίου υπέφεραν τα ίδια από τους Τούρκους […] 

 
241

 Έκθεσις Στυλιανού Παπαδάκη περί της εν Κρήτη καταστάσεως, περί της βουλευτικής εκλογής 

Μεραµβέλλου και περί της ξενικής επιβουλής προς το Νοµαρχιακόν Συµβούλιον, Αθήναι 1889. 
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κατά τε το µέγεθος, την ποικιλίαν του σχεδίου, την καλλονήν και το δαπανηρόν […] εγώ 

δε αντέστην και επέτυχον διαµαρτύρησι 18 συσπουδαστών µου εις το Πατριαρχείο κατά 

το 1865. Η µεν φατρία αφού εξάντλησεν τότε απάσας τας προσόδους των κοινών, απάσας 

τας συνεισφοράς, αφού επέβαλε χείρα βέβηλον επί της περιουσίας των ορφανικών 

ετόλµησε να µεταχειρισθή και τα εισοδήµατα των πλουσίων Μονών των Τµηµάτων 

Ηρακλείου και Λασιθίου. Ου µόνον απερρόφησαν πάντα πόρον και κατέστρεψαν 

ασυνειδήτως τα σχολεία τα κοινά και τα ορφανικά αλλά ένεκα της αβουλίας των δεν θα 

έχωσιν επί µακρόν χρόνον ούτε ανάλογον ναόν διότι εξήντλησαν τους πόρους και την 

προθυµίαν του κοινού εις τον πύργον τούτον της Βαβυλώνος […] ευτυχώς όµως 

αντετάχθηµεν θαραλέως και επετύχαµεν ως πληρεξούσιοι των 12 επαρχιών ενώπιον της 

Ιεράς Συνόδου και του Εθνικού Μικτού Συµβουλίου απόφασιν υπέρ των επαρχιών και 

εσώσαµεν ούτω εν µέρει τουλάχιστον την µοναστηριακήν περιουσίαν […]». 

 Στη συνέχεια ο Παπαδάκης τόνισε τη σηµασία αυτής της απόφασης για την 

µελλοντική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού µηχανισµού στην Ανατολική Κρήτη: «ου 

µόνον η διάσωσις και η εν µέρει εκλαΐκευσις των Μονών οφείλεται τότε εις τα ανωτέρω 

αλλά και η πρωτοβουλία και η πρώτη ώθησις προς τα γράµµατα, διότι άπαντα τα σχολεία 

των επαρχιών έχουσι την αρχήν και συντήρησίν των εκ των µονών συµφώνως µε τον τότε 

κανονισµόν των µοναστηρίων όστις απεκρούσθη µεν τότε από του Ισµαήλ Πασά αλλ’ 

εχρησίµευσεν ως βάσις του µεταγενεστέρου[…]».  

 

3.2. Οργανικός Νόµος-εδραίωση του ∆ηµογεροντιακού θεσµού 

 

Η επαναστατική έξαρση, που ακολούθησε οδήγησε τελικά στην υπογραφή του 

Οργανικού Νόµου
242

 το 1868. Η Πύλη, κάτω από τις πιέσεις των Μεγάλων ∆υνάµεων 

οι οποίες καθοδηγούνταν από τις «επικρατέστερες ιδέες του 19
ου

 αιώνα περί ελευθερίας 

των ατόµων και εθνικής αποκαταστάσεως των λαών µε την εθνικοποίηση των κρατών ή 

την ίδρυση εθνικών κρατών» αλλά και από τον «ρωµαντισµό που ετόνιζε και τη διαφορά 

των Χριστιανών από τους ανθρώπους των άλλων θρησκειών καθώς και από τον 

νεοκλασικισµό που εξύψωνε την Αρχαία Ελλάδα µε τις ανθρωπιστικές της ιδέες στην 

πρώτη θέση, προσπάθησε µε παραχωρήσεις και υποχωρήσεις να ησυχάση την Κρήτη, να 

                                           
242

 Για µια αναλυτική περιγραφή του Οργανικού Νόµου βλπ. Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου, Κ., Ελληνικός 

αλυτρωτισµός και οθωµανικές µεταρρυθµίσεις. Η περίπτωση της Κρήτης 1868-1877, σσ. 135-149.  
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ικανοποιήση τις ∆υνάµεις και να καθησυχάση την κοινή γνώµη του κόσµου. Η δυναµική 

πολιτική αντικαθίσταται από µια πολιτική κατευνασµού. Ο εκπρόσωπος τη Γαλλικής 

Κυβέρνησης είχε δηλώσει άλωστε στον Τούρκο πρέσβη ότι η Γαλλία και η Αγγλία δεν θα 

ήθελαν παρά να εξασφαλιστή η συµβίωση µεταξύ των λαών των δύο θρησκευµάτων και 

ότι επροσπάθησαν πάντα να πείσουν τον Σουλτάνο ότι είναι προτιµώτερες οι βαθµιαίες 

παραχωρήσεις που έρχονται µόνες τους, παρά οι παραχωρήσεις που τις εκβιάζουν οι 

∆υνάµεις»
243

.  

 Με τον Οργανικό Νόµο το «Βιλαέτι» της Κρήτης χωρίστηκε σε 5 ∆ιοικήσεις και 

20 Επαρχίες υποδιαιρεµένες σε ∆ήµους. Σύµφωνα µε τον Οργανικό Νόµο, «ολόκληρος 

η Νήσος θέλει διαιρεθή εις προσήκοντα αριθµόν ∆ιοικήσεων (Λιβά). Η πολιτική 

διαχείρισις εκάστης ∆ιοικήσεως θέλει είναι εµπεπιστευµένη εις έναν ∆ιοικητήν 

(Μουτεσαρίφην), λαµβανοµένων εκ των υπαλλήλων της Υψηλής Κυβερνήσεως [...] 

εκάστη ∆ιοίκησις θέλει υποδιαιρεθή εις αριθµόν τινα Επαρχιών (Καζάδων). Εκάστη δε 

Επαρχία θέλει διοικείσθαι από έναν Έπαρχον διοριζόµενον παρά της Υψηλής 

Κυβερνήσεως [...]»
244

. 

Η Κρήτη ορίστηκε να διοικείται «πολιτικώς από ένα Γενικό ∆ιοικητή (Βαλήν) 

διοριζόµενον υπό της Αυτού Μεγαλειότητος του Σουλτάνου». Τις 5 ∆ιοικήσεις επόπτευαν 

ισάριθµοι τοπικοί ∆ιοικητές που περιστοιχίζονταν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο 

οποίο συµµετείχαν εκτός από τον ∆ιοικητή, ο τοπικός Επίσκοπος, οι υπηρεσιακοί 

παράγοντες αρµόδιοι για την δικαιοσύνη, τη διοίκηση και την οικονοµία και έξι αιρετά 

µέλη. Η κάθε ∆ιοίκηση υποδιαιρέθηκε σε Επαρχίες (Καζάδες) διοικούµενες από τους 

Επάρχους. Έδρα της νέας διοίκησης Λασιθίου, η οποία περιλάµβανε τις επαρχίες 

«Λασσιθίου, Μιραµβέλλου, Σιτείας και Ιεραπέτρας» ορίστηκε η Νεάπολη. 

 

 

3.3 Οι χριστιανοί αντιπρόσωποι αναλαµβάνουν την πολιτική εποπτεία της 

εκπαίδευσης 

 

Με τον Οργανικό Νόµο συγκροτήθηκε και η Γενική Συνέλευση του νησιού 

«από µέλη εκλεγόµενα από τους κατοίκους ανά δύο εξ εκάστης επαρχίας» στις 

                                           
243

 Μαµαλάκης Ιωάννης, Ο Αγώνας του 1866-1868 για την Ένωση της Κρήτης, Θεσσαλονίκη 1947, σελ. 

148-164. 
244

 Κρητικού Κώδικος τεύχος πρώτον όπ. σελ. 22.  
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αρµοδιότητες της οποίας ανήκε και η διαχείριση των εκπαιδευτικών πραγµάτων σε µια 

πρώτη προσπάθεια για τον κεντρικό έλεγχό τους
245

. Έτσι, αρµόδιοι για τα θέµατα 

δηµόσιας χριστιανικής εκπαίδευσης έγιναν πλέον οι αντιπρόσωποι των χριστιανών στην 

ετήσια Γενική Συνέλευση του νησιού οι οποίοι άρχισαν αµέσως να διεκδικούν αύξηση 

των σχολείων και των οικονοµικών τους πόρων, υποχρεωτική εκπαίδευση, ελευθερία 

στη σύσταση σχολείων κ.λ.π. Χάρη στις πιέσεις τους, αυξήθηκε σηµαντικά από 84000 

σε 100000 γρόσια. το ποσό που χορηγούσε η Πύλη για να διανεµηθεί µεταξύ της 

χριστιανικής και µουσουλµανικής κοινότητας του νησιού προκειµένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες λειτουργίας των σχολείων των πόλεων τα οποία είχαν αρχίσει να αυξάνονται. 

Εξάλλου, η ειρήνευση που ακολούθησε την επανάσταση του 1866 έφερε πίσω στην 

Κρήτη ένα σηµαντικό αριθµό εγγραµµάτων από το κύµα εκείνο των 30000 περίπου 

ατόµων που έχοντας καταφύγει στην Ελλάδα διδάκτικαν τα εγκύκλια γράµµατα στα 

σχολεία των αστικών κέντρων του ελεύθερου Βασιλείου: «οι επαναπατρισθέντες µε την 

επιρροή τους κυρίως στις αγροτικές περιοχές συνέβαλαν στην διαµόρφωση του προτύπου 

του µορφωµένου ατόµου στον τοπικό πληθυσµό». 

 

3.4 Οι ∆ηµογεροντίες  

 

Επιπλέον, από το έτος 1868 και µετά ο θεσµός των ∆ηµογεροντιών έπαψε µε βάση το 

Οργανικό Νόµο να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Ιδρύθηκαν τότε πέντε συνολικά 

∆ηµογεροντίες, µία στην έδρα κάθε ∆ιοίκησης των οποίων ο αριθµός είχε εντωµεταξύ 

αυξηθεί µε τη δηµιουργία των ∆ιοικήσεων Σφακίων και Λασιθίου
246

. Έδρα της 

∆ιοίκησης Λασιθίου ορίστηκε η Νεάποληστην οποία θεσµοθετήθηκε να εδρεύει και η 

νεοσύστατη Χριστιανική Κεντρική ∆ηµογεροντία η οποία αµέσως οργανώθηκε 

γραφειοκρατικά µε γραµµατεία και υπαλληλικό προσωπικό. Η Κεντρική Χριστιανική 

∆ηµογεροντία Λασιθίου διοικούνταν από πέντε µέλη. Το ένα από τα µέλη αυτά ήταν 

κληρικός και επιλεγόταν από τον Επίσκοπο Πέτρας ο οποίος ήταν και ο πρόεδρός της. 

                                           
245

 Βλπ. Κανονισµός Γενικής Συνελεύσεως, στο περ. Τάλως, ∆1, σελ 104, κεφάλαιον Γ΄: 

«Αρµοδιότητες της Γενικής Συνελεύσεως. 

Άρθρον 27. Η Γενική Συνέλευσις είναι αρµοδία να συζητή εν πλήρει συνεδριάσει παν µέτρον δυνάµενον να 

συντείνη εις την πρόοδον της κοινής εκπαιδεύσεως.  

Άρθρο 28. Θέλει δε είσθαι αρµοδία να συζητή εν µερική συνεδριάσει των Χριστιανών ή των Μωαµεθανών 

αντιπροσώπων παν το αναφερόµενον ιδιαίτερα δια τα σχολεία εκάστης κοινότητος». 
246

 Βλπ. «Κανονισµός των Μικτών ∆ιοικητικών Συµβουλίων του Οργανικού Νόµου», Κεφ. Α, στο περ. 

Τάλως ∆1, σσ. 91-92. 
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Στην ∆ηµογεροντία συµµετείχε, επίσης, ο ένας από τους δύο Χριστιανούς δικαστές και 

ένας από τους χριστιανούς συµβούλους του Συµβουλίου της ∆ιοικήσεως. Τα υπόλοιπα 

δύο µέλη αναδεικνύονταν από εκλεκτορικά σώµατα των πόλεων και των επαρχιών που 

τα αποτελούσαν εκπρόσωποι των εµπόρων, των συντεχνιών και των ιδιοσυντήρητων 

αστών ή από εκπροσώπους των χωριών. Παράλληλα µε τη σύσταση της Κεντρικής 

∆ηµογεροντίας, το άρθρο 66 του Οργανικού Νόµου κανόνισε επίσης, «έκαστον χωρίον» 

να διοικείται «αµέσως υπό δικής του ∆ηµογεροντίας ως ανέκαθεν κατά τα επί τούτω 

ειθισµένα» µέχρι να «εκδοθή ιδιαίτερος Νόµος κανονίζων την διοίκησιν των ∆ήµων». 

Με βάση τις διατάξεις του Οργανικού Νόµου ∆ηµαρχεία είχαν την περίοδο αυτή µόνο 

οι έδρες των ∆ιοικήσεων. Οι δήµαρχοι ήταν διορισµένοι από την διοικητική εξουσία 

και ήταν επιφορτισµένοι µε την «επιµέλεια της καθαριότητος και επισκευής των οδών, 

την επιτήρησιν της εφαρµογής των σχεδίων της πόλης, την αγορανοµία και την εποπτεία 

των Νοσοκοµείων». 

Ως µορφή αυτοδιοίκησης ο δηµογεροντιακός θεσµός εντάχθηκε από τότε 

θεσµικά και δυναµικά στην διοικητική διάρθρωση της αυτοκρατορίας διατηρώντας 

αρµοδιότητες που σχετίζονταν µε την διαχείριση των δραστηριοτήτων της τοπικής 

κοινωνίας µε προεξάρχουσες τις κληρονοµικές και τις εκπαιδευτικές. Έτσι πίστευαν οι 

µεταρρυθµιστές ότι προσέφεραν στην αναδιοργάνωση του διοικητικού συστήµατος της 

αυτοκρατορίας. Ο Οργανικός Νόµος επιβεβαίωσε τη θέση των προκρίτων στη διοίκηση 

των αστικών και των αγροτικών κοινοτήτων της Αυτοκρατορίας και ταυτόχρονα τους 

µετέτρεψε σε κρατικούς υπαλλήλους. Με αυτόν τον τρόπο η κοινότητα έγινε η µονάδα 

οργάνωσης της διοικητικής δοµής της Αυτοκρατορίας. 'Όσο για τους προύχοντες, αυτοί 

αποζηµιώθηκαν για τον αυξανόµενο έλεγχο της Πύλης στα πράγµατα των επαρχιών µε 

την επισηµοποίηση της θέσης τους και την εγγύηση της κατοχής των αξιωµάτων τους, 

πράγµα που τους βοήθησε να αποκρούσουν τις επιθέσεις των ριζοσπαστών 

«µικροαστών». Επιπλέον, η ταυτόχρονη λειτουργία των προυχόντων ως κρατικών 

υπαλλήλων από τη µια και ως αντιπροσώπων των υπηκόων από την άλλη ενίσχυσε τη 

διαπραγµατευτική τους θέση τόσο έναντι των κοινοτήτων όσο και έναντι της 

οθωµανικής εξουσίας. Έτσι, άλλοτε τους βρίσκουµε να προσπαθούν να διατηρήσουν µε 

τις πλάτες της Πύλης την ηγετική τους θέση στα κοινοτικά πράγµατα και άλλοτε να 

καθοδηγούν δυναµικές αντιδράσεις του πληθυσµού ενάντια στο συγκεντρωτισµό του 
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, νοµιµοποιώντας τη δράση τους ανάλογα µε την περίσταση µε το 

διπλό επιχείρηµα του αντιπροσώπου, της «φωνής του λαού», από τη µια και του 

κρατικού λειτουργού από την άλλη. 

                                           
247 Τον χειρισµό µιας τέτοιας κατάστασης διαβάζουµε στην εφηµερίδα «ΜΙΝΩΣ» 7 

Φεβρουαρίου 1884 Σάββατον αριθµ. 8, έτος Α΄ (∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝ 

ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΩ): 

«Συνεπείς προς την υπόσχεσιν την οποίαν εδόσαµεν δια του προηγουµένου φύλλου του Μίνωος 

αναφορικώς προς τα λαβόντα χώραν δυσάρεστα εν τη επαρχία ταύτη προκληθέντα εκ της αρνήσεως την 

οποίαν εξεδήλωσαν οι κάτοικοι αυτής δια την πληρωµήν του δηµοτικού φόρου, δεν δυνάµεθα, αλλ’ ή να 

εκφράσωµεν την λυπηράν εντύπωσιν, ην προυξένησαν ηµίν αι από του παρελθόντος Σαββάτου εις την πόλιν 

µεταδοθείσαι εκείθεν ειδήσεις, αίτινες παριστώσι τα πράγµατα παρά προσδοκίαν λαβόντα µείζονας 

διαστάσεις, ενώ ηλπίζαµεν, ότι µεταξύ των συµπατριωτών ηµών τούτων ήθελεν εν τέλει επικρατήσει η 

αναγκαία ψυχραιµία απέναντι της επιµόνου απαντήσεως της ∆ιοικήσεως του Τµήµατος εκείνου. Πριν ή 

προβώµεν εις την αφήγησι των συµβάντων της διαληφθείσης ηµέρας, καθήκον δηµοσιογραφικόν 

επιτελούµεν, εκδηλούντες, ότι τόσον η Γενική ∆ιοίκησις όσω και ο τοποτηρητής του ∆ιοικητού Λασσιθίου 

εξεπλήρωσαν το αναπόδραστον καθήκον, όπερ επεβάλλετο αυτοίς υπό της ανάγκης του να καταστήσωσι 

σεβαστά τον τε νόµον και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και ότι απέναντι τοιαύτης σπουδαίας 

αντιστάσεως των αρνουµένων να συµµορφωθώσι προς το καλώς εννοούµενον συµφέρον της πατρίδος αι 

ειρηµέναι ∆ικαστικαί Αρχαί επεδείξαντο ικανήν ανοχήν και µετριοπάθειαν, άτινα υπό πολλών 

εχαρακτηρίσθησαν ως αδράνεια εκ µέρους αυτών. Καθά εκείθεν µανθάνοµεν, οι κάτοικοι της ειρηµένης 

Επαρχίας πληροφορηθέντες την εν Νεαπόλει άφιξιν του κ. Ν. Κ. Ιωαννίδου µετ’ αποσπάσµατος 

χωροφυλάκων και την εκείσε αποστολήν δύο περίπου λόχων τακτικού στρατού, ήρξαντο από πρωίας να 

προσέρχωνταια αθρόοι. Εν ω δε καθ’ οµίλους συνεννοούντο τι ώφειλον να πράξωσιν, εάν επιµόνως ήθελε 

ζητηθή παρ’ αυτών η απότισις του δηµοτικού φόρου αίφνης εις των αξιωµατικών εκ της αστυνοµίας 

Ηρακλείου ιδών παίδα τινα µαχαιροφορύντα απήτησε παρ’ αυτού εν τη εκλπηρώσει του καθήκοντος του τω 

παραδώση το µαχαίριον. Αλλά το περιστατικό τούτο καθεαυτό ασήµαντον έδωκεν αφορµήν εις µείζονα 

ερεθισµόν των πνευµάτων, διότι λαβόντες γνώσιν τούτου οι κάτοικοι συνηθροίσθησαν εις την πλατείαν του 

∆ιοκητηρίου και εζήτησαν παρά της αστυνοµίας να τοις επιστραφή το παρά του παιδός εκείνου αφαιρεθέν 

µαχαίριον, όπερ όµως ηρνήθη αύτη να τω παραδώση. Τότε ωργισθέντες ηπειλήσαν ότι θα το ελάµβανον 

βαίως. Επειδή δε εφαίνοντο διατεθειµένοι να πραγµατοποιήσουν την απειλήν των, η αστυνοµία 

ετοποθέτησεν εν παρατάξη τους υπ’ αυτήν χωροφύλακας ίνα αποθήσωσι το επερχόµενον πλήθος, αλλ’ εις 

την πρώτην των χωροφυλάκων κίνησιν, οι κάτοικοι εφώρµησαν κατ’ αυτών και των αρχηγών των, τινάς 

των οποίων, λέγεται ότι ετραυµάτισαν δια ροπάλων, και ίσως θα διέπραττον χείρονα τούτων ει µη επήρχετο 

η µεσολάβησις των προσελθόντων κ. κ. Κ. Κοζιράκη, Εµµ. Λυράκη και λοιπών. Μέχρι της ενδεκάτης ώρας 

τα πράγµατα είχον φθάσει εις το σηµείον τούτο, ότε ο Τοποτηρητής του ∆ιοικητού τηλεγραφήσας προς την 

Γενικήν ∆ιοίκησιν τα διατρέξαντα, έλαβε διαταγήν ν’ αναστείλη προσωρινώς την είσπραξιν του ∆ηµοτικού 

Φόρου και ν’ αποφυλακίση τους κρατηθέντας. Τούτου γενοµένου το πλήθος διελύθη ουδέν δ’ έκτοτε συνέβη 

δυσάρεστον. Το εφ’ ηµίν νοµίζοµεν, ότι η Γεν. ∆ιοίκησις τα µέχρι τούδε ληφθέντα µέτρα εθεώρησεν 

ανεπαρκή καθ’ όσον δεν δύναται να υπάρξη εξαίρεσις ως προς την εφαρµογήν του περί δηµοτικής 

φορολογίας Νόµου δια τους κατοίκους της Επαρχίας Μεραµβέλλου, αφού αι λοιπαί της νήσου επαρχίαι 

επλήρωσαν και πληρόνουν προθύµως τον δηµοτικόν φόρον και φού άπαντες οι πολίται απέναντι του νόµου 

έχουσι τα αυτά δικαιώµατα και καθήκοντα. Η Γεν. ∆ιοίκησις φρονούσα ότι δύναται ακόµη το ζήτηµα να 

λυθή δι’ ηπίων µέτρων διέταξε ν’ απέλθωσν εις Μεραµβέλλον οι από τινος διαµένοντες µετ’ αποστολής 

ενταύθα Χαήλ Εφένδης και Κ. Παππαδογαιαννάκης, µέλη του Γεν. ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως δια 

συνδιαλλακτικών µέσων πειθαναγκάσωσι τους ανθισταµένους εις το να συµµορφωθώσι µε τον νόµον. 

Απέστειλε δε ενταύθα τον ταγµατάρχην της χωροφυλακής Εµίν βέην, όστις µετέβη χθες ες Νεάπολιν, καθώς 

και δύο λόχοι περίπου τακτικού στρατού προς ενίσχυσιν του εκείσε ευρισκοµένου. 

Τελευτώντες, πεποίθαµεν, ότι οι ευ φρονούντες εν Μεραµβέλλω συµπατριώται ηµών θέλουσι 

συµπράξει πατριωτικώς µετά των ειρηµένων συµβούλων όπως πείσωσι τους συµπολίτας των εις το να 

παραιτηθώσι των αδικαιολογήτων αξιώσεών των, καθ’ όσον αι συνέπειαι της επιµονής και ήκιστα 

ασυµφόρου συµπεριφοράς αυτών, έσονται δυσάρεστοι δια αυτούς, δύναναται δε λεληθότως να 

εξυπηρετήσωσιν εις την καταστροφήν των όσα δι’ ανυπολιγίστων θυσιών απεκτήθησαν».  

«Την παρελθούσαν Πέµπτην επανήλθεν εν τη πόλει ταύτη εκ Μεραµβέλλου µετά εκατόν 

πεντήκοντα περίπου χωροφυλάκων, ους είχε παραλάβει µεθ’ εαυτού κατά την εκείσε µετάβασίν του, ο 
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ταγµατάρχης της χωροφυλακής του τµήµατος Ηρακλείου κ. Χ. Κ. Ιωαννίδης. Ως γνωστόν, ο ταγµατάρχης 

ούτος είχε διαταχθή υπό της Γεν. ∆ιοικήσεως, ίνα απέλθη εις την ειρηµένην επαρχίαν, οι κάτοικοι της 

οποίας µετά την άφιξιν του τοποτηρητού της ∆ιοικήσεως του Τµήµατος Λασσιθίου κ. Κ. Αξελού αρνήθησαν 

αποτόµως να πληρώσωσι τον δηµοτικόν φόρον, προς σκοπόν του να ενισχύση την αυτού χωροφυλακήν και 

ενεργήσωσιν από κοινού προς είσπραξιν του ειρηµένου φόρου. Επανελθόντος του ταγµατάρχου 

επανέκαµψαν ενταύθα και τα µέλη του Γεν. ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.κ. Κ. Παππαδογιαννάκης και Χαλήλ 

εφένδης, οίτινες ένεκα των εν Νεαπόλει συµβάντων της 31 του παρελθόντος µηνός διετάχθησαν υπό της 

Γεν. ∆ιοικήσεως να µεταβώσιν εκείσε και εξετάσωσι τας κυρίας αφορµάς, αίτινες παρεκίνησαν τους 

κατοίκους της επαρχίας ταύτης ου µόνον ν’ αρνηθώσι την πληρωµήν του εν λόγω φόρου, αλλά και εις 

φανεράν να προβώσιν αντίστασιν κατά της αστυνοµικής Αρχής και δη και εις διαδηλώσεις στασιαστικόν 

εχούσας χαρακτήρα. Επεφορτίσθησαν δε, ως είχοµεν µάθει, ίνα υποδείξωσιν εις τους κατοίκους της 

ειρηµένης Επαρχίας, ότι οφείλουσι να µη επιµείνωσιν εναντίον της πλήρους εφαρµογής νόµου, τον οποίον 

συνέταξε και εψήφισεν αυτή η Γεν. Συνέλευσις της Κρήτης µετά των αντιπροσωπώπων των, αλλά να 

συµµορφωθώσι προς αυτόν, ως έπραξαν πάντες ανεξαιρέτως οι κάτοικοι των άλλων αυτής επαρχιών, εάν 

ήθελον να µη επισύρωσιν εις εαυτούς επί πλέον ανθιστάµενοι άπασαν την αυστηρότητα των Νόµων. 

 Τα πράγµατα ατυχώς και µετά την αποστολήν των ειρηµένων συµβούλων εις την επαρχίαν 

Μεραµβέλλου, ουδόλως µεταβλήθησαν, απεναντίας δε εις χείρονα, καθ’ ηµάς τουλάχιστον, περιήλθον 

κατάστασιν, καθ’ ας έχοµεν πληροφορίας. Οι απεσταλµένοι ούτοι της Γεν. ∆ιοικήσεως µικρόν διαµείναντες 

εν Νεαπόλει, όπως λάβωσιν εκ του σύνεγγες γνώσιν των εκείσε συµβάντων µετέβην εις το χωρίον 

Βουλισµένην, ένθα προσκαλέσαντες τους προκριτωτέρους εκ των κατοίκων της Επαρχίας δεν έλειψαν ίνα 

απευθύνωσιν αυτοίς και τας αναγκαίας προτροπάς και παρατηρήσεις αυτών αναφορικώς προς τα λαβόντα 

χώραν ένεκα της αρνήσεως και της ταύτην παρακολουθησάσης αντιστάσεως εις τας επανειληµµένας 

διαταγάς της Γεν. ∆ιοικήσεως. Οι συνελθόντες εκ των κατοίκων, συναισθασθέντες φαίνεται το ανοίκειον 

και άτοπον της διαγωγής των, εδήλωσαν τοις Συµβούλοις ότι καλόν ήθελεν είσθαι εάν επήρχετο 

συµβιβασµός, καθ’ ον οι µεν κάτοικοι πραγµατικήν µεταµέλειαν εφ’ οις διέπραξαν δεικνύοντες ν’ 

αποτίσωσιν αµέσως τον καθυστερούµενον δηµοτικόν φόρον, η δε Γεν. ∆ιοίκησις να µη φανή αυστηρά κατά 

των διενεργησάντων την κατά της αστυνοµικής Αρχής αντίστασιν. Η τοιαύτη δήλωσις, εννοείται έδωσεν την 

εντύπωσιν της καταλαγής τοις Συµβούλοις οι οποίοι τηλεγράφησαν προς την Γεν. ∆ιοίκησιν ίνα ζητήσωσι 

τας οδηγίας περί του πρακτέου, αύτη δε προαγγέλουσα ην υπό τοιούτο πνεύµα περαιτέρω ενέργειαν των 

Συµβούλων διέταξεν αυτούς να προβώσι και να φέρωσιν εις πέρας την εκείσε αποστολήν των. Αλλ’ οποία 

δεινή απάτη, εν ω ηλπίζετο ότι η Γεν. ∆ιοίκησις δια της δηλώσεως ταύτης των συνελθόντων φρονίµων της 

Επαρχίας Μεραµβέλλου έµελλε να εξέλθη της δυσχερούς θέσεως εις ην περιήγαγον αυτήν άνθρωποι µη 

συναισθανόµενοι την µεγάλην ηθικήν ευθύνην, ην δια της ασυγνώστου διαγωγής των ανέλαβον απέναντι 

της ισχύος των νόµων, ους ώφειλον και οφείλουσι να ευλαβώνται, αίφνης πολλοί εκ των κατοίκων αυτής 

αθρόοι συνελθοντες εις το ειρηµένον χωρίον, ου µόνον αντέκρουσαν την γνώµην ης εξέφρασαν οι κατά την 

προτεραίαν προσελθόντες συνεπαρχιώται αυτών περί της όσον οίον τε συµβιβαστικής λύσεως της 

υποθέσεως ταύτης, αλλά και απεκήρυξαν τους την ταιαύτην διεξοµάλυνσιν προτείναντας, προσθέντες 

µάλιστα, ότι δεν αναγνωρίζουσιν άλλην Αρχήν πλην της εν Κωνσταντινουπόλει Υψ. Πύλης, αλλ’ ουδέ τους 

υπό της Γεν. των Κρητών Συνελεύσεως ψηφισθέντας Νόµους. Μετά την τοιαύτην εκδήλωσιν των 

συνελθόντων οι ειρηµένοι Σύµβουλοι δεν έπρεπε βεβαίως να παραµείνωσιν εν Μεραµβέλλω, καλώς δε 

έπραξεν η Γεν. ∆ιοίκησις διατάξασα την εκείθεν απέλευσιν των, αφ’ ου εννοείται έµαθε παρ’ αυτών το 

αµετάπειστον της γνώµης των κατοίκων της Επαρχίας ταύτης. Λέγοµεν, ότι δεν έπρεπε να παρατείνωσι την 

αυτόθι διαµονήν των οι απεσταλµένοι της Γεν. ∆ιοικήσεως, διότι τη αληθεία η εµµονή αυτής εις την 

πολιτικήν της ηπιότητος αναµφιβόλως ήθελε καταδείξει εµφανέστερον την έλλειψιν της ηθικής δυνάµεως ην 

κέκτηται, και την οποίαν δύναται να µεταχειρισθή εναντίον εκείνων, οίτινες χωρίς να σταθµίσωσι καλώς 

και να µετρήσωσι τας λίαν δυσαρέστους συνεπείας ας προεκάλεσεν η απερίσκεπτος διαγωγή των, 

συντελέσαντες εις το να διαταραχθή η τάξις, προέβησαν εις το να προπηλακίσωσιν επί τοσούτο και νόµους 

και Αρχάς, καταδείξαντες, ότι ολίγον φείδονται της τιµής και υπολείψεως, άτινα δια τοσούτον θυσιών 

εκτήσατο ο τόπος των. Αλλ’ ερωτώµεν τους ζωηρούς τούτους πατριώτας οίτινες ηθέλησαν αν τεθώσιν 

υπεράνω των νόµων ούτω πολιτευθέντες, που εστηρίχθησν τοιαύτα µετελθόντες µέσα όπως περιφρονήσωσι 

τοσούτον ασυστόλως και προπετώς τας αρχάς, αίτινες ίσως, κατ’ αυτούς έπταισαν, διότι εζήτησαν δια 

µέσων ηπίων και συνδιαλακτικών να καταδείξωσιν αυτοίς ότι έδει να συµµορφωθώσι µε νόµον, ον 

ώφειλον να σεβασθώσιν ως προελθόντα εξ αυτών των αντιπροσώπων της πατρίδος των; Ίσως θα είπωσιν 

ότι θέλουσι µε την ύπαρξιν των ∆ηµαρχείων, αλλά δεν ευχαριστούνται να πληρώσωσι δηµοτικόν φόρον, 

διότι έχουσι δρόµους και γεφύρας και πόρους προς διατήρησιν των σχολείων εν τη επαρχεία των. Καλά 

ταύτα, αλλά πως θα διατηρηθώσι τα δηµαρχεία εις τας λειπάς Επαρχίας αίτινες στερούνται των αναγκαίων 

µέσων προς πραγµατοποίησιν τοιούτων κοινοφελών έργων; Άρα γε η ευηµερία του τόπου και η ανύψωσις 
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Oι µεταρρυθµιστές, λοιπόν, χρησιµοποίησαν έναν ήδη υπάρχοντα θεσµό, ο 

οποίος είχε γνωρίσει αξιόλογη άνθηση από το 18ο αιώνα, για να αναδιοργανώσουν σε 

στέρεες βάσεις το διοικητικό σύστηµα, προσδοκώντας να εξασφαλίσουν µία ισορροπία 

ανάµεσα στις κοινωνικές δυνάµεις των επαρχιών και στην κεντρική εξουσία και να 

νοµιµοποιήσουν µε τη συναίνεση των τοπικών παραγόντων τις πολιτικές επιλογές τους. 

Με άλλα λόγια, η πίτα της εξουσίας ξαναµοιράστηκε, αυτή τη φορά όµως η µοιρασιά 

ευνοούσε περισσότερο την κεντρική εξουσία. Oι µη µουσουλµανικές κοινότητες παρά 

την ενσωµάτωσή τους στο διοικητικό σύστηµα -ή µάλλον ακριβώς λόγω αυτής της 

                                                                                                                            
αυτού εις την εµπρέπουσαν του πολιτισµού θέσιν συνιστάται εις την πρόοδον και ανάπτυξιν των 

ευεργετικών αυτού πλεονεκτηµάτων εν τω στενοτάτω κύκλω µιας Επαρχίας η εις το σύνολον αυτών, ώστε η 

διάθεσις των πόρων της µιας υπέρ της ετέρας να θεωρήται ως αδίκηµα και καταπίεσις της ευµοιρούσης 

τούτων; Τοιαύται αποκεντρωτικαί ιδέαι νοµίζοµεν ότι δεν αρµόζουσιν εις αληθείς πατριώτας, διότι εάν 

επιθυµώµεν ειλικρινώς την πρόοδον αυτής, δέον άπαντες να συντελέσωµεν προς τούτο καταστρέφοντες εις 

τον βωµόν του καθόλου συµφέροντος αυτής παν αίσθηµα τείνον να παραλύση την κοινήν ενέργειαν. Καθ’ 

ηµάς, παν άλλο φρονούµεν υπήρξε το ελατήριον της αντιστάσεως των, ή ότι ευµοιρούσι των µέσων, άτινα 

δύναται να παράσχη αυτοίς η απότισις του δηµοτικού φόρου. Άλλως τε απατώνται λίαν εάν νοµίζωσιν ότι 

έχουσι δρόµους, γεφύρας και σχολεία εις τόσω ανθηράν κατάστασιν ώστε να ώσιν ανεπίδεκτα πλέον 

βελτιώσεως, µεταρυθµίσεως ή προαγωγής. ∆υστυχώς η παρούσα κατάστασις των, δεικνύει ότι πολλαί και 

ποικίλαι υπάρχουσιν ελλείψεις εν τη Επαρχία των, και ότι πολλών εισέτι κοινωφελών χρήζουσιν έργων δια 

την εντελή των οποίων πραγµατοποίησιν ουδ’ αυτή η είσπραξις του ηµίσεως τοις % του δηµοτικού φόρου 

ήθελεν επαρκέσει προς θεραπείαν των απολύτων αναγκών. Φρονούσιν άρα γε, ότι και Γεν. ∆ιοίκησις και 

Συνέλευσις θα επιτρέψη αυτοίς ίνα τεθώσιν εις εξαιρετικήν κατάστασιν απέναντι του τόπου, και ότι και αι 

λοιπαί Επαρχίαι της νήσου θα µένωσιν ευχαριστηµέναι µε τας παραδόξους ιδέας ας εξεδήλωσαν τελευταίον 

εις τους κ.κ. Συµβούλους, ώστε και να συµµερισθώσιν αυτάς; Λυπούµεθα καιρίως, διότι τέκνα όντες της 

δυστήνου και πολυπαθούς Κρήτης επί τοσούτον παρεξετράπησαν, ώστε να αρνώνται τας θυσίας και 

καταστροφάς ας επανειληµµένως αύτη υπέστη προς απόκτησιν καταστάσεως πραγµάτων οπωσούν ανεκτής, 

και να θέλωσι να επανέλθωµεν εις εποχήν, καθ’ ην ίσχυε σύστηµα, το οποίον και αυτοί απεδοκίµαζον και 

εις την µεταβολήν του ολίγον ή πολύ συνετέλεσαν. Λυπούµεθα, λέγοµεν βλέποντες αυτούς ούτω 

πολιτευοµένους παρά το ορθώς και καλώς εννοούµενον συµφέρον και θέλοντας να επανέλθωµεν εις 

εποχήν, ην αναπολούντες αποτροπιαζόµεθα, εν ω οι λοιποί συµπατριώται των µη ευχαριστούµενοι ουδέ εις 

τα σήµερον υπάρχοντας επιθυµούσι και εύχονται ίνα τύχωσιν ευρυτέρων δικαιωµάτων δυναµένων να 

ικανοποιήσωσιν λαόν θυσιασθέντα και καταστραφέντα χάριν της ευηµερίας και προόδου του. 

Ηναγκάσθηµεν να εκτείνωµεν τον λόγον όπως κταδείξωµεν ότι πάντες οι συµπατριώται ηµών 

απεδοκίµασαν και αποδοκιµάζουσι καθ’ ολοκληρίαν τα τοιαύτα κινήµατα των εν Μεραµβέλλω, κινήµατα, 

τα οποία δεν δύνανται ή να εκθέσωσιν εις τα όµµατα του έξω κόσµου ουχί πλέον τους διενεργήσαντας αυτά, 

αλλά την πατρίδα ηµών. Εννοούµεν δε τον λόγον, όστις καθά ηκούσαµεν, παρώτρηνε τα δηµοτικά 

Συµβούλια των άλλων επαρχιών ίνα εκδηλώσωσι την κατά των τοιούτων κινηµάτων άκραν αποδοκιµασίαν 

των. Ο λόγος της τοιαύτης διαµαρτυρήσεως των δηµοτικών Συµβουλίων είναι καταφανής άτε προκειµένων 

ν’ αποδείξωσιν εις τους µη ειδότας τα πράγµατα του τόπου ηµών, ότι αυτοί και µόνοι εισίν υπεύθυνοι δια 

τας πράξεις τας οποίας πας αληθής και γνήσιος Κρης οφείλει ν’ αποκηρύξη στεντορεί τη φωνή και ν’ 

αποκρούση µετ’ αγανακτήσεως τον χαρακτήραν των. Ουδέποτε ηθέλοµεν προαχθή εις το να εκφράσωµεν 

απροκαλύπτως τας ιδέας και τα φρονήµατα ηµών, εάν µη εφοβούµεθα ότι εις τα εν Μεραµβέλλω κινήµατα 

ήθελον τυχόν αποδώσει ξένοι τε και οµογενείς τάσεις αναλευθέρους και προς παν γενναίον και υψηλόν 

αίσθηµα µη ανταποκρινοµένας. Εκπληρώσαντες δε το καθήκον, όπερ επεβάλλετο ηµίν, πεποίθαµεν, ότι δεν 

θα µας παρεξηγήσωσιν οι εν Μεραµβέλλω συµπατριώται ηµών, διότι είποµεν την αλήθειαν. Ευχόµεθα δε 

τελευτώντες, ίνα ούτοι ως τάχιστα επανέλθωσιν εις ορθωτέρας ιδέας και καταδείξωσι δια των πραγµάτων, 

ότι αγαπώσιν αληθώς την εαυτών πατρίδα µη θέλοντες να επειµένωσιν εις τον δυσφηµισµόν αυτής δια 

πράξεις, τας οποίας και αυτοί δεν δύνανται αλλ’ ή να αποδοκιµάσωσι και επί τέλους οµολογήσωσιν ότι 

υπήρξαν εξ εκείνων, αίτινες αµαυρούσι την ιστορίαν των λαών των αρξαµένων ν’ αναφαίνωνται επί της 

πολιτικής σκηνής και να οργώσι προς βελτίωσιν του µέλλοντος αυτών», βλπ. εφηµ.ΜΙΝΩΣ 14 

Φεβρουαρίου 1884 Σάββατον αριθµ. 9 ,έτος Α΄. 
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ενσωµάτωσης- δέχτηκαν την πίεση του κέντρου που προσπάθησε µε µικρότερη ή 

µεγαλύτερη επιτυχία να οικειοποιηθεί τις πιο σηµαντικές τους αρµοδιότητες, όπως ήταν 

η ανακατανοµή του φορολογικού βάρους και η απονοµή δικαιοσύνης. 

Στην συµµετοχή πολιτών στην σύσταση της ∆ηµογεροντίας µπορεί να 

διακρίνονται κάποιες ιδέες του φιλελευθερισµού οι οποίες ευνοούσαν την περίοδο 

εκείνη την συµµετοχή των πολιτών στα διοικητικά όργανα της θρησκευτικής 

κοινότητας
248

 αλλά στον τρόπο εκλογής των δύο αιρετών µελών της Κεντρικής 

∆ηµογεροντίας διακρίνεται η βούληση της θεσπίζουσας αρχής να προπαρασκευάσει µια 

οµάδα ευνοούµενων µε συµφέροντα ταυτισµένα µε την τουρκική άρχουσα τάξη, και να 

αποκλίσει από κάθε εξουσία τους ύποπτους για ριζοσπαστικές πεποιθήσεις. Τα αιρετά 

µέλη ενεργώντας µέσα στα πλαίσια της επίσηµης διοικητικής πυραµίδας 

εξουδετέρωναν πρακτικά το πλεονέκτηµα της λαϊκής εκπροσώπησης που διατεινόταν 

ότι προάσπιζε ο Οργανικός Νόµος καθώς συγκροτούνταν στο πολιτικό επίπεδο ως 

πάγια ηγεµονική µερίδα του κοινωνικού σχηµατισµού. Οι δηµογέροντες που µέχρι τότε 

είχαν δύναµη κυρίως στην κοινοτική αυτοδιοίκηση των Χριστιανών, πέρα από τις 

δικαιοδοτικές εξουσίες τους και από τη ιδιότητά τους ως διοικητικών υπαλλήλων 

αποκτούσαν τώρα και πολιτικό ρόλο, αφού εξέλεγαν τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης 

και τα αιρετά µέλη των συµβουλίων των επαρχιών
249

.  

Η ∆ηµογεροντία συγκροτήθηκε, λοιπόν, σταδιακά µε πολιτικούς όρους 

συνιστώντας, έτσι, χώρο άµεσης παραγωγής όχι µόνο δηµοσίων, αλλά και ιδιωτικών 

συµφερόντων και γύρω της συντελούνταν διαδικασίες δόµησης και παγίωσης 

κοινωνικών οµάδων, των οποίων η πολιτική σπουδαιότητα ήταν θεµελιώδης. Η 

µονοπωλιακή διαχείριση της εξουσίας, λοιπόν, από µια µερίδα της κοινωνίας που ήταν 

σύµφυτη µε έναν ευρύτερο κοινωνικό υπολειτουργισµό δεν συνεπαγόταν σε καµιά 

περίπτωση πραγµατικό επιµερισµό εξουσίας. Η κοινωνική αυτή κατηγορία ασκούσε 

λειτουργίες πολιτικές και έβρισκε την πηγή της εξουσίας της στο µικρο-πολιτικό 

επίπεδο
250

. Οι συνθήκες αυτές προσφέρονταν για την ανάπτυξη ιδεολογιών που 

                                           
248

 Παπαστάθης, Χ., «∆ιοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση, κοινοτική διοίκηση στη Μακεδονία», 

στο Μακεδονία 4000 χρόνια, σελ. 491. 
249

 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κάλια, ό.π. σελ. 147.  
250

 Τσουκαλάς, Κ., Κράτος, κοινωνία, εργασία στη µεταπολεµική Ελλάδα, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1987, σελ. 

71, υποσ. 23. Βλπ. επίσης και Κοντογιώργης Γ., «Η τοπική αυτοδιοίκηση στο νεοελληνικό πολιτικό 

σύστηµα», στο περ. Επιθεώρηση θεωρίας και πρακτικής ∆ήµων και Κοινοτήτων, τεύχ. 6, Νοέµβριος-

∆εκέµβριος 1982, σελ. 17.  



 139

πρόβαλαν συντηρητικές αξίες και ενίσχυαν τον φορµαλισµό και τη ρητορεία στον 

κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό λόγο.  

O κοινοτικός θεσµός, όµως, αποτέλεσε σε πολλές περιπτώσεις και το πλαίσιο 

ανάπτυξης συλλογικών πρωτοβουλιών. Η αποκρυστάλλωση των σχέσεων και 

ιεραρχιών ανάµεσα στα µέλη και τα όργανα της κοινότητας από τη µια διευκόλυνε και 

από την άλλη διαµόρφωνε µε τους όρους της την ανάληψη συλλογικής δράσης. Tο 

κοινοτικό πλαίσιο µε τις ιδεολογικές και οργανωτικές δοµές του, όπως οι συνελεύσεις, 

η εκλογή αντιπροσώπων, η λίγο πολύ συλλογική λήψη αποφάσεων, η συσπείρωση των 

µελών της κοινότητας, η συµµόρφωση του ατόµου στη βούληση της οµάδας και οι 

αρχές της υπακοής και του σεβασµού στις διοικητικές, κοινωνικές και ηλικιακές 

ιεραρχίες εξασφάλιζε ως µηχανισµός ελέγχου τη δυνατότητα αποτελεσµατικής 

κινητοποίησης του συλλογικού σώµατος. Από την άλλη, παρείχε µεγαλύτερες 

πιθανότητες για την επίτευξη του συλλογικού στόχου, µια που η νοµιµότητα της 

κοινότητας ως θεσµού διοίκησης και αντιπροσώπευσης ήταν επικυρωµένη από τον ίδιο 

τον αποδέκτη του συλλογικού αιτήµατος, το κράτος. Στις περιπτώσεις µάλιστα που η 

κοινοτική οργάνωση ξεπερνούσε το πρώτο επίπεδο του χωριού και περιελάµβανε 

δευτεροβάθµια ένα µεγαλύτερο γεωγραφικό χώρο η δυνατότητα κινητοποίησης ικανού 

αριθµού ανθρώπων ήταν µεγαλύτερη. 

Οι µεταρρυθµίσεις του Οργανικού Νόµου, παρά το γεγονός ότι δεν προώθησαν 

πάντοτε ριζοσπαστικά µέτρα, προκάλεσαν µια πρωτοφανή για την Αυτοκρατορία ρήξη 

µε την παράδοση. Η αύρα που περιέβαλλε το ιδεολογικοποιηµένο παρελθόν, ο 

σεβασµός που κάλυπτε καθετί το οποίο νοµιµοποιούνταν από την πραγµατική ή όχι 

µακρόχρονη χρήση ως κανόνας συµπεριφοράς, ως «συνήθεια» (αντέτ-adet), υποχώρησε 

µπροστά στο ιδεολογικό οπλοστάσιο των νέων καιρών. Έννοιες που είχαν εισαγάγει 

στην Αυτοκρατορία οι διανοούµενες ελίτ των βαλκανικών λαών, όπως η πρόοδος, τα 

φώτα του πολιτισµού, η ανεξιθρησκία, η έννοια του πολίτη, χρησιµοποιούνταν τώρα 

από την ίδια την οθωµανική εξουσία. Τούτο, σε συνδυασµό µε τις τολµηρές 

µεταρρυθµιστικές διακηρύξεις περί ισότητας, αντιπροσώπευσης και 

ορθολογικοποίησης της διοίκησης, γέννησε σε πολλούς υπηκόους της Αυτοκρατορίας 

νέες προσδοκίες. Tο µέλλον ήταν πια ο κατεξοχήν χρόνος αναφοράς, ο χρόνος στον 

οποίο κράτος και υπήκοοι εναπόθεταν την ευόδωση των ελπίδων τους. Έτσι, οι µη 

µουσουλµάνοι περίµεναν την πραγµατοποίηση των προσδοκιών που είχαν γεννήσει οι 
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κρατικές υποσχέσεις περί ισότητας, οι έµποροι την κωδικοποίηση του εµπορικού 

δικαίου και γενικά την παροχή διευκολύνσεων κατά τις ανταλλαγές, οι αγρότες την 

ασφάλεια κατοχής των γαιών τους οι λόγιοι την κατοχύρωση των δικαιωµάτων 

έκφρασης και ελευθεροτυπίας. Πολλά από αυτά και από άλλα παρόµοια αιτήµατα 

προϋπήρχαν του Οργανικού Νόµου, οι µεταρρυθµίσεις όµως τους έδωσαν νέα ένταση, 

καθώς εκτίναξαν στα ύψη τις προσδοκίες των υπηκόων. Παράλληλα, οι 

µεταρρυθµιστές προσπαθούσαν να συµβιβάσουν τις αντιθέσεις και να αποφύγουν τους 

κινδύνους που εγκυµονούσαν οι συχνά αντιφατικές µεταξύ τους απαιτήσεις των 

ποικίλων κοινωνικών οµάδων, ικανοποιώντας κατά κανόνα τις λιγότερο ριζοσπαστικές. 

Η ικανοποίηση, όµως, κάποιων αιτηµάτων έδινε νέα ένταση στα υπόλοιπα και τόνιζε 

ακόµη περισσότερο την απόσταση ανάµεσα σε κεκτηµένα και προσδοκίες 

Η εκπαίδευση, στα πλαίσια της πληθώρας των θέσεων που δηµιούργησε ο 

Οργανικός Νόµος, αποβλέποντας στον σχηµατισµό ενός συµπαγούς κυβερνητικού 

κόµµατος, στην χαλάρωση του αγώνα και στον προσεταιρισµό των τοπικών 

επιρροών
251

 καθώς συνδέθηκε µε τις διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής, αντί να 

αναπτύξει µια σχετική αυτονοµία µετατράπηκε σε χώρο άµεσα εξαρτηµένο από την 

τοπική πολιτική σφαίρα συνιστώντας έναν κοινωνικό χώρο στον οποίο επεκτεινόταν ο 

αγώνας για την κατοχύρωση νοµίµων διαπιστευτηρίων πρόσβασης στην πολιτική 

εξουσία. Θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η εποπτεία στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

γινόταν αντιληπτή και επιζητούνταν στη βάση της ίδιας της παραπάνω λογικής που 

διαπερνούσε ολόκληρο τον κοινωνικό ιστό. Άλλωστε, η πληθώρα των διοικητικών 

θέσεων που δηµιουργήθηκε µε τον Οργανικό Νόµο είχε ως αποτέλεσµα την 

επιβάρυνση του δηµοσίου ταµείου από τους µισθούς των υπαλλήλων που επάνδρωναν 

τον πολύπλοκο διοικητικό µηχανισµό αυξάνοντας κατακόρυφα τη ζήτηση της 

εκπαίδευσης
252

.  

 

3.5 Ο Μοναστηριακός ∆ιοργανισµός-Η Εκκλησία αναλαµβάνει την οικονοµική 

στήριξη της εκπαίδευσης και ισχυροποιεί τη θέση της στην οργάνωση και εποπτεία του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. 

  

                                           
251

 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κάλια, ό.π. σελ. 154. 
252

 Ψιλάκης, Ν., ό. π., σσ. 1049-1050. 



 141

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, η εκπαίδευση «καίπερ ουδεµιάς υποστηρίξεως 

απολαύουσα και κατά την περίοδον ταύτην υπό των κυβερνώντων αλλ’ εις την ιδιωτικήν 

πρωτοβουλίαν αφεθείσα ήρξατο να εξαπλώνηται εις τα διάφορα χωρία και να διαφεύγη 

τας χείρας των ιερέων δια της προσκλήσεως, είτε εκ της ελευθέρας Ελλάδος είτε εκ της 

δούλης, της ευµοιρούσης ανωτέρων εκπαιδευτηρίων, διδασκάλων οίτινες κυρίως εν ταις 

πόλεσιν και τοις επαρχιακοίς κέντροις εδίδασκον συστηµατικώτερον των ιερέων και µε 

πρόγραµµα. Ούτοι εισήγαγον εις τα δηµοτικά σχολεία την διδασκαλίαν Ιστορίας, 

Γεωγραφίας, Φυσικής και Μαθηµατικών. Τοσαύτη δε ήτο η φιλοµάθεια του Κρητικού 

Λαού και η προς τα γράµµατα αγάπη αυτού, ώστε εν τισι πόλεσιν και Ελληνικά Σχολεία 

ελειτούργουν κανονικώτατα κατά το πρόγραµµα των εν Ελλάδι Ελληνικών Σχολείων ή 

κατά πρόγραµµα συντασσόµενον υπό του διευθυντού του οικείου Ελληνικού Σχολείου. 

Και τάξεις τινές γυµνασιακαί αι δύο κατώτεραι, ιδρύθησαν εν Ηρακλείω, εν Χανίοις και 

εν Νεαπόλει ολίγον µετά τον του 1866 έτους χρόνον αίτινες ελειτούργουν µέχρι του 1878»
 

253
.  

Στο ∆ιαµέρισµα του Λασιθίου σηµαντική, επιπλέον, ώθηση στην ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης δόθηκε το έτος 1868, όταν ο Κωστής Αδοσίδης Πασάς ανάλαβε «εν 

χαλεποίς καιροίς» πρώτος χριστιανός ∆ιοικητής Λασιθίου και εγκαταστάθηκε στο 

«Καινούργιο Χωριό» δίνοντάς του τον χαρακτήρα της πόλης και τη µετονοµασία 

«Νεάπολη»
254

. Την µεγένθυνση της Νεάπολης βοήθησε σηµαντικά εκείνη την περίοδο 

και η πλούσια σοδειά του λαδιού της τελευταίας τετραµηνίας του 1868 και της πρώτης 

του 1869
255

 κάτι που δηµιούργησε την ανάγκη  για την  δηµιουργία ενός µεταπρατικού 

κέντρου. Πριν το 1868 «η Νεάπολις ήτο κώµη µεγάλη µεν, αλ’ ουδέν σχεδόν έχουσα το 

προσιδιάζον συνοικισµώ ανθρώπων αξιούντι δικαίως συγκαταλέγηται µεταξύ των 

πόλεων και να φέρη το όνοµα πόλιν». Όµως, ο Κωστής Αδοσίδης Πασάς, «ούτω δ’ 

ευρών την κόµην ταύτην ότε τω 1868 εξελέξατο αυτήν έδραν της διοικήσεως Λασιθίου, 

επεξέτεινεν αυτήν εγείρας µεν δηµόσια οικοδοµήµατα, δους δ’ αφορµήν εις ίδρυσιν 

πολλών τοιούτων ιδιωτικών, χαράξας δ’ οδούς κανονικούς και αγοράς και πλατείας, 

διοχετεύσας δ’ ύδατα µακρόθεν και ιδρύσας κρήνας και άλλα πολλά […] όπου προ 

εικοσιπεντατείας υπήρχον ολίγα µόνον επί των δακτύλων αριθµούµενα παντοπωλεία, 
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υπάχρουσι σήµερον εκατοντάδες καταστηµάτων διαφόρων και εργαστηρίων τεχνιτών, 

όπου αγροί σµικράν αποφέροντες πρόσοδον και σµικράν κατ’ ακολουθίαν έχοντες αξίαν 

µεταβλήθησαν εις οικόπεδα και η αξία αυτών, κατά πήχεις ήδη ουχί κατά µουζούρια 

εκτιµωµένων, ηυξήθη κατά πολύ, ότι επ’ αυτών ηγέρθησαν και εγείρονται οσηµέραι και 

οικήµατα ικανώς ευπρεπεή και καταστηµατα, ότι το εµπόριον της πόλεως, όλως 

ασήµαντον ον τότε, νυν ανέρχεται εις ικανάς χιλιάδας λιρών ενιαυσίως δια τε την ένεκα 

τούτων φοίτησιν πολλών εκ τε των περιεχώρων και των άλλων του τµήµατος 

επαρχιών». Σύµφωνα µε τον Αντ. Βορεάδη, ∆ιευθυντή της εφηµερίδας «Ηράκλειον», 

βουλευτή Λασιθίου και µέλος της Χριστιανικής Τµηµατικής Εφορείας Λασιθίου, ο 

Κωστής Αδοσίδης Πασάς αν και «τον τόπο εύρεν καταστραµµένον εκ της τριετούς 

επαναστάσεως του 1866, ηρειπωµένα δε και τα προ της επαναστάσεως ταύτης υπάρχοντα 

ολίγα σχολεία», εργάστηκε «υπέρ της εκπαιδεύσεως του λαού»
256

 και κατόρθωσε «εν 

βραχεί χρόνω να οικοδοµηθώσιν ικανά δηµοτικά σχολεία εκ βάθρων» κάνοντας χρήση 

του χρηµατοδοτικού πρωτοκόλου του Μοναστηριακού ∆ιοργανισµού
257

. Η επέκταση 

του σχολικού δικτύου υπήρξε ταχύτατη από εκείνη τη στιγµή και µετά επειδή 

εκπµήθηκε ότι η δηµιουργία εγγράµµατου περιβάλλοντος θα επέτρεπε την αναπτυξη 

της χρήσης της ανάγνωσης και της γραφής στην καθηµερινή ζωή και θα διευκόλυνε την 

ένταξη των ατόµων στο γραπτό δίκτυο επικοινωνίας και µάθησης. Η ένταξη αυτή ήταν 

αναγκαία για την µετάβαση σε µια συγκροτηµένη κοινωνική και πολιτική δοµή τέτοια 

που απαιτούσε η ανάδειξη της πόλης ως διοικητικό κεντρο του διαµερίσµατος
258

.   

 Η γέννηση του προνοµιούχου αστεακού χώρου στη Νεάπολη σηµατοδότησε 

µια µείζονα ρήξη µε τον χύδην χώρο του άµεσου φυσικού περιβάλλοντος. Ήταν ένας 

χώρος που άρχισε να δηµιουργείται  ρητά ως κοινωνικό προιόν. Στους δρόµους, στην 

πλατεία και στην αγορά αυτή της πόλης άρχισαν να παράγονται και να αναπαράγονται 

οι πλούσιες σηµασίες που κλήθηκαν να αστοιχοιχήσουν στις νέες σύνθετες κοινωνικές 

σχέσεις και λειτουργίες. Και βαθµιαία, η συλλογική ζωή οργανώθηκε και επενδύθηκε 
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µε τα σύνθετα ειδοποιά της νοήµατα, σε οµόκεντρους κύκλους που χαράσσονταν γύρω 

από τους συγκεκριµένους χώρους όπου οι άνθρωποι συνήθιζαν να συρρέουν για να 

πληροφορηθούν, για να πάρουν το λόγο, για να αναλάβουν κοινή συλλογική δράση και 

για να υποκλιθούν από κοινού στις εµπεδωµένες εξουσίες. Εκεί ονοµατίστηκε ο δήµος, 

η τάξη αλλά και οι τάξεις. Εκεί κυοφορήθηκαν οι κατ’ εξοχήν αστεακές αξίες της 

ισονοµίας και της ισηγορίας. 

 Η έδρα της Επισκοπής Πέτρας µεταφέρθηκε από το γειτονικό χωριό Φουρνή 

στην Νεάπολης. Από τότε, όπως συνέβαινε και σε όλες στις οθωµανικές βαλκανικές 

πόλεις η δηµόσια ζωή εκτυλισσόταν γύρω από αυτό το κέντρο της τοπικής εξουσίας. Tο 

διοικητήριο, έδρα της οθωµανικής αρχής, συνέδεε την πόλη -και την ύπαιθρο που την 

περιέβαλλε- µε την κεντρική εξουσία µέσω του διοικητικού συστήµατος της 

Αυτοκρατορίας, ενώ οι κοινότητες και οι ∆ηµογεροντίες εξέφραζαν την τοπική 

συσπείρωση των υπηκόων σε εθνοθρησκευτικά πλαίσια. Η εκκλησιαστική αρχή, 

εντασσόµενη σ’ ένα διοικητικό πλέγµα παράλληλο µε το οθωµανικό, συνέδεε την 

εθνοθρησκευτική οµάδα µε το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και την 

καθιστούσε οργανικό µέρος ενός όλου, του πολιτικοθρησκευτικού οργανισµού του 

Μιλέτ, όπως το κρατικό διοικητικό σύστηµα ενσωµάτωνε τους κατοίκους στο σώµα 

των υπηκόων της Αυτοκρατορίας. 'Ένας άλλος παράγοντας σύνδεσης του βιωµένου µε 

το φαντασιακό χώρο ήταν βέβαια οι οικονοµικές σχέσεις, οι οποίες διαµόρφωναν 

τοπικές ενότητες παραγωγής και αγοράς καθώς και δίκτυα µεταφοράς και ανταλλαγής 

αγαθών τόσο εντός όσο και εκτός της Αυτοκρατορίας. Tους όρους της συγκρότησης 

των οικονοµικών ενοτήτων και δικτύων καθόριζαν και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις: 

τηλέγραφος, ατµόπλοια κ.λ.π. Η τεχνολογία του έντυπου λόγου από την άλλη 

διευκόλυνε τη διασπορά της πληροφορίας και συγκροτούσε τους εγγραµµάτους σε 

πολιτισµική κοινότητα πέρα από τα στενά τοπικά πλαίσια.  

 Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Αντ. Βορεάδη, ∆ιευθυντή της εφηµερίδας 

«Ηράκλειον» και βουλευτή Λασιθίου, ο Κωστής Αδοσίδης Πασάς αν και «τον τόπο 

εύρεν καταστραµµένον εκ της τριετούς επαναστάσεως του 1866, ηρειπωµένα δε και τα 

προ της επαναστάσεως ταύτης υπάρχοντα ολίγα σχολεία», εργάστηκε «υπέρ της 

εκπαιδεύσεως του λαού»
259

 και κατόρθωσε «εν βραχεί χρόνω να οικοδοµηθώσιν ικανά 
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δηµοτικά σχολεία εκ βάθρων». Το επίτευγµα αυτό έγινε κατορθωτό κάνοντας χρήση του 

χρηµατοδοτικού πρωτοκόλλου του Μοναστηριακού ∆ιοργανισµού
260

 το οποίο 

εξασφάλισε αξιόλογους πόρους «υπέρ της παιδείας εκ των µοναστηριακών περιουσιών». 

Ο ίδιος ο Αδοσίδης «συνετέλεσε µεν πολύ εις επικύρωσιν του διοργανισµού του διέποντος 

νυν τας Ι. Μονάς, εφήρµοσε δε αυτόν επικυρωθέτα µετά πολλής αυστηρότητος. Και εις το 

δεύτερον τούτο πρέπε ν’ αποδώση τις µείζον σπουδαιότητα, διότι εκ πείρας γιγνώσκοµεν 

πάντες οπόσα προσκόµµατα παρεµβάλλονται εν τη εφαρµογή νόµου τινός εν Κρήτη».  

Πράγµατι, την περίοδο εκείνη «συνήλθον εν Ηρακλείω οι αρχιερείς και 

ηγούµενοι των µονών οι οποίοι παρισταµένων και αντιπροσώπων κοσµικών δύο εξ 

εκάστου τµήµατος εκανόνισαν τα της διοίκησης των µονών και τα της διαχειρίσεως των 

κτηµάτων αυτών υπό τον έλεγχο της δηµογεροντίας. Τα µεν περί εκάστην µονήν κτήµατα 

αφέθησαν προς συντήρισιν των αναγκών των τα δε έξω κρίθηκαν προς εξυπηρέτησιν των 

αναγκών της εν Κρήτη εκπαιδεύσεως µε την υπό την διαχείρισιν των δηµογεροντιών 

υποχρέωσιν όπως να συντρέχωσιν αύται και τας µονάς οσάκις αυτών τα εισοδήµατα δεν 

θα επήρκουν δια την συντήρισιν αυτών ή και δια την απόσβεσιν των χρεών των. Την 

τοιούτην διοργάνωσιν ενέκρινεν και το Πατριαρχείο κατόπιν επεµβάσεως του τότε 

διοικητού Λασιθίου Κωστή Πασά Αδοσίδου»
261

.  

Ο Μοναστηριακός ∆ιοργανισµός επισηµοποίησε για πρώτη φορά µε τρόπο 

σαφή την ανάληψη της οργάνωσης και της εποπτείας της εκπαίδευσης από τους 

Αρχιερείς και τις ∆ηµογεροντίες καθώς όρισε στο πρώτο άρθρο του ότι «οι τε Αρχιερείς 

και αι Κεντρικαί ∆ηµογεροντίαι εκάστου Τµήµατος θέλουσι φροντίζει περί της συστάσεως 

των αναγκαίων και καταλλήλων ∆ηµοτικών Σχολείων εις τα κεντρικώτερα µέρη των 

οικείων επαρχιών το Τµήµατος και Ελληνικών, αναλόγως των χρηµατικών µέσων εις την 

Έδραν εκάστου Επαρχείου».  

Σύµφωνα µε τον ∆ιοργανισµό, «οι τε Αρχιερείς και αι Κεντρικαί ∆ηµογεροντίαι 

εκάστου τµήµατος θέλουσι φροντίζει να κανονίζωσι δια τακτικών προγραµµάτων τα της 

διδασκαλίας εις τρόπον ώστε αύτη να γίνεται οµοιόµορφος και τελέσφορος και περί του 

προσωπικού, των διδασκάλων, του διορισµού αυτών, της καταλληλότητος και ικανότητος 

αυτών, περί της ηθικής και της πληρωµής της µισθοδοσίας. Προϊόντος του χρόνου και 

των πόρων αυξηθέντων, θέλει γίνει φροντίς περί προσθήκης εις τα ήδη υπάρχοντα 
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δηµοτικά, παρθεναγωγεία και ελληνικά σχολεία και άλλων τριτοβαθµίων σχολείων 

ανωτέρας παιδεύσεως εις τας πόλεις και εις τας έδρας των διοικήσεων, εν αις θέλουσι 

φοιτά άπαντα τα τέκνα των χριστιανών κατοίκων ανεξαιρέτως. Θέλουσι δε είσθαι εν 

αυτοίς δεκτά ως εν τοις υποδεεστέροις σχολείοις τα τέκνα παντός φιλοµούσου και 

φιλοµαθούς, οιασδήποτε εθνικότητος»
 262

. 

Επίσης, καθορίστηκε µε το άρθρο 2 ότι «η διατήρησις των τε ∆ηµοτικών και των 

άλλων Σχολείων εν ταις επαρχίαις θέλει γίνεται εκ των Μοναστηριακών περισσευµάτων 

τη φιλοτίµω και φιλοµούσω προσπαθεία και προθυµία του τε Αρχιερέως και της 

Κεντρικής ∆ηµογεροντίας του Τµήµατος»
263

. Θεσπίστηκε ακόµη η ετήσια Σύγκληση 

Συνέλευσης των µονών η οποία µεταξύ των άλλων θα θεωρεί «και τους λογαριασµούς 

της δηµοσίας εκπαιδεύσεως»
264

.  

Ο Μοναστηριακός ∆ιοργανισµός σε συνάρτηση µε τον Οργανικό Νόµο ο οποίος 

καθιέρωσε ως επίσηµη την ελληνική γλώσσα δηµιούργησε ιδιαίτερα θετικές 

προϋποθέσεις για την εξάπλωση της εκπαίδευσης: «Από τε του 1871, ότε ίσχυσεν εν 

Κρήτη ο οργανικός νόµος κεθιερώθη δ’ επισήµως εν τοις δικαστηρίοις η Ελληνική 

Γλώσσα, εις όλην την Κρήτην πρωτοβουλία των τµηµατικών δηµογεροντιών, ζωηρός 

έπνευσεν ο άνεµος της ιδρύσεως Ελληνικών σχολείων κατ’ επαρχίας, δαπάναις των 

δηµογεροντιών και των κατά τόπους µονών»
265

. Σε έκθεση της Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως 

της Παιδείας και της ∆ικαιοσύνης της Κρητικής Πολιτείας αναφέρεται για την περίοδο 

εκείνη: «η µεταξύ 1866 και 1878 περίοδος της εκπαιδεύσεως εν Κρήτη ως επί το πολύ 

κατά τα εν Ελλάδι ισχύοντα γινοµένη και υπό διδασκάλων τυχόντων άλλων µεν 

Γυµνασιακής άλλων δε και Πανεπιστηµιακής παιδεύσεως δεν ήτο δυνατόν να µη γίνηται 

µετά τινος σκοπιµότητος και να µη προσελκύση πολλούς τροφίµους, ων οι ευπορώτεροι 

συνεπλήρουν τας σπουδάς αυτών εν Ελλάδι»
266

. Σύµφωνα, άλλωστε, µε έκθεση του 

καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών Φιλίππου Ιωάννου κατά το 1869 σε ολόκληρη 
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την Κρήτη λειτουργούσαν 198 σχολεία εκ των οποίων τα 35 στο τµήµα του 

Λασιθίου
267

.  

Με βάση τις χρηµατοδοτήσεις των µοναστηριακών προσόδων ανεγέρθηκε την 

περίοδο εκείνη στην Νεάπολη το κτίριο της Ελληνικής Σχολής
268

 και ελήφθη πρόνοια 

για την ευώδοση µιας ανάλογης προσπάθειας στην Σητεία
269

 όπου µετά την 

οικοδόµηση του διδακτηρίου εκλέχθηκε αµέσως επταµελής Εφορεία από τους 

κατοίκους η οποία και προέβη σε διορισµό δασκάλου
270

. Λίγο αργότερα 

αποπερατώθηκε και το κτίριο της Ελληνικής Σχολής στην Ιεράπετρα, συστάθηκε και 

εκεί Σχολική Εφορεία και αναζητήθηκε κατάλληλο πρόσωπο για την διδασκαλία
271

. Σε 

οργανωτικά της εκπαίδευσης σχήµατα προχώρησαν και οι κάτοικοι του Οροπεδίου 

Λασιθίου οι οποίοι εξέλεξαν Εφορεία µε εντολή προς τους εφόρους «κάµνοντες µίαν 

κοινώτη και εν ταµείον, και εις όπως αν παρά των ηρηµένων εκκλησιών χριασθή 

εργασίαν τινά ωφέλιµος, να εξοδεύει το κοινόν αυτόν να τελειώνεται η εργασία αύτη, και 

ακόµη το περίσσευµα των εκκλησιών ζητούντες και πόρον τινά και εφεύρουν συνάπαντες 

ποσόν τι χρηµατικόν θέλουν φροντίζουσι και εφεύρουν διδάσκαλον, δια να διαβάζουν τα 

πεδία, εάν δε τους ληφθούν χρήµατα τινά παρά τα συναχθησοµένων των, θέλουν 

πλειρώνει τα ελλείποντα οι γονείς των πεδίων όπου θέλουν διαβάζει»
272

. Την 

συγκρότηση της εφορείας την επικύρωσε λίγο αργότερα η ∆ηµογεροντία Λασιθίου 

διασφαλίζοντας την αυτοδιοικητική της ικανότητα αναφορικά τόσο µε την διαδικασία 

εκλογής των µελών της αφού κανονίστηκε ότι οι «κάτοικοι του χωρίου θέλουν εκλέγει 

άλλα πρόσωπα αντικαθιστώντα τα πρώτα ή και τα αυτά όταν η εκλογή των κατοίκων το 

απαιτήσει» όσο και µε την «διαχείρησιν των προσόδων των εκκλησιαστικών κτηµάτων 

των εξαρτωµένων εκ των τακτικών και εκτάκτων προσόδων των ιερών τούτων 

εκκλησιών του χωρίου Τσερµιάδος προς ευπρεπή διακόσµισιν των ιερών ναών και την 

ανέγερσιν και συντήρησιν δηµοτικού σχολείου αποβλέποντος την εκµάθησιν των παίδων 

του χωρίου». Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια για την σύσταση Γυµνασίου στην 

                                           
267

 Ολύµπια του 1870, περίοδος Β΄ υπό της επί των Ολυµπίων και των Κληροδοτηµάτων Επιτροπής, 

Αθήναι 1872  
268

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµό πρωτοκ. 27/15-5-1871. 
269

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµό πρωτοκ. 36/24-2-1871. 
270

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµό πρωτοκ 130/3-3-1871. 
271

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµό πρωτοκ. 110/16-2-1872. 
272

Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµό πρωτοκ 171/22-5-1871.  
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Νεάπολη µε την διασφάλιση προς τον σκοπό αυτό των εισοδηµάτων της µονής των 

αγίων Πάντων στο Χουµεριάκο
273

.  

Εντωµεταξύ οι αιρετοί άρχοντες της Νεάπολης προσπαθούσαν να 

συστηµατοποιήσουν και να οργανώσουν τις σπουδές στην Ελληνική Σχολή της πόλης 

συντάσσοντας κανονισµό «σύµφωνα µε τον οποίον θέλει βαδίζει του λοιπού η εφορεία 

του χωρίου µας»
274

. Στον κανονισµό αυτό βρίσκουµε διατυπωµένη για πρώτη φορά µια 

σαφή ιεραρχική δοµή εποπτείας και οργάνωσης στο χώρο της εκπαίδευσης. Η εποπτεία 

της σχολής υπόκεινταν στην ∆ηµογεροντία του Τµήµατος. Όµως, η άµεση διοίκησή της 

ανατέθηκε σε αυτοδιοικούµενη εφορία που απαρτιζόταν από τους «φιλοµουσοτέρους 

και λογιωτέρους κατοίκους υπό των εγκριτωτέρων του τόπου». Η εφορία εκείνη φρόντιζε 

«επί πάντων όσα αποβλέπουσιν την συντήρησιν και πρόοδον της Σχολής, δια τούτο τα 

µέλη αυτής επισκέπτονται συχνά την σχολήν και λαµβάνωσι πληροφορίας περί της 

καταστάσεως αυτής». Επίσης, «συντάττουσιν, συνεννοούµενοι µετά των διδασκάλων τα 

προγράµµατα των εν αυτή διδαχθησοµένων µαθηµάτων, χειµερινών και εαρινών, 

φροντίζει περί της κατ’ έτος διαγωγής των µαθητών εξετάζουσα την διαγωγήν 

διδασκάλων τε και µαθητών απολύει µετά πρώτην και δευτέραν ενδεχόµενην 

παρατήρησιν εκ των διδασκάλων όστις δεν εκπληροί ακριβώς και δεόντως τα χρέη αυτού, 

αποπέµπει τους µαθητάς όσοι φοραθώσιν χωλαίνοντες τα ήθη ή δια τας συχνάς απουσίας 

αυτών γίνονται πρόσκοµµα εις την πρόοδον των συµµαθητών αυτών και προµηθεύει 

εγκαίρως µετά προηγουµένην συνεννόησιν µετά των διδασκάλων πάντα τα αναγκαία 

βιβλία , άτινα θέλει δίδει τοις µαθηταίς λαµβάνουσα το αντίτιµον αυτών»
275

.  

Έναν χρόνο µετά, οι ∆ηµογέροντες και οι πρόκριτοι της Νεάπολης διεκδίκησαν 

και πέτυχαν την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Παρθεναγωγείου στο διαµέρισµα 

του Λασιθίου
276

 καθώς και την τοποθέτηση ευταξία στην ελληνική σχολή της πόλης 

                                           
273

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε χρονολογία 22-5-1871.  
274

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµό πρωτοκ., 235/14-7-1871. 
275

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 487/11-12-1871. 
276 «Θεοφιλέστατε Άγιε Πέτρας και έντιµοι δηµογέροντες, 

πανθοµολογούµενον υπάρχει ότι η ευηµερία και ευτυχία παντός τόπου είναι πάντοτε ανάλογος της τε 

διανοητικής και ηθικής µορφώσεως των κατοίκων αυτού. Αλλά τις δεν γιγνώσκει ότι τα αγαθά αυτά ταύτα 

προσκτώνται ου µόνον του ενός αλλ’ αµφοτέρων των φύλλων των τε αρρένων και θηλέων; δια τούτο 

παντού µετ’ ακαµάτου πόθου και δια παντός τρόπου επιδιώκεται η ίδρυσις ου µόνον σχολείων δια τους 

άρρενας αλλά και παρθεναγωγείων δια τας θήλεις, διότι ουδείς ο αρνούµενος σήµερον ότι η αληθής ευτυχία 

του ανθρώπου κατά µέγα µέρος ,ίνα µη είπωµεν όλως, εξαρτάται εκ του γυναικείου φύλου. Αι γυναίκες είναι 

το µόνον κατάλληλον όργανον δι’ ου δύνανται να ενσταλαχθώσι και δια παντός να µείνωσι εν τη καρδία και 

τη διανοία των παιδιών, ου µόνον η αγάπη και η αφοσίωσις προς τε την θρησκείαν και την πατρίδα, η 

υποταγή και το σέβας προς τους γονείς και τους άρχοντας και η αγάπη προς τον πλησίον αλλά και η 
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«προς παύσιν των αταξιών και πρόληψιν της διαφθοράς των ηθών»
277

. Το δρόµο της 

διεκδίκησης ακολούθησαν και όλες οι αυτοδιοικούµενες τοπικές εφορίες, οι οποίες 

απαιτούσαν χρηµατικά ποσά για την συντήρηση των σχολείων τους. Προέβαιναν 

ταυτόχρονα σε καθορισµό σχολικών περιφερειών, χωροθέτηση διδακτηρίων
278

 και 

πολλές φορές σε αυθαίρετο διορισµό δασκάλων τους οποίους όµως η ∆ηµογεροντία 

αρνιώταν συστηµατικά να αναγνωρίσει «κι εποµένως να αποφασίσει την πληρωµήν του 

συµφωνηθέντος µισθού, ειµί αφού πρώτον αναγνωρισθείσεστε µέλη της εκλεχθήσης 

εφορίας»
279

.  

Οι εξετάσεις που πραγµατοποιούνταν στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς υπό την 

οργανωτική ευθύνη των τοπικών εφορειών περιβάλλονταν µε αίγλη καθώς παρίσταντο 

εκπρόσωποι της ∆ηµογεροντίας ενώ και η λαϊκή συµµετοχή ήταν µεγάλη ώστε η 

«φιλοµουσία των πατέρων και η περί της προαγωγής της προόδου των Σχολών διηνεκής 

µέριµνα, εστίν ανωτέρα παντός επαίνου»
280

 όπως διαπίστωσε ο εκπρόσωπος της 

∆ηµογεροντίας Αρχιµ. Νικηφόρος .  

Όµως, παρά τις εξελίξεις αυτές, η οργάνωση της εκπαίδευσης εξακολουθούσε 

να βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο καθόσον «πολύ ολίγα χωρία έχουν ειδικό κτίριο δια το 

σχολείο. Συνήθως χρησιµοποιούνται χτίρια χωρίς αρκετό φωτισµό και αερισµό. Το πιο 

δύσκολο ήταν να βρεθή δάσκαλος. Κάθε δάσκαλος δίδασκε µε δική του µέθοδο, που ήταν 

εκείνη ακριβώς, µε την οποία διδάχτηκε κι αυτός από το δάσκαλό του. Μα σε µερικούς 

είχε, φαίνεται, φτάσει σα µακρινός αντίλαλος από την ελεύθερη Ελλάδα η 

                                                                                                                            
αποστροφή προς πάσαν κακίαν. Ταύτα και ηµείς αναλογιζόµενοι, κύριοι ∆ηµογέροντες, και επιθυµούντες, 

ίνα και εν τη ηµετέρα κοινωνία µορφωθώσι µητέρες άξιαι του ονόµατος τούτου, παρακαλούµεν 

ευσεβάστως, όπως ληφθή η δέουσα πρόνοια περί ιδρύσεως ενταύθα Παρθεναγωγείου υφ’ υµών. Καίτοι δεν 

είµεθα βέβαιοι ότι εισακούσαντες την παράκλησιν ηµών µετά προθυµίας θέλετε ζητήσει και εξεύρει 

πρόσωπα ικανά, ουχ’ ήττον όµως ως τοιαύτα κατά την γνώµην ηµών, συνιστώµεν υµίν την του κ. Κ. 

Σφακιανάκη θυγατέρα την κ .Αικατερινην µαθητρίαν της Αρσακίου Σχολής, της Σχολής δηλονότι εκείνης ,εξ 

ης εξήλθον και εξέρχονται άπασαι της ανατολής αι διδασκάλισσαι του ηµετέρου έθνους. Ως βοηθόν δε 

ταύτης την ορφανήν Αθηνάν της από ενταύθα Καλής Χλαπουτοπούλας. 

Ευελπιστούντες προς τα καλά και την καλήν καγαθήν διάθεσιν υµών και πλήρη πεποίθησιν έχοντες ότι η 

αίτησίς µας θέλει ληφθή υπ’όψιν και µετά πατρικού ζήλου εκπληρωθή, διατελούµεν µετά µεγίστης προς 

ηµάς υπολήψεως. 

Νεοχώριον Μεραµβέλλου, 1 Νοεµβρίου 1872 

Οι ∆ηµογέροντες και Πρόκριτοι Νεαπόλεως 

Χατζή Εµµαν. Λουµπούνης, Ν. Πλευριτάκης, Ιωαν. Αποστολάκης, Χατζή Ιωάννης Τζαµπαρλής, Ελευθέριος 

Συλλιγάρδος, Γεώργιος Λυδάκης, Χαράλαµπος Μαγκώνης, ∆ηµήτριος Λύρης, Κων/νος Στεφανάκης, Χατζή 

Κων/νος Φρουζάκης, Πέτρος Φαητάκης, Ιωάννης Παντερµαράκης, Ιωάννης Τσιχλής». 
277

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 762/22-12-1872. 
278

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ 4040/2-8-1873. 
279

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ 1/10-2-1872. 
280

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ 433/27-8-1873. 
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αλληλοδιδαχτική µέθοδος. Αυτοί, για να θεωρούνται µοντέρνοι, προσπαθούσαν να την 

εφαρµόσουν αυτοσχεδιάζοντας. Ένας στους έξι δασκάλους καυχόταν πως την γνώριζε και 

την χρησιµοποιούσε. Οι καλύτεροι µαθητές της τετάρτης τάξης έκαναν µάθηµα καθένας 

σε µια οµάδα στους µαθητές των δύο µικροτέρων τάξεων. Στην Τρίτη και Τετάρτη έκανε 

µάθηµα ο ίδιος ο δάσκαλος, αλλά ασκούσε και στις άλλες τάξεις τη γενική εποπτεία, 

έκανε έλεγχο στην εργασία των πρωτοσχόλων κι’ ελάµβανε τις αναφορές των, για να 

τιµωρήση εκείνους, που δεν ήξεραν, όσο έπρεπε , το µάθηµά των»
281

.  

Η διδασκαλία όµως, σε όλα αυτά τα σχολεία δεν ήταν απρόσκοπτη όχι µόνο 

λόγω της ανεπάρκειας του διδακτικού προσωπικού, της έλλειψης διδακτηρίων και 

εποπτικών οργάνων
282

 αλλά κυρίως της ανοµοιοµορφίας των προγραµµάτων σπουδών 

καθώς οι άµισθες εφορίες που συνέστηναν οι κοινότητες δεν ήταν σε θέση να 

εξασφαλίσουν πάντα αυτές τις προϋποθέσεις
283

. Η κατάσταση αυτή ανάγκασε την 

∆ηµογεροντία να απευθυνθεί σε έντονο ύφος προς τους εφόρους της Σητείας 

αναφέροντας: «τα αγαθά κύριοι αποκτώνται µε κόπους, και οι επιθυµούντες την 

προαγωγήν την διανοητικήν του τόπου των πρέπει να εργάζωνται και ουχί κατά το 

λεγόµενον «πέσε πίτα να σε φάγω» και χωρίς ουδόλως να κινηθούν να εκφέρουν 

παράπονα ότι παραβλέπεται ή παραγκωνίζεται η παιδεία»
284

.  

 

3.6 Πρώτος Κανονισµός λειτουργίας των σχολείων-Η εποπτεία της εκπαίδευσης 

ανατίθεται σε ιεραρχικώς θεσµοθετηµένα συλλογικά όργανα. 

3.6.1 Υιοθέτηση του «κατά το τµήµα του Ηρακλείου Κρήτης ιδρυθέντων δηµοτικών 

σχολείων» Κανονισµού. 

 

Προκειµένου, λοιπόν, η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης στο 

διαµέρισµα του Λασιθίου να αποκτήσει πιο στέρεες και συστηµατικές βάσεις η 

                                           
281

 Π. Βαβουλές, «Η παιδεία εν Κρήτη», περ. Κρητική Εστία τευχ. 4,5 έτος 1949. 
282

 Χαρακτηριστικό στο σηµείο αυτό είναι απόσπασµα αναφοράς του Αρχιµ. Νικηφόρου Ζαχαριάδη ο 

οποίος κλήθηκε να αναλάβη «την διδασκαλίαν της εν Νεοχωρίω συσταθησοµένης Ελληνικής Σχολής»: 

«παρακαλώ υµάς ίνα αµέσως και άνευ αναβολής διατάξητε την κατασκευήν ενός µεν µαυροπίνακος, τριών 

δε ετέρων εξ απλής σανίδος µέγεθος εχόντων , των της αναγνώσεως του Αλληλοδιδακτικού σχολείου, την 

εις πανίον χονδρόν κόλλησιν και προσαρµογήν των υπαρχόντων Γεωγραφικών χαρτών, και ό,τι άλλο 

προσέτι προς χρήσιν χρήζουσιν έτι δεν δέον να σταλώσιν εις την σχολήν εν µελανοδοχείον, χαρτίον και µια 

φιάλη µελάνη. Παρακαλώ δε πάντα ταύτα να γίνωσι παραχρήµα, διότι η έλλειψις αυτών παρεµποδίζει την 

διδασκαλίαν, βραδύνουσαν άλλως υπέρ το δέον», ΑΧ∆Λ, έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 460/19-10-1870. 
283

 Καλλιατάκη-Μερτικοπούλου Κάλια, ό.π., σελ. 80-81. 
284

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 418/ 2-8-1873. 
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∆ηµογεροντία Λασιθίου υιοθέτησε
285

 τον «Κανονισµό των κατά το τµήµα του Ηρακλείου 

Κρήτης ιδρυθέντων δηµοτικών σχολείων»
286

 τον οποίο και εφάρµοζε από το έτος 1873 

στα σχολεία της αρµοδιότητάς της
287

 καθώς διαπίστωσε ότι η έλλειψη ενός τέτοιου 

κανονισµού «ου µικράν ζηµίαν προξενεί τοις µαθητευοµένοις εν αυτόθι η ποικιλία του 

τρόπου της διδασκαλίας και του είδους των µαθηµάτων». Η υιοθέτηση του Κανονισµού 

αυτού από τη ∆ηµογεροντία, η οποία συνέπεσε µε την µετάθεση του Κωστή Αδοσίδη 

πασά στη ∆ιοίκηση των Σφακίων, εξέφραζε την πρόθεσή της για την πραγµάτωση µιας 

διοικητικής και οργανωτικής οµοιοµορφίας
288

 καθώς και την επιθυµία της να θέσει 

κάτω από τον άµεσο έλεγχό της τον σχολικό µηχανισµό και να εξοπλίσει την κεντρική 

και περιφερειακή σε επίπεδο διαµερίσµατος δοµή του. 

 

3.6.2 Το σχολικό ∆ίκτυο 

 

 Με βάση τον κανονισµό αυτό το σχολικό δίκτυο άρχισε να εξαπλώνεται 

ταχύτατα. Τα γραµµατοδιδασκαλεία καταργούνταν όπου ιδρύονταν δηµοτικά σχολεία: 

«όπου δε η απόστασις είναι µεγάλη και µάλιστα εν χειµόνι και µαθηταί υπάρχουσι 15-20» 

επιτρεπόταν η διατήρηση γραµµατοδιδασκαλείου αλλά αυτή την φορά όχι χωρίς 

έγκριση «υπό της δηµογεροντίας» και όχι χωρίς «την επιτήρησιν υπό του πλησιέστερου 

δηµοδιδασκάλου […]»
289

.  

Σύµφωνα µε τον ίδιο κανονισµό, απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση 

σχολείου ήταν η ύπαρξη καταλλήλου κτιρίου. Ως προς το σηµείο αυτό διαφωτιστική 

ήταν η διαβεβαίωση των κατοίκων της Κριτσάς προς τη ∆ηµογεροντία Λασιθίου 

σύµφωνα µε την οποία «χάριτι της διαδόσεως των φώτων και της διανοητικής και εν τω 

χωρίω ηµών αναπτύξεως αποπερατώσαµεν την προ πολλού ηµιανεγηγερµένην του χωρίου 

µας οικοδοµή της αλληλοδιδακτικής σχολής»
290

 καθώς και το αίτηµα που τη συνόδευε 

για διορισµό δασκάλου.  

                                           
285

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. 1873-08-31/447. 
286

 Α.Χ.∆.Η., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 1870/1511/883. 
287

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 1873-8-31/476. 
288

 Βλπ. σχετικά Κοντόνη, Α., Το νεοελληνικό σχολείο και ο πολιτικός ρόλος των παιδαγωγικών 

συστηµάτων, εκδ. Κριτική, Αθήνα1997.  
289

 Α.∆.Η. Κ.Α. 2.4 φακ, 1 εγγρ. 99, Κανονισµός των κατά το τµήµα του Ηρακλείου Κρήτης ιδρυθέντων 

δηµοτικών σχολείων 5-12-1870. 
290

 Α.∆.Λ. α.π. 450, 28-10-1871. 
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Μια άλλη προϋπόθεση που έθετε ο ίδιος κανονισµός προκειµένου να συσταθεί 

σχολείο ήταν η µεγάλη απόσταση του χωριού το οποίο ζητούσε την ίδρυση σχολείου 

από το πλησιέστερο χωριό µε έδρα σχολείου. Αν η απόσταση ήταν µεγάλη τότε 

επιτρέπονταν η ίδρυση σχολείου έστω και αν το χωριό είχε λιγότερες από 100 

οικογένειες. Την προϋπόθεση αυτή επικαλέσθησαν οι κάτοικοι των χωριών Σκινιά, 

Βρουχά και Λούµα προκειµένου να επιτύχουν την ίδρυση σχολείου και τον διορισµό 

δασκάλου: «τα εις την επαρχίαν µας ταύτην ευρισκόµενα σχολεία πάµπολλα αρκετά πλην 

όµως επειδή αι δε δυστυχείς κωµοπόλεις και χωρία µας ευρίσκονται µακράν µεγάλης 

διψούν από διδασκάλους προς φωτισµόν της ηµετέρας νεολαίας, µη έχοντες τους 

αρκετούς πόρους να τους πληρώνοµεν. Όθεν µετά µεγάλου πόνου παρεστένοµεν προς την 

αυτού υψηλώτητα την αξιοδάκρυτον και ελεεινήν κατάστασιν κατά την οποίαν 

ευρίσκονται σήµερον τα τέκνα µας»
291

. 

 

3.6.3 Σκοπός των σχολείων 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού αυτού: «Σκοπός της συστάσεως των 

∆ηµοτικών Σχολείων είναι, όπως δοθώσιν αι πρώται και απόλυτοι αρχαί των 

εγκυκλοπαιδικών γνώσεων εις τους παίδας και προπαρασκευασθώσιν αρµοζόντως εις το 

να δεχθώσι γνώσεις ανωτέρας εις ανώτερα σχολεία, ή παραδοθώσιν εις την κοινωνία, ίν’ 

αναλάβωσι βιωτικά έργα, καλώς προκατηρτησµένοι εις τα οριζόµενα µαθήµατα». 

 

3.6.4. Εποπτεία της εκπαίδευσης  

 

Ο κανονισµός του 1870 αποδέχτηκε και εξειδίκευσε τον οργανωτικό και εποπτικό 

ρόλο της ∆ηµογεροντίας στον εκπαιδευτικό τοµέα αφού σύµφωνα µε το άρθρο 68 «η 

ανωτέρα Εποπτεία και ∆ιεύθυνσις των επαρχιακών ∆ηµοτικών Σχολείων ανατίθεται 

αυτοδικαίως εις την δηµογεροντίαν του Τµήµατος». 

Η ∆ηµογεροντία σύµφωνα µε το άρθρο 69 είχε σε δευτεροβάθµιο και ανώτατο 

βαθµό «την φροντίδα του διευθύνειν τα επαρχιακά ∆ηµοτικά Σχολεία, του πληρώνειν 

τακτικώς τους µισθούς των διδασκάλων, του επιτηρείν αυτούς εις την ακριβή του 

παρόντος κανονισµού εκτέλεσιν και εφαρµογήν, του διορίζειν και παύειν αυτούς, ιδίως δε 
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επαγρυπνεί, ώστε οι διδάσκαλοι να ώσιν άξιοι του οποίου ανεδέχθησαν ιερού έργου, 

επιτηρεί την τάξιν της διδασκαλίας και υποστηρίζει την από µέρους των κατοίκων 

οφειλοµένην προς τους διδασκάλους υπόληψιν». 

 Σε πρωτοβάθµιο βαθµό η εποπτεία των κατά τόπους σχολείων ανατέθηκε και 

επίσηµα πια σε τοπικές αυτοδιοικούµενες εφορείες σύµφωνα µε το άρθρο άρθρο 75
ον 

όπου οριζόταν ότι: «οι κάτοικοι των χωρίων, άτινα αποτελούσι την περιφέρειαν, εις α 

υπάρχει ιδρυµένον και διατηρούµενον σχολείον, θέλουσιν εκλέγει τριµελή ή πενταµελή 

εφορείαν, συνισταµένην εκ του ιερέως του χωρίου, όπου κείται το σχολείον, και από 

πρόσωπα οικούντα εις την περιφέρειαν των εν λόγω χωρίων». Οι αποτελούντες τις 

εφορείες αυτές έπρεπε κατά το άρθρο 76 να «ώσιν οι ευυποληπτότεροι και οι ειδότες 

γράµµατα». Με το άρθρο 78 ορίστηκε ως γενικό έργο των τοπικών εφορειών το να 

«εφορεύουν, εµψυχώνουν και διευθύνουν τα επαρχιακά σχολεία». Ειδικότερα οι τοπικές 

εφορείες έπρεπε:  

«Αον.Να προµηθεύωσι τ’ απαιτούµενα δια τα σχολεία και τους διδασκάλους 

απευθυνόµεναι δια πάσαν υπόθεσιν αυτών εις την ∆ηµογεροντίαν . 

Βον. Να φροντίζωσι περί ευρέσεως και διατηρήσεως του καταστήµατος του σχολείου και 

των κατοικιών των διδασκάλων. 

Γον. Να επαγρυπνώσιν εις την κατάστασιν της υγείας εις τα σχολεία. 

∆ον. Να προτρέπωσι τους γονείς των οποίων οι παίδες δεν φοιτώσιν εις τα σχολεία και εν 

περιπτώσει αδιαφορίας αυτών ν’ αναφέρωσι περί τούτου εις την ∆ηµογεροντίαν . 

Εον. Να φροντίζωσι περί της εσωτερικής των σχολείων πειθαρχίας, να επαγρυπνώσιν 

ιδίως εις την εκτέλεσιν των χρεών των διδασκάλων και παρατηρήσασσαι εις αυτήν 

ελλήψεις ν’ αναφέρωσι ταύτας εις την ∆ηµογεροντίαν. 

Στον. Να επιθεωρώσι τουλάχιστον άπαξ κατά µήνα τα σχολεία και ν’ αναφέρωσι προς την 

∆ηµογεροντίαν περί των ελλήψεων όσας παρετήρησαν και περί των αναγκαίων 

µεταρρυθµίσεων»
292

.  

Οι εφορείες αυτές προσδιόριζαν την πρώτη εξειδικευµένη σε κοινή δοµική βάση 

έκφανση της κοινοτικής οργάνωσης που αναφερόταν στον ιδιαίτερο κοινοτικό σχολικό 

χώρο. Οι εφορίες που φαίνεται να υπήρχαν πριν από το 1856 απέκτησαν τότε τα 

οργανωτικά τους οµόλογα σε ένα επίσηµα εγκαταστηµένο αυτοδιοικητικό πλαίσιο. Η 
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κοινοτική διάσταση της εκπαίδευσης την περίοδο αυτή αναφέρεται στην συγκρότηση 

ενός σχολικού χώρου τέτοιου που να εξυπηρετεί µια κοινοτική δοµή που διακρίνεται 

για την σχετική έστω αυτονοµία της από την κεντρική οθωµανική διοίκηση 

εξασφαλίζοντας τη διατήρηση των αποδεκτών από την κοινότητα κοινωνικών κανόνων, 

αξιών και πρακτικών. Η κοινοτική αυτή διάσταση στην εκπαίδευση υπονοεί επίσης, την 

ενεργή συµµετοχή των µελών της κοινότητας στον εκπαιδευτικό σχεδιασµό καθώς και 

στην οργάνωση και εποπτεία του σχολείου
293

. 

Όµως, παρά τον έντονα αυτοδιοικητικό χαρακτήρα της εποπτείας της εκπαίδευσης 

έτσι όπως αυτός εκφράστηκε µε τον ενεργό ρόλο που δόθηκε στις ∆ηµογεροντίες και 

στις τοπικές εφορείες, η κεντρική διοίκηση, υπό την έγκριση της οποίας τελούσε ο 

Κανονισµός του 1870, δεν παρέλειψε να επισηµάνει την παρουσία της τονίζοντας ότι 

«ουδεµία εφορεία ουδεµιάς περιφερείας δύναται να αρχίση τας εργασίας αυτής εάν µη 

πρώτον αναγνωρισθή επισήµως παρά της ∆ιοικητικής Αρχής της επαρχίας εν η ευρίσκεται 

η περιφέρεια αύτη. Το δε επαρχείον θέλει ειδοποιεί την κεντρική αρχήν της ∆ιοικήσεως, 

όπως αύτη ην εν γνώσει των ατόµων των διοριζοµένων εις την εφορείαν καταστηµάτων, 

σκοπόν εχόντων την κατά πάντα λόγον ηθικοποίησιν του λαού». Το επόµενο εδάφιο ήταν 

πιο αποκαλυπτικό για τον ρόλο της κεντρικής εξουσίας αφού όρισε ότι «την ανωτάτην 

εφορείαν αποτελεί και εξασκεί η εξουσία, ήτις εις πάσαν περίστασιν εξετάζει την 

κατάστασιν των σχολείων την διαγωγήν των διδασκάλων και επιτηρεί αν οι του 

κανονισµού όροι εκτελώνται δεόντως επισκεπτοµένη τα εκπαιδευτικά καταστήµατα 

ζητούσα και λαµβάνουσα καταλόγους και διασσαφήσεις προς σχηµατισµόν των 

αναγκαίων δια το Υπουργείον της δηµοσίας εκπαιδεύσεως πινάκων και πληροφοριών». 

 

3.6.5 Ρυθµίσεις για το διδακτικό προσωπικό 

 

Με τον ίδιο κανονισµό καθιερώθηκαν εξετάσεις για τον διορισµό των 

δασκάλων, οι οποίοι πια δεν µπορούσαν να απολυθούν µε την ίδια ευκολία που αυτό 

συνέβαινε στο παρελθόν «ειµή λόγω ανικανότητος, ή επανηληµµένης παραβάσεως των 

διδασκαλικών αυτού καθηκόντων ή διαγωγής επιληψίµου και σκανδαλωδούς ως προς την 

ηθικήν ή την αρχή».  

                                           
293

 Μπέτσας Ιωάννης, ό.π., σελ. 74. 



 154

 Ο κανονισµός του 1870 κανόνιζε, επίσης, και τα προσόντα που έπρεπε να έχουν 

όσοι επρόκειτο να διοριστούν ως δάσκαλοι. Οι υποψήφιοι δάσκαλοι, λοιπόν, οι οποίοι 

προορίζονταν για τα σχολεία που λειτουργούσαν στις έδρες των επαρχιών έπρεπε να 

έχουν «ακριβή γνώσιν της χριστιανικής κατηχήσεως, ορθήν, ευκρινήν και εµφαντικήν 

ανάγνωσιν, καλλιγραφίαν µε κρητίδα, πετροκόνδυλον και κονδύλιον, γνώσιν της 

ελληνικής γραµµατικής και ορθογραφίας, ακριβή γνώσιν της αριθµητικής, γνώσιν της 

ιεράς και Γεν. ιστορίας, γνώσιν της γεωγραφίας, γνώσιν της γεωµετρίας και γνώσιν ει 

δυνατόν της εκκλησιαστικής µουσικής και έξιν εις αυτήν». Για τους δασκάλους των 

επαρχιακών σχολείων απαιτούνταν: «Γνώσις της ελληνικής κατά τοσούτον ώστε να 

ορθογραφούν και να εκθέτουν καθαρώς και ορθώς τας ιδέας των, να δύνανται δε να 

διατάξουν αυτά ταύτα και εις τους µαθητάς, γνώσις των στοιχείων της γεωγραφίας, 

γνώσις της ιεράς και γεν. ιστορίας, γνώσις της ιεράς κατηχήσεως, γνώσις της αριθµητικής 

θεωρητικής τε και πρακτικής, γνώσις της καλλιγραφίας και γώσις ει δυνατόν της 

εκκλησιαστικής µουσικής και έξις προς αυτήν». 

Η ύπαρξη των προσόντων αυτών ελεγχόταν από ειδική επιτροπή την οποία, 

όπως προκύπτει από έγγραφο της ∆ηµογεροντίας Λασιθίου µε το οποίο ζητούσε να 

διοριστεί ως ελληνοδιδάσκαλος Βιάννου ο Γεώργιος Καραγιαννάκης, αποτελούσαν οι 

Επίσκοποι Πέτρας Μελέτιος και Αρκαδίας Γρηγόριος καθώς και ο Αρχιµανδρίτης 

Αµβρόσιος «τελειοδίδακτος» του Πανεπιστηµίου Αθηνών
294

.  

Με βάση τον Κανονισµό «οι επιθυµούντες να υποστώσι διδασκαλικάς εξετάσεις 

θέλουσι διευθύνεσθαι εγγράφως προς τον πρόεδρον της ∆ηµογεροντίας […] 

επισυνάπτοντες εις την αναφοράν αυτών αποδεικτικά των σπουδών και της αγωγής των, 

η δε αναφορά των θέλει παραπέµπεσθαι προς εξέτασιν εις την επί τούτω εξεταστικήν 

επιτροπήν και ει µεν αποδειχθώσι κεκτηµένοι τας εν τοις άρθροις 12 και 13 απαιτουµένας 

γνώσεις θέλουσι διορίζεσθαι παρά της ειρηµένης ∆ηµογεροντίας εις οιονδήποτε αύτη 

ήθελεν εγκρίνει δηµοτικόν σχολείον αφού πρώτον καθυποβληθή η έγκρισις αύτη τη 

∆ιοικήσει ήτις δέον εγγράφει έκαστον των διδασκάλων εις το επί τούτο βιβλίον 

σηµειουµένου του ονόµατος της πατρίδος και του χρόνου της διδασκαλίας µετά τινων 

παρατηρήσεων». 

Σύµφωνα µε τον κανονισµό, µεταξύ των καθηκόντων των διδασκάλων 

συµπεριλαµβάνονταν και τα εξής: «έκαστος διδάσκαλος είναι υπεύθυνος περί της 
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κοσµιότητος και ευταξίας των µαθητών του σχολείου του και χρεωστεί να επαγρυπνή δια 

τε την επιµέλειαν και διαγωγήν αυτών. Επ’ αυτώ τούτω έχει εντός της σχολής 

απεριόριστον επ’ αυτών επητήρησιν, και το δικαίωµα ν’ ανταµείβη ή να τιµωρή 

αναλόγως, επιβάλλων ποινάς δια κρατήσεως εντός του σχολείου επί ωρισµένας ώρας ή 

και ολόκληρον ηµέραν ειδοποιών πάντοτε τους γονείς ή κηδεµόνας των πταισάντων 

µαθητών. Ο διδάσκαλος χρεωστεί να επαγρυπνή δια την διαγωγήν των µαθητών και 

εκτός της σχολής και εάν η διαγωγή τινος ήναι απρεπής και άτακτος να ειδοποιή περί 

τούτου τους γονείς και κηδεµόνας αυτού και επικαλήται την σύµπραξιν αυτών προς 

αποτροπήν αυτών από ανεικοίους διασκεδάσεις. Έκαστος διδάσκαλος οφείλει να διατηρή 

βιβλίον µέγα κατά τας διατάξεις του οδηγού, προς ον οφείλει πάντως να ρυθµίζη την 

διδασκαλικήν του πορείαν, καλούµενον Μαθητολόγιον, εν ω καταγράφει τους φέροντας 

εισητήρια παίδας, και σηµειοί εν ταις παρατηρήσεσι παν ό,τι αφορά την διαγωγήν και 

επιµέλειαν των µαθητών. Εκτός του µαθητολογίου οφείλει έκαστος διδάσκαλος να 

διατηρή και κατάλογον προσκλήσεως, ους έχει συντεταγµένους κατά τάξεις. Τοιούτοι 

κατάλογοι ιδιαίτεροι θέλουσιν είσθαι της Γραφής, Αναγνώσεως και Αριθµητικής. Ο 

διδάσκαλος ανά παν Σάββατον αριθµεί τας απουσίας και ζητεί λόγον παρά των γονέων ή 

κηδεµόνων των απουσιαζόντων µαθητών. Οφείλει δε ν’ αποστέλλη κατά µήνα δια της 

Εφορείας της Σχολής εις την ∆ηµογεροντίαν του Τµήµατος έλεγχον, εν ω καταγράφει το 

γενικόν του µηνός αποτέλεσµα της τε επιµελείας και διαγωγής των µαθητών, ως και παν 

ό,τι αποβλέπει την κατάστασιν του σχολείου. Ουδείς των διδασκάλων παύεται της θέσεως 

του ειµή λόγω ανικανότητος ή επανηληµµένης παραβάσεως των διδασκαλικών αυτού 

καθηκόντων ή διαγωγής επιληψίµου και σκανδαλωδούς ως προς την ηθικήν ή την 

αρχή»
295

 . 

Όσο αναφορά την µισθοδοσία των δασκάλων ο κανονισµός προέβλεπε ότι «οι 

µισθοί θέλουσι προσδιορισθή, καθ’ όσον οι υλικοί πόροι της ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως 

επιτρέπουσι τούτο, αξίας των γνώσεων και της εµβριθείας αυτών. Ο ελάχιστος όρος των 

µηνιαίων διδασκαλικών µισθών προσδιορίζεται εις γρόσια διακόσια πενήντα. Ο µισθός 

άρχεται αφ’ ης αν ηµέρα ο διδάσκαλος ποιήσηται έναρξιν των µαθηµάτων, ο δε 

τεταγµένος µισθός θέλει πληρόνεσθαι τακτικώς εις το τέλος εκάστου µηνός προς τους 

παρά των διδασκάλων διοριζοµένους εγγράφως πληρεξουσίους αυτών, οίτινες θέλουσι 
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δίδει την απαιτουµένην απόδειξιν της παραλαβής του µισθού των παρά της εν τη 

Χριστιανική Ορφανική Τραπέζη κατατεθειµένης χρηµατικής µερίδος της δηµοσίας 

εκπαιδεύσεως. Η µισθοδοσία δεν παύει κατά τας διακοπάς, ούτε κατά τας επ’ αδεία 

αλλαχόσε µεταβάσεις των διδασκάλων»
296

. 

Για τους δασκάλους οι οποίοι κρίνονταν επιλήσµονες των υποχρεώσεων τους η 

∆ηµογεροντία διατηρούσε το δικαίωµα επιβολής επανορθωτικών ποινών οι οποίες 

διαβαθµίζονταν ως εξής (άρθρο 73): «Αον Προτροπή, Βον Επίπληξις, Γον Αφαίρεσις εκ 

του µισθού του ανάλογος των ελλείψεων αυτού». 

Με την ρύθµιση αυτή το διδακτικό προσωπικό ενσωµατώθηκε πια οριστικά στον 

διοικητικό τοµέα. Με την δηµοσιουπαλληλοποίησή του, όµως, διασφαλιζόταν και 

εδραιωνόταν σταδιακά η κεντρική εξουσία επί του σχολικού συστήµατος. 

Παρόλα αυτά, η οικονοµική κατάσταση των δασκάλων δεν ήταν η καλύτερη 

δυνατή αφού οι τελευταίοι εξακολουθούσαν να µην λαµβάνουν τακτικά τους µισθούς 

τους. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Επισκόπου Ιερασητείας προς την 

∆ηµογεροντία: «επιτέλους γνωστόν τη υµ. Θεοφιλία και εντιµότητι ότι οι διδάσκαλοι των 

ελληνικών σχολείων της επαρχίας µου εισίν άπαντες πτωχοί και οικογενειάρχαι, δι' αυτό 

τούτο παρακαλώ υµάς όπως σπεύσητε και µας αποστείλητε τους µισθούς αυτών, διότι 

κατατρεχόµενοι οι άνθρωποι καταφεύγουσι προς εµέ τον πενέστερον αυτών και πάλιν 

απέρχονται λυπούµενοι ως µη έχων να εκπληρώσω τας ανάγκας των»
297

. 

 

 

3.66. ∆ιάρθρωση της εκπαίδευσης-µέθοδος διδασκαλίας-διδασκόµενα µαθήµατα-

διδακτικά βιβλία- ρυθµίσεις για τους µαθητές. 

 

Mε τον ίδιο κανονισµό και αναφορικά µε την µέθοδο της διδασκαλίας, στα 

∆ηµοτικά Σχολεία στα οποία ο αριθµός των µαθητών ήταν µικρότερος των 40, η 

διδασκαλία ορίστηκε να γίνεται «συνδιδακτικώς υπό του διδασκάλου» ενώ εκείνα στα 

οποία οι µαθητές ήταν περισσότεροι των 40 χωρίστηκαν σε δύο τµήµατα: το 

«προκαταρκτικό» και το «αλληλοδιδακτικό». «Προκαταρτικόν Τµήµα καλείται το µέρος 

εκείνο του ∆ηµοτικού Σχολείου το παρέχον τας τρεις πρώτας τάξεις της Αναγνώσεως, 
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Γραφής και Αριθµητικής. Οι εις το προκαταρτικόν τµήµα κατατασσόµενοι παίδες πρέπει 

να έχωσι συµπεπληρωµένον το έκτον της ηλικίας των έτος. Οι µαθηταί οι εν αυτώ διετίαν 

όλην διατελέσαντες χωρίς να γίνωσιν άξιοι προβιβασµού/µη εµποδισθείσης όµως της 

τακτικής φοιτήσεως υπ’ ασθενείας ή άλλου σπουδαίου κωλύµατος αποβάλλονται. Ο 

διδάσκαλος υπό ιδίαν ευθύνην αυτού ενεργεί την εν τω ανωτέρω άρθρω διαγεγραµµένην 

αποβολή, προ ταύτης δε οφείλει επί ποινή προστίµου εγγράφως ν’ αναφέρη τα περί τούτου 

εις την Εφορείαν του Σχολείου δια τα περαιτέρω. Εν τω προκαταρκτικώ τµήµατι κατά 

µήνα γίνονται αι εξετάσεις, καθ’ ας προβιβάζονται οι επιµελείς και υποβιβάζονται οι 

αµελείς.  

Το αλληλοδιδακτικό τµήµα διαιρείται εις το κυρίως λεγόµενον αλληλοδιδακτικόν 

και εις το συνδιδακτικόν το και ανώτερον τµήµα. Το αλληλοδιδακτικόν άρχεται από της 

τετάρτης τάξεως και λήγει εις την εβδόµην. Το δε συνδιδακτικόν συνίσταται από δύο 

τάξεις εβδόµην και ογδόην. Η εις το αλληλοδιδακτικόν τµήµα τακτική φοίτησις ορίζεται 

ετησία, δυναµένων των επιµελών µαθητών να προβιβασθώσιν εις το συνδιδακτικόν 

τµήµα και πριν παρέλθη το χρονικόν τούτο διάστηµα. Ο αυτός δε ή διπλούς χρόνος 

υπολογίζεται και δια τους συνιστώντας το αλληλοδιδακτικόν τµήµα. Εις το συνδιδακτικόν 

τµήµα διδάσκονται τα εν των άρθρω 3 από δ-θ διαγεγραµµένα µαθήµατα»
298

. 

 Η οργάνωση της εκπαίδευσης στην περιοχή του Λασιθίου ολοκληρώθηκε τα 

επόµενα χρόνια µε τη σύσταση από την ∆ηµογεροντία, το έτος 1876, της πρώτης 

γυµνασιακής τάξης καθώς εκτιµήθηκε το «ανεπαρκές των απολύτως αναγκαίων 

γνώσεων των µαθητών απολυοµένων εκ της τρίτης τάξεως του Ελληνικού Σχολείου» και 

«το ένεκα της απορίας των πλείστων δύσκολον ή αδύνατον της µεταβάσεως εις ανώτερα 

σχολεία». Η πρώτη γυµνασιακή τάξη λειτούργησε µέχρι το έτος 1881 προσαρτηµένη 

στο Σχολαρχείο, στο οποίο λειτουργούσε ήδη και «ανωτέρα κορασιακή τάξη» . 

Με την εφαρµογή αυτού του Κανονισµού σταµάτησε η γενικευµένη εφαρµογή της 

αλληλοδιδακτικής µεθόδου και υιοθετήθηκε αυτό που ίσχυε ήδη και στο Ελληνικό 

Βασίλειο µετά την άφιξη του Όθωνα: η επιβολή µιας εναλλακτικής λύσης εφαρµογής 

και των δύο µεθόδων διδασκαλίας
299

.  

  Η εφαρµογή του κανονισµού του 1870 τερµάτισε και την µονολιθικότητα της 

διδακτικής ύλης η οποία διαφοροποιήθηκε έκτοτε και εκείνη και κατακερµατίστηκε σε 

                                           
298

 Α.∆.Η. Κ.Α. φακ. 1, εγγρ. 99, Κανονισµός των κατά το Τµήµα Ηρακλείου Κρήτης ιδρυθέντων 

∆ηµοτικών Σχολείων , άρθρα 31-40. 
299

 Κοντονή Α., ό.π., σελ. 99.  



 158

επιµέρους γνωστικά πεδία στη βάση της διδασκαλίας διακριτών µαθηµάτων. Σύµφωνα 

µε το άρθρο 3 του κανονισµού τα διδασκόµενα µαθήµατα στο δηµοτικό σχολείο 

ορίστηκαν ως εξής: «Αον Ιερά κατήχησις, Βον Ιερά ιστορία, Γον Χριστιανική 

διδασκαλία, ∆ον Ανάγνωσις άπταιστος και εις τα κείµενα Ελλήνων συγγραφέων, Εον 

Γραφή, Στον Αριθµητική άπαν το πρακτικό µέρος εξαιρουµένων των δεκαδικών 

κλασµάτων, Ζον Σύντοµος µικρά γεωγραφία, Ηον Σύντοµος ιστορία και Θον Εκ της 

ελληνικής γραµµατικής το τυπικόν µόνον µετά των αναγκαιοτέρων κανόνων, 

διαγραφοµένων των ασυναιρέτων και ατττικών τύπων». 

Η εφαρµογή του άρθρου αυτού επιβεβαιώνεται από έγγραφο του δασκάλου της 

∆ηµοτικής Σχολής Νεαπόλεως Αρχιµ. Νικηφόρου Ζαχαριάδη το οποίο µας πληροφορεί 

ότι οι µαθητές του διδάχτηκαν Γραµµατική του Γενναδίου, Ιερά Ιστορία, Ιερά 

Κατήχηση, τα τέσσερα πάθη της αριθµητικής, Γεωγραφία, Φυσική και Πολιτική και 

µέρος από τα Μαθηµατικά
300

. Την ίδια περίοδο ο Κρήτης Σωφρόνιος µε έγγραφό του 

προς τον Επίσκοπο Πέτρας Μελέτιο συνέστησε για τα δηµοτικά σχολεία την εισαγωγή 

της Γραµµατικής του Ι. Περίδη την οποία χαρακτήρισε ως «προσφοροτέραν και 

καταλληλοτέραν δια το ευµέθοδο αυτής»
301

.  

Οι παραπάνω µεταβολές επέβαλαν την εγκατάλειψη της µεθόδου της 

«φυλλάδας» και την απαρχή της χρήσης του διαφορετικού ανά γνωστικού πεδίου 

διδακτικού εγχειριδίου. Έτσι, εισήχθηκε πια στις αίθουσες διδασκαλίας µε τον πλέον 

επίσηµο τρόπο η αρχή του ενός, του µοναδικού ανά µάθηµα και του κεντρικά 

ελεγχόµενου σχολικού βιβλίου. Η προάσπιση της αρχής αυτής ήταν από τότε θέµα 

πρώτης προτεραιότητας για τους θεσµούς εποπτείας της εκπαίδευσης. Ήδη από την 

περίοδο που εξετάζουµε θεσπίστηκε ρητή απαγόρευση της «εις τα Σχολεία εισαγωγής 

βιβλίων ως διδακτικών µη επιθεωρηµένων παρά της ∆ιοικήσεως και εγκεκριµµένων υπό 

της ∆ηµογεροντίας του Τµήµατος»
302

. Μάλιστα, ο κανονισµός του 1870 προέβλεπε 

ακόµη και «ποινή παύσεως» για όσους διδασκάλους τολµούσαν να εισάγουν αθεώρητα 

ή «επιλήψιµα από θρησκευτικήν ή πολιτικήν έποψιν διδακτικά βιβλία» στα σχολεία.  

Μετά την θεσµοθέτηση αυτή, η ∆ηµογεροντία Λασιθίου, ως ο αποκλειστικός 

υπεύθυνος για την εισαγωγή των διδακτικών εγχειριδίων στα σχολεία, προέβη στην 
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 Α.∆.Λ., έγγραφο µε α.π. 460, 19-10-1870. 
301

 Α.∆.Λ., έγγραφο µε α.π. 502 5-11-1870. 
302

 Α.Χ.∆.Η., «Κανονισµός των κατά το Τµήµα Ηρακλείου Κρήτης ιδρυθέντων ∆ηµοτικών Σχολείων», 

Κεφάλαιο Γ΄, άρθρο 5
ο
.  
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σύσταση ενός καλά οργανωµένου µηχανισµού προµήθειας από βιβλιοπωλεία της 

Κωνσταντινούπολης και της Σύρου των διδακτικών βιβλίων που είχε ανάγκη το 

διαµέρισµα του Λασιθίου σύµφωνα µε τις σχετικές παραγγελίες των τοπικών Εφορειών. 

Έτσι, συγκροτήθηκε το πλαίσιο τόσο του µηχανισµού χρηµατοδότησης της διακίνησης 

του σχολικού βιβλίου όσο και της οµοιοµορφίας του εκπαιδευτικού συστήµατος το 

οποίο έπρεπε να υπηρετεί ο µηχανισµός αυτός. Οι προµήθειες των βιβλίων γίνονταν 

από τότε µε βάση τον ∆ιοργανισµό αυτό σε χρέωση των µοναστηριακών µερίδων και σε 

µεγάλες ποσότητες και συνεπώς σε συµφέρουσες τιµές. Στη συνέχεια τα βιβλία 

διατίθονταν στους τοπικούς Σχολάρχες για να τα µεταπουλήσουν στους µαθητές.  

Χρειάστηκε, βέβαια, να περάσει αρκετός χρόνος και να καταβληθούν 

σηµαντικές προσπάθειες προκειµένου να εγκατασταθεί αυτό το κεντρικά ελεγχόµενο 

σύστηµα προµήθειας τους ενός και µοναδικού διδακτικού βιβλίου για κάθε 

διδασκόµενο µάθηµα. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα οι κατά τόπους Εφορείες φαίνεται 

ότι αγνοούσαν την παραπάνω διαδικασία και εξακολουθούσαν να προµηθεύονται τα 

διδακτικά τους βιβλία από το ελεύθερο εµπόριο µε αποτέλεσµα να προκαλείται όχι 

µόνο «η παρεµπόδισης της εξοδεύσεως» των βιβλίων που είχε προµηθευτεί η 

∆ηµογεροντία, αλλά και «ικανή ζηµία εις τους αγοράζοντας ταύτα µαθητευοµένους 

παίδας, διότι αγοραζόµενα τοιαύτα εις µεγάλην ποσότητα, δίδονται εις µετριωτέραν τιµήν 

των εκ διαλειµµάτων πωλουµένων». Έτσι, η ∆ηµογεροντία Λασιθίου αναγκάστηκε να 

ζητήσει από τον ∆ιοικητή Λασιθίου Πρίγκιπα Μιλτιάδη Αριστάρχην «να διατάξει 

απάσας τας εφορείας των επαρχιών, όπως του λοιπού προµηθεύωνται από το κατάστηµα 

της ∆ηµογεροντίας ταύτης άπαντα τα βιβλία τα δια τα σχολεία των αναγκαιούντα». 

Μάλιστα, για να διασφαλιστεί η αποκλειστικότητα και ο έλεγχος της ∆ηµογεροντίας 

στο σύστηµα διακίνησης των διδακτικών βιβλίων και να παρεµποδιστεί «η εισαγωγή 

τους υπό ξένων προσώπων» αποφασίστηκε επιπρόσθετα να «τεθή η σφραγίς της 

Κεντρικής Εφορείας εφ’ όλων των βιβλίων προς διάκρισιν»
303

.  

Μετά την παραπάνω διασφάλιση, η ∆ηµογεροντία Λασιθίου επισηµοποίησε την 

συνεργασία της µετά της «εν Ηρακλείω αξιοτίµου Εφορείας» την οποία χρησιµοποιούσε 

συστηµατικά πια ως διαµεσολαβητή στο σύστηµα διακίνησης των βιβλίων. 

Μεσολαβητικός ρόλος ανατέθηκε, επίσης, και σε µερικούς έµπιστους εµπόρους του 

                                           
303

Α.Χ.∆.Λ., 126/1875-03-06, έγγραφο της Χ.∆.Λ. προς «την Α. Υψηλότητα τον ∆ιοικητήν λασιθίου 

πρίγκηπα Μηλτιάδην Αριστάρχην» σχετικά µε την διακίνηση των διδακτικών βιβλίων. 
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Ηρακλείου όπως στο Ματθαίο Σφακιανάκη
304

 και στον Αριστείδη Καπετανάκη
305

, οι 

οποίοι φρόντιζαν για την ταχεία παραγγελία, την αποστολή, την πληρωµή, τη λήψη και 

την προώθηση των βιβλίων που διακινούσε η ∆ηµογεροντία Λασιθίου. «Κατάλληλον 

πρόσωπον παραλαµβαίνον τα προµηθευθέντα βιβλία και την προς τους µαθητάς πώλησίν 

των υπό αρκούσαν αµοιβήν 15% επί του προϊόντος της πωλήσεως» ορίστηκε σε 

διαµερισµατικό επίπεδο από την ∆ηµογεροντία Λασιθίου ο υπογραµµατέας της 

∆ηµογεροντίας ∆ηµήτριος Πεδιωτίδης
306

. Ο ίδιος παραλάµβανε και διαπεραίωνε και τις 

παραγγελίες των διδακτικών βιβλίων από τις τοπικές Εφορείες οι οποίες ενεργούσαν µε 

βάση τις ανάγκες του εγκεκριµένου προγράµµατος διδασκαλίας και τον αριθµό των 

µαθητών
307

.  

Η προµήθεια των παραγγελθέντων από τις τοπικές εφορείες βιβλίων γινόταν 

από τους βιβλιοπώλες επί πιστώσει και σε χρέωση των µοναστηριακών µερίδων που 

τηρούνταν στην Χριστιανική Ορφανική Τράπεζα Λασιθίου. Τα βιβλία διακινούνταν µε 

πλήρη παραστατικά στοιχεία (τιµολόγια κ.λ.), ενώ η αποπληρωµή τους στους 

βιβλιοπώλες γινόταν µε χρηµατοδέµατα που δηµιουργούνταν µόλις συγκεντρώνονταν 

                                           
304

 Α.Χ.∆.Λ., 256/ 1874-06-19. Ο Ματθαίος Σφακιανάκης από το Ηράκλειο ειδοποιεί τη Χ.∆.Λ. για την 

αποστολή βιβλίων που παρέλαβε. 
305

 Α.Χ.∆.Λ. 003/1876-01-02. Η Χ.∆.Λ. ορίζει επιστάτη της στο Ηράκλειο τον έµπορα Αριστείδη 

Καπετανάκη. 
306

Α.Χ.∆.Λ.,178/1875-03-27. Ο επιτετραµµένος ∆ηµ. Πεδιωτίδης ζητά από την ∆ηµογεροντία την 

επίσηµη απόφαση διορισµού του ως επιτετραµµένου για την πώληση των βιβλίων.  
307

 Από µια τέτοια παραγγελία
307

 της Εκπαιδευτικής Εφορείας Σητείας την οποία υπογράφει ο Επίσκοπος 

Ιεράς και Σητείας Νεόφυτος πληροφορούµαστε τους τίτλους των χρησιµοποιουµένων εκείνη την περίοδο 

διδακτικών βιβλίων οι οποίοι ήταν οι εξής: «Γραµµατική Γενναδίου, Χρηστοµάθεια Α΄, Β΄ και Γ΄ τόµος, 

Κατάλογος Ανωµάλων ρηµάτων, Αριθµητική Γεράκη, Γεωµετρία Γεράκη, Γεωγραφία Σακελλαρίου, Ιερά 

ιστορία Βερναρδάκη, Ελληνική Ιστορία Πανταζή, Ιερά Κατήχησις Βερναρδάκη, Αλφαβητάρια, Αριθµητική 

∆ρασίση, Ηθική Καµβή και Καλλιγραφία», Α.Χ.∆.Λ., 659/1875-10-17. Παραγγελία βιβλίων από τον 

Επίσκοπο Ιεράς και Σιτείας προς την «έντιµον Κεντρικήν ∆ηµογεροντίαν του Τµήµατος λασιθίου». Το 

εύρος των χρησιµοποιουµένων διδακτικών βιβλίων της περιόδου διευρύνεται από σχετικό κατάλογο που 

αφορούσε την επαρχία της Ιεράπετρας: «Συντακτικό Ασωπίου, Αλφαβητάρια Γαλλικά, Γραµµατική 

Γαλλικής Καρασούτσα, Γραµµατική Λατινικής Ουλερίχου, Λατινικά Μαθήµατα Ουλερίχου, Ιερά ιστορία 

Κοραή και Αριθµητική Λάκωνος», Α.Χ.∆.Λ. 736/1875-010-19. Απάντηση της Χ.∆.Λ. στο αίτηµα 

παραγγελίας βιβλίων από τον Επίσκοπο Ιεράς και Σιτείας. Στην ελληνική σχολή Νεαπόλεως όπου οι 

µαθητές διδάσκονταν και στοιχεία οθωµανικής γλώσσας χρησιµοποιούνταν επιπλέον και τα εξής βιβλία: 

«Μέθοδος ορθογραφίας οθωµανικής Ρεσίτ Εφένδη, Αναγνωσµατάρια Οθωµανικά Χαφέζ Ρεβιάτ και 

Αραβογαλλοελληνοτουρκικό λεξικό», Α.Χ.∆.Λ.,470/1875-10-3. Ο γραµµατέας της Χ.∆.Η. ενηµερώνει την 

Χ.∆.Λ. περί της ασφαλούς αφίξεως των βιβλίων της τουρκικής γλώσσας. Οι παρατηρήσεις της 

∆ηµογεροντίας σε έναν από τους καταλόγους των διδακτικών βιβλίων που ο Σχολάρχης Ιεράπετρας 

ζήτησε να του αποσταλούν φανερώνουν επιπλέον και την βαθµιαία διείσδυση του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος στα τοπικά εκπαιδευτικά δρώµενα. «Αντί του Τηλεµάχου και της Ζωολογίας», 

σηµείωσε η ∆ηµογεροντία, «σάς αποστέλλοµεν τας Γαλλικάς Γυµναστικάς και Ανθρωπολογίαν δια το 

οµοιόµορφον της διδασκαλίας εν τω Τµήµατι κανονισθήσης επί τη βάσει του Προγράµµατος των 

Γυµνασίων Αθηνών», Α.Χ.∆.Λ.,585/1876-10-19. Αποστολή διδακτικών βιβλίων στον Σχολάρχη 

Ιεράπετρας..  
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τα σχετικά ποσά από τους γονείς των µαθητών. Η ευθύνη για την διακίνηση των 

βιβλίων στις επαρχίες είχε ανατεθεί στους τοπικούς Σχολάρχες οι οποίοι φρόντιζαν για 

την απρόσκοπτη λειτουργία των σχετικών διαδικασιών «ίνα µη οι µαθηταί κάθονται επί 

µακρόν άνεργοι»
308

. Οι ίδιοι Σχολάρχες επωµίζονταν και το δύσκολο έργο της 

συγκέντρωσης από τους γονείς
309

 των ποσών που αντιστοιχούσαν στα πωληθέντα 

βιβλία και της διαβίβασή τους, στην συνέχεια, στην Κεντρική ∆ηµογεροντία Λασιθίου.  

 Η τιµή στην οποία πουλιούνταν τα βιβλία στη λιανική βασιζόταν στις τιµές των 

τιµολογίων αγοράς τους στις οποίες ενσωµατωνόταν ένα σηµαντικό κέρδος καθώς και 

τα διάφορα έξοδα διακίνησής τους όπως «τελωνεία, αγώγια» κ.λ.π. Σε πολλές 

περιπτώσεις όµως, οι τιµές διάθεσης των βιβλίων ξέφευγαν από τα προβλεπόµενα όρια 

καθόσον τα εγχειρίδια παραλαµβάνονταν από την ∆ηµογεροντία υπερτιµηµένα
310

. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσµα, τα βιβλία να καταφθάνουν στις κατά τόπους εφορίες 

«αλµυρότατα»
311

 την στιγµή που «εν τω προγράµµατι της εντίµου κεντρικής 

εκπαιδευτικής εφορίας ήταν ευθυνότατα». Έτσι, όχι µόνο δεν προέκυπτε κέρδος από την 

εµπορία των βιβλίων αλλά αυξανόταν και η τιµή διάθεσής τους στους µαθητές. Το 

γεγονός αυτό προκαλούσε αντιδράσεις και φυσικά δυσκολίες
312

 στην «σύναξη των 

χρηµάτων παρά των µαθητών» οδηγώντας αναπόφευκτα σε συχνές καθυστερήσεις της 

αποπληρωµής τους στους βιβλιοπώλες και στους εµπόρους και σε ανάλογες 

διαµαρτυρίες εκ µέρους τους
313

. Η οικονοµική στενότητα άγγιξε, όµως, τότε σοβαρά 
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 Α.Χ.∆.Λ., 736/1875-10-18. Αίτηµα του Επισκόπου Ιεράς και Σιτείας προς «την έντιµον Κεντρικήν 

∆ηµογεροντίαν του τµήµατος Λασιθίου περί της αµέσου αποστολής των αναγκαιούντων τη Ελληνική 

Σχολή Ιεραπέτρου βιβλίων. 
309

 Α.Χ.∆.Λ.,095/1875-12-22. Κατάλογος γονέων που οφείλουν την αξία των βιβλίων των τέκνων τους. 
310

 Α.Χ.∆.Λ., 807/1875-11-22. Έγγραφο της Χ.∆.Λ. προς τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ιεράς και 

Σιτείας στο οποίο παραδέχεται την υπερτίµηση των βιβλίων από τους βιβλιοπώλεις και τους εµπόρους.  
311

 Α.Χ.∆.Λ.,806/1875-10-17. Έγγραφο του Επισκόπου Ιεράς και Σιτείας προς «την Έντιµον Κεντρικήν 

∆ηµογεροντίαν του τµήµατος λασιθίου» µε το οποίο εκφράζεται η διαµαρτυρία του για την υπερτίµηση 

των βιβλίων.  
312

 Α.Χ.∆.Λ., 655/1873-11-20. Εντολή είσπραξης οφειλόµενης αξίας βιβλίων από γονείς µαθητών. 

Επίσης Α.Χ.∆.Λ., 655,2/1873-11-20. Κατάλογος είσπραξης οφειλόµενης αξίας βιβλίων από γονείς 

µαθητών. 
313

 Α.Χ.∆.Λ., 1874-8-16. Έγγραφο του βιβλιοπώλη Γ. Σειτανίδη από την Κωνσταντινούπολη προς τον 

Πρόεδρο της Χ.∆.Λ. Επίσκοπο Πέτρας Μελέτιο µε την οποία απαιτεί την πληρωµή των οφειλοµένων 

ποσών από την αγορά βιβλίων επικαλούµενος «απόλυτον χρηµατικήν ανάγκην». Χαρακτηριστικό της 

δυστοκίας στην πληρωµή των βιβλίων από τους µαθητές ήταν το πρόβληµα που ανέκυψε για τον 

Σχολάρχη Σητείας Λόγιο ο οποίος δεν αµειβόταν για τις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες αφού ο µισθός του 

καλυπτόταν από το κέρδος που αποκόµιζε από τις πωλήσεις των βιβλίων τις οποίες είχε αναλάβει για την 

περιοχή της Σητείας. Με έγγραφό του προς τον Επίσκοπο Ιεράς και Σιτείας κατήγγειλε την οικονοµική 

αυτή συµφωνία και απαίτησε την άµεση καταβολή του µισθού του από την ∆ηµογεροντία αναφέροντας 

ότι «τα πλείστα των βιβλίων εξοδευθέντα µένουσιν απλήρωτα υπ’ ευθύνην των τε εφόρων και διδασκάλων 

των αλληλοδιδακτικών σχολείων οίτινες εγγράφους µόνο αποδείξεις δίδωσιν, υποσχόµενοι εν καιρώ 
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και το σύστηµα διακίνησης των διδακτικών βιβλίων. Έτσι, αποφασίστηκε η 

φιλελευθεροποίηση του τρόπου διακίνησής τους µε την ανάθεση της διάθεσής τους σε 

εξωτερικό κατάστηµα στη Νεάπολη
314

 και συγκεκριµένα στον ιδιώτη Ι. Πεδιωτίδη
315

. 

Παράλληλα, καταβλήθηκαν σοβαρές προσπάθειες για την εξεύρεση κατάλληλου 

καταστήµατος και στην περιοχή της Σητείας
316

. Οι πωλήσεις των βιβλίων από τους 

ιδιώτες γίνονταν πια µόνο τοις µετρητοίς και µε ποσοστό κέρδους 10%.  

Η φιλελευθεροποίηση, όµως, αυτή του τρόπου διανοµής των σχολικών βιβλίων 

και η συνακόλουθη αύξηση της τιµής διάθεσής τους µαζί µε την επιδείνωση της 

οικονοµικής κρίσης είχε σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις στην φοίτηση των µαθητών 

του Τµήµατος. Σύµφωνα µε έκθεση της ∆ηµογεροντίας Λασιθίου προς τον «εν Αθήναις 

αξιότιµον Φιλεκπαιδευτικόν Σύλλογον η Αναγέννησις, οι µαθηταί όντες πτωχοί και µη 

δυνάµενοι να αγοράσωσιν τα αναγκαιούντα αυτοίς βιβλία αναγκάζονται πολλάκις να 

διακόπτωσιν τας σπουδάς των»
317

. Επικαλούµενη την παραπάνω κατάσταση η 

∆ηµογεροντία Λασιθίου απέστειλε προς τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο «κατάλογον των 

εν χρήσει εν τοις παρ’  ηµίν εκπαιδευτηρίοις διδακτικών βιβλίων»
318

 ζητώντας «όπως ο 

                                                                                                                            
µετάξης να τα πληρώσωσινΑ.Χ.∆.Λ.,145/ 1876-03-10. Ο ελληνοδιδάσκαλος Γ. Λόγιος ζητά από τον 

Επίσκοπο Ιεράς και Σιτείας τον τριµηναίο µισθό του. 
314

 Α.Χ.∆.Λ., 646/1879-09-05. Απόφαση της Χ.∆.Λ. για την πώληση των διδακτικών βιβλίων στην 

αγορά. 
315

 Α.Χ.∆.Λ., 789/1879-02-05. Πρακτικόν περί πωλήσεως των διδακτικών βιβλίων εν τη αγορά 

Έχοντες υπ’ όψη τας δυσχερείας και ανωµαλίας ας προκαλή η τέως υπό του Γραφείου της ην αποτελούµεν 

∆ηµογεροντίας ενεργουµένη απ’ ευθείας πώλησης των αναγκαιούντων δια τα σχολεία διδακτικών βιβλίων 

[…] θεωρούντες ωφελιµώτερον δια το συµφέρον της βιβλιοθήκης της κοινότητος η πώλησις των εν λόγω 

βιβλίων ανατεθή εις κατάλληλον κατάστηµα εν τη αγορά, το οποίον να ήνε υπεύθυνον να εκτελή την 

πώλησιν ταύτην εις µετρητά αφιεµένων δι’ αµοιβή του τα εξ αρχής υπό της ην αποτελούµεν δηµογεροντίας 

ωρισµένα δέκα τοις εκατόν επί του κεφαλαίου της πωλήσεως και θεωρούντες ότι αρµόδιον προς τον 

σκοπόν τούτον κατάστηµα είνε το του κ. Ιωάννου Πεδιωτίδου ενταύθα 

δια ταύτα  

εγκρίνουµε και αποφασίζοµεν ίνα η πώλησις των διδακτικών βιβλίων ανατεθή εις το εν ταύτα κατάστηµα 

του κ. Ι.Πεδιωτίδου µε αµοιβή 10% επι του ποσού της πωλήσεως και να ήνε ούτος υπεύθυνος να παραδίδη 

εις µετρητά την αξίαν πάντων των πωλουµένων υπ’ αυτού βιβλίων εις την ∆ηµογεροντίαν, ήτις δεν θέλη 

αναγνωρίση ουδέν καθυστέρηµα των, εξαιρουµένων εκείνων τα οποία ήθελον δοθή εις τους διδασκάλους, 

τας κοινότητας και τους απόρους δυνάµει διαταγής της ην αποτελούµεν ∆ηµογεροντίας […] 

εν Νεαπόλει τη 5 Φεβρουαρίου 1879 

ο Προεδρεύων Οι ∆ηµογέροντες 

316
 Α.Χ.∆.Λ., 1879-10-10. Η Χ.∆.Λ. αναθέτει στον επιστάτη της στην Σητεία να αναζητήσει κατάλληλο 

πρόσωπο για την ανάθεση σε αυτό της πώλησης των διδακτικών βιβλίων τοις µετρητοίς.  
317

 Α.Χ..∆.Λ., 854/ 1879-11-27. Η Χ.∆.Λ. απευθύνεται στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αθηνών «Η 

Αναγέννησις» για την στήριξη της εκπαίδευσης στο διαµέρισµα του Λασιθίου.  
318

 Οι τίτλοι του συνηµµένου πίνακα διδακτικών βιβλίων είναι: 

«Ελληνική Χρηστοµάθεια Σακελλαρίου (α΄, β΄, και γ΄ τόµος), Ελληνική Γραµµατική Βερναρδάκη, 

Στοιχειώδης Αριθµητική Λάκωνος, Γεωγραφία Σακελλαρίου, Γεωµετρία Στοιχειώδη Λεγείδρου, Ελληνική 

Ιστορία Κείτλη, Ιερά Ιστορία Βερναρδάκη µεγάλη, Ιερά Κατήχησις ιδίου µεγάλη, Συντακτικόν επίτοµον 

Χριστοδούλου, Κατάλογος Ανωµάλων Σακελλαρίου, Γαλλικά Αλφαβητάρια Σ.Β.∆., Γαλλικαί Γραµµατικαί 
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υµέτερος Σύλλογος ευαρεστηθή να εξαποστείλη ηµίν εγκαίρως ανάλογα σώµατα εξ 

εκάστου είδους αυτών προς διανοµήν των εις τους απόρους µαθητάς δωρεάν»
319

. 

Ο Κανονισµός του 1870 καθόριζε επίσης εκτός από τον τρόπο διακίνησης των 

σχολικών βιβλίων και τις υποχρεώσεις των µαθητών (άρθρο 57): «Έκαστος µαθητής 

µετά την εγγραφήν του εις το γενικόν Μαθητολόγιον του Σχολείου λογίζεται φοιτητής 

ιερού καταστήµατος και ως εκ τούτου υποχρεούται: 

Αον. Να σέβηται τους γονείς του, τους διδασκάλους, τον ιερόν κλήρον, τα µέλη 

της Κεντρικής ∆ηµογεροντίας […] και της επί του Σχολείου Εφορείας, και εν γένει πάντα 

πολιτικόν υπάλληλον της Σεβ. Κυβερνήσεως και πάντα πρεσβύτερον αυτού εν παντί 

καιρώ και τόπω.  

Βον. Να φέρηται εντός µεν της Σχολής µε το πλέον απεριόριστον σέβας και πειθαρχίαν 

εκτός δε µε την µεγαλητέραν σεµνότητα, ησυχίαν, ευταξίαν και σωφροσύνην. Να είναι 

καθάριος το τε πρόσωπον, χείρας, πόδας και ενδύµατα και ασκεπής την κεφαλήν. Να 

χαιρετά πάντα άξιον σεβασµού ανώτερόν του, τιθεµένης της δεξιάς χειρός επί της καρδίας 

ή αφαιρουµένου του κεφαλικού καλύµµατος».  

Για τους συνεπείς µαθητές προβλέπονταν η απονοµή «Ευσήµων» (άρθρα 42-52): 

«Οι αριστεύσας µαθητής καθ’ όλα τα µαθήµατα της πρωίας λαµβάνει εν εύσηµον 

οµοίως και εις τα της εσπέρας µαθήµατα. Ο αριστεύων εις τινα µόνον και εις τινα όχι 

ουδέν λαµβάνει εύσηµον. Ο ταραξίας σκανδαλοποιός ή άλλως πως αξιόποινος εάν µεν το 

σφάλµα αυτού είναι µικρόν, τιµωρείται δια της επιστροφής ενός ή δύο ευσήµων ή και 

περισσοτέρων όπως αν δόξη των διδασκάλω. Εάν δε µέγα , τότε εκτός της επιστροφής 

των ευσήµων, κρεµάται επί το δεξιόν µέρος του στήθους και εν ποινικόν παράσηµον της 

αταξίας ή αµελείας. Ο αµελής καθ’ όλα της πρωίας τα µαθήµατα επιστρέφει εν εύσηµον 

προς τον διδάσκαλον, οµοίως και εις τα της εσπέρας. 

Κατά Σάββατον εις µεν τον καθ’ άπασαν την εβδοµάδα επιµελή και χρηστοήθη, ή 

άλλως πως ενάρετον µαθητήν κρεµάται βραβεύσεως παράσηµον αναλόγως της επιµελείας 

και της κοσµίας διαγωγής αυτού. Οµοίως εις τους αναδειχθέντας καθ’ άπασαν την 

εβδοµάδα αµελής ή κακής διαγωγής, κρεµάσθαι ποινικόν ανάλογον παράσηµον. Οι καθ’ 

οδόν φρόνιµοι σεµνοί ή άλλως χρηστοήθεις υπάγονται εις τον της βραβεύσεως κανόνα, οι 

                                                                                                                            
Καρασούτα, Γραµµατικαί Α. Ω. Κανέλου, Χριστόφορος Μελάς, Γεωγραφία ∆ραίκη, Αριθµητικαί ιδίου (α΄ 

και β΄ τµήµα), Πέτρος, Εγκόλπια Νέων, Ελληνική Ιστορία Αντωνιάδου, Ηθικοί Κάµποι, Φυσική, Σοφίας 

Απάνθισµα, Ιερά Κατήχησις Βερναρδάκη µικρά, Ιερά Ιστορία Βερναρδάκη µικρά, Ιερά Κατήχησις Κοραή, 

Ιερά Ιστορία Κοραή, Προσευχητάρια, Προπαίδεια, Καλλιγραφίαι, Γεροστάθης». 
319

 Ό.π., σηµ 34. 



 164

δε άτακτοι λόγω τε και έργω εις τιµωρίαν ανάλογον του αµαρτήµατος. Οι αίτιοι ζηµίας 

γινόµενοι εις τους συµµαθητάς των […] τιµωρούνται και δι’ επιστροφής ευσήµων κατά 

την δικαίαν απόφασιν του διδασκάλου. Οι µετά την έναρξιν των µαθηµάτων άνευ 

δεδικαιολογηµένης αιτίας προσερχόµενοι µαθηταί στερούνται των ευσήµων και ει ήθελον 

κριθή άξιοι αυτών[…]». 

3.6.7 Ένταση του εσωτερικού ελέγχου για την επίτευξη της αποτελεσµατικότητας 

 

Την συγκεκριµένη περίοδο, την ∆ηµογεροντία Λασιθίου φαίνεται να την 

απασχόλησε αρκετά και το θέµα της αποτελεσµατικότητας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Έτσι, θεσπίστηκε ένα αυστηρό εξεταστικό σύστηµα υπό την εποπτεία της. 

Οι εξετάσεις των δηµοτικών σχολείων γινόταν «δις του έτους, ήτοι αι µεν πρώται, 

µερικαί και καλούµεναι, την τελευταίαν εβδοµάδα της αποκρέω, αι δε την τρίτην 

εβδοµάδα του Ιουλίου, εν η αν ηµέραν ορίση η ∆ηµογεροντία.. Και αύται καλούνται 

Γενικαί ή ∆ηµόσιαι Εξετάσεις. Αι πρώται εξετάσεις γίνονται παρούσης µόνης της 

εφορίας, αι δε δεύτεραι µετά έγγραφον ειδοποίησιν εις την Αρχήν, ήτις θέλει πέµπει 

ειδικόν αυτής απεσταλµένον ίνα παρευρίσκεται εις αυτάς και επί παρουσία πάντων των 

γονέων και κηδεµόνων και των βουλοµένων να παρευρεθώσι φιλοµούσων. Προ των 

εξετάσεων ο διδάσκαλος ποιεί λόγον γενικόν περί της καταστάσεως του σχολείου και της 

προόδου των µαθητών. Η εφορεία δύναται ν’ απευθύνη διαφόρους ερωτήσεις εις τους 

εξεταζοµένους και αναζητή να µάθη ακριβώς τας δυνάµεις των µαθητών εκείνων µάλιστα 

οίτινες πρόκειται να µεταβώσιν εις την Ελληνικήν Σχολήν. Μετά το πέρας των γενικών 

εξετάσεων ο διδάσκαλος οφείλει να πέµπη εν ιδίω ελέγχω προς την ∆ηµογεροντίαν 

συνοπτικόν των εξετάσεων αποτέλεσµα, υπογεγραµµένον και υπό της Εφορείας. Εις τους 

αριστεύσαντας µαθητάς της ανωτάτης τάξεως του Σινδιδακτικού Τµήµατος δίδεται 

απολυτήριον, φέρον τον δοθέντα βαθµόν κεφαλαίοις γράµµασι και την διαγωγήν αυτού 

και επιµέλειαν και υπογεγραµµένον υπό του διδασκάλου και της Εφορείας […]»
320

. 

Η ∆ηµογεροντία, επίσης, συνέστησε για πρώτη φορά θέση Επόπτη και Συντονιστή 

των εκπαιδευτικών καταστηµάτων της Νεάπολης διορίζοντας τον καθηγητή 

Αριστοµένη Στεργιολίδη στην θέση αυτή µε την ελπίδα να συµβάλλει στην 

«επιδιόρθωσιν των κακώς κειµένων»
321

. Το σκεπτικό του διορισµού ήταν σύµφυτο µε 

                                           
320

 Α.∆.Η. Κ.Α. φακ. 1 εγγρ. 99, Κανονισµός των κατά το Τµήµα Ηρακλείου Κρήτης ιδρυθέντων 

∆ηµοτικών Σχολείων , άρθρα 58-63 
321

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ πρωτοκ. 496/1877-09-30. 
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την πρόθεση για την αποτελεσµατικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσα από την 

συστηµατοποίηση της εποπτείας και της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος
322

. Ο 

Στεργιολίδης ανέλαβε « [...] το ηθικόν τούτο βάρος» και επιδόθηκε στα καθήκοντά του. 

Ο ρόλος του ήταν συντονιστικός, εποπτικός και ελεγκτικός. Βέβαια, η θεσµοθέτηση και 

η πλήρωση της θέσης αυτής προκάλεσε, όπως ήταν αναµενόµενο, τις αντιδράσεις των 

δασκάλων, οι οποίοι είχαν συνηθίσει να αξιολογούνται µόνο κατά την διάρκεια των 

«ενιαυσίων εξετάσεων». Ένας ελληνοδιδάσκαλος, µάλιστα, σε αναφορά του προς την 

∆ηµογεροντία κατηγόρησε τον Στεργιογλίδη ότι έκανε άδικη χρήση της εξουσίας του 

και «ταράττει την σχολήν και πάντας τους συναδέλφους»
323

.  

 

3.7 Ο αυτοδιοικούµενος θεσµός των Μοναστηριακών Συνελεύσεων 

 

Την εξεταζόµενη περίοδο οι Συνελεύσεις των Μοναστηριακών Προσόδων 

εξελίσσονταν σε έναν άλλο επιτελικό αυτοδιοικούµενο θεσµό οργάνωσης της 

εκπαίδευσης αφού λάµβαναν σηµαντικές αποφάσεις αναφορικά µε την ανέγερση 

διδακτηρίων, την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων και γενικότερα την 

συντήρηση ενός εκτεταµένου και διαβαθµισµένου σχολικού δικτύου. Χαρακτηριστικό 

είναι το παρακάτω απόσπασµα από το σκεπτικό της Β΄ µοναστηριακής Συνέλευσης που 

συνήλθε στις 7 Αυγούστου 1873 στην Νεάπολη: «επειδή κύριος σκοπός των 

περισσευµάτων των µοναστηριακών προσόδων υπάρχει η διατήρησις των σχολείων, 

προπάντων όµως, η επαύξησις της παιδείας και η συντήρησις των ανωτέρων 

εκπαιδευτικών καταστηµάτων, αφού µάλιστα τας κατώτερας τάξεως σχολεία 

συντηρούνται κατά µεγάλον µέρος εκ των προσόδων των εν τοις διαφόροις χωρίοις 

κειµένης εκκλησιαστικής περιουσίας των λεγοµένων λεγάτων και αφού ως είναι 

πασίδηλον µόνη η ανωτέρα εκπαίδευσις της νεολαίας δύναται να επιφέρη τα αγαθά εν τω 

τόπω αποτελέσµατα της ηθικής και υλικής προαγωγής και επειδή η αύξησις των εν τοις 

ελλ. Σχολείοις καταταχθησοµένων µαθητών και η προβίβασις εις ανωτέρας τάξεις των 

                                           
322

 «Η ην συγκροτούµεν ∆ηµογεροντία κατανοήσασα την ανάγκην του διορισµού ∆ιευθυντού των υπό ην 

εποπτείαν αυτής υπαγοµένων εκπαιδευτικών καταστηµάτων Νεαπόλεως προς επιτήρησιν και εφαρµογήν της 

εν αυτοίς απαιτουµένης τάξεως και κοσµιότητος και βασισθείσα επί των περικοσµούντων υµάς προσόντων 

ενέκρινεν όπως αναθέση υµίν την ∆ιεύθυνσιν των καταστηµάτων τούτων, πεποιθυία ότι συνειδότες την 

ανάγκην προθύµως θέλετε αποδεχθή το ηθικόν τούτο βάρος, υποβαλλόντες ηµίν οσάκις ηθέλετε θεωρήση τι 

χρήσιµον προς επιδιόρθωσιν των κακώς κειµένων ίνα µη παρεµβάλληταί τι πρόσκοµµα εις την ευόδωσιν 

του κοινού επιδιωκοµένου ιερού σκοπού της εκπαιδεύσεως και ηθικής διαπλάσεως της εν τοις ρηθείσι 

καταστήµασι φοιτώσης νεολαίας» (Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ.πρωτοκ. 496/30-10-1877). 
323

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 536/1877-10-25. 
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αποπερατωσάντων τας σπουδάς των και της νυν υπαρχούσης δε και απαιτεί βεβαίως την 

πρόσληψιν και ετέρων ικανών ελλ. ∆ιδασκάλων και βοηθών»
324

. Για την οικονοµική 

στήριξη της εκπαίδευσης η συνέλευση αυτή αποφάσισε στην συνέχεια να διαθέσει 

σηµαντικά ποσά για την διόρθωση των ελλείψεων της ελλ. Σχολής Σητείας και την 

οικοδόµηση διδακτηρίων σε «Τσερµνιάδο και Άγ. Γεώργιο». Χάρισε ακόµη το χρέος της 

εφορίας Νεαπόλεως και ενίσχυσε επτά σχολεία του Μεραµπέλλου και έξι σχολεία της 

Ιεράπετρας κ.λ.π.  

Λίγο αργότερα στις 10,11,12,13 και 14 Μαΐου 1876 η «Γ΄ Μοναστηριακή 

Εξελεγκτική Συνέλευσις του Τµήµατος Λασηθίου συγκείµενη παρά των Θ. Επισκόπων 

Πέτρας Μελετίου, προέδρου, Αρκαδίας Γρηγορίου, Ιεράς και Σητείας Νεοφύτου, των 

∆ηµογερόντων Εµµ. Στεφανίδου, Γ. Θαλασσινού, Ι. Λυράκη, Μ. Βογλάκη, Ι. 

Παπαντωνάκη, της επαρχίας Ιεραπέτρου Ν. Φαφουτάκη, της επαρχίας Αρκαδίας Ν. 

Λουλάκη, της επαρχίας Σιτείας Ε. Παπαδάκη, των ηγουµένων των Ιερών Μονών Τοπλού, 

Φανερωµένης, Κρουσταλλένιας, Κρεµαστών, Καρδαµούτσας, ∆ωριών, Αρετίου, Κεράµου 

και Περαµπέλων» συνείλθε «εν τω καταστήµατι της ∆ηµογεροντίας του Τµήµατος 

Λασηθίου κειµένω εν τω περιβόλω της εν Νεαπόλει εκκλησίας, της επιλεγοµένης Μεγάλης 

Παναγίας»
325

 και έλαβε γενναίες αποφάσεις σχετικά µε την οικονοµική στήριξη των 

σχολείων της αρµοδιότητάς της παρά το γεγονός ότι οι αναφορές των περισσοτέρων 

ηγουµένων έκαναν λόγο για συρρίκνωση των εσόδων των µοναστηριών µετά από ζηµιές 

που υπέστησαν οι ενοικιαστές των κτηµάτων τους . Η εξελεγκτική συνέλευση κάνοντας 

απολογισµό των εσόδων και των εξόδων διαπίστωσε ότι την εξαετία από το1869 µέχρι 

και το 1875 είχαν διατεθεί για την εκπαίδευση 167654 γρ. επί συνόλου δαπανών 

810173,21 γρ. δηλαδή ποσοστό 20,6%. Για τη νέα οικονοµική περίοδο, αναφορικά µε 

την επαρχία Μεραµβέλλου, αποφασίστηκε η δαπάνη ποσών για την «σύστασιν 

γυµνασιακής τάξεως εν Νεαπόλει Μιραµπέλλου και την αγοράν των αναγκαιούντων καθ΄ 

όλον το Τµήµα διδακτικών βιβλίων δια τε τα Ελληνικά και ∆ηµοτικά Σχολεία και απονοµή 

τοιούτων εις τους απόρους µαθητάς (γρ.10000)». Αυτή ακριβώς η δωρεάν διανοµή 

βιβλίων στους άπορους µαθητές, την οποία διαπιστώσαµε και παραπάνω, συνιστούσε 

µια άλλη σηµαντική διάσταση της κοινοτικής οργάνωσης της εκπαίδευσης την 

συγκεκριµένη περίοδο. Από τότε και στο εξής τα σχετικά αιτήµατα για την δωρεάν 
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε χρονολογία 13-8-1873. 
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 «Έκθεσις Μοναστηριακής Συνελεύσως Λασιθίου», στο περ. Μύσων , τ. Ε΄, 1936, σσ. 12-35. 
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χορήγηση βιβλίων σε άπορους µαθητές καταλαµβάνουν µεγάλος µέρος του αρχειακού 

υλικού της ∆ηµογεροντίας Λασιθίου
326

. 

Με την οικονοµική στήριξη των Μοναστηριών, στα τέλη της δεκαετίας του 

1870 ο Κ. Ξανθόπουλος στην «Συνοπτική έκθεσις της πνευµατικής αναπτύξεως των 

νεωτέρων Ελλήνων»
 327

 κατέγραψε στο ∆ιαµέρισµα του Λασιθίου τη συνέχιση της 

λειτουργίας ενός εκτεταµένου και καλά οργανωµένου σχολικού δικτύου αποτελούµενου 

από 15 σχολεία µε 1090 µαθητές. Επίσης, ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 

Κωνσταντινουπόλεως, «ο πατήρ απάντων των ελληνικών συλλόγων, ο περιέπων 

ανενδότως από ηµίσεος και πλέον αιώνος τα ελληνικά γράµµατα», πιστοποίησε έναν 

ιδιαίτερα σηµαντικό αριθµό µαθητών στο Τµήµα του Λασιθίου σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες περιοχές της Κρήτης
328

. Σύµφωνα µε άλλη έκθεση της ∆ηµογεροντίας 

                                           
326

Παραθέτουµε µια χαρακτηριστική επιστολή των ∆ηµογερόντων του Καστελίου προς τον ∆ιοικητή του 

Τµήµατος Λασιθίου: «Εξοχώτατε!! 

Οι ευσεβάστως υποφαινόµενοι δηµογέροντες του Καστελίου Φουρνής αναφέροµεν υπ’όψιν της υµετέρας 

εξοχότητος ότι […] .µετά λύπης βαθυτάτης βλέποµεν να βλάπτωνται κατ’ουσίαν δύω εκ των καλλιτέρων και 

επιµελεστέρων µαθητών προβιβασθέντων κατά το ενεστώς έτος εις την εκµάθησιν των διδασκοµένων 

µαθηµάτων της Α’ ελληνικής τάξεως Νικόλαο.Καλαρχάκη και Εµµανουήλ Μαυρικάκη. Ένεκα πραγµατικής 

απορίας εις αγοράν των απαιτουµένων ελληνικών βιβλίων τουθ’όπερ και παύσονται ακουσίως της 

απωφελούς αναπτύξεως των, εάν δεν γίνη προς τους απόρους τούτους δύω παίδας επιχορήγησις χρειωδών 

βιβλίων παρά της εγχωρίου Κεντρικής ∆ηµογεροντίας. Ως προς την διανοητικήν δε µόρφωσιν των τέκνων 

του λαού γιγνώσκοντες τα φιλάνθρωπα και ευγενή αισθήµατα µεθ’ων η µουσοσκεπής Σου κορυφή 

εµφορείται εξοχώτατε ∆ιοικητά ευελπιστούντες εµφανιζόµεθα δια της ταπεινής ηµών αναφοράς µετά του 

προσήκοντος σεβασµού και καθικετεύοµεν ηµας θερµώς όπως ευαρεστηθέντες διατάξητε ει δυνατόν όπου 

δει δια να χορηγηθώσι δια την από τούδε τακτικήν φοίτησιν των ειρηµένων απορούντων µαθητων τα 

αναγκαία προς τούτοις βιβλία. δεόµενοι εκ ψυχής και καρδίας του υψίστου επί τούτω όπως επιδαψιλεύη 

αείποτε τη Σεβαστή εξοχότητι έτη πάµπολλα και κατ’ άµφω πανευδαίµονα!!!» 

327
 Κ. Ξανθοπούλου, Συνοπτική έκθεσις της πνευµατικής αναπτύξεως των νεωτέρων Ελλήνων, εν 

Κωνσταντινουπόλει 1880. 
328

 Σε έκθεση της Εκπαιδευτικής του Επιτροπής «περί της καταστάσεως της παιδείας εν ταις επαρχίαις της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας ήτις ανεγνώσθη εν τη επετείω εορτή του συλλόγου τη 13 Μαίου 1873» 

αναφέρονταν:  

«Μόλις ο σάλος ο την νήσον άπασαν διασείσας κατηναυάσθη, µόλις η ησυχία επανήλθε επί των εξαφθέντων 

πνευµάτων και συνελθόντες οι Κρήτες και ιδίως οι των ανατολικών επαρχιών ήρξαντο σκέπτεσθαι περί της 

αηθούς καταστάσεως αυτών, και του µέλλοντος των δυστυχών τέκνων των, κατενόησαν ότι το κύριον µέσον 

το ασφαλίζον την ευδαιµονίαν και το µέλλον των εθνών έστιν η ηθική και διανοητική καλλιέργεια, µετά της 

αναπτύξεως του πλούτου όστις ην και έσται ο ισχυρότερος µοχλός παντός ανθρώπου του κόσµου. Τούτω 

εφ’ω εφρόντισαν εν µεν τωΤµήµατι Ηρακλείου εκτός των εν τη πόλει εκπαιδευτικών καταστηµάτων ήτοι 

γυµνασίου αρκούντως κατηρτησµένου και αλληλοδιδακτικού και παρθεναγωγείου µετά νηπιακών, να 

συστήσωσιν εν ταις περιξ επαρχίας είκοσι δηµοτικάς σχολάς εις ας φοιτώσιν υπερ τους 1500 παίδες. 

Προσπάθειαι δε καταβάλλονται πολλαί ίνα συστηθώσι και παρθεναγωγεία και ει δυνατόν ανώτερον 

εκπαιδευτήριον δι’ου να διαδίδεται επιτυχέστερον η ανωτέρα ελληνική παιδεία. 

Ως εκ τούτου βαθεία ανοµολογείται υπό των Κρητών η προς την µητέρα Εκκλησία ευγνωµοσύνη. 

Εννοήσασαν τέλος το δίκαιον και συγκατατέθεισαν ίνα τα περισσεύµατα των προσόδων των εκείσε ιερών 

µοναστηρίων χρησιµεύωσιν αποκλειστικώς εις την εκπαίδευσιν των τέκων της δυστυχούς νήου. 

Παρατρέχοντες τας επαρχίας Μαλεβυζίου όπου υπάρχουσι 4 δηµοτικαί σχολαί ,Τεµένους όπου 3 και 

Πεδιάδος 6, και Καινουρίου 4 και Μονοφατσίου 1, ανήλθαµεν εις το Τµήµα Λασιθίου. Οι κάτοικοι του 

Τµήµατος τούτου πολλάς απονέµουσι χάριτας τω έµφρονι και φιλοµούσω διοικητή Λασιθίου Κωστάκη 
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Λασιθίου προς τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Αθηνών η «Αναγέννησις» στις πέντε 

επαρχίες του Τµήµατος Λασιθίου λειτουργούσαν στα τέλη του 1879 5 ελληνικά 

σχολεία, 3 παρθεναγωγεία και 38 δηµοτικά σχολεία. Στο Μεραµπέλλο λειτουργούσε 

ένα ελληνικό σχολείο µε 80 µαθητές, ένα παρθεναγωγείο µε 70 µαθητές και δέκα 

δηµοτικά σχολεία µε 600 µαθητές
329

 . 

 

3.8. Στατιστικά της Εκπαίδευσης 

  

Καθώς η εκπαίδευση άρχιζε να χαρακτηρίζεται από φαινόµενα πολυπλοκότητας, 

αβεβαιότητας, αλληλεξάρτησης και αστάθειας οι αρµόδιοι καλούνταν πια αρκετά συχνά 

να αποφασίζουν, αλλά κυρίως να διοικούν ή να αλλάζουν τις πολιτικές, µέσα σε µια 

ατµόσφαιρα και ένα ευρύτερο κλίµα ασάφειας και απροσδιοριστίας. Η στρατηγική 

διοίκησης τότε ως αντίληψη αντιµετώπισης των προβληµάτων του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, αλλά και των αλλαγών και καταστάσεων γενικότερα, προέκυψε από την 

ανάγκη κατανόησης των δυσκολιών και των αποτυχιών που συνήθως παρουσιάζονταν 

σε πρακτικό επίπεδο. Η ανάπτυξη των αλλαγών και των µεταρρυθµίσεων έπρεπε να 

γίνεται µέσα σε ένα πλαίσιο όπου όλα τα δεδοµένα -στατιστικά, αριθµητικά, 

παραµετρικά- αποτελούσαν µέρος µιας ευρύτερης αντίληψης µε χαρακτηριστικά 

πολυπλοκότητας και ασάφειας, η οποία δεν ενθάρρυνε πια τις γραµµικότητες, τις 

δυνατότητες στατιστικών προβλέψεων και τις απόψεις της κοινωνικής µηχανικής, ενώ, 

                                                                                                                            
Πασσά Αδοσσίδη απείρους καταβαλόντι και καταβάλοντι κόπους και προσπαθείας υπερ συστάσεως σχολών 

και παντός του εις την ανάπτυξιν των διοικουµένων υπ΄ αυτού συντελούντος. Εν Νεοχωρίον έδραν της 

επαρχίας Μιραµβέλλου υπάρχει συν της Ελληνικής και Αλληλοδιδακτική Σχολή και Παρθεναγωγείον. Εν 

όλω των τµήµατι Λασιθίου φοιτώσιν εις τα εκπαιδευτήρια 1456 µαθηταί άρρενες και µόλις 68 κοράσια 

τουθ’ όπως καταδεικνύει την εκ των Παρθεναγωγείων έλλειψιν. Η εφορεία θερµώς συνίστησεν ως 

ανγακαιότατον τον καταρτισµόν δύο τουλάχιστον αλληλοδιδακτηκών εν ταις επαρχίας Ιεραπέτρου και 

Αρκαδιας ως οι κάτοικοι πτωχότατοι έχουσι την πικρία να βλέπωσι τα τέκνα αυτών εγκαταλελειµµένα εν τη 

αγνοία ανευ παρόντος και ανευ µέλλοντος.  

Από δε της διοικήσεως Σφακίων ουδεµία ελάβοµεν είδησιν κατά το έτος τούτο. Μάτην ανεδιφήσαµεν τα 

έγγραφα, µάτην διήλθοµεν ταςω εκθέσεις. Σιγή παντού και αν δεν είχοµεν την του παρελθόντος έτους 

έκθεσιν του διοικητού Σφακίων ηθέλοµεν εικάσει ότι µετά των υλικών καταστροφών συγκατεστράφη και ο 

προς την παιδείαν ζήλος και νάρκη άπελπις κατέλαβε τους ανθρώπους εκείνους. Τελαυταίον δε ο Επίσκοπος 

άγιος Κισσάµου κ. Μισαής δι’ επιστολής αυτού αναγγέλλει ηµίν ότι κατώρθωσε να συστήση εν µεν τη 

Κισσάµω 19 σχολεία δηµοτικά και 10 εις Σέλινον. Αι πανταχόθεν υψούµεναι φωναί και αι πανταχόθεν 

ακουόµεναι επικλήσεις και αι δεήσεις και τα δάκρυα υπερ της παιδείας µαρτυρούσι ότι ζη έτι εν ταις 

καρδίαις ηµών ο ηθικός εκείνος γίγας ο φωτίσας και εξευγενίσας τον κόσµον. Ζη και θέλει ζήσει εν όσω εξ 

απαλών ονύχων ηχεί εν ταις ωσί και τη καρδία ηµών το Οµηρικόν Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έµµεναι 

άλλων/ Μηδέ γένος πατέρων αισχυνέµεν οιπερ άριστοι». Σύγγραµµα περιοδικόν του εν 

Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, Τόµος Ζ, εν Κωνταντινουπόλει 1874. 
329

 Α.∆.Λ. έγγραφο µε α.π. 854 27-11-1879. 
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αντίθετα, αναδείκνυε τις διαστάσεις της δυναµικότητας των συστηµάτων, τα 

εναλλακτικά σενάρια και τις αναστοχαστικές διαδικασίες και πράξεις
330

. Έτσι, τόσο η 

∆ηµογεροντία Λασιθίου όσο και η διοίκηση του Τµήµατος Λασιθίου άρχισαν πια να 

συντάσσουν και να χρησιµοποιούν λεπτοµερείς εκθέσεις για την κατάσταση της 

εκπαίδευσης. Στις εκθέσεις αυτές περιέχονταν πλήθος στατιστικών στοιχείων 

αναφορικά µε τον αριθµό τω σχολείων και των µαθητών, τα ονόµατα των δασκάλων 

και τους µισθούς τους, τους πόρους των σχολείων και το κόστος λειτουργίας τους, που 

διαφωτίζουν την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο διαµέρισµα του 

Λασιθίου.  

Μια τέτοια έκθεση συντάχθηκε το 1876 «περί της εν γένει καταστάσεως, των εν 

ταις επαρχίαις Μεραµβέλλου, Λασηθίου, Σητείας, Ιεραπέτρου και Αρκαδίας 

λειτουργούντων Χριστιανικών Σχολείων». Σύµφωνα µε την έκθεση
331

 «εν τη επαρχία 

Μεραµβέλλου υπάρχουν, προκόπτοντα άπαντα καθ’ ο επιτηρούµενα παρά της Κεντρικής 

Εκπαιδευτικής Εφορείας, τα εξείς σχολεία α) εν Νεαπόλει: ένα σχολαρχείον συγκείµενον 

εκ 3 τάξεων και της Α΄ γυµνασιακής. Μαθηταί 80, ένα ∆ηµοτικό Σχολείο. Μαθηταί 100, 

ένα Παρθεναγωγείον. µαθηταί 40. β) Εν Βουλισµένη: ένα ∆ηµοτικόν. Μαθηταί 25. γ) Εν 

Μιλάτω: ένα ∆ηµοτικόν. Μαθηταί 40. ε) Εν Φουρνή: ένα ∆ηµοτικόν. Μαθηταί 70. ζ) Εν 

Χουµεριάκο: ένα ∆ηµοτικόν. Μαθηταί 85. η) Εν Κριτσά: ένα ∆ηµοτικόν. Μαθηταί 100. 

θ)Εν Πρίνα: ένα ∆ηµοτικόν. Μαθηταί 40. ι)εν Βραχασίω: εν ∆ηµοτικόν. Μαθηταί 80. 

Σύνολο µαθητών 660». 

Στα σχολεία αυτά δίδασκαν οι παρακάτω δάσκαλοι:  

Στο σχολαρχείο: ο Νικηφόρος Αρχιµανδρίτης, δάσκαλος της Λατινικής της Ελληνικής 

και των θρησκευτικών «υπό µισθόν γρόσα 12000», ο Σεραφείµ Φωκάς δάσκαλος της 

Γαλλικής και της Ελληνικής «υπό µισθόν 9000 γρόσα», ο Μύρων Νιωτάκης, δάσκαλος 

της ελληνικής «υπό µισθόν 6000 γρόσα»,ο Αβραάµ Λευκόχειρ, δάσκαλος της Τουρκικής 

«υπό µισθόν γρ. 4200», ο Νικόλαος Μπίστης, δάσκαλος των µαθηµατικών «υπό µισθόν 

γρ 4000» 

Στο ∆ηµοτικό Σχολείο Νεαπόλεως: ο Παναγιώτης Πάντος «υπό µισθόν 5000 γρ». 

Στο Παρθεναγωγείο: η Αικατερίνη Πεδιωτίδη «υπό µισθόν γρ 3000». 

Στη Βουλισµένη: ο Γεώργιος Τυράκης «υπό µισθόν γρ 1500». 
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 Παπούλιας ∆ηµ., Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και αλλαγών, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2002. 
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 Βουρλα΄κης Αριστ., « Η πρώτη οργάνωσις της εκπαιδεύσεως στην Ανατ. Κρήτη», στο περ. Αµάλθεια, 

τ. Η΄, τεύχ. 31, σσ. 165-171. 
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Στο Βραχάσι: ο Κωνσταντίνος Ζωγράφος «υπό µισθόν 2100 γρ.». 

Στη Μίλατο: ο Νικόλαος Ζωγράφος «υπό µισθόν 1600 γρ». 

Στη Φουρνή: ο Γεώργιος Σταράκης «υπό µισθόν γρ 3400». 

Στο Χουµεριάκο: ο Γρηγόριος Αρχιµανδρίτης «υπό µισθόν 3500 γρ.».  

Στην Κριτσά: ο Νικόλαος Νικολετάκης «υπό µισθόν 3500 γρ»  

Στην Πρίνα: ο Γεώργιος Καπαράκης «υπό µισθόν γρ 1500». 

Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση: «διευθύνονται τα ειρηµένα δια την εξέλεγξιν των 

διδασκόντων και τον διορισµόν αυτών και  δια την πληρωµήν των µισθών και των 

λοιπών εξόδων το µεν Σχολαρχείον παρά της Κεντρικής ∆ηµογεροντίας, τα δε λοιπά παρά 

των ειδικών της πόλεως και εκάστου χωρίου Εφορειών. Εισοδήµατα ίδια ουδεµία των 

ανωτέρω σχολών έχει, διατηρούνται αύται ως εξής, ήτοι το µεν σχολαρχείον εκ των 

συνδροµών των Μοναστηρίων της Επαρχίας Μεραµβέλλου, άτινα χορηγούσι κατ’ έτος 

περίπου 45000 γροσίων δια τους ανωτέρω τακτικούς µισθούς των διδασκάλων και 

διάφορα έξοδα και άτινα ανήγειρον εκ βάθρων και τα υπάρχοντα δηµόσια σχολεία. Το εν 

Νεαπόλει ∆ηµοτικόν και το Παρθεναγωγείον εκ των συνδροµών των αφιερωθέντων κατά 

καιρούς ταις εν Νεαπόλει Εκκλησίαις ακινήτων κτηµάτων. Αλλά µη επαρκουσών των 

προσόδων των κτηµάτων τούτων εις την πληροµήν των µισθών των διδασκάλων και 

λοιπών εξόδων ή Χριστιανική κοινότης Νεαπόλεως ευρίσκεται καταχρεωµένη. Και τα εν 

τοις χωρίοις κείµενα Σχολεία εκ των εκκλησιαστικών κτηµάτων και των ιδιωτικών 

συνδροµών συντηρούνται. Ουδεµία κοινότης συντηρούσα Σχολείον απαντά τα έξοδα της 

τακτικής συντηρήσεως αυτού και κατ’ έτος ευρίσκει έλλειµµα και ουδέποτε περίσσευµα». 

Και η έκθεση συνεχίζει: «Παλαιά ερειπωµένα σχολεία δεν υπάρχουσιν εν 

Μεραµβέλλω, άπαντα είναι νέα. Τα µη εισέτι αποπερατωθέντα εισί το ∆ηµοτικόν του 

χωρίου Μιλάτου και το της Ελούνδος, ένεκα ελλείψεως πόρων και συνεπώς οι 

µαθητευόµενοι διδάσκονται εν οικία ή εν Εκκλησία όλως ακαταλλήλω τω σκοπώ. Προς 

εντελή δε αποπεράτωσιν των σχολών τούτων απαιτούνται από 12 µέχρι 15 χιλιάδες 

γρόσα. Προς δε υπάρχει ανάγκη συστάσεως εισέ τι νέων ∆ηµοτικών Σχολείων εις τα εξής 

χωρία: εις το χωρίον Λίµνες και Λούµα ή Πιναίς. ∆υνατόν να συστηθή έκαστον µε γρ. 

4000 δια την οικοδοµήν άπαξ και δια παντός και µε γρόσα 2000 κατ’ έτος δια την 

µισθοδοσίαν του διδασκάλου, εις έκαστον δε των σχολείων τούτων θα συνέλθωσι 50-60 

µαθηταί. Εάν υπήρχε αντίκρισµα περί της συστάσεως τούτων µέχρι σήµερον ήθελον 

υπάρχει και ταύτα εν ενεργεία, αλλ’ ένεκα της πτωχείας των κατοίκων υπάρχει η έλλειψις 
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αύτη. Μισθοί των διδασκάλων των δηµοτικών σχολείων προσφέρονται αναλόγως της 

σπουδής και της ικανότητος εκάστου, ήτοι από δυο µέχρι πέντε χιλιάδες γρόσα κατ’ έτος». 

Στην επαρχία Λασηθίου λειτουργούσαν, σύµφωνα µε την ίδια έκθεση τα εξής 

σχολεία: «εν Χωρίω Ψυχρώ 1 αλληλοδιδακτικόν, όπερ ανηγέρθη ετελειοποιήθη και 

συντηρείται δι’ εξόδων του εκ του αυτού χωρίου ορµωµένου Αντωνίου Παπαδάκη, 

φοιτώσι δ΄ εν αυτώ περί τους 60 µαθηταί υπό την διδασκαλίαν του Αντ. Βοραδάκη. Εν 

χωρίω Τζερµιάδω όµοιον αλληλοδιδακτικόν συντηρούµενον παρά των κατοίκων του 

χωρίου εκείνου, εν ο διδάσκει ο Εµµ. Κυπριωτάκης µε µισθόν 2500 γρ. περί τους 50 

µαθητάς. Ούτε εν Λασηθίω υπάρχουν ηρειπωµένα σχολεία. Υπάρχει δε αναγκαία εισέτι η 

σύστασις σχολείων τουλάχιστον εν τοις χωρίοις Άγιος Γεώργιος και Άγιος Κωνσταντίνος 

εν οις και εν οικίαις εδιδάσκοντο τα κοινά λεγόµενα γράµµατα, αλλ’ ένεκα ελλείψεως 

πόρων παρητήθησαν οι κάτοικοι τούτων». 

Στην επαρχία Σητείας η έκθεση διαπίστωσε την ύπαρξη των παρακάτω 

σχολείων: «εν Λιµένι 1 ανώτερον εκπαιδευτήριον της Ελληνικής γλώσσης, εν Λιθίναις 1 

δηµοτικόν, εν Πεύκοις 1 δηµοτικόν, εν Στραβοδοξάρη 1 δηµοτικόν, εν Μουλιανά 1 

δηµοτικόν, εν Καρύδι 1 δηµοτικόν, εν Ζήρω 1 δηµοτικόν, εν Ορνώ 1 δηµοτικόν, εν Ρούση 

Εκκλησία 1 δηµοτικόν, εν Ζάκρω 1 δηµοτικόν, εν Σκοπή 1 δηµοτικόν, εν Τρουλωτή 1 

δηµοτικόν, εν Λάστρω 1 δηµοτικόν. Εκ των ανωτέρω το µεν Ελληνικόν συντηρείται εκ 

συνδροµής της Ιεράς Μονής Τοπλού, τα δε ∆ηµοτικά εκ των κατοίκων». 

Στην επαρχία Ιεραπέτρου υπήρχαν τα εξής σχολεία: «εν Ιεραπέτρω 1 ανώτερον 

εκπαιδευτήριον της Ελληνικής, Λατινικής και Γαλλικής, 1 δηµοτικόν,1 παρθεναγωγείον, 

εν Χωρίω Βασιλική 1 δηµοτικόν, εν Αγίω Ιωάννη 1 δηµοτικόν, εν Κάτω Χωρίω 1 

δηµοτικόν, εν Κεντρί 1 δηµοτικόν, εν Μεσελέροις 1 δηµοτικόν, εν Κεντρί 1 δηµοτικόν, εν 

Καβουσίω 1 δηµοτικόν. Εκτός των εν Ιεραπέτρω, Κάτω Χωρίω και Καβουσίω 

υπαρχόντων οικοδοµηµένων επί τούτω σχολείων, τα γράµµατα εν τοις λοιποίς χωρίοις 

διδάσκονται εν οικίαις µε ενοίκιον». 

Ας σηµειωθεί ότι ο ∆ιοικητής Λασιθίου είχε αναπέµψει προηγούµενη έκθεση 

της ∆ηµογεροντίας «επειδή δεν διασαφηνίζονταν τα εξής δύο αντικείµενα, τουτέστιν ο 

αριθµός των φοιτώντων εις έκαστον σχολείον µαθητών και αντιµισθίας των διδασκάλων, 

συµφώνως προς την έννοιαν των εκ της Σεβαστής Νοµαρχίας σταλεισών σχετικών 

οδηγιών»
332

. 
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 76/20-2-1876. 
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4. Η περίοδος µετά τη Σύµβαση της Χαλέπας 

 4.1. Ιστορικό πλαίσιο- Σύµβαση της Χαλέπας 

 

Στην πορεία του χρόνου, ο Οργανικός Νόµος ο οποίος είχε δηµιουργήσει τις 

παραπάνω ιδιαίτερα θετικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την οργάνωση ενός 

στοιχειώδους σχολικού δικτύου στην περιοχή σύντοµα έπαψε να ισχύει ουσιαστικά 

καθώς καταπατούνταν συστηµατικά τα κυριότερα άρθρα του. Η Πύλη έστελνε στην 

Κρήτη ως Γενικούς ∆ιοικητές µουσουλµάνους στρατιωτικούς, εχθρούς κάθε 

µεταρρύθµισης. Εκτός τούτου, και η ίδια η Οθωµανική Αυτοκρατορία από το έτος 1871 

και µετά πέρασε σε µια περίοδο πολιτικής αστάθειας κατά την οποία ισχυροποιήθηκε 

το κίνηµα του πανισλαµισµού, το οποίο ήταν αντίθετο σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής 

φιλελεύθερων αρχών στο διοικητικό σύστηµα της Αυτοκρατορίας. Στην Κρήτη φορέας 

της αντίδρασης υπήρξε το ισχυρό κόµµα των Μπέηδων, που εναντιώνονταν σταθερά 

στην εξίσωση χριστιανών και µουσουλµάνων. Εξαιτίας των παλινδροµήσεων αυτών, ο 

τοπικός χριστιανικός πληθυσµός µε την επισιτιστική αρωγή των µοναστηριών 

επαναστάτησε και πάλι το έτος 1877 ενώ η Τουρκία βρισκόταν περιπλεγµένη σε νέο 

πόλεµο µε την Ρωσία
333

. Η επανάσταση επέφερε για µια ακόµη φορά την «ανατροπήν 

του καθεστώτος ως εκ του οποίου διαλυθείσης της ∆ηµογεροντίας διελύθησαν κατά 

λόγους φυσικούς και τα υπ’ αυτής εξαρτώµενα εκπαιδευτικά καταστήµατα»
334

. Κάτω από 

την πίεση που ασκήθηκε τότε, η Πύλη προτίµησε, µε υπόδειξη της Αγγλίας, να 

καταφύγει και πάλι στην πολιτική του συµβιβασµού και των υποσχέσεων προτείνοντας 

νέες παραχωρήσεις και προνόµια στα πλαίσια του Οργανικού Νόµου.  

Τον Οκτώβριο του 1878 υπογράφηκε τελικά η Σύµβαση της Χαλέπας µε την οποία 

επικυρώνονταν τα προηγούµενα προνόµια και διευρύνονταν τα δικαιώµατα των 

χριστιανών ενώ, επίσης, προβλεύθηκε η δηµιουργία Κρητικής Βουλής µε την 

                                           
333

 Κωφός, Ε., «Ο ρωσοτουρκικός πόλεµος και η πολιτική της οικουµενικής κυβερνήσεως» στο Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1977, τ. 13, σσ. 326-330.  
334

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 1881-07-08/387/552/2. 
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εγκατάσταση ενός «κοινοβουλευτικού» συστήµατος τοπικής αυτοδιοίκησης
335

, η 

ανάθεση της Γενικής ∆ιοίκησης ακόµη και σε χριστιανό διοικητή καθώς και η ειδική 

µέριµνα για την παιδεία, καθώς επιτράπηκε «η εν τη Νήσω σύστασις φιλεκπαιδευτικών 

συλλόγων, τυπογραφείων και η έκδοσις εφηµερίδων, συµφώνως τοις κειµένοις Νόµοις 

του Κράτους». Επίσης, οµαλοποιήθηκε και πάλι η διαδικασία διάθεσης δηµοσίων 

πιστώσεων για «την σύστασιν εκπαιδευτικών καταστηµάτων»
336

. Η Σύµβαση της 

Χαλέπας έθεσε τις βάσεις για την ηµιαυτονοµία του νησιού και την σύσταση ενός 

κεντρικού κρατικού µορφώµατος το οποίο θα αναλάµβανε µε δραστήριο πια τρόπο την 

διαχείριση σηµαντικών ζητηµάτων τα οποία µέχρι τότε ήταν στα χέρια 

αυτοδιοικούµενων τοπικών οργανισµών, όπως τα δηµόσια έργα, η εκπαίδευση κ.λ.π. 

Σύµφωνα, εξάλλου, µε το 13
ο
 άρθρο της Σύµβασης «αφαιρουµένων των δαπανών της 

τοπικής αρχής εκ των εισοδηµάτων της νήσου, το ήµισυ του καθαρού περισσεύµατος 

θέλει αποστέλλεσθαι εις το αυτοκρ. ταµείον, το δ’ άλλο ήµισυ θέλει δαπανάσθαι εις 

επιτόπια έργα δηµοσίου ωφελείας, ήτοι 1
ον

 εις την διοργάνωσιν των φυλακών, 2
ον

 εις την 

σύστασιν εκπαιδευτικών καταστηµάτων, 3
ον

 εις τον σχηµατισµόν νοσοκοµείων και 4
ον

 εις 

την κατασκευήν και επισκευήν δρόµων και λιµένων. Τα έργα ταύτα θέλουν συζητείσθαι 

και ψηφίζεσθαι υπό της Γεν. Συνελεύσεως»
337

.  

 

4.2 Σύσταση Κεντρικής Εκπαιδευτικής Εφορείας 

 

Η ∆ηµογεροντία Λασιθίου, προσπαθώντας να προλάβει τις εξελίξεις στον τοµέα 

εποπτείας της εκπαίδευσης, ο τρόπος άσκησης της οποίας δεχόταν σφοδρές επικρίσεις, 

και ενόψει της ισχυροποίησης της Κεντρικής ∆ιοίκησης, προχώρησε όχι µόνο στην 

επανασύσταση
338

 των τοπικών εφορειών των σχολείων οι οποίες είχαν διαλυθεί κατά 

τον χρόνο της επανάστασης, αλλά επιπλέον προέβη σε µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού 

του συστήµατος εποπτείας της εκπαίδευσης µε την σύσταση ενός οργάνου στο οποίο 

προσπάθησε να προσδώσει και κάποιον τεχνοκρατικό χαρακτήρα: την Κεντρική 

Εκπαιδευτική Εφορεία. Στην Εφορεία αυτή ανατέθηκε «η άµεσος εποπτεία, επίβλεψις 

και τακτοποίησις των υπό την δικαιοδοσίαν αυτής υπαγοµένων εκπαιδευτικών 

                                           
335

 Παπαµανουσάκης Σ., «Κρήτη: 1897-1898. Από την επανάσταση στο κράτος», στο Η τελευταία φάση 

του Κρητικού Ζητήµατος, (επιµ. Θ. ∆ετοράκης-Α.  Καλοκαρινός, Ηράκλειο 2001, σελ. 188. 
336

 Κρητικού κώδικος τεύχος πρώτον…, ό.π., σελ. 138. 
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 Ό.π.  
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ 117/30-11-1878.  
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Καταστηµάτων»
339

. Στις ειδικότερες αρµοδιότητες
340

 της εφορίας αυτής 

συγκαταλέγονταν η µελέτη των αξιολογικών εκθέσεων των εξεταστών, η επιλογή και ο 

διορισµός των δασκάλων, η σύναψη συµφωνιών µισθοδοσίας τους, η σύνταξη των 

προγραµµάτων σπουδών κ.λ.π.
341

. Πρώτα µέλη της εφορίας αυτής εξελέγησαν οι: 

Αριστείδης, Αβραάµ Λευκόχειρ, ∆ράκος Σφακιανάκης, Σπυρίδων Ζαφυράκης, Ανδρέας 

Παρασυράκης, Νικόλαος Λουκάκης και Μιχαηλ Παναγιωτάκης
342

.  

Τα κλείσιµο της δεκαετίας του 1870 βρίκε, σύµφωνα µε έκθεση της 

∆ηµογεροντίας προς τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο «Η Αναγέννησις», στο διαµέρισµα 

Λασιθίου το παρακάτω σχολικό δίκτυο: 

                                           
339

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 1879-8-16/584. Στα βασικότερα καθήκοντά της η Εφορία αυτή, 

σύµφωνα µε απόφαση της ∆ηµογεροντίας Λασιθίου, είχε: «την επισταµένην µελέτην των συνηµµένων ώδε 

εκθέσεων των αποσταλέντων εφέτος εις τα διάφορα ελληνικά σχολεία εξεταστών επί τη βάσει των οποίων 

εκθέσεων θέλουσιν ορισθή αι τάξεις ήτηνες θα συσταθώσι κατά τον νέον σχολικόν έτος εις τα ειρηµένα 

σχολεία, και η εφικτή επανόρθωσις των κακώς κειµένων, Β) την εκλογήν και τον διορισµόν του 

προσωπικού των διδασκάλων, οίτινες θέλουσι κριθή αρµόδιοι και επαρκείς δια να διδάξωσιν εις τα 

ειρηµένα σχολεία εφέτος. Γ) την συµφωνίαν της µισθοδοσίας αυτών αναλόγως των πόρων ους δύναται 

προς τον σκοπόν τούτον να διαθέση το µοναστηριακόν ταµείον δ) την σύνταξιν προγράµµατος των 

µαθηµάτων άτινα οφείλουσι να διδάξωσι οι διορισθησόµενοι διδάσκαλοι οµοιοµόρφως καθ’ άπαντα τα 

σχολεία και Ε) την µελέτην και την λήψιν των απαιτουµένων µέτρων προς βελτίωσιν των σχολείων».  

 
340

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ, 720/16-8-1879. 
341

 Την περίοδο αυτή στην Ελληνική Σχολή Νεαπόλεως διδάσκονταν τα παρακάτω µαθήµατα. 

«Τάξις Γ΄: Ελλληνικά, Μαθηµατικά, Γαλλικά, Ιερά Ιστορία, Ιστορία, Μαθηµατική Γεωγραφία 

Τάξις Β΄: Ελληνικά, Μαθηµατικά, Ιερά Ιστορία, Ιστορία, Γεωγραφία 

Τάξις Α΄: Ελληνικά, Μαθηµατικά, γεωγραφία, Ιερά ιστορία», Α.∆.Λ. έγγραφο χ.α.π. 13-3-1880. 
 
342

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ 584/16-8-1879. Περί διορισµού Κεντρικής Εκπαιδευτικής 

Εφορείας 

Πρακτικόν Συνεδριάσεως 

Η Χριστιανική ∆ηµογεροντία του Τµήµατος λασιθίου συγκείµενη παρά του επισκόπου Πέτρας Μελετίου 

προέδρου, των ∆ηµογερόντων κ. Κοζυράκη, Ι. Περακάκη και Ι. Βατσάκη και του γραµµατέως ∆. Πεδιώτου 

Συνελθούσα εις έκτακτον συνεδρίασιν εν τω Καταστήµατι αυτής κειµένω εν Νεάπολει Μεραµβέλλου εντός 

του περιβόλου της Εκκλησίας της Μεγάλης Παναγίας σήµερον την δωδεκάτην του µηνός Αυγούστου του 

χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδοµικοστού εννάτου έτους ηµέρα της εβδοµάδος Κυριακή Π.Μ. λαβούσα υπ’ 

όψει την ανάγκην της συστάσεως Κεντρικής Εκπαιδευτικής Εφορείας εν τη έδρα αυτής εις ην ανατεθή η 

άµεσος εποπτεία, επίβλεψις και τακτοποίησις των υπό την δικαιοδοσίαν αυτής υπαγοµένων εκπαιδευτικών 

Καταστηµάτων, και σκεφθήσα ότι η Εφορεία αύτη δέον να απαρτίζηται εκ µελών εχόντων ανάλογον 

παιδείαν και πείρα προς επιτυχή διεξαγωγήν του υπαγορευθέντος την σύστασιν αυτής σκοπούς 

Αποφασίζει από κοινού οµοφώνως 

Εκλέγη και διορίζη µέλη της εν λογω Εφορείας τους αξιοτίµους Κυρίους Αριστείδην ∆ρακάκην 

αρχιγραµµατέα της ∆ιοικήσεως, Αβραάµ Λευχόχειρα και ∆ράκον Σφακιανάκην γραµµατέα του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, Σπυρίδωνα Ζαφυράκην αρχιγραµµατέα της Χρ. Ορφ. Τραπέζης και Ανδρέα Παρασυράκην 

αρχιγραµµατέα του Πρωτοδικείου του Τµήµατος Λασιθίου και Νικόλαον Παναγιωτάκην συµβολαιογράφον 

Παραγγέλει εις το γραφείον αυτής όπως επιµελειθή να κοινοποιήση την προκειµένη εκλογή προς τος 

ειρηµένους Κυρίους Εφόρους 

Εγένετο αυθηµερόν 

Ο Πρόεδρος Οι ∆ηµογέροντες. 
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«Επαρχία Μεραµβέλλου: 1 Ελλ. Σχολείον περιλαµβάνον και τας τρεις ελλην. 

τάξεις µε µαθητάς 80. 1 Παρθεναγωγείον µε µαθητρίας 70 και 10 ∆ηµοτικά Σχολεία µε 

µαθητάς 600. 

Επαρχία Λασιθίου: 1 Ελλην. Σχολείον περιλαµβάνον τας δύο µόνον κατωτέρας 

τάξεις µε µαθητάς 20 και 4 ∆ηµοτικά Σχολεία µε µαθητάς 200. 

Επαρχία Ιεραπέτρου: 1 Ελλην. Σχολείον περιλαµβάνον τας δύο οµοίως 

κατωτέρας τάξεις µε µαθητάς 40, 1 Παρθεναγωγείον µε 50 µαθητρίας και 7 ∆ηµοτικά 

Σχολεία µε 400 µαθητάς. 

Επαρχία Σιτείας: 1 Ελλην. Σχολείον περιλαµβάνον και τας τρεις τάξεις µε 

µαθητάς 40, 1 Παρθεναγωγείον µε µαθητρίας 30 και 11 ∆ηµοτικά Σχολεία µε µαθητάς 

550»
343

. 

Η έκθεση στη συνέχεια µας δίνει σηµαντικές πληροφορίες αναφορικά µε την 

δεινή οικονοµική κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήµατος η οποία οφειλόταν στην 

µείωση των µοναστηριακών προσόδων και προδίκαζε την επέµβαση της κεντρικής 

εξουσίας στο εκπαιδευτικό σύστηµα: 

«εκ των εκπαιδευτικών τούτων καταστηµάτων τα µεν Ελλην. Σχολεία και 

Παρθεναγωγεία διατηρεί η ην αποτελούµεν ∆ηµογεροντία µετά µεγάλης δυσκολίας 

εξοικονοµούσα τα προς τον σκοπόν τούτον απαιτούµενα µέσα εκ του Ταµείου των υπό την 

εποπτείαν των διατελουσών Ιερών Μονών. Τα δε δηµοτικά διατηρούσιν οι κάτοικοι ως 

επί το πλείστον δια συνδροµών των και δια των προσόδων των εκκλησιών των χωρίων 

των, αλλ΄ επειδή οι κάτοικοι ως επί το πλείστον είναι πτωχοί, αι δε εκκλησίαι δεν έχουν 

αρκούντα εισοδήµατα δια να επαρκέσωσιν εις την δαπάνην της διατηρήσεως των 

σχολείων πολλάκις αναγκάζονται να κλείωσιν αυτά επί πολύν χρόνο ως ήδη διατελούσι 

κλειστά δια λόγους τούτους τα σχολεία της Ελούνδας και Λούµα, Πρίνας, Λάστρου, 

Συκολόγου κ.λ.π. 

Εκ τοιούτων συνάγεται ότι πάντα τα εν ταις επαρχίαις ηµών ανώτερα και 

κατώτερα εκπαιδευτήρια αλλ’ εξαιρέτως τα κατώτερα έχουσιν απόλυτον ανάγκην 

εκτάκτου συνδροµής και βοηθείας προς διατήρησίν των. Πλην δε τούτων και οι µαθηταί 

όντες πτωχοί και µη δυνάµενοι να αγοράσωσιν τα αναγκαιούντα αυτοίς βιβλία 

αναγκάζονται πολλάκις να διακόπτωσιν τας σπουδάς των, δια τούτο έχουσι και ούτοι 

ανάγκην συνδροµής δια της παροχής δωρεάν βιβλίων». 
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Η αδυναµία των µοναστηριακών προσόδων να καλύψουν αποτελεσµατικά τις 

οικονοµικές ανάγκες της εκπαίδευσης ανάγκασε τότε την Κεντρική ∆ιοίκηση να 

επέµβει δυναµικά στον εκπαιδευτικό χώρο ορίζοντας στα άρθρα 32, 33 και 34 του 

νόµου περί δηµοτικής φορολογίας ειδικές σχετικές υποχρεώσεις προς του ∆ήµους: «εις 

τον προϋπολογισµόν εκάστου έτους το δηµοτικό συµβούλιον ορίζει ποσόν τι αναλόγως 

των αναγκών και των εισοδηµάτων του δήµου δια την δηµοτικήν παιδείαν. Το ποσόν 

τούτο διανέµεται εις τους µικτούς δήµους µεταξύ Οθωµανών και Χριστιανών κατοίκων 

αναλόγως του ποσού το οποίον συνεισέφερεν εκάστη κοινότητα εις το δηµόσιον ταµείον. 

Ο επί των οικοδοµών και επιτηδευµάτων δηµοτικός φόρος διατίθεται επίσης ολόκληρος 

δια την παιδείαν, κατά αναλογίαν την οποίαν ορίζει το προηγούµενο άρθρον». Η 

διαχείριση όµως αυτών των φόρων δεν ανατέθηκε στους ∆ήµους καθόσον ορίστηκε ότι 

«το δια την παιδείαν οριζόµενον ποσόν παραδίδεται εις εφορίαν εκλεγµένην παρά των 

δηµοτών εκάστου θρησκεύµατος, ήτις διαχειρίζεται το ποσόν αυτό ανεξαρτήτως 

υποχρεούµενη µόνον να δώση εις το τέλος του έτους λογαριασµόν της διαχειρήσεώς της 

εις το δηµοτικόν συµβούλιον». Εκτός αυτού και η ίδια η Γενική Συνέλευση ψήφισε 

δασµούς υπέρ της παιδείας σε κεντρικό επίπεδο τους οποίους θα διαχειριζόταν η 

Κεντρική ∆ιοίκηση «αποκλειστικώς υπέρ της δηµοσίας εκπαιδεύσεως»
344

.  

 

4.3 Πρώτος εκπαιδευτικός Νόµος 

 

 Η Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης στο αµέσως επόµενο διάστηµα φαίνεται ότι είχε 

πάρει τις αποφάσεις της αναφορικά µε την οργάνωση και την εποπτεία της εκπαίδευσης 

κάτω από τον έλεγχό της. Η λειτουργία της Τµηµατικής Εκπαιδευτικής Εφορείας, 

άλλωστε την οποία είχε συστήσει η ∆ηµογεροντία Λασιθίου παρέµεινε µόνο στα 

χαρτιά. Από το αρχειακό υλικό δεν προκύπτει καµιά ενέργειά της. Παρά την σύσταση 

της Τµηµατικής Εκπαιδευτικής Εφορείας, η ∆ηµογεροντία εξακολουθούσε να 

συγκεντρώνει πάνω της σε επίπεδο διαµερίσµατος την εκπαιδευτική εξουσία αναφορικά 

µε τις προσλήψεις και τις τοποθετήσεις του διδακτικού προσωπικού υπενθυµίζοντας 

στην Εφορεία Σητείας ότι «επειδή ουδεµία εφορία έχει δικαίωµα να διορίζη και 

συµφωνή απ’ ευθείας διδασκάλους πληρωνοµένους παρά της ην αποτελούµεν 

∆ηµογεροντίας, αλλ’ αυτή η ∆ηµογεροντία ευρίσκει και συµφωνεί τα αρµόδια πρόσωπα 
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άτινα κατόπιν διορίζει και αποστέλλει εις τας οικείας θέσεις, δια τούτο µη δυνάµενοι να 

αναγνωρίσωµεν ως έγκυρον γενοµένη εν αγνοία της ∆ηµογεροντίας συµφωνίαν και τον 

διορισµόν της διδασκαλίσσης, προλαµβάνοµεν να γνωστοποιήσωµεν δια της υµετέρας 

αιδεσιµότητος τη εν λόγω εφορία περί τούτου ίνα µη εγείρη κατόπιν µαταίας αξιώσεις και 

απαιτήσεις, διότι η ∆ηµογεροντία δεν εννοεί να χορηγήση ουδ’ οβολόν δια µισθοδοσίαν 

διδασκάλου της οποίας αγνοεί την αξίαν και ικανότητα»
345

.  

Η ουσιαστική άσκηση της εποπτείας της εκπαίδευσης και πάλι µέσω της 

∆ηµογεροντίας θεωρήθηκε από τη Γενική ∆ιοίκηση ότι ασκούσε ιδιαίτερα αρνητική 

επίδραση στο εκπαιδευτικό σύστηµα
346

. Για να εξακριβώσει την κατάσταση η οποία 

επικρατούσε στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και για να δηλώσει την πρόθεσή της για 

ανάληψη εκ µέρους της εκπαιδευτικής πολιτικής παρέκαµψε την ∆ηµογεροντία και 

έστειλε προς την ∆ιοίκηση Λασιθίου «υπόδειγµα στατιστικούς πίνακος προς τον οποίο 

εντέλεσθε να καταστρώσητε πλήρη και λεπτοµερή στατιστικήν των εν τη περιφερεία υµών 

σχολείων και υποβάλητε εις την Γεν. ∆ιοίκησιν εντός µηνός το πολύ από της λήψεως της 

παρούσης εγκυκλίου µεθ’ όλων των αναγκαίων ειδικών πληροφοριών τα οποίας ηθέλατε 

συλλέξη επί τη ευκαιρία ταύτη περί της εν γένει καταστάσεως της δηµοσίας εκπαιδεύσεως 

καθώς και των παρατηρήσεων τα οποίας ηθέλατε νοµίσει αναγκαίον να επιφέρητε επί του 

αντικειµένου τούτου»
347

.  

Τον αποκλειστικό και ουσιαστικό έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την 

∆ηµογεροντία προσπάθησε να τον ανατρέψει η Γενική ∆ιοίκηση εισάγοντας το έτος 

1881 στη Βουλή «Νοµοσχέδιον περί ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» το οποίο όµως τελικά δεν 

ψηφίστηκε επειδή το βουλευτικό σώµα αν και επιθυµούσε την δηµιουργία ενός πιο 

σύγχρονου θεσµικού πλαισίου οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης «εύρεν τούτο 

ότι συνεκέντρου όλην την διεύθυνσιν των σχολείων εις την Γενικήν ∆ιοίκησιν, και δεν 

ενέκρινεν αυτό»
348

. Έτσι, λοιπόν, ανατέθηκε στον Αντώνιο Μιχελιδάκη και τον Αντώνιο 

Βορεάδη, φοιτητή τότε και έπειτα γυµνασιάρχη Νεαπόλεως, η σύνταξη ενός νέου 

εκπαιδευτικού νοµοσχεδίου. Το νοµοσχέδιο αυτό απετέλεσε λίγο αργότερα τον πρώτο 
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ, 114/1-3-1879. 
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Νόµο «περί παιδείας»
 349

, ο οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο του 1881 από την Γενική 

Συνέλευση και ο οποίος αν και δεν επέφερε µια υψηλού επιπέδου συγκέντρωση της 

εκπαιδευτικής εξουσίας στην Κεντρική ∆ιοίκηση, οστόσω περιόρισε σηµαντικά τις 

σχετικές δικαιοδοσίες που είχαν µέχρι τότε οι ∆ηµογεροντίες και οι ∆ήµοι.  

 

4.3.1 ∆ιάρθρωση της εκπαίδευσης 

 

Με βάση τον πρώτο εκπαιδευτικό Νόµο, το εκπαιδευτικό σύστηµα της εποχής 

διαρθρώθηκε από την κατώτερη και τη µέση εκπαίδευση. Στην κατώτερη εκπαίδευση 

ανήκαν τα ∆ηµοτικά Σχολεία, τα οποία «διαιρούνται εις πρωτοβάθµια και 

δευτεροβάθµια και πρωτοβάθµια µεν είναι τα των πρωτευουσών των διαµερισµάτων, των 

κωµοπόλεων και των κεφαλοχωρίων τα οποία έχουσι πλέον των 80 µαθητών. 

∆ευτεροβάθµια δε τα έχοντα ολιγότερους των 80 µαθητών. Στην κατώτερη εκπαίδευση 

ανήκαν και τα παρθεναγωγεία τα οποία αποτελούνταν από δύο τµήµατα: το ∆ηµοτικό 

και το Ελληνικό. Η Μέση Εκπαίδευση διαρθρώθηκε από τα τριτάξια Ελληνικά Σχολεία, 

ένα στην έδρα κάθε διοίκησης και τα Γυµνάσια. Το Γυµνάσιο της Νεάπολης είχε δύο 

µόνο τάξεις «διοργανωµένας συµφώνως προς το Βασιλικό Πρόγραµµα των ελληνικών 

γυµνασίων», συντηρούνταν δε «δαπάναις της σεβαστής ∆ηµογεροντίας Λασιθίου 

σκοπούσης την σύστασιν και τρίτης τάξεως κατά το προσεχές έτος, κατά δε το 

µεθεπόµενον την κατάρτισιν ολοκλήρου του Γυµνασίου». Το ένα από τα δύο Ελληνικά 

Σχολεία βρισκόταν στην Κριτσά και «συντηρείται συνδροµαίς των κατοίκων, αριθµεί δ’ 

επί του παρόντος δύο µόνον τάξεις». Με δαπάνες της ∆ηµογεροντίας 

«προθυµοποιουµένης εκ παντός τρόπου να συντελέση εις την διάδοσιν της παιδείας» 

οργανώθηκε στη Νεάπολη και το ∆ηµοτικό Σχολείο «το µόνον όπερ ιδρύθη εν Κρήτη 

κατά την νέαν γερµανικήν µέθοδο». 

 Την επόµενη χρονιά η διαβάθµιση της εκπαίδευσης στο ∆ιαµέρισµα του Λασιθίου 

προχώρησε ακόµη περισσσότερο µε την ίδρυση Γ΄ τάξης
350

 στο Γυµνάσιο Νεαπόλεως. 

Λίγο αργότερα εξαγγέλθηκε η λειτουργία και της ∆΄ τάξης του Γυµνασίου, κάτι που 

ουσιαστικά σήµαινε την σύσταση πλήρους Γυµνασίου το οποίο και αναγνωρίστηκε από 
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το ελληνικό κράτος. Τα χριστιανικά σωµατεία του Λασιθίου (∆ηµογεροντία και 

Τµηµατική Εφορεία) έστειλαν τότε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της 

Ελλάδας Χαρίλαο Τρικούπη στην οποία αναφέρονταν µεταξύ των άλλων και τα εξής: 

«[…] µετ’ ανεκλαλήτου χαράς και αγαλιάσεως ο λαός του ηµετέρου τµήµατος έµαθεν ότι 

ή σ. Ελληνική Κυβέρνησις ης επαξίως προΐστασθε ευµενέστατα αποδεχθείσα την δια της 

Γενικής ∆ιοικήσεως Κρήτης υποβληθήσαν αυτή αίτησιν περί αναγνωρίσεως του ενταύθα 

Γυµνασίου, ευηρεστήθη να αναγνωρίση το Γυµνάσιον τούτον ως ισότιµον τοις γυµνασίοις 

του ελληνικού κράτους και να παράσχη τοις εξ’ αυτού απολυοµένοις µαθηταίς το 

δικαίωµα της εν τω πανεπιστηµίω φοιτήσεως. Όθεν γενόµενοι ερµηνείς των αισθηµάτων 

των υπέρ πεντηκοντακισχιλίων κατοίκων του ηµετέρου τµήµατος, σπεύδοµεν να 

εκφράσωµεν υµίν και δι’ υµών τη σ. Ελληνική Κυβερνήσει τας ενδοµύχους ευχαριστίας 

και την διάπυρον ευγνωµοσύνην δια την αναγνώρισιν του ενταύθα γυµνασίου και την εν 

γένει προστασίαν και µέριµναν της σεβ. ταύτης Κυβερνήσεως υπέρ της εν Κρήτη παιδείας. 

Η πολύπαθος ηµών πατρίς µετά θάρρους και ελπίδος ατενίζει εις αισιώτερον µέλλον»
351

. 

 

4.3.2 Σκοποί της εκπαίδευσης-σχολικό δίκτυο 

 

 Σε επίπεδο προθέσεων, τουλάχιστον, µε το εκπαιδευτικό νοµοθέτηµα του 1881 

επιδιώχθηκε η εξάπλωση µιας παιδείας που θα αγκάλιαζε όλες τις κοινωνικές τάξεις. 

Ιδιαίτερη µέριµνα δόθηκε στα ∆ηµοτικά Σχολεία στα οποία εναποτέθηκε η υποχρέωση 

«αφ’ ενός µεν να προπαρασκευάζουσι ους δια την ανωτέραν εκπαίδευσιν προορισµένους 

µαθητάς, αφ’ ετέρου δε να µεταδίδουσιν εις άπασας τας κοινωνικάς στιβάδας τας δια τον 

πρακτικόν βίον και την εξάσκησιν όλων ανεξαιρέτως των επαγγελµάτων χρησιµωτάτας 

πρακτικάς γνώσεις».  

Ο σκοπός των Παρθεναγωγείων προσδιορίστηκε απλά από την δήλωση του 

νοµοθέτη ότι «η µόρφωσις της κοινωνίας εξαρτάται κατά µέγα µέρος και εκ της 

µορφώσεως καλών µητέρων».  

H σηµαντικότερη από τις ρυθµίσεις επιλογής υπήρξε η πρόβλεψη του 

εκπαιδευτικού Νόµου του 1881 αναφορικά µε την διάρθρωση της τυπικής δοµής του 

σχολικού συστήµατος για θεσµοθέτηση της λειτουργίας όχι µόνο των ∆ηµοτικών 
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Σχολείων αλλά και του Ελληνικού Σχολείου, «συνιστάµενον εκ τριών τάξεων» καθώς 

και του Γυµνασίου.  

Το έτος 1883 η αύξηση των σχολείων και του µαθητικού δυναµικού ήταν 

εντυπωσιακή: «εν τω Τµήµατι Λασιθίου επικρατεί αξιέπαινος φιλοµουσία, το µάλλον δ’ 

αξιοσηµείωτον και ευχάριστον είναι ότι καίπερ οι κάτοικοι ανήκουσιν ως επί το πλείστον 

εις την εσχάτην σχεδόν βαθµίδα της κοινωνικής κλίµακος άµα ως κατορθώσωσι να 

απολαύσωσι ποια τινος ευπορίας αισθάνονται την ανάγκην να χορηγήσωσιν εις τα τέκνα 

των παίδευσιν ευρυτέραν εκείνης ην εδυνήθησαν να τύχωσιν ενταύθα και µετ' 

ευχαριστήσεως αποστέλλουσι ταύτα εις την αλλοδαπήν όπως προσκτήσωσιν ανωτέραν 

εκπαίδευσιν»
 

.
352

 Σύµφωνα µε επίσηµη έκθεση προς την Γεν. ∆ιοίκηση στο 

Μεραµπέλλο λειτουργούσαν 20 σχολεία µε 1218 µαθητές (εκ των οποίων 184 

µαθήτριες) έναντι 267 µαθητών στο Λασίθι, 513 στην Ιεράπετρα και 778 στη Σητεία. 

Στα 20 αυτά σχολεία περιλαµβάνονταν 1 Γυµνάσιο 2 Ελληνικά Σχολεία.13 ∆ηµοτικά 

Σχολεία και 4 Παρθεναγωγεία.  

 

4.3.3 Το διδακτικό προσωπικό 

 

Σύµφωνα µε τον εκπαιδευτικό νόµο του 1881, οι δάσκαλοι διαβαθµίστηκαν 

«καθώς και τα ∆ηµοτικά Σχολεία, εις πρωτοβαθµίους και δευτεροβαθµίους. 

Πρωτοβάθµιοι είνε οι φέροντες απολυτήριον δευτέρας τάξεως γυµνασίου, δευτεροβάθµιοι 

δε οι φέροντες απολυτήριον Ελληνικού Σχολείου». Ο νόµος του 1881, όπως και ο 

κανονισµός του 1870, απαιτούσε τυπικά προσόντα προκειµένου να διοριστεί κάποιος 

ως δάσκαλος. Η αξιολόγηση των προσόντων ανατέθηκε και πάλι σε εξεταστική 

επιτροπή η οποία αποτελούνταν από τον Γυµνασιάρχη ή τον διευθυντή της ελληνικής 

σχολής και από ένα ελληνοδιδάσκαλο ή καθηγητή ο οποίος έπρεπε να έχει την αποδοχή 

της εκπαιδευτικής κοινότητας (άρθρο 39). Επειδή όµως δεν ήταν δυνατόν πάντα να 

εξασφαλιστούν πτυχιούχοι δάσκαλοι, ο νόµος του 1881 έδινε την δυνατότητα 

διορισµού ως προσωρινών δασκάλων και σε υποψηφίους που δεν είχαν τα απαιτούµενα 

τυπικά προσόντα. Οι δάσκαλοι αυτοί απολύονταν µόλις βρίσκονταν άλλοι που κατείχαν 

τα προσόντα που όριζε ο νόµος (άρθρο 13). Με την επίσηµη δηµοσιουπαλληλοποίησή 

τους και την πλήρη εξάρτησή τους από την µισθωτή εργασία, κάτι που είχε ξεκινήσει 
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µε τον κανονισµό του 1870, οι δάσκαλοι εντάχθηκαν πια ολοκληρωτικά στον 

γραφειοκρατικό µηχανισµό για να επιτελούν το έργο του δηµοσίου. Ως αντάλλαγµα η 

διοίκηση τούς υποσχόταν µισθό και µονιµότητα. Έτσι, οι δάσκαλοι από τότε έπαψαν να 

αποτελούν «αυτόνοµη και ανεξάρτητη κοινωνική οµάδα. Εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο 

ιδεολογικοπολιτικό σχήµα»
353

. Το αξιολογικό βάρος των παραπάνω διατυπώσεων 

δικαιώνει την πρόταση του L. Althusser ότι η «πλειοψηφία των δασκάλων δεν είχε 

ακόµη αρχίσει να υποψιάζεται τι είδους «δουλειά» τους έβαζε να κάνουν το σύστηµα (που 

τους ξεπερνούσε και τους συνέθλιβε µισθολογικά και όχι µόνο) και ακόµη χειρότερα 

έβαζαν συχνά όλα τους τα δυνατά και όλη τους την εξυπνάδα για να επιτελέσουν το 

καθήκον τους. Ήταν τόσο βέβαιοι γι’ αυτό που έκαναν, ώστε συνέβαλλαν µε την 

αφοσίωσή τους στο να ενισχύουν τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις που […] 

αντιπροσωπεύονταν από την εκµάθηση των ιδεολογιών µε σκοπό την αναπαραγωγή της 

ηγεµονίας των κυρίαρχων ιδεολογικών µηχανισµών». 

 

4.3.4  Μέθοδος διδασκαλίας-διδακτικά βιβλία 

  

Καθώς, όµως, µέσα από τους µηχανισµούς της εκπαίδευσης άρχισαν να περνούν 

πια οι γενικότεροι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί µεταβλήθηκε και η µέθοδος 

διδασκαλίας και ενεργοποιήθηκαν µέσα στο χώρο της εκπαίδευσης ειδικές ρυθµίσεις 

επιλογής και επιµερισµού. Με το Νόµο του 1881, και κάτω από την αναγκαιότητα 

εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος, γενικεύτηκε πια και στην περιοχή του 

Λασιθίου η συνδιδακτική µέθοδος διδασκαλίας στα πλαίσια του «νέου διαφωτισµού»
354

, 

του συγχρονισµού της δηµοτικής εκπαίδευσης µε την πνευµατική και κοινωνική ζωή 

του τόπου και της πραγµατοποίησης της «Μεγάλης Ιδέας»
355

. Με τον πρώτο 

εκπαιδευτικό Νόµο, ο οποίος ψηφίστηκε το 1881, εισήχθηκε στην περιοχή του 

Λασιθίου η χρήση της συνδιδακτικής µεθόδου διδασκαλίας καθώς στο άρθρο 4 του 

Νόµου αυτού ορίστηκε ότι ο διευθυντής του δηµοτικού Σχολείου της έδρας της 

∆ιοικήσεως Λασιθίου, δηλαδή της Νεάπολης, όφειλε να φέρει δίπλωµα του ελληνικού 
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 Γκράµσι Α., Οι διανοούµενοι, εκδ. Στοχαστής, Αθήνα 1972, σελ. 53.  
354
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διδασκαλείου στο οποίο, µετά την επικράτηση του «νεωτερικού κόµµατος» του 

Τρικούπη, διδασκόταν η συνδιδακτική µέθοδος. 

Η εφαρµογή λοιπόν της συνδιδακτικής µεθόδου σε τοπικό επίπεδο συµβάδιζε µε 

τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό του διοικητικού συστήµατος και την πολιτική ωρίµανση. 

Προήγαγε, επίσης, την καλλιέργεια µιας ηθικής θεµελιωµένης στην εσωτερική 

ελευθερία, την τελειότητα, την αγάπη, το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Επιπλέον, 

διαπαιδαγωγούσε πάνω στο έδαφος των δύο στοιχείων της εθνικής ταυτότητας: την 

κλασική αρχαιότητα και την ορθοδοξία. Σκοπός της νέας µεθόδου ήταν ακόµη ο 

σχηµατισµός παραστάσεων που θα διαµόρφωναν ένα ηθικό χαρακτήρα πάνω στο 

έδαφος αξιών, οι οποίες συνδέονταν µε την απελευθερωτική ιδεολογία. Βάση της 

συνδιδακτικής µεθοδολογίας θεωρήθηκε όχι η παθητική αποδοχή των κυρίαρχων αυτών 

αξιών, όπως έκανε η αλληλοδιδακτική µέθοδος, αλλά η νοµιµοποίησή τους στη 

συνείδηση των εκπαιδευοµένων.  

Επιπλέον, και καθώς σκοπός του συνδιδακτικού σχολείου ήταν «να µορφώση 

τον κύκλον των ιδεών των µαθητών, ούτως ώστε να παράγηται ορθή κρίσις και άρα ορθή 

βούλησις»
356

, η συνδιδακτική µέθοδος συνδέθηκε άρρηκτα µε την ενίσχυση του 

αντιπροσωπευτικού συστήµατος το οποίο εγκατέστησε η Σύµβαση της Χαλέπας καθώς 

θεωρήθηκε ως η πλέον κατάλληλη µέθοδος για την καλλιέργεια του προτύπου του 

αστού-πολίτη αλλά και για την προβολή του στους εκπαιδευόµενους ως απόλυτα ορθού 

και συνεπώς µη αµφισβητούµενου. Καθώς, επίσης, στόχος του σχολείου της εποχής 

ήταν τόσο η παροχή των αναγκαίων γνώσεων για την επιτυχή άσκηση του 

εκπαιδευόµενου ως µελλοντικού επαγγελµατία, όσο και η αναπαραγωγή των κυρίαρχων 

αξιών και προτύπων, τα συνδιδακτικά σχολεία χωροθετούνταν σε κεντρικά σηµεία των 

οικισµών αφού «κατά τον Έρβαρτον αι ιδέαι πηγάζουσιν από δύο κυρίως πηγάς-

εµπειρίαν και κοινωνικήν αναστροφήν»
357

 . Η γνώση της φύσης «ατελής και 

ακατέργαστος, ορµάται από το πρώτον», συνεχίζει ο Έρβαρτος, «το τελευταίον παρέχει 

τα αισθήµατα τα απευθυνόµενα προς τον πλησίον, άτινα, µακράν του να ώσιν επαινετά, 

εισί τουναντίον πολλάκις αξιόµεµπτα. Η βελτίωσις τούτων είνε η µάλλον επείγουσα 

εργασία χωρίς να παραµελήσωµεν και την γνώσιν της φύσεως».  
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Λίγα χρόνια, όµως, µετά την εφαρµογή του πρώτου εκπαιδευτικού Νόµου, τα 

µικροαστικά και τα αστικά στρώµατα διαπίστωσαν ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα έπρεπε 

να συναρτηθεί ακόµη περισσότερο µε τις λειτουργικές ανάγκες της δικής τους 

αναπαραγωγής. Έτσι καταβλήθηκε µία ακόµη προσπάθεια για τη συστηµατικότερη 

εφαρµογή της συνδιδακτικής µεθόδου καθώς θεωρήθηκε ότι η µέθοδος αυτή θα 

µπορούσε να επέµβει δυναµικά στο σχηµατισµό των παραστάσεων των µαθητών ώστε 

να υπηρετηθεί ο πρακτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης και η αποσυµφόρηση των 

ανώτερων εκπαιδευτικών βαθµίδων. Μέσα στα παραπάνω πλαίσια, η αρχή της άµεσης 

εποπτείας καθιερώθηκε ως βασική παράµετρος της διδασκαλίας σε όλα τα µαθήµατα. 

«Οι ερβαρτιανοί παιδαγωγοί πίστευαν ότι οι αφηρηµένες έννοιες στηρίζονταν στην 

εποπτεία και εποµένως ο δάσκαλος όφειλε να παρουσιάσει µπροστά στα µάτια των 

παιδιών αυτές τις έννοιες µε διάφορα εποπτικά µέσα»
358

. Επιπλέον, και ο εµπειρισµός 

του Lock οδήγησε στην άποψη ότι η µάθηση πρέπει να αρχίζει από το άµεσο 

περιβάλλον του παιδιού καθώς αυτό αποτελεί το σηµείο εκκίνησης για την κατανόηση 

και των αφηρηµένων εννοιών. Η φύση, στη βάση του πραγµατισµού, αποτέλεσε τότε 

αντικείµενο επισταµένης παρατήρησης και άντλησης παραστάσεων για τους µαθητές. 

Συλλογές από φυτά, φλοιούς, ρίζες, σπόρους, αποξηραµένα άνθη, εκδροµές 

«χωρογνωστικαί και φυσιογνωστικαί», πρακτικές ασκήσεις στο µάθηµα της ζωολογίας 

κ.λ.π συνιστούσαν τις πρώτες πραγµατικές ρίζες συγκρότησης της οικολογίας µέσα στα 

πλαίσια του σχολείου καθώς η µεν φυτογεωγραφία επιχείρησε να δώσει συστηµατικές 

ερµηνείες για τη χωρική κατανοµή των φυτικών συνόλων ενώ η γεωγραφία 

εµπλουτίστηκε µε την έννοια της βιοκοινότητας. Έτσι, η συνδιδακτική µέθοδος 

εγκαινιάσε για πρώτη φορά την εποπτική διδασκαλία. Η χρήση εποπτικών οργάνων για 

την παρατήρηση του γύρω κόσµου θεωρήθηκε βασική αρχή διδασκαλίας. Στα πλαίσια 

εφαρµογής της συνδιδακτικής µεθόδου, η ∆ηµογεροντία Λασιθίου προµηθεύτηκε από 

το εθνικό αστεροσκοπείο διαµέσου του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας ακόµη και 

όργανα για µετεωρολογικές παρατηρήσεις όπως προκύπτει από τα σχετικά 

ευχαριστήρια έγγραφα. 

Η γενίκευση, όµως, της συνδιδακτικής µεθόδου απαιτούσε όχι µόνο κατάλληλη 

εκπαίδευση και επιλογή των εκπαιδευτικών που κλήθηκαν να την εφαρµόσουν αλλά και 
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ανάλογη υποστήριξή της µε ένα νέο σύστηµα συγγραφής και διακίνησης των 

διδακτικών βιβλίων. Έτσι, λοιπόν, ανατέθηκε µε βάση το Κεφάλαιο Γ΄, άρθρο 40β΄ του 

υπ’ αριθµ. 81/957 ∆ιατάγµατος στην διαρκή Εξεταστική Επιτροπή η οποία 

αποτελούνταν «εκ του Γυµνασιάρχου ή ∆ιευθυντού του Ελληνικού Σχολείου, του 

∆ιευθυντού του ∆ηµοτικού Σχολείου της έδρας, της ∆ιοικήσεως», που στην προκειµένη 

περίπτωση ήταν η Νεάπολη, «και εξ ενός των Ελληνοδιδασκάλων ή καθηγητών, ον από 

κοινού οι συνάδελφοί του ήθελον υποδείξει», το έργο του να «φροντίζει περί του 

συστήµατος της διδασκαλίας δια να είναι όσον το δυνατόν καλήτερον και να υποδεικνύει 

τα κατάλληλα διδακτικά βιβλία». Η επιτροπή αυτή λειτουργούσε κάτω από τις εντολές 

της Τµηµατικής Εφορείας η οποία στα πλαίσια υλοποίησης του νέου εκπαιδευτικού 

νόµου ανέλαβε εκτός από την «διεύνθυνσιν των εν τη περιφερεία ηµών εκπαιδευτηρίων» 

και την ουσιαστική φροντίδα «των νέων αναγκαιούντων αυτοίς βιβλίων». 

Κατόπιν αυτών, η ∆ηµογεροντία απώλεσε, όχι βέβαια χωρίς διαµαρτυρίες, 

µεταξύ άλλων και τη δυνατότητα να προµηθεύεται τα σχολικά βιβλία περιοριζόµενη να 

ξοδέψει «τα εν η βιβλιοθήκη αυτής υπάρχοντα»
359

 και να διακινεί τα βιβλία που ενέκρινε 

πια η Τµηµατική Εφορεία.
360

. 

Το νέο πιο φιλελευθεροποιηµένο θεσµικό πλαίσιο διακίνησης των διδακτικών 

βιβλίων ευνόησε την συγγραφή πολλών εγχειριδίων τα οποία υποβάλλονταν στη 

συνέχεια για έγκριση στην Εξεταστική Επιτροπή µε σκοπό την εισαγωγή και τη χρήση 

τους στα σχολεία του Τµήµατος. Έτσι, το εγκεκριµένο από το Ελληνικό Υπουργείο 

∆ηµόσιας Εκπαίδευσης Αλφαβητάριο του Μιχ. Βιστάκη συστήθηκε στα σχολεία του 

Τµήµατος ως «κατάλληλον και ευµέθοδον» και ανατέθηκε στους δασκάλους να 
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εισαγάγουν «αυτό εις τα Σχολεία» και να προτρέψουν «τους µαθητάς να προµηθεύονται 

αυτό εις την υπό του εκδότου ορισθείσαν εξ αρχής συγκαταβατική τιµή ενός γροσίου»
361

.  

Με βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο, οι Σχολάρχες δεν περιορίζονταν πια µόνο 

στην διακίνηση των διδακτικών βιβλίων, αλλά επωµίστηκαν και ένα ρόλο αξιολόγησής 

τους καταγράφοντας προς «την Αξιότιµον επί των σχολείων Εφορεία του Τµήµατος 

Λασιθίου παρατηρήσεις επί της εκλογής διαφόρων βιβλίων»
362

. 

Η προµήθεια των εγκεκριµένων από την Τµηµατική Εφορεία βιβλίων 

εξακολουθούσε και µετά την εφαρµογή του πρώτου εκπαιδευτικού Νόµου να γίνεται 

ατµοπλοϊκώς µέσω του Ηρακλείου κυρίως από το βιβλιοπωλείο του Γρηγορίου 

Κανέλλου στη Σύρο µε τη µεσολάβηση του Ελληνικού και του Αυστριακού 

ταχυδροµείου
363

. Σε πολλές περιπτώσεις όµως, οι ανάγκες σε βιβλία γραµµένα 

σύµφωνα µε τις επιταγές της νέας διδακτικής µεθοδολογίας δεν µπορούσαν να 

καλυφθούν από το βιβλιοπωλείο της Σύρου. Τότε στελνόταν ειδικός πληρεξούσιος 

ακόµη και στην Αθήνα για να εντοπίσει, να αγοράσει και να µεταφέρει ασφαλώς τα 

αναγκαιούντα διδακτικά βιβλία στο ∆ιαµέρισµα του Λασιθίου. Η παραπάνω διαδικασία 

ήταν ιδιαίτερα πολυέξοδη καθώς στην περίπτωση αυτή καλύπτονταν επιπλέον «ενοίκια 

ξενοδοχείων, µεταφορά βιβλίων από Αθήνα εις Πειραιάν, βαρκιάτικα φορτωτικές, 

αγωγιάτικα κ.λ.π.»
364

.  

Η διάθεση στην τοπική αγορά του τµήµατος Λασιθίου των βιβλίων συνέχισε να 

γίνεται από τον ιδιώτη Ι. Πεδιωτίδη στον οποίο εξακολουθούσαν να απευθύνονται οι 
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 «Καλόν θεωρούµεν», ανέφερε ο Εµµ. Αγγελάκης από τη Σητεία, «ότι αν αντί της ελληνικής 

Χρηστοµαθείας Ουλερίχου εισήγετο εις τα σχολαρχεία η του Κοφινιώτου, αφ’ ου µάλιστα εισαγάγετε και την 

γραµµατικήν αυτού. Άλλως δε η της Χρηστοµαθείας του Κοφινώτου ύλη είνε µάλλον ευµέθοδος 

κατατεταγµένη ή της του Ουλερίχου και συχνά παραπέµπει τον µαθητήν εις την γραµµατικήν του, εξ ου ου 

σµικρά προσγίνεται τω µαθητή ωφέλεια, και αρκετά έχει σχόλια προς διευκόλυνσιν αυτού. Εν δε τη πρώτη 

τάξη το πρόγραµµα λέγει να διδάξωµεν την παραβολήν του Ασώτου και την Κύρου Παιδείαν εκ του β΄ 

τόµου της του Αντωνιάδου Χρηστοµαθείας, αλλ’ η Κύρου Παιδεία δεν υπάρχει εν τη Χρηστοµαθεία ταύτη 

και τούτου ένεκα οι µαθηταί θα αναγκασθώσιν να αγοράσωσι δύο τοιαύτας διαφόρους. Προς ευκολίαν 

λοιπόν των µαθητών, ούτινες ως επί το πολύ είνε πτωχοί, καλόν θα είνε, ή αυτή της Χρηστοµαθείας του 

Αντωνιάδου να εισαχθή ή αυτή του Σακελλαριου εν η υπάρχουσιν αµφότεροι οι εν τω ωρολογίω 

προγράµµατι λόγοι, ή να διδαχθή η Κύρου Ανάβασις η εν τη του Αντωνιάδου υπάρχουσα»Α.Χ.∆.Λ., 

2/1881-01-03. Σύσταση της Χ.∆.Λ. για την εισαγωγή του Αλφαβηταρίου του Μιχ. Βιστάκη στα σχολεία.  
362

 Α.Χ.∆.Λ., 435/1882-5-10. Έγγραφο του Εµµ. Αγγελάκη προς την Τµηµατική Εφορεία µε 

παρατηρήσεις επί των διδακτικών βιβλίων.  
363

 Α.Χ.∆.Λ., 633/ 1882-04-03. Έγγαρφο της Χ.∆.Λ. προς τον «εν Ηρακλείω αξιότιµον κύριο Πέτρον 

Λυδάκη» µε το οποίο του γνωρίζει την αποστολή ενός χρηµατοδέµατος µε την εντολή να φροντίσει στη 

συνέχεια περί «της ασφαλούς αποστολής του εις Σύρον». 
364

 Α.Χ.∆.Λ., 1883-22-10. Αναφορά του Εµµ. Καλλιατάκη προς την Χ.∆.Λ. σχετικά µε τα έξοδα 

«µεταβάσεως του εις Αθήνας δι’ αγοράν διδακτικών βιβλίων προς χρήσιν των εν τω Τµήµατι Λασιθίου 

Σχολείων. 
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κατά τόπους Σχολάρχες. Ρυθµιστικό ρόλο εξακολουθούσε να έχει και ο γραµµατέας πια 

της Τµηµατικής Εφορείας Λασιθίου ∆ηµήτριος Πεδιωτίδης ο οποίος όµως 

διαµαρτυρήθηκε έντονα προς την ∆ηµογεροντία επειδή απώλεσε την αµοιβή που 

έπαιρνε παλαιότερα από την πώληση των βιβλίων την οποία και εισέπραττε τώρα άλλο 

πρόσωπο, ενώ ο ίδιος εξακολουθούσε να είναι επιφορτισµένος µε την ευθύνη «της 

διαχειρίσεως των βιβλίων, την τήρησιν του λογαριασµού, την εκτέλεσιν των διαφόρων 

πράξεων προς παροχήν των δωρεάν διδοµένων εις τους απόρους βιβλίων, την τήρησιν 

εκτεταµένης αλληλογραφίας µετά των εν ταις επαρχίαις διδασκάλων µεθ’ ων» ήταν 

υποχρεωµένος «να διατηρεί λογαριασµούς των πεµποµένων αυτοίς προς πώλησιν 

βιβλίων»
365

. Μετά την διαµαρτύρηση αυτή, η ∆ηµογεροντία αποφάσισε να αποδίδει 

στον Πεδιωτίδη «αµοιβήν δέκα της % επί των διδοµένων δωρεάν βιβλίων, ως και επί 

των πωλήσεων γίνεται». 

Η συγκέντρωση των χρηµάτων από τις πωλήσεις των βιβλίων εξακολουθούσε, 

όµως, και αυτή να είναι ιδιαίτερα δυσχερής: «µόλις το εν τέταρτον του όλου ποσού 

ηδυνήθην να περισυλλέξω» ανέφερε προς τον γραµµατέα της Τµηµατικής Εφορείας ο 

Εµµ. Αγγελάκης από τη Σητεία. Σε πολλές, όµως, περιπτώσεις ακόµη και αυτά τα 

ελάχιστα χρήµατα παρακρατούνταν από τους υπόλογους για την διακίνηση των βιβλίων 

έναντι µισθών που δεν τους είχαν καταβληθεί
366

. 

Όµως, παρά την επιδείνωση της οικονοµικής συγκυρίας, η δωρεάν χορήγηση 

διδακτικών βιβλίων στους άπορους µαθητές όχι µόνο διατηρήθηκε αλλά και 

επεκτάθηκε ακόµη περισσότερο. Προκειµένου, µάλιστα, να «καταστή η εν Νεαπόλει 

Γυµνασιακή Σχολή προσιτή και εις αυτούς τους απορωτέρους εκ των επαρχιών µαθητάς 

αφέθη τούτοις ελευθέρα η χρήσις των υπαρχόντων εν τη αποθήκη λεξικών διαφόρων 

γλωσσών και λοιπών βοηθητικών βιβλίων, εψηφίσθη δε υπό της αυτής ∆ηµογεροντίας 

ανάλογον ποσόν εκ του Μοναστηριακού Ταµείου δι’ ου θα παρέχωνται δωρεάν προς 

πάντας ανεξαιρέτως τους µαθητάς κατοικία και πάντα τα διδακτικά βιβλία»
367

. 

 Σηµαντικός αριθµός εγγράφων αναφέρεται και πάλι σε πιστοποιήσεις των 

τοπικών δηµογεροντιών σχετικά µε την απορία µαθητών και σε αιτήµατα και εγκρίσεις 

                                           
365

 Α.Χ.∆.Λ. 297/1882-06-26, έγγραφο του ∆. Πεδιωτίδη προς την Χ.∆.Λ. µε το οποίο ζητούσε αµοιβή 

για την διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών υποθέσεων που αφορούσαν τη διακίνηση των διδακτικών 

βιβλίων. 
366

 Α.Χ.∆.Λ. έγγραφο του Εµµ. Αγγελάκη προς τον γραµµατέα της τµηµατικής Εφορείας ∆. Πεδιωτίδη 

µε το οποίο ζητούσε τον συµψηφισµό των εσπραχθέντων από τις πωλήσεις χρηµάτων µε τους µη 

καταβληθέντες δεδουλευµένους µισθούς του.  
367

 Βλ. εφηµ Μίνως, αριθµ. φύλ. 37/1881.  
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για την δωρεάν χορήγηση διδακτικών βιβλίων. Τον κατάλογο µε τα αναγκαιούντα 

βιβλία συνυπέγραφε τότε επιπρόσθετα και ο αρµόδιος εκπαιδευτικός και εφόσον 

εγκρίνονταν η χορήγησή τους, ο µαθητής τα παραλάµβανε υπογράφοντας στο κάτω 

µέρος του εγγράφου. Στη συνέχεια όλα τα έγγραφα αποστέλλονταν στην ∆ηµογεροντία 

για την ταµειακή τακτοποίηση του θέµατος. Η γραφειοκρατική διαδικασία τηρούνταν 

και τώρα πολύ αυστηρά. «Εάν δώσητε εκ των πεµποµένων βιβλίων δωρεάν προς 

απόρους δέον να ζητήτε πιστοποιητικά παρά των οικείων δηµάρχων προς βεβαίωσιν της 

απορίας των, τα οποία να µεταβιβάσητε δια να εκπέσωµεν την αξίαν των εκ του 

λογαριασµού σας» παρήγγειλε εκ νέου η ∆ηµογεροντία προς τους Σχολάρχες
368

. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρά την κρίση στα οικονοµικά της ∆ηµογεροντίας, όλα τα 

αιτήµατα για δωρεάν χορήγηση βιβλίων ικανοποιούνταν κατά βάση. 

 Όµως, σε κάποιες περιπτώσεις που διαπιστωνόταν ότι εξέλειπαν οι λόγοι της 

δωρεάν χορήγησής τους, η ∆ηµογεροντία δεν δίσταζε να ζητήσει πίσω τα βιβλία ή την 

καταβολή του σχετικού χρηµατικού τιµήµατος. Χαρακτηριστική είναι η ειδοποίηση που 

απέστειλε στον πατέρα του µαθητή Γ. Λουλάκη ο οποίος έγινε δεκτός ως ακροατής 

στην Α΄ Γυµνασιακή Τάξη Νεαπόλεως και στον οποίο χορηγήθηκαν δωρεάν βιβλία τα 

οποία όµως πήρε µαζί του µε την αναχώρησή του. Στην ειδοποίηση αυτή αναφερόταν 

ότι: «αναχωρήσας προ ηµερών εντεύθεν παρέλαβε µεθ’ εαυτού τα βιβλία ταύτα τα οποία 

οφείλει να επιστρέψη […] παρακαλούµεν υµάς όπως φροντίσητε είτε τα βιβλία τα οποία ο 

υιός σας έλαβε µετά του εγχειριδίου να µας αποστείλητε είτε την αξίαν τους δηλ. γρ. 78 ½ 

δια να µην αναγκασθώµεν εν εναντία περιπτώσει να τα ζητήσωµεν δια της δικαστικής 

οδού»
369

. 

Η οικονοµική στενότητα, όµως, που συνέχιζε ακάθεκτη να επιτείνεται, εκτός 

από τις προσπάθειες για την λελογισµένη χρήση του µέτρου της δωρεάν διανοµής 

βιβλίων στους άπορους µαθητές, έστρεψε το ενδιαφέρον προς την κατεύθυνση της 

σύστασης βιβλιοθήκης στο Γυµνάσιο της Νεάπολης, την οποία θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιούν µαθητές και εκπαιδευτικοί. Οι πρώτοι 477 τόµοι διαφόρων βιβλίων 

κατατέθηκαν ως δωρεά από τον καθηγητή Σακελλάριο. Κατόπιν αυτού η ∆ηµογεροντία 

και η Τµηµατική Εφορεία ενηµέρωσαν τον δωρητή ότι «αποδεχθέντες και 

                                           
368

 Α.Χ.∆.Λ. 435/1882-19-10. Έγγραφο της Χ.∆.Λ. προς τον Σχολάρχη Σητείας µε το οποίο του εφιστά 

την προσοχή στην τήρηση της διαδικασίας χορήγησης δωρεάν βιβλίων.  
369

 Α.Χ.∆.Λ. 506/ 1882-11-24. Έγγραφο της Χ.∆.Λ. µε το ποίο ζητείται η επιστροφή των βιβλίων που 

είχαν χορηγηθεί δωρεάν σε µαθητή καθόσον εξέλειπαν οι λόγοι χορήγησής τους. 
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παραδώσαντες τα βιβλία τω εφόρω της ειρηµένης βιβλιοθήκης ανεγράψαµεν το όνοµα 

υµών µεταξύ των ευεργετών αυτής»
370

.  

Το 1884 ήταν µια σηµαντική χρονιά για το διδακτικό βιβλίο στο διαµέρισµα του 

Λασιθίου. Την χρονιά αυτή και παρά την οικονοµική καχεξία, 150 περίπου µαθητές του 

Γυµνασίου Νεαπόλεως έλαβαν ως άποροι σύµφωνα µε παλαιότερη απόφαση της 

∆ηµογεροντίας δωρεάν διδακτικά βιβλία αξίας 5175 γρ.
371

. Επιπροσθέτως, 

εξασφαλίστηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση άλλοι 200 τόµοι για την βιβλιοθήκη του 

Γυµνασίου. Επίσης, το µονοπώλιο της προµήθειας των διδακτικών βιβλίων από τον 

βιβλιοπώλη της Σύρου Γρ. Κανέλλο σταµάτησε. Ο Ηρακλειώτης βιβλιοπώλης 

Στυλιανός Αλεξίου και οι Αθηναίοι Σ. Βλαστός
372

 και Ανέστης Κωνσταντινίδης
373

 

εισήλθαν δυναµικά στην τοπική αγορά του διδακτικού βιβλίου. Μάλιστα, ο Στυλιανός 

Αλεξίου κατάφερε, µε βάση συµφωνητικό που υπέγραψε µε την ∆ηµογεροντία 

Λασιθίου, να γίνει ο αποκλειστικός προµηθευτής «πάντων των διδακτικών βιβλίων» 

του Γυµνασίου της Νεάπολης µε προµήθεια 2% και µε την υποχρέωση να παραδίδει 

«τα βιβλία ενταύθα εις αις τιµαίς θέλει τα αγοράσει εκ των βιβλιοπωλείων του 

εξωτερικού» προσκοµίζοντας το «γνήσιον τιµολόγιον»
374

. Από τη µεριά της η Χ. 

∆ηµογεροντία υποχρεούνταν να «προσπληρώνει τω κ. Αλεξίω το ήµισυ της αξίας και 

των εξόδων εκάστης παραγγελίας βιβλίων το δε έτερον ήµισυ άµα τη ενταύθα παραδόση 

αυτών». 

 Οι διακινούµενοι τίτλοι βιβλίων εµπλουτίστηκαν τότε µε νέες εκδόσεις
375

. Η 

διανοµή τους εξακολουθούσε να γίνεται µέσω των Σχολαρχών για τους οποίους 

τηρούταν µε σχολαστικότητα ειδικός λογαριασµός στην ∆ηµογεροντία. Στις 

εκκαθαρίσεις των λογαριασµών συµψηφίζονταν τα δωρεάν βιβλία που χορηγούνταν 

στους άπορους µαθητές καθώς και οι επιστροφές βιβλίων. Παράλληλα, συνεχίστηκαν 

και οι προσπάθειες για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του Γυµνασίου µε δωρεές τόσο 

                                           
370

 Α.Χ.∆.Λ., 32/1883-20-02. Ευχαριστήριο έγγραφο της Χ.∆.Λ. και της Τµηµατικής Εφορείας προς τον 

καθηγητή Σακελλάριο για την δωρεά βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Γυµνασίου Νεαπόλεως.  
371

 Α.Χ.∆.Λ., Αναλυτικός «πίναξ των χορηγηθέντων προς τους απόρους µαθητάς του Γυµνασίου 

Νεαπόλεως βιβλίων δωρεάν εκ της βιβλιοθήκης της Χρ. ∆ηµογεροντίας λασιθίου το έτος 1884-1885. 
372

 Α.Χ.∆.Λ., 1884-09-11. Εξοφλητική απόδειξη αγοράς βιβλίων από το κατάστηµα Σ.Κ. Βλαστού στην 

Αθήνα. 
373

 Α.Χ.∆.Λ., 1884-09-11. Απόδειξη αγοράς βιβλίων από τον Α. Κωνσταντινίδη στην Αθήνα. 
374

 Α.Χ.∆.Λ., 229/1884-30-8, Συµφωνητικό µεταξύ της Χ.∆.Λ. και του Στυλ. Αλεξίου για την αγορά των 

διδακτικών βιβλίων του Γυµνασίου Νεαπόλεως.  
375

 Α.Χ.∆.Λ., 1884-09-28. Κατάλογος βιβλίων µε την διατίµησή τους από την Αθήνα. 
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από την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
376

 όσο και από τον «Φιλεκπαιδευτικό 

Σύλλογο Παρνασσός»
377

.  

Για την αγορά των διδακτικών βιβλίων από την Αθήνα ορίστηκε πια µόνιµος 

πληρεξούσιος ο Στυλιανός Παπαδάκης, Γεν. ∆ιοικητικός Σύµβουλος Κρήτης µε την 

εξουσιοδότηση όπως «φροντίζη και αγοράζη τα απαιτούµενα διδακτικά βιβλία προς 

χρήσιν των εν τω Γυµνασίω Νεαπόλεως φοιτώντων µαθητών και των εν τοις ∆ηµοτικοίς 

Σχολείοις του Τµήµατος λασιθίου αποστέλλει δε όσον τάχιον εις την ∆ηµογεροντίαν τα 

βιβλία ταύτα». Για τον τρόπο πληρωµής των βιβλίων ορίστηκε «όπως ο κ. Στυλ. 

Παπαδάκης συνάψη σύµφωνον και µετρήση τα ήµισι χρήµατα της όλης αξίας των 

βιβλίων άµα τη παραλαβή αυτών παρά της ∆ηµογεροντίας, τα δε άλλα ήµισυ µετά µίαν 

τριµηνίαν»
378

. Όµως, η επιδείνωση της οικονοµικής κρίσης και στην Ελλάδα δυσχέρανε 

ακόµη περισσότερο την προµήθεια των βιβλίων. Οι βιβλιοπώλες των Αθηνών, 

σύµφωνα µε έκθεση του Κ. Χριστινάκη ο οποίος ενεργούσε εξ ονόµατος του Στ. 

Παπαδάκη, σταµάτησαν να πωλούν τα βιβλία τους µε εκπτώσεις ή τις περιόρισαν 

σηµαντικά: «Ο κ. Κωνσταντινίδης», σύµφωνα µε τον Χριστινάκη, «πωλεί συµφώνως µε 

τα εν των τιµολογίω του τιµάς άνευ ουδενός εκπεσµού. Ο κ. Μπέκ συµφώνως µε τας εν 

τω τιµολογίω του τιµάς µε έκπτωση µόνον 30% . Ο κ. Βλαστός συµφώνως µε τας εν τω 

τιµολογίω του τιµάς άνευ ουδενός εκπεσµού». Σταδιακά, όµως, σταµάτησαν και οι 

διευκολύνσεις στον τρόπο πληρωµής. «Πάντες οι κ. ούτοι βιβλιοπώλαι», συνέχισε ο 

Χριστινάκης, «πωλούν πλέον τοις µετρητοίς. Ουδείς εδέχθη τους όρους υφ’ ους ο κ. 

Παπαδάκης έχει εντολήν. Εάν λοιπόν θέλετε βιβλία στείλετε κατάλογον των όσων θέλετε 

και ολόκληρον το αντίκρυσµα αυτών συµφώνως µε τας σηµειωµένας εν τοις τιµολογίοις 

τιµάς»
379

 κατέληξε ο Χριστινάκης στην αναφορά του προς την ∆ηµογεροντία Λασιθίου. 

Η διάθεση των διδακτικών βιβλίων στη λιανική συνέχισε να είναι ανατιθεµένη στους 

κατά τόπους σχολάρχες µετά από µια µικρή περίοδο, οικονοµικά τραυµατική, ανάθεσης 

της διαδικασίας αυτής στους δηµάρχους
380

. Συνεχίστηκε, επίσης, σηµειώνοντας όµως 
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 Α.Χ.∆.Λ. 10/1885-01-23. Έγγραφο της Χ.∆.Λ. και της Χ.Τ.Λ. προς τον Τιµολέοντα Φιλήµονα, έφορο 

της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.  
377

 Α.Χ.∆.Λ., 11/1885-01-23. Έγγραφο της Χ.∆.Λ. και της Χ.Τ.Ε.Λ. προς τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο 

Παρνασσό για την δωρεά «σωµάτων τινών αριθµού χρησιµωτάτων βιβλίων». 
378

 Α.Χ.∆.Λ., 227/1885-30-08. Πληρεξούσιο της Χ.∆.Λ. προς τον Στυλ. Παπαδάκη για την αγορά 

διδακτικών βιβλίων από την Αθήνα.  
379

 Α.Χ.∆.Λ., 1885-15-09. Έκθεση του Κ. Χριστινάκη προ στους Εφόρους Λασιθίου σχετικά µε την 

αγορά βιβλίων από την Αθήνα. 
380

 Α.Χ.∆.Λ., 279/1886-18-10. Πρακτικό της Χ.∆.Λ. µε το οποίο ανατίθεται η διακίνηση των διδακτικών 

βιβλίων στους κατά τόπους σχολάρχες 
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µεγάλη έξαρση, και η χορήγηση δωρεάν βιβλίων σε άπορους µαθητές 
381

. Η Τµηµατική 

Εφορεία επεξέτεινε µάλιστα το µέτρο της δωρεάν χορήγησης των διδακτικών βιβλίων 

και στους κρατουµένους των φυλακών Νεαπόλεως στους οποίους παρείχε 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες ο διδάσκαλος Ιωάννης Ζωγραφάκης
382

.  

 

4.3.5 Εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήµατος  

 

Το σύστηµα διοίκησης και εποπτείας του εκπαιδευτικού συστήµατος που εισήγαγε 

ο πρώτος εκπαιδευτικός νόµος του 1881 ήταν ένας συµβιβασµός ανάµεσα στις αρχές 

του συγκεντρωτισµού και του κοινοτισµού. Με τον νόµο αυτό η οργάνωση και η 

εποπτεία της εκπαίδευσης διατήρησε σε σηµαντικό βαθµό τον αποκεντρωµένο και 

αυτοδιοικητικό της χαρακτήρα, όµως, στην πραγµατικότητα άρχισε να οικοδοµείται και 

επίσηµα ένα συγκεντρωτικό σύστηµα εποπτείας υπό το Γενικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του νησιού. Ο Νόµος φανέρωνε τη σταδιακή διαµόρφωση της περί κράτους 

αντίληψης
383

 και της µακροπρόθεσµης βούλησης του νοµοθέτη να εδραιωθεί ένα 

κοσµικό σύστηµα εκπαίδευσης µε την υπαγωγή του θεσµικού πλαισίου της 

εκπαίδευσης σε ένα σύνολο νοµικών κανόνων που διαµόρφωναν το κράτος ως ανώτατη 

εποπτεύουσα αρχή. Η παραδοχή αυτή αποδίδει το συνολικό νοµοθετικό εγχείρηµα στην 

πολιτική βούληση µιας δυτικότροπης ελίτ να εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα 

                                           
381

 «Προς την έντιµον Χριστιανική ∆ηµογερντίαν Λασσιθίου 

Κύριοι ∆ηµογέροντες, 

Ο υποφαινόµενος, διατελών µαθητής του ενταύθα Γυµνασίου αδυνατώ ένεκεν πενίας του πατρός µου να 

αγοράσω τα αναγκαία διδακτικά βιβλία, 

Επειδή τούτου ούτως έχοντος καταστρέφεται ο διακαής πόθος µου προς εκµάθησιν γραµµάτων, 

Επειδή και κατά τα παρελθόντα έτη η έντιµος Χρ. ∆ηµογεροντία εχορήγησε δωρεάν εµοί τα αναγκαία 

βιβλία, συνεπεία πιστοποιητικού των δηµογερόντων του χωρίου µου επικυρωµένου υπό του δηµαρχείου και 

εν τω Γραφείω της ∆ηµογεροντίας ευρισκοµένου 

∆ια ταύτα, 

Παρακαλώ υµάς θερµώς ίνα, αποβλέποντες εις τον πόθος ον έχω εγώ προς τα γράµµατα και εις την θέσην 

εις ην θα περιέλθω εάν αποφοιτήσω του σχολείου, γίνητε ελεήµονες εµού χορηγούντες τα αναγκαία βιβλία 

δωρεάν. 

Πεποιθώς ότι θέλετε λάβη υπό ευµενή άποψιν την παρούσαν αίτησίν µου 

∆ιατελώ µετά του προσήκοντος σεβασµού 

Εν Νεαπόλει τη 3 Οκτωβρίου 1886 

Ευπειθέστατος  

Γεώργιος Σκυβαλάκης». 

 
382

 Α.Χ.∆.Λ., 49/1888-24-02. Ένταλµα της Τµηµατικής Εφορείας Λασιθίου προς τον ταµία της Χ.∆.Λ. 

για την καταβολή στον βιβλιοπώλη Εµµ. Περοδασκαλάκη 264 γροσίων συνεπεία της παράδοσης 

διδακτικών βιβλίων στις φυλακές Νεαπόλεως.  
383

 Κονόρτας Π., Οθωµανικές θεωρήσεις για το Οικουµενικό Πατριαρχείο 17
ος

-αρχές 20
ου

 αιώνα, εκδ. 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σελ. 151. 
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ελεγχόµενο από το κράτος, διαφοροποιηµένο από το παραδοσιακό σύστηµα που ήταν 

στα χέρια των θρησκευτικών ιδρυµάτων. Άλλωστε, το σύνταγµα του 1876, το οποίο 

συνιστούσε ένα σηµαντικό µεταρρυθµιστικό σταθµό στην ιστορία της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας, καθιέρωσε την ενεργό παρέµβαση του κράτους στην εποπτεία των 

σχολείων ορίζοντας στο άρθρο 16 ότι «πάντα τα σχολεία διατελούσιν υπό την επιτήρησιν 

του Κράτους. Ληφθήσονται δε τα κατάλληλα µέτρα όπως η προς οθωµανούς υπηκόους 

διδασκαλία ενεργήται κατά σύστηµα οµοιόµορφον και κανονικόν. Ουδόλως όµως 

παραβλαφθήσεται η θρησκευτική διδασκαλία των διαφόρων κοινοτήτων»
384

.  

 Έτσι, µε τον Νόµο του έτους 1881 η ∆ηµογεροντία Λασιθίου στερήθηκε 

βασικές εκπαιδευτικές αρµοδιότητες καθώς όχι µόνο άλλαξε ριζικά η νοµική υπόσταση 

των Εφορειών οι οποίες θεσµοθετήθηκαν και επίσηµα ως τα κατ’ εξοχήν και καθ’ ύλην 

αρµόδια όργανα οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης αλλά επιπλέον δέχτηκε 

σοβαρό πλήγµα και στον οικονοµικό τοµέα αφού παράλληλα µε τον Εκπαιδευτικό 

Νόµο του 1881 τέθηκε σε εφαρµογή και ο «Κανονισµός περί διαλύσεως των εν Κρήτη 

Χριστιανικών Ορφανικών Τραπεζών», κάτι που σήµανε την συρρίκνωση του 

εισπρακτικού µηχανισµού της ∆ηµογεροντίας. Η θεσµοθέτηση της Τµηµατικής 

Εφορείας δυνάµει άρχισε να επιφέρει µια σταδιακή αµφισβήτηση της 

αποκλειστικότητας της Εκκλησίας στην οργάνωση και διοίκηση της παιδείας και 

κατέστη µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής από τότε και στο εξής. Τα διδακτικά βιβλία, το περιεχόµενο της διδασκαλίας 

καθώς και η µέθοδος διδασκαλίας πέρασε πια στον άµεσο έλεγχο του εξειδικευµένου 

αυτού οργάνου εποπτείας της εκπαίδευσης αφού ακόµη και η διαρκής Εξεταστική 

Επιτροπή του άρθρου 40β λειτουργούσε κάτω από τις εντολές της Τµηµατικής 

Εφορείας η οποία στα πλαίσια υλοποίησης του νέου εκπαιδευτικού νόµου ανέλαβε 

εκτός από την «διεύνθυνσιν των εν τη περιφερεία ηµών εκπαιδευτηρίων» και την 

ουσιαστική φροντίδα «των νέων αναγκαιούντων αυτοίς βιβλίων» όπως διαπιστώσαµε 

παραπάνω. 

 Παρ’ όλα αυτά, η νέα νοµοθετική ρύθµιση δεν επέφερε την κατίσχυση ενός 

κρατικού δηµόσιου εκπαιδευτικού δικτύου απέναντι στο παραδοσιακό κοινοτικό. Στην 

                                           
384 βλπ. «Οθωµανικόν Σύνταγµα περί του ∆ικαίου των Οθωµανών», στο Ζιώγου-Καραστεργίου Σ., Το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο, η Οθωµανική ∆ιοίκηση και η Εκπαίδευση του Γένους. Κείµενα-Πηγές: 1830-

1914, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 86-87.  
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πραγµατικότητα, η νοµοθετική αυτή ρύθµιση για πρώτη φορά δόµησε ένα εναλλακτικό 

και όχι υποκατάστατο της ∆ηµογεροντίας όργανο εποπτείας της εκπαίδευσης. Το 

εκπαιδευτικό σύστηµα εξακολούθησε να παρουσιάζει και την περίοδο αυτή ένα διττό 

χαρακτήρα τόσο ως προς την οργανωτική του δοµή όσο και ως προς τον 

προσανατολισµό του. Η πραγµατικότητα αυτή αποδιδόµενη ως πραγµατιστική πολιτική 

κατανοείται στα πλαίσια της ισχυρής παράδοσης του κοινοτικά και εκκλησιαστικά 

ελεγχόµενου εκπαιδευτικού δικτύου στο χώρο σε συνδυασµό µε την συνέχιση της 

κάλυψης των οικονοµικών της εκπαίδευσης από τις µοναστηριακές προσόδους. 

Οποιαδήποτε βίαιη ανατροπή των λειτουργιών που επιτελούσε η συντεταγµένη 

∆ηµογεροντία κινδύνευε, άλλωστε, να προκαλέσει κλυδωνισµούς ή την ουσιαστική 

ανατροπή του διοικητικού συστήµατος της αυτοκρατορίας µε βάση τα millet
385

.  

Έτσι, µε βάση τον Νόµο του 1881, η εποπτεία της εκπαίδευσης οργανώθηκε σε 

τρία διαβαθµισµένα επίπεδα που τα αποτελούσαν: 

Α) Η Τµηµατική Εφορεία
386

. Έργο της Εφορείας αυτής ήταν, σύµφωνα µε το 

άρθρο 30, να φροντίζει «περί των εν ταις έδραις Ελλην. Σχολείων και του Γυµνασίου, 

περί της καλής καταστάσεως των οικοδοµών, περί της ακριβούς εκπληρώσεως των 

καθηκόντων των Ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών, περί του διορισµού των 

διδασκάλων, ελληνοδιδασκάλων και καθηγητών επί τη αιτήσει των δηµοτικών και 

επαρχιακών εφορειών συµφώνως µε τα περί προσόντων άρθρα και περί της παύσεως 

αυτών εάν αι κατ’ αυτών αιτιάσεις των δηµοτικών και επαρχιακών εφορειών στηρίζονται 

εις αποχρώντας λόγους». 

Σύµφωνα, µάλιστα, µε το άρθρο 31, «αι εις τας έδρας των ∆ιοικήσεων εφορείαι αι 

οποίαι ως εκ της συστάσεώς των αντιπροσωπεύουσιν ολόκληρον το τµήµα, θεωρούνται 

αυτοδικαίως ως αι ανώταται εφορείαι προς ας πρέπει ν’ απευθύνωνται αι κατά δήµους 

                                           
385

 O όρος millet σηµαίνει στην σηµερινή τουρκική γλώσσα έθνος, αλλά στο οθωµανικό διοικητικό 

λεξιλόγιο του 19
ου

 αιώνα δήλωνε την αναγνωρισµένη από το κράτος θρησκευτική κοινότητα η οποία 

τελούσε υπό την πνευµατική δικαιοδοσία ενός θρησκευτικού αρχηγού. Ο όρος αντικαταστάθηκε από το 

1875 και µετά µε τον όρο cem’ at (κοινότητα) για να δηλωθεί η από το κράτος αναγνωρισµένη µη 

µουσουλµανική θρησκευτική κοινότητα, βλπ. Κονόρτας Παρασκευάς, Οθωµανικές θεωρήσεις για το 

Οικουµενικό Πατριαρχείο 17
ος

-αρχές 20
ου

 αιώνα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998, σσ. 299-300. 
386

 Σύµφωνα µε το άρθρο 26, «τα εν ταις έδραις των διοικήσεων ελληνικά σχολεία και τα γυµνάσια θέλουν 

διευθύνεσθαι υπό εφορείας ης θα προεδρεύη ο οικείος Αρχιερεύς, εν ελλείψει δ’ αυτού ο επίτροπός του, και 

ήτις θα αποτελείται εξ ενός αντιπροσώπου εξ εκάστης επαρχίας του τµήµατος και εξ ενός πολίτου εκ των 

κατοίκων της πρωτευούσης της διοικήσεως, ει δυνατόν επιστήµονος». Οι «αντιπρόσωποι των επαρχιών 

θέλουσι εκλέγεσθαι υπό των δηµάρχων της επαρχίας», ενώ εκείνος της πόλης «υπό των δηµογερόντων 

αυτής».  
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και κατ’ επαρχίας εφορείαι α) οσάκις πρόκειται να ζητήσωσι τον διορισµόν διδασκάλου 

δηµοτικού ή ελληνικού σχολείου, β) οσάκις τις των διδασκάλων δεν εκπληροί το καθήκον 

του, εφ’ ω επί αδιαφειλονικήτων αποδείξεων παύεται ο διδάσκαλος και αναπληρούται 

υπό άλλου συµφώνως µε τα οριζόµενα προσόντα». 

Β) Η Επαρχιακή Εφορεία
387

. Έργο των εφορειών αυτών ήταν σύµφωνα µε το 

άρθρο 29 «να φροντίζουσι περί της καλής διατηρήσεως της οικοδοµής των Ελληνικών 

σχολείων και περί της ακριβούς εκπληρώσεως των καθηκόντων των 

Ελληνοδιδασκάλων». 

Γ) Η ∆ηµοτική Εφορεία
388

. Σύµφωνα µε το άρθρο 28, οι δηµοτικές εφορείες 

απέκτησαν εκτεταµένες αρµοδιότητες αφού µπορούσαν να «φροντίζουσι να συσταθώσι 

τα αναγκαιούντα σχολεία εις την περιφέρειαν του δήµου των, τηρουµένης της εν τω 

άρθρω 1 και 2 οριζοµένης αναλογία, επιτηρούσιν δε εις την καλήν κατάστασιν των 

καταστηµάτων των σχολείων, εις την ακριβή εκπλήρωσιν των καθηκόντων των 

διδασκάλων, εις την υποχρεωτικήν και τακτικήν φοίτησιν των παίδων κατά το 7 άρθρον. 

Επιβάλλουν εισέτι και εισπράττουν τα οριζόµενα εν τω 7 άρθρω πρόστιµα» .  

Βέβαια, η Γενική ∆ιοίκηση εκτός από θεσπίζουσα εξουσία στο χώρο της 

εκπαίδευσης διατήρησε για τον εαυτό της τον ανώτατο, ιεραρχικά οργανωµένο, 

εποπτικό ρόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού µε τα άρθρα 33 και 34 ορίστηκε ότι 

«τας εκθέσεις αι κατά δήµους και κατ’ επαρχίαις εφορείαι θα διαβιβάζωσιν εις τας 

οικείας εφορείας των εδρών των ∆ιοικήσεων αι οποίαι οφείλουσι να διαβιβάζωσι ταύτας 

εις το Γενικόν ∆ιοικητικόν Συµβούλιον, συνοδεύουσαι αυτάς µε τας ιδίας εκθέσεις, 

αίτινες πραγµατεύονται τα κατά τας ελλήψεις Σχολεία και Γυµνάσια. Το Γενικόν 

∆ιοικητικόν Συµβούλιον λαµβάνον τας εκθέσεις ταύτας, θέλει φροντίζει ίνα εκπληρώνται 

οι κείµενοι περί παιδείας νόµοι». Η Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης φάνηκε αποφασισµένη να 

ασκήσει τον ρόλο της αναφορικά µε την εποπτεία της εκπαίδευσης και έτσι ο Γεν. 

∆ιοικητής Ιωάν. Φωτιάδης ζήτησε σε έντονο ύφος από την Τµηµατική Εφορία 

Λασιθίου την αποστολή των στατιστικών στοιχείων που όφειλε επισηµαίνοντας ότι 

                                           
387

 Σύµφωνα µε το άρθρο 25, «τα εν ταις επαρχίαις ελλ. Σχολεία θέλουν διευθύνεσθαι υπό εφορείας 

συγκειµένης εκ µελών ισαρίθµων προς τους δήµους, εις τους οποίους διαιρείται η επαρχία, 

συµπεριλαµβανοµένου ως µέλους και του δηµοτικού επαρχιακού ιατρού. Εν ταις επαρχίαις, αίτινες 

αποτελούνται εκ δυο δήµων θα εκλέγωνται δύο µέλη εξ εκάστου δήµου». 
388

 Σύµφωνα µε το άρθρο άρθρο 24, «Τα δηµοτικά σχολεία εκάστου δήµου θέλουν διευθύνεσθαι υπό 

εφορείας αποτελουµένης εκ του χριστιανού δηµάρχου ή του α΄ δηµαρχιακού παρέδρου και εκ τριών ή 

τεσσάρων εγγραµµάτων δηµοτών εκλεγοµένων υπό των δηµογερόντων των αποτελούντων την δηµοτικήν 

περιφέρειαν». 
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«πάσα περαιτέρω βραδύτης καθίσταται αδικαιολόγητος και συνεπάγεται σπουδαίαν 

ευθύνην κατά των υπαιτίων της παραλήψεως καθήκοντος υπό του νόµου 

επιβαλλοµένου»
389

.  

  Εκτός από την παραπάνω συλλογική εποπτεία της εκπαίδευσης, ο Νόµος του 

1881 προέβλεψε και µονοµελή όργανα άσκησης εποπτικού έργου για δασκάλους και 

µαθητές: τους εξεταστές οι οποίοι ορίζονταν από τις εφορείες των οικείων τµηµάτων. 

Οι εξεταστές αυτοί ήταν υποχρεωµένοι να υποβάλλουν «έκθεσιν περί της 

καταστάσεως των σχολείων εις των οποίων τας εξετάσεις παρευρέθησαν». Επιπλέον, 

όµως, σύµφωνα µε το σχετικό αρχειακό υλικό, οι εξεταστές πρότειναν συχνά, µε βάση 

τις εκθέσεις τους
390

 ακόµη και την απόλυση δασκάλων «εάν αι κατά αυτών αιτιάσεις 

των δηµοτικών και επαρχιακών εφορειών στηρίζωνται εις αποχρώντας λόγους»
391

 όπως 

επίσης και τον έπαινό τους. Στηριζόµενη σ’ αυτήν την διάταξη του Νόµου η Επαρχιακή 

Εφορία Σητείας ζήτησε στα πλαίσια της αύξησης της αποτελεσµατικότητας της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας «να παυθώσιν οι ανικανώτεροι των δηµοδιδασκάλων, ων τα 

ονόµατα θα σας υποβάλωµεν προσεχώς και ν’ αντικατασταθώσιν υπό µάλλον ικανών»
392

. 

Στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής η ∆ηµογεροντία παραχώρησε δωρεάν κατοικία στον 

Γυµνασιάρχη Νεαπόλεως «προς αµοιβήν των εκδουλεύσεων ας προσφέρει και εν τω 

µέλλοντι θέλει προσφέρει εις τον τόπον και την φροντίδαν και τους κόπους ους 

                                           
389

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 671/16-3-1883. 
390

 Προς την αξιότιµον τµηµατικήν Εφορείαν Λασηθίου 

Συµµορφωθέντες προς την παράκλησιν υµών παρέστηµεν εις τας εξετάσεις της ∆ηµοτικής Σχολής 

Βραχασίου. Καθ’ ην εσχηµατίσαµεν γνώµην τα αποτελέσµατα αυτών υπήρξαν αρκούντως ευάρεστα. Ο 

διδάσκαλος της σχολής ταύτης κ. Κωνστ. Τζαµπαρλάκης φαίνεται ότι, µεθ’ όλα τα προσκόµµατα, τα οποία, 

ως επί το πολύ, εις τα εν τοις χωρίοις σχολεία παρουσιάζονται, ως εκ της ελλείψεως πολλών απαιτουµένων 

εις αυτά και εκ της ατάκτου των µαθητών φοιτήσεως, περί ων δυστυχώς ήκιστα µεριµνώσι οι αρµόδιοι, 

ηργάσθη µετά πολλής και φιλοτιµίας και επιµελείας. Προσπαθήσας να συµµορφωθή, όση αυτώ δύναµις 

προς το νέον παιδαγωγικόν σύστηµα κατώρθωσεν ν’ αποφέρη ικανούς καρπούς εκ της εργασίας του. Οι 

µαθηταί όλων των τάξεων απήντησαν µετά πολλής ευστοχίας εις πάσαν ερώτησιν αποτεινοµένην αυτοίς είτε 

υπό του διδασκάλου είτε υπ’ άλλου τινός. Μεγάλη πρόοδος παρετηρήθη εις το µάθηµα της γυµναστικής καθ’ 

όν οι µαθηταί εξετέλεσαν πολλάς και δυσκόλους κινήσεις µεθ’ ικανής δεξιότητος και επιτυχίας. Ευχής έργον 

θα ήτο εάν το σπουδαίον τούτο µάθηµα, το ου µόνον το σώµα αλλά και την ψυχήν ανδρίζον, επεβάλλετο και 

εις άπαντα τα σχολεία ανώτερα και κατώτερα του ηµετέρου Τµήµατος. 

Τας ολίγας ταύτας κρίσεις εθεωρήσαµεν καθήκον ηµών να υποβάλλωµεν υµίν, το µεν, όπως 

ικανοποιήσωµεν τον διδάσκαλον τον µετά πολλού ζήλου εργασθέντα, το δε όπως εκληρώσωµεν τύπον, 

όνπερ θα ευχόµεθα να ηκολούθουν και πάντες οι άλλοι οι δι’ οµοίας εντολής επιφορτισθέντες, διότι ούτω 

θα εξακριβούτο η αληθής κατάστασις της παρ’ ηµών δηµοτικής εκπαιδεύσεως. 

Εν τούτοις διατελούµεν µετά της προς ηµάς εξαιρέτου ηµών υπολήψεως 

Όλως υµέτεροι 

Ι. Ε. Παπαδάκης, Ι. Π. Παπαδάκης, Ε. Συγγελάκης. 
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καταβάλλει υπέρ της παιδείας περιπλέον της συµφωνίας του» λαµβάνοντας υπόψη της το 

γεγονός ότι ο Γυµνασιάρχης Π. Βρυώνης «ουχί µόνον την διεύθυνσιν και επιτήρησιν του 

Γυµνασίου ανέλαβεν αλλά δε λείπει καθ’ εκάστην να επιβλέπη και τα λοιπά Σχολεία 

Ελληνικόν, Παρθεναγωγείον, και ∆ηµοτικόν»
393

.  

 

4.3.6 Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 

Η αναγαγαιότητα τηςκαθιέρωσης του θεσµου των δήµων ήταν τέτοια εκείνη την 

περίοδο ώστε η θέσπιση δηµοτικού νόµου αποτελούσε ένα από τα ακύρια αιτήµατα των 

χριστιανών επροσώπων  που είχαν εισέλθει στη Χαλέπα το 1878
394

. Ο δηµοτικος 

θεσµός δεν θα επιβαλλόταν εκ των άνω, αλλά θα διαµορφωνόταν µε βάση τη γνώση και 

την εµπειρία των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και κατά συνέπεια θα 

ανταποκρινόταν στις ιδιαίτερες ανάγκες του τόπου. Σύµφωνα µε τον πρώτο ∆ηµοτικό 

Νόµο
395

 ο οποίος ψηφίστηκε µετά τη σύµβαση της Χαλέπας και ο οποίος από την µια 

µεριά καθιέρωσε τους ∆ήµους
396

 ως µονάδες «ανήκουσες εις το διοικητικόν της νήσου 
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395

 Με βάση τις διατάξεις του πρώτου ∆ηµοτικού Νόµου στο ∆ιαµέρισµα του Λασιθίου συστάθηκαν 20 

∆ήµοι, 6 στην επαρχία Μεραµβέλλου (Νεαπόλεως, Βραχασίου, Χουµεργιάκου, Φουρνής, Κρυτζάς και 

Σπιναλόγκας), 2 στην Επαρχία Λασιθίου (Τζερµιάδων και Ψυχρού), 5 στην Επαρχία Σητείας (Λιµένος, 

Τουρλωτής, Ρουκάκας, Καρυδίου και Χανδρά), 4 στην Επαρχία Ιεράπετρας ( Ιεραπέτρου, Κάτω Χωρίου, 

Καβουσίου και Αγίου Βασιλείου).  
396

 Στο διαµέρισµα του Λασιθίου ιδρύθηκαν τότε οι παρακάτω δήµοι:  

«∆ήµος Νεαπόλεως: Νεάπολις (έδρα της διοικήσεως, της επαρχίας και του ∆ήµου), Αµυγδαλόλακκο, 

Πέτρο, Άγιο Αντώνιο, Σούβλο, Αµυγδαλιά, Φινοκαλιά, Αγαλιανού, Πατσόπουλο, Αγία Σοφία, 

Μακρογέννισσα, Οµφαλιά, Περάµπελα (2288), Βουλισµένη (670), Μονή Περάµπελα (10), Μονή Κουφή 

Πέτρα (4), Φυλακές
-
 ∆ιοικήσεως Λασηθίου (31). 

∆ήµος Σπιναλόγκας: Σπιναλόγκα, νήσος (1112). 

∆ήµος Φουρνής: Καστέλλι (έδρα ∆ήµου), (453), Κάτω Χωριό (452), Απάνω Χωριό (258), Πιναίς (179), 

Ελούντα (504), Βρουχάς (338), Σκινιάς (342), Καρύδι (195), ∆ωριαίς (116), Σύρµεσο, Απάνω Λούµας, 

Κάτω Λούµας, Σέλλαις (252), Μονή Κεράµου (7), Μονή ∆ωριαίς (6), Μονή Καρδαµουτσα (10), Μονη 

Αρέτι (2). 

∆ήµος Χουµεριάκου: Χουµεριάκος (έδρα ∆ήµου), (759), Λίµναις (796), Λουσέστοο, ∆ράκου, Αγιά 

Πελαγιά, ∆ύο Πρίνοι, Ελληνικά, Κατσίκι (204), Όξω Λακώνια. (203), Βρύσες, Αρκουδάς, Ρουσσαπιδιά, 

Τζένια, Γαιδούρω (503). Αµυγδάλοι (1 13), Πλατυπόδι (118), Νικηθιανώ (184), Μονή Κρεµαστά (22). 

∆ήµος Βραχασίου: Βραχάσι ( έδρα ∆ήµου), (1333), Μίλατος (431), Λατσίδα (746), Μονή Άγιος 

Γεώργιος Βραχασώτης (6). 

∆ήµος Κρητσάς: Κρητσά (έδρα ∆ήµου), (2071), Κρούστας (345), Πρίνα (269), Καλό Χωριό ( 342), 

Άγιος Νικόλαος (95), Μέσα Λακώνια (119), Τάπαις (93), Μονή Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ( 8). 

∆ήµος Τζερµιάδων: Τζερµιάδων (έδρα ∆ήµου), (901), Λαγού, Πινακιανώ (141), Φαρσάρω, Μαρµακέτω 

(265), Άγιος Κωνσταντίνος (380), Μέσα Ποτάµοι (203), Όξω Ποτάµοι (242), Μέσα Λασήθι (449), Μονή 

Κρουσταλλένια ( 30). 

∆ήµος Ψνχρού: Ψυχρό (έδρα ∆ήµου), (333), Πλάτη (279), Γεροντοµουρί (149), Μετόχι (146), Μαγουλάς 

(161), Καµινάκι (314), Αβρακόντες (227), Κουδουµαλιά (131), Πλαθιανώ (285), Άγιος Γεώργιος (384), 

Μονή Ζωοδόχος Πηγή Βιδιανού (10). 
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σύστηµα» έχοντας «χαρακτήρα διοικητικόν» και από την άλλην προέβλεψε αυτή την 

φορά την άµεση εκλογή των δηµοτικών αρχόντων από τον λαό, ο δήµαρχος 

προβλεπόταν ότι µπορούσε «να συγκαλή, όταν κρίνη αναγκαίον, το δηµοτικόν 

συµβούλιον και να θέτη υπό συζήτησιν και επιψήφισιν εκείνου, υπό την επικύρωσιν δε του 

Γενικού ∆ιοικητού, παν ζήτηµα αναγόµενον εις την δηµοτικήν εκπαίδευσιν». Ορίστηκε 

επίσης, ότι «η σύστασις και συντήρησις δηµοτικών σχολείων θέλει είσθαι το κύριον 

µέληµα των δηµοτικών συµβουλίων. Εις τίνα χωρία των επαρχιατικών δήµων θα 

συσταθώσι σχολεία και οπόσα δι’ έκαστον πρέπει να διατίθενται ποσά είναι έργον 

αυτών»
397

. 

Βέβαια η ανάµειξη των ∆ηµοτικών Αρχών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

θεωρούνταν συχνά ότι δηµιουργούσε προβλήµατα όπως προκύπτει και από έγγραφο 

του δασκάλου της ∆ηµοτικής Σχολής Αχλαδίων στο οποίο εξέφραζε την απογοήτευσή 

του για την διαδικασία θεώρησης µιας έκθεσής του από την ∆ηµοτική Εφορία. Έτσι, 

αποφάσισε να στείλει προς την Τµηµατική Εφορεία την έκθεσή του αθεώρητη 

αναφέροντας ότι «προς τούτοις πάσα µου έκθεσις δεν τυγχάνει ευµενούς υποδοχής προς 

επικύρωσιν αυτής ως µη περιλαµβάνουσα δήθεν τας ανάγκας. ∆ιό η παρούσα τυγχάνει 

                                                                                                                            
∆ήµος Βιάννου: Απάνω Βιάννος (έδρα ∆ήµου), (1253), Κάτω Βιάννος (307), Χόντρος (424), Βαχός 

(179). 

∆ήµος Αγίου Βασιλείου: Άγιος Βασίλειος (έδρα ∆ήµου), (407), Κρεβατάς (107), Κεφαλοβρύσι (206), 

Αµιρά (586), Συκολόγος (381), Καλάµι (344), Πεύκος (366). 

∆ήµος Μουρνιών: Μουνιαίς (έδρα ∆ήµου), (308) Μύθοι (346), Χριστός (381), Παρσάς (210), Γδόχια 

(296), Μύρτος (127), Ρίζα (174), Κάτω Σύµη (371). 

∆ήµος Ιεραπέτρου: Ιεράπετρος (έδρα Επαρχίας και ∆ήµου), (2539), Κεντρί (585), Μακρηληά (36), 

Μεσελέροι (174), Καπίστρι (83), Γιαννίτσι (185), Κεφάλι (554), Μονή Φανερωµένη (14). 

∆ήµος Κατωχωρίου: Κάτω Χωριό (έδρα ∆ήµου), (564) Απάνω Χωριό (385), Πισκοπή (297), Άγιος 

Ιωάννης (340), Μονή Παπλινού (1). 

∆ήµος Ανατολής: Ανατολή (έδρα ∆ήµου), (588) Άγιος Γεώργιος Λουτράς (122), Καλαµαύκα (458), 

Μάλαις (769), Καλογέροι (92), Μονή Εξακουστή (10). 

∆ήµος Καβουσίου: Καβούσι (έδρα ∆ήµου), (955) Μοναστηράκι (68), Βασιλική (229).  

∆ήµος Λιµένος Σητείας: Λιµήν Σητείας (έδρα Επαρχίας και ∆ήµου), Πετράς (570), Πισκοκέφαλο (634), 

Κάτω Πισκοπή (159), Σκοπή (539), Χαµέζι (319), Ρίζα (49), Παρασπόρι (224), Αχλάδα (358), 

Κυµουριώτου (60), Σκλαβεδιάκου (29), Αγιά Φωθιά (84), Ρούσσα Εκκλησιά (188), Μαρνιά (165), 

Απάνω Πισκοπή (108), Σωτείρα (60), Σκορδίλλω (69), Τούρτουλοι (159), Σαντάλι (54), Σφακιά (83), 

Ζου (48). 

∆ήµος Τουρλωτής: Τουρλωτή (έδρα ∆ήµου), (320) Σφάκα (461), Λάστρος (483), Μετόχια Τουρλωτής 

(447), Μέσα Μουλιανά (486), Όξω Μουλιανά (678). ∆ήµος Καρυδίου: Καρύδι (έδρα ∆ήµου), (288), 

Μαγκασά (142), Χώνος (26), Παληό Μιτάτο (50), Ξερολίµνη (88), Μισιργιού (90), Κατσιδόνι (143), 

Σίτανος (168), Παληόκαστρο (143), Χοχλακιαίς (59), Αζοκέραµος (126), Κελλάρια (100), Αδράβαστοι 

(75), Κλησίδι (37), Ζάκρος (274), Μονή Τοπλού (82). 

∆ήµος Ρουκάκας: Ρουκάκα (έδρα ∆ήµου), (554), Ορνό (360), Λάπιθος (79), Στραβοδοξάρι (421), Γρας 

(425), Πεύκοι (318), ∆άφνη (291), Άγιος Μάµας (41), Κρυγιά (220). 

∆ήµος Χαντρά: Χαντράς (έδρα ∆ήµου), (487), Αζάλι (17), Μαρουλά Μετόχι». 

 
397
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ούσα ανεπικύρωτος καθότι δεν ανέχοµαι να διέρχεται υπό τας χείρας πλείστων πάσα µου 

έκθεσις οίτινες µέλλουσιν να γνωµοδοτήσωσι εποµένως αν τω όντι έχει καλώς ή όχι, 

ώστε να είναι αξία επικυρώσεως. ∆ις επεστράφη µοι η προ καιρού αποσταλείσα έκθεσις, 

όπως συντάξω καλλιτέραν και αρεστήν αυτώ. Εγώ δε λόγιος δεν είµαι, καθόσον δύναµαι 

εκτελώ το καθήκον µου και αναλόγως των δυνάµεών µου»
398

. 

 

 

 

4.3.7 ∆ιαµαρτυρία της ∆ηµογεροντίας Λασιθίου για τη σύσταση της Τµηµατικής 

Εφορείας 

 

Για τον περιορισµό, όµως, των εκπαιδευτικών της αρµοδιοτήτων, η 

∆ηµογεροντία Λασιθίου διαµαρτυρήθηκε έντονα µε έγγραφό της προς τον ∆ιοικητή του 

Τµήµατος Λασιθίου επικαλούµενη την υποδειγµατική οργάνωση και λειτουργία των 

σχολείων κατά την προηγούµενη περίοδο και τονίζοντας ιδιαίτερα ότι «Η ην 

αποτελουµένη ∆ηµογεροντία ενεργούσα επί τη βάσει του ∆ιοργανισµού των εν Κρήτη 

Ιερών Μονών έχει υπό την επίβλεψιν και τα διάφορα εν τω τµήµατι ανώτερα 

εκπαιδευτικά καταστήµατα και εφρόντιζεν εγκαίρως προ της λήξεως εκάστω σχολικού 

έτους περί της εξευρέσεως και του διορισµού των αρµοδίων διδασκάλων εν τοις 

καταστήµασι ταύτοις, αλλ’ ο υπό της τελευταίας Γεν. των Κρητών Συνελεύσεως ψηφισθείς 

και υπό της Γεν. ∆ιοικήσεως εκτελέσιµος δι’ εγκυκλίου από τις 24 Ιουνίου κηρυχθείς περί 

παιδείας των χριστιανών νόµος αίρων από της ∆ηµογεροντίας πάσαν επίβλεψιν επί των 

εν λόγω καταστηµάτων, τίθησιν του λοιπού την περί τούτων φροντίδαν εις την υπό του 

ιδίου Νόµου οριζοµένας τµηµατικάς Εφορείας, των οποίων η σύστασις δέον κατά την υπ’ 

αριθµ. 31 και ηµεροµηνίας 19 Ιουλίου 1881 εγκύκλιον της Γεν. ∆ιοικήσεως Κρήτης όπως 

είναι ήδη τετελεσµένη. Εκ τούτων λοιπόν ορµώµενη η ην αποτελούµεν ∆ηµογεροντία 

καθήκον αυτής εθεώρησεν ως τέως διαχειρίστρια της εν τω Τµήµατι Παιδείας όπως 

υποβάλη τη υµετέρα ενδοξότητα τα κάτωθι: επειδή εξ όσων έχοµεν δεδοµένων καθίσταται 

αναγκαία η επίσπευσις των εκλογών της τµηµατικής Εφορίας ίνα επιληφθή αύτη περί του 

καταρτισµού των αναγκαίων σχολείων και ιδία των Ελληνικών και προβή όσον τάχιστον 

εις τους διορισµούς των διδασκάλων, διότι οι τέως υπό της δηµογεροντίας διωρισµένοι 
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αγνοούµεν εάν θα επαρκέσωσι ή και έχωσιν την πρόθεσιν να υπηρετήσωσιν εκ νέου ή θα 

απέλθωσιν εις αλλοδαπήν προς εξακολούθησιν των σπουδών τους και ότι θα γίνη ανάγκη 

να προσκληθώσιν έτεροι εξ άλλων επαρχιών ή εκ του εξωτερικού, το τοιούτον δε δεν θα 

είνε ευχερές ως η πολυετής πείρα εδίδαξεν ηµάς, εάν παρέλθη η πρώτη του Αυγούστου 

δεκεπενθηµερία, διότι εκείνοι οι οποίοι έχουσι την πρόσθεσιν να υπηρετήσωσιν ως 

διδάσκαλοι φροντίζουσιν εγκαίρως περί της αποκαταστάσεώς των, αλλά και εάν επί 

τέλους εξευρεθώσιν οι τοιούτοι παρακαίρως θα εκµεταλλευθώσιν την ανάγκην και θα 

έχωσι υπερβολικάς απαιτήσεις και επειδή τέλος εκ τούτων προκύπτει ότι αυτό το 

συµφέρον της κοινότητος απαιτεί ταχείαν επί του προκειµένου ενέργειαν, εθεωρήσαµεν 

καθήκον ηµών ως τέως διαχειρισταί και επόπται της παιδείας εν τω Τµήµατι να 

αναφέρωµεν »
399

. Παρά τη διαµαρτύρηση, όµως, αυτή, και την κινδυνολογία ο Νόµος 

του 1881 εφαρµόστηκε κανονικά και έτσι στις 23 Αυγούστου του 1881 συστήθηκε η 

Τµηµατική Εφορία στη σύνθεση της οποίας συµµετείχαν εκτός από τον επίσκοπο 

Πέτρας και οι εξής: Κωνστ. Σφακιανάκης, πρώην διοικητής Λασιθίου από το 

Μεραµπέλλο, ο Νικόλαος Λιµνιωτάκης έµπορος από την έδρα της ∆ιοικήσεως, ο Μιχ. 

Παναγιωτάκης από το Λασίθι, ο Χ. Περάκης, πρωτοδίκης από την Ιεράπετρα, ο Ιωαν. 

Βατσάκης από την Σητεία και ο Γ. Μανουσάκης, κτηµατίας από την Αρκαδία. 

 Έτσι, η Τµηµατική Εφορεία Λασιθίου παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η 

σύστασή της επικαλέστηκε τον εκπαιδευτικό νόµο και θεώρησε καθήκον της «την πιστή 

εφαρµογή του» οριοθετώντας σε µια από τις πρώτες συνεδριάσεις της τα καθήκοντα και 

τις αρµοδιότητές των ∆ηµοτικών Εφορειών: «θα εννοήσητε τον κοινωφελή της 

διανοητικής αναπτύξεως σκοπόν ον προώρισται να παραγάγει εν τω τόπω ο Νόµος ούτος 

και τα καθήκοντα άτινα επιβάλλονται εις υµάς προς επίτευξιν του ιερού τούτου σκοπού 

άνευ της εφαρµογής του οποίου ο Νόµος θέλει καταστή νεκρόν γράµµα ουδέν απολύτως 

δυνάµενος να επιφέρη αίσιον και ευάρεστον αποτέλεσµα»
400

. Στη συνέχεια η Τµηµατική 

Εφορεία ενήργησε γρήγορα ζητώντας να της υποβληθούν αµέσως στατιστικά στοιχεία 

αναφορικά µε τον αριθµό των µαθητών, τις τάξεις που µπορούσαν να συγκροτηθούν 

και τους δασκάλους που διέθεταν τα νόµιµα προσόντα για να διοριστούν και 

προχώρησε στην συγκρότηση της ∆ιαρκούς Εξεταστικής Επιτροπής
401

.  
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 425/ 10-8-1881. 
400
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 4/25-8-1881. 
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4.3.8. Θεσµοθέτηση εξεταστών για δασκάλους και µαθητές  

 

Στο θέµα των εξετάσεων ο νόµος του 1881 όριζε ότι οι δηµόσιες εξετάσεις για 

τα δηµοτικά σχολεία θα γίνονταν στο τέλος Ιουλίου, στα ελληνικά µέσα Ιουλίου, ενώ 

στα γυµνάσια στα µέσα Ιουνίου. Στο σηµείο αυτό καθιερώθηκε πια και νοµικά µια 

συστηµατική δραστηριότητα που είχε καθιερωθεί και µε τον κονονισµό του 1870 και 

παρακολουθούσε τις εξετάσεις ως αναπόσπαστο µέρος τους. Η διαδικασία της εξέτασης 

ήταν δηµόσια δηµιουργώντας πια µε την ανακύκλωσή της στον χρόνο µια 

κανονικότητα που ξεπερνούσε την καθηµερινότητα του σχολείου, περιγραφόταν 

εξαντλητικά στον Τύπο και περιελάµβανε δύο µέρη. Στο πρώτο ο δάσκαλος έκανε ένα 

απολογισµό της ετήσιας εργασίας του µε αναφορά στη µορφή διδασκαλίας, στα 

µαθήµατα, στο σχολικό κτήριο και στην πρόοδο των µαθητών. Στο δεύτερο οι ίδιοι οι 

µαθητές παρουσίαζαν δείγµατα της προόδου τους 
402

. 

Στις εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις 19 Ιουνίου 1883 «παρευρέθησαν η 

Α.Θ. ο Επίσκοπος Πέτρας, η Α. Ε. ο ∆ιοικητής Λασιθίου, ο αξιότιµος πρόεδρος του 

Πολιτ. Τµήµατος του Πρωτοδικείου Λασιθίου, οι κ.κ.Τµηµ..Έφοροι και τίνες εκ των 

άλλων πολιτών». Μετά το πέρας της «νενοµισµένης θρησκευτικής τελετής» ο καθηγητής 

κ. Κώνστας «απήγγειλε λόγον σχοινοτενή περί της εγγένη µεν, ιδία δε περί της µέσης ή 

Γυµνασιακής παιδεύσεως, οµιλήσας και συστήσας εν τέλει εις την ∆ηµογεροντίαν την 

κατάρτισιν ολοκλήρου του Γυµνασίου. Ακολούθως ήρξαντο αι εξετάσεις των µαθητών. Αι 

απαντήσεις αυτών ήσαν όλως εύστοχοι, άπαν δε το ακροατήριον απήλθεν αποκοµίζον 

καλάς εντυπώσεις». 

Οι αντίστοιχες εξετάσεις στο Ελληνικό Σχολείο πραγµατοποιήθηκαν στις 30 

Ιουνίου. Στις εξετάσεις αυτές «το ακροατήριον ήτο πλήρες. Τοσαύτη συρροή ην 

πρωτοφανής. Και εν πρώτοις µεν ο διευθυντής κ. Ν. Ευσταθίου απήγγηλε σπουδαίον 

λόγον εν ω δια µακρών ανέπτυξε το ευµέθοδον του νέου γερµανικού συστήµατος και 

ωµίλησε περί των βελτιώσεων της παρ’ ηµίν δηµοτικής παιδεύσεως. Είτα δε ήρξαντο αι 

εξετάσεις των µαθητών. Αύται περιτράνως απέδειξαν το ευµέθοδον όντως του 

συστήµατος και την άοκνον επιµέλειαν, µεθ’ ης ο διευθυντής ειργάσθη, προσέτι δε ότι και 

τα δύο ταύτα συνυπάρξαντα κατά το λήξαν ήδη σχολικόν έτος αφθόνους και αγλαούς 

                                           
402

 Βαβουλέ Π., «Εικόνες από τα σχολεία µας κατά τα τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας στην Κρήτη», 

Κρητική Εστία, 1949, τ.4  
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απέφεραν τους καρπούς. Πλην των τακτικών µαθηµάτων ήτοι των ελληνικών, της ιεράς 

ιστορίας και κατηχήσεως, των µαθηµατικών, γεωµετρίας και αριθµητικής, της 

γεωγραφίας και της ελληνικής ιστορίας, εις α οι µαθηταί ευστοχώτατα απήντησαν, εις µεν 

τα ελληνικά ευχερώς εξηγήσαντες, συντάξαντες και τεχνολογήσαντες, εις δε τα 

µαθηµατικά δια της απταίστου λύσεως διαφόρων προβληµάτων και εις τα λοιπά δια 

θαυµαστών απαντήσεων αποδείξαντες ότι ενετυπώθησαν εις τον νουν των όσα 

παρεδόθηκαν. Πλην τούτων κατά τα οποία οι µαθηταί εν πολλοίς απεδείχθησαν 

ισοδυναµούντες τοις µαθηταίς του Σχολαρχείου, παρέστησαν προσέτι µετ’ απεριγράπτου 

επιδεξιότητος παιδικόν δραµάτιον «Το σπαθί του παππού» επικαλυφθέν µε ενθουσιώδεις 

χειροκροτήσεις [...]»
403

. 

Με αφετηρία τις κανονικότητες που εγκαθιστούσαν οι δηµόσιες εξετάσεις, 

ακόµη και ο ανοικτός χαρακτήρας αυτών των εκδηλώσεων δηµιουργούσε µια νέα 

σχέση των κοινωνικών στρωµάτων µε τους νεωτερικούς θεσµούς επιτρέποντας την 

δηµιουργία µιας νέας εµπειρίας στον ηµιαστικό και τον αστικό χώρο και την ανάπτυξη 

νέων κοινωνικών σχέσεων και µορφών κοινωνικότητας. Επιπλέον, η ευρεία συµµετοχή 

του κοινού ανακύκλωνε και ενίσχυε την εµβέλεια νέων πολιτισµικών συµπεριφορών σε 

σχέση µε την οργάνωση του προσωπικού χρόνου, τις χειρονοµίες, την ενδυµασία κ.λ.π. 

ενώ παράλληλα η συγκίνηση αποτελούσε όρο µέθεξης όσων συµµετείχαν 

εκδηλώνοντας τα συναισθήµατα
404

. Οι δηµόσιες εξετάσεις επισφράγιζαν τον κοινοτικό 

προσανατολισµό του σχολείου µετατρέποντας το εκπαιδευτικό θεσµό σε µια δηµόσια 

κοινοτική υπόθεση καθώς το σχολείο καταγραφόταν ως ένας χώρος το µέλλον του 

οποίου αφορούσε το σύνολο της κοινότητας και όχι µόνο τους γονείς και τους µαθητές. 

Η δυνατότητα παρουσίας του κοινού στις εξετάσεις δεν παρεχόταν απλώς χάριν της 

περιέργειας, αλλά µετέφερε το δικαίωµα του ελέγχειν την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Πρόκειται για µια νέα σχέση η οποία προκύπτει ακριβώς ως µεταφορά ενός 

δικαιώµατος που απορρέει από την συµµετοχή σε µια κοινότητα, η οποία αποδίδει στην 

εκπαίδευση µεγάλη σηµασία. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι το στοιχείο της 

συµµετοχής του κοινού στις εξετάσεις έτεινε να εξισώνει διαφορετικά υποκείµενα, τα 

οποία διαµόρφωναν µια αίσθηση της συνοχής και της κοινότητας ως «φυσικής» 

                                           
403

 Εφηµ. Μίνως, 9 Ιουλίου 1883  
404

 Εξερτζόγλου Χ., «Μετά Μεγάλης Παρατάξεως: συµβολικές πρακτικές και κοινοτική συγκρότηση στις 

αστικές ορθόδοξες κοινότητες της ύστερης οθωµανικής περιόδου», στο περ. Τα Ιστορικά, τ. 16
ος

, τεύχ. 

31, σσ. 349-380. 
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µονάδας, αντανακλώντας µια κοινή συνείδηση και νοµιµοποιώντας τους 

εκπαιδευτικούς θεσµούς. Η µεγάλη δηµοσιότητα ανακύκλωνε επίσης κάθε χρόνο µια 

συζήτηση στην κοινότητα για τα µεγάλα προβλήµατα και τις προοπτικές της 

εκπαίδευσης µε τρόπο που να αναδεικνύει την εκπαίδευση ως βασικό κοινοτικό 

πρόβληµα.  

 

4.3.9 Τα οικονοµικά της εκπαίδευσης 

 

Ο Νόµος του1881 όρισε κοινούς πόρους για τα χριστιανικά σχολεία ως εξής:  

«Α) εκ της ετησίως υπό της συνελεύσεως ψηφιζοµένης υπέρ των σχολείων πιστώσεως. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι ήδη από το 1878 ή Κρήτη είχε αποκτήσει 

το δικαίωµα να συντάσσει δική της προϋπολογισµό. Τα έσοδά του προέρχονταν κατά 

µέγιστο µέρος από το φόρο της δεκάτης επί των γεωργικών προϊόντων και κατά δεύτερο 

λόγο από τις προσόδους των τελωνείων και τα διάφορα άλλα τέλη κ.λ.π.  

Β) εκ του υπέρ της δηµοσίας εκπαιδεύσεως διατιθεµένων ετησίων τόκων του 

κοινωφελούς ταµείου 

Γ) εκ 500000 γροσίων τα οποία διατίθενται υπέρ της δηµοσίας εκπαιδεύσεως εκ του 

ηµίσεως των από της συστάσεως του κοινωφελούς ταµείου ολικών ωφελειών αυτού. 

∆) εκ των επί των µισθών των υπαλλήλων κρατήσεων». 

 Εκτός, όµως, από τους κοινούς πόρους που κάλυπταν όλα τα σχολεία, είχαν 

οριστεί και µερικοί για τα σχολεία της κάθε διοικήσεως οι οποίοι ήταν:  

«Α) τα λαµβανόµενα εκ των µοναστηριακών προσόδων  

Β) οι επί των επιτηδευµάτων και των οικοδοµών φόροι. 

Γ) τα δικαιώµατα εγγραφών , ενδεικτικών και απολυτηρίων».  

Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου το διαµέρισµα του Λασιθίου ήταν το µόνο 

στο οποίο ψηφίστηκαν «εισπραχθησόµενα ποσά» από τους κατά τόπους ∆ήµους προς 

όφελος της παιδείας. Ο Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης Ι. Φωτιάδης επαίνεσε προς τούτο τις 

αρχές του «∆ιαµερίσµατος Λασσιθίου»
405

 και αξίωσε από τις υπόλοιπες διοικήσεις, 

                                           
405

 Τα εισπαρχθέντα ποσά υπέρ της παιδείας από τους δήµους του Τµήµατος ΛΑσιθίου κατά επαρχία 

ήταν για το οικονοµικό έτος 1884 τα παρακάτω: «Επαρχία Μεραµπέλλου: 20900 γρ., Επαρχία Λασιθίου: 

4000 γρ., Επαρχία Αρκαδίας: 7600 γρ., Επαρχία Ιεράς: 5100 γρ., Επαρχία Σητείας: 12550 γρ.», Α.Χ.∆.Λ., 

έγγραφο µε χρονολογία 1884. 
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δίνοντας «νέαν προθεσµίαν ενός µηνός» να «καταβληθή µέριµνα περί την εκτέλεσιν του 

έργου τούτου δραστηρίως»
406

. 

Σηµαντική πηγή εσόδων για τα σχολεία ήταν ακόµη και οι πιστώσεις που 

προέρχονταν από τους τόκους του Κοινωφελούς Ταµείου. Από το ταµείο αυτό η 

∆ηµογεροντία Λασιθίου έλαβε για το σχολικό έτος 1881-82 40000 γρ
407

. Για το σχολικό 

έτος 1886-87 διατέθηκαν στο Τµήµα Λασιθίου 25226,25 γρ
408

. Όσο αφορά τα έσοδα 

από τη φορολογία των επιτηδευµάτων και των οικοδοµών υπάρχουν στοιχεία µόνο για 

δύο σχολικά έτη. Το έτος 1881-82 το ποσό αυτό ήταν 9847 γρ. ενώ το επόµενο έτος 

11096 γρ
409

.  Τέλος, αναφορικά µε τα έσοδα από την έκδοση τίτλων σπουδών, η 

Χριστιανική Τµηµατική Εφορεία Λασιθίου καθόρισε για το 1886 το ύψος των τελών ως 

εξής
410

: 

1. Απολυτήριο Γυµνασίου 67,5 γρ. 

2. Ενδεικτικό Γυµνασίου 22,5 γρ. 

3. Απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου 22,5 γρ. 

4. Ενδεικτικό Ελληνικού Σχολείου 11,5 γρ. 

5. Απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου 10 γρ. 

6. Ενδεικτικό ∆ηµοτικού Σχολείου 5 γρ. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι διευθυντές 

των σχολείων αρνούνταν να εισπράξουν τα ποσά αυτά επικαλούµενοι τον δωρεάν 

χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Αυτό συνέβη το 1895 και στην ελληνική σχολή 

Νεαπόλεως
411

. Την συνολική οικονοµική κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήµατος 

στο διαµέρισµα του Λασιθίου µετά την εφαρµογή του πρώτου εκπαιδευτικού Νόµου 

µας την δίνει µια σχετική αναφορά της ∆ηµογεροντία και της Τµηµατικής Εφορίας προς 

το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σύµφωνα µε την αναφορά «πάντα τα εκπαιδευτικά ταύτα 

καταστήµατα ένθα φοιτώσιν υπέρ τους τετρακισχιλίους µαθητάς, διατηρούνται εκ των 

προσόδων της µοναστηριακής περιουσίας και εκ του µικρού ποσού όπερ αναλογεί εις το 

ηµέτερον Τµήµα εκ του εν τω προϋπολογισµώ της Κρήτης αναγραφοµένου ετησίως 

κονδυλίου υπέρ της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως. Αλλ’ οι πόροι ούτοι δεν είναι επαρκείς δια 

                                           
406

 Εφηµερίς της Γενικής ∆ιοικήσεως, 5/1/1882. 
407

 Α.∆.Λ. απολογισµός εσόδων-εξόδων Τµηµατικής Εφορείας Λασιθίου 30-11-1881 
408

 Α.∆.Λ., έγγραφο µε α.π. 99, 25-2-1889 
409

 Α.∆.Λ., έγγραφο µε α.π. 442/588, 8-6-1883. 
410

 Α.∆.Λ., έγγραφο χ.α.π. 9-9-1886. Στη συνεδρίαση της εφορείας συµµετείχαν: ο ιερέας Γ. Σέργιος, ο 

Ν. ∆ιαµαντάκης, ο Εµµ. Λυδάκης, ο Μ. Σφακιανάκης, ο Ζ.Παπαδάκης και ο ∆. Χατζηδάκης. 
411

 Α. Χ. ∆.Λ.  έγγραφο µε α.π. 19, 2-10-1895. 
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την συντήρησιν τοσούτων εκπαιδευτηρίων και δια τούτο υποχρεούνται κατ’ έτος αι 

Κοινότητες να πληρώνωσιν προς κάλυψιν του παρουσιαζοµένου ελλείµµατος, υπέρογκα 

ποσά δι ων επιφορτίζεται ο πτωχός λαός, όστις όµως εν τη φιλοµουσία του αγογγύστως 

υφίσταται τα βάρη τούτα προς ανάπτυξιν της παιδείας εν τω τόπω»
412

.  

 

5. Μεταβολή των οικονοµικών και κοινωνικών δεδοµένων 

 

Ο χαρακτήρας της οικονοµίας στην περιοχή παρέµενε µέχρι την περίοδο εκείνη 

βασικά αγροτικός οριοθετηµένος από µια πολυάριθµη αγροτική τάξη. Ωστόσο, πολλοί 

χριστιανοί είχαν αρχίσει να ασχολούνται µε επαγγέλµατα που άλλοτε ήταν προνόµιο 

µόνο των µουσουλµάνων. Οι µεταβολές αυτές στις παραγωγικές σχέσεις προκάλεσαν 

την ανατροπή των ως τότε καθιερωµένων κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή 

διαφοροποίησαν τον χαρακτήρα της κοινωνίας και δηµιούργησαν µια νέα συνείδηση 

και µια νέα ιδεολογία. Την δεκαετία 1889-1898 οι περισσότεροι µουσουλµάνοι 

εγκατέλειψαν τις εστίες τους και µεγάλα τµήµατα της περιουσίας τους περιήλθαν στους 

χριστιανούς. Ακόµη και περιορισµένα κεφάλαια έδιναν την δυνατότητα σε έναν 

χριστιανό µικροϊδιοκτήτη να µεγαλώσει την περιουσία του, καθώς το τίµηµα των 

ακινήτων προσδιοριζόταν από τη ρευστότητα της µεταβατικής αυτής εποχής
413

. 

Χριστιανοί βιοµήχανοι, έµποροι, δηµόσιοι υπάλληλοι, ναυτικοί κ.λ.π. συνιστούσαν τα 

νέα ανερχόµενα κοινωνικά στρώµατα. Στα στρώµατα αυτά ανήκαν και οι χριστιανοί 

εκείνοι, οι οποίοι κάτω από διάφορες συνθήκες είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν στα 

χέρια τους σηµαντικές εκτάσεις γης και να απασχολούνται «αποκλειστικώς εις την 

διεύθυνσιν αυτής»
414

 χαρακτηριζόµενοι ως κτηµατίες.  

Η µετάβαση από την παραδοσιακή στη νέα κοινωνία, διαδικασία που άρχισε να 

κλονίζει οικονοµικά και κοινωνικά την ενδοχώρα και κυρίως τον οικονοµικό ιστό της 

Νεάπολης και να ισχυροποιεί τον Άγ. Νικόλαο, άρχισε να διαφαίνεται ήδη από το 1883. 

Το έτος αυτό «η Α. Εξ. ο ∆ιοικητής Λασιθίου κ. Αξελός µετά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

κηδόµενοι περί της προόδου του λιµένος τούτου (σ. του Αγ. Νικολάου) απεφάσισαν προ 

διετίας, όπως τα δικαιώµατα της ζυγίσεως (κανταριέ) Αγ. Νικολάου συµποσούµενα εις 

                                           
412

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε α. π. 329/13-11-1884. 
413

 Ανδριώτης Νίκος, «Τα τελευταία χρόνια παραµονής των µουσουλµάνων στην Κρήτη και η 

αναχώρησή τους για την Τουρκία» στο (επιµ. Τσιστελίκης Κωνσταντίνος) Η Ελληνοτουρκική ανταλλαγή 

πληθυσµών, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2007, σελ. 209. 
414

Σταυράκης, Ν., ό.π., σελ. 62.  
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γρ.7-10 χιλιάδας κατ’ έτος δαπανώνται εις τας ανάγκας του λιµένος ούτω λοιπόν τη 

φροντίδι του δηµαρχείου Κριτσάς εδαπανήθη εκ των δικαιωµάτων τούτων ανάλογον 

ποσόν προς κατασκευήν της προκυµαίας της Λίµνης». Πολύ πριν, µε τον Οργανικό Νόµο 

του 1870, επιτράπηκε στους χριστιανούς να εγκαθίστανται στα παράλια οικοδοµώντας 

αποθήκες και σπίτια
415

. Από τότε ο Άγιος Νικόλαος γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη εξαιτίας 

κυρίως του λιµανιού του το οποίο είχε ανακτήσει τη σηµασία του µετά και την 

υποβάθµιση της σπουδαιότητας του Φρουρίου της Σπιναλόγκας. Στον Άγιο Νικόλαο 

εγκαταστάθηκαν σηµαντικοί άνθρωποι από τα γύρω χωριά και κυρίως από την Κριτσά 

οι οποίοι µαζί µε τους εθελοντές από τα Σφακιά οργάνωσαν το εµπόριο της περιοχής. 

Στον Άγιο Νικόλαο εγκαταστάθηκε τότε και ο Βραχασώτης αρχηγός των επαναστατών 

Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, ο οποίος διεξήγαγε ευρύτατο εµπόριο µε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες. Από τότε η εσωστρεφής εµπορική κίνηση της Νεάπολης άρχισε να 

αντιµετωπίζει τα όρια της και τα πρώτα της προβλήµατα. Αντίθετα, το λιµάνι του Αγίου 

Νικολάου θεωρούνταν πια «κοινωφελέστατο έργο» «εκ της καλής ή κακής καταστάσεως 

του οποίου εξαρτάται η ανάπτυξις και η πρόοδος ή η στασιµότης και η κοινωνική 

απονέκρωσις »
416

 και ένα «των καλλιτέρων λιµένων της Κρήτης, εξ ου ικανά προϊόντα 

οιον χαρούπια,ελαιόλαδον κ.λ.π. εξάγονται επί πλοίων ευρωπαϊκών µεγάλης 

χωρητικότητος». Η σηµασία του λιµανιού ήταν τόσο σηµαντική ώστε από πολύ νωρίς 

εκφράστηκε η άποψη για µεταφορά της πρωτεύουσας στον Άγιο Νικόλαο. «Θα ήτο δε 

και µεγίστη ωφελεία και δια το µέλλον του τόπου και δια τον λαόν του Τµήµατος εάν 

ήθελεν αποφασισθή η µετάθεσις της έδρας της ∆ιοικήσεως Λασιθίου εις Άγιον 

Νικόλαον»
417

. 

Το λιµάνι του Αγίου Νικολάου θα καταστεί από τις αρχές του 20ου αιώνα «ο 

πρώτος εµπορικός λιµήν των ανατολικών επαρχιών δι’ ου εξάγονται προϊόντα χαρούπι, 

έλαιον και αµυγδαλόψυχα»
418

. Ο Κρητικός Αστήρ επισήµανε ότι «η τοιαύτη εµπορική 

κίνησις οφείλεται κυρίως εις τους φιλοπροόδους εµπόρους του Αγίου Νικολάου, οίτινες 

δια της δραστηρίας αυτών εργασίας κατορθώνουσι να κρατούν εις τας χείρας των 

εµπόριον ανωτέρας αξίας άλλων εµπορικών κέντρων. Καλόν δε θα ήτο εάν ο εµπορικός 

σύλλογος Χανίων ελάµβανε πρόνοιαν προς συνεργασίαν των εµπόρων Χανίων µετά των 

                                           
415

 Μ. Κοζύρη, Το Λασίθι εις τον Αγώνα, εκδ. Περιφερειακής ∆ιοικήσεως Κρήτης, Άγιος Νικόλαος 1973  
416

 εφηµ. Μίνως 10-5-1883 
417

 εφηµ. Μίνως, 10-5-1883. 
418

 περ. Κρητικός Ασήηρ, ό.π. 
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του Αγίου Νικολάου». «Η δε βιοµηχανία», συνέχισε ο Κρητικός Αστήρ, «σηµαντικώς 

αυξάνει και καθηµερινώς παρατηρείται εν γένει αύξησις παντός εµπορικού και 

βιοµηχανικού κλάδου. Μεγάλως δε τιµά τον Άγιον Νικόλαον το εργοστάσιον της 

ελαιοπαραγωγής, εφάµιλλον των ευρωπαϊκών του κ. Κουνδούρου, ως και επίσης το της 

σαπωνοποιίας του κ. Συµινελάκη. Παρά την προκυµαίαν υπάρχει άγαλµά τι αρχαίον 

παριστών γυναίκα ήτις κατά τινα παράδοσιν λέγουσιν ότι είναι της Θεάς Αρτέµιδος». Η 

µεγέθυνση της σηµασίας του Αγίου Νικολάου και η παρακµή της Νεάπολης 

σηµατοδότησε παράλληλα την αλλαγή της σύµανσης της συλλογικότητας και την 

παρακµή των παλιών µορφών ύπαρξής της καθώς ο Άγιος Νικόλαος άρχισε να υπάρχει 

εν πολλοίς µέσω και δια των αναγκαίων νέων υλικών λειτουργιών του. Στο έξωθεν 

δεδοµένο αστεακό περιβάλλον του Αγίου Νικολάου το κάθε συµφεροντούχο άτοµο 

διάβαζε, ιεραρχούσε και χρησιµοποιούσε το χώρο µε τα δικά του κριτήρια και για 

αποκλειστικό λογαριασµό του. Έτσι, όµως για πρώτη φορά σε τοπικό επίπεδο η κοινή 

συµβίωση των ανθρώπων άρχισε να αντιπαρέρχεται όχι µόνο τις χωροταξικές της 

συµβολικές αλλά και τις συµπαγείς και ιδεοποιηµένες συλλογικές αξίες καθώς η άµεση 

εµπλοκή του ατόµου σε µια χωροθετηµένη αστεακή κοινωνική διαδικασία δε φαινόταν 

πια να έχει αυθύπαρκτο πολιτιστικό νόηµα. Η πόλη του Αγίου Νικολάου όφειλε να 

παγιωθεί ως τόπος που θα εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις κωδικοποιηµένες πια 

ανάγκες ενός συνεχώς αναπτυσσόµενου και ψυχαναγκαστικά ρέοντος ορθολογικού 

συστήµατος.    

Τα νέα ανερχόµενα κοινωνικά στρώµατα που συγκροτούσαν τον κυρίαρχο αυτό 

κοινωνικό και πολιτικό χώρο της εποχής δεν µπορούσαν να εξελιχθούν περαιτέρω µε 

ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που άφηνε το µέγιστο τµήµα του πληθυσµού ουσιαστικά 

αγράµµατο και εθνικά απαίδευτο. Από την άλλη µεριά, όµως, απαίτησαν από το 

σύστηµα αυτό µια τέτοια οργάνωση που να υπηρετεί και τις δικές τους ανάγκες 

αναπαραγωγής. Η καθολική, λοιπόν, φοίτηση έπρεπε να προσφέρεται συστηµατικά από 

ένα εκτεταµένο δίκτυο δηµοτικών σχολείων. Προκειµένου, όµως, να µην ευνοείται ο 

παρασιτισµός και η αποστροφή από την παραγωγική εργασία και προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η αποτροπή «από των σχολείων της µέσης εκπαιδεύσεως του µεγάλου 

πλήθους των µαθητών, οίτινες παρασύρονται εις αυτά χωρίς ούτε πρέπον, ούτε 
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αναγκαίον, ούτε χρήσιµον να είναι εις αυτούς ούτε εις την κοινωνίαν»
419

, αναβαθµίστηκε 

το Ελληνικό Σχολείο ως ενδιάµεση βαθµίδα ανάµεσα στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο. 

Για τα µεσοαστικά στρώµατα η φοίτηση στο ελληνικό σχολείο και το γυµνάσιο κρίθηκε 

ότι θα έπρεπε να είναι ελεγχόµενη οδηγώντας στην αναπαραγωγή των στρωµάτων 

αυτών στην βάση µιας κάπως αυστηρής κοινωνικο-επαγγελµατικής και τοπικής 

διαδοχής. Ανάµεσα στα τρία αυτά σχολεία θεσµοθετήθηκαν εξετάσεις εµποδίζοντας την 

κάθετη εκπαιδευτική κινητικότητα των µαθητών (δυνατότητα µεταπήδησης από τη µια 

βαθµίδα εκπαίδευσης στην αµέσως ανώτερη χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις). Έτσι, 

µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι διαδικασίες αναπαραγωγής του κοινωνικού 

καταµερισµού εργασίας δηλαδή οι διαδικασίες επιλογής, δεν αφήνονταν αποκλειστικά 

έξω από τους σχολικούς µηχανισµούς , αλλά µεταφέρονταν και µέσα σ’ αυτούς.  

Αυτή η αναπαραγωγική λειτουργία των εκπαιδευτικών µηχανισµών στη βάση µιας 

επιλεκτικής κινητικότητας κρίθηκε απαραίτητη την περίοδο εκείνη καθώς η επιδείνωση 

της οικονοµικής κατάστασης του ντόπιου πληθυσµού, η οποία είχε αρχίσει να γίνεται 

ορατή αµέσως µετά την µεγάλη επανάσταση του 1868 µε την πτώση των τιµών των 

αγροτικών προϊόντων, έγινε ιδιαίτερα αισθητή στις αρχές της δεκαετίας του 1880. Η 

οικονοµική αυτή κρίση δηµιουργούσε σηµαντικές κοινωνικές πιέσεις και 

ανταγωνιστικές ταξικές µεταπηδήσεις καθώς και µια διαρκώς αυξανόµενη ζήτηση της 

εκπαίδευσης από τα θιγόµενα κοινωνικά στρώµατα τα οποία άρχισαν να αποκτούν 

συναίσθηση της θέσης, των αναγκών και των δυνατοτήτων που άνοιγε η ένταξή τους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία
420

. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, επισηµαινόταν η ανάγκη 

για µεταβολή και του οργανωτικού πλαισίου της εκπαίδευσης.  

Έναν πρακτικό και κοσµοπολίτικο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ο οποίος θα 

µπορούσε να δηµιουργήσει έναν ενιαίο παγκόσµιο οικονοµικό χώρο προς χάριν της 

ευηµερίας τελικά και της προόδου του ατόµου είχε περιγράψει από πολύ νωρίς και ο 

Γυµνασιάρχης Νεαπόλεως Π. Βρυώνης σε λόγο του κατά την τελετή των εγκαινίων του 

Γυµνασίου Νεαπόλεως: «Προφανής ζήλος Υµών, κύριοι, υπέρ προαγωγής της 

εκπαιδεύσεως µ’ απαλάττει του κόπου ν’ απαριθµήσω τα καλά τα εκ ταύτης προερχόµενα 

επειδή αισθάνοµαι ότι Υµείς γιγνώσκετε ότι µόνον δια της Παιδείας προάγονται οι λαοί 

εις ευηµερίαν, παρατηρήσαντες βεβαίως ότι όπου η Παιδεία µάλλον καλλιεργείται, εκεί η 

                                           
419

 Έκθεσις της Αγωνοδίκου Επιτροπείας του Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών Γραµµάτων. Περί 

Κατωτέρας και µέσης Παιδείας εν Ελλάδι. Αθήναι 1872, σελ. 5. 
420

 Τσουκαλάς, Κ., (1975), ό.π.  
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ευηµερία µάλλον ως καρπός συγκοµίζεται. Τω όντι, κύριοι η Παιδεία χορηγεί τα εις την 

γεωργίαν, εις τας τέχνας και το εµπόριον απαιτούµενα φώτα και δια τούτων και η 

γεωργία και η βιοµηχανία και το εµπόριον άπερ είναι τα µέσα της ευηµερίας, εν Ευρώπη 

και εν Αµερική τοσούτον καταπληκτικώς προήχθησαν και ετελειοποήθησαν. Την Παιδεία 

καλλιεργούντες, κύριοι, ακολουθήτε τον νόµον της προόδου, όστις διέπει την τε υλικήν 

και την πνευµατικήν φύσιν. ∆υνάµει του νόµου τούτου θα φθάσωσι πάντες οι λαοί εις το 

σηµείον να κατανοήσωσιν την µεγάλην αλήθειαν ότι το συµφέρον του ατόµου κείται εν τω 

συµφέροντι ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Η δε γνώσις της µεγάλης ταύτης αληθείας θα 

επενέγκη την παύσιν του µεταξύ των διαφόρων εθνών µίσους και πάντων των λαών την 

αδελφοποίησιν»
421

.  

 

6. Η επανάσταση του 1889- δεύτερος εκπαιδευτικός νόµος 

6.1. Ιστορικό-κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο 

 

Για να υπηρετηθούν, όµως, οι αναγκαίες αλλαγές ήταν απαραίτητη η εδραίωση 

του αστικού τρόπου παραγωγής, τα έργα υποδοµής, η ύπαρξη ενός συγκροτηµένου 

κράτους και κυρίως η σχετική ιδεολογική εγχάραξη
422

, προϋποθέσεις που δεν 

εξασφαλίζονταν ικανοποιητικά µε το καθεστώς της Ηµιαυτονοµίας παρά τις 

προσπάθειες εις το έπακρον που κατέβαλαν η ∆ηµογεροντία, η Τµηµατική Εφορεία και 

οι τοπικές ∆ηµοτικές Αρχές. Στο βαθµό, µάλιστα, που η τοπική κοινωνία ενοποιούνταν 

µέσω της οργανικής αλληλεγγύης µε την αστική κοινωνία το άτοµο δεν ήταν πια 

αρκετό ν’ ανήκει σε µια µικρή κοινωνία και ν’ ακολουθεί τις παραδοσιακές συνήθειες. 

Η παλιά κοινωτική συνείδηση δεν αρκούσε. Για να λειτουργήσει η νέα κοινωνία 

χρειαζόταν να αναπτυχθεί «η ατοµικότητα µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε οι 

µαθητές να µπορούν να εφαρµόζουν αποτελεσµατικά τις αφηρηµένες αξίες στη ζωή τους». 

Όµως, το εκπαιδευτικό σύστηµα της εποχής δεν µπορούσε να αναλάβει µια τέτοια 

λειτουργία εξαιτίας της ξεπερασµένης οργάνωσης και διοίκησής του και του 

παραδοσιακού περιεχοµένου των σπουδών όπως παραδέχτηκε λίγο µετά την ψήφιση 

του πρώτου εκπαιδευτικού νόµου ο Α. Βορεάδης µιλώντας στη Γενική Συνέλευση των 

                                           
421

 Βλ.π. εφηµ. Μίνως, αριθµ. 193/13-10-1884. 
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 Βλπ. Αλτουσέρ,Λ., ό.π., σελ. 104: «οι ιδέες ενός υποκειµένου ενυπάρχουν στις πράξεις του ή πρέπει να 

ενυπάρχουν στις πράξεις του […] εµείς θα θεωρήσουµε ότι αυτές οι µορφές πρακτικής ρυθµίζονται από 

κάποιο εξωτερικό τυπικό, χάρη στο οποίο κάθε πρακτική µεταγράφεται στην υλική ύπαρξη ενός ιδεολογικού 

µηχανισµού». 
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Κρητών. «Η εσωτερική διασκευή των σχολείων», ανέφερε, «είναι παντάπασιν ελλιπής 

και ατελεστάτη. Τα πάντα ελλείπουσι, πίνακες διάφοροι γεωγραφικοί και παντός άλλου 

είδους χάρται δεν ευρίσκονται ή εις ελάχιστα σχολεία, οι δε µαθηταί αποστηθίζουσι 

πολλάκις την γεωγραφίαν απ’ αρχής µέχρι τέλους, χωρίς να γνωρίζωσιν ακόµη τον 

ορισµόν της γεωγραφίας, επίσης κανόνας της γραµµατικής και τ’ άλλα από στόµατος 

µαθήµατα αναγκάζονται να µανθάνωσι µόνον και µόνον προς εκτέλεσιν επιβεβληµένης 

εις αυτούς υποχρεώσεως. Ουδαµού υπάρχει τάξις, ουδαµού µεθοδική και τελεσφόρος 

διδασκαλία, ουδαµού ωρισµένος σκοπός και ενέργεια, ουδαµού διδάσκαλοι ικανοί και ίνα 

είπωµεν και αυτών το δίκαιο, ουδαµού αµείβονται ούτοι γενναίως και αναλόγως προς το 

επίµοχθον και οχληρόν έργον των […]»
423

. 

 

6.2 Σύγκρουση ∆ηµογεροντίας-Τµηµατικής Εφορείας. Απορρύθµιση της 

εκπαίδευσης 

 

 Όµως, παρά τα εγγενή προβλήµατά του, το εκπαιδευτικό σύστηµα της περιόδου 

δεχόταν επιπλέον τις καταπονήσεις από τις αντιπαραθέσεις σχετικά µε την εποπτεία του 

εκπαιδευτικού συστήµατος, που µε ιδιαίτερη ένταση ενέσκηψαν ανάµεσα στην 

∆ηµογεροντία Λασιθίου και στην Τµηµατική Εφορεία του Τµήµατος σχετικά µε την 

διεύθυνση του Γυµνασίου της Νεάπολης. 

 Η Τµηµατική Εφορεία Λασιθίου µε απόφασή της και επικαλούµενη τα άρθρα 

23,26, 30και 35 του Νόµου περί Παιδείας αξίωσε την εκ µέρους της ανάληψη της 

ευθύνης εποπτείας του Γυµνασίου Νεαπόλεως. Στην απόφαση αυτή αντέδρασε έντονα 

η ∆ηµογεροντία Λασιθίου η οποία θεώρησε «ως χάρτην άγραφον το έγγραφον της 

Τµηµατικής Εφορείας ότι αναλαµβάνει την διεύθυνσιν του Γυµνασίου». Σύµφωνα µε το 

σκεπτικό της η ∆ηµογεροντίας «δεν αναγνωρίζει ουδέν δικαίωµα τη Τµηµατική Εφορία 

όπως αναµιγνύεται εις τας τρεις γυµνασιακάς τάξεις του ενταύθα Γυµνασίου ούτε το 

δικαίωµα του διαττάτειν την ∆ηµογεροντίαν να µην προβή εις καταρτισµόν προσωπικού. 

Αναγνωρίζει µόνον το δικαίωµα αυτή να διορίζει και παύει τον καθηγητήν της Α΄ 

Γυµνασιακής τάξεως τον οποίον και θα µισθοδοτεί [...]». Η ∆ηµογεροντία δεν δίστασε 

να απευθυνθεί και στην ∆ιοίκηση Λασιθίου αναφέροντας: «Νοµίζοντες περιττήν πάσαν 
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 Βλπ. Εφηµερίς της Γενικής ∆ιοικήσεως Κρήτης, 6/7/1881. 
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ταύτην διηνεκή πάλη ην από τινος τινές των κ. τµη. Εφόρων ανέλαβον, προσθέτοµεν εν 

µόνον Εξοχ., ότι η λογική και δικαιοσύνη απαιτεί να διορίζωνται παρ’ ηµίν κατά Νόµον 

εκείνοι ους ηµείς εκ διαφόρων τρόπων της διαχειρίσεως των µονών αµοίβοµεν».  

Το «αναφυέν γυµνασιακό ζήτηµα»
424

 διευθετήθηκε µε την ψήφιση ειδικού Νόµου 

σύµφωνα µε τον οποίο η διεύθυνση του Γυµνασίου παρέµεινε, µε βάση και τον 

εκπαιδευτικό Νόµο, στην εποπτεία της Τµηµατικής Εφορείας ενώ στην ∆ηµογεροντία 

ανατέθηκε µόνο η επιχορήγηση της Τµηµατικής Εφορείας «δια την συντήρησιν του 

προσωπικού»
425

. 

 

6.3  Απαξίωση της εκπαίδευσης 

 

Η χαλάρωση, όµως, στο χώρο της εκπαίδευσης «ένεκεν των συχνών απεργειών, 

διαµαρτυριών και διαδηλώσεων των τε διδασκόντων και διδασκοµένων»
426

 εντάθηκε 

ιδιαίτερα µετά το έτος 1886 όταν από τους µαθητές «άλλοι µεν τούτων απεσύρθησαν 

υπό των γονέων των, άλλοι δε απεφοίτησαν εις άλλα έργα τραπέντες» ενώ µερικοί 

εκπαιδευτικοί άρχισαν να καταφεύγουν για πρώτη φορά στην δικαιοσύνη καταθέτοντας 

αγωγές εναντίον της ∆ηµογεροντίας προκειµένου να διασφαλίσουν την πληρωµή των 

µισθών τους
427

.  

Οι προσπάθειες της ∆ηµογεροντίας να επαναφέρει την εκπαιδευτική λειτουργία 

κλίµα ηρεµίας δεν καρποφόρησαν καθώς ο αγώνας εξοικονόµησης χρηµάτων µε το 

κλείσιµο πολλών σχολείων ήταν ατελέσφορος και οι ελλείψεις προσωπικού στα 

σχολεία, οι απολύσεις, οι παραιτήσεις και οι διαµαρτυρίες των δασκάλων λόγω της µη 

έγκαιρης και κανονικής καταβολής των ήδη µειωµένων µισθών συνεχίστηκαν.  

Την άσχηµη κατάσταση της εκπαίδευσης περιέγραψε και ο Σύλλογος των 

Καθηγητών του γυµνασίου της Νεάπολης ο οποίος επισήµανε ως «αθλία την κατάστασιν 

των σχολείων, παρωδία Σχολείων και χλεύη µαθήσεως, παντάπασι ανικάνων όντων»
428

. 

Η συνεχιζόµενη απαξίωση στο χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης υπήρξε 

ταχύτατη και ταυτόχρονη µε την έξαψη των πολιτικών παθών στη βάση των 

διαφορετικών εκτιµήσεων σχετικά µε την πορεία του Κρητικού Ζητήµατος. Τα πολιτικά 
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 1886-01-03/03/03. 
425

 ∆ιάταγµα 1125/1434/14-8-1886, Εφηµ. Κρήτη, αριθµ. 810.  
426

 Βλπ. εφηµ. Μίνως, 5/2/1888 
427

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε χρονολ. 1888-04-05. 
428

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ 1
α
/29-1-=1886.  
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πάθη δηµιουργούσαν ένα άκρατο κοµµατικό ανταγωνισµό οι δυσµενείς επιπτώσεις του 

οποίου στο χώρο της εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα εµφανείς παρά τις προσπάθειες που 

κατέβαλε η ∆ηµογεροντία να τον κρατήσει έξω από το χώρο του σχολείου φθάνοντας 

µάλιστα µέχρι του σηµείου να απολύσει στελέχη της εκπαίδευσης κρίνοντάς τα 

«ακατάλληλα δια την θέσιν εις την οποίαν είνε διορισµένα» λόγω του ότι «αναµιγνύονταν 

εις τα κοµµατικά» . Για την «κατωτέραν µοίραν εις ην ευρίσκεται η παιδεία ενταύθα» 

υπεύθυνη θεωρήθηκε και από τη Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης «η κακή διαχείρησις αφ’ ενός 

και αφ’ ετέρου ο κοµµατισµός»
429

. Η ίδια µάλιστα η Τµηµατική Εφορεία Λασιθίου 

αναγκάστηκε πολλές φορές «λαβούσα γνώσιν ότι τινες των υπό την δικαιοδοσίαν αυτής 

καθηγητών και διδασκάλων εις ουδέν λογιζόµενοι το καθήκον εις έριδας και εκλογικάς 

διαµάχας αναµιγνύονται […]» να απαγορεύσει «εις τους καθηγητάς και τους 

διδασκάλους να αναµιγνύονται εις τας µεταξύ των συµπολιτών αυτών εκλογικάς 

διαµάχας» διαµηνύοντας ότι «πας ο αµανιγνυόµενος θα απολύεται της θέσεώς του»
430

.  

 Όµως, παρά τις προσπάθειες αυτές, οι επιπτώσεις του κοµµατικού 

ανταγωνισµού στο χώρο της διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος συνέχιζαν να 

αποτυπώνονταν συχνά στον τύπο της εποχής: «[...] επαύθη υπό του νευροσπάστου της 

Τµηµ. Εφορείας ο ικανότατος και επί φιλοπονία διακεκριµένος ελληνοδιδάσκαλος κ. Ε. 

Κονδυλάκης λόγω ότι δεν υσπάζετο τα πολιτικά φρονήµατά των […] η υπερίσχυσις της 

αντιπολιτεύσεως εν τη εφετεινή Βουλή εις τρόµον και µυρίους διαλογισµούς ενέβαλε τους 

ενταύθα υπαλλήλους [...]».
431

«Επί της διοικήσεως µάλιστα του κ. Αξελού αι υπαληλικαί 

θέσεις περιεστράφηκαν εις ωρισµένας οικογενείας µεθ’ ων διατελεί εις στενότατας 

σχέσεις προσέτι δε ο κ. Αξελός εκθύµως υποστηρίζει το σύστηµα δι’ ου και ο ίδιος 

προήχθη»
432

. «Επί πάσι δε ή µάλλον προ πάντων µισθός παχύς και τακτικός 

καταβαλλόµενος παρασκεύαζεν αυτοίς εντός ολίγων ετών περιουσίαν ουκ’ 

ευκαταφρόνητον»
433

.  

                                           
429

 Ο κοµµατισµός στην ηµιαυτόνοµη Κρήτη ξέφευγε συχνά από τα όρια του προκαλώντας µεγάλες 

εσωτερικές αναταράξεις ακόµα και φόνους και βανδαλισµούς στο νησί. Τα δύο µεγάλα κόµµατα που 

δηµιουργήθηκαν µετά τη Συνθήκη της Χαλέπας ήταν εκείνα των Φιλελευθέρων και των Συντηρητικών. 

Οι Φιλελεύθεροι ονόµαζαν τους Συντηρητικούς «καραβανάδες» γιατί όπως έλεγαν, αποµυζούσαν το 

δηµόσιο ταµείο ενώ οι τελευταίοι έλεγαν τους Φιλελεύθερους «ξυπόλητους».  
430

 Α.Χ.∆.Λ.,5/1887-02-02, Απόφαση της Χ.Τ.Ε. για την απαγόρευση της συµµετοχής των καθηγητών 

και των διδασκάλων στις εκλογικές διαµάχες. 
431

 εφηµ. Μινως 5/2/1888. 
432

 εφηµ. Μινως 5/2/1888. 
433

 εφηµ. Ηράκλειον 7/7/1894. 
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Παράλληλα, η Τµηµατική Εφορεία τήρησε τότε σκληρή στάση απέναντι σ’ 

αυτούς που αµφισβητούσαν τον διευθυντικό της ρόλο και τις επιλογές της και προέβη 

σε συντονισµένες κινήσεις αποτελεσµατικότερης οργάνωσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας µε συντονιστικά µέτρα και µηχανισµούς εποπτείας και ελέγχου της 

εφαρµογής των αποφάσεών της. Τήρησε αυστηρή στάση και στο θέµα των αδειών του 

εκπαιδευτικού προσωπικού όπως π.χ. στην περίπτωση «των καθηγητών Νικοδήµου 

Κατζαράκη και Κ. Περιστερίδη δι’ ων εκάτερος των κων τούτων καθηγητών εζήτει 

απουσίας άδειαν και απεφάσισεν όπως µόνον τω κυρίω Κατζαράκη παραχωρηθή η 

ζητηθείσα άδεια ουχί δε τω κω Περιστερίδη καθό µη υπάρχοντος λόγου αποχρώντος προς 

παραχώρησιν αυτής»
434

. Μαζί µε την αποστολή του προγράµµατος της χειµερινής 

εξαµηνίας, προανήγγειλε την αποστολή εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας των 

σχολείων. Επιπλέον, ο Γυµνασιάρχης Νεαπόλεως, σύµφωνα µε παλαιότερη εισήγηση 

του συλλόγου των καθηγητών του Γυµνασίου, ανέλαβε σηµαντικό εποπτικό ρόλο 

καθώς αφέθηκε «ελεύθερος να εκπέµπη καθ’ αορίστους περιστάσεις καθηγητήν τινά, 

όστις απροσδοκήτως να µεταβαίνη εις τα Σχολαρχεία να υποβάλλη εις αυστηρόν έλεγχον 

την εκπλήρωσιν του προγράµµατος και τον τρόπον της διδασκαλίας των διδασκόντων 

υποβάλλων τους µαθητάς εις εξετάσεις, είτα δε να συντάττη ακριβή και σαφή έκθεσιν δι' 

ης να καθιστά γνωστά τη εφορεία την κατάστασιν εκάστου σχολαρχείου, να καταγγέλει 

τον παρά του προγράµµατος εργαζόµενον διδάσκαλον ή άλλως αµελούντα τα καθήκοντά 

του και να γνωµατεύη περί µεταρρυθµίσεως ην ήθελεν κρίνη λυσιτελή»
435

. Σύµφωνα µε 

την ίδια εγκύκλιο γνωστοποιήθηκαν και οι παρακάτω οδηγίες προς τα σχολεία «ας η 

Εφορεία αύτη έκρινε αναγκαίας προς λυσιτελή και τελέσφορον διδασκαλίαν αφορώσας δε 

προς το οµοιόµορφον της διδασκαλίας και την ακριβή εκπλήρωσιν των καθέκαστων: Α΄ 

Οφείλετε να εφαρµόσητε κατά γράµµα το παρόν πρόγραµµα, να διδάξητε δηλαδή την 

ορισοµένην ύλην άπασαν εντός του  αυτώ προγράµµατι οριζοµένου χρονικού 

διαστήµατος. Β΄ Οφείλετε εντός της εβδοµάδος ταύτης να πέµψητε υµίν το µαθητολόγιον 

της Σχολής σας και εν ω δηλούνται τα ονόµατα των διδασκόντων και αι ώραι της 

διδασκαλίας εκάστου. Γ΄ Κατά το τέλος εκάστου µηνός οφείλετε να αποστέλλητε τη 

εφορεία ταύτη πίνακα περί του ποσού των τον µήνα τούτον φοιτησάντων µαθητών κατά 

                                           
434

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 37/21-4-1886.  
435

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 128/1888. 
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τάξεις, περί του ποσού των απουσιών ενός εκάστου και περί του ποσού της διδαχθείσης 

ύλης». 

Επιπλέον, η Τµηµατική Εφορεία απαίτησε από τις Κοινότητες την καταβολή 

των συνδροµών τους, την στιγµή που και οι Κοινότητες άρχισαν να εκβιάζουν 

απαιτώντας ρόλο στην εκπαιδευτική εξουσία αναφορικά µε τους διορισµούς των 

δασκάλων. Χαρακτηριστική είναι η στάση της Εφορείας Χουµεριάκου η οποία δήλωσε 

ότι «ούτε οβολόν θέλει πληρώσει εκ του ζητουµένου ποσού τη Τµηµατική Εφορία εάν 

προβή και διορίσει δηµοδιδάσκαλο της αρεσκείας της εν τη περιφερεία του ηµετέρου 

δήµου και ουχί της ηµετέρας, συνάµα δε δεν θα γίνωσιν ούτε δεκτοί και ου µόνον εκ των 

7600 γρ. δεν θέλοµε πληρώσει ούτε οβολόν αλλ’ ούτε εκ του υπό του ταµείου του 

δηµαρχείου δια την παιδείαν προϋπολογισθέντος κονδυλίου»
436

. Και άλλες Κοινότητες 

έφταναν πολλές φορές στο σηµείο να µην αποδέχονται τους διορισµούς της Τµηµατικής 

Εφορείας και να µην επιτρέπουν στους νεοδιόριστους δασκάλους να αναλάβουν 

υπηρεσία: «Οι εναντίοι», ανέφερε νεοδιόριστος δάσκαλος, «καθ’ ουδένα τρόπον µε 

παρεδέχθησαν ως τοιούτον και συνεπώς δε µοι παρεχώρισαν τας κλεις των σχολείων δια 

να αρχίσω εργασίαν λέγοντες ότι η άρνησις αυτή δεν προέρχεται µόνον εξ αυτών αλλ’ εξ 

όλης της επαρχίας, την οποίαν αυτοί διατείνονται ότι αντιπροσωπεύουν»
437

. Η Τµηµατική 

Εφορεία, όµως, τήρησε σκληρή στάση απέναντι σ’ αυτούς που αµφισβητούσαν τις 

επιλογές της. Σε σχετικό πρακτικό ανέφερε: «η Τµηµατική Εφορεία Λασιθίου λαβούσα 

υπόψη ότι δήµαρχοι τινές και άλλαι διάφοραι δηµοτικαί εφορίαι και άλλαι αρχαί ουδένα 

σεβασµόν δεικνύουσαι προς τας αποφάσεις ας αύτη εν τη αρµοδιότητί της λαµβάνει δεν 

δέχονται δε τους εις τας οικεία χωρία διοριζοµένους διδασκάλους, αλλά προβαίνουσιν εις 

ενεργείας αντιθέτους προς τας αποφάσεις αυτής […] αποφασίζει: εντέλλεται τω προέδρω 

αυτής όπως αµελλητί φροντίση επικαλούµµενος εν ανάγκη την αρωγήν και της 

διοικητικής αρχής να εγκαθιδρύσει τους δασκάλους ους αρνούνται ή θέλουσιν αρνηθή και 

δεχθώσι αι διάφοροι εφορίαι ή άλλαι αρχαί […] συγχρόνως δε γράψη ταις αρχαίς ταύταις 

ότι η Τµηµατική Εφορεία απόφασιν έχει να καταδιώκη ποινικώς και τιµωρή πάσαν 

αντίπραξιν […]»
438

. 

 

6.4 Οι πρώτες απεργίες των δασκάλων  

                                           
436

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ 7/12-9-1886. 
437

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε χρονολογία 1888/26/01.  
438

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε χρονολογία 1888-9-26. 



 213

 

Εντωµεταξύ, µέσα στα πλαίσια, ενός απροκάλυπτου κοµµατισµού, οι αντιλήψεις 

και οι πρακτικές των υποψηφίων δασκάλων για την κοινωνία διακρίνονταν από µια 

αντίφαση: από τη µια µεριά παρατηρούνταν αυξηµένη ζήτηση για µόρφωση και υπήρχε 

µια διάχυτη εντύπωση για το υψηλό γόητρο του µορφωµένου ατόµου και από την άλλη 

µεσουρανούσε µια επίγνωση του ολότελα ακαθόριστου χαρακτήρα της σχέσης ανάµεσα 

σε µορφωτικά προσόντα και στους µηχανισµούς διορισµού, που έκανε τη διάχυτη 

εικόνα γοήτρου γύρω από το µορφωµένο άτοµο περισσότερο φαινοµενική παρά 

πραγµατική. Με άλλα λόγια, η έκταση στην οποία τα εφόδια εκπαίδευσης γίνονταν 

µέσα κοινωνικής επιτυχίας δια του διορισµού εξαρτιόταν έντονα από το βαθµό 

πρόσβασης στον διοικητικό µηχανισµό και στα κέντρα πολιτικής εξουσίας που διέθετε 

ο υποψήφιος δάσκαλος. Στο επίπεδο των στάσεων και των κινήτρων, οι µικρο-πολιτικοί 

χειρισµοί µε στόχο την αύξηση της πρόσβασης στα κέντρα πολιτικής εξουσίας, 

αποτελούσαν ένα ιδίωµα πλατιά αποδεκτό από την κοινωνία. Ως συνακόλουθο, 

σχηµατιζόταν και αναπαραγόταν ένας τύπος κοινωνικής δράσης που είχε ατοµικιστικό 

χαρακτήρα και δεν ευνοούσε την ανάπτυξη συλλογικής συνδικαλιστικής ή ταξικής 

συνείδησης από τους δασκάλους.  

Έτσι, στην περίπτωση των διδασκαλικών διεκδικήσεων στο διαµέρισµα του 

Λασιθίου κατά την περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας δεν διαπιστώνεται συσπείρωση 

και συλλογική δράση. Παρά το γεγονός ότι γενικά η απεργία συνιστά µια µορφή 

κοινωνικής δράσης, την προαναφερόµενη περίοδο οι απεργιακές διεκδικήσεις 

διατηρούσαν έντονα έναν προσωποκρατικό χαρακτήρα καθώς οι προσωπικοί 

µικροπολιτικοί ελιγµοί συνιστούσαν κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής πρακτικής 

προσανατολίζοντας τις ροές των πόρων και των εισοδηµάτων που προέρχονταν από το 

δηµόσιο. Η πρακτική αυτή οδηγούσε τις κοινωνικές σχέσεις να αποκτούν µια 

αµεσότητα που βιωνόταν µε όρους διαπροσωπικών συµµαχιών ή συγκρούσεων
439

.  

Το προσωποκρατικό αυτό ιδίωµα κοινωνικής αντίληψης και πρακτικής 

καθιστούσε ασαφή τα κοινωνικά/ταξικά όρια γύρω από τις οµάδες και τα στρώµατα 

που χαρακτηριζόταν από παγιωµένες σχέσεις πρόσβασης στα πελατειακά κυκλώµατα 

και τον διοικητικό µηχανισµό. Με βάση τα παραπάνω, το γεγονός ότι οι απεργίες των 

δασκάλων εκείνης της περιόδου δεν κατάφεραν να πάρουν συλλογικό και ταξικό 

                                           
439 ∆ερτιλής, ∆., Κοινωνικός µετασχηµατισµός και στρατιωτική επέµβαση 1880-1909, Αθήνα 1985. 
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χαρακτήρα θα πρέπει να ιδωθεί σε σχέση µε ένα πλέγµα συµφερόντων µικροαστικής 

προέλευσης που αντιστοιχούσε σε ολόκληρο το φάσµα των κοινωνικών υποκειµένων τα 

οποία σε κάποιο βαθµό διέθεταν πρόσβαση στους µηχανισµούς του κράτους. Οι 

µηχανισµοί αυτοί όχι µόνο ανακατένειµαν εισοδήµατα αλλά και δηµιουργούσαν 

προσόδους µέσω διαµεσολαβηµένων (αναξιοκρατικών) διορισµών στο δηµόσιο
440

. Η 

πλατιά νοµιµοποίηση και κυριαρχία στην κοινωνία µιας προσωποκρατικής αντίληψης 

των κοινωνικών σχέσεων που συνδεόταν µε έναν καπιταλιστικό τύπο οικονοµικής 

δραστηριότητας στην πιο πρώιµη µορφή του, έτεινε να εξουδετερώνει τις τάσεις 

ανάπτυξης συλλογικής συνείδησης. Η απουσία επαγγελµατικής νοοτροπίας και η 

υπερίσχυση ενός προτύπου κοινωνικής συµπεριφοράς που προσανατόλιζε τις 

προσπάθειες των κοινωνικών υποκειµένων προς µικροπολιτικούς χειρισµούς για την 

εξασφάλιση προσβάσεων στα πελατειακά κυκλώµατα αποδυνάµωνε την δυνατότητα 

ανάληψης ταξικής συλλογικής δράσης καθώς εξατοµίκευε το θέµα της διαφορετικής, 

κοινωνικά αδιαφανούς, πρόσβασης στους µηχανισµούς που προσδιόριζαν τις ροές των 

πόρων
441

.  

Έτσι, λοιπόν, η βασική θεωρητική προσέγγιση του θέµατος των διδασκαλικών 

διεκδικήσεων στο διαµέρισµα του Λασιθίου κατά την περίοδο της ύστερης 

τουρκοκρατίας, συνίσταται στη διερεύνηση της έννοιας των σχέσεων παραγωγής, έτσι 

ώστε η έννοια αυτή να συµπεριλαµβάνει και το ρόλο του κοµµατικού-πολιτικού 

στοιχείου στους µηχανισµούς απόσπασης, ιδιοποίησης και καταµερισµού των δηµοσίων 

πόρων
442

.
 
 

Η έντονη αµεσότητα των κοινωνικών σχέσεων οι οποίες βιωνόταν µε όρους 

διαπροσωπικών συµµαχιών στο θέµα της µισθοδοσίας προκύπτει και από το παρακάτω 

έγγραφο του διδασκάλου των Μαλλών της Ιεράπετρας ο οποίος κατέφυγε στην 

αξιοποίηση των φιλικών του σχέσεων µε τον ∆ηµογέροντα Γιαννικάκη προκειµένου να 

εισπράξει τους µισθούς του : 

«Αξιότιµε κύριε Πέτρε Γιαννικάκη σε ασπάζοµαι 

                                           
440

 Ανδρέου Απ.-Παπακωνσταντίνου Γ., Οργάνωση και διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, εκδ. 

Εξάντας, Αθήνα 1990. 
441 Πυργιωτάκης Ι., Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλµατος, εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 

1992. 

 
442 Γκούτος, Χ., Ο συνδικαλισµός στο ελληνικό κράτος, 1834-1914, εκδ. Ε.Ε.Ε.-∆.Ε.Ν., Αθήνα 1988. 
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Μετά την επερώτησιν της περιπαθήτου υγείας σας σάς ειδοποιώ ότι και ηµείς 

δόξα τω Θεώ υγειαίνοµεν µέχρι της παρούσης. 

Πληροφορηθείς ότι διαµένετε κατ’ αυτάς τας ηµέρας εις Νεάπολιν σας παρακαλώ 

ίνα και πάλιν ενεργήστε περί των µισθών µου, επειδή ευρίσκοµαι εις µεγάλην 

ανυποµονησίαν ακούσας ότι πολλοί των διδασκάλων έλαβαν δύο έως τρία µηνιάτικα αλλ’ 

εγώ, ως γνωρίζεις, οβολόν µέχρι τούδε δεν έλαβα πλην ολίγων βιβλίων των οποίων την 

απόδειξιν της παραλαβής και της τιµής έστειλα εν τη Σ. ∆ηµογεροντία δια του Σχολάρχου 

Ιεραπέτρου. 

Πέποιθα ότι περί τούτου θέλετε ενεργήση τα δέοντα 

Μάλλες τη 22α Μαΐου 1886 

Προσφέρετε τους ασπασµούς µου εις τα υιόν σας Νικόλαο». 

Οι πιο τολµηροί δάσκαλοι οι οποίοι δεν διέθεταν προσωπικές σχέσεις τέτοιες 

που να τους εξασφαλίσουν την καταβολή των δεδουλευµένων κατέφευγαν ενίοτε και σε 

απειλές για απεργιακές κινητοποιήσεις: 

«Προς την Α. Σεβασµιότητα τον Πρόεδρον της Σ. Τµηµατικής Εφορείας λασηθίου 

κ.κ. Μελέτιον 

Σεβασµιώτατε, 

Οι υποφαινόµενοι ευσεβάστως αναφέροµεν ότι ευρισκόµεθα εις την δύσκολον 

θέσιν, εάν οι αρµόδιοι δεν φροντίσωσιν ίνα δοθώσιν ηµίν οι από του παρελθόντος 

Νοεµβρίου καθυστερούµενοι µισθοί µας, να αποσυρθώµεν της υπηρεσίας εντός ολίγου, 

καθότι η οικονοµική κατάστασις εις ην περιήλθοµεν δεν µας επιτρέπει πλέον να 

αγωνιζώµεθα καθ’ εκάστην άνευ των της συντηρήσεως µας µέσων. 

Ταύτα καθιστώντας γνωστά τη τε υµ. Σεβασµιότητι και τη Σεβ. Τµηµ. Εφορία 

παρακαλούµεν να λάβητε υπ’ όψιν την δήλωσιν ηµών ταύτην. 

∆ιατελούµεν µετά σεβασµού 

Οι δάσκαλοι του Προτύπου»
443

. 

Σε µερικές περιπτώσεις το οικονοµικό αδιέξοδο οδηγούσε ακόµη και σε 

παραιτήσεις: «Έλαβον τον διορισµό µου τη 21η ισταµένου µηνός αλλ’ επειδή κατά το 

παρελθόν έτος ο µηνιαίος µισθός µου ήτο τριακόσια γρόσια κατά δε το ενεστός έτος 

ηλαττώθη κατά εκατόν γρόσια πολύ ολιγώτερος ων από του παρελθόντος και το 

κυριώτερον επειδή σκοπόν δεν έχω να εξακολουθήσω µαθήµατα 

                                           
443

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε χρονολογία 1886-20-03. 
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∆ια ταύτα επιστρέφω προς την Σεβ. Εφορείαν τον ποταµόν διορισµόν µου και 

έστω γνωστή εις υµάς η παραίτησίς µου. 

Εν Νεαπόλει τη 23
η
 7βριου 1886». 

Κάτω από τις πιέσεις αυτές, η ∆ηµογεροντία Λασιθίου αποφάσισε την σύναψη 

δανείου
444

 και άρχισε να ασκεί µάταιες πιέσεις στους ενοικιοφειλέτες των 

µοναστηριακών κτηµάτων προκειµένου να εισπράξει χρήµατα και να ανταποκριθεί στις 

µισθολογικές της υποχρεώσεις. «Επειδή», τόνισε σε έγγραφό της, «το Μοναστηριακόν 

Ταµείον ευρίσκεται εις µεγίστην χρηµατικήν καχεξίαν ως εκ της οποίας αδυνατεί να 

πληρώση ένα τουλάχιστον µισθόν εις τους καθηγητάς εκ των καθυστερουµένων αυτοίς 

ήδη τεσσάρων τοιούτων, παρακαλούµεν υµάς όπως φροντίσητε να µας οικονοµήσητε 

τουλάχιστον 20.000 γρ. αυτήν την εβδοµάδα διότι άλλως θα µας φέρητε εις δυσάρεστον 

ανάγκην να προβώµεν εις την δι’ άλλων µέσων είσπραξιν της οφειλής σας…»
445

. Μια 

πρόσκαιρη ανάσα φαίνεται να έδωσε το 1887 η Αυτοκρατορική ∆ωρεά «υπέρ των 

σχολείων της νήσου ύψους 250.000 γρ.»
446

, η οποία επιµεριζόµενη στις Τµηµατικές 

Εφορείες του νησιού θα µπορούσε να καλύψει τις συσσωρεµένες ανάγκες µισθοδοσίας. 

Καθώς, όµως, τα χρήµατα αυτά δεν επαρκούσαν, η Τµηµατική Εφορεία Λασιθίου 

προσπάθησε να περιορίσει τις δαπάνες µισθοδοσίας ζητώντας εκβιαστικά από τους 

                                           
444 «Συνεδρίαση της 4

ης
 Ιουνίου 1886 

Η Χριστ. ∆ηµογεροντία του Τµήµατος Λασιθίου συγκειµένη από τον Πρόεδρον Πέτρας Μελέτιον και τους 

∆ηµογέροντας Ιωάννην Συµινελάκην, Νικ. Βουκικλάκην και Ιωαν. Λιανουδάκην παρόντος και του 

γραµµατέως αυτής συνεδριάσασα σήµερον όπως αποφασίση και συνάψη δάνειον ως εκ της οικονοµικής 

θέσεως εις ην ευρίσκεται, 

Λαβούσα υπ’ όψιν της την ανάγκην εξευρέσεως δανείου µε τόκου και διασκεφθήσα από κοινού 

Επειδή οι εν των Γυµνασίω καθηγηταί διαµαρτυρήθησαν εναντίον µας ζητούντες ποινικάς ρήτρας καθό µη 

πληροσόµενοι τακτικά τους µισθούς των συµφώνως τοις όροις των συµβολαίων των, επειδή η 

∆ηµογεροντία είναι αδύνατον να ειπράξη προς το παρόν χρήµατα εκ των οφειλετών της ως και εκ της 

µαστιζούσης τον τόπον χρηµατικής ανέχειας και επειδή δια να συναφθή δανειον είναι ανάγκη να 

εξουσιοδοτηθώσιν δύο πρόσωπα όπως εξεύρωσιν αυτό, ως τοιούτοι δε κατάλληλοι είναι οι εκ των µελών 

της ∆ηµογεροντίας Νικ. Βουκικλάκης και Ιωαν. Συµινελάκης όπως δανεισθώσι αυτά ατοµικώς υπ’ευθύνην 

της ην αποτελούµεν ∆ηµογεροντίας 

∆ια ταύτα αποφασίζη  

εξουσιοδοτεί τους εκ των µελών της ∆ηµογεροντίας Νικόλαον Βουκικλάκην και Ιωάνην Συµινελάκην όπως 

συνάψωσιν υπό ατοµικήν ευθύνην δάνειον από είκοσι µέχρι τριάκοντα πέντε χιλιάδας γρόσια µε τόκον όσον 

συµφωνίσωσιν δια λογαριασµόν της ην αποτελούµεν ∆ηµογεροντίας, το δε µοναστηριακό ταµείο εγκρίνει 

όπως άµα τη συνάψη του δανείου καταδιώξει δραστηρίως τους οφειλέτας τα δε εισπραχθησόµενα χρήµατα 

καθ΄ουδένα λόγον θα µετρώνται εις άλλας ανάγκας ή µη µόνον εις το δάνειον µέχρις ου εξοφληθή αυτό. 

αποδέχεται οµοφώνως την ακριβήν εκτέλεσιν του παρόντος πρακτικού 

Εν Νεαπόλει τη 4η Ιουνίου 1886 

ΟΠρόεδρος 

Οι ∆ηµογέροντες». 

 
445

 Α.Χ.∆.Λ., 1887-12-03, έγγραφο Χ.∆.Λ. προς ενοικιοφειλέτες. 
446

 Α.Χ.∆.Λ., 385/1887-06-03, Εγκύκλιος αυτοκρ. επιχορήγησης 250.000 γρ. υπέρ της Παιδείας. 
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δασκάλους να αποδέχονται στις συµβάσεις, που σε ατοµική βάση υπέγραφε µε τον 

καθένα, τον όρο της µη καταβολής µισθού για τον µήνα Αύγουστο. Πολλοί δάσκαλοι 

δεν αποδέχτηκαν τότε τον όρο αυτό και παραιτήθηκαν καθώς δεν µπορούσαν 

επιβιώσουν. 

 Εντωµεταξύ, η χαλάρωση στο χώρο της εκπαίδευσης «ένεκεν των συχνών 

διαµαρτυριών και διαδηλώσεων των τε διδασκόντων και διδασκοµένων» εντάθηκε 

ιδιαίτερα µετά το 1888 όταν οι καθηγητές του Γυµνασίου της Νεάπολης απαίτησαν 

«ποινικάς ρήτρας» καθόσον δεν πληρώνονταν «τακτικά τους µισθούς των συµφώνως 

τοις όροις των συµβολαίων των». Οι δάσκαλοι, επίσης, απειλούσαν ότι «θα προβώσιν 

εις απεργίαν» καθόσον «έχοντες λαµβάνειν ήδη υπέρ τους επτά µισθούς εις παντελή 

περιήλθον ένδειαν µη δυνάµενοι πόθεν να συντηρήσσουσιν εαυτούς και τας οικογενείας 

των»
447

. Οι αιτήσεις που υποβάλλονταν στο γραφείο της ∆ηµογεροντίας και αφορούσαν 

                                           
447

. Παραθέτουµε µερικές ακόµη παρόµοιες αναφορές: 

1) «Ενόπιον της Εντίµου ∆ηµογεροντίας του Τµήµατος λασιθίου 

Αίτησις 

Γ. Μηναδάκη, κατοίκου Νεαπολέως 

Υποβάλω ευσεβάστως τη εντίµω ∆ηµογεροντία ότι µαθητής ων του ενταύθα Σχολαρχείου ηναγκάσθη 

εσχάτως ένεκα της παντελούς πτωχείας της µητρός µου υστερούµενος και αυτού του επιουσίου άρτου να 

διακόψω τα µαθήµατά µου και να υπηρετώ τρεφόµενος. Εις τοιαύτην αφόρητη κι απελπιστική καταντήσας 

θέσιν ουδεµία ελπίς έµεινε του λοιπού εις εµέ, ει µη να ζητήσω µικράν τινά βοήθειαν υπό της εντίµου 

∆ηµογεροντίας προς εξακολούθησιν των µαθηµάτων µου. 

∆ια ταύτα 

Παρακαλώ όπως η έντιµος ∆ηµογεροντία ευαρεστουµένη δίδει εις εµέ µηνιαίαν τινά επιχορήγησις προς 

εξακολούθησιν των µαθηµάτων µου. 

Με την επλίδα ότι η αίτησίς µου θέλει εισακουσθή υποδιατελώ µετά σεβασµού 

Τη 12 Οκτωβρίου 1887 

Ο Αιτών 

Γ. Μηναδάκης 

 

 2) Προς την έντιµον Τµηµατικήν Εφορείαν Λασηθίου Ενταύθα 

Κύριοι Έφοροι 

Επειδή δεν δυνάµεθα πλέον να διατηρηθώµεν εις τας θέσεις µας ένεκα της µη τακτικής πληρωµής των 

µηνιαίων µισθών µας, δια ταύτα γνωρίζωµεν υµίν ότι εάν εντός δέκα ηµερών από σήµερον δεν πληρωθώσιν 

εις ηµάς όλοι οι καθυστερούµενοι µισθοί του παρελθόντος έτους και οι ηµίσεις τουλάχιστον τρέχοντος 

έτους, θα διακόψωµεν τα µαθήµατα και προς γνώσιν σας. 

Εν Νεαπόλει τη 11η Ιανουαρίου 1888 

Ο Σχολάρχης Κ. ∆ιαλινάς 

Οι διδάσκαλοι Ι. Κονδαράκης, Ν. Σέργιος, Εµµ. Σηφάκης. Οι βοηθοί του Προτύπου Ν. Τζαµπαρλής, Γ. 

Ζωγραφάκης. 

 

3) Ελληνική Σχολή Νεαπολέως α.π. 1/11-1-1888. 

Προς τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Πέτρας Τίτον 

Κύριε Πρόεδρε, 

Αφ’ ότου το σωµατείον διώρισεν διδασκάλους εν τη επαρχία ταύτη δεν επλήρωσεν αυτοίς λεπτόν, 

τούτου ένεκεν ήρξαντο ο εις κατόπιν του άλλου να καταλείπουσι τας θέσεις των. Η Ελληνική Σχολή µάλιστα 

κατά ταύτας παρέλυσεν ότε του βοηθού αυτής υποχωρήσαντος λόγω του ότι εκτός των νέων µισθών τους 

οποίους έχειν να λάβη παρά της Εφορείας καθυστερεί αυτού εισέτι και πάντας τους του παρελθόντος έτους 
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την πληρωµή των δεδουλευµένων ήταν αλλεπάλληλες και µονότονες όπως η 

παρακάτω:  

«Κύριοι έφοροι 

Παρακαλώ όπως ευαρεστούµενοι διατάξητε να µοι εξοφληθώσιν οι παλαιοί 

καθυστερούµενοι µισθοί µου, διότι έχω ανάγκας οποίας έχει πας υπάλληλος εργαζόµενος 

και αναµένων µόνον εκ της εργασίας να προµηθεύηται τα προς το ζην. 

Η αίτησίς µου αυτή και δικαία είνε και έλλογος διότι και η εργασία µου φαίνεται 

και τα έξοδα τα οποία έχη ο εδώ υπάλληλος περισσότερα των εν ταις επαρχίαις µενόντων, 

είναι γνωστά. ∆ια ταύτα ελπίζω ότι θα ληφθή υπ’ όψιν η αίτησίς µου αύτη και ότι δεν θα 

υποστή την τύχην δύο προηγουµένων επί του αυτού θέµατος αιτήσεών µου. Προς τούτοις 

δε εθεώρησα αναγκαίον να υποµνήσω υµίν ότι και περί των νέων µισθών δέον να ληφθή 

πρόνοια διότι αποκάµνει τις εργαζόµενος έργον το οποίον δεν τω παρέχη τα προς το ζην. 

Ενώ εργάζεται τις και µάλιστα µετά ζήλου νοµίζω ότι δικαιούται να αναµένη ουχί δε και 

να απαιτή τους καρπούς των κόπων του. 

 ∆ιατελώ µετά του προσήκοντος σεβασµού»
448

. 

 Μερικοί, µάλιστα, διδάσκαλοι κατέφυγαν για πρώτη φορά στην δικαιοσύνη 

καταθέτοντας αγωγές εναντίον της Τµηµατικής Εφορείας προκειµένου να απαιτήσουν 

την πληρωµή των µισθών τους.  

 Το οικονοµικό αδιέξοδο, όµως, συνέχισε να εντείνεται αναγκάζοντας µάλιστα 

την Τµηµατική Εφορεία να ζητά όλο και πιο φορτικά από τους ενοικιοφειλέτες και τις 

κοινότητες να καταβάλλουν τα ενοίκια και τις οφειλώµενες συνδροµές τους. Μερικές 

κοινότητες επικαλούνταν την ανέχεια και ζητούσαν από την Τµηµατική Εφορεία να 

«παύση του λοιπού να ζητά χρήµατα» αφού εκείνα δεν µπορούσαν να εξοικονοµηθούν 

αλλιώς παρά µόνο εάν «πωληθούν τα κτήµατα των εκκλησιών». Άλλες απάντησαν 

εκβιαστικά ότι «ούτε οβολόν θέλει πληρώσει εκ των ζητουµένων εάν η Τµηµ. Εφορεία 

κοµµατικώς φεροµένη προβή και διορίση δηµοδιδάσκαλο της αρεσκείας της και ουχί της 

                                                                                                                            
µισθούς. Ευρίσκοµαι εν απορία περί του πρακταίου. Όθεν γνωρίζω υµίν τούτο, πέποιθα ή ότι θέλετε 

επισπεύση την παντελή χαλάρωσιν απάντων των σχολείων ή ότι άλλο τι µέτρον διορθώσεως, όπερ 

αδύνατον, θα εξευρεθή. 

∆ιατελώ µετά του προσήκοντος σεβασµού 

Ο Σχολάρχης Νεπόλεως. 

 
448

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 11/1888-12-12.  
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ηµετέρας επιλογής»
449

. Κάτω δε από την πίεση της αχρηµατίας η Τµηµατική Εφορεία 

απευθύνθηκε προς τον Γενικό ∆ιοικητή Κρήτης και αποφάσισε επιπροσθέτως το 1888 

να µην υποβάλει καν «ενώπιον της διαρκούς εξεταστικής επιτροπής εις εξετάσεις 

άπαντας τους διορισθησοµένους διδασκάλους ίνα διδαχθώσι επί τινα χρόνον την νέα 

διδασκαλικήν µέθοδον» σκεπτόµενη ότι «ένεκα της επικρατούσης αχρηµατίας και της 

καθυστερήσεως πολλών µισθών προς τους διδασκάλους και του ευτελούς των µισθών 

αυτών, οι πλείονες των υποψηφίων δεν θα προσέλθωσι όπως αποφύγωσι τας 

δαπάνας»
450

. Μια τελευταία πίστωση χρόνου στην Τµηµατική Εφορεία για να 

                                           
449 Παραθέτουµε παρακάτω ένα αναλόγου ύφους πρακτικό της ∆ηµοτικής Εφορείας Χουµεριάκου: «Η 

δηµοτική εφορεία του δήµου Χουµεριάκου συγκειµένη εκ του Προέδρου Κ. Μουρελάκη και των µελών 

αυτής Νικ. Παπαγιαννάκη, Ιωάν. Κ. Χουρδάκη, Εµµ. Γ. Ζουλινάκη και Μιχ. Ε. Μυλωνάκη 

Συνελθούσα εν τω καταστήµατι του ∆ηµαρχείου την δωδεκάτην του µηνός Σ/µβρίου ε.ε. εκτός των Εµµ. Γ. 

Ζουλινάκη και Μιχ. Ε. Μυλωνάκη µη παρευρεθέντων εις την συνεδρίασιν, παρόντος και του γραµµατέως 

Ιωάν. Γ. Ρουµπελάκη έλαβον υπ’ όψη την αίτησιν του κ. Προέδρου δι’ ης εξέθηκεν συνεπεία του υπ’ αριθµ. 

7 και της ηµεροµηνίαν 8 Σ/µβρίου ε.ε. εγγράφου δι’ ου η Χριστιανική Τµηµατική Εφορεία Λασσιθίου ζητεί 

παρά της δηµοτικής Εφορείας τα κατά τα έτη /83 –84 και /84-85 γρ. 7.600 πληροθησόµενα εκ των ταµείων 

των ενοριών της περιφερείας του ηµετ. ∆ήµου 

 και σκεφθείσα 

Επειδή το υπό της Τµηµατικής Εφορείας Λασσιθίου απαιτούµενον ποσόν επεβλήθη τη δηµοτική εφορεία εν 

αγνοία της, Επειδή η Τµηµατική Εφορεία καθ’ εκάστην ενεργεί πράξεις εις τας οποίας δέον να λαµβάνη 

µερος και η δηµοτική 

∆ια ταύτα 

Αποφασίζη ότι ούτε οβολόν θέλει πληρώσει εκ του ζητουµένου ποσού των 7.600 γρ. τη Τµηµατική Εφορεία 

εάν προβή και διορίση δηµοδιδασκάλους της αρεσκείας της εις την περιφέρειαν του Ηµ. ∆ήµου και ουχί της 

Ηµετέρας, συνάµα δε δεν θα γίνωσιν αυτού δεκτοί και ου µόνον εκ των 7.600 γρ. δεν θέλοµεν πληρώση 

ούτε οβολόν αλλ’ ούτε εκ του λοιπού ταµείου του δηµαρχείου δια την παιδείαν προϋπολογισθέντος 

κονδυλίου, προς άρσιν δε πάντων τούτων των προσκοµµάτων τα οποία θέλουσι κλονίση την παιδείαν 

παρακαλούµεν υµάς όπως συνεννοηθείτε µεθ’ ηµών και διορίσωµεν διδασκάλους της αρεσκείας µας εκ της 

περιφερείας του Ηµετέρου δήµου οπότε αποφασίσωµεν πληρώση και το υπό της Τµηµατικής Εφορείας 

ζητούµενον ποσόν ουχί σώον αλλ’ αφού προηγουµενως γίνει διανοµή των οφειλοµένων υπό της Τµηµατικής 

Εφορείας χρηµάτων εις τους ∆ήµους και τότε ηµείς θέλοµεν πληρώση ή εξασφαλίση το ζητησόµενον ποσόν. 

Εάν δε ταύτα δεν γίνωσι δεκτά ζητούµεν το µερίδιον το οποίον αναλογή εκ του ολικού ποσού της παιδείας 

και ηµείς θα φροντίσωµεν δια τα συµφέροντα των σχολείων του Ηµετ. ∆ήµου και 

 αναθέτωµεν εις τον κ. Πρόεδρον την φροντίδα να διαβιβάση το παρόν εις την Έντιµον Τµηµατικήν 

Εφορείαν δια τα περαιτέρω. 

Εν Χουµεριάκω τη 12η Σ/µβρίου 1886 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραµµατεύς». 

 
450

«Η Τµηµατική Εφορεία Λασιθίου 

Συγκειµένη εκ του προέδρου αυτής επισκόπου Πέτρας Μελετίου και των εφόρων Εµµ. Λυδάκη, Εµµ. 

∆ιαλυνά, Νικολάου Μαµαλάκη, Εµµ. Ρουσελάκη και Ιωάννου Χατζάκη  

Συνελθούσα εις τακτικήν συνεδρείαν τη 10η του µηνός Φεβρουαρίου έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 26 και 

ηµεροµηνία 6 Ιουνίου 1888 απόφασιν αυτής δι’ ης απεφάσισε όπως υποβάλει ενώπιον της διαρκούς 

εξεταστικής επιτροπής εις εξετάσεις άπαντας τους κατά το αρχόµενον σχολικό έτος διορισθησοµένους 

διδασκάλους ίνα διδαχθώσι επί τινα χρόνον την νέα διδασκαλικήν µέθοδον. 

Σκεφθείσα ότι ήδη ένεκα της επικρατούσης αχρηµατίας και της καθυστερήσεως πολλών µισθών προς τους 

διδασκάλους και του ευτελούς των µισθών αυτών, οι πλείονες των υποψηφίων δεν θα προσέλθωσι όπως 

αποφύγωσι τας δαπάνας προς δε ότι ο χρόνος του διορισµού και της ενάρξεως των µαθηµάτων επείγει ώστε 

τα αποφασισθέντα µέτρα αδύνατον είνε να εφαρµοσθώσι κατά το αρχόµενον έτος 
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ανταποκριθεί στις µισθοδοτικές της υποχρεώσεις δόθηκε το 1888 από τους επαρχιακούς 

δασκάλους: 

«Προς την έντιµον Επαρχιακήν Εφορείαν Λιµένος  

Καίτοι δια του τελευταίου προς υµάς δηλωτικού ηµών εγγράφου απεσύρθηµεν της 

υπηρεσίας µέχρις ου αποπληρωθώσιν ηµίν οι εν τω εγγράφω εκείνω αναφερόµενοι 

µισθοί, αναλογιζόµενοι ότι τα σχολεία της επαρχίας µας κινδυνεύουσιν να αποσυντεθώσιν 

χωρίς να δυνηθή άλλος εκτός ηµών να εµποδίση το δυσάρεστον τούτο και µεριµνώντες 

περί της προόδου υµετέρων τέκνων ώσπερ περί ιδίων, και ιδόντες υµάς ενεργούντας περί 

της πληρωµής των µισθών µας του µόνου προς συντήρησιν ηµών µέσου, συνεχίζοµεν την 

διδασκαλίαν µας από της αύριον µέχρι της προσεχούς εβδοµάδος περιµένοντες τα 

αποτελέσµατα των υµετέρων ενεργειών, καθ’ ην δε περίπτωσιν ότε δεν θα αποδοθώσιν 

ηµίν οι αιτούµενοι µισθοί θέλοµεν αποσυρθή οριστικώς και αµετακλήτως της υπηρεσίας 

µη ελπίζοντες πλέον ότι θα δυνηθώµεν να λάβωµεν τους µισθούς των κόπων της 

ασθενούς ηµών διανοίας δι’ άλλου µέσου ή µη δια της νοµίµου οδού, αποβαλόντες 

συγχρόνως απ’ εµαυτών πάσαν ευθύνην δια πάσαν ηθικήν ζηµίαν των µαθητών. Ταύτα 

γνωρίζοντες υµίν ευελπιστώµεν ότι δεν θα περιέλθωµεν εις τοιούτον σηµείον ώστε να 

εγκαταλείψωµεν τα τέκνα της επαρχίας µας άτινα και ηµέτερα θεωρούνται κατά το 

σπουδαιότατον αυτό σηµείον (σηµ. των εξετάσεων) του έτους […]»
451

.  

 

7. Η περίοδος µετά την επανάσταση του 1889. 

7.1. Ιστορικό πλαίσιο 

 

Ξαφνικά το πολιτικό σκηνικό άλλαξε µε την ανάληψη της εξουσίας από τους 

«ξυπόλυτους». Η µεταβολή του πολτικού σκηνικού από το 1888 έθιξε τις ηγετικές 

οµάδες των µεγαλογαιοκτηµόνων των πόλεων και της υπαίθρου, που στη διάρκεια της 

δεκαετίας της Χαλέπας είχαν προσεταιριστεί το κυβερνών συντηριτικό κόµµα και 

έµεναν στο απυρόβλητο. Έτσι, η υφή της κοµµατικής διένεξης ήταν φανερά πια 

                                                                                                                            
Αποφασίζει 

Επιφυλάσσεται όπως θέση σε εφαρµογή τα µέτρα ταύτα από του επιόντος έτους, εγκρίνη δε να προβή εφέτος 

εις τους διορισµούς κρίνοντας εκ των υπαρχόντων πτυχίων, απολυτηρίων και ενδεικτικών, της 

παρελθούσης υπηρεσίας και της επί τη βάσει των εκθέσεων των εξεταστικών επιτροπών, εκλέγοντας τους 

κρείττονας εκ των υπαρχόντων. 

Ο Πρόεδρος εµµένων εις στα της υπ’ αριθµ. 26 αποφάσεως δεν συµφωνώ προς τα ανωτέρω. 

Οι Έφοροι». 

  
451

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 6/ 1888-19-01. 
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κοινωνική
452

.  Οι νέοι δηµογέροντες αποφάσισαν µε συνοπτικές διαδικασίες 

«κωλυοµένου του προέδρου» την απόλυση ακόµη και του γραµµατέα του οργάνου µε 

την πρόφαση ότι είναι «πάντη αγράµµατος και ανίκανος να υπηρετή εις την θέσιν ην 

παρανόµως κατέχει»
453

. Οι κοµµατικές αυτές µεθοδεύσεις επεκτάθηκαν γρήγορα και 

στο χώρο της εκπαίδευσης προκαλώντας ακόµη και την παρέµβαση του Έλληνα 

Γενικού Προξένου στα Χανιά ο οποίος απείλησε ότι «η Ελληνική Κυβέρνησις θέλει 

περιέλθει εις την ανάγκην να άρη µετά πολλής αυτής λύπης την αναγνώρισιν των εν 

Ηρακλείω και Νεαπόλει Μεραµβέλλου Γυµνασίων, εάν οι προϊστάµενοι ή άλλοι εκ των εν 

αυτοίς διδασκόντων εξακολουθήσωσιν επί προφανή της σπουδαζούσης νεότητος βλάβη 

πολιτευόµενοι»
454

.  

Οι κοµµατικές αντιπαραθέσεις ήταν εξάλλου µια από τις βασικότερες αιτίες που 

οδήγησαν στην αποτυχηµένη επανάσταση του 1889, στην ανάκληση του Χάρτη της 

Χαλέπας, στην κήρυξη στρατιωτικού νόµου
455

 και στην επιδείνωση της οικονοµικής 

κατάστασης των αγροτικών πληθυσµών του Λασιθίου, εξαιτίας του γεγονότος της 

παγίωσης στο φορολογικό σύστηµα του καθεστώτος της είσπραξης της δεκάτης σε 

χρήµα.  

 

7.2 Ο εκπαιδευτικός νόµος του 1889 

 

Καθώς, λοιπόν, τα πολιτικά και κοινωνικά δεδοµένα µε βάση τα οποία είχε 

συνταχθεί ο εκπαιδευτικός νόµος της 9
ης

 Μαΐου του 1881 είχαν µεταβληθεί σηµαντικά, 

ακολούθησε, το 1889, µια δεύτερη νοµοθετική παρέµβαση
456

 στο χώρο της 

εκπαίδευσης στα πλαίσια ακριβώς της προσπάθειας εκείνης, που αποσκοπούσε στο να 

καταστεί το σχολείο συµβατό µε τις τρέχουσες εξελίξεις.  

Στην εκπαίδευση ο λόγος της αλλαγής συµπυκνωνόταν στην παιδαγωγική 

ανανέωση του σχολείου και στην σύνδεσή του µε την οικονοµία στον χώρο τςη οποίας 

σηµειώνονταν σοβαρές ανακατατάξεις. Η κατοχή γης άλλαζε µε γρηγορότερους 

ρυθυµούς τώρα εις όφελος των χριστιανών, οι οποίοι γίνονταν πλέον κύριοι της γης 

                                           
452

 Περάκης Μ., ό.π., σελ. 385. 
453

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 1889-4-13/047.  
454

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 1889-6-24/017.  
455

 Βλπ. περ. Τάλως, Χανιά, τ. Α΄, σελ. 248.  
456

Βλπ. Κρήτη, Εφηµερίς της Γενικής ∆ιοικήσεως Κρήτης, έτος ΚΑ΄ 1889/αριθµ. 1039, εν Χανίοις τη 7
η
 

Ιουνίου. 
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τους. Αυτές οι ανακατατάξεις εισοδηµάτων οδηγούσαν και σε κοινωνικές 

ανακατατάξεις. Μόνο που δεν ωφελούσαν το σύνολο του χριστιανικού πληθυσµού, 

αλλά τους κατόχους γης και κεφαλαίων που άρχισαν να επενδύουν στην γη και στον 

δευτερογενή τοµέα και όχι τον µέσο χωρικό ο οποίος εξακολουθούσε να κατέχει τη 

θέση του αγρότη καλλιεργητή
457

.  Στον πολιτικό αγώνα έλαβε τότε ενεργητικότερες 

θέσεις και ένα νέο εκσυγχρονιστικό αστικό στρώµα το οποίο υπερέβαινε τους 

θρησκευτικούς διαχωρισµούς και ταυτόχρονα  έδινε µια νέα υφή στη δικοµµατική 

σύγκρουση διεκδικώντας το δικαίωµα να χρησιµοποιεί τον κρατικό µηχανισµό 

προκειµένου να προωθήσει όχι την λαφυραγώγηση του κράτους αλλά το 

εκσυγχρονιστικό του ιδανικό µέσα στα πλαίσια ενός ενδιάθετου φιλελευθερισµού
458

 

µετατρέποντας έτσι την κοµµατική διένεξη σε διένεξη κοινωνική, ταξική και 

ιδεολογική
459

. Η αλλαγή φρουράς στον κοµµατικό ανταγωνισµό συµβάδιζε και µε την 

ανανέωση του σώµατος των πληρεξουσίων Το εµπορευµατικό κεφάλαιο, όµως, δεν 

µπορούσε από µόνο του να διαλύσει τις φεουδαρχικές σχέσεις παραγωγής
460

.  Εξ 

άλλου, αυτό το µη συνδεόµενο µε το κράτος κοινωνικό στρώµα απέβλεπε αντιστρόφως 

στο να οικειοποιηθεί το δυναµικό της αστικής ανάπτυξης προκειµένου να 

σταθεροποιήσει την δική του θέση µέσα στο κράτος. Εθνική ιδεολογία, εθνικισµός, 

κρατικά εισοδήµατα µόνιµη σύγχυση των εξουσιών και υπαγωγή της ιδιωτικής 

κοινωνίας στο έλεγχο της πολιτικής και κοµµατικής γραφειοκρατίας ήταν οι κύριοι 

άξονες γύρω από τους οποίους περιστρεφόταν ο χώρος της αντίδρασης στον εξαστισµό 

των δοµών. Αντίθετα, το στρατόπεδο της µεταρρύθµισης οριζόταν από τα ιδιωτικά 

εισοδήµατα και την ιδεολογία της οικονοµικής ανάπτυξης. Έτσι, η πορεία της θεσµικής 

µεταβολής εξέφραζε κάθε φορά τη δύναµη ή την αδυναµία των δύο αυτών χώρων.  

Καθώς, όµως, την περίοδο εκείνη το εκσυγχρονιστικό στρώµα δεν ήταν ιδιαίτερα 

δυναµικό και πληθωρικό ώστε να συντελέσει στην εγκαθίδρυση µιας ισχυρής κοινωνίας 

των πολιτών οι δοµές της κοινωνίας δεν µπορούσαν να υποστηρίξουν ουσιαστικές 

                                           
457

 Αρχοντάκης Στ., «Μελετώντας τις απογραφές του 1881 και του 1900», στο 90 χρόνια από την Ένωση 

της Κρήτης µε την Ελεύθερη Ελλάδα, ΕΚΙΜ, Ρέθυµνο 2007, σελ. 376. 
458

 Γάλλος αξιωµατικός µάλιστα κατά την περιοδεία του στην περιοχή του Μεραµβέλλου παρατήρησε 

χαρακτηριστικά ότι πολλοί επαγγελµατίες και σχεδόν όλοι οι διανοούµενοι µιλούσαν την γαλλική 

γλώσσα και πρέσβευαν τις φιλελεύθερες ιδέες, βλπ. A. AR., 7N/85, Bouysson a lubanski, 8 Aout 1905.  
459

 Περάκης Μ., ό.π., σελ. 123. 
460

 Αγιανόγλου, Π., Το πέρασµα από τη φεουδαρχία στον καπιταλισµό στην Ελλάδα. Η πρωταρχική 

συσσώρευση του Κεφαλαίου, η εξέλιξη της οικονοµικής ιστορίας και τα αίτια της υπανάπτυξης, Αθήνα 

1992, σελ. 12. 
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εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες
461

. Η ενδυνάµωση του συντηρητικού κοινωνικού 

στρώµατος εξύψωνε τη σηµασία των κοµµατικών και συντεχνιακών δικτύων σε τέτοιο 

βαθµό ώστε να συρρικνώνονται και να υποβαθµίζονται όλοι οι δυναµικοί παράγοντες 

της αγοράς. «Η έλλειψις του βιοµηχανικού κεφαλαίου είχε µεγάλας συνεπείας. Ο 

αστισµός ήταν µονόπλευρος. Ως εκ τούτου, αι µορφαί του κοινωνικού και πολιτικού βίου 

ευρίσκονται ακόµη υπό την επίδρασιν των παλαιών αντιλήψεων και αντιδρούν εις κάθε 

νεωτερισµόν και εις κάθε µεταβολήν»
462

. 

 Η παραπάνω πολιτική τροχιά υπήρξε αποφασιστική για την διαιώνιση της κρίσης 

και του εκπαιδευτικού συστήµατος. Έτσι, οι αποφάσεις που αφορούσαν την εκπαίδευση 

λαµβάνονταν στο πολιτικό πεδίο δύναµης και όχι στο οικονοµικό
463

. Αυτή η απόσταση 

ανάµεσα στο «οικονοµικό γίγνεσθαι από τη µια και στην ιδεολογία του παραδοσιακού 

κράτους» από την άλλη καθήλωνε την εκπαίδευση σε µια κατάσταση υπολειτουργίας, 

στεγανά προστατευµένη από την παραδοσιακή ιδεολογία και τα σύµβολά της
464

. Ο 

απόλυτα θεωρητικός προσανατολισµός των σπουδών παραµέριζε κάθε ενδιαφέρον για 

οργάνωση της επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία ως παράλληλος εκπαιδευτικός 

κλάδος συστηµατικών σπουδών ήταν ανύπαρκτος
465

. Η κρίση της παιδείας αποτελούσε 

εκδήλωση-σύµπτωµα, αλλά και οργανικό συστατικό της κρίσης της κοινωνίας 

γενικότερα
466

.  

Παρ’ όλα αυτά, µε την πάροδο του χρόνου όλο και περισσότεροι συµφωνούσαν 

ότι η εκπαίδευση έπρεπε να ξεφύγει από την ιδιωτεύουσα µορφή της, από την τοπική 

της διάσταση, να δηµοσιοποιηθεί και να οργανωθεί όχι ως αυτοδιοικητικός αλλά ως 

κοινωνικός θεσµός και ως κρατικός µηχανισµός. Τα κοινωνικά αιτήµατα που 

αφορούσαν την εκπαίδευση άρχισαν να θεωρούνται εισροές για το πολιτικό σύστηµα το 

οποίο θα έπρεπε να θεσπίζει, να εφαρµόζει και να εκδικάζει κανόνες ώστε να τα 

ικανοποιήσει. Η πολιτική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τη συστηµική προσέγγιση της 

πολιτικής, εµφανίζεται µε στόχο να απορροφήσει ως εισροές τα αποτελέσµατα της 

                                           
461

 Πυργιωτάκης, Ι., Εκπαίδευση και Κοινωνία στην Ελλάδα, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2001, σελ. 

260.  
462

 Κορδάτος, Γ., Η κοινωνική σηµασία τη Ελληνικής επαναστάσεως του 1821, εκδ. ∆ιεθνούς 

Επικαιρότητος, Αθήνα 1972, σσ. 93-94 και Σβορώνος, Ν., (1982), Ανάλεκτα νεοελληνικής ιστορίας και 

ιστοριογραφίας, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα, σελ. 196. 
463

 Μπουζάκης Σ., Εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα, τ. Α΄, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994,, σελ. 

28.  
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 ∆ηµαράς, Α., Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε, Τεκµήρια Ιστορίας, τ. Ι, Αθήνα 1973, σελ. ιθ΄-κ΄.  
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 Τσουκαλάς, Κ., ό.π. σελ. 505. 
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 Silberman Ch Crisis in the Classroom. The Remaking of American education, N.Y., 1971, σελ. 5. 
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κοινωνικής δραστηριότητας και να τις καταστήσει πράξη µε την µετατροπή τους σε 

εκροές. H παραδοχή που είχε αρχίσει ν αεξαπλώνεται για τη φιλοσοφία και την 

εκπόνηση των νοµοθετικών µέτρων που έπρεπε να ληφθούν θεωρούσε ότι για το 

κράτος το ζήτηµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, ως συνέχεια ή και προϋπόθεση 

της κοινωνικής µεταρρύθµισης, σχετιζόταν µε την εγκαθίδρυση ενός νέου πλαισίου που 

θα τοποθετούσε την εκπαίδευση κάτω από την εποπτεία της κρατικής διοίκησης και όχι 

της ∆ηµογεροντίας.  

 Μιλώντας ήδη από το έτος 1886 στους πληρεξουσίους ο Γενικός ∆ιοικητής 

Σάββας Πασάς αναγνώρισε ότι «η δηµοσία εκπαίδευσις, όπως είναι διωργανισµένη εν 

τω τόπω, ισοδυναµεί µάλλον µε άρνησιν πάσης καλώς εννοουµένης παιδείας. Το εν ισχύει 

σύστηµα, όπερ ως αποκεντρωτικόν δήθεν εχαρακτηρίσθη υπό των εισαγαγόντων αυτό, 

άνευ υπερβολής τινός, αποσυνθετικόν µάλλον δύναµαι να ονοµάσω [...] Νόµος πλήρης 

χασµάτων και ατελειών διέπει τα σχολεία υµών. Σωµατεία πολλαπλά και ετεροφυή 

προΐστανται αυτών, τα σωµατεία δε ταύτα ή αενάως εις συγκρούσεις προς άλληλα 

έρχονται ή εν τοις ιδίοις αυτών κόλποις στοιχεία τοιούτων ακαταπαύστων συγκρούσεων 

και διαπληκτισµών περικλείουσιν [...] ου µόνο οι εφορείαι αλλά και τα σχολεία αυτά εισίν 

ως επί το πλείστον κέντρα κοµµατισµού και πρακτορεία εκλογικών συµφερόντων [...] η 

έκρυθµος κατάστασις των σχολείων υµών οφείλεται αναντιρρήτως εις την έλλειψιν αρχής 

ανωτέρας, µη εξαρτωµένης µεν από της ψήφου των πολλών και µη εκφοβιζοµένης υπό 

οχλαγωγιών, αρκούντως δ’ ισχυράς όπως διευθύνη τα των σχολείων και επιβάλλη τον 

Νόµον εις τους θέλοντας να καταπατήσωσιν αυτόν [...]» 
467

.  

∆ιάχυτη ήταν τότε η εντύπωση ότι οι Τµηµατικοί Έφοροι και οι ∆ηµοτικοί 

Άρχοντες «εξ ολεθρίων κοµµατικών παθών ορµώµενοι πεισµατωδώς αντενεργούσιν 

αλλήλοις και συνεπώς ουδεµία βελτίωσις και προαγωγή της παιδείας λαµβάνει χώραν 

παρ’ αυτοίς, σπουδαίως ένεκα τούτου χωλαινούσης»
468

.  

Έτσι, ο νέος Εκπαιδευτικός Νόµος
469

 αν και δεν έγινε ευρέως αποδεκτός καθώς 

συντάχθηκε και ψηφίστηκε µέσα στο καθεστώς του στρατιωτικού Νόµου, που είχε 

επιβληθεί στο νησί, προσπάθησε να «συµπληρώση τα εν τω κανονισµώ της παιδείας 
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 Κρήτη, Εφηµερίς της Γενικής ∆ιοικήσεως Κρήτης, 1/7/1886, έτος ΙΘ΄, Αριθµ. 7., Πρακτικά της Γενικής 

Συνελεύσεως των Κρητών της ΙΖ΄Συνόδου, Συνεδρίασις Α΄.  
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 Βλ. εφηµ. Μίνως αριθµ. 196/3-11-1884. 
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 «Εψηφίσθη κατά την κη΄συνεδρίαν της κ΄συνόδου της Γενικής των Κρητών Συνελεύσεως, εκηρύχθη 

εκτελεστός δια του υπ’ αριθµ 1232 1603 της 2 Ιουνίου 1889 διατάγµατος της Γενικής ∆ιοικήσεως και 

εδηµοσιεύθη εν τω υπ’ αριθµ. 1039 της 7 Ιουνίου 1889 φύλλω της Κρήτης». 
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χάσµατα». Επρόκειτο, όµως, για µια ακόµη κρατική παρέµβαση στο χώρο της 

εκπαίδευσης, η οποία πολύ λίγο επηρέασε τις βασικές σχολικές δοµές και ακόµη 

λιγότερο, έδειξε να επιθυµεί οποιαδήποτε ανατροπή τους. Εξαντλήθηκε στην 

νοµιµοποίηση και τυποποίηση των γνωστών σχολικών λειτουργικών προτύπων µε 

αποτέλεσµα όχι µόνο την διαιώνισή τους αλλά και την ενδυνάµωσή τους σε 

διαµερισµατικό επίπεδο.  

 

7.2.1 ∆ιαβάθµιση της εκπαίδευσης-∆ιδασκόµενα µαθήµατα 

 

Με βάση τις διατάξεις του νέου νόµου τα χριστιανικά σχολεία διαβαθµίστηκαν 

σε Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά Σχολεία, Ελληνικά Σχολεία, Γυµνάσια και Παρθεναγωγεία. 

Στο άρθρο 3 του νέου νόµου ορίστηκε ότι στις επαρχίες τα ∆ηµοτικά Σχολεία θα 

διαιρούνταν σε Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια και ότι για την ίδρυση 

τους απαιτούνταν τουλάχιστον 20 µαθητές. Στο άρθρο 10 καθορίστηκε ότι η 

εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική για τα αγόρια «από επτά µέχρι ένδεκα ετών». Ο Νόµος 

του 1889 καθόριζε, επίσης, ότι «εν ταις έδραις των διοικήσεων ιδρύεται εν Ελληνικόν 

Σχολείον πλήρες µε τρεις τάξεις και τρεις διδασκάλους, εν δε ταις επαρχίαις ιδρύονται 

Ελληνικά Σχολεία µε τρεις τάξεις αλλά µε δύο διδασκάλους […] Ο διδάσκαλος της 

ανωτέρας τάξεως φέρη τον τίτλο του Σχολάρχου και προΐσταται του Ελληνικού 

Σχολείου». Τα ελληνικά σχολεία θεωρήθηκαν ως παραρτήµατα του Γυµνασίου «είτε 

πλήρους είτε ηµιτελούς όπου υπάρχη τοιούτον. Ο δε Γυµνασιάρχης ή διευθυντής του 

Γυµνασίου εποπτεύει τα ελληνικά σχολεία λαµβάνον µέρος εις την σύνταξιν του 

προγράµµατος συµφώνως προς τον Νόµον [...] Εν εκάστη έδρα ∆ιοικήσεως ιδρύεται εν 

Παρθεναγωγείον το οποίον θέλει συντηρείσθαι εκ των µερικοτέρων πόρων και των 

επιβαλλοµένων διδάκτρων. Τα εν ταις έδραις των ∆ιοικήσεων Παρθεναγωγεία 

µεταβάλλονται εις πλήρη ∆ηµοτικά Σχολεία […] Τα εν ταις επαρχίαις δηµοτικά σχολεία 

διαιρούνται εις τρεις τάξεις. Εις πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια. Και 

πρωτοβάθµιον καλείται το εις ο φοιτώσιν 80 και πλέον µαθηταί, δευτεροβάθµιον δε το εις 

ο φοιτώσιν υπέρ τους 40, τριτοβάθµιο δε το εις ο φοιτώσιν ολιγότεροι των 40» 
470

.  

                                           
470

Νόµος περί παιδείας, εν Χανίοις 1889, τύποις Γεν. ∆ιοικήσεως Κρήτης. Με βάση αυτό το 

νοµοθέτηµα ιδρύθηκαν ανά επαρχία στο διαµέρισµα Λασιθίου τα εξής σχολεία: 

«Επαρχία Μεραµπέλλου 

∆ήµος Νεαπόλεως: Εις Νεάπολιν εν πρότυπον  
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Ως προϋπόθεση για την ίδρυση σχολείου και ο νέος νόµος έθετε την ύπαρξη 

καταλλήλου κτιρίου: «δεν συνίσταται δε σχολείον εφόσον δεν παρουσιασθώσι τ’ 

αναγκαία καταστήµατα ή οικήµατα [ …]». 

 Έτσι, λοιπόν, και πάλι οι κάτοικοι των χωριών προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν 

µόνοι τους κτίρια για τη στέγαση των σχολείων τους ζητώντας και πάλι σε πολλές 

περιπτώσεις τη βοήθεια της ∆ηµογεροντίας όπως οι κάτοικοι του Καλού Χωριού οι 

οποίοι σε επιστολή τους προς τη ∆ηµογεροντία Λασιθίου ανέφεραν: «[…] από πέντε και 

πλέον ετών έχοµεν οικοδοµήσει εν τω χωρίω µας οίκηµα της δηµοτικής σχολής αυτού, το 

οποίον ουδενός άλλου έχει ανάγκην ή να επιστεγασθή προς το οποίον στερούµεθα των 

αναγκαιούντων χρηµάτων […]
471

». Στη συνέχεια ζήτησαν να τους δοθούν χρήµατα για 

την ολοκλήρωση του έργου ή να τους επιτραπεί να κόψουν µερικά κυπαρίσσια της 

Μονής του Θεολόγου προκειµένου να κατασκευάσουν µε την ξυλεία τους τη στέγη του 

σχολείου.  

 Με το νόµο του 1889 στο Νοµό Λασιθίου ιδρύθηκαν 74 σχολεία, στον Νοµό 

Ηρακλείου 79, στον Νοµό Ρεθύµνου 55 στο Νοµό Σφακίων 54 και στο Νοµό Χανίων 

                                                                                                                            
∆ήµος Βραχασίου: Εις Λατσίδαν Β΄ Τάξεως, εις Βραχάσι Α΄, και εις Μίλατον Γ΄  

∆ήµος Χουµεριάκου: Εις Βρύσες Γ΄τάξεως, εις Χουµεριάκο Α΄, εις Λίµνες Β΄ και εις Λακόνια Γ΄ 

∆ήµος Φουρνής: Εις Καστέλι Γ΄τάξεως, εις Καρύδιον Γ΄, εις Σχοινιάν Γ΄ και εις Ελούντα Γ΄ 

∆ήµος Κριτσάς: Εις Κριτσάν Α΄ τάξεως, εις Άγ. Νικόλαον Γ΄, εις Καλό Χωριό Γ΄, εις Πρίνα Γ΄, και εις 

Κρούστα Γ΄ 

Επαρχία Λασιθίου 

∆ήµος Τζερµιάδου: Εις Τζερµιάδον Α΄ τάξεως, εις Κρουσταλλένια Γ΄, εις Μέσα Λασσίθι Γ΄, και εις 

Ποτάµους Γ΄ 

∆ήµος Ψυχρού: Εις Άγ. Γεώργιον Α΄ τάξεως, εις Καµηνάκι Β΄ και εις Πλάτη Γ΄ 

Επαρχία Βιάννου 

∆ήµος Βιάννου: Εις Επάνω Βιάννον Α΄ τάξεως και εις Κάτω Βιάννον Γ΄ 

∆ήµος Αγ. Βασιλείου: Εις Άγ. Βασίλειον Β΄ τάξεως, εις Αµυρά Γ΄, εις Πεύκον Γ΄, εις Καλάµι Γ΄ και εις 

Συκολόγον Γ΄ 

∆ήµος Μουρνιών: Εις Μουρνιές Β΄ τάξεως, εις Μύθους Γ΄, και εις Χριστόν Γ΄ 

Επαρχία Ιεραπέτρου 

∆ήµος Ιεράπετρας: Εις Ιεράπετρον Α΄ τάξεως, εις Μεσελέραν Γ΄, εις Κεντρί Γ΄, και εις Γιαννίτσι Γ΄ 

∆ήµος Κάτω Χωρίου: Εις Κάτω Χωρίον Α΄, εις Επάνω Χωρίον Β΄, εις Πισκοπήν Β΄, και εις Άγ. Ιωάννην Γ΄ 

∆ήµος Ανατολής: Εις Ανατολήν Α΄ τάξεως, εις Μάλαις Β΄ και εις Καλαµαύκα Β΄ 

∆ήµος Καβουσίου: Εις Καβούσι Α΄ τάξεως και εις Βασιλικήν Γ΄ 

Επαρχίαν Σητείας 

∆ήµος Λιµένος: Εις Λιµάνι Α΄ τάξεως, εις Πισκοκέφαλον Β΄, εις Σκοπήν Γ, εις Χαµέζι Γ΄, εις Αχλαδιάν Γ, 

εις Μαρωνιάν Γ΄, εις Μετόχια Γ΄ και εις Ρούσσα Εκκλησιά Γ΄ 

∆ήµος Χανδρά: Εις Χανδράν Β΄ τάξεως, εις Αρµένους Γ΄, εις Ζίρον Β΄, εις Απίδι Γ΄, εις Λιθίνες Γ΄, και εις 

Σκλάβους Γ΄ 

∆ήµος Καρυδίου: Εις Καρύδι Γ΄, εις Κελάρια Γ΄, εις Παλαιόκαστρον Γ΄, εις Παληό Μιτάτο Γ΄ και εις 

Σίτανον Γ΄ 

∆ήµος Ρουκάκας: Εις Στραβοδοξάρι Β΄ τάξεως, εις Γρα Γ΄ και εις Πεύκους Γ΄ 

∆ήµος Τουρλωτής : Εις Τουρλωτήν Β΄ τάξεως , Εις Λάστρον Γ΄, εις Σφάκαν Γ΄ και εις Μέσα Μουλιανά Γ΄». 
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77. Ο ίδιος νόµος προέβλεπε και την δυνατότητα ίδρυσης, ιδιωτικών σχολείων µετά από 

άδεια της τµηµατικής εφορείας.  

Με βάση το νόµο αυτό ζήτησε από την Τµηµατική Εφορεία Λασιθίου την 

αναγνώριση του ιδιωτικού του σχολείου στη Νεάπολη ο Χρόνης Εµµ. Φουντουλάκης 

αναφέροντας ότι ο ίδιος έχει «τα υπό του νόµου οριζόµενα προσόντα» και ότι στο 

σχολείο αυτό φοιτούσαν ήδη 32 µαθητές οι οποίοι «κατετάχθησαν νοµίµως 14 εις το 

ελληνικό σχολείο, 10 εις την πρώτην τάξη και 4 εις την δευτέραν», ενώ στο δηµοτικό 

σχολείο οι υπόλοιποι 18 µαθητές
472

. Σε άλλη του επιστολή ανέφερε ότι είχε ήδη 

καταθέσει πρόγραµµα σπουδών για έγκριση και είχε προσλάβει και βοηθό για την 

διδασκαλία της Ιεράς Ιστορίας και της Γεωγραφίας στις δύο τάξεις του ελληνικού 

σχολείου
473

. 

Μετά την ψήφιση του νόµου 1889 ο οποίος όριζε ότι το πρόγραµµα των 

µαθηµάτων κανονίζεται από τις εφορείες «κατά τα εν Ελλάδι ισχύοντα», η Τµηµατική 

Εφορεία Λασιθίου µε απόφασή της καθόρισε τα βιβλία και τα µαθήµατα που θα 

διδάσκονταν στα δηµοτικά σχολεία της περιοχής ως εξής: «ΤΑΞΗ Α: Αλφαβητάριο 

Κοκκινάκη, Παραµύθια, ΤΑΞΗ Β: Ελλην. Ροβισών Σκορδέλη, ΤΑΞΗ Γ: Οδύσσεια 

Κονιδάρη, Γραµµατική Αποστολοπούλου, Ελληνική Ιστορία Βρατσάνου, Ιερά Ιστορία 

Μωραίτου, Γεωγραφία Κρήτης Γενεράλη, Ανθρωπολογία Κασσίµη, Καλλιγραφία 

Φραντζεσκάκη, ΤΑΞΗ ∆: ∆ιηγήσεις Ηροδότου, Γραµµατική Αποστολοπούλου, Ιερά 

Ιστορία Μωραίτου, Κατήχηση Μοσχάκη, Ελληνική Ιστορία Βρατσάνου, Φυσ. Ιστορία 

Μηλιαράκη, Καλλιγραφία Φραντζεσκάκη»
474

. 

 Αναφορικά µε τα µαθήµατα και τα βιβλία των Παρθεναγωγείων της περιοχής τη 

µοναδική µαρτυρία διέσωσε η Παρθεναγωγός Νεαπόλεως η οποία ζήτησε από την 

Τµηµατική Εφορία την αποστολή των παρακάτω βιβλίων: «Οδύσσεια, Ιερά Ιστορία 

Κονιδάρη, Γραµµατική Αποστολοπούλου, Αριθµητική ∆ραίκη, Γεωγραφία ∆ραίκη, Αρχαία 

Ελληνική Ιστορία»
475

. 

Την ίδια περίοδο τα βιβλία και τα µαθήµατα που διδάσκονταν στην ελληνική 

Σχολή Νεαπόλεως ήταν τα εξής: «ΤΑΞΙΣ Α: 1) Ελληνικά. Εκ της χρηστοµαθείας 

Αντωνιάδου, τοµ. Α µέρη κατ’ εκλογήν και Γραµµατική Ζηκίδου, το τεχνολογικόν µέχρι 
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των εις –µι ρηµάτων και ορθογραφικάς ασκήσεις. 2) Μαθηµατικά. Εκ της αριθµητικής 

Στυλ. Παπαδάκη απ’ αρχής µέχρι τέλους συµµιγών3) Θρησκευτικά. Εκ της Ιεράς ιστορίας 

Πανταζή την Παλιάν ∆ιαθήκην 4) Γεωγραφίαν. Εκ της Γεωγραφίας Αντωνιάδου , το 

Βασίλειον της Ελλάδος. ΤΑΞΙΣ Β: 1) Θρησκευτικά. Εκ της Ιεράς Ιστορίας Πανταζή την 

Καινήν ∆ιαθήκην 2) Ελληνικά. Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασιν και Γραµµατική 

Χριστοδούλου, το τεχνολογικόν και ετυµολογικόν και ορθογραφικάς ασκήσεις 3) 

Μαθηµατικά. Αριθµητική Στυλ. Παπαδάκη από των κλασµάτων µέχρι τέλους, 4) Γαλλικά. 

Ανάγνωσµατα εκ του αναγνωσµαταρίου Α. Ναρίδη, γραφήν και γραµµατικήν 

Καρασούτσα, κατά δε το θερινόν εξάµηνον και ερµηνεία απλών ακροάσεων 5) Ιστορία. 

Εκ της ελληνικής ιστορίας Επαµ. Φραγκίστα απ’ αρχής µέχρι του πελοποννησιακού 

πολέµου 6) Γεωγραφία. Εκ της Γεωγραφίας Αντωνιάδου την Ευρώπην πλην του 

Βασιλείου της Ελλάδος. ΤΑΞΙΣ Γ: 1) Θρησκευτικά. Την ιεράν Κατήχησιν ∆ιοµήδους 

Κυριακού 2) Ελληνικά. Εκ των Ελληνικών του Ξενοφώντος το βον βιβλίον και εκ των 

παραλλήλων βίων του Πλουτάρχου τον βίον του Θεµιστοκλέους, γραµµατική 

Χριστοδούλου επανάληψιν, συνταχτικόν Κυριακοπούλου, εκθέσεις ιδεών και 

ορθογραφικάς ασκήσεις 3) Μαθηµατικά. Επανάληψιν της αριθµητικής Ι. Χατζηδάκι και 

γεωµετρίαν του αυτού µέχρι του βου βιβλίου 4) Λατινικά εκ της Χρηστοµαθείας Ερ. Ν. 

Ουλερίχου, ερµηνεία αισωπικών µύθων και εκ των Αθηναϊκών του Πελοποννησιακού 

πολέµου και Γραµµατικήν µέχρι των ρηµάτων 5) Ιστορικά. Εκ της ελλην. Ιστορίας Επαµ. 

Φραγκίστα από του Πολεποννησιακού πολέµου µέχρι τέλους 6) Φυσιογνωσίαν. Εκ της 

του Ν. Γερµανού τα εκλεκτότερα µέρη 7) Γαλλικά. Ανάγνωσιν και ερµηνείαν διαφόρων 

τεµαχίων κατ’ εκλογήν εκ του Αναγνωσµαταρίου Α. Ναδίρη και Γραµµατικήν Καρασούτσα 

8) Γεωγραφικά. Εκ της Γεωγραφίας Αντωνιάδου την Ασίαν, Αφρικήν , Αµερικήν και 

Ωκεανίαν. 

Εν Νεαπόλει τη 12η Ιουλίου 1892 

Ο Σχολάρχης  

Ι.Κονταράκης»
476

. 

Η ευθύνη για την εισαγωγή των βιβλίων στα σχολεία πέρασε πιο αποφασιστικά 

και κατά τρόπο άµεσο αυτή τη φορά, χωρίς εξάρτηση από την Τµηµατική Εφορεία, σε 

ένα κατεξοχήν αρµόδιο επί της ουσίας και τεχνοκρατικό όργανο: την διαρκή 

Εξεταστική Επιτροπή που έδρευε και πάλι στην έδρα του τµήµατος, την Νεάπολη, και η 
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οποία ορίστηκε να απαρτίζεται από τον Γυµνασιάρχη ως πρόεδρο, από έναν καθηγητή, 

τον σχολάρχη και τον διευθυντή του προτύπου σχολείου. Σύµφωνα µε το άρθρο 55, η 

επιτροπή αυτή είχε σαν έργο της µεταξύ των άλλων «να ορίζει προ της ενάρξεως του 

σχολικού έτους δι’ άπαντα τα σχολεία του τµήµατος είτε δηµόσια είτε ιδιωτικά, βιβλία 

συµφώνως προς τα ισχύοντα εν τοις σχολείοις της Ελλάδος, απαγορευοµένων των 

κλεψιτύπων»
477

.  

 

7.2.2 ∆ιαβάθµιση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

 

Ο Νόµος του 1889 εκτός από τους Α/βάθµιους και Β/θµιους δασκάλους του 

Νόµου του 1881 δηµιούργησε µια ακόµη κατηγορία δάσκαλων, τους Γ/βάθµιους, οι 

οποίοι διορίζονταν σε σχολεία µε αριθµό µαθητών µικρότερο του 40. Για τους 

Α/βάθµιους απαιτήθηκε και πάλι απολυτήριο Β΄ τάξεως Γυµνασίου, για τους 

Β/βάθµιους απολυτήριο Α΄ τάξεως Γυµνασίου ενώ για τους Γ/βάθµιους απολυτήριο 

ελληνικής σχολής (άρθρο 15). Παρέµεινε επίσης και ο θεσµός του προσωρινού 

δασκάλου ενώ αναγνωρίστηκε και η προϋπηρεσία κατά τέτοιο τρόπο ώστε πενταετής 

διδακτική εµπειρία συνοδευόµενη µε απολυτήριο ελληνικής σχολής να ισοδυναµεί µε 

ενδεικτικό Α΄ τάξεως Γυµνασίου (άρθρο 17). Η προκήρυξη των θέσεων των δασκάλων 

γινόταν από τις τµηµατικές εφορίες οι οποίες καλούσαν τους ενδιαφεροµένους να 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

 Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του δασκάλου Κωνσταντίνου Ζωγράφου ο 

οποίος στη σχετική αίτησή του για διορισµό υπέβαλλε αποδεικτικά της ηλικίας του (ο 

νόµος απαιτούσε συµπλήρωση του 20ου έτους) και της δωδεκαετούς προϋπηρεσίας 

του, το απολυτήριο της ελληνικής σχολής Νεαπόλεως και το ενδεικτικό της  Γ΄ Τάξεως 

του Γυµνασίου. Με την αίτησή του αυτή ζήτησε τον αναδιορισµό του «στο επίµοχθο 

µεν, αλλ’ έντιµον του δηµοδιδασκάλου επάγγελµα» στο οποίο είχε επιδοθεί «µετ’ 

αυταπαρνήσεως και επιτυχίας κατά την δωδεκαετή διδασκαλίαν» του. Με την αίτησή του 

συνυπέβαλε, επίσης, και τις γραπτές ευχαριστίες των προκρίτων των «χωριών 

Νεαπόλεως, Βραχασίου, Κριτζάς, Μιλάτου και Καβουσίου» στα οποία είχε 

υπηρετήσει
478

. 
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   Στο αρχείο της ∆ηµογεροντίας Λασιθίου σώζεται κατάλογος µε τους διορισµούς 

που έγιναν από την τµηµατική εφορία για το σχολικό έτος 1888-89. Σύµφωνα µε τον 

κατάλογο αυτό διορίστηκαν:  

Στην επαρχία Μεραµβέλλου: Ένας σχολάρχης, δύο ελληνοδιδάσκαλοι, δύο βοηθοί, 

δώδεκα δηµοδιδάσκαλοι και τέσσερις παρθεναγωγοί. Στην επαρχία Λασιθίου: ∆ύο 

ελληνοδιδάσκαλοι και έξι δηµοδιδάσκαλοι. Στην Επαρχία Βιάνου: Ένας σχολάρχης, 

δυο ελληνοδιδάσκαλοι, δύο βοηθοί , εννέα δηµοδιδάσκαλοι και ένας παρθεναγωγός. 

Στην επαρχία Ιεράπετρας: ∆ύο ελληνοδιδάσκαλοι, ένας βοηθός και οκτώ 

δηµοδιδάσκαλοι. Στην Επαρχία Σητείας: Ένας σχολάρχης, δύο ελληνοδιδάσκαλοι, ένας 

βοηθός, 19 δηµοδιδάσκαλοι και πέντε παρθεναγωγοί
479

.  

Η διαδικασία των διορισµών δεν ήταν, όµως, όπως φαίνεται πάντα αδιάβλητη 

κάτι που ανάγκασε τον Γενικό ∆ιοικητή Κρήτης να παρέµβει το 1891 στην τµηµατική 

εφορεία Λασιθίου κάνοντας τις δέουσες συστάσεις
480

. 

Οι µισθοί των δασκάλων της περιόδου αυτής εµφανίζονται σε µισθολογική 

κατάστασ
481

η της ∆ηµογεροντίας Λασιθίου ως εξής: 

1. Σχολάρχης έδρας διοικήσεως 700 γρ. 

2. Σχολάρχης επαρχίας 550-700 γρ. 

3. Ελληνοδιδάσκαλος 350-500 γρ. 

4. ∆ιευθυντής δηµοτικού σχολείου έδρας διοικήσεως 700 γρ. 

5. ∆ιευθυντής επαρχιακού σχολείου 400 γρ. 

6. Βοηθός 150-300 γρ. 

7. ∆ηµοδιδάσκαλος 100-350 γρ. 

8. Παρθεναγωγός 200-300 γρ. 

 

7.2.3  Εξεταστικό σύστηµα 

 

Ο νόµος του 1889 προέβλεπε, επίσης, σαφέστερες διατάξεις σχετικά µε τη 

διαδικασία των εξετάσεων των µαθητών. Στη διαδικασία αυτή οι κρίσεις των 

εξεταστικών επιτροπών είχαν αποφασιστική σηµασία στην αξιολόγηση όχι µόνο των 

µαθητών αλλά και των δασκάλων. Σύµφωνα µε το άρθρο 60, τα µέλη των εξεταστικών 
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επιτροπών εξακρίβωναν «την κατάστασιν της προόδου των µαθητών, την επιµέλειαν και 

ευσυνειδησίαν ή τουναντίον των δασκάλων, τον αριθµό των µαθητών, την κατάστασιν 

του οικοδοµήµατος και το πλήρες ή ελλιπές των χρειωδών δια την διδασκαλίαν». Οι 

εξεταστές, οι οποίοι περιέρχονταν τα σχολεία, δεν δίσταζαν να προτείνουν µε βάση τις 

εκθέσεις τους την απόλυση των δασκάλων όπως και τον έπαινο τους.  

Χαρακτηριστική είναι η έκθεση της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής 

αποτελούµενης από τους Ι. Παπαδάκη, Λ. Παπαδάκη και Ε. Αγγελάκη η οποία 

διεξήγαγε τις εξετάσεις στο δηµοτικό σχολείο Βραχασίου. Στην έκθεση αυτή οι 

εξεταστές τόνισαν ότι τα αποτελέσµατα των εξετάσεων ήταν «αρκούντως ευάρεστα» 

και επαίνεσαν το δάσκαλο του Σχολείου Κ. Τζαµπαρλάκη επειδή, παρά τις δυσκολίες 

που αντιµετώπισε, «εκ της ελλείψεως πολλών απαιτουµένων […] και της ατάκτου 

φοιτήσεως των µαθητών […] εργάσθη µετά πολλής φιλοτιµίας και επιµελείας 

προσπαθήσας να συµµορφωθή […] προς το νέον παιδαγωγικόν σύστηµα και ν’ αποφέρη 

ικανούς καρπούς εκ της εργασίας του». 

 Σε αντίστοιχη έκθεση για τα αποτελέσµατα των εξετάσεων του 

παρθεναγωγείου Χουµεριάκου ο εξεταστής Εµµ. Σηφάκης σηµείωσε ότι στην 

διαδικασία παραβρέθηκε πλήθος κόσµου. Σύµφωνα µε την έκθεση, αρχικά, η 

παρθεναγωγός έκαµε τον απολογισµό της χρονιάς και στη συνέχεια εξετάστηκαν οι 

µαθήτριες στα εξής µαθήµατα: Ανάγνωση, Γραµµατική και απαγγελία ποιηµάτων. 

Παράλληλα, έγινε έκθεση µε τα χειροτεχνήµατά τους. Αναφερόµενος στο αποτέλεσµα 

των εξετάσεων ο εξεταστής σηµείωσε ότι αυτό «κατέδειξεν την µεγίστην επιµέλειαν της 

δεσποινίδος παρθεναγωγού, το ακάµατον αυτής και τον µεταδοτικότατον τρόπον του 

διδάσκειν»
482

. 

 

7.2.4 Εποπτεία της εκπαίδευσης 

 

Σύµφωνα µε τον νέο εκπαιδευτικό Νόµο (άρθρο 61), «διαρκείς και φυσικοί 

επόπται των σχολείων εν εκάστω τµήµατι είνε αι τµηµατικαί εφορείαι, αίτινες δικαιούνται 

και υποχρεούνται ίνα εποπτεύωσι τακτικώς πάντα τα σχολεία του τµήµατός των από του 

Γυµνασίου µέχρι του Νηπιαγωγείου». Η Τµηµατική Εφορεία συγκροτήθηκε και πάλι «εξ 

ενός αντιπροσώπου εξ εκάστης επαρχίας και εξ ενός πολίτου κατοίκου της έδρας της 
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διοικήσεως επιστήµονος, εκλεγόµενοι δε επί διετίαν υπό των βουλευτών του τµήµατος εν 

ειδική συνεδρία των χριστιανών πληρεξουσίων». Στην Τµηµατική Εφορεία ορίστηκε να 

«προεδρεύη ο οικείος Αρχιερεύς ή η αρχιερατική έδρευσις. Αρνουµένου δε του Αρχιερέως 

ή του Επιτρόπου αυτού, θα προεδρεύη της Εφορείας ο πρεσβύτερος των εφόρων». 

Η συγκεντροποίηση της εποπτείας της εκπαίδευσης σε διαµερισµατικό επίπεδο 

επέφερε, όµως, την κατάργηση των Επαρχιακών και των ∆ηµοτικών Εφορειών αφού 

ορίστηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 62, ότι «οι δήµαρχοι ή οι δηµαρχιακοί πάρεδροι κατά 

δεύτερον λόγον εποπτεύουσιν έκαστος τα εις τον δήµο του σχολεία, φροντίζουσι να 

µανθάνωσιν εξ ιδίας αντιλήψεως αν οι διδάσκαλοι εκτελώσι τα καθήκοντά των και 

εργάζωνται ανελλιπώς, το δε αποτέλεσµα των ερευνών των εκθέτουσιν εις την οικείαν 

τµηµατικήν εφορείαν». 

Ο κεντρικός έλεγχος της εκπαίδευσης διατηρήθηκε στο άρθρο 64 µε το οποίο 

ορίστηκε ότι «εκ των εκθέσεων τας οποίας οι παριστάµενοι εις τας εξετάσεις καθηγηταί 

και διδάσκαλοι πέµπουσιν εις τας τµηµατικάς εφορείας, ως και εξ εκείνων, τας οποίας οι 

διάφοροι επιθεωρηταί κάµνουσι περί της καταστάσεως των σχολείων, αι τµηµατικαί 

εφορείαι καταρτίζουσιν πλήρη έκθεσιν της καταστάσεως της παιδείας και των σχολείων 

εν τω τµήµατι των και αποστέλλουσι κατ’ έτος εις την Γεν. ∆ιοίκησιν, ήτις την υποβάλλει 

εις την Γεν. Συνέλευσιν». Παράλληλα, επιχειρήθηκε να ενισχυθεί και ο κοινωνικός 

έλεγχος του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την θεσµοθέτηση της υποχρέωσης της 

Γενικής ∆ιοίκησης να «δηµοσιεύη κατ’ έτος δια της εφηµερίδος της Γεν. ∆ιοικήσεως 

πάσας τας τµηµατικάς ταύτας εκθέσεις δια να λαµβάνη γνώσιν το κοινόν περί της 

καταστάσεως της παιδείας εν τη Νήσω» (άρθρο 65).  

 

8. Συνεχείς µεταβολές του πολιτικο-οικονοµικού και κοινωνικού πλαισίου 

8.1 Το ιστορικό πλαίσιο 

 

Η εφαρµογή του νέου εκπαιδευτικού Νόµου συνέπεσε µε σηµαντικές αλλαγές, 

που επήλθαν στο καθεστώς της Χαλέπας µεταξύ των οποίων η σηµαντικότερη ήταν η 

µείωση του αριθµού των πληρεξουσίων από 80 σε 57 (35 χριστιανοί, 22 µουσουλµάνοι) 

και η µεταβολή στον τρόπο επίτευξης της πλειοψηφίας των 2/3 για την ψήφιση των 

νοµοσχεδίων, κάτι που είχε σαν αποτέλεσµα να πληγεί η νοµοθετική δυνατότητα των 

χριστιανών πληρεξουσίων, οι οποίοι αν και περισσότεροι δεν µπορούσαν πια να 
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σχηµατίσουν την πλειοψηφία των 2/3 όλων των µελών της Γενικής Συνέλευσης χωρίς 

την σύµπραξη και των µουσουλµάνων. Επίσης, µεταβλήθηκε και ο τρόπος σύνταξης 

του προϋπολογισµού.  

 

8.2  Νέα κρίση στον χώρο της εκπαίδευσης 

 

Η τελευταία µεταβολή σε συνδυασµό µε τις σπατάλες που άρχισαν να 

καταγράφονταν στον τοµέα της διοίκησης είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση τελικά των 

ποσών που διατίθονταν για την παιδεία. Η εξέλιξη αυτή δηµιούργησε σοβαρά 

προβλήµατα στην εφαρµογή του εκπαιδευτικού Νόµου του 1899, σώρευσε σηµαντικά 

ελλείµµατα στην Τµηµατική Εφορεία Λασιθίου και προκάλεσε όχι µόνο την «ελάττωση 

των µισθοδοσιών των διδασκάλων»
483

 οι οποίοι τελικά διορίζονταν και δίδασκαν «επί 

10 και 20 µήνας επί πιστώσει» αλλά επίσης και µεγάλη δυστοκία στις προσλήψεις και 

τις πληρωµές του εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Μάλιστα, η Τµηµατική Εφορεία, προφασιζόµενη λόγους οικονοµικούς, αλλά 

πιθανόν και µέσα στα πλαίσια µιας επιβαλλόµενης πολιτικής για τον περιορισµό της 

δηµόσιας µαζικής και δωρεάν παιδείας, καθόσον κρίθηκε ότι «µεγάλο πλήθος µαθητών 

παρασύρονται εις τα σχολεία χωρίς ούτε πρέπον, ούτε αναγκαίον, ούτε χρήσιµον να είναι 

εις αυτούς ούτε εις την κοινωνίαν»
484

, προχώρησε σε µαζικές απολύσεις 

«ελληνοδιδασκάλων και δηµοδιδασκάλων» ευρισκόµενη «εις µεγίστην οικονοµικήν 

δυσχέρεια»
485

, γεγονός που ανάγκασε τόσο την ∆ηµογεροντία όσο και τις κατά τόπους 

δηµοτικές αρχές να επέµβουν διορίζοντας και πληρώνοντας παράτυπα δικούς τους 

δασκάλους. Σε µια περίπτωση µάλιστα η ∆ηµογεροντία προκειµένου να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της αναγκάστηκε και «επώλησεν εις τον εν Αγίω Νικολάω έµπορον κ. 

Ρούσον Κουνδουράκην ελαιόλαδον καθαρόν οκάδες χιλίας προς γρόσια 4 κατ’ οκάν 

αξίας γροσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πεντήκοντα όπερ ποσόν ληφθέν τοις 

µετρητοίς κατεβλήθη εις τους καθηγητάς του ενταύθα Γυµνασίου έναντι της µισθοδοσίας 

των». 
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Επιπλέον, διατυπωνόταν τότε µε έντονο τρόπο και το αίτηµα για την µεταβολή 

του οργανωτικού και του διοικητικού πλαισίου του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς 

θεωρήθηκε ότι οι τµηµατικές εφορείες δεν µπορούσαν να σηκώσουν το βάρος της 

µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. «Όταν ο έφορος» σηµείωσε σε κύριο άρθρο της η 

εφηµερίδα Ηράκλειον
486

 «αφ’ ου διορίση τον διδάσκαλον, εγκαταλείπη αυτόν όλως 

ανεπιτήρητον και ούτε περί πληρωµής αυτού ούτε περί της υπ’ αυτού γινοµένης εργασίας 

φροντίζη πως είνε δυνατόν ο διδάσκαλος ούτος να αισθάνηται δεν λέγοµεν ενθουσιασµόν 

αλλ’ αγάπην προς το έργον αυτού; [...] ούτως η εποπτεία δεν είναι επαρκής [...]». 

Σύµφωνα µε άλλη αρθογραφία της εποχής «δέον να εξετασθή επισταµένως ο περί των 

τµηµατικών εφορειών θεσµός κατά πόσον ούτος αντεπεκρίθη εν τω παρόντι εις τας 

εκπαιδευτικάς ανάγκας, κατάν πόσον δέον να τροποποιηθή ή µεταβληθή ή όλως 

αντικατασταθή δ’ ετέρου µάλλον ευεργετικού θεσµού»
487

. «Εν τούτοις εκ των πολιτών» 

υπογραµµίστηκε σε άλλο άρθρο «οι µάλλον νοήµονες ήρχισαν ήδη εκ των πραγµάτων 

διδασκόµενοι να κατανοώσιν την αλήθειαν, αλλ’ ουδέν ούτοι δύνανται να πράξωσιν εις 

την του εκπαιδευτικού ηµών συστήµατος αλλαγήν, αφ’ ου οι διευθύνοντες τα της παιδείας 

παρ’ ηµίν, οι τµηµατικοί δηλονότι έφοροι, υπεράγαν ευλαβείς προς τα καθεστώτα 

φαίνονται και λίαν υπόπτως έχουσι προς πάσαν εισήγησιν αφορώσαν εις τοιαύτην 

µεταρρύθµισιν». 

 Παρόλα αυτά, η Τµηµατική Εφορεία συνέχιζε να ασχολείται µε πολύ πιο 

πρακτικά θέµατα καθόσον εντεινόταν η δεινή οικονοµική της κατάσταση η οποία 

περιγράφηκε και σε έγγραφο, που η ίδια απέστειλε, το 1891, προς τον Γενικό ∆ιοικητή 

και στο οποίο αναφέρονταν ότι: «η επιτόπιος Εφορεία Λασιθίου ευρίσκεται εις δεινήν 

θέσιν υπό άποψιν οικονοµικήν και κατά συνέπειαν τα υπολειφθέντα υπ’ αυτής 

συντηρούµενα ολίγα δηµοτικά σχολεία κινδυνεύουσι να διαλυθώσιν εντός µικρού ελλείψει 

πόρων[...]. Οι εν τω ηµετέρω Τµήµατι διδάσκαλοι έχοντες λαµβάνειν ήδη υπέρ τους επτά 

µισθούς εις παντελή περιήλθον ένδειαν µη δυνάµενοι πόθεν να συντηρήσσουσιν εαυτούς 

και τας οικογενείας των. Οι πλείστοι τούτων πτωχοί οικογενειάρχαι όντες αναγκάζονται 

να προεξοφλώσι τους γλισχρούς αυτών µισθούς όπως απλώς προµηθευθώσι τα προς 

ζωάρκειαν απολύτως αναγκαία µε έκπτωσιν τριάκοντα και τεσσαράκοντα τοις εκατόν. 

Ασπασθέντες ούτοι το διδασκαλικόν επάγγελµα πίστευαν ότι ανετώτερον θα 
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αντεπεξήρχοντο κατά των βιωτικών αναγκαίων και µετά θάρρους και προθυµίας 

επελάβαιτο έκαστος του έργου της πνευµατικής µορφώσεως των υπό της κοινωνίας 

εµπιστευθέντων αυτοίς προς τούτο τέκνων της. 

Και όµως η µεν ελπίς η δε θάρρους και προθυµίας εις απογοήτευσιν 

µετατράπησαν αι δε πτωχοί διδάσκαλοι µ’ όλας τας παραινέσεις και υποσχέσεις ηµών 

περί προσεχούς πληρωµής των απειλούσιν ηµάς ότι θα προβώσιν εις απεργίαν εν τω 

προκειµένω σπουδαιοτάτω της διδασκαλίας αυτών σταδίω, των επαναλήψεων, καίπερ ως 

λέγουσι αναγκάζονται συναισθανόµενοι και αναλογιζόµενοι την επιζηµίαν και 

ανατρεπτικήν του µέτρου τούτου φύσιν. 

Ήδη εξοχώτατε η καθ’ ηµάς εφορεία αγνοεί εν τοιούτη δυσχερή θέση ευρισκοµένη 

ποία διέξοδον να ακολουθείση αφ’ ου τους µεν δυστυχείς διδασκάλους καθ’ εκάστην 

ιδίοις όµµασιν βλέπει γινωµένους έρµαια της αδυσωπήτου πλεονεξίας των προεξοφλητών 

και αληθώς ειπείν επαιτούντας, το δε ταµείον αυτής κενότατον, ουδενί τρόπω δυνάµενον 

να έλθη επίκουρον εις τας δυστυχίας των διδασκάλων. Και εποιησάµεθα µεν πάντας τας 

δεούσας παρά τη ενταύθα ∆ιοικήσει ενεργείας αλλ’ η εξοχώτης του ο διοικητής ηµών µ’ 

όλας τας υπέρ της παιδείας αγαθάς αυτού διαθέσεις και αξιεπαίνους µερίµνας ης 

οφείλοµεν να το οµολογήσωµεν πάντα επιδεικνύει, είπεν ηµίν ότι αδυνατεί να επληρώση 

την τοιούτην της εφορείας απαίτησιν καίτοι έχει διαταγήν της προκατόχου ηµών Γ. 

∆ιοικήσεως καθότι ούτε χρήµατα υπάρχουν εν τω ταµείω της ενταύθα διοικήσεως, ούτε 

πιθανότης να εισπραχθώσιν τοιαύτα προ της αρχής του νέου οικονοµικού έτους. Ούτως 

τα πράγµατα περιήλθον εις δεινή θέσιν, η δε Εφορεία και η ∆ιοίκησις εντός της 

προσεχούς εβδοµάδος θα µάθουν ότι οι διδάσκαλοι του Τµήµατος απεσύρθησαν της 

ενεργούς υπηρεσίας των, υπέρ τρεις δε και ηµίσειας χιλιάδες µαθητών διέκοψαν τα 

µαθήµατά των. Εν τοιαύτη δε περιπτώσει Εξοχώτατε απολύτως αναγκαίο καθίσταται η 

αποστολή χρηµάτων. Επειδή δε, Εξοχώτατε, εφέτως το Τµήµα ηµών εκ των 

πλουσιωτέρων τυγχάνει και ουκ ευκαταφρόνητον ποσόν συµβάλλοµεν κατ’ έτος εκ των 

προσόδων προς θεραπείαν των αναγκών των άλλων τµηµάτων έτυχε να στερείται 

χρηµάτων δεν είνε νοµίζοµεν άδικον όπως διατάξητε την εκ του ταµείου των τελωνείων 

άλλων τµηµάτων πληρωµήν χρηµατικού τινός ποσού δια τα σχολεία Λασιθίου προς 

αποσόβησιν του επικειµένου της διαλύσεως αυτών κινδύνου. 
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∆ιο παρακαλούµεν την Υµετέρα Εξοχώτητα όπως ευαρεστουµένη διατάξη την εκ 

του ταµείου των τελωνείων άλλων τµηµάτων αποστολήν 70.000 τουλάχιστον γροσίων 

προς πληρωµήν δυο τουλάχιστον µισθών εις τους διδασκάλους του Τµήµατός µας. 

Εκ καθήκοντος αναφέροντες ταύτα τη Εξοχώτητι Υµών πεποίθαµεν ότι θέλει 

προστήσητε και προλάβεται την επικειµένην των σχολείων του Τµήµατος Λασιθίου 

διάλυσιν και εκφράζοµεν Αυτή τα σέβη ηµών»
 488

. 

 Η καταβολή, όµως, των εγκεκριµένων πιστώσεων για την παιδεία από την 

Κεντρική ∆ιοίκηση καθυστερούσε συστηµατικά και καθώς οι ενοικιοφειλέτες 

υποστήριζαν ότι δεν µπορούσαν να αποδώσουν τα ενοίκια
489

, η Τµηµατική Εφορεία 

απείλησε µε κλείσιµο των σχολείων που δεν διέθεταν δικούς τους οικονοµικούς πόρους. 

Ήταν η στιγµή που ξέσπασε ένα δεύτερο κύµα έντονων απεργιών των δασκάλων. Η 

εξέλιξη αυτή ανάγκασε την Τµηµατική Εφορεία να απειλήσει ότι «εάν και µίαν και 

µόνην ηµέραν αργήση τις και παραµελήση τα καθήκοντά του θα θεωρήται καθ’ 

ολοκληρίαν παυµένος, εκτός αν αιτία δεδικαιολογηµένη επιτρέπει αυτώ τούτο». Η 

Εφορεία κατέφυγε, επίσης, και πάλι σε µια ύστατη προσπάθεια συγκέντρωσης 

χρηµάτων από τους ενοικιοφειλέτες. Μερικοί δάσκαλοι εκχώρησαν τότε µε υψηλή 

προµήθεια την διεκδίκηση είσπραξης των µισθών τους σε τρίτους. Άλλοι κατέφυγαν 
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε χρονολογία 7-6-1891.  

 
489 «Αίτησις των υποφαινοµένων ενοικιαστών των κτηµάτων των ιερών Μονών Μεραµβέλλου 

Ενώπιον της Χριστ. ∆ηµογεροντίας Λασσιθίου 

Κύριοι δια της παρούσης αιτήσεώς µας υποβάλλοµεν τη Σεβ. ∆ηµογεροντία τα εξής 

Καθ’ ην εποχήν προσεφέρθηµεν και ενοικιάσαµεν τα κτήµατα των ιερών µονών Μεραµβέλλου επεκράτει το 

παλαιόν καθιερωµένον φορολογικόν σύστηµα της δεκάτης. Επειδή δε η Κυβέρνησις προ ενός έτους περίπου 

επέβαλλεν νέον φορολογικόν σύστηµα, όλως διάφορον του πρώτου και ως εκ τούτου µεγάλη ζηµία 

επέρχεται εις ηµάς ένεκα του συστήµατος τούτου, διότι εκτός του ότι ζηµιούµεθα από τα αλλεπάλληλα 

άφορα έτη εκ των εισοδηµάτων, είµεθα υποχρεωµένοι να πληρώνωµεν τακτικά, έχοµεν δεν έχοµεν 

εισόδηµα, εις το Μοναστηριακόν Ταµείον τας διαφόρους δόσεις µετά των τόκων, εν περιπτώσει 

καθυστερήσεως ποσού τινός από της προθεσµίας, µας υποχρεώνει δε ήδη και η Κυβέρνησις να πληρώνωµεν 

δυσαναλόγους φόρους των εισοδηµάτων, ώστε κινδυνεύοµεν να καταστραφώµεν και µείνωµεν εις τους 

δρόµους, διότι εάν έχωµεν µικρά τινά περιουσίαν θα εκποιηθή δια να πληρώνωµεν όλας ταύτας τας ζηµίας.  

Λοιπόν παρακαλούµεν υµάς να λάβητε υπ’ όψιν την παρούσαν µας αίτησιν, να κάµητε σπουδαίαν τινά και 

δικαίαν έκπτωσιν εκ της αξίας του ενοικίου προς κάλυψιν των παρουσιαζοµένων ζηµιών µε οιονδήποτε 

τρόπον θεωρήσητε δίκαιον. 

Ελπίζοµεν δε ότι θα εισακουσθώµεν δια τας δικαίας απαιτήσεις µας διότι νοµίζοµεν ότι και ο σκοπός του 

ιερού Καταστήµατος το οποίον έχετε την τιµήν να αντιπροσωπεύητε δεν είνε τοιούτος. Άλλως τε 

προσφερόµεθα να παραιτηθώµεν της ενοικιάσεως και ζητήσωµεν δε και αρµοδίως τας δικαίας και ευλόγους 

απαιτήσεις. 

∆ιατελούµεν µετά σεβασµού. 

Εν Νεαπόλη 4 Σεπτεµβρίου 1890 

Οι αιτούντες ενοικιασταί των κτηµάτων των ιερών Μονών Μεραµβέλλου». 
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στην δικαστική διεκδίκηση, ενώ µερικοί φάνηκαν πρόθυµοι να διαπραγµατευτούν σε 

ατοµική βάση µε την Τµηµατική Εφορεία την καταβολή έστω και µέρους µόνον των 

δεδουλευµένων. Αρκετοί ασκούσαν συστηµατικά πιέσεις στην Εφορεία µέσω διαφόρων 

παραγόντων, πολιτευτών, συγγενών κ.λ.π. Κάποιοι, όµως, κράτησαν σκληρή στάση 

απέναντι στην Τµηµατική Εφορεία διακόπτοντας την παροχή εκπαιδευτικού έργου. 

 Από την πλευρά της η Τµηµατική Εφορεία, προκειµένου να περιορίσει το 

λειτουργικό κόστος σε µισθούς προέβη και πάλι στην απόλυση των δηµοδιδασκάλων 

νωρίτερα από ό,τι συνήθως αναθέτοντας στον γραµµατέα της «την ευθύνην όπως 

κοινοποιήση εις τους καθ’ όλον το τµήµα σχολάρχες, ελληνοδιδασκάλους και 

δηµοδιδασκάλους την παύσιν των, απολυοµένων των µεν δηµοδιδασκάλων την 20
ην

 

Ιουλίου των δε ελληνοδιδασκάλων την 30
ην

 Ιουλίου» 
490

. Η απόφαση αυτή προκάλεσε 

ένα µεγάλο κύµα αντιδράσεων συνοδευµένο από παραιτήσεις δασκάλων, οι οποίες 

άφηναν µετέωρη την διεξαγωγή των τελικών εξετάσεων και για το λόγο αυτό δεν έγιναν 

αποδεκτές. Μπροστά, µάλιστα, στον κίνδυνο να διαταχθούν κατασχέσεις περιουσιακών 

της στοιχείων από τα δικαστήρια, η Τµηµατική Εφορεία κατέφυγε στην σύναψη νέου 

δανείου για την πληρωµή των µισθών επειδή ήταν «αδύνατον να ειπράξη προς το παρόν 

χρήµατα εκ των οφειλετών της ως εκ της µαστιζούσης τον τόπον χρηµατικής ανέχειας». 

Όµως, το κύµα των δικαστικών διεκδικήσεων των µισθών εντεινόταν µε αποτέλεσµα η 

Τµηµατική Εφορεία όχι µόνο να χρεώνεται µε τα δικαστικά έξοδα, αλλά και «εκ της 

χορηγηθήσης πιστώσεως» να µην δικαιούται «λαβείν ποσοστόν τι καθόσον το εν τω 

ταµείω υπολειπόµενον έτι ποσόν έχει κατασχεθή προ πολλού υπό των διδασκάλων» µέσω 

των δικαστηρίων πριν αυτό ενταλµατοποιηθεί στην Εφορεία. Για την αντιµετώπιση, 

µάλιστα, των αγωγών στις οποίες προέβαιναν οι δάσκαλοι, η ∆ηµογεροντία προσέλαβε 

ως δικηγόρο, µεταξύ άλλων, και τον Ελευθέριο Βενιζέλο προκειµένου να παρίσταται 

ως πληρεξούσιός της στο Εφετείο Χανίων όπου και εκδικάζονταν οι αγωγές.  

Ιδιαίτερα δυναµικοί εµφανίστηκαν το 1892 οι δάσκαλοι της επαρχίας 

Μεραµβέλλου, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα απεργήσουν αν δεν τους καταβληθούν τα 

δεδουλευµένα. Από τη µεριά της, η Τµηµατική Εφορεία αποφάσισε «παµψηφεί να 

καταδιωχθώσιν άπαντες ανεξαιρέτως οι ενοικιοφειλέτες των παρελθουσών ετών» 

προκειµένου να διασφαλιστούν οι οικονοµικοί πόροι των σχολείων. Απαντώντας 

µάλιστα στη Γενική ∆ιοίκηση σχετικά µε τις κατηγορίες της ότι η χαλάρωση της 
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο της Χ.Τ.Ε.Λ. προς τον γραµµατέα της µε αριθµ. πρωτ. 74/ 1888-6-10.  
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εκπαιδευτικής διαδικασίας οφείλεται στον κοµµατισµό και στην κακοδιαχείριση, η 

Τµηµατική Εφορεία αντιπαρήλθε τις κατηγορίες αυτές επισηµαίνοντας ότι οι «ελλιπείς 

πόροι, ελλιπήν εκπαίδευσιν αποδίδουν». Επειδή, όµως, οι πόροι από την Κεντρική 

∆ιοίκηση εξακολουθούσαν να δίνονται µε φειδώ, η Τµηµατική Εφορεία σκλήρυνε 

περισσότερο την εργοδοτική στάση της απέναντι στους δασκάλους και στους 

καθηγητές. Αυθαίρετα περιέκοψε και πάλι το 1892 τον µισθό του Αυγούστου 

ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα αντικαθιστούσε όποιον διαφωνούσε µε την ενέργεια 

αυτή. Η συγκεκριµένη στάση της Τµηµατικής Εφορείας προκάλεσε νέο κύµα 

απεργιακών κινητοποιήσεων των δασκάλων οι οποίοι «διέκοψαν τα µαθήµατα και 

έκλεισαν τα σχολεία ένεκα µη πληρωµής πολλών καθυστερουµένων µισθοδοσιών των».  

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1894, «τα αναγραφόµενα υπέρ της παιδείας κονδύλια 

περιωρίσθησαν µεγάλως». Μέσα σ’ αυτό το κλίµα της µείωσης των κονδυλίων η 

Τµηµατική Εφορία Λασιθίου «εσκέφθηκεν ότι εις ουδένα όφειλε να προβή διορισµόν 

πριν βεβαιωθή αν θα έχη χρήµατα όπως πληρώση µισθοδοσίας τινάς των µελλόντων να 

υπηρετήσωσι κατά το έτος τούτο διδασκάλων και των υπηρετησάντων κατά τα 

προηγούµενα έτη»
491

. Μάλιστα, δια του Προέδρου της «εδήλωσε τοις καθηγηταίς και 

ελληνοδιδασκάλοις ότι ουδεµίαν απέναντι αυτών φέρει ευθύνην, αν δεν δυνηθή, ελλείψει 

πόρων, να διατηρήση, τα σχολεία». Προκειµένου, µάλιστα, «να προβή εις οικονοµίας 

δυνατάς» ελάττωσε τον µισθό των «διδασκάλων σχεδόν κατά το ήµισυ του υπό του 

Νόµου οριζοµένου»
492

. Σύµφωνα µε µισθολογική κατάσταση της ∆ηµογεροντίας 

Λασιθίου οι µισθοί των δασκάλων της επαρχίας Μεραµβέλλου είχαν διαµορφωθεί την 

περίοδο εκείνη ως εξής: Ελληνοδιδάσκαλος 400-500 γρ., ∆ιευθυντής προτύπου σχολής 

700 γρ., Βοηθοί προτύπου σχολής 250-350 γρ., ∆ηµοδιδάσκαλος 200-300 γρ., 

Παρθεναγωγός 100 γρ.  

Εκτός, όµως, από την µείωση των µισθών οι δάσκαλοι της εποχής είχαν να 

αντιµετωπίσουν και πολλές υπηρεσιακές µεταβολές οι οποίες όπως φαίνεται δεν ήταν 

πάντα αξιοκρατικές και νόµιµες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της παρθεναγωγού 

Νεαπόλεως Μαγδαληνής Θεοδώρου την οποία η Τµηµατική εφορεία Λασιθίου 

µετέθεσε ξαφνικά στην Σητεία. Η παρθεναγωγός δεν αποδέχτηκε τη µετάθεση κάνοντας 
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 Βλέπε. εφηµ. Ηράκλειον αριθµ. φύλ. 55/1893-05-07. 
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε χρονολογία 1891-06-17. 
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λόγο για πράξη η «οποία δεν φέρη τα στοιχεία της νοµίµου αποφάσεως»
493

 αφού ή ίδια 

είχε υπογράψει συµφωνητικό υπηρεσίας στο Παρθεναγωγείο Νεαπόλεως µέχρι 30 

Ιουνίου 1895. Τελικά η παραπάνω παρθεναγωγός αναγκάστηκε σε παραίτηση. 

Χαρακτηριστική για την πτώση της κοινωνικής αναγνώρισης του έργου του 

δασκάλου εκείνης της περιόδου είναι επίσης και η παραίτηση του δασκάλου της 

δηµοτικής σχολής Αγίου Νικολάου Γεωργίου Σεργίου ο οποίος οδηγήθηκε στην 

απόφασή του αυτή επειδή οι µαθητές έδειχναν ανάρµοστη συµπεριφορά στο πρόσωπό 

του και οι ίδιοι οι γονείς τον έβριζαν και τον κατηγορούσαν
494

. 

Γενική ήταν τότε η αίσθηση στον τύπο της εποχής ότι οι δάσκαλοι 

«διήλθον τον χρυσούν αιώνα τους και ευρίσκονται εν τω σιδηρώ. Παλιότερα η ταχύτερος 

φήµη προανήγγελλε τοις χωρικοίς την προσεχήν άφιξιν του καθηγητού. Ούτοι δε εν 

µεγάλη συγκινήσει και ανησυχία έσπευδον να ευπρεπισθώσιν όπως δεξιωθώσιν 

ευπροσώπως τον Καθηγητήν. Ούτινος και αυτός ο τίτλος ενεποίει αυτοίς θρίαµβον και 

σεβασµόν […] Κατά την ηµέραν της αφίξεως του καθηγητού, σύµπαντες οι κάτοικοι εν 

εορτασίµω περιβολή εξήρχοντο υπό τους ήχους του κώδωνος της εκκλησίας εις υπάντησιν 

του επισήµου τούτου ξένου […] ουδείς έµενεν οίκοι διότι ουδείς έστεργε να απολέση την 

σπανίως παρουσιαζοµένην ευκαιρίαν να ίδη καθηγητήν […] Τοιούτων τιµών και 

περιποιήσεων ηξιούντο κατά τον ευδαίµονα εκείνον αιώνα οι διδάσκαλοι και µάλιστα οι 

καθηγηταί. Επί πάσι δε ή µάλλον προ πάντων µισθός παχύς και τακτικός καταβαλλόµενος 

                                           
493 Α.∆.Λ. έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. α.π. 15, 19-9-1894: Προς την Σεβ. Χριστ. Τµηµατικήν Εφορείαν 

Λασηθίου 

Θεοφιλέστατε κύριε Πρόεδρε δια του υπ’ αριθµ. 5 και υπό χρονολογίαν 25 Αυγούστου 1894 διορισµού της η 

Εφορεία αύτη µε διόρισεν παρθεναγωγόν του ενταύθα παρθενωγωγείου µε µηνιαίον µισθόν γρ. 400 από 1ης 

Σεπτεµβρίου 1894 µέχρι 30ης  Ιουλίου 1895. Αποδεχθείσα δε τον διορισµόν µου τούτον ανέλαβα τα 

καθήκοντά µου και εργάζοµαι από 12ης Σεπτεµβρίου. Σήµερον δε µοι επιδώθη έγγραφον της Εφορείας µε 

αριθµ. πρωτ. 13 και υπό χρονολογίαν σηµερινήν υπογεγραµµένον δε υπό του εφόρου ∆ηµ. Κοκκίνη ως 

προεδρεύοντος της Εφορείας. ∆ι’ αυτού µου γνωρίζει αύτη ότι µετατίθεµαι εις το παρθεναγωγείον Σητείας 

και παραγγέλει να µεταβώ και αναλάβω τα καθήκοντά µου ετός 15 ηµερών άλλως θεωρούµαι 

πεπαρετηµένη από τις αρχές του σχολικού έτους. Την µετάθεσιν µου αύτη δηλώνω τη Τµηµατική Εφορεία 

ότι δεν δύναµαι ν’ αποδεχτώ διότι δεν µοι γνωστοποιεί τας υπό νοµίµου προέδρου της Εφορείας αποφάσεις 

επί τη βάσει των οποίων εξεδόθη. Το έγγραφον της µεταθέσεως δεν φέρει τα στοιχεία της νοµίµου 

αποφάσεως της Εφορείας και διότι µεταξύ Εφορείας και εµού συνείφτηκε ήδη συνάλλαγµα δυνάµει του 

οποίου έχω δικαίωµα και καθήκον να υπηρετώ εις το ενταύθα παρθεναγωγείο µέχρι της 30ης Ιουνίου 1895 

και δεν δύναται η Εφορεία να µε απολύσει προ της λήξεως του σχολικού έτους. Αναφέροντας ταύτα εις την 

Σεβ. Εφορεία δηλώ αυτή ότι θα εξακολουθήσω συµφώνως της από 25ης Αυγούστου διορισµού µου να 

εργάζοµαι εν τω ενταύθα παρθεναγείο. 

∆ιατελώ µετά του προσήκοντος σεβασµού 

Εν Νεαπόλει τη 18 Σεπτεµβρίου 1894 

Ευπειθεστάτη. Η παρθεναγωγός Νεαπόλεως Μαγδαληνή Θεοδώρου». 

. 
494

 Α.∆.λ. α.π. 84, 1-5-1894. 
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παρασκεύαζεν αυτοίς εντός ολίγων ετών περιουσίαν ουκ ευκαταφρόνητον, ήτις συνετέλει 

εις το να επαυξάνη την δύναµιν και την δόξαν των και να καθιστά την θέσιν των µάλλον 

επίζηλον, διότι «µακάριος όστις ουσίαν και νουν έχει»
495

.  

Σύµφωνα, όµως, µε άλλη αναφορά: «την σήµερον τα πράγµατα είνε πολύ 

διάφορα […] Περιεστάλη ο κύκλος της ενεργείας των λογίων µας, ο αριθµός αυτών 

ηυξήθη και αυξάνεται καθ’ εκάστην καταπληκτικώς. Επί πάσιν ο περί υπάρξεως αγών 

επιτείνεται οσ’ ηµέραι πολλαπλασιαζοµένων των του βίου αναγκών, και οι πτωχοί λόγιοί 

µας καταναλίσκουσι το πλείστον της ευφυΐας και της ενεργείας αυτών όχι εις προαγωγήν 

των γραµµάτων και των επιστηµών, αλλ’ εις πορισµόν των αλφίτων […] Ο παρών αιών 

είνε αιών της ύλης και ο διακαής ζήλος, τον οποίον είχεν άλλοτε ο κόσµος προς τα 

γράµµατα, εψυχράνθη ήδη µεγάλως […] Την σήµερον οι πολλοί θεωρούσι τους λογίους 

ως κοινούς επαγγελµατίας και την αξίνα αυτών κρίνουσιν εκ της προσόδου ήν αποφέρει 

αυτοίς το επάγγελµά των […] Η υπερβολική αυτών αύξησις ελαττούσα τα κέρδη των 

συντελεί εις την υποτίµησιν της κοινωνικής αυτών θέσεως, όπως η επέκτασις των 

αµπελοφυτειών συνετέλεσεν εις την έκπτωσιν των τιµών των οίνων […]»
496

.  

Η συρρίκνωση των µισθών, πράγµατι, είχε οδηγήσει τότε σε µια τέτοια 

απαξίωση την κοινωνική θέση των δασκάλων ώστε «οι πλείστοι ήταν πλέον νεανίσκοι 

φοιτήσαντες επί εν ή δύο έτη εις τι των παρ’ ηµίν γυµνασίων, αναγκασθέντες δε να 

διακόψωσι τας σπουδάς αυτών υπό της πενίας. Ούτοι ασπάζονται προσωρινώς το 

επάγγελµα του διδασκάλου επειδή δεν ευρίσκουσι πρόχειρον άλλο βιοποριστικόν 

επιτήδευµα, αλλ’ είνε έτοιµοι να εγκαταλείψωσιν αυτό ευθύς ως παρουσιασθή εις αυτούς 

ευκαιρία να πορίζωνται τα προς το ζην δι’ άλλης εργασίας»
497

.  

Χαρακτηριστικό της κατάστασης στην οποία είχαν περιέλθει οι δάσκαλοι είναι 

το απόσπασµα άρθρου του πρώην Γυµνασιάρχη Νεαπόλεως Α. Βορεάδη το οποίο 

δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Ηράκλειον: «προ καιρού, ότε εγένοντο οι διορισµοί των 

διδασκάλων, συνέπεσε να διέρχωµαι πλησίον του γραφείου µιας εκ των πέντε της Κρήτης 

Τµη. Εφορειών. Παρετήρησα πλήθος νεανιών συνωστιζοµένων παρά τας θύρας του 

γραφείου τούτου και δεν εβράδυνα να εννοήσω ότι οι συνωθούµενοι ούτοι ήσαν 
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υποψήφιοι δια τας διαφόρους διδασκαλικάς θέσεις. Ίσταντο πάντες µετ’ αγωνίας 

περιµένοντες την απόφασιν της συνεδριαζούσης εφορείας. Επί του προσώπου αυτών 

διεκρίνετο η αθυµία, η κατηφεία, η ανησυχία […]. Το τοιούτον µοι έκαµεν αλγεινήν 

εντύπωσιν […] Ό, τι είχον επώλησαν δια να τελειώσουν το γυµνάσιον. Ήλπιζον ότι, αφ’ 

ου λάβωσιν απολυτήριον του γυµνασίου, θα υψωθώσιν υπεράνω της κοινωνικής θέσεως 

των γονέων των και θα εξασφαλίσωσιν εαυτοίς διαρκή πόρον ζωής. Αι ελπίδες των 

αποδείχθησαν φρούδες. Τα γράµµατα του γυµνασίου δεν δίδουσιν εις αυτούς συνήθως 

εισόδηµα άνω των 200 γρ. κατά µήνα και τούτο όχι εις όλους […] Αλλά και τι άλλο 

δύνανται να κάµωσιν οι δυστυχείς ούτοι νεανίσκοι; Να παραιτήσωσιν τα γράµµατα και να 

επιδοθώσιν εις άλλο επιτήδευµα πρακτικόν; Αλλά ποιό; Ουδέν τοιούτον είνε 

εφοδιασµένοι. Να επανέλθουν εις τα χωρία των ίνα επιδοθώσιν εις το πατρικόν 

επάγγελµα, την γεωργίαν; Αλλ’ εκτός του ότι, εκθηλυθέντες υπό του σχολαστικού βίου, 

κατέστησαν προς την γεωργίαν ανίκανοι, δεν έχουν γαίας ιδίας οι πλείστοι να 

καλλιεργώσι, διότι τας επώλησαν, ίνα σπουδάσουν […] Πως είνε λοιπόν δυνατόν εις 

τοιούτος νεανίας να µη βλέπη ζοφερόν το παρόν και ζοφερότερον το µέλλον […] ∆εν 

δύναται να κάµη τον έµπορον, δεν δύναται να επαγγελθή τον τεχνίτην, δεν είνε εις θέσιν 

να ασχοληθή εις την γεωργίαν, δεν έχει την απαιτουµένην ισχύν και δεν θεωρεί και 

πρέπον να εγγραφή τουλάχιστον χωροφύλαξ, αδυνατεί εν συντόµω να εύρη οιονδήποτε 

βιοποριστικόν µέσον εκτός του διδασκαλικού […] Όταν ακούωµεν επαινούµενον το 

θαυµάσιον εκπαιδευτικόν µας σύστηµα σπουδαίως υπό ανδρών αξιούντων ότι είνε 

σπουδαίοι, όταν ακούωµεν αυτούς εκθειάζοντας τους αδρούς και αγλαούς καρπούς του 

συστήµατος τούτου, δεν ηξεύροµεν µα την αλήθειαν, αν πρέπει να γελώµεν ή να κλαίωµεν 

[…] Με τα γερά Ελληνικά και τα κολοβά Λατινικά, τα οποία µανθάνουσιν εν τοις 

φιλολογικοίς γυµνασίοις οι νέοι µας δεν δύνανται να ζήσωσιν ει µη ως πτωχοί διδάσκαλοι 

[…]»
498

.  

 

8.3  Το Γυµναστικό Ζήτηµα 

 

Λίγο αργότερα, ο χειρισµός των εκπαιδευτικών πραγµάτων σε κοινοτικό 

επίπεδο, αναφορικά µε το κλείσιµο ή την αναστολή λειτουργίας του «φιλολογικού» 

Γυµνασίου της Νεάπολης έφερε στην επιφάνεια όλη εκείνη την ποικιλία των τάσεων 
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και των αντιθέσεων που ανέκυπταν στο χώρο του σχολείου, οι οποίες ταυτόχρονα 

προεκτείνονταν και στο χώρο της πολιτικής ιδεολογίας και οι οποίες είναι απολύτως 

διαφωτιστικές για τη µελέτη των συγκρούσεων που υπήρχαν στην τοπική κοινωνία οι 

οποίες άλλοτε βρίσκονταν σε ύπνωση και άλλοτε σε κατάσταση µεγεθυνόµενης 

όξυνσης. 

 Στην περίπτωση της σύγκρουσης για τη λειτουργία ή µη του Γυµνασίου 

εντοπίζουµε από τη µια µεριά εκείνους που επιδίωκαν τη συνέχιση της λειτουργίας του 

Γυµνασίου εις βάρος της δηµοτικής εκπαίδευσης που κάλυπτε τον συνολικό σχεδόν  

πληθυσµό και οι οποίοι ασφαλώς πίστευαν ότι δεν απαιτούνταν µια συνολική 

αναδιοργάνωση του εσωτερικού κοινωνικού χώρου. Από την άλλη υπήρχαν οι πολέµιοι 

της συνέχισης της λειτουργίας του Γυµνασίου εις βάρος της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης οι 

οποίοι θεωρούσαν ότι µια πρακτική σχολή θα µπορούσε να τους προσφέρει τα τεχνικά 

και ιδεολογικά προαπαιτούµενα που ήταν αντικειµενικά αναγκαία για την οικονοµική 

και την κοινωνική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι πρόκριτοι των χωριών απέβλεπαν 

άµεσα στην αναρρίχηση των αγροτόπαιδων σε µια τάξη ανώτερη προσλαµβάνοντας τις 

τεχνικές και ιδεολογικές εκείνες ικανότητες οι οποίες θα αποτελούσαν το εφόδιο που θα 

τους βοηθούσε να διαφοροποιηθούν από την κατάσταση της υπερεκµετάλλευσης .  

Η διαµάχη για την συνέχιση ή µη της λειτουργίας του Γυµνασίου ξεκίνησε στις 

10 Αυγούστου 1891 όταν η ∆ηµογεροντία αποφάσισε να γνωρίσει στην Τµηµατική 

Εφορεία ότι λόγω οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε θα µπορούσε να 

διαθέσει «50000 γρόσια χάριν της κατωτέρας εκπαιδεύσεως εάν απαλλαγή της 

υποχρεώσεως να διατηρή το εν Νεαπόλει Γυµνάσιον», και πρότεινε «να διακοπή 

προσωρινώς η λειτουργία του Γυµνασίου µέχρι βελτιώσεως της κατωτέρας παιδείας». 

Πάντως η διένεξη σχετικά µε το δίληµµα αν θα έπρεπε να συνεχιστεί η χρηµατοδότηση 

του φιλολογικού γυµνασίου Νεαπόλεως ή αν θα έπρεπε να στηριχθεί η στοιχειώδη 

εκπαίδευση εδραζόταν σε µια κατ’ ουσίαν πολιτική διένεξη η οποία είχε βαθιές 

οικονοµικές παραµέτρους. Οι πρόκριτοι των χωριών του Μεραµπέλλου οι οποίοι 

αγωνιούσαν για το µέλλον της στοιχειώδους εκπαίδευσης που αφορούσε το συντριπτικό 

µέρος του πληθυσµού πιέζονταν από την επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης των 

κατοίκων οι οποίοι άρχισαν να επενδύουν εντατικά στην εκπαίδευσή τους. Έτσι, «τίνες 

των επαρχιών έφοροι ήσαν έκτοτε υπέρ της καταργήσεως ελπίζοντες ότι η ∆ηµογεροντία 

θα διέθετε ποσόν τι προς ανακούφισιν της κατωτέρας παιδείας. Η Τµηµ. Εφορία είχε 
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πάντα υπ’ οψιν της την αθλιότητα της κατωτέρας παιδείας και επεζήτει την βελτίωσην 

αυτής». 

 Στην πρόταση, όµως αυτή υπήρξε σφοδρή αντίδραση η οποία στηρίχθηκε σε 

µια αντίληψη για ένα σχολείο που ως κοινωνικός θεσµός θα προήγαγε την κοινωνική 

δικαιοσύνη ανασύροντας από τη φτώχια τους ικανούς, του οποίους στην συνεχεία θα 

αναγνώριζε η αγορά. Είναι ο γνωστός ηγεµονικός λόγος της ουδετεροποίησης του 

ταξικού χαρακτήρα της κοινωνίας
499

. Μέσα από αυτόν τον λόγο εκφράστηκε, επίσης, η 

φονξιοναλιστική άποψη σύµφωνα µε την οποία είναι πιθανό η αύξηση των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών να είναι τόσο µεγάλη ώστε οι προσδοκίες για ανοδική 

κοινωνική κινητικότητα να ξεπερνούν τον αριθµό των υψηλών θέσεων οπότε στην 

περίπτωση αυτή η λειτουργία της επιλογής του σχολείου θα έπρεπε να αντικατασταθεί 

από τη λειτουργία της «ψύχρανσης» όσων έτρεφαν υπερβολικές προσδοκίες 

κινητικότητας
500

. Οι υποστηριχτές αυτής της άποψης πρότειναν τελικά τη «διαδικαστική 

συναίνεση» όπως προκύπτει και από το παρακάτω κείµενο: 

«Πολλοί φρωνούσι ότι το Γυµνάσιον πρέπει να καταργηθή καθολοκληρίαν, να 

αντικατασταθή δε δι’ ενός διδασκαλείου ή µιας πρακτικής σχολής, άλλοι φρονούσι ότι το 

Γυµνάσιο ήτο προνόµιον σπουδαίον χρήσιµον υπό πολλάς απόψεις. Υπό πρακτικήν δε 

άποψιν δύναται τις να παραδεχθή ότι η πληθώρα των γραµµατισµένων είναι πρόξενος 

ζηµίας ότε παραµελουµένης της γεωργίας και του εµπορίου και εποµένως και του πλούτου 

όστις είνε µετά των άλλων παραγόντων του πολιτισµού αλλά και ολισθηρόν αν φαίνηται 

το έδαφος της υποστηρίξεως υπό πρακτικήν άποψην του Γυµνασίου. Ας υπάρχη το µέσον 

να σπουδάζει όστις θέλει, εν τη αµίλλη δε εν τω πρακτικώ σταδίω θα αµοίβωνται οι 

ικανότεροι. Ελπίζοµεν ότι ο σεβαστός Γ.∆. θα σπεύση να υποστηρίξη δεόντως την 

κατωτέραν παιδείαν εν τω τµήµατι µας, ούτω δε θα αφεθώσι ελεύθεροι οι πόροι της 

∆ηµογεροντίας προς συντήρισιν του Γυµνασίου µας […]»
501

 . 

Για το Γυµνασιακό Ζήτηµα ο Τµηµατικός Έφορος Σητείας Εµµ. Αγγελάκης 

εξέθεσε τις παρακάτω απόψεις: 

«Ουδαµώς αναγνωρίζω ότι υφίσταται γυµνασιακόν ζήτηµα, δυνάµενο να τεθή υπό 

νέαν σύσκεψιν, αφ’ ου η αρµοδία αρχή, η εφορεία εις ην αποκλειστικώς ανήκει η 

διεύθυνσις του εν Μεραµβέλλω γυµνασίου, δυνάµει νόµου ψηφισθέντος υπό της Γενικής 
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των Κρητών Συνελεύσεως τη 2α Αυγούστου 1886 κατά την ιζ΄ σύνοδον αυτής και 

κηρυχθέντος εκτελεστού υπό του Γεν. ∆ιοικητού τη 14
η
 Αυγούστου ιδίου έτους, προ ολίγου 

έτι χρόνου διεκανόνισε τα του γυµνασίου τούτου. Εις την Χριστιανικήν δε ∆ηµογεροντίαν 

εκ του νόµου τούτου ουδέν δικαίωµα χορηγείται επί του γυµνασίου, επιβάλλεται δε µόνον 

εις αυτήν η υποχρέωσις να χορηγή εις την Εφορείαν τα ετησίως δια την συντήρησιν αυτού 

απαιτούµενα χρήµατα. Η ανάµειξις λοιπόν της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας εν τη 

διακανονίσει του γυµνασίου είνε κατά την εµήν γνώµην όλως έκνοµος, η δ’ Εφορεία 

ουδόλως πρέπει ν’ ανεχθή την επέµβασιν ετέρας αρχής, άλλην εχούσης εξουσίαν»
502

. 

Αξιοσηµείωτες είναι οι απόψεις του τότε Επισκόπου Πέτρας ο οποίος σε 

συνέντευξη του τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της αναστολής λειτουργίας του Γυµνασίου µέχρι 

« της βελτιώσεως της καταστάσεως της δηµοτικής παιδείας». Σύµφωνα µε τον Επίσκοπο, 

η λειτουργία του Γυµνασίου απαιτούσε το υπέρογκο ποσό των 100.000 γροσίων τη 

στιγµή κατά την οποία από τη µια µεριά η ∆ηµογεροντία µπορούσε να διαθέσει µόνο 

50000 γρόσια και από την άλλη η δηµοτική εκπαίδευση βρισκόταν σε «αθλίαν 

κατάστασιν». Άλλωστε, συνέχισε, ο Επίσκοπος «δεν ήτο δυνατή η ύπαρξη γυµνασίου 

καρποφόρως λειτουργούντα µη υπαρχόντων οπωσούν καλών κατωτέρων σχολείων». Για 

το µέλλον ο Επίσκοπος πίστευε ότι µια εµπορική σχολή «εν η προς τοις εµπορικοίς 

µαθήµασι να διδάσκονται και 2-3 ξέναι γλώσσαι θ’ απέβαινε επ’ ωφελείας πρόξενος εν 

τω τόπω ή το φιλολογικόν γυµνάσιον». 

Για την «κατωτέραν µοίραν εις ην ευρίσκεται η παιδεία» ενταύθα» υπεύθυνη 

θεωρήθηκε και πάλι τότε τόσο από τους γονείς των µαθητών
503

 όσο και από τη γενική 

∆ιοίκηση «η κακή διαχείρησις αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ο κοµµατισµός»
504

 ο οποίος 
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Περιµένοντες την όσον τάχος ενέργειαν χαρακτηριζούσης δικαιοσύνης της υµετέρας Θεοφιλίας, διατελούµεν 
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Εν Νεαπόλει τη 30η Αυγούστου 1892 

Ευπειθέστατοι 

Οι γονείς των µαθητών». 
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διέρρεε το εκπαιδευτικό σύστηµα ιδίως στον τοµέα της διοίκησής του. Τα αίτια αυτού 

του έντονου κοµµατισµού θα πρέπει να αναζητηθούν ακριβώς στο σηµείο ανάπτυξης 

ενός ατροφικού ιδιωτικού αστισµού ο οποίος συνυπήρχε µε ένα δυναµικό διοικητικό 

αστικό µόρφωµα. Το διοικητικό αυτό µόρφωµα συµπύκνωνε ολόκληρη την κοινωνία µη 

επικυρώνοντας απλώς τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις αλλά και διαπλάθοντάς τις. Οι 

κοµµατικές, οι πολιτικές, οι οικονοµικές και οι οργανωτικές εκπαιδευτικές ιδέες δεν 

αποτελούσαν έτσι µια απλή ιδεολογική έκφραση των κοινωνικών διαφοροποιήσεων, 

αλλά συνιστούσαν υλικά πεδία στα οποία εγχαράσσονταν πρωτογενώς οι κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις. Οι δύο πολιτικές παρατάξεις εκτός από τις διαφορές που είχαν στα 

θέµατα εξωτερικής πολιτικής παρουσίαζαν όσον αναφορά την εσωτερική οικονοµική 

και κοινωνική προοπτική δύο εναλλακτικές δυνατότητες: του ιδιωτικού και του 

δηµόσιου γραφειοκρατικού αστισµού. 

 Πάντως, για την περίοδο στην οποία αναφερόµαστε, το βασικό χαρακτηριστικό 

της κεντρικής διοίκησης στην Κρήτη ήταν ότι δεν λειτουργούσε ορθολογιστικά µε 

κριτήρια τα βεµπεριανά πρότυπα γραφειοκρατίας
505

. Το κράτος λειτουργούσε κυρίως 

σαν µισθοδοτικός οργανισµός, σαν µηχανισµός ανακατανοµής του χρήµατος µε τη 

µορφή εισοδήµατος σε ιδιώτες υπαλλήλους και µάλιστα υπήρξε ο βασικότερος 

µηχανισµός άντλησης και ανακατανοµής του οικονοµικού πλεονάσµατος. Όταν, όµως, 

διαπιστωνόταν ότι το επίπεδο ανάπτυξης που ήταν αναγκαίο χρειαζόταν ένα 

εκσυγχρονισµένο σύστηµα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, στηλιτεύονταν 

το φαινόµενο του κοµµατισµού. Μόνο από τη στιγµή που άρχισαν να αναπτύσσονται 

ιδιωτικές διαδικασίες συσσώρευσης πλούτου κυρίως από εµπορικές δραστηριότητες 

φτάσαµε στην διατύπωση του αιτήµατος για µια νέα αστικού τύπου πολιτική 

οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος. Πρόκειται για την 

διεκδίκηση του αστικού ορθολογισµού, της αιτιοκρατικής σκέψης, την διεκδίκηση της 

δίκαιης και απροσωπόληπτης διοικητικής εξουσίας, της σωστής λειτουργίας του 

αντιπροσωπευτικού συστήµατος, την διεκδίκηση της οικονοµικής ανάπτυξης και της 

εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, την ενσωµάτωση του σχολείου στην οικονοµική 

ανάπτυξη, το πέρασµα στην αστική κοινωνία.  

 

                                           
505

Τσουκαλάς Κ., «Κράτος και κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», στο  Όψεις της Ελληνικής 

Κοινωνίας του 19ου αιώνα, (Επιµ. .Τσαούση), Αθήνα 1984, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, σελ. 47.  
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9.  Η κατάρρευση της οικονοµίας.  

9.1 Το ιστορικό πλαίσιο 

 

Οι διαµάχες γύρω από την εκπαίδευση εντείνονταν όλο και περισσότερο σε 

συνάρτηση µε την επιδείνωση της οικονοµικής κατάστασης, η οποία, ας σηµειωθεί, 

υπήρξε ταχύτατη σε παγκόσµιο επίπεδο. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Αµερικανικής 

Γεωργικής και Βιοµηχανικής εφηµερίδας «The farn implemente News» που 

αναδηµοσίευσε το 1894 η τοπική εφηµερίδα «Ηράκλειον»: το έτος 1893 «θέλει είσθαι 

αξιοµνηµόνευτον δι' όλον τον πεπολιτισµένον κόσµον. Ο µαρασµός του εµπορίου, η 

έπτωσις των αξιών, αι οικονοµικαί διαταράξεις και αι εξ αυτών προερχόµεναι απώλειαι, 

έλαβον χώραν καθ’ όλην την οικουµένην και ήσαν τ’ αποτελέσµατα των αυτών γενικών 

αιτίων. Η γνώµη ότι η χώρα αύτη (Αµερική) ηδύνατο ν’ αποφύγη την κρίσην απεδείχθη 

γελοία. ∆ιότι µ’ όλον ότι αι κερδοσκοπικαί και βιοµηχανικαί επιχειρήσεις 

εξακολουθητικώς ηύξανον, εν τούτοις η έκπτωσις των τιµών των κυριωτέρων γεωργικών 

προϊόντων υπήρξε συνεχής». Η εφηµερίδα Ηράκλειον επισήµανε και αυτή τα «αίτια τα 

προκαλέσαντα την γενικήν ταύτην καχεξίαν, ήτοι µεγάλαι κερδοσκοπικαί και 

χρηµατιστικαί επιχειρήσεις αποτυχούσα, πτωχεύσεις τραπεζών και η εκ τούτων 

προελθούσα έλλειψις εµπιστοσύνης, ασθένειαι και µεγάλαι εν µέρει εσοδείαι». Και 

κατέληξε «ο δυνάµενος να παράγη περισσότερα και ευθηνότερα θέλει είσθαι ο κύριος της 

καταστάσεως».  

Η επιδείνωση της θέσης των αγροτικών πληθυσµών του Λασιθίου εντάθηκε 

ιδιαίτερα όταν το 1889 το φορολογικό σύστηµα τροποποιήθηκε µε την παγίωση της 

δεκάτης και την είσπραξή της σε χρήµα. Σα βάση για την παγίωση της δεκάτης 

λήφθηκε το ποσό που αντιστοιχούσε προς το ένα έκτο της απόδοσης που είχε ο φόρος 

αυτός κατά οικονοµική περιφέρεια µέσα σε έξι χρόνια, από τα οποία τα τρία ήταν 

άφορα και τα άλλα τρία εύφορα. Το ποσό αυτό κατανέµονταν στους κτηµατίες της 

οικείας οικονοµικής περιφέρειας ανάλογα µε την περιουσία του καθενός. Όµως, κατά 

την εκτίµηση των περιουσιών γινόταν σοβαρές αδικίες εις βάρος των πτωχότερων οι 

οποίοι επωµίζονταν φόρους που έπρεπε να καταβάλλουν οι ευπορότεροι. Το νέο 

φορολογικό σύστηµα δηµιούργησε πρόσθετες δυσκολίες στους µικροϊδιοκτήτες κατά τα 

έτη της αφορίας. «Μη έχοντας ούτε την πρόνοια ούτε και την ευχέρεια να αποταµιεύουν, 

όταν η σοδειά ήταν πλούσια αναγκάζονταν για να πληρώσουν το φόρο όταν η σοδειά ήταν 
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πτωχή να καταφεύγουν στους τοκογλύφους και να επιδεινώνουν έτσι την οικονοµική και 

την κοινωνική τους κατάσταση»
506

. Σύµφωνα µε τη νέα φορολογική νοµοθεσία, «τα 

διάφορα ελαιόδεντρα διηρούντο εις τάξεις και αναλόγως επεβάλλετο ο φόρος όστις ότε 

και λόγω µεροληψιών δηµιούργησεν µεγάλας αδικίας. Επειδή δε εν Κρήτη δυστυχώς 

σπανίζει το χρήµα, ο φόρος εις χρήµα ήταν πολύ επαχθέστερος του φόρου εις είδος διότι 

δια την πληρωµήν αυτού ο φορολογούµενος αναγκάζεται να προσφύγη εις τον 

τοκογλύφον παρ’ ου τελείως απεµυζάτο και κατά κοινήν παροιµίαν του “κόστιζε ο κούκος 

αηδόνι”»
507

.  

Έτσι, οι διαµάχες γύρω από το φιλολογικό γυµνάσιο της Νεάπολης, οι 

επανειληµµένες µεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστηµα που συνέβησαν και θα συµβούν 

αργότερα και επί Κρητικής Πολιτείας καθώς και η εκτεταµένη ζήτηση της εκπαίδευσης 

από τους απλούς κατοίκους της περιοχής αποδεικνύουν ότι υπήρχε από πολύ νωρίς 

επίγνωση τόσο της ταξικής διάρθρωσης της κοινωνίας όσο και του ρόλου του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Έτσι, οι διαµάχες γύρω από την εκπαίδευση εντείνονταν 

όλο και περισσότερο καθώς «η γεωργία αληθώς ναρκά ο δε γεωργικός λαός και ο καθ’ 

όλον λαός της νήσου πάσχει. Μύριοι όσοι άνθρωποι κεκτηµένοι εύκαρπον γην και άλλην 

ουσίαν αµελούσιν ή εγκαταλείπουσιν αυτήν τρέπονται επί άλλην ασχολίαν όπως ζησωσιν 

βίον ηµερόβιον και άπορον». Οι κτηµατικές περιουσίες υπέστησαν ήδη από τη δεκαετία 

του 1890 «υποτίµησιν ανάλογον προς το ήµισυ και έτι πλέον της προτέρας αξίας των και 

οι τέως µετρίας τάξεως γεωργοί υπεβιβάσθησαν εν βραχεί χρόνου διαστήµατι εις την 

κατωτάτην τάξιν διότι το εισόδηµα αυτού µόλις εξαρκεί να παρέχη τεµάχιον ξηρού άρτου 

εις την καλλιεργούσαν την γην µετά πολλών µόχθων γεωργικήν οικογένειαν». Αιτία για 

την κατάσταση αυτή ήταν µια αιφνίδια «υποτίµησις, ή µάλλον ο εξευτελισµός των τιµών 

του λαδιού. Το έλαιον µόνον άλλοτε εχρησίµευεν εις φωτισµόν, εις βρώσιν εις 

σαπωνοποιείαν και εις πολλάς άλλας χρείας, αλλά κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας ή 

χρήσις αυτού περιωρίσθη µεγάλως, ένεκα της χρησιµοποιήσεως αντ’ αυτού άλλων 

λιπαρών ουσιών […] η προσφορά αυξάνεται κατ’ έτος, ενώ η ζήτησις ελαττούται». Η 

πτώση των τιµών αποδόθηκε τότε στον περιορισµό της χρήσις του, στο ότι «εκτείνονται 

αι ελαιοφυτείαι καθ’ άπασαν την ζώνην, εν η δύναται να ευδοκιµήση η ελαία»,αλλά και 

στις εισαγωγές λαδιών «δι’ ων νοθεύεται το ελαιόλαδον». Η νόθευση του ελαιόλαδου 
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 Πρεβελάκης Ε., «Το καθεστώς της Χαλέπας και το Φιρµάνι του1889», στο περ. Κρητικά Χρονικά, τ. Ι, 

1963 
507

 Οικονοµικής Ελλάς, εφηµερίς οικονοµολογική και πολιτική,έτος 1
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είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα ώστε ο Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης αναγκάστηκε να 

απαγορεύσει µε Νόµο «την εισαγωγήν του εκ του σπόρου του βάµβακος και του 

ηλιοτροπίου εξαγοµένου ελαίου». Ο νόµος προέβλεπε αυστηρό πρόστιµο σε όσους 

«λαθραίως εισάγουν έλαια δι’ οποιουδήποτε λιµένος ή παραλίας, για όσους εν γνώσει 

βοηθούν και διευκολύνουν την αποβίβασιν και την εκ του λιµένος ή της παραλίας 

µεταφοράν, για τους αναµειγνύοντες τοιαύτα έλαια µετά ελαιολάδου και για τους 

αγοράζοντες τοιούτον νοθευµένον έλαιον εµπόρους […]»
508

. 

Η πτώση της τιµής του λαδιού παρέσυρε τα εισοδήµατα όχι µόνο των κατοίκων 

και των µοναστηριών της περιοχής αλλά αργότερα και της Κρητικής Πολιτείας η οποία 

διαπίστωσε το 1899 ότι οι εισπραχθέντες φόροι από την εξαγωγή λαδιού βρέθηκαν στο 

κατώτατο επίπεδο της εικοσαετίας 1879-1899. Συγκεκριµένα από το ποσό που 

προέρχονταν από το φόρο εξαγωγής του λαδιού µειώθηκε από 6.658.796 γρόσια που 

εισέπραξε το έτος 1880 η Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης σε 567.000 γρόσια που εισέπραξε η 

Κρητική Πολιτεία το 1899. 

Η χαµηλή αποδοτικότητα οφειλόταν, επίσης, και στις συχνές επαναστάσεις και 

στην χρησιµοποίηση απαρχαιωµένων γεωργικών µεθόδων. Ξένοι προς τις εξελίξεις της 

γεωπονίας οι Κρητικοί ως τα µέσα της δεκαετίας του 1870 «αγνοούσαν το κλάδεµα, ενώ 

ως τα µέσα της δεκαετίας του 1880 χρησιµοποιούσαν το αλέτρι των κλασικών χρόνων της 

αρχαιότητας. Τα παλιά ξύλινα ελαιοτριβεία µόλις τότε είχαν αρχίσει να αντικαθίστανται 

από µεταλλικά αλλά η καλλιέργεια και η συλλογή της ελιάς παρέµεναν σε υποτυπώδη 

κατάσταση»
509

. 

Όµως πρόβληµα δεν παρουσίαζε µόνο το λάδι. Ένα ακόµη βασικό προϊόν για 

την περιοχή, το χαρούπι, άρχισε να αντιµετωπίζει και αυτό σοβαρά προβλήµατα 

διάθεσης. Σε εµπορικό δελτίο του 1895 διαβάζουµε: «περί χαρρουπίων ούτε λόγος να 

γίνεται αφού και φορτώσεις εν τη παρούση εποχή δεν είναι δυνατόν να γίνωσι δια 

Ρωσσίαν και ∆ούναβιν. Ονοµαστικώς δε διατηρούνται αι τιµαί των γροσ. 17 δια του 

Αγίου Νικολάου. Εν τούτοις η εν ταις αγοραίς ταύταις της καταναλώσεως επικρατούσα 

απαραδειγµάτιστος αζητησία και το σπουδαίον των εκεί παρακαταθηκών ουχί µόνον δεν 

δίδει, έστω και κατά την άνοιξιν ελπίδα βελτιώσεως των τιµών αλλά απεναντίας κίνδυνον 

µεγαλυτέρου εξευτελισµού του είδους»
510

.  

                                           
508

 Εφηµερίς της Γενικής ∆ιοικήσεως Κρήτης,12/1/1886. 
509

 Καλλιατάκη- Μερτικοπούλου Κάλια, ό.π. 
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Έτσι, η τοπική αγροτική οικονοµία εισήλθε από τότε σε µια µακρά περίοδο 

αστάθειας: «υπάρχη µια τεράστια πλάστιγξ επί του ενός δίστου της οποίας ο έµπορος 

ετοποθέτησεν την παγκόσµιον παραγωγήν, επί δε του ετέρου την παγκόσµιον 

κατανάλωσιν. Αι διαρκείς δε ταλαντεύσεις αυτής τείνουν εις ισοστάθµισιν περί το φυσικόν 

κέντρον, την τιµήν ρυθµιζοµένη και υπό του αγρύπνου οφθαλµού της κερδοσκοπίας […]». 

Η επιδείνωση αυτή των οικονοµικών συνθηκών πολλαπλασίασε τις φωνές που 

επισήµαιναν όχι µόνο την αδικία την οποία επέφερε το «νέον φορολογικόν σύστηµα», το 

οποίο ήταν «όλως διάφορον του πρώτου» προκαλώντας ζηµιές στους ενοικιαστές των 

Μοναστηριακών κτηµάτων κατά «τα αλλεπάλληλα άφορα έτη», αλλά και τα αδιέξοδα 

του εκπαιδευτικού συστήµατος καθ’ όσον, όπως υποστηριζόταν, οι µαθητές «έµαθον 

καλώς τα διδαχθέντα αλλά αν εις τους στίχους του Οµήρου δεν υπάρχωσιν πάντες οι όροι 

της εµπορικής γλώσσης, αν την Λατινικήν αγνοώσιν εκείνοι προς ους έχετε συναλαγάς τι 

πταίουν οι διδάσκαλοι; [...] Tα ηµέτερα σχολεία στολίζουσι τους φοιτώντας εις αυτά δια 

πολλών και καλών γνώσεων, αλλ’ η χρησιµοποίησις των γνώσεων τούτων ως 

βιοποριστικού επαγγέλµατος είνε λίαν περιορισµένη».  

 

9.2 Ο µεταρρυθµιστικός λόγος για την εκπαίδευση 

 

Έτσι, οι προσπάθειες για την βελτίωση και τον εξορθολογισµό του διοικητικού 

συστήµατος, οι οποίες εκδηλωνόταν κυρίως µέσα και από τις επαναστάσεις 

εκφράζονταν και στο χώρο της εκπαίδευσης µε την επιδίωξη για την εγκατάσταση ενός 

νέου οργανωτικού και διοικητικού πλαισίου λειτουργίας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Μπροστά στα οικονοµικά αδιέξοδα αλλά και στην απαξίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που εντείνονταν λόγω και των αναξιοκρατικών πρακτικών 

αναφορικά µε την διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, τις υπηρεσιακές µεταβολές 

και τον διορισµό του εκπαιδευτικού προσωπικού που είχαν σαν συνέπεια να 

«διορίζωνται εν τω Ελληνικώ Γυµνασίω, άνθρωποι µη έχοντες παντάπασι προσόντα 

Καθηγητών υφ’ όλας τας επόψεις», ο ίδιος ο ∆ιοικητής Λασιθίου «µετά ψυχικού άλγους 

εξεφράσθη προ τινών ηµερών δηµοσίως ειπών περίπου τάδε: ουδέποτε τα σχολεία του 

Τµήµατος µας έφθασαν εις το σηµερινόν σηµείον της κακής διοργανώσεως, εις την 

αποσύνθεσιν ήτις τα διακρίνει, ουδέποτε εφορεία επί των σχολείων τοσούτον 

ασυγνώστως ηµέλησεν. Εστέ δε βέβαιοι κύριοι ότι εντός ολίγου χρόνου εάν δεν επέλθη η 
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δέουσα θεραπεία υπό των αρµοδίων η διατήρησις του Γυµνασίου τούτου θα είνε 

προβληµατική προς µεγίστην βλάβην της νεολαίας. Εγώ παρέστησα µετά λύπης µου εις 

την Γενικήν ∆ιοίκησιν την οικτράν ταύτην κατάστασιν όσον µοι ήτο δυνατόν. Η 

πλειοψηφία της Τµηµατικής Εφορείας Λασσιθίου εις ην οφείλεται η κατάστασις αύτη 

σύγκειται εκ παιδαρίων του κόµµατος, εµπαθών, κενόδοξων ουδέν δυναµένων ως εκ των 

ιδιοτήτων τούτων να ιδώσι πέραν της ρινός των. Ούτοι ουδέν άλλο πράττουσι ή ευχόµενοι 

περί της ταχυτέρας περιστροφικής κινήσεως της γης προς ταχυτέραν πληρωµήν του 

µισθού των [...] Τα εν λόγω παιδάρια επωφεληθέντα την δειλίαν και απλότητα του 

προέδρου της Εφορείας αφ’ ου κατόρθωσαν να επιπληχθή ούτος παρά του προϊσταµένου 

αυτού αδίκως, συνεδριάζουσιν εν τη παρά την πλατείαν Νεαπόλεως µπιραρία συντάττουσι 

πρακτικόν των διορισµών, αναγκάζουσι τον πρόεδρον προς υπογραφήν αυτού και 

εκτέλεσιν δια του ρηθέντος, τρόπου της επιπλήξεως, και ιδού βλέποµεν εκδιώξεις των 

δηµοδιδασκάλων Πρίνας, Λιµνών και Μιλάτου. Παράδοξον τωόντι το τοιούτον. Το δε 

παραδοξότερον ότι οι αµέσως ενδιαφερόµενοι εις την τοιαύτην κατάστασιν και συνεπώς 

υπέχοντες ευθύνας απέναντι του λαού, οι εφορίσκοι ούτοι οι εκ της µπιραρίας 

εκτοξεύοντες τους διορισµούς τούτους αδιαφορούσιν ούτε φροντίζουσι περί δικαιολογίας 

αποχρώσης προ της κοινής γνώµης, αµερίµνως δ’ έχοντες περί ενισχύσεως κοµµατικής, 

εφ’ ης στηρίζουσι την κλίµακα της φιλοδοξίας των διατηρούντες προς τούτο αίθουσαν 

[…] Παντού υψούται φωνή ικετευτική προς πάντα δυνάµενον είτε δια λόγου ή 

οπωσδήποτε να συνδράµη την νεολαίαν την σπαργώσαν εκείνην νεολαίαν προς ην η 

πατρίς έχει το βλέµµα εστραµµένον και εναποθέση τας χρυσάς της ελπίδας ως προς τον 

πολικόν ο εν τω πελάγει ναύτης […] αν εξαιρέση τις το εν Νεαπόλει Γυµνάσιον και το 

ελληνικό σχολείον πάντα τα λοιπά δηµοτικά και ελληνικά σχολεία ευρίσκονται εν 

αποσυνθέσει πραγµατική εν παντελεί χαλαρώσεως. Ως προς τα ∆ηµοτικά Σχολεία 

Μεραµβέλλου, εν Βουλισµένη διωρίσθη ο Εµµ. Χρυσάκης πάντη ανίκανος και αµαθής , εν 

Λούµα ο κ. Παπαγιαννάκης, άγνωστον που µαθών ολίγα γράµµατα τη οκτωήχου, εν 

Λίµναις ο Ι. Μενεγάκης παιδάριον πάσχον εξ ηµιπληγίας και αµαθέστατον ως 

απεφοίτησεν µόνο εκ του ελληνικού Σχολείου. Αντί δε τούτων έµειναν διαθέσιµοι οι 

ικανοί και τελειόφοιτοι του ενταύθα Γυµνασίου Εµµ. Χουρδάκης, Καλλιοράκης και Γ. 

Μαρκάκης»
 511

. 
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Οι Τµηµατικοί Έφοροι, οι οποίοι νόµιζαν «ότι η εργασία αυτών περιορίζεται εις 

τους διορισµούς των διδασκάλων»
512

, ακόµη και όταν δεν κατηγορούνταν ως 

κοµµατάρχες θεωρούνταν εχθροί της µεταρρύθµισης. Στον τύπο της εποχής 

κυριαρχούσαν και πάλι δηµοσιεύµατα τα οποία τόνιζαν την ανεπάρκεια των εφορειών 

να ανταποκριθούν στο έργο τους. «ουδεµία εξησκείτο εποπτεία καθ’ όλον το σχολικό 

έτος υπό των αρµοδίων εφορειών, φύσει ρέποντας και ούτοι, ως άνθρωποι, προς την 

οκνηρίαν και επωφελούµενοι της ολιγωρίας των προϊσταµένων των αρχών παρηµέλουν 

καθ’ όλον το χρονικό διάστηµα τούτο τας εις αυτούς ανατεθειµένα ιερά καθήκοντα, ότε δε 

κατά τον χρόνον των εξετάσεων προσεκαλούντο να δώσωσι δηµοσία ευθύνας των 

πεπραγµένων προσεπάθουν να ρίπτωσι στάκτην εις τους οφθαλµούς των 

παρευρισκοµένων δια των ατελευτήτων απαγγελιών ποιηµάτων, δια της παραστάσεως 

παιδικών δραµάτων και διαλόγων και λοιπών ασµάτων. Εν τούτοις µεταξύ των θεατών 

υπήρχον και άνθρωποι οίτινες ανεγνώριζον µεν την ωφέλειαν των επιδεικτικών τούτων 

µαθηµάτων µετά λύπης των όµως έβλεπον την παντελή έλειψιν των άλλων βιωφελών 

γνώσεων […]»
513

. 

Χαρακτηριστική στο σηµείο αυτό είναι επιστολή του Γεν. ∆ιοικητή Κρήτης προς 

την ∆ιοίκηση Λασιθίου στην οποία αναφέρονταν: 

«Μία εκ των σπουδαιοτέρων αναγκών ης την πλήρωσιν επιδιώκει ο κρητικός λαός, 

εστιν η πρόοδος και ανάπτυξις της παιδείας, τούτ’ αυτό δηλονότι όπερ και η Σεβ. 

Αυτοκρατορική Κυβέρνησις επιθυµεί. Πλην, κατά τας ερεύνας ας η Γεν. ∆ιοίκησις 

εσχάτως ενήργησεν, η παιδεία εν τη νήσω ευρίσκεται τη παρούση εποχή εις πολύ 

κατωτέραν µοίραν, ή εις άλλα µέρη, εν ω έπρεπε να ακµάζη ενταύθα, αφού πόροι 

αρκούντως επαρκείς υπέρ αυτής διατίθενται. Αλλά φαίνεται ότι η κακή υπό των κατά 

τόπους Εφορειών διαχείρησις τούτων αφ’ ενός και αφ΄ ετέρου ο κοµµατισµός όστις παρ’ 

ελπίδα επικρατεί µεταξύ ενίων εφόρων εισί τα αίτια άτινα κωλύουσι την βελτίωσιν της 

παιδείας λ.χ. ενώ δια τάξεις τινάς ενίων σχολείων αρκεί εις µόνος διδάσκαλος, αι 

εφορείαι κοµµατικώς εργαζόµεναι, διορίζουσιν πλείονες ή ενώ εις τι χωρίον υπάρχει 

σχολείον και δύναται να φοιτώσιν εν αυτώ και οι των εγγύς χωρίων µαθηταί αι εφορείαι 

διορίζουσιν εις έκαστο των χωρίων τούτων διδάσκαλον ίδιον, χωρίς να υπάρχη ο νόµιµος 

αριθµός µαθητών, κατ’ ακολουθίαν µια τοιαύτη κακή διαχείρισις των σχολειακών 
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πραγµάτων, βεβαίως δεν δύνανται ή να περιαγάγη εις παρακµήν και µαρασµόν την 

παιδείαν. Τοιαύται παρεκτροπαί εκ µέρους των εφορειών εισχωρούσαι εις τα σχολεία, δεν 

επιτρέπονται διο η Γεν. ∆ιοίκησις εν τη υπέρ της ευηµερίας του λαού πατρική µερίµνη της, 

εσκέφθη ότι έχει καθήκον να παρεµποδίση την επανάληψιν αυτών εν τω µέλλοντι 

αναθέτουσα εις τι σωµατείον υπ’ αυτής εντελόµενον την τε εσωτερικήν και εξωτερικήν 

διεύθυνσιν αυτών. Ελπίζει δ’ ότι τυγχάνουσα επί του προκειµένου της υποστηρίξεως και 

αρωγής πάντων θέλει κατορθώσει ν’ αποσκορακισθή η πληµµελής διαχείρησις και εν 

γένει να ορθοποδίση η παιδεία»
514

. 

Στις θέσεις αυτές του Γεν. ∆ιοικητή Κρήτης απάντησε η Τµηµατική Εφορεία 

Λασιθίου αποκρούοντας τις κατηγορίες για κακοδιαχείριση διαγιγνώσκοντας 

παράλληλα το γνωστό και διαχρονικό για την εκπαίδευση ρητό του ∆ηµοσθένη «δει δη 

χρηµάτων και άνευ τούτων ουδέν εστιν γενέσθαι των δεόντων»: 

«Μετά πολλής χαράς ανέγνωµεν εγκύκλιον της Υµ. Εξοχότητος, την 

πραγµατευοµένην περί της παρούσης καταστάσεως των σχολείων της νήσου µας και 

ζητούσαν τον τρόπον της βελτιώσεως αυτών. Τη αληθεία, εξοχώτατε, δεν δύναταί τις 

µάλλον να ευεργετήση τον πολλάς δοκιµασίας υποστάντα τόπο µας ή προνοών περί 

αρτιωτέρας και τελειοτέρας µορφώσεως των µήπω υποστάντων τας επηρείας της 

ατµοσφαίρας νέων αυτού βλαστών οι οποίοι συν τω χρόνω θα αυξηθώσιν εις τέλεια 

δέντρα, ευθαλή µεν και καρποφόρα, εάν τύχωσιν της δεούσης επιµελείας, καχεκτικά δε 

και άγονα εν εναντία περιπτώσει. 

Το ότι δε η Υµ. Εξοχότης πρώτη επεχείρησε το ευγενές και σωτήριον προς βελτίωσιν 

της παρ’ ηµίν εκπαιδεύσεως έργον, τούτο ουδαµώς παρά τας ηµετέρας προσδοκίας 

συµβαίνει, διότι τοιαύτας αείποτε ετρέφοµεν ελπίδας, εξ ότου εµάθοµεν ότι προέστητε των 

πραγµάτων της ηµετέρας νήσου Υµείς όστις και εν άλλοις υψηλοτέροις αξιώµασιν έδειξε 

πολλάκις ότι είπερ τις καν άλλος οξέος κατανοεί και κατανοών προθύµως επιτελεί τας 

αγαθάς υπέρ των λαών του βουλάς της Α.Μ. του Σεβαστού ηµών Αυτοκράτορος. 

Τοιούτων λοιπόν ιδεών και ελπίδων εµφορούµενοι είµεθα διατεθειµένοι ασµένως 

παν το εφ’ ηµίν και εν τω νυν και εν τω µέλοντι να πράξωµεν προς ευόδοσιν των υπέρ της 

παιδείας αγώνων της Υµ. Εξοχότητος και δια τούτο µε όλον το θάρρος το οποίον εµπνέει 

η ειλικρίνεια θα εκθέσωµεν εις Αυτήν και την παρούσαν κατάστασιν των εν τω ηµετέρω 

                                           
514

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 93/30-12-1891. 



 253

τµήµατι σχολείων και τα µέσα όσα νοµίζοµεν πρόσφορα και συντελεστικά εις την 

κατόρθωσιν της βελτιώσεως τούτων. 

Εν πρώτοις οµολογούµεν, ότι η της κατωτέρας εκπαιδεύσεως κατάστασις εν τω 

ηµετέρω τµήµατι πολύ απέχει από του να είναι τοιαύτη, ώστε να αναπτύσση τον νουν και 

να διαπλάττη την καρδίαν των παίδων αποχρώντος και κατά τας απαιτήσεις του παρόντος 

αιώνος. Εν τούτοις ούτε η φατριαστική πολιτεία της εφορείας, ούτε ο διορισµός 

υπεραρίθµων διδασκάλων υπ’ αυτής ούτε άλλη τις έκνοµος ενεργεία ή ακηδία αυτής είνε 

αιτία της ουχί ευχαρίστου καταστάσεως. Και επειδή ο λόγος είνε περί της εφορείας ην 

ηµείς αυτοί αποτελούµεν, ίνα µη φαινώµεθα περιαυτολογούντες, ας αφήσωµεν αυτά τα 

πράγµατα να λαλήσωσιν προς πίστωσιν των ανωτέρω. Απλή εξέτασις του προσωπικού 

του εργαζοµένου εν τοις διαφόροις του τµήµατος σχολείοις, από του ανωτάτου παρ’ ηµίν 

εκπαιδευτηρίου δηλ. του Γυµνασίου µέχρι του τελευταίου γραµµατοδιδασκαλείου, δύναται 

πάντα τίνα να πείση ότι ήκιστα επεκράτησε παρ’ ηµίν πνεύµα κοµµατισµού εν τοις 

διορισµοίς των διδασκάλων , αφ’ ου ανήκουν εκ τούτων άλλοι εις την µίαν και άλλοι εις 

ετέραν των υφισταµένων τέως εν Κρήτη πολιτικών µερίδων. Η παρατήρησις αυτή ίσως 

είνε περιττή, διότι η ηφ’ ηµών αποτελουµένη εφορεία κατά τους διορισµούς των 

διδασκάλων εξελέξατο τους ικανοτέρους και πλείονα κεκτηµένους προσόντα ουδαµώς 

αναλαβούσα το άχαρι έργον της εξελέγξεως των κοµµατικών αυτών φρονηµάτων, αλλ’ 

εκρίθη καλόν να σηµειωθή ενταύθα όπως εκλίπη πάσα εξ εσφαλµένων πληροφοριών 

βεβαίως, σχηµατισθείσα ιδέα περί φατριασµού της υφ’ ηµών αποτελουµένης εφορείας. 

Και πως είνε δυνατό να εργάζηται παρ’ ηµίν φατριαστικώς η εφορεία όταν παρ’ ηµίν 

φατρίαι δεν υπάρχουσι πλέον (και διατί να υπάρχωσιν;) αι δε υπάρξασαι άλλοτε 

ελησµονήθησαν. 

Ότι δ’ υπεράριθµοι διδάσκαλοι ουδέποτε διωρίσθησαν υπό της εφορείας Λασιθίου 

ούτε εν µια και τη αυτή τάξει ούτε εν δυσί εγγύτατ’ αλλήλων κειµένοις χωρίοις, θα πεισθή 

πας τις όταν µάθει, ότι η εφορεία αύτη καίπερ αναγνωρίζουσα πληρέστατα, ότι µόνον 

όταν θα λειτουργήσσωσιν όσα υπό του περί παιδείας νόµου ορίζονται σχολεία θα διαδοθή 

ευρέως η παιδεία εις τας αγροτικάς τάξεις των κατοίκων, εν τούτοις ηναγκάσθη ελλείψει 

επαρκών πόρων να ελλατώση τον νόµιµον τούτων αριθµόν των σχολείων του τµήµατος 

κατά το ήµισυ και πλέον και ενιαχού όπου η απόσταση των χωρίων ήτο µεγάλη να 

διαιρέση τον άλλως γλισχρότατον µισθό ενός δηµοδιδασκάλου εις δύο 

γραµµατοδιδασκάλους και να έχη ούτω δύο γραµµατοδιδασκαλεία αντί ενός δηµοτικού 
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σχολείου προτιµήσασα δικαίως να διδαχθώσι τα παιδιά δύο µακράν αλλήλων απεχόντων 

χωρίων απλήν ανάγνωσιν και γραφήν ή να καταρτισθώσι του ενός µεν εκ των χωρίων 

τούτων τα παιδία τελειότερα πως, του ετέρου δε να µείνωσι παντάπασιν άγευστα 

γραµµάτων. 

Εφορεία λοιπόν η οποία ελαττοί κατά το ήµισυ και πλέον τον αριθµόν των σχολείων 

δεν οφείλει βεβαίως να φέρει τον µώµον ότι κατασπαθά τα ιερά χρήµατα, τα ωρισµένα 

δια την παιδείαν εις υπεραρίθµους διδασκάλους ή υπεράριθµα και µη αναγκαία σχολεία 

και εφορεία η οποία ούτως επιµελώς εξοικονοµεί τα πράγµατα ώστε εκ των υπαρχόντων 

ενδεών πόρων να επαρκή εις θεραπείαν όσον το δυνατόν περισσοτέρων αναγκών, δεν 

πρέπει νοµίζοµεν να θεωρηθή ακηδής. Πόσον η εφορεία αυτή αγρυπνεί υπέρ των 

σχολείων και πόσον συνεπή χρήσιν ποιήται των εµπεπιστευµένων αυτή χρηµάτων 

µαρτυρούσι τα σχετικώς ευάρεστα και πάντως ανώτερα των γενοµένων δαπανών 

αποτελέσµατα της εν τοις υπό την διεύθυνσιν αυτής σχολείοις εργασίας. Τι δε ηδύνατο 

αύτη να κατορθώση εάν διέθετε µεγαλύτερα ποσά, µαρτυρεί αδήλως το υπ’ αυτής 

διευθυνόµενο εν Νεαπόλει Γυµνάσιον όπερ ακµάζει, ουδενός των εν Κωνσταντινουπόλει 

οµοταγών εκπαιδευτηρίων υστερούν, διότι τα προς συντήρησιν αυτού χρήµατα 

καταβάλονται τακτικώτερον υπό της ∆ηµογεροντίας του ηµετέρου τµήµατος. Εκ των 

ειρηµένων, νοµίζοµεν ότι κατεδείχθη σαφώς ότι αιτία της µη ανθηράς καταστάσεως των 

σχολείων µας δε είνε η διευθύνουσα αυτά εφορεία, και εποµένως ανάγκη να ζητήσωµεν 

αλλαχού την αιτίαν του κακού τούτου. 

Καθ’ ηµάς ίνα απολαύση χώρα τις των αγαθών της δηµοτικής εκπαιδεύσεως πρέπει 

να έχη τα εξής: α) σχολεία ανάλογα προς τον πληθυσµό και τας αποστάσεις απ’ αλλήλων 

των χωρίων β) διδασκάλους κεκτηµένους τα απαιτούµεν προσόντα γ) εποπτείαν διηνεκή 

και άγρυπνον υπό της διευθυνούσης αρχής Αλλά, δια να έχωµεν πάντα ταύτα, πλην της 

εποπτείας ήτις παρ’ ηµίν γίνεται δωρεάν απαιτείται πρώτιστα πάντων να έχωµεν τ’ 

απαιτούµενα χρήµατα, καθότι ελλιπείς πόροι ελλιπή εκπαίδευσιν αποδίδουσιν.  

Ηµείς µη έχοντες πόρους ικανούς δεν είνε δυνατόν να έχωµεν ικανοποιούσαν τας 

απαιτήσεις της κοινωνίας εκπαίδευσιν. Ενταύθα λοιπόν έγκειται η αρχή της χαλαρώσεως 

της παρ’ ηµίν εκπαιδεύσεως. Όταν ο περί παιδείας νόµος ορίζη να συσταθώσι εν τω 

ηµετέρω τµήµατι 1 πρότυπον, 11 πρωτοβάθµια, 13 δευτεροβάθµια και 48 τριτοβάθµια 

σχολεία δια την συντήρησιν των οποίων απαιτώνται κατ’ αυτόν τον νόµον ετησίως το 

ποσόν των 191880 γροσίων ηµείς δε ουδέν τούτων ελείψει επαρκών πόρων συνιστώµεν.  



 255

Πώς είνε δυνατόν να γενικευθή η λαϊκή εκπαίδευσις και τα εκ ταύτης καλά 

αποτελέσµατα; Και όµως χάριν της δηµοτικής εκπαιδεύσεως ηναγκάσθηµεν να κλείσωµεν 

καθ’ όλον το παρελθόν έτος τα ελληνικά λεγόµενα σχολεία ίνα διαθέσωµεν υπέρ αυτής τα 

εις τους ελληνοδιδασκάλους δαπανώµενα. 

Όταν εις διδάσκαλος λαµβάνει το ήµισυ του µισθού ενός χωροφύλακος ποίας 

απαιτήσεις δικαιούµεθα να έχωµεν παρ’ αυτού. Εν τούτοις είνε αληθές ότι πολλούς 

διδασκάλους διωρίσαµεν µε τον ευτελή µισθόν των 100 ή 150 γροσίων και τούτων µη 

τακτικώς καταβαλλοµένων. Εάν δε λάβωµεν υπ’ όψιν ότι οι πτωχοί ούτοι διδάσκαλοι υπό 

της πενίας αναγκαζόµενοι προεξοφλούσιν τους µισθούς των συνήθως µε έκπτωσιν του 

1/3, δεν δυνάµεθα να µην καταληφθώµεν υπό φρίκης αναλογιζόµενοι, ότι είνε 

εµπεπιστευµένη η µόρφωσης των τέκνων µας εις ανθρώπους αντί 70 ή 90 γροσίων 

µισθουµένους. Και όµως αυτή είνε η πικρά αλήθεια.  

Εφ’ όσον δεν ευρεθώσι τα απαιτούµενα χρήµατα για την συντήρησιν των σχολείων, 

δεν δυνάµεθα να έχωµεν ούτε κατά ποσόν ούτε κατά ποιόν τοιαύτα αντάξια του 

προορισµού των. Εφόσον οι πόροι σπανίζουσι ούτε τα υπάρχοντα σχολεία δύνανται να 

βελτιωθώσιν ούτε άλλα νέα να ιδρυθώσι και κατά συνέπειαν η παρ’ ηµίν λαϊκή 

εκπαίδευσις ή θα είνε ελλιπής ή θα ελλίπη όλως. 

Ηδυνάµεθα να συστήσωµεν και άλλα τινά µέτρα τα οποία κρίνοµεν αναγκαία προς 

την τελιοποίησιν των σχολείων µας, κατά τας νέας παιδαγωγικάς θεωρίας, αλλά πως 

δυνάµεθα να ζητήσωµεν το τέλειον δια τα σχολεία µας ων τα ήµισυ τουλάχιστον είνε 

κλειστά, τα δ’ άλλα διάγουσιν φθισικόν βίον; Όταν στερούµεθα εν ράκος δι’ ου να 

συγκαλύψωµεν την γυµνότητά µας παραδόξος ίσως θα φανή η συζήτησις περί ευτελούς 

και κοµψής ενδυµασίας. Προ της εξευρέσεως των απαιτούµενων χρηµάτων αδύνατον 

καθ’ ηµάς να γείνη σοβαρά συζήτησις περί της των σχολείων βελτιώσεως. Τούτο φαίνεται 

έχων υπ’ όψιν και ο εξοχώτατος Γεν. ∆ιοικητής εµερίµνησε προ παντός να εξασφαλίση τ’ 

απαιτούµενα δια την συντήρησιν των σχολείων χρήµατα δια της επιβολής φόρου τινός επί 

των εισαγοµένων εµπορευµάτων. Όταν, ως ελπίζοµεν, ένεκα του ληφθέντος τούτου 

µέτρου οι πόροι των σχολείων καταστώσι επαρκείς, τότε εύκολον είνε ταχέως να 

εξαπλωθεί πανταχού και ακµάση η του λαού εκπαίδευσις δια της ιδρύσεως του 

απαιτουµένου υπό του νόµου αριθµού στων σχολείων και του διορισµού διδασκάλων 

κεκτηµένων τα υπό του νόµου οριζόµενα προσόντα και δια της αυστηράς επιβλέψεως και 

εξελέγξεως της γενοµένης εν τοις σχολείοις εργασίας υπό της εφορείας». 
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Στην συνέχεια, όπως προκύπτει από αρχειακό υλικό, η Τµηµατική Εφορεία 

προσπάθησε να ανασυγκροτήσει οργανωτικά το εκπαιδευτικό σύστηµα. Αντέδρασε, 

µάλιστα, έντονα στις προσπάθειες ίδρυσης ιδιωτικών σχολείων προσπαθώντας να 

διαφυλάξει τον δηµόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης
515

, δεν αναγνώριζε δασκάλους που 

αυθαίρετα προσελάµβαναν οι ∆ήµαρχοι, επενέβαινε στις περιπτώσεις εκείνες που 

καθηγητές εξασκούσανε και άλλο επάγγελµα εις βάρος των διδακτικών τους 

καθηκόντων
516

, ζητούσε συχνά από το λογιστήριο της ∆ιοίκησης αναλυτική κίνηση του 

λογαριασµού της παιδείας
517

 και περιέκοψε και πάλι τον µισθό του Αυγούστου στους 

δασκάλους. Καθώς, όµως, η οικονοµική στενότητα ολοένα µεγάλωνε η ∆ηµογεροντία 

Λασιθίου αναγκάστηκε να προχωρήσει ακόµη και στην διακοπή της χορήγησης των 

δωρεάν διδακτικών βιβλίων. Σύµφωνα µε την σχετική απόφασή της «επειδή το 

κατάστηµα της ∆ηµογεροντίας δεν έχει επαρκές περίσσευµα όπως συντρέξη τους έχοντας 

ανάγκην της βοηθείας αυτής, αποφασίζει όπως µη χορηγήση δωρεάν βιβλία εις ουδένα εκ 

των αιτουµένων την συνδροµήν αυτής»
518

. Η απόφαση όµως, αυτή φαίνεται ότι 

καταργήθηκε σταδιακά στην πράξη όπως προκύπτει από µια µεγάλη σειρά εγγράφων 

του Αρχείου της Χ.∆.Λ. του επόµενου έτους τα οποία πιστοποιούσαν απορίες µαθητών 

και υπέβαλλαν το αίτηµα της δωρεάν χορήγησης βιβλίων. Παράλληλα, καταβλήθηκε 

µια ακόµη προσπάθεια στήριξης της αρχής του ενός, µοναδικού και εγκεκριµένου 

σχολικού εγχειριδίου µε την αποστολή από την ∆ηµογεροντία προς τους σχολάρχες 

επικυρωµένου πίνακα διδακτικών βιβλίων προς χρήση από τους µαθητές. Στο σχετικό 

έγγραφο επισηµαινόταν: «ανατιθέµεθα υµίν την εντολήν ίνα αντίγραφον τούτου 

διαβιβάσητε προς έκαστον των δηµοδιδασκάλων της επαρχίας σας συν τη παραγγελία ίνα 

µη περισσότερα ή ολιγώτερα ή διάφορα τούτων εισαχθώσιν υπ’ αυτών. Την αυστηράν 

εκτέλεσιν της αποφάσεως ταύτης της εφορείας απεκδεχόµεθα παρ’ υµών»
519

. Επειδή, 

όµως, από ό,τι φαίνεται στα σχολεία εξακολουθούσαν να εισάγονται και µη 

εγκεκριµένα διδακτικά βιβλία ιδίως στο µάθηµα της Αριθµητικής, η Τµηµατική 

Εφορεία Λασιθίου αναγκάστηκε να επέµβει και πάλι υπέρ του ενός και µοναδικού 

συγγράµµατος υπενθυµίζοντας «µε αυστηράν υπόµνησιν» προς τους σχολάρχες «ότι ως 
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ 37/24/9/1892. 
516

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 41/11-9-1892. 
517

 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ. 160/24-7-1892. 
518

 Α.Χ.∆.Λ., 250/1891-10-16. Απόφαση της Χ.∆.Λ. για την διακοπή της χορήγησης δωρεάν βιβλίων. 
519

 Α.Χ.∆.Λ.,10/1892-08-26. ∆ιαβίβαση από την Χ.∆.Λ. προς τους Σχολάρχες καταλόγου εγκεκριµένων 

διδακτικών βιβλίων. 
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µόνον διδακτικόν βιβλίο εκρίθη η αριθµητική Στυλ. Παπαδάκη» και τονίζοντας ότι 

«αναγκαίον και απαραίτητον είναι ίνα συµµορφωθώσιν προς την απόφασιν ταύτην της 

Εφορείας πάντα τα σχολαρχεία και τα δηµοτικά σχολεία όσα µέχρι τούδε δεν 

συνεµορφώθησαν»
520

.  

Παρά τις ενέργειες, όµως, αυτές το κοινωνικό σώµα εξακολουθούσε να 

υπολειτουργεί. Αυτό είχε σαν συνέπεια την ανάπτυξη ενός παθολογικού, 

αντιπαραγωγικού µικροαστισµού, ο οποίος εκδηλωνόταν σε όλα τα επίπεδα. ∆εν 

πραγµατοποιούνταν το απαραίτητο αστικού τύπου ρήγµα µε την έννοια την αυστηρή 

του όρου, αλλά εµφανιζόταν µια βραδύτατη µετεξέλιξη, που επέτρεπε απλώς σε 

ορισµένα µικροαστικά στοιχεία να πληθύνονται, κάτι όµως το οποίο οπωσδήποτε δεν 

συναρτούνταν µε θεµελιακό κοινωνικό µετασχηµατισµό. Έτσι, και η εκπαίδευση όπως 

ήταν οργανωµένη έγινε και εκείνη στοιχείο κοινωνικής δυσλειτουργίας που οδηγούσε 

στη δηµιουργία εξωπαραγωγικών στρωµάτων, άµεσα εξαρτηµένων από το πελατειακό 

σύστηµα
521

. Επιπλέον, και ο εκπαιδευτικός Νόµος του 1889 αν και κανόνισε σε 

σηµαντικό βαθµό καλύτερα τα εκπαιδευτικά πράγµατα, δεν εφαρµόζονταν πάντα είτε 

λόγω των επαναστάσεων που µεσολαβούσαν, είτε επειδή οι Γενικοί ∆ιοικητές που 

έστελνε η Πύλη «ουδεµίαν ή όλως ασήµαντον πίστωσιν χορηγούσαν εις τας Εφορείας 

των σχολείων, αφήρεσαν δε σχεδόν πάντα τα µέσα και τους πόρους της συντηρήσεως των 

σχολείων και ούτω η κατάστασις τούτων ήτο αξιοθρήνητος». Η συντήρηση των 

σχολείων επαφίονταν στα ποσά που διέθεταν οι κοινότητες και στις προσόδους των 

Μοναστηριακών Κτηµάτων. Επιπλέον, υπήρχαν καταγγελίες σύµφωνα µε τις οποίες οι 

δάσκαλοι «είχον λαµβάνωσιν ετών καθυστερηµένους µισθούς». Εξαιτίας της 

επιδείνωσης της οικονοµικής κατάστασης οι παρεχόµενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 

υποβαθµίστηκαν και εκείνες και έτσι «επήλθεν χαλάρωσις του ιερού τούτου των 

Μουσών ιδρύµατος και τότε µαθηταί αβρόχοις ποσί διήλθον τας τάξεις του Γυµνασίου 

Νεαπόλεως κατά το έτος εκείνο ένεκεν των συχνών απεργειών, διαµαρτυριών και 

διαδηλώσεων των τε διδασκόντων και διδασκοµένων»
522

 . 
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Μέσα στο πλαίσιο αυτό, διατυπωνόταν συνεχώς αιτήµατα που αφορούσαν την 

ουσία των σπουδών
523

 και ζητούσαν όχι «την τελειοτέραν και ακριβεστέραν εκτέλεσιν 

του καθιερωµένου προγράµµατος εν τοις ηµετ. Σχολείοις, αλλά µεταρρύθµισιν και δη 

ριζικήν µεταρρύθµισιν αυτού
524

» ώστε «να καταστή η ∆ηµοτική εκπαίδευσις αυτοτελής 

και ανεξάρτητος. Τα δηµοτικά σχολεία να παύσουν εξυπηρετούντα τα Ελληνικά λεγόµενα. 

Το πρόγραµµα αυτών να γίνη πλουσιώτερον εις πρακτικάς γνώσεις και πτωχότερον εις 

γραµµατικούς κανόνας. Η διάρκεια της δηµοτικής εκπαιδεύσεως να γείνη εξαετής δια της 

συµπεριλήψεως εις αυτήν των δύο κατωτέρων τάξεων του Ελλ. Σχολείου της ανωτάτης 

προσκολλωµένης τω γυµνασίω. Εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις να διδάσκηται µόνον η νέα 

Ελληνική, η δε εις αυτά φοίτησις να είνε υποχρεωτική µέχρις ωρισµένης ηλικίας [...] να 

περιορισθή µεγάλως ο αριθµός των φιλολογικών γυµνασίων, να ιδρυθή σχολή εµπορική 

[...] να ιδρυθή γεωργική σχολή και πλείονες γεωργικοί σταθµοί εν οις διδάσκωνται 

εµπράκτως οι γεωργοί τα α προς βελτίωσιν και προαγωγήν του έργου των συντείνονα 

»
525

. Επιπλέον, διατυπωνόταν και πάλι µε έντονο τρόπο και το αίτηµα για την µεταβολή 

του οργανωτικού και του διοικητικού πλαισίου του εκπαιδευτικού συστήµατος  

Σε άρθρο του ο Βορεάδης εξέφρασε µε αρκετή σαφήνεια τις σκέψεις για το 

παρόν και το µέλλον του εκπαιδευτικού συστήµατος: «παρά τις εκάστοτε 

µεταρρυθµίσεις και βελτιώσεις εις τα της παιδείας το νόσηµα µένει και θα µένη 

                                           
523

 Από αιτήµατα µαθητών για την χορήγης δωρεάν βιβλίων συµπερένουµε τα διδασκόµενα µαθήµατα 

της περιόδου στο Γυµνάσιο της Νεάπολης:  

ΤΑΞΗ Α 

Ξενοφώντος Ελληνικά, Λυσίας Λουκιανός, Συνατκτικό Καλαιβαίνη, Καινή ∆ιαθήκη, Λειτουργική 

Ροµπότου, Κορνηλίου Νέπως, Λατινική Γραµµατική Σεµιτέλου, Θεωρητική αριθµητική Λάκωνος, Γεν. 

Ιστορία Α. Αντωνιάδου, γεωγραφία Αντωνιάδου, Γαλλική χρηστοµάθεια Βίλµπεργκ, Γαρµµατική Γαλλική 

Καρασούτσα
 
, Α.∆.Λ. α.π. 257, 27-9-887. 

ΤΑΞΗ Β 

Ελληνικά (Ισοκράτης, ∆ηµοσθένους Α΄ Ολυνθιακός, Ηρριανός, Θουκιδίδης), Γραµµατολογικά Οµήρου 

Οδύσεια Α΄ τόµος, Μαθηµατικά (θεωρητική αριθµητική Χαλκιαδάκη, Γεωµετρία και Άλγεβρα Χατζηδάκη), 

Χριστιανική ηθική Κυριακού, Λατινικά, Συντακτικόν Σακελλαρίου, Ιστορία Ρωµαική Ζαχαριάδου, Φυσική 

Ιστορία Κυριακοπούλου, Γαλλικά 2
ος

 τόµος γαλλικής χρηστοµάθειας, Συνατκτικόν και Γαλλική 

θεµατογραφία Καρασούτσα, Γεωγραφικά χάρτης του Νεράτζη, Α.∆.Λ. αίτηση του µαθητή Ι. ∆αµηλάκη α.π. 
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Ολυµπίου, γαλλικό λεξικό, εκκλησιαστική ιστορία, Φυσική Λάκωνος, γαλλική Χρηστοµάθεια και Ελληνικό 

λεξικό, Α.∆.Λ. αίτηση του µαθητή Μ. Σουριά , α.π. 239, 12-10-1889 
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Σοφοκλέους Αντιγόνη, Πλάτωνος Γοργίας, Ιλιάδα Οµήρου, Ευριπίδης Βιργίλιος, κικέρωνας, Οράτιος, 

Λογική Σταθάκη, Ιστορία νεωτέρων χρόνων, γαλλλική Χρηστοµάθεια, τριγωνοµετρία Χατζηδάκη, 

Κοσµογραφία, Α.Χ. ∆.Λ. αίτηση του µαθητή Ι.Παπαδάκη, έγγραφο µε α.π. 258, 15-10-1889. 
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έτος Α΄, αριθµ. 10. 
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αθεράπευτον, εφ’ όσον δεν γείνη ακριβής αυτού διάγνωσις. Είποµεν ανωτέρω ότι η 

µεγαλυτέρα απαίτησις, την οποίαν έχοµεν από τα σχολεία, είνε να διδάξωσι ταύτα 

γράµµατα εις τα τέκνα µας, τα οποία να χρησιµεύσουν εις αυτά ως βιοποριστικόν 

επάγγελµα, αλλά τοιαύτην χρήσιν των γραµµάτων, τα οποία µανθάνουσι, δύνανται να 

κάµουν µόνο όσοι θέλουσι και δύνανται να διωρισθώσι διδάσκαλοι. Εάν δε νοµίζωµεν, 

ότι δύνανται τα σχολεία µας, κατηρτισµένα όπως είνε κατηρτισµένα να παρέχωσιν εις τα 

τέκνα µας και τα αναγκαία εις την γεωργίαν, τας τέχνας, το εµπόριο και εν γένει τον 

πρακτικόν βίον εφόδια, πλανώµεθα οικτρώς [...] σκοπός κυριώτατος των σχολείων µας 

είνε των µεν δηµοτικών να παρασκευάζωσι µαθητάς δια τα Ελληνικά Σχολεία, των δε 

Ελληνικών να παρασκευάζωσι τοιούτους δια τα Γυµνάσια και των Γυµνασίων τέλος 

σκοπός είνε να απολύωσι µαθητάς δυναµένους να φοιτήσωσιν εις το Πανεπιστήµιον. 

Βεβαίως ο νοµοθέτης ο διατάξας πρώτος τα της εκπαιδεύσεως παρ’ ηµίν και άλλον 

πρακτικόν εφαντάζετο και ώριζε σκοπόν της κατωτέρας εκπαιδεύσεως, αλλ’ ο σκοπός 

ούτος αυτού δεν εστάθη ποτέ δυνατόν να επιτευχθή και διότι δεν ήτο εύκολον δυο 

συγχρόνως σκοποί να επιδιώκωνται αποτελεσµατικώς και διότι υπέταξεν εκάστην τάξιν 

της εκπαιδεύσεως εις την αµέσως ανωτέραν αυτής και κατέστησεν ίνα µη είπω ούτως, 

θεραπαινίδας, εις τας ανωτέρας τάξεις τας κατωτέρας, αφαιρέσας πάσαν ανεξαρτησίαν 

και αυτοτέλειαν από αυτάς. Η νέα λεγοµένη µέθοδος εζήτησε κατά τα τελευταία έτη να 

επιδιώξη προς των ετέρω και τον επί πολύ λησµονηθέντα πρακτικόν σκοπόν, αλλά µη 

ούσα αποχρώντως παρασκευασµένη και εποµένως µη έχουσα το θάρρος να ανταπεξέλθη 

κατά της φοβεράς κλασσικοµανίας και των προκατειληµµένων πολλών οπαδών αυτής 

απεφάσισεν ίσως εξ αβρότητος παιδαγωγικής ν’ ακολουθήση οδόν πολιτικωτέραν, και 

εδήλωσε, πράγµα αδύνατον, ότι κατέχει την δύναµιν και επιδιώκη συγχρόνως και 

αποτελεσµατικώς και τον έναν σκοπόν και τον άλλον. Και κατόρθωσε µεν ίσως 

τοιουτοτρόπως να εξευµενίση την εξοργισθείσαν κατ’ αρχάς γηραιάν προϊσταµένην της, 

αλλ’ έπαθεν αυτή η ιδία ό,τι παθαίνει όστις κατά την κοινήν παροιµίαν κυνηγά δυο λαγούς 

[…] δυστυχείς γονείς! Εσκέφθητε άρα γε ποτέ το µέλλον, το οποίον παρασκευάζετε εις τα 

τέκνα σας, όταν τα στέλλητε εις τα υπάρχοντα σχολεία µας και υφίστασθε τόσας στερήσεις 

δια να τα εκπαιδεύσητε; σεις περιπατείτε ηµίγυµνοι και ανυπόδητοι δια να κάµητε 

µακροτέραν την βράκαν του σπουδάζοντος υιού σας, δια να τον ενδύσητε ευρωπαϊκά , 

σεις τρέφεσθε µε ξηρόν άρτον, δια να θρέψητε τον µαθητήν µε κρέας, σεις υποφέρετε όλας 

τας κακουχίας και ταλαιπωρίας εργαζόµενοι αδιακόπως και εκτεθειµένοι εις τα δριµέα 
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ψύχη του χειµώνος, δια να παρέχητε εις αυτόν την ευκαιρίαν να θαυµάζη υπό την 

αµφιλαφή σκιάν του σχολείου το ύψος των ιδεών του Πλάτωνος, την βαθύνοιαν του 

Θουκυδίδου και την ρητορικήν δεινότητα του ∆ηµοσθένους. Σεις τέλος πωλείτε την 

µικράν κληρονοµίαν ,την οποίαν κατέλιπον εις υµάς οι γονείς σας δια να τελειοποίση ο 

υιός σας τας κλασσικάς γνώσεις του αι οποίαι θα τω ετοιµάσωσιν εν τω πρακτικώ βίω 

την άσχηµον θέσην την οποία περιγράψαµεν αλλού. Αλλά προς θεού είνε φρόνιµον να 

καταβάλλη κανείς τόσους αγώνας δια να παρασκευάση την δυστυχίαν των τέκνων 

του;»
526

. 

 

9.3 Νέος εκπαιδευτικός Νόµος  

 

Προκειµένου να ανασχεθούν οι παρακµιακές τάσεις που είχαν εµφανιστεί στο 

χώρο της εκπαίδευσης εξαιτίας κυρίως της επιδείνωσης των οικονοµικών δεδοµένων η 

Ιερά Μητρόπολις Κρήτης το Μάιο του 1894 «εκ καθήκοντος µεριµνώσα όπως η 

εκπαίδευσις της νεολαίας αποβαίνη τελειοτέρα και προς τας αεί αυξανοµένας κοινωνικάς 

ανάγκας µάλλον σύµµετρος έγνω να συγκαλέση εις Ηράκλειον κατά τας διακοπάς των 

µαθηµάτων Συνέδριον των εν Κρήτη καθηγητών και διδασκάλων υπό την προεδρίαν της 

Μητροπόλεως ίνα µετά κοινήν µελέτην και συζήτησιν υποδείξωσι ταις διευθυνούσαις τα 

των ηµετέρων σχολείων αρχαίς όσα ήθελον νοµίση πρόσφορα µέτρα προς βελτίωσιν των 

εκπαιδευτικών ηµών πραγµάτων, εφ’ όσον θα είνε δυνατή η εφαρµογή των 

προταθησοµένων επί τη βάσει των υπαρχόντων πόρων». 

Η Εκκλησία κατέβαλλε έτσι µια ύστατη προσπάθεια να οµογενοποιήσει το 

εκπαιδευτικό σύστηµα κρατώντας το κάτω από τον έλεγχό της. Όπως επισήµανε στον 

τύπο της εποχής «επιφανές µέλος της ηµετέρας κοινωνίας: «και µόνον ότι θα καθιερούτο 

οπωσδήποτε η αρχή της από κοινού και άνευ τµηµ. διακρίσεων συσκέψεως περί 

κοινοτικών ζητηµάτων θα ήτο µέγα κατόρθωµα και υπό πολλάς απόψεις σωτήριον»
527

. 

Παράλληλα, η Μητρόπολη Κρήτης υπέβαλε στην Βουλή πρόταση µε βάση την οποία οι 

τοπικοί Επίσκοποι έπρεπε να θεωρούνται τακτικά µέλη των Χριστ. Τµηµ. Εφορειών. 

Όµως, η Βουλή απέκρουσε την πρόταση δίνοντας άτυπα µόνο την δυνατότητα στους 

επισκόπους που δε ήταν µέλη των Τµηµ. Εφορειών να επιβλέπουν την εκπαιδευτική 
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 Βλπ. εφηµ. Ηράκλειον, 14/10/1893. 
527

 Βλπ. σφηµ. Ηράκλειον, 19/5/1894. 



 261

διαδικασία. 
528

. Με το ίδιο νοµοθέτηµα ανάγκης περιορίστηκαν τα Ελληνικά Σχολεία σε 

ένα στην έδρα κάθε ∆ιοίκησης, επιτράπηκε ο διορισµός δασκάλων «και µε ελάσσονας 

µισθοδοσίας των εν τω περί Παιδείας Νόµω αναγραφοµένων» ενώ, παράλληλα, 

ανατέθηκε «εις τον σύλλογον των καθηγητών του εν Ηρακλείω Γυµνασίου, τους 

Γυµνασιάρχας των άλλων εν Κρήτη γυµνασίων, τους πρώην Γυµνασιάρχας των εν Κρήτη 

Γυµνασίων και τους πτυχιούχους διδασκαλείων, διευθυντάς των εν Κρήτη ∆ηµοτικών 

Σχολείων» η εντολή «να συντάξωσι πρόγραµµα, καθ’ ο µεταρρυθµισθήσεται η ∆ηµοτική 

και Μέση εκπαίδευσις εν τη ηµετέρω Νήσω»
529

.  

Παρά ταύτα, οι απεργίες και οι διαµαρτυρίες των δασκάλων συνεχίστηκαν και 

το επόµενο διάστηµα. Σύµφωνα µε το αρχειακό υλικό, «οι δάσκαλοι ευρέθησαν εις την 

αναπόδραστον ανάγκην να προβώσιν εις απεργίαν, διακόψαντες από της χθες την 

διδασκαλίαν». Ο Σχολάρχης Ιεράπετρας αναγκάστηκε να απευθυνθεί µε δραµατικό 

τρόπο προς τον Πρόεδρο της Χριστιανικής ∆ηµογεροντίας Λασιθίου: «Υποβάλλων τη 

υµετέρα θεοφιλία και εντιµότητι ότι ο κ. Μ. Καραντινός διδάσκαλος εν τη ενταύθα 

δηµοτική σχολή απεσύρθη της θέσεως του περί τας αρχάς τρέχοντος µηνός διότι δεν 

λαµβάνει µισθόν. Το χείριστον δε είνε ότι µόλις συγκρατούνται και οι λοιποί διδάσκαλοι 

και ενταύθα και εις άλλους δήµους της επαρχίας. Η ελεεινή κατάστασις όλων, 

θεοφιλέστατε, έφθασεν εις το απροχώρητον. ∆εν είνε δε υπερβολή εάν είπωµεν ότι οι 

ταλαίπωροι διδάσκαλοι πεινώσιν. ∆εν αρνούµεθα ότι η οικονοµική αύτη κρίση µαστίζη 

πάντας, η θέσις όµως των διδασκάλων είνε ασυγκρίτω λόγω χείρων της των υπαλλήλων, 

διότι ούτοι έχοντες ελπίδας 90 τοις 100 ότι θα λάβωσι τα χρήµατά των ευρίσκουν ολίγην 

πίστωσιν και οπωσδήποτε οικονοµούνται, οι δε διδάσκαλοι, ως έχουσι τα πράγµατα παρ’  

υµίν και αυτών των ελπίδων στερούνται, εντεύθεν δε ούτε πίστωσις ούτε άλλη τις 

ανακούφισις, αλλά τα πάντα ελεεινά και αξιοδάκρυτα. ∆εν θέλω δε να επιτραγωδήσω 

                                           
528

 «ΝΟΜΟΣ 

 Εν τη συνεδρία της 6ης Μαΐου ε.ε. ελήφθη η κατωτέρω απόφασις επί του υπ’ αριθµ. Πρωτ. 153 ∆ΙΕΕΠ. 144 
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1406 της 5ης Ιουνίου 1895 φύλλω της Κρήτης». 
529

 Ειδικοί Νόµοι παρά τοις Χριστιανοίς και Οθωµανοίς Κρήτης, εκδίδονται οι µεν παρά Χριστιανοίς υπό 
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όσας εγώ ιδιαιτέρως ήδη υφίσταµαι ταλαιπωρίας καθ’ εκάστην, πας τις δύναται να 

εννοήση αυτάς αναλογιζόµενος ότι εν διαστήµατι 18 µηνών έλαβον όπως οικονοµίσω 

δεκαµελή οικογένειαν 4/12 µισθούς. Ταύτα δε λέγοντες παρακαλούµεν να µη εκληφθώµεν 

ότι µεµψιµοιρούµεν καθ’ υµών καθότι καλώς γιγνόσκωµεν τινες οι δηµιουργοί της 

οικτράς καταστάσεως. Ό,τι δε θερµώς παρακαλούµεν είνε ν’ ανακουφίσητε ηµάς ει 

δυνατόν αποστέλλοντες τι, εν εναντία δε περιπτώσει να ευαρεστηθήτε να οδηγήσετε ηµάς 

περί του πρακτέου. ∆ιατελούµεν µετά βαθυτάτου σεβασµού της υµετ. Θεοφιλίας και 

εντιµότητος.  

Εν Ιεραπέτρω τη 10 Φεβρουαρίου 1896 

Παντάλας, Σχολάρχης». 

Τότε η ∆ηµογεροντία φτάνοντας σε αδιέξοδο εκχώρησε στους καθηγητές την 

δυνατότητα να εισπράττουν οι ίδιοι τα οφειλόµενα από τους ενοικιοφειλέτες ποσά 

έναντι των οφειλοµένων µισθών. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η Τµηµατική Εφορεία 

Λασιθίου ανασύνταξε τις δυνάµεις της και απαίτησε από την Γενική ∆ιοίκηση µε την 

απειλή κλεισίµατος των σχολείων να αναλάβει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της 

απέναντι στην παιδεία αναθέτοντας στον Πρόεδρό της να ρωτήσει τον Γεν. ∆ιοικητή 

«ένα δοθή η υπέρ της Παιδείας πίστωσις διότι άνευ τούτου τα σχολεία κλείνονται»
530

. 

Στην απάντηση του Γεν. ∆ιοικητή «ότι επειδή η Συνέλευσις δεν ώρισεν κονδύλιον της 

Παιδείας δια το ερχόµενο έτος και κατά συνέπειαν δεν έµεινεν άλλο µέτρο ειµή το έλεος 

της Σεβ. Κυβερνήσεως»
531

 ανταπάντησε µε το κλείσιµο των Σχολείων: «η εφορεία ταύτη 

κλείει πάντα τα σχολεία τα υπό την δικαιοδοσίαν της υπαγόµενα, επιφυλάσσεται να 

µεταβάλη απόφασιν τότε µόνον όταν συνωδά σχετικώ τηλεγραφήµατι της Γενικής 

∆ιοικήσεως γνωσθή αυτή ότι δοθήσεται η υπέρ της παιδείας εν τω προϋπολογισµώ 

αναγραφείσα πίστωσις»
532

. Μάλιστα, ο Επίσκοπος Πέτρας αναφέρθηκε τότε στην Ι. 

Μητρόπολη Κρήτης περιγράφοντας την κατάσταση και ζητώντας την άµεση 

παρέµβαση του Μητροπολίτη: «η οικτρά κατάστασις εις ην περιήλθον τα σχολεία του 

ηµετέρου τµήµατος, ως εκ της εντελούς ανεχείας του Ταµείου της ην αποτελούµεν 

Εφορείας, η οποία εξηνάγκασε τους πάντας τους διδασκάλους να διαµαρτηρηθώσιν επί τη 

µη εγκαίρω πληρωµή αυτών, και τινας και να παραιτηθώσιν ήδη, ενέβαλεν ηµίν το 

καθήκον να αποτανθώµεν παρά τη Σεβ. ∆ιοικήσει εξαιτούµενοι την ταχίστην ενέργειαν 
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των δεόντων προς πρόληψιν της αφεύκτου αποσυνθέσεως των σχολείων, δηλονότι 

συνάµα ότι απεκδυόµεθα επί τούτου πάσαν ευθύνη. Εκ καθήκοντος γνωρίζοντες ταύτα τη 

Υµ. Σ. παρακαλούµεν Αυτήν ίνα ευαρεστουµένη συντελέση το εν Αυτή προς καταβολήν 

µέρους τουλάχιστον των καθυστερούµενων»
533

. 

 

10. Η επανάσταση του 1896. 

 

Τις σχεδιαζόµενες, όµως, ριζικές παρεµβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης πρόλαβε 

η επανάσταση του 1896. Η διοίκηση κατέρρευσε και µαζί και το εκπαιδευτικό 

σύστηµα
534

. Τα λίγα σχολεία που φαίνεται ότι εξακολούθησαν την λειτουργία τους 

εποπτεύονταν από τις Ενοριακές Εφορείες, όπως προκύπτει από το αρχειακό υλικό.  

Η επανάσταση αυτή δεν ήταν καθόλου άσχετη µε την ένταση των επιπτώσεων που 

επέφερε στην τοπική οικονοµία η δηµιουργία στα τέλη του 19
ου

 αιώνα µιας «ενιαίας 

οικονοµίας σε πλανητική κλίµακα που βαθµιαία εισχωρούσε και στα πιο απόµακρα 

σηµεία του κόσµου»
535

 µε αποτέλεσµα την «αύξησιν της παγκοσµίου παραγωγής ένεκα 

της κατακτήσεως και καλλιεργείας νέων και πλουσίων χωρών». Χαρακτηριστικό της 

νέας εποχής στο χώρο της οικονοµίας ήταν, επίσης, η αυξανόµενη σύγκλιση της 

πολιτικής και των οικονοµικών, η εδραίωση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής 

µε άλλα λόγια ο διευρυµένος ρόλος του κράτους και του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος, 

όµως σε τοπικό επίπεδο δεν µπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσµατικά κάτω από το 

καθεστώς της ηµιαυτονοµίας.  

Έτσι το έτος 1898, η ένταση του ριζοσπαστικού και επαναστατικού 

φιλελευθερισµού δηµιούργησε ένα νέο ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο µέσα σε 

έναν κοινωνικό ιστό ευαίσθητο, λόγω της οικονοµικής κρίσης, απέναντι σε κάθε 

επαναστατικό και εθνοτικό κίνηµα. Θα έλεγε κανείς ότι το άλυτο εθνικό θέµα όχι µόνο 

δεν καθυστερούσε την ωρίµανση και των κοινωνικών αγώνων αλλά την επιτάχυνε. Με 
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 Α.Χ.∆.Λ., έγγραφο µε αριθµ. πρωτοκ 53/13-2-1895. 
534

 Στο µαθητολόγιο της ∆ηµοτικής Σχολής Κριτσάς βιαβάζουµε σχετικά:  

«1Φεβρουαρίου 1897 

∆ιαλυθέντων εν απάση την Νήσον των σχολείων, ένεκα της επαναστάσεως, αναγκάζοµαι κι εγώ να κηρύξω 

την διάλυσιν του ∆ηµοτικού Σχολείου Κριτσάς µετατρέπων τούτο εις ιδωτικόν ότε οι γονείς των φοιτώντων 

µαθητών θα υποχρεούνται να πληρώνωσι δίδακτρα επί ιδιαιτέρα συµφωνία δι’ έκαστον. 

Ο διδάσκαλος 

Νικόλαος Ταβλάς». 
535

 Βλπ. εφηµ. Ηράκλειον, αριθµ. φύλ. 82/2-3-1895. 



 264

δυο λόγια, ο αλυτρωτισµός ήταν ο κεντρικός χώρος στον οποίο ωρίµανσαν και  

εσωτερικές κοινωνικές διαδικασίες
536

. Μέσα, όµως, σε µια περίοδο όπου 

δηµιουργήθηκε κοινωνική πόλωση, εξαιτίας της οικονοµικής καταστροφής των 

κατώτερων αστικών και µη στρωµάτων και παρατηρήθηκαν ταχύτατες µεταβολές στην 

παγκόσµια οικονοµία, οι αντίκτυποι της συνολικής οικονοµικής δυσπραγίας ήταν ο 

βασικός συντελεστής για τη διαµόρφωση µιας υψηλής συνειδητοποίησης της 

κοινωνικής πραγµατικότητας έτσι ώστε οι εθνικές-απελευθερωτικές προοπτικές να 

ορίζονται και από τις κοινωνικές οξύτητες και επαναστάσεις
537

.  

 Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, καθώς µια ακόµη επανάσταση είχε γενικευτεί σε 

ολόκληρη την Κρήτη προκαλώντας εκτός των άλλων και την παύση κάθε δηµόσιας 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι Τούρκοι επενέβησαν δυναµικά για την πάταξή της. 

Τότε, προς βοήθεια των επαναστατών στάλθηκε ελληνικός στρατός και στόλος. Η Πύλη 

αντέδρασε έντονα και ζήτησε την ανάκληση των ελληνικών στρατιωτικών δυνάµεων. 

Όµως, η ελληνική κυβέρνηση όχι µόνο δεν απέσυρε τις στρατιωτικές της δυνάµεις αλλά 

προχώρησε επιπλέον στην πολιτική διοργάνωση του εδάφους της Κρήτης κάτω από την 

ελληνική διοίκηση. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την άµεση στρατιωτική επέµβαση των 

Μεγάλων ∆υνάµεων εναντίον των ελληνικών θέσεων. 

 Η επέµβαση των Μεγάλων δυνάµεων κατέληξε τελικά στην απόφαση των 

Ευρωπαίων ναυάρχων να κηρύξουν την αυτονοµία του νησιού. Έτσι, στις 9 ∆εκεµβρίου 

1898 έφτασε στα Χανιά ο Πρίγκιπας Γεώργιος ως Ύπατος Αρµοστής της νεοσύστατης 

Κρητικής Πολιτείας. Αµέσως τότε, άρχισε να οργανώνεται επίσηµα η νεοσύστατη 

Κρητική Πολιτεία. Ο Πρίγκιπας Γεώργιος, σύµφωνα µε την τελευταία εγκύκλιο, που 

απηύθυναν προς τον Κρητικό λαό οι Ναύαρχοι των Μεγάλων ∆υνάµεων, 

«αποδεχόµενος την εντολήν [...] ανεγνώρισε την υψηλήν επικυριαρχίαν της Αυτού 

Αυτοκρατορικής Μεγαλειότητος του Σουλτάνου, υπεσχέθη δε να λάβη τα κατάλληλα µέτρα 

όπως προστατεύση την Τουρκικήν σηµαίαν, ήτις θα κυµατίζη επί τινός των οχυρών 

θέσεων της Νήσου […]»
538

. Ο Νοµός Λασιθίου τέθηκε αµέσως κάτω από την 

προστασία των Γάλλων ενώ την ευθύνη για τα Χανιά, το Ρέθυµνο και το Ηράκλειο την 

ανέλαβαν τα Ιταλικά, τα Ρωσικά και τα Αγγλικά στρατεύµατα αντίστοιχα. Από εκείνη 
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την ηµέρα, άρχισε να οργανώνεται επίσηµα η Κρητική Πολιτεία.
539

. Ο Πέτρας Τίτος θα 

αναφωνήσει εκείνη τη ηµέρα: «δυνάµεθα και ηµείς οι Κρήτες να ονοµάσωµεν εαυτούς 

µε το γλυκύτατον όνοµα ελευθέρους».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

Η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας 

(Κρατικός συγκεντρωτισµός στο σύστηµα οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης) 

 

1. Η περίοδος µέχρι την επανάσταση του Θερίσου. 

1.1. Ο πρώτος εκπαιδευτικός Νόµος «περί επιθεωρήσεως» 

1.1.1. Ιστορικό πλαίσιο 

1.1.2 O µεταρρυθµιστικός λόγος 

1.1.3. ∆ιοργανισµός της εκπαίδευσης 

1.1.3.1 ∆ιάρθρωση της εκπαίδευσης  

1.1.3.2 Σκοποί του εκπαιδευτικού συστήµατος 

1.1.3.3 Η εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήµατος και ο ρόλος της Εκκλησίας 

1.1.3.4 Ο θεσµός των ∆ιδασκαλικών συνεδρίων 

1.1.3.5 Το εξεταστικό σύστηµα  

1.2. Νέος ∆ιοργανισµός της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως 

1.2.1. Κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο 

1.2.2. ∆οµή και χαρακτήρας της εκπαίδευσης 

1.2.3.Παιδονοµικά µέτρα 

1.2.4. Εποπτεία της Εκπαίδευσης 

1.3. Νέος ∆ιοργανισµός περί « ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» 

1.3.1. ∆οµή της εκπαίδευσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 Η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας 

(Κρατικός συγκεντρωτισµός στο σύστηµα οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης) 

 

1. Η περίοδος µέχρι την επανάσταση του Θερίσου. 

1.1. Ο πρώτος εκπαιδευτικός Νόµος «περί επιθεωρήσεως» 

1.1.1. Ιστορικό πλαίσιο 

  

Στις 24 Ιανουαρίου έτος 1899 εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι 138 χριστιανοί και 50 

µουσουλµάνοι πληρεξούσιοι της Κρητικής Εθνοσυνέλευσης. Παράλληλα, η Κρητική 

Πολιτεία
540

 απέκτησε και τον καταστατικό της χάρτη µετά από σχετική εισήγηση της 

Συντακτικής Επιτροπής στην οποία συµµετείχε και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το πρώτο 

αυτό συνταγµατικό πλαίσιο διακρινόταν για τον βαθύτατο συντηρητισµό του, κάτι που 

ήταν σε πλήρη επίγνωση της νοµοθετικής επιλογής και του ίδιου του Βενιζέλου. 

Μολονότι η αναγνώριση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούσε την ουσιαστική πολιτική 

βάση του Κρητικού Συντάγµατος, η οργάνωση και ο καταµερισµός της πολιτικής 

εξουσίας ήταν ιδιαίτερα συγκεντρωτικός
541

. Το Κρητικό Σύνταγµα του 1899 υπήρξε σ’ 

αυτό το σηµείο ιδιαίτερα αντικοινοβουλευτικό, συντηρητικό και συγκεντρωτικό
542

. Ο 

Ύπατος Αρµοστής απέβαινε κύριος φορέας της εκτελεστικής και της νοµοθετικής 

εξουσίας. Έτσι, ο δυσανάλογος περιορισµός των αρµοδιοτήτων της Βουλής δεν 

επέτρεπε το χαρακτηρισµό του πολιτεύµατος ως κοινοβουλευτικού αλλά ως ψευδο-

κοινοβουλευτικού αφού όλος ο δηµόσιος τοµέας τελούσε υπό τον ασφυκτικό έλεγχο 

του ηγεµόνα
543

. Οι Κρητικοί πιθανόν να επεδίωξαν την καθιέρωση ενός τέτοιου 

                                           
540

 Για την Κρητική Πολιτεία εκτός από τις ιστορίες Ασπρέα, Βουρνά, Καρολίδη, Κόκκινου, Ξανθουδίδη, 

Μουρέλλου, ∆ετοράκη, Πατεράκη-Χρηστάκη κ.λ.π. βλπ., επίσης, Πρίγκηψ Γεώργιος, Αναµνήσεις εκ 

Κρήτης, Αθήναι 1959, Σβολόπουλος Κ., Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κρίσις εις την αυτόνοµον 

Κρήτη, Αθήναι 1974, ο ίδιος, «Η περίοδος της αυτονοµίας», στο ΚΡΗΤΗ, ιστορία και πολιτισµός, εκδ. 

ΣΤΕ∆ΚΚ, Ηράκλειο 1988, Η τελευταία φάση του Κρητικού Ζητήµατος, (επιµ. Θ. ∆ετοράκης-Α.  

Καλοκαρινός, Ηράκλειο 2001 κ.λ.π. 
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Ιδρύµατος Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1992 σελ. 382.  
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συγκεντρωτικού κυβρνητικού συστήµατος, θεωρώντας το τη µόνη λύση για την άµεση 

και γρήγορη πραγµάτωση του εθνικού πόθου. 

Έτσι, από την Κρητική Πολιτεία άρχισαν αµέσως οι προσπάθειες για τον αστικό 

εκσυγχρονισµό του νησιού
544

. Όλη η διάρθρωση της κοινωνίας αναστατώθηκε µε την 

ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας, την αποχώρηση των µουσουλµανικών πληθυσµών, την 

δηµογραφική άνοδο, την αύξηση της εµπορευµατικής κίνησης, την επέκταση της 

χρήσης του χρήµατος µε την ενδυνάµωση του κράτους, την συγκέντρωση κεφαλαίων, 

την τραπεζική οργάνωση, την παρουσία των ευρωπαϊκών δυνάµεων παράλληλα µε τη 

δηµογραφική διαφοροποίηση και τη µετακίνηση πληθυσµού από την ύπαιθρο προς τις 

πόλεις. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα την ραγδαία άνοδο των µικροαστικών και 

µεσοαστικών στρωµάτων στην κοινωνική κλίµακα και στον πολιτικό στίβο
545

.  

Μέχρι τότε στην περιοχή του Λασιθίου είχε εγκατασταθεί µια ιστορία πολύ 

αργή, σχεδόν ακίνητη. Επρόκειτο για την ιστορία των ανθρώπων µέσα από τις σχέσεις 

τους µε τη γη που γεννά και τους τρέφει. Ο άνθρωπος αισθάνονταν παγιδευµένος στα 

ενδεχόµενα του φυσικού περιβάλλοντος, των συνηθειών, των κανονικών 

επαναλαµβανόµενων κινήσεων που διέφευγαν από τη συνείδησή του και από τον 

έλεγχό του. Σιµά στην επιφάνεια του εδάφους η υλική ζωή, το επίπεδο των αδρανειών, 

η δοµή της καθηµερινής ζωής. Οι ανταλλαγές διενεργούνταν σε ένα χώρο διαφανή σε 

ένα χώρο όπου η σχέση µεταξύ παραγωγού και καταναλωτή ήταν άµεσες. Όµως, µε την 

εγκατάσταση της αυτονοµίας εδραιώθηκε πια µε τρόπο συστηµατικό το εµπόριο των 

µεγάλων αποστάσεων. Οι έµποροι διέθεταν πια σύνθετες και µελετηµένες τεχνικές και 

δρούσαν µε τη συναίνεση πολιτικών και κοινωνικών εξουσιών. Οι αγρότες µπορούσαν 

να λαµβάνουν καλλιεργητικά δάνεια από το Κοινοφελές Ταµείο και την Τράπεζα 

Κρήτης προκειµένου να επενδύσουν στη γη
546

 ενώ την προγούµενη περίοδο ο χωρικός 

διατηρούσε την απόδοση της γης στα όρια της συντήρησης καθώς το τυχόν πλέονασµα 

το οικοιοποιούνταν ο φοροεισπράκτορας
547

. Έτσι, µε την έλευση της αυτονοµίας η 

παραγωγικότητα αυξήθηκε και «η εµπορική κίνησις εν Αγίω Νικολάω υπήρξεν αρκετά 

σπουδαία όπως δικνείουν οι πίνακες. ∆έον δε να επισηµανθεί ότι µεγάλο µέρος της 
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περισυνής εσοδείας µένει απώλητο ευρισκόµενο εις χείρας εµπόρων οίτινες δεν 

ηδυνήθησαν να εξαγάγωσι τούτο ναυλώνοντας πλοία. Εισέτι δε µέγα µέρος των 

προϊόντων µεταφερθέν δια ξηράς εξήχθη εκ του λιµένος Ηρακλείου»
548

. Το λιµάνι του 

Αγίου Νικολάου απέκτησε κατεξοχήν εξαγωγικό χαρακτήρα. Το 83% της κίνησής του 

ήταν εξαγωγική σε αντίθεση µε το 28% του λιµανιού των Χανίων και το 19% του 

Ηρακλείου
549

. Για άλλη µια φορά τότε τέθηκε το θέµα της µεταφοράς της πρωτεύουσας 

του Νοµού από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο.  

 

1.1.2 O µεταρρυθµιστικός λόγος 

 

Οι εξελίξεις στο κοινωνικό και οικονοµικό πεδίο φαίνεται πως επέδρασαν και 

στο χώρο της εκπαίδευσης της Κρητικής Πολιτείας. ∆υο κύρια ρεύµατα εµφανίστηκαν 

τότε στην Κρητική Πολιτεία από την σύστασή της: το ένα παρέµενε προσκολληµένο 

στην ελληνοχριστιανική παράδοση και το άλλο υποστήριζε την εισαγωγή των νεότερων 

ευρωπαϊκών ιδεών
550

. Το µεταρρυθµιστικό πνεύµα των οργανωτών της εκπαίδευσης της 

πρώτης περιόδου στράφηκε προς τις χώρες εκείνες, οι οποίες θεωρήθηκε ότι είχαν 

αναπτύξει τελειότερη και αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση και κυρίως προς την 

Γερµανία και την Γαλλία. Την περίοδο εκείνη όλο και περισσότεροι γόνοι πλούσιων 

αστικών οικογενειών πήγαιναν στην Αθήνα για σπουδές και στην συνέχει επέστρεφαν 

στην πατρίδα τους όπου προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στις αντίστοιχες επιστήµες και 

ταυτόχρονα αναµιγνύονταν στην πολιτική.  Η δράση τους αποτελούσε µία ιδιόµορφη 

σύζευξη του αστικού και του ενεργού πολιτικού στοιχείου και εµηνεύεται ως απόροια 

αποδεύσµευσης από την τουρκική εξάρτηση και αποβολής του στερεότυπου του 

αγράµµατου ραγιά
551

. 

Στην Κρητική Βουλή από τις πρώτες κιόλας συνεδριάσεις της ακούγονταν 

συχνά εισηγήσεις και προτάσεις για την συγκρότηση ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Από το βήµα αυτής της Βουλής και ο Ελευθέριος Βενιζέλος είτε ως 

βουλευτής είτε και ως επίτροπος της Παιδείας παρότρυνε αρκετές φορές την Πολιτεία 

να προβεί στις απαραίτητες εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις «έστω και αµοµακρυνοµένας 
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του εν Ελλάδι εκπαιδευτικού καθεστώτος». Το νέο πλαίσιο µέσα στο οποίο επρόκειτο να 

ενταχθεί η παιδεία αντικατροπτίστηκε και σε µια αγόρευση του Α. Μιχελιδάκη στην 

Κρητική Βουλή: «Γνωρίζοµεν δε κύριοι ότι δύο είναι τα στάδια, τα οποία διατρέχει η 

παιδεία εις τους λαούς αναλόγως της κοινωνικής και πολιτικής αυτών µορφώσεως. Το 

πρώτον στάδιον είναι εκείνο κατά το οποίον τα γράµµατα θεωρούνται ο σκοπός, και 

εκείνος ο οποίος αποκτά τας δεξιότητας ταύτας θεωρείται πεπαιδευµένος. ∆εύτερον δε 

σηµείον το οποίον είναι και το δυσκολώτερον είναι εκείνο κατά το οποίον τα γράµµατα 

δεν θεωρούνται πλέον σκοπός, αλλά µέσον δια του οποίου πλουτίζεται το πνεύµα, 

εξευγενίζεται η καρδία, αναπτύσσεται το λογικόν, διεισδύει ο άνθρωπος εις τα µυστήρια 

της φύσεως απακτά, τέλος, την κοινωνικήν εκείνην µόρφωσιν η οποία γεννά την 

κοινωνικήν αλληλεγγύην, η οποία είναι η βάσις και το θεµέλιον της ανεξαρτήτου 

λεγοµένης ηθικής. Εις ποίον σηµείον ευρίσκετο η Πατρίς ηµών προ τεσσάρων 

δεκαετηρίδων γιγνώσκοµεν πάντες. Η µόρφωσις περιωρίζετο κατά το παρελθόν µόνον εις 

την ανάγνωσιν και την γραφήν και εις την στοιχειώδη της αριθµητικής γνώσιν. Ο 

γιγνώσκων τότε την οκτώηχον, το ψαλτήριον και το ανθολόγιον και εκείνος ο οποίος 

ελογάριαζε το λάδι του και το χαρούπι, το οποίον επώλει, εθεωρείτο πεπαιδευµένος. Αλλ’ 

η εποχή αύτη παρήλθε και ήδη πρόκειται εις ηµάς µέγιστον πρόβληµα, κύριοι, και 

σπουδαιότατον του οποίου την επίλυσιν οφείλοµεν να επιδιώξωµεν [...] »
552

. 

Μια άλλη χαρακτηριστική διατύπωση για την νέα τροπή την οποία επρόκειτο να 

πάρει το εκπαιδευτικό σύστηµα µε την ίδρυση της Κρητικής Πολιτείας ήταν το 

υπόµνηµα που υπέβαλλε στον Πρίγκιπα Γεώργιο ο Λασιθιώτης στην καταγωγή 

καθηγητής του Αβερωφείου Γυµνασίου Αλεξανδρείας Στυλιανός Παπαδάκης: 

«Η διοργάνωσις της παιδείας εν Κρήτη» ανέφερε το υπόµνηµα «δέον να γίνει επί 

νέων όλως βάσεων συµφώνως τοις νεωτέρας του βίου ανάγκαι. ∆ύναται ν’ αποφύγη τον 

κλασικισµόν δι’ ου αρκούσι τα εν τη µητρί Ελλάδι εκπαιδευτήρια, να επιδιώξη δ’ όλως 

πρακτικόν σκοπόν. Η δηµοτική δ’ εκπαίδευσις πρέπει να γίνη υποχρεωτική δι’ αµφότερα 

τα φύλα ως και εν τω παρελθόντι. Πρωτίστως δ’ ανάγκη η ίδρυσις γεωργικών σχολών. Η 

νήσος είνε πεπροικισµένη υπό της φύσεως και δια κλίµατος ευκραούς και υγιεινού και δι’ 

εδάφους γονιµωτάτου και επιτηδείου προς παραγωγήν ποικίλων και εκλεκτών προϊόντων 

οπότε εισαγοµένης της επιστηµονικής καλλιέργειας του εδάφους η νήσος δύναται να 
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µεταβληθή εις αληθή παράδεισον. Ωσαύτως ναυτική σχολή δι’ εµποροπλοιάρχους είνε 

ιδιαιτέρα χρήσιµος. Η ναυτιλία έσται ο µέγας πλούτος της Κρήτης, η θέσις προσφορωτάτη 

προς ναυτικήν εκµετάλευσιν της τε Ασίας και Αφρικής. Επίσης πρακτικαί εµπορικαί και 

βιοµηχανικαί σχολαί εν οις θα διδάσκονται αι πρακτικαί επιστήµαι εµπορικαί γνώσεις το 

εµπορικόν δίκαιον η εµπορική γεωγραφία αι πλουτολογικαί γνώσεις, η βιοµηχανική 

χηµεία, η εµπορική και η εφαρµοζοµένη εις τας τέχνας. Εν πρότυπον διδασκαλείον προς 

παρασκευήν και µόρφωσιν διδασκάλων είναι αναγκαίον (περί τούτου εγένετο σκέψις και 

εν τω παρελθόντι να συσταθή εις Μεραµβέλλον όπερ ανελάµβανε και τινας υποχρεώσεις 

προς τούτο). Ωσαύτως δε και ιερατική σχολή αποβή χρησιµωτάτη. 

Πρώτιστος επίσης ανάγκη και η σύστασις πολυτεχνικής σχολής εν η να 

διδάσκωνται και αι κυριώτεραι τέχναι. Εις όλας τας σχολάς δέον να καλλιεργούνται αι 

χρησιµώτεραι ξέναι γλώσσαι. Προς ίδρυσιν και συντήρησιν τούτων θα χρησιµεύσωσιν ως 

βάσις αι εκλαϊκευθείσα από του 1865 εν Κρήτη πλούσια Μοναί καταλληλοτέρου 

µεταρρυθµιζόµεναι, γενικώτεραι καθιστάµεναι και τα υπό µίαν και αδιαίρετον διεύθυνσις 

του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως υπαγόµενα 

κληροδοτήµατα. Επίσης εκ 500 περίπου φράγκων του εκ Λασιθίου Καµπάνη προ πολλού 

προς σύστασιν πολυτεχνικής σχολής εν Λασιθίω θέλει χρησιµεύσει προς τούτο. Τα λοιπά 

θα συµπληρώσει ο προϋπολογισµός»
553

.  

Στην ίδια έκθεση ο Στ. Παπαδάκης εισηγήθηκε την τροποποίηση του 

φορολογικού συστήµατος ώστε ο γεωργός να «ενθαρρυνθή προς την καλλιέργειαν της 

γης και να πολλαπλασιασθή η παραγωγή». Ο Παπαδάκης στο σηµείο αυτό αναγνώρισε 

ότι η τροποποίηση αυτή «αντιβαίνει εις τα συµφέροντα τινών και των µεγάλων 

κτηµατιών οίτινες και κατεπολέµησαν αυτήν πάντοτε και εµαταίωσαν δια της εξουσίας». 

Με την µεταβολή, λοιπόν, των πολιτικών και οικονοµικών δεδοµένων οι 

κάτοικοι της περιοχής υποχρεώθηκαν να µεταβληθούν σε εγγράµµατους, σε όλο και πιο 

εξατοµικευµένα πλάσµατα µιας κοινωνίας σχηµατισµένης από άτοµα. Η παιδική ηλικία 

βρέθηκε στο κέντρο µιας συλλογικής φαντασίωσης που ορίζονταν σε χρόνο µέλλοντα. 

Στα παιδιά άρχισε να εναποτίθενται οι ελπίδες της κοινωνίας και αυτές τις ελπίδες 

κλήθηκε να εκπληρώσει η εκπαίδευση. Στην περιοχή, λοιπόν, του Λασιθίου αλλά και σε 

ολόκληρη την Κρήτη εκδηλώθηκαν σηµαντικές κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές 
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αλλαγές, διαµορφώθηκε όµως και µια ξεχωριστή πραγµατικότητα στην οποία 

ενσωµατώνονταν πολλές αντιφάσεις.  

 Με την πολιτικοποίησή της η εκπαίδευση άρχισε να γίνεται µια καθαρά 

διοικητική και νοµική δραστηριότητα προς εκπλήρωση κρατικών λειτουργιών µε σκοπό 

να οδηγήσει τους πολίτες σε µια προκαθορισµένη πολιτική συµπεριφορά. Για την 

κατάκτηση και αναδιάρθρωση του σχολικού συστήµατος κρίθηκε απαραίτητη η 

κρατική χρηµατοδότηση των σχολείων και η ένταξη του διδακτικού προσωπικού στον 

διοικητικό τοµέα. Χαρακτηριστικό της σηµασίας που αποδόθηκε στην εκπαίδευση ήταν 

το γεγονός ότι η Ανωτέρα ∆ιεύθυνση της Παιδείας ήταν µία από τις πέντε ∆ιευθύνσεις 

(Υπουργεία) οι οποίες συνιστούσαν τη δοµή της Κρητικής Πολιτείας. Οι άλλες 

τέσσερις ∆ιευθύνσεις ήταν : Η Ανωτέρα ∆/νση επί της ∆ικαιοσύνης, Η Ανωτέρα ∆/νση 

επί των Εσωτερικών, Η Ανωτέρα ∆/νση επί της Συγκοινωνίας και της ∆ηµοσίας 

Ασφάλειας και Η Ανωτέρα ∆/νση επί των Οικονοµικών. Οικονοµία, παιδεία, 

δικαιοσύνη και ασφάλεια ήταν ό,τι συνιστούσε την περίοδο εκείνη το αστικό κράτος 

στην Ευρώπη και στην Κρήτη. Λίγο αργότερα, το 1901, εισήχθη νοµοσχέδιο στην 

Βουλή µε βάση το οποίο οι Ανώτερες ∆ιευθύνσεις περιορίστηκαν σε τρεις: η των 

Οικονοµικών, των Εσωτερικών και της Συγκοινωνίας, της ∆ικαιοσύνης, ∆ηµοσίας 

Ασφαλείας και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων. Χαρακτηριστικό 

της νέας θέασης των πραγµάτων ήταν η σύζευξη της εκπαίδευσης µε την δικαιοσύνη 

και η πρόταση για την απαλοιφή των λέξεων «και των Θρησκευµάτων» καθώς όπως 

ανέφερε στην εισήγηση του ο βουλευτής Εµµ. Πολυχρονίδης: «εις µεν την ∆ικαιοσύνην 

και Εκπαίδευσιν έχοµεν εκπαίδευσιν, διότι αυτή η διεύθυνσις θα φροντίζη περί της ηθικής 

διαπαιδαγωγήσεως του πολίτου και κατόπιν και δια της τιµωρίας αυτού αν περεκτρέπηται 

[…] απαλασσόµεθα δε και από τους άλλους τίτλους τους πολλούς, διότι είναι πολύ 

σχοινοτενείς. Λοιπόν έχοµεν 1) των Οικονοµικών, 2) των Εσωτερικών, και 3) της 

∆ικαιοσύνης και της ∆ηµ. Εκπαιδεύσεως. Πρόεδρος: […] επειδή κύριοι η δηµοσία 

εκπαίδευσις είναι πολύ σπουδαίος κλάδος και η περισσοτέρα εργασία θα ανήκη εις τον 

Σύµβουλον της εκπαιδεύσεως, διότι είναι 530 τα σχολεία, προτείνω να προηγηθή ο τίτλος 

της Εκπαιδεύσεως: Της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και της ∆ικαιοσύνης. Εµµ. 

Πολυχρονίδης: Μάλιστα. Άλλως τε η δηµοσία εκπαίδευσις παίρνει τον πολίτην µικρόν και 

η ∆ικαιοσύνη έρχεται κατόπιν. Εν άλλο. Νοµίζω περιττόν να είπωµεν: «και των 

Θρησκευτικών», διότι κατόπιν εις τας λεπτοµερείας δυνάµεθα να είπωµεν ότι εις αυτήν 
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την ∆ιεύθυνσιν υπάγονται και αυτά»
554

. Η παρέµβαση, λοιπόν, της Κρητικής Πολιτείας 

στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποδοθεί αρχικά τόσο στη ζήτηση για νέες δεξιότητες 

όσο και στην  προϊούσα κρίση στη δηµόσια τάξη της εποχής. Η σηµασία της 

εκπαίδευσης θεωρήθηκε σηµαντική αφού υπήρχε ανάγκη να ενσωµατωθούν σε µια νέα 

πολιτειακή κατάσταση άνθρωποι οι οποίοι µέχρι τότε ζούσαν κάτω από ένα άλλο 

χαλαρό καθεστώς. Οι δυνάµεις που µπλέχθηκαν πρωτίστως στην συστηµατοποίηση της 

εκπαίδευσης ήταν κυρίως πολιτικές και κοινωνικές και έµµεσα οικονοµικές.  

Στο σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας υπήρχε ήδη διατυπωµένη η αστική 

αντίληψη για το εκπαιδευτικό σύστηµα. Σκοπός του ∆ηµοτικού Σχολείου εκτός από την 

θρησκευτική, ηθική και εθνική διαπαιδαγώγηση ήταν η µετάδοση πρακτικών γνώσεων 

και η ιδεολογική διαπαιδαγώγηση. Η Κρητική Πολιτεία αποφάσισε να στηρίξει το 

εκπαιδευτικό της σύστηµα στην επιστήµη έχοντας την πεποίθηση ότι «µεγάλα κατορθοί 

µόνον η µετά λόγου ανατροφή η στηριζόµενη επί των αρχών της φυσιολογίας, της 

ψυχολογίας και της ηθικής»
555

. Έτσι, «ρητή του συντάγµατος διάταξις ώρισεν 

υποχρεωτικήν την δηµοτικήν εκπαίδευσιν και δωρεάν παρεχοµένην. Επί της βάσεως 

ταύτης έπρεπε να στηριχθή το εκπαιδευτικόν οικοδόµηµα καθοριζοµένου του τρόπου καθ’ 

ον έµελλε να επιτευχθή το υποχρεωτικόν της φοιτήσεως και ιδρυοµένων όσον το δυνατόν 

περισσοτέρων δηµοτικών σχολείων ώστε να είναι προσιτή εις τον λαόν η εκπαίδευσις και 

τα εκ ταύτης απορρέοντα αγαθά»
556

. Σύµφωνα µε το άρθρο 21 «Η εκπαίδευσις είνε 

ελευθέρα, αρκεί ν’ ασκήται υπό προσώπων κεκτηµένων την υπό του νόµου οριζοµένην 

ικανότητα και χρηστότητα, υπό την επίβλεψιν δε της αρµοδίας αρχής, όσον αφορά τα 

χρηστά ήθη, την δηµοσίαν τάξιν και το σέβας προς τους νόµους της Πολιτείας. Η 

υποχρεωτική εκπαίδευσις είνε υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν»
557

. 

Με την ανάληψη λοιπόν της εκπαίδευσης από την Κρητική Πολιτεία, άρχισε να 

διαφαίνεται πια καθαρά ο αστικός χαρακτήρας της Κρητικής Πολιτείας και στον τοµέα 

της εκπαίδευσης. Ο χαρακτήρας αυτός εδραιώθηκε ακόµη περισσότερο µε την ψήφιση 

του ∆ιατάγµατος «Περί νεωτέρων γλωσσών»
558

 και την εισαγωγή της διδασκαλίας του 

µαθήµατος «Καθήκοντα και δικαιώµατα του συνταγµατικού πολίτου» το οποίο 
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διδασκόταν στην Γ΄ και την ∆΄ τάξη των ∆ηµοτικών Σχολείων σύµφωνα µε το 

αναλυτικό πρόγραµµα που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κρητικής 

Πολιτείας το 1900. Ως διδακτικό βιβλίο εγκρίθηκε το δίτοµο έργο του ∆. 

Παπαγρηγορίου που είχε αντίστοιχα περιεχόµενα: Α) Ο άνθρωπος, ήτοι καθήκοντα και 

δικαιώµατα του ανθρώπου. Προς χρήσιν των µαθητών της Γ ΄τάξεως των ∆ηµοτικών 

Σχολείων. Β) Ο πολίτης, ήτοι καθήκοντα και δικαιώµατα του πολίτου. Προς χρήσιν των 

µαθητών της ∆΄ τάξεως των ∆ηµοτικών Σχολείων».  Από την αρµόδια για την επιλογή 

των βιβλίων επιτροπή απορρίφθηκε το άλλο κατατεθέν βιβλίο του ∆. Βουτετάκη µε 

τίτλο «Εγχειρίδιο περί των καθηκόντων του ανθρώπου προς εαυτόν, προς Θεόν, προς 

κοινωνίαν και προς πολιτείαν». Αναφορικά µε το περιεχόµενο του βιβλίου του 

Παπαγρηγορίου ήταν εµφανή η προσπάθεια εισαγωγής στην Κρητική εκπαίδευση της 

δυτικής θρησκευτικότητας. Στην αίτηση έγκρισης άλλωστε που υπέβαλλε ο ίδιος ο 

Παπαγρηγορίου ανέφερε ότι «εις την σύνταξιν του προκειµένου έργου ως βάσιν έλαβον 

τα βιβλιάρια του Γάλλου καθηγητού Leopld Mabilleau, Morale και Instruction Civique 

το οποίο και προσηρµόσθη εις τας ανάγκας του ελληνόπαιδος µεν καθόλου, αλλά ιδία του 

Κρητός». Ταυτισµένη λοιπόν µε τα κινήµατα του «δυτικού ∆ιαφωτισµού, τον 

ορθολογισµό και τον ευσεβισµό, που εκδηλώθηκε τον 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα στη ∆ύση, η νέα 

εκπαιδευτική πολιτική πρόβαλλε τα δυτικά πρότυπα του πολίτη και του χριστιανού»
559

.  

 Ο αγώνας, όµως,  για το σχολείο υπό την ευθύνη της Κρητικής Πολιτείας ήταν 

µάλλον αγώνας πολιτικός παρά επίθεση εναντίον της Εκκλησίας και των ∆ήµων οι 

οποίου ήλεγχαν πριν το εκπαιδευτικό σύστηµα. Η Εκκλησία και οι ∆ήµοι άλλωστε 

συνέχισαν να ασκούν ακόµη µεγάλη επιρροή σε µια περιοχή όπου ο όγκος των 

αγροτικών πληθυσµών παρέµενε µεγάλος. Απέναντι, όµως, στην παραδοσιακή άποψη 

για την εκπαίδευση η νεοσύστατη Κρητική Πολιτεία αντιπαρέθεσε την επιστήµη, την 

πρόοδο, τον διαφωτισµό. Έτσι, η Κρητική Πολιτεία αφαίρεσε σταδιακά την 

αρµοδιότητα της εκπαίδευσης από την Εκκλησία και τους ∆ήµους. Ο 19ος αιώνας 

σηµατοδότησε, άλλωστε, στο επίπεδο της παιδείας στην ∆ύση το θρίαµβο της κοσµικής 

παιδείας µε τον ολοκληρωτικό παραµερισµό της Εκκλησίας και των αυτοδιοικητικών 

θεσµών. Η παιδεία αυτή προέκυψε στη ∆ύση µέσα από τη διαλεκτική σχέση των 
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διανοητών µε την κοινωνία, ήταν «η συνάρτηση της θύραθεν ιδεολογίας και των 

κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών αλλαγών»
560

. 

Έτσι, στην Κρητική Πολιτείας ο αγώνας διεξήχθει ανάµεσα σε δύο πόλους. Ο 

ένας ήταν το παλαιό κοινωνικό-οικονοµικό και πολιτικό µπλοκ και ο άλλος η 

διαµορφούµενη αστική τάξη. Η Εκκλησία η οποία παρέµενε στο πρώτο µπλοκ είχε 

εδραιώσει τη θέση της σαν ο µόνος συµπαγής θεσµός κατά τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας. Από την άλλη οι έµποροι που αποτελούσαν την αστική τάξη της εποχής 

αναδύθηκαν µέσα από την εξέλιξη των πολιτικών και των οικονοµικών θεσµών. Η 

Εκκλησία όµως παρέµενε πάντα συντηρητική φοβούµενη τους νεωτερισµούς της ∆ύσης 

και η εκπαίδευση την οποία παρείχε θεωρούνταν ότι γινόταν όλο και πιο συντηρητική 

έχοντας µάλιστα ελάχιστη σχέση µε τις ανάγκες της οικονοµίας. Η νεοσύστατη 

Κρητική Πολιτεία αποφάσισε, όµως, να εκσυγχρονίσει την οικονοµία και την παιδεία.  

Από την Κρητική Πολιτεία υιοθετήθηκε, έτσι, ένα εξελικτικό σχήµα σύµφωνα 

µε το οποίο το πιο επείγον καθήκον της ήταν ο εκσυγχρονισµός, ο οποίος συµβάδιζε µε 

την προβολή νέων πολιτικών και κοινωνικών ιδανικών όπως η δικαιοσύνη, η µόρφωση, 

τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη, η ασφάλεια κ.λ.π. Η Κρητική Πολιτεία 

κάτω από την κατάσταση στασιµότητας που επικρατούσε στο εσωτερικό του νησιού και 

κάτω από τις επιρροές της ∆ύσης αµφισβήτησε την παλιά κατάσταση, επικαλέστηκε την 

αστικού τύπου δηµοκρατία και ενστερνίστηκε την ιδέα της προόδου µέσω της 

ανάπτυξης ενός κεντρικά ελεγχόµενου και οµοιόµορφου για όλο το νησί εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Έτσι, η εκπαίδευση ως προνοµιούχος χώρος διαµόρφωσης της ανθρώπινης 

συνείδησης απετέλεσε κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας ένα κεντρικά 

ελεγχόµενο πεδίο αναπόδραστης ιδεολογικής, πολιτικής και κοινωνικής παρέµβασης 

για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, την βελτίωση της παραγωγικότητας, της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. Σύµφωνα, άλλωστε, και µε τον Α. 

Μιχελιδάκη: «Η ελευθερία η οποία εσχάτως µας επεσκέφθη έχει δύο καλλίστας συνοδούς 

και συντρόφους, την παιδίαν αφ’ ενός και την κοινωνικήν πρόοδον αφ’ ετέρου. Και η µεν 

παιδεία θα µορφώση το πρώτον ήµισυ των ανθρώπων, το ευγενέστερον, η δε κοινωνική 

πρόοδος θα σκορπίση τα αγαθά της εις πάσας τα κοινωνικάς τάξεις […] λοιπόν εις δύο 

πράγµατα πρέπει η νεαρά Κρητική Πολιτεία να αφιερώση πάσαν την προσοχήν της, εις το 
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να µορφώση πνευµατικώς τον άνθρωπον και εις το να καταστήση αυτόν ευτυχή δια του 

πλούτου, να τον εξανθρωπίση και να τον πλουτίση»
561

.  

Ας σηµειωθεί ότι για την εκπαίδευση η Κρητική Πολιτεία διέθετε σχεδόν το 1/5 

του προϋπολογισµού της. Αν και το νεοσύστατο κράτος είχε τεράστιες ανάγκες καθώς 

οικοδοµήθηκε πάνω στα ερείπια των επαναστάσεων όµως δεν δίσταζε να διαθέτει ένα 

σηµαντικό ποσοστό από τα έσοδα του για την εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

στον πρώτο προϋπολογισµό του 1899 για την εκπαίδευση διατέθηκαν 913270 δρχ. για 

την δικαιοσύνη 729300 για την οργάνωση του κράτους 1230960 για την ασφάλεια και 

τις συγκοινωνίες 1382240 ενώ για την ∆/νση Οικονοµικών 1018348
 562

. Με τα χρήµατα 

αυτά συντηρήθηκε ένα εκτεταµένο σχολικό δίκτυο. 

 

1.1.3. ∆ιοργανισµός της εκπαίδευσης 

 

Μελετώντας κανείς τον πρώτο περί της παιδείας οργανισµό του 1899 θα 

διαπιστώσει πως µέσα από το πλέγµα των προσανατολισµών που έθετε τοποθέτησε σε 

υγιέστερες βάσεις το εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο θεωρήθηκε ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για την κοινωνική άνοδο και την προκοπή του νησιού και επιπλέον 

επιδίωξε τον περιορισµό του σχολαστικισµού και της ηµιµάθειας ενώ σε επίπεδο 

προσδοκιών και αναζητήσεων στόχος ήταν το σχολείο να παρέχει γνώσεις και 

δεξιότητες που θα έδιναν στους µαθητές των χαµηλότερων κυρίως κοινωνικών 

στρωµάτων την δυνατότητα να ενταχθούν στην κοινωνική και την οικονοµικο-

επαγγελµατική ζωή.  

 

1.1.3.1 ∆ιάρθρωση της εκπαίδευσης  

 

Η εκπαίδευση µε βάση το ∆ιάταγµα 42 «περί Οργανισµού της ∆ηµοσίας 

Εκπαιδεύσεως»
563

 διαρθρώθηκε σε Κατώτερη ή ∆ηµοτική και σε Μέση ή Γυµνασιακή. 

Τη ∆ηµοτική εκπαίδευση την αποτελούσαν: τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία υπό την εποπτεία 

του κράτους, τα ∆ηµοτικά Σχολεία µε τέσσερις ενιαύσιες τάξεις τα οποία ανάλογα µε 
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τον αριθµό των δασκάλων καλούνταν µονοτάξια, διτάξια, τριτάξια, τετρατάξια, και 

επτατάξια, τα Ανώτερα ∆ηµοτικά ή Ανώτερα Παρθεναγωγεία και τα 

Γραµµατοδιδασκαλεία. Τα Γραµµατοδιδασκαλεία ιδρύονταν εκεί που ο αριθµός των 

µαθητών ήταν από 20-30 και δεν εξέδιδαν απολυτήρια.  

Στη Μέση εκπαίδευση ανήκαν τα «εξ επτά τάξεων» αποτελούµενα Γυµνάσια στα 

οποία η πρώτη τάξη εκκαλείτο κατώτερη, η δε εβδόµη ανώτερη. Η πρώτη κυβέρνηση 

συγχώνευσε στα δύο φιλολογικά Γυµνάσια τα τέως Ελληνικά Σχολεία κάνοντάς τα 

επτατάξια. Επίσης, στην Μέση Εκπαίδευση ανήκαν τα Προγυµνάσια µε τις τρεις 

κατώτερες τάξεις των Γυµνασίων και τα Παιδαγωγικά Τµήµατα που προστέθηκαν από 

την 5
η
 τάξη σε κάθε Γυµνάσιο και διαρκούσαν τρία έτη και ένα εξάµηνο για την 

εξάσκηση των δασκάλων της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
564

. Σύµφωνα µε τον Α. 

Μιχελιδάκη η λειτουργία των Γυµνασίων ήταν εντελώς απαραίτητη προκειµένου οι 

Κρήτες ακόµη και µετά την Ένωση µε την Ελλάδα να διατηρήσουν την ατοµικότητα 

τους και να βρεθούν «παρασκευασµένοι ώστε να µην απορρροφηθώµεν αν έχωµεν 

ανθρώπους ειδικούς προς πάντα. Ο δεύτερος λόγος διατήρισης των Γυµνασίων ήταν 

προκειµένου να φοιτώσιν εις αυτά οι παίδες της µεσαίας τάξεως οι οποίοι συνετέλεσαν τα 

µέγιστα υπέρ του νυν καθεστώτος»
565

. Τα γυµνάσια αυτά, η Ελληνική Κυβέρνηση τα 

αναγνώρισε ως ισότιµα µε τα δικά της και οι απόφοιτοί τους εγγράφονταν στο Εθνικό 

Πανεπιστήµιο. 

Η φοίτηση ήταν υποχρεωτική από το 6
ο
 µέχρι και το 9

ο
 έτος. H θέσπιση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης αύξησε το µαθητικό δυναµικό κατά 10% σύµφωνα µε τους 

επίσηµους υπολογισµούς
566

. Αξίζει να επισηµανθεί εδώ η σηµασία για την τοπική 

κοινωνία της καθιέρωσης του υποχρεωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, ο οποίος 

βέβαια προΰπήρχε της Κρητικής Πολιτείας αλλά µετά το 1899 θεσµοθετήθηκε εκ νέου 

µέσα σε διαφορετικά πλαίσια. Η σύνδεση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε την 

οικογένεια µέσω νοµικών ρυθµίσεων συνοδεύτηκε από την σταδιακή απαγόρευση της 

παιδικής εργασίας. Η απαγόρευση αυτή αποδόµησε σε σηµαντικό βαθµό τις δεδοµένες 

συνθήκες παραγωγής µε βάση τις οποίες τα παιδιά ήταν σηµαντικός παραγωγικός 

                                           
564

 Βλ. Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Νόµος περί Οργανισµού ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, 

αριθµ. 86, εν Χανίοις τη 2 Οκτωβρίου 1899. 
565

Βλπ. Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Εστενογραφηµένα Πρακτικά τςη Βουλής, περίοδος 

Α΄, συνεδρία ΜΘ΄.  
566

 Βλπ. Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Εστενογραφηµένα Πρακτικά της Βουλής των 

Κρητών, τεύχ. ∆΄, περίοδ. Β΄, Συνεδρίασις ΙΒ΄, 5/3/1903.  
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παράγοντας. Μέσα από την επιβολή προστίµων, η απουσία και ιδίως η αδικαιολόγητη 

καθώς µάλιστα δηµοσιοποιούταν µε τις αποφάσεις του επιθεωρητή, άρχισε να 

υποβαστάζει µια νέα ιδεολογία περί παθολογίας της οικογένειας επειδή φανέρωνε είτε 

την αδυναµία της να επιτηρήσει και να ελέγξει το παιδί είτε την ελλιπή φροντίδα και 

προσοχή και την αντίστοιχη υπεροχή του ∆ηµοσίου και του Κράτους σ’ αυτόν τον 

τοµέα
567

.  

1.1.3.2 Σκοποί του εκπαιδευτικού συστήµατος 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Οργανισµού: «Εν τοις νηπιαγωγείοις επιδιώκεται 

η σωµατική και πνευµατική ανάπτυξις παίδων, ούπω συµπληρωσάντων το πέµπτον της 

ηλικίας έτος, δια παιδιών, ασµατίων, ασκήσεων του σώµατος και των αισθητηρίων και 

δια καταλλήλων συνδιαλέξεων ή διηγήσεων, αποκλειοµένης πάσης σχολικής 

διδασκαλίας». Κατά το άρθρο 7: «η δηµοτική εκπαίδευσις σκοπόν έχει, δια διδασκαλίας, 

ασκήσεως και αγωγής αρµονικώς αναπτύσσουσα τας τε σωµατικάς και ψυχικάς δυνάµεις, 

να παρέχη τοις δι’ αυτής παιδευοµένοις τας βάσεις θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής 

                                           
567

 «Αρχής γενοµένης από του Ιανουαρίου» ανέφερε σε εγκύκλιο του ο Νοµαρχιακός Επιθεωρητής 

Λασιθίου προς του δασκάλους, «θα υποβάλητε ηµίν εις τριπλούν καταστάσεις γονέων µη φοιτώντων 

µαθητών προς επιβολήν προστίµου και πίνακα εις διπλούν των γονέων των µη φοιτώντων µαθητών µε τας 

εξής στήλας: 1) αύξων αριθµός, 2) ονοµατεπόνυµον γονέος,3) τόπος κατοικίας), 4) ονόµα µαθητού,5) 

ηλικία µαθητού, 6) τάξις εις ην φοιτά και 7) παραητηρίσεις». 

 Η θέσπιση όµως της υποχρεωτικής εκπαίδευσης δηµιούργησε πρακτικά προβλήµατα στην λειτουργία 

των σχολείων από την πρώτη χρονιά της εφαρµογής της, όπως προκύπτει από έγγραφο του ίδιου του 

Νοµαρχιακού Επιθεωρητή Λασιθίου προς τον Γενικό Επιεθωρητή της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως: 

«διδάσκαλοι τινες και διδασκάλισσαι του ηµετέρου Νοµού έστειλαν καταγγελίας κατά γονέων µη 

προσαγαγόντων ακόµη τα τέκνα των καίτοι υπόχρεοι εις τα σχολεία. Εννοείται ότι πάντα ταύτα ήνε εντελώς 

αναλφάβητα, σηµειωτέον δε ότι των πλείστων τούτων οι γονείς προσπαθούν να απαλλάξωσι τα τέκνα των 

της υποχρεωτικής φοιτήσεως προσάγοντες πιστοποιητικά υπογεγραµµένα υπό των ιερέων και των 

προκρίτων, ενίοτε και υπό του ειδικού παρέδρου των χωρίων των, δι’ων άλλων µεν η ηλικία πιστοποιείται 

κατωτέρα της νοµίµου, άλλων δε υπερβαίνουσα την νόµιµον. 

Εις όλα δε τα σχολεία τα οποία ο ίδιος κατ’εντολήν υµών επιθεώρησα µεταξύ των πολλών άλλων 

παρετήρησα και το εξής άτοπον: πάντες οι διδάσκαλοι των ειρηµένων σχολείων έχουσι υποδιηρηµένην την 

Α΄ τάξιν εις πολυάριθµα τµήµατα και εις µεν το Αον, το Βον και το Γον τµήµα έχουσι κατατάξη τους 

εγκαίρως προσελθόντας µαθητάς της Αης τάξεως ληφθήσης υπ’όψη της µικράς µεταξύ αυτών 

παρατηρηθείσης διαφοράς γνώσεων, εις δε τα λοιπά τµήµατα τα οποία είναι τόσα περίπου κατά τον 

αριθµόν όσοι ήνε οι λοιποί µαθηταί της Αης τάξεως, αναγκάσθησαν να κατατάσσουν τους κατά καιρούς 

προσερχοµένους µαθητάς. Ευνόητον ότι αι τοιαύται υποδιαιρέσεις παρακωλύουσι την πρόοδο του σχολείου 

χωρίς να ωφελώνται τουλάχιστον εκείνοι χάριν των οποίων γίνονται. 

Ήδη εάν ζητήσωµεν να υποχρεώσωµεν τους καταγγελλοµένους σήµερον γονείς να προσαγάγωσιν εις τα 

σχολεία τα τέκνα των κατά το κρατούν ενταύθα σύστηµα, θα κατορθώσωµεν µεν τούτο, εννοήται µετά 

πάροδον ενός τουλάχιστον µηνός, θα συντελέσωµεν όµως εις το να αυξηθή το κακόν το οποίον ανωτέρω 

αναφέροµεν και το οποίον φρονούµεν ότι είνε γενικόν προς µεγάλην βλάβην των εγκαίρως προσελθόντων 

µαθητών,δι’ αναξίαν δε λόγου ωφέλεια των τοσούτον παρακαίρως προσερχοµένων 

Παρακαλώ λοιπόν να µας διαβιβάσητε τάχιστα την επί του προκειµένου γνώµην υµών δια τα περαιτέρω». 
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µορφώσεως και να µεταδίδη αυτοίς τας παντί ανθρώπω αναγκαίας γνώσεις και 

δεξιότητας, ώστε να καθιστά αυτούς πολίτας χρηστούς και επιτηδείους εις τον πρακτικόν 

βίον». 

Έτσι, λοιπόν, «καίτοι το δηµοτικόν σχολείον έχει και πρέπει να έχη γενικής 

µορφώσεως χαρακτήρα παρέχον τας παντί ανθρώπω αναγκαίας γνώσεις, όµως ή Κρητική 

Πολιτεία έκρινε αναγκαίον και εν αυτή τη στοιχειώδει εκπαιδεύσει να δοθή διεύθυνσίς τις 

εις πρακτικωτέραν δια τον βίον µόρφωσιν»
568

. Ο πρακτικότερος σε σχέση µε την 

προηγούµενη περίοδο χαρακτήρα της δηµοτικής εκπαίδευσης προκύπτει και από το 

άρθρο 15 το οποίο καθόριζε τα διδασκόµενα µαθήµατα: Θρησκευτικά, Νέα ελληνική 

γλώσσα, Πρακτική αριθµητική, Στοιχειώδη γεωµετρία, Ιστορία και µάλιστα η Ελληνική 

εκτενέστερον δε της Κρήτης, Γεωγραφία εκτενέστερον της Κρήτης και των άλλων 

ελληνικών χωρών, Φυσική Ιστορία, Ιχνογραφία, Ωδική, Γυµναστική, Γεωπονικαί 

εργασίαι και τεχνικαί, δια τα θήλεα Χειροτεχνήµατα
569

. 

Τα Ανώτερα ∆ηµοτικά Σχολεία και Παρθεναγωγεία, σύµφωνα µε το άρθρο 14, 

είχαν σαν σκοπό «να παρέχωσι ευρυτέραν και πρακτικωτέρα µόρφωσιν της παρεχοµένης 

εν τοις ∆ηµοτικοίς Σχολείοις». . Σε αντιστοιχία µε το ανώτερα ∆ηµοτικά Σχολεία, στα 

Ανώτερα Παρθεναγωγεία «πλην των άλλων µαθηµάτων εδιδάσκοντο προσέτι αι 

µαθήτριαι ανθοκοµίαν, σηροτροφίαν και εργόχειρα, προσέτι δε οικιακήν οικονοµίαν, 

µαγειρικήν και οικιακήν παιδαγωγικήν». 

Σκοπός του Γυµνασίου κατά το άρθρο 67 ήταν: «δια της σπουδής µάλιστα µεν 

των εγκρίτων γλωσσών της αρχαιότητος και της ιστορίας, είτα δε και των µαθηµατικών 

και φυσικών µαθηµάτων, να παρέχη τοις εν αυτώ παιδευοµένοις υψηλοτέραν και 

                                           
568

 Κρητική Πολιτεία, Η εν Κρήτη εκπαίδευσις, Εν Χανίοις εκ του τυπογραφείου της Κρητικής Πολιτείας 

1904 
569

 Από έκθεση του Νοµαρχιακού Επιθεωρητή Λασιθίου προκύπτουν και τα διδακτικά εγχειρίδια που 

χρησιµοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο καθώς και το κόστος τους: «Αλφαβητάριον 1. Α. Κοκκινάκη εις εν 

τεύχος (λεπτά 20), Αναγνωσµατάριον Χ. Παπαµάρκου δια την Β΄τάξιν (λεπτά 50), Οδύσσεια Π.Οικονόµου 

δια την Γ΄τάξιν (λεπτά 50), Αναγνωσµατάριον Χ. Παπαµάρκου δια την ∆΄τάξιν (λεπτά 75), Γραµµατική 

Π.Παυλάτου δια την Γ΄και ∆΄τάξιν (λεπτά 50), Ι. Ιστορία-Κ.∆ιαθήκη Ιγν. Μοσχάκη δια την ∆΄τάξιν (λεπτά 

30), Ι. Ιστορία-Π. ∆ιαθήκη Κοκκινάκη δια την Γ΄ταξιν (λεπτά 35), Αριθµητική Παπαδάκη δια την Α΄τάξιν 

(λεπτά 20), Αριθµητική Παπαδάκη δια την Β΄τάξιν (λεπτά 20), Αριθµητική Παπαδάκη δια την Γ΄τάξιν 

(λεπτά 20) 

Αριθµητική Π. Οικονόµου δια την ∆΄τάξιν (λεπτά 20), Γεωµετρία Κ. Παπαδάκη δια την ∆΄τάξιν (λεπτά 25), 

Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος Σκορδέλη και Κουρτίδου δια την Γ΄τάξιν (λεπτά 25), Ιστορία Νέας Ελλάδος 

Σκορδέλη και Κουρτίδου δια την Γ΄ τάξιν (λεπτά 25), Γεωγραφία ∆. Ολυµπίου δια την Γ΄και ∆΄τάξιν (λεπτά 

45), Καλλιγραφία Φραγκούλη (λεπτά 30), Ιχνογραφία Φραγκούλη (λεπτά 30), Εγχειρίδιο περί των 

καθηκόντων και δικαιωµάτων Αον τεύχος “Ο άνθρωπος” δια την Γ΄ τάξιν (λεπτά 30), Εγχειρίδον περί των 

καθηκόντων και δικαιωµάτων Βον τεύχος “ο πολίτης” δια την ∆΄ τάξιν (λεπτά 30)». 
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αρτιωτέραν γενικήν µόρφωσιν της εν τω ∆ηµοτικώ Σχολείω παρεχοµένης και να 

προπαρασκευάζη αυτούς προς την εν τω πανεπιστηµίω σπουδήν των επιστηµών».  

Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουµε το γεγονός ότι το σχολείο 

επιχειρήθηκε να συνδεθεί µε τη Γεωργία και τη γεωργική βιοµηχανία παρέχοντας 

πρακτικές γνώσεις στους µαθητές. Τον πρακτικό χαρακτήρα της ∆ηµοτικής 

Εκπαίδευσης στοιχειοθετούσε όχι µόνο το αναλυτικό πρόγραµµα των διδασκοµένων 

µαθηµάτων αλλά και η καθιέρωση την εργασίας των µαθητών σε αγροκήπια τα οποία 

είχαν προσαρτηθεί στα σχολεία
570

. Σκοπός της καλλιέργειας αυτών των αγροκηπίων 

ήταν από τη µια µεριά να µεταδοθούν στους κατοίκους νέοι τρόποι καλλιέργειας 

συµβάλλοντας έτσι στο προσανατολισµό της γεωργίας προς την κατεύθυνση της 

ανάπτυξης µιας νέας οικονοµίας της αγοράς και από την άλλη να εµπνευστούν οι µικροί 

µαθητές από τη γεωργική απασχόληση δεδοµένου ότι το νησί ήταν κατ’ εξοχήν 

γεωργική περιοχή
571

.  

                                           
570 «Ο Νοµαρχιακός Επιθεωρητής Λασηθίου 

Προς τους διδασκάλους των δηµοτικών σχολείων 

Κοινοποιούµεν  κατωτέρω το υπ’ αριθµ. 2.289 έγγραφον του επί της ∆ηµοσίας Εκαπιδεύσεως και των 

Θρησκευµάτων Συµβούλου έχων ούτως  

Οι Επιθεωρηταί κατά την πρώτην αυτών περιοδείαν εζήτησαν παρ’ εκάστης Κοινότητος χωρίου να 

παραχωρήση εις το σχολείον αγρόν τινα ή κήπον, εις τον οποίον να ασκώνται οι µαθηταί εν γεωργικαίς 

εργασίαις, την υποχρέωσιν δε ταύτην επιβάλλει ρητώς και ο περί παιδείας Νοµος δια του άρθρου 47. 

Επειδή η Ανωτέρα ∆ιεύθυνσις των Οικονοµικών πρόκειται να διανείµη κατά τον προσεχή Φεβρουάριον 

διάφορα είδη σπόρων εις τα σχολεία των επαρχιών να καλλιεργηθώσιν εν τοις σχολικοίς τούτοις 

αγροκηπίοις, πρέπει από τούδε να γίνωσιν αι απαιτούµεναι προκαταρκτικαί εργασίαι, ώστε να είναι 

παρεσκευασµένον το έδαφος όταν θα έλθη η κατάλληλος ώρα της σποράς. Είναι όµως ανάγκη να 

γνωρίζωµεν προ της αποστολής των σπόρων εις ποία χωρία υπάρχουσιν ήδη παραχωρηµένα τοιαύτα 

αγροκήπια, ποίας εκτάσεως είναι και δια ποίου είδους καλλιέργειαν είναι κατάλληλα. Τας πληροφορίας 

ταύτας παραγγέλλεσθε να δώσητε πάντες εις τους πτυχιούχους διδασκάλους οι οποίοι θα διευθύνουν τας 

προκαταρκτικάς ασκήσεις κατά τα Χριστούγεννα, δηλούντες και τους λόγους δι’ ους τυχόν Κοινότητες τινες 

δεν παρεχώρησαν ακόµη το αγροκήπιον εις το σχολείον, ίνα ενεργηθώσι τα δέοντα. 

Εν Χαλέπα τη 29 ∆εκεµβρίου 1899.  

Ο επί της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων Σύµβουλος. 

Ν. Γιαµαλάκης». 

 
571

 Το ενδιαφέρον της Κρητικής Πολιτείας «δια τον πλουτισµόν των αγροτικών πληθυσµών της Κρήτης» 

µε την «ανάπτυξιν της σηροτροφίας» και τον ρόλο που αναµένονταν να διαδραµατίσει το εκπαιδευτικό 

σύστηµα στο σηµείο αυτό εκδηλώθηκε από πολύ νωρίς όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του ∆ιευθυντή 

του Γεωργικού Τµήµατος στις 17 Μαίου 1900 προς τους «κ. δηµοδιδασκάλους» η οποία κοινοποιήθηκε 

και σε όλα τα σχολεία του Ν. Λασιθίου. Με την εγκύκλιο αυτή ο ∆ιευθυντής του Γεωργικού Τµήµατος 

προέτρεπε να «δοθή η δέουσα ώθησις προς παραγωγήν µορεοδένδρων, της πρώτης ταύτης ύλης της 

σηροτροφίας». Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρονταν, επίσης, ότι «προ πολλού απεστάλη και υµίν ποσόν τι του 

σπόρου τούτου δια τας ανάγκας του κηπαρίου του υφ’υµάς σχολείου. Ήδη σας παρακαλούµεν αµελητεί να 

γνωρίσητε ηµίν απ’ευθείας εάν εγκαίρως ελάβατε µορεόσπορον εάν εσπείρατε τούτον, και εν εναντία 

περιπτώσει δια ποιον λόγον δεν εσπάρη. Εάν ο σπαρείς σπόρος εφύτρωσε και επί πόσων τετραγωνικών 

µέτρων και ει δυνατόν κατά προσέγγισιν πόσα φυτά υπολογίζετε ότι θα δυνηθήτε να µεταφυτεύσητε.[...]», 

πηγή: Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, αριθµ. 22/20-5-1900. 
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Με βάση το νοµοθετικό πλαίσιο του ∆ιοργανισµού, άρχισε να εξαπλώνεται 

ραγδαία η ∆ηµοτική Εκπαίδευση ακόµη και στους πιο µικρούς οικισµούς και να 

περιορίζεται η Μέση. Η Κρητική Πολιτεία µε το εκτεταµένο σχολικό δίκτυο που 

συντηρούσε δίκαια καυχιόταν ότι «έχωµεν αναλογίαν 11-29 µαθητές επί 100 κατοίκων. 

Η Πολιτεία ηµών προηγείται όχι µόνον των Βαλκανικών κρατών και της Ελλάδος 

(αναλογία επί 100 κατοίκων 6,02 µαθητές) αλλά και πολλών ευρωπαϊκών αριθµούντων 

εκατονταετηρρίδος ελεύθερον βίον»
572

.  

                                                                                                                            
 
572

 Η ζήτηση της εκπαίδευσης ήταν µεγάλη ακόµη και από τους κατοίκους των πιο µικρών οικισµών. 

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή «των προκρίτων των µετοχίων Αορίου, του ∆ήµου Χουµεριάκου της 

επαρχίας Μεραµβέλλου ήτοι Αρκουδά, Γαιδούρου, Αµυγδάλων, Ζενίων και Αβδελιακο» ενώπιον της 

«ανωτέρας Σεβ. ∆ιευθύνσεως της εκπαιδεύσεως και των θρησκευµάτων 

 Κύριε Σύµβουλε, 

οι υποφαινόµενοι Πρόκριτοι και κάτοικοι των ανωτέρω Μετοχίων Αορίου, επιθυµούντες να ανεγείρωµεν 

εκπαιδευτήριον κατ’ αυτάς και µη υπάρχοντος παντάπασιν τοιούτου, ευσεβάστως υποβάλλοµεν υµίν τούτο 

συµφώνως τη υπ’ αριθ. Πρωτ. 834 και χρονολογίαν 16 Μαρτίου1900 εγκυκλίω Σας και αιτούµεθα όπως 

ενεργήσητε τα δέοντα 

Εν Αρκουδά 19 Ιουνίου1900». 

«Οι κάτοικοι των Κάτω και Μέσα Ποτάµων  

Ενώπιον της Σεβαστής Ανωτέρας ∆ιευθύσεως της Παδείας 

Οι υποφαινόµενοι κάτοικοι και γονείς µαθητών του χωρίου Κάτω και Μέσα Ποτάµων της Επαρχίας 

Λασιθίου παρακαλούµεν υµάς όπως µελληθήτε του διορισµού εν Κάτω Ποτάµοις διδασκάλου καθόσον 

υπάρχει οίκηµα δια σχολείον έτοιµον και αρκετός αριθµός µαθητών περίπου 40, οίτηνες θα µένουν 

αγράµµατοι εν εναντία περιπτώσει διότι οι Ποτάµοι ως γνωστόν απέχουσι πολλών ωρών απόστασιν από 

των χωρίων του Λασιθίου ή Μεραµβέλλου των εχόντων σχολεία και συνεπώς αδύνατον αποβαίνει να 

φοιτώσι τα τέκνα µας εις άλλα σχολεία. Ευέλπιδες ότι η δικαία ηµών αύτη παράκλησις εισακουσθήσεται 

διατελούµεν µετά Σεβασµού 

Ποτάµοι 14 Αυγούστου 1901». 

«Οι κάτοικοι και πρόκριτοι του χωρίου Οµφαλιά 

Κύριε Επιθεωρητά,  

Ευσεβάστως υποβάλοµεν υµίν την παρούσαν µας και αιτούµεθα τα εξής 

επειδή εις το χωρίον Οµφαλιάν του ∆ήµου Νεαπόλεως υπάρχουν 28 µαθηταί και εις τα πέριξ τούτου 

κείµενα µετόχια Περονίδες, Μακρυγέννησαν, ∆ίλακο και Αγία Σοφία υπάρχουσν αρκετοί τοιούτοι, επειδή 

και πρότερον υπήρχε Σχολείον εις το εν λόγω χωρίον όπερ κατηργήθη πέρισιν, επειδή υπάρχει κατάλληλον 

διδακτήριον δωµάτιον και διδακτήρια όργανα του σχολείου τούτου και είµεθα πρόθυµοι να φροντίσωµεν 

παν ό,τι θέλει είνε αναγκαίον δια το ιδρυθησόµενον σχολείον, δια ταύτα αιτούµεθα όπως ευαρεστούµενοι 

ενεργήσητε τα δεόντα προς την Σεβ. Ανωτέραν ∆ιεύθυνσιν της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των 

Θρησκευµάτων προς ανασύστασιν του ειρηµένου σχολείου και διορισθή δηµοδιδάσκαλος. 

Εν Οµφαλιά τη22 Αυγούστου1901». 

Αλλά και στα ήδη λειτουργούντα σχολεία η προσέλευση των µαθητών συνέχισε να είναι αθρόα όπως 

προκύπτει από έγγραφο του Επιθεωρητή Λασηθίου προς τον «κύριον Γενικόν Επιθεωρητήν της ∆ηµοσίας 

Εκπαιδεύσεως»: 

«ευσεβάστως αναφέρω υµίν ότι ο διδάσκαλος Βραχασίου […] έγραψέ µοι ότι καίτοι δεν έληξαν ακόµη αι 

εγγραφαί,όµως εις το µαθητολόγιον του σχολέιου τούτου έχουσιν εγγραφή 116 µαθηταί και ότι και άλλοι 

πολλοί θα προσέλθωσι µέχρι της λήξεως των εγγραφών. 

Εις το σχολέιον του Βραχασίου εφοίτουν κατά το παρελθόν έτος 119 µαθηταί χωρίς να γίνη χρήσις 

εξαναγκαστικών µέσων, κατά δε το παρόν ελπίζω ότι θα υπερβώσι τον αριθµόν τούτον, ως φαίνεται εκ του 

αποτελέσµατος των µέχρι τούδε αγγαριών. Παρακαλώ λοιπόν ίνα […] προαχθή το σχολείον τούτο εις 

διτάξιον και διορισθή εις αυτό βοηθός ο Θεδόσιος Αποστολάκης, ιερεύς όστις είναι νυν διωρισµένος εν 

Μιλάτω αλλ’ επειδή εφηµερεύει εν Λατσίδα, ήτις απέχει του Βραχασίου ολιγώτερον της ηµίσειας ώρας θα 
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1.1.3.3 Η εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήµατος και ο ρόλος της Εκκλησίας 

 

Το πρώτο Κρητικό Σύνταγµα, αν και αναγνώριζε τη λαϊκή κυριαρχία και τα έµφυτα 

δικαιώµατα του ανθρώπου, ήταν, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, αυστηρά συγκεντρωτικό 

και γραφειοκρατικό και συνεπώς και η εκπαίδευση ως βασικός πολιτειακός µηχανισµός 

οργανώθηκε γραφειοκρατικά και συγκεντρωτικά µε αυστηρά δοµηµένη ιεραρχία. Η 

κακή εµπειρία  του αποκεντρωτικού συστήµατος στην Κρήτη, όπου την ευθύνη για τα 

εκπαιδευτικά πράγµατα πριν την αυτονοµία την είχαν οι κατά τόπους Τµηµατικές 

Εφορίες, οδήγησε τον Βενιζέλο αλλά και το υπόλοιπο βουλευτικό σώµα να εντείνει τον 

συγκεντρωτικό χαρακτήρα εποπτίας της εκπαίδευσης
573

. Ο βουλευτής Γ. Ανδρεαδάκης 

είχε µιλήσει για την «πολυαρχίαν των εφοριών» και στην ανάγκη µέσω του νέου 

Συντάγµατος «να λείψη το άτοπον τούτο, ώστε να υπάρχη η αληθής, απαιτουµένη 

επίβλεψις επί της παιδείας, είνε ανάγκη όλα εκείνα τα µερικά υπουργεία της παιδείας τα 

οποία υπήρχαν κατά το παρελθόν να εκλείψωσιν και να συσταθή εν και µόνον το 

οποίον να εφορά και να επιβλέπη όλην την παιδείαν της Νήσου»
574

. Στο πλαίσιο µιας 

τέτοιας πολιτικής, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως της Εκκλησίας στην 

διαχείριση των εκπαιδευτικών ζητηµάτων περιορίστηκε ακόµη περισσότερο αν και 

θεσµοθετήθηκαν ορισµένες µάλλον τυπικές εκπαιδευτικές δικαιοδοσίες στους 

Επισκόπους όπως π.χ. η άσκηση πνευµατικού ελέγχου σε µαθητές και διδακτικό 

προσωπικό, ο υποχρεωτικός εκκλησιασµός των µαθητών, η ερµηνεία του Ευαγγελίου 

575
 κ.λ.π. Αξίζει να αναφερθεί ότι ακόµη και οι δηµοτικές αρχές

576
 µε διορισµένο 

                                                                                                                            
προτιµά βεβαίως την θέσην ταύτη ίνα δύναται να εκτελή συγχρόνως και τα εκκλησιαστικά αυτού καθήκοντα 

[…] 

 Εν Νεαπόλει τη 19 Οκτωβρίου1900 

Ευπειθέστατος 

Ο Νοµαρχιακός Επιθεωρητής  

Ν. Γραµµατικάκης 

 

 
573

 Χουρδάκης Α., «Ο Ε. Βενιζέλος και η Εκπαίδευση στην Κρητική Πολιτεία», στο 90 χρόνια από την 

Ένωση της Κρήτης µε την ελεύθερη Ελλάδα, ΕΚΙΜ, Ρέθυµνο 2007, σελ. 172. 
574

 Εστενογραφηµένα Πρακτικά τςη Συντακτιθκής Συνελεύσεως των Κρητών, Συνεδρίασις Ζ΄, 13 

Φεβρουαρίου 1899, εν Χανίοις , εκ του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, 1902, 46β. 
575

 Βλ. Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Νόµος περί Οργανισµού ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, 

αριθµ. 86, εν Χανίοις τη 2 Οκτωβρίου 1899, άρθρα 24-26. Στην σχολική ζωή κυρίως του Γυµνασίου της 

Νεάπολης θεσµοθετήθηκε η «ερµηνεία του Ιερού Ευαγγελίου». Έτσι, και κατά τον µήνα Μάρτιον «η 

ερµηνεία του Ιερού Ευαγγελίου της Β΄Κυριακής των νηστιών εγένετο, εν τω προς τούτο ωρισµένω τόπω και 

χρόνω παρόντος όλου του προσωπικού του Προγυµνασίου υπό του καθηγητού Γεωργίου Περβολαράκι, 

οµιλήσαντος µετα ταύτην προ στους µαθητάς περί του τι εστι πίστις, τίνα τα ευεργετήµατα αυτής προς τους 

πιστεύοντας, και υπό τίνων έργων πρέπει να παρακολουθήται. Το δε Ευαγγέλιον της Κυριακής της 
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Σταυροπροσκυνήσεως ηρµήνευσεν ο καθηγητής κ.Νικητάκις συστήσας είτα τοις µαθηταίς ότι δεν πρέπει να 

διαπληκτίζωνται και να είναι βίαιοι προς αλλήλους διότι τούτο και απρεπές είναι και εις την διδασκαλίαν 

του Ιερού Ευαγγελίου αντιβαίνει. Της δε ∆΄ Κυριακής των νηστειών το Ευαγγέλιον ηρµήνευσεν ο καθηγητής 

κ. Λιανός, οµιλήσας είτα προ στους µαθητάς περί των εχόντων πνεύµα πονηρόν και περί των µέσων της 

εκδιώξεως αυτού». 

576
 Οι ∆ήµοι που θεσµθοθετήθηκαν στον Ν. Λασιθίου από την Κρητική Πολιτεια ήταν οι εξής: «1). Αγίου 

Γεωργίου περιλαµβάνων τα χωρία Άγιος Γεώργιος, Πλακοµουρι, Κοπράνα και Βέρτος µε έδραν το 

χωρίον Άγιος Γεώργιος. 2). Καρυδίου περιλαµβάνων τα χωρία Καρύδι, Μονή Αρέτι και Μονή 

Καρδαµούτσας µε έδραν το χωρίον Καρύδι. 3). ∆ωργιών περιλαµβάνων τα χωρία ∆ωργιές, Μονή Αγίου 

Κωνσταντίνου και Σύρµεσο µε έδραν το χωρίον ∆ωργιές. 4). Κάτω Χωρίου µε έδραν το οµώνυµον 

χωρίον.5). Επάνω Χωρίω µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 6). Καστελλίου µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 

7). Πηνών περιλαµβάνων τα χωρία Πηναίς, Χαυγάς και Τσιφλίκι µε έδραν το χωρίον Πηναίς. 8). 

Ελούντας περιλαµβάνων το χωρίον Ελούντας και την νησίδα Σπιναλόγγας µε έδραν το χωρίον Ελούντα. 

9). Βρουχάς περιλαµβάνων τα χωρία Βρουχά, Πλάκα, Μπαντούρα, Χωµατοβούνια, Κάβος και 

Μπροσκήτα µε έδραν το χωρίον Βρουχά.10). Λούµας έδραν το οµώνυµον χωρίον. 15) Νοφαλιά 

περιλαµβάνων τα χωρία Νοφαλιά, Κουρούνες, Περάµπελα, Περονίδες, Μακρυγέννησα, Αχλαδάκι, Πέτρος 

και Αδράβαστος µε έδραν το χωρίον Νοφαλια. 16). Φινοκαλιάς περιλαµβάνων τα χωρία Φινοκαλιά, Άγιον 

Πνεύµα, ∆ίλακκος, Αγία Σοφία, Πατσόπουλο, Κουδουµάλο, Άγιος Νικόλαος, Λιθόµανδρα, Ρωµανό, 

Αµυγδαλιά, Σούβλος και Αγαλιανό µε έδραν το χωρίον Φινοκαλιά. 17). Αγίου Αντωνίου περιλαµβάνων τα 

χωρία Άγιος Αντώνιος, Αµιγδαλόλακκος, Νικολάκια, Ξερά Ξύλα, Φραθιά, Ανώγεια, Κουνάλι, Ξερολίµνη, 

Τζαµπί και Βούτες µε έδραν το χωρίον Άγιος Αντώνιος. 18). Λατσίδας µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 19). 

Βουλισµένης µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 20) Κρητσάς µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 21). Κρούστας µε 

έδραν το οµώνύµον χωρίον. 22). Πρίνας µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 23). Πρίνας µε έδραν το οµώνυµον 

χωρίον. 24). Μέσων Λακωνίων µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 25). Ταπών µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 

26). Αγίου Νικολάου περιλαµβάνων τα χωρία Άγιος Νικόλαος, Σταυρός, Πατέριδες, Πίσσιδων, Ξηρόκαµπος, 

Ελληνικά, Ατσιµπραγά, Κατσίκια και Μαρδάτη µε έδραν το χωρίον Άγιος Νικόλαος. 27). Χουµεριάκου µε 

έδραν το οµώνυµον χωρίον. 28). Λιµνών περιλαµβάνων τα χωρία Λίµνες, Καλός Λάκκος, Άγιος Γεώργιος, 

∆υο Πρίνοι, Λουσέστρο, ∆ράκου, Αγία Πελαγιά µε έδραν το χωρίον Λίµναις. 29). Βρυσών περιλαµβάνων τα 

χωρία Βρύσες, Κουφή Πέτρα και Μονή Κρεµαστά µε έδραν το χωρίον Βρύσαις. 30). Ζενιών περιλαµβάνων 

τα χωρία Ζένια, Αρκουδάς, Αµυγδάλοι, Γαϊδούρος και Ρουσαπιδιά µε έδραν το χωρίον Ζένια. 31). Νικηθιανον 

περιλαµβάνων τα χωρία Νικηθιανόν και Πλατυπόδι µε έδραν το χωρίον Νικηθιανό. 32). Έξω Λακωνίων µε 

έδραν το οµώνυµον χωρίον. 33). Λαγού περιλαµβάνων τα χωρία Λαγού και Πινακιανό, µε έδραν το χωρίον 

Λαγού. 35). Μαρµακέτον περιλαµβάνων τα χωρία Μαρµακέτω και Φαρσάλων µε έδραν το χωρίον 

Μαρµακέτο. 36). Αγίου Κωνσταντίνου περιλαµβάνων τα χωρία Άγιος Κωνσταντίνος και Μονήν 

Κρουσταλλένιας µε έδραν το χωρίον Άγιος Κωνσταντίνος. 37). Μέσα Λασηθίον περιλαµβάνων τα χωρία 

Μέσα Λασήθι και Μέσα Λασηθάκι µε έδραν το χωρίον Μέσα Λασήθι. 38). Μέσα Ποτάµοι περιλαµβάνων τα 

χωρία Μέσα Ποτάµοι και Ρουσακιανό µε έδραν το χωρίον Μέσα Ποτάµοι. 39). Έξω Ποτάµοι περιλαµβάνων 

τα χωρία Έξω Ποτάµοι και Αργυρό Νερό µε έδραν το χωρίον Έξω Ποτάµοι.40) Αγίου Γεωργίου µε έδραν το 

οµώνυµον χωρίον. 41). Πλαθιανού µε έδραν το οµώνυµον χωρίον.42). Κουδουµαλιάς µε έδραν το οµώνυµον 

χωρίον. 43). Καµινάκι µε έδραν το οµώνυµον χωρίον.45). Μαγουλάς µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 46). 

Ψυχρόν µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 47). Πλάτης µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 490. Κάτω Μετοχίου 

περιλαµβάνων τα χωρία Κάτω Μετόχι και Μονή Βιδιανή µε έδραν το χωρίον Κάτω Μετόχι. 50). Άνω Βιάννου 

περιλαµβάνων τα χωρία Άνω Βιάννος, Λουτράκι και Αγία Μονή µε έδραν το χωρίον Άνω Βιάννος. 51). Κάτω 

Βιάννου µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 52). Χόντρον µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 53). Βαχού µε έδραν το 

οµώνυµον χωρίον. 54). Αγίου Βασιλείου περιλαµβάνων τα χωρία Άγιος Βασίλειος και Μονή Άρβης µε έδραν 

το χωρίον Άγιος Βασίλειος. 55). Αµιρά µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 56). Καλαµίου µε έδραν το οµώνυµον 

χωρίον. 57). Κεφαλοβρυσίου µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 58). Κρεββατά µε έδραν το οµώνυµον 

χωρίον. 59). Πεύκους µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 60). Συκολόγου µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 

60). Μουρνιών περιλαµβάνων τα χωρία Μουρνιές και Μύτρον µε έδραν το χωρίον Μουρνιές. 62). 

Μύθων περιλαµβάνων τα χωρία Μύθοι, Μονή Καρυδίον και Μηνός µε έδραν το χωρίον Μύθοι. 63). 

Γδoχίων µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 64). Ρίζης µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 65). Κάτω Σύµης µε 

έδραν το οµώνυµον χωρίον. 66). Τσώ µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 67). Καλού Χωρίου 

περιλαµβάνων τα χωρία Καλό Χωριό, Αχλάδι και Χαµαίτουλο µε έδραν το χωρίον Καλό Χωριό. 68). 

Ζήρου περιλαµβάνων τα χωρία Ζήρος και Λέθι µε έδραν το χωρίον Ζήρος. 69). Περβολακίων 

περιλαµβάνων τα χωρία Περβολάκια και Μονή Καψά µε έδραν το χωρίον Περβολάκια. 70). Χανδρά 

περιλαµβάνων τα χωρία Χανδρά, Άγιον Παντελεήµων, Κατελιώνας και Βόιλας µε έδραν το χωρίον 
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∆ήµαρχο και αιρετό ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τέθηκαν τότε κάτω από την άµεση εποπτεία 

των διορισµένων Νοµαρχών ενεργώντας «ως πράκτωρες και εντολοδόχοι της 

∆ιοικήσεως και άνευ της συνδροµής του αιρετού δηµοτικού συµβουλίου». Επίσης, στον 

∆ηµοτικό Νόµο (αριθµ. 411/1900)
577

 στον οποίο περιγράφονταν µε κάθε λεπτοµέρεια 

οι αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ουδεµία αναφορά 

γινόταν σε θέµατα εκπαίδευσης εκτός από την υποχρέωση των ∆ηµάρχων να 

                                                                                                                            
Χαντράς. 71). Παπαγιαννάδο περιλαµβάνων τα χωρία Παπαγιαννάδο, Βόρι και Λουτράκι µε έδραν το 

χωρίον Παπαγιαννάδο. 72). Μέσα Απιδίον περιλαµβάνων τα χωρία Μέσα Απίδι, Έξω Απίδι, ∆ρογκάρι, 

Καλός Λάκκος και Τσίπα µε έδραν το χωρίον Μέσα Απίδι. 73). Λιθηνών περιλαµβάνων τα χωρία 

Λιθήνες, Ανδρόµυλος, Αζάλι και Πηλαλήµατα µε έδραν το χωρίον Λιθήνες. 74). Αρµένων 

περιλαµβάνων τα χωρία Αρµένοι και Ιτέα µε έδραν το χωρίον Αρµένοι. 75). Κανένε περιλαµβάνων τα 

χωρία Κανένε, Βαβέλοι, Καλαµαύκι και Παντέλι µε έδραν το χωρίον Κανένε. 76).Έξω Μουλιανών 

περιλαµβάνων τα χωρία Έξω Μουλιανά, Λιόπετρο και Μόσχος µε έδραν το χωρίον Έξω Μουλιανά. 

77). Μέσα Μουλιανών περιλαµβάνων τα χωρία Μέσα Μουλιανά και Καλαβρού µε έδραν το χωρίον 

Μέσα Μουλιανά. 78). Μετόχια Τουρλωτής περιλαµβάνων τα χωρία Μετόχια Τουρλωτής, Άγιος Ιωάν-

νης και Αγία Μαρίνα µε έδραν το χωρίον Μετόχια Τουρλωτής. 79). Τουρλωτής µε έδραν το οµώνυµον 

χωρίον. 80). Σφάκα µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 81). Λάστρον µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 82). 

Καρυδίου µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 83). Σιτάνον µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 84). 

Κατσιδονίου µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 85). Παλαιού Μητάτον περιλαµβάνων τα χωρία Παλαιό 

Μητάτο, Μυσιργιού και Χώνος µε έδραν το χωρίον Παλαιό Μητάτο. 86). Μαγκασά περιλαµβάνων τα 

χωρία Μαγκασά και Ξηρολίµνη µε έδραν το χωρίον Μαγκασά. 87). Παλαιοκάστρου περιλαµβάνων τα 

χωρία Παλαίκαστρον και Μονή Τοπλού µε έδραν το χωρίον Παλαίκαστρον. 88). Κελάργιας 

περιλαµβάνων τα χωρία Κελάργια, Χοχλακιές και Αζοκέραµος µε έδραν το χωρίον Κελάργια. 89). 

Ζάκρον περιλαµβάνων τα χωρία Ζάκρος, Αδράβαστοι και Κλησίδι µε έδραν το χωρίον Ζάκρος. 90). 

Σητείας περιλαµβάνων τα χωρία Σητεία και Πετράς µε έδραν το χωρίον Σητεία. 91). Ρούσα Εκκλησιάς 

περιλαµβάνων τα χωρία Ρούσα Εκκλησιά, Αγία Φωθιά, Κουσουλόπετρες και Κοσκινάς µε έδραν το 

χωρίον Ρούσα Εκκλησιά. 92). Σταυρωµένου περιλαµβάνων τα χωρία Σταυρωµένος και Μετόχια 

Πισκοκεφάλου µε έδραν το χωρίον Σταυρωµένος. 93). Μαρωνιάς περιλαµβάνων τα χωρία Μαρωνιά, 

Σφακία, Σανδάλι, Επάνω Πισκοπή και Σωτήρα µε έδραν το χωρίον Μαρωνιά. 94). Τουρτούλων 

περιλαµβάνων τα χωρία Τουρτούλοι και Συκιά µε έδραν το χωρίον Τουρτούλοι. 95). Πισκοκεφάλον 

περιλαµβάνων τα χωρία Πισκοκέφαλο, Κάτω Πισκοπή και Σκλαβοδιάκος µε έδραν το χωρίον 

Πισκοκέφαλο. 96). Αχλαδίων περιλαµβάνων τα χωρία Αχλάδια, Κιµουργιώτης και Παρασπόρι µε έδραν 

το χωρίον Αχλάδια. 97). Σκορδύλον περιλαµβάνων τα χωρία Σκορδύλον και Ρίζα µε έδραν το χωρίον 

Σκορδύλο. 98). Χαµαιζίου µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 99). Σκοπής µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 

100). Σταυρωχωρίου περιλαµβάνων τα χωρία Σταυρωχώρι και Λάπιθος µε έδραν το χωρίον 

Σταυροχώρι.101). Ρουκάκας µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 102). Ορεινού περιλαµβάνων τα χωρία 

Ορεινό και Σκινοκάψαλα µε έδραν το χωρίον Ορεινό. 103). Αγίου Στεφάνου περιλαµβάνων τα χωρία 

Άγιος Στέφανος και Αόρι µε έδραν το χωρίον Άγιος Στέφανος. 104). Κρυάς περιλαµβάνων τα χωρία 

Κρυά, ∆άφνη και Άγιος Μάµµας µε έδραν το χωρίον Κρυά. 105). Ιεραπέτρον περιλαµβάνων τα χωρία 

Ιεράπετρος και Μετόχια (Γρά Λυγιά, Τζανήδων κ.λ.π.) µε έδραν το χωρίον Ιεράπετρος. 106). Ανατολής 

περιλαµβάνων τα χωρία Ανατολή και Καλόγερος µε έδραν το χωρίον Ανατολή. 107). Καλαµαύκας 

περιλαµβάνων τα χωρία Καλαµαύκα και Ψαθί µε έδραν το χωρίον Καλαµαύκα. 108). Μεσελέρων 

περιλαµβάνων τα χωρία Μεσελέροι , Μακρυλιά και Τσαµαντουργιανά µε έδραν το χωρίον Μεσελέροι. 

109). Κεντρί περιλαµβάνων τα χωρία Κεντρί, Καπίστρι και Μονή Φανερωµένη µε έδραν το χωρίον 

Κεντρί. 110). Γιαννίτσι µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 111). Μαλλών περιλαµβάνων τα χωρία Μάλαις, 

Άγιος Γεώργιος , Μονή Εξακουστή και Άνυδρα µε έδραν το χωρίον Μάλλαις. 112). Χριστον µε έδραν το 

οµώνυµον χωρίον. 113) Παριά µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 114). Κάτω Χωρίον µε έδραν το 

οµώνυµον χωρίον. 115). Επάνω Χωρίον περιλαµβάνων τα χωρία Επάνω Χωρίον και Παπαδιανά µε 

έδραν το χωρίον Επάνω Χωρίον. 116). Επισκοπής µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 117). Αγίον Ιωάννη µε 

έδραν το οµώνυµον χωρίον. 118). Καβουσίου µε έδραν το οµώνυµον χωρίον. 119). Βασιλικής 

περιλαµβάνων τα χωρία Βασιλική, Μοναστηράκι και Παχειά Άµµο µε έδραν το χωρίον Βασιλική». 
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 Κώδικές Κρτικής Πολιτείας υπό Ν. Κουσουρελάκη, Τόµος Β΄, εν Χανίοις 1902, σελ. 33. 
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συντάσσουν «µετά του ιερέως εκάστης σχολικής περιφερείας και του τοπικού παρέδρου 

συµπράττοντος και του διδασκάλου κατάλογον των µέχρι τέλος Αυγούστου 

συµπληρούντων το 5
ον

 έτος της ηλικίας παίδων» και να προβαίνουν «εις την 

παραχώρησιν κατάλληλου διδακτηρίου και να εφοδιάζωσι τούτο µε τα απαιτούµενα 

θρανία και διδακτικά όργανα κατά τας υποδείξεις της Α. ∆ιευθύνσεως της 

Εκπαιδεύσεως» καθώς και να παραχωρούν «εν τοις χωρίοις ένθα λειτουργούν αδιαίρετα 

δηµοτικά σχολεία κατοικία δωρεάν εις τον διδάσκαλον». Αντίθετα, σύµφωνα µε τον 

«Οργανισµό του Συµβουλίου του Ηγεµόνος»
578

, «η σύστασις και διοργάνωσις και 

διεύθυνσις των δηµοσιών σχολείων και εκπαιδευτικών εν γένει καταστηµάτων» όπως 

επίσης και η «ανωτέρα επίβλεψις πάντων των σχολείων, τω τε δηµοσίων και ιδιωτικών» 

επαφίεται ολοκληρωτικά στην Πολιτεία. Ο θρησκευτικός φιλελευθερισµός της 

Κρητικής Πολιτείας διατυπώθηκε άλλωστε σαφώς κατά τις συζητήσεις του 

Συντάγµατος της Κρητικής Πολιτείας κυρίως του 1907 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο
579

. 

Ο Βενιζέλος αντέκρουσε τότε σθεναρώς την άποψη εκείνων που ζητούσαν να 

επιβάλουν ως επίσηµη θρησκεία της Κρητικής Πολιτείας την Ορθόδοξη Ανατολική
580

. 
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 Ό.π., σελ. 949. 
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 Σύµφωνα µε τον Νόµο 276 «περί καταστατικού Νόµου της εν Κρήτη Ορθδόξου Εκκλησίας» η 

Εκκλησία τέθηκε υπο τον άµεσο έλεγχο του κράτους αφού ο Ηγεµόνας σύµφωνα µε το αρθρο 3 επέλεγε 

τελικά από το τριπρόσωπο τον Μητρπολίτη Κρήτης, το όνοµα του Ηγεµόνα «εν ταις θείες ιερουργίες » 

µνηµονευόταν «πρώτον και είτα του επισκόπου», στην Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο Κρήτης είχε εγκατασταθεί 

Ηγεµονικός Επίτροπος «όστις παρακαθήµενος εν τη Ιερά Συνόδω εφορά απλώς εις τας πράξεις της 

συνόδου , µη τυχόν αντίκηνται εις τους ρητούς νόµους της Πολιτείας». Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 80 ο 

Μονές περιορίστηκαν σηµαντικά στο Νοµό Λασιθίου. ∆ιτηριταίες κρίθηκαν οι µονές Κρουσταλλενιας, 

Τοπλού, Βιδιανής, Κρεµαστών Αρετίου, και Φανεροµένης ενώ οι υπόλοιπες διαλυθηκαν.Βλπ. Κώδικές 

Κρητικής Πολιτείας υπό Ν. Κουσουρελάκη, Τόµος Β΄, εν Χανίοις 1902, σελ. 889.  
580

 Ο θρησκευτικός φιλελευθερισµός του Βενιζέλου διαπνέει την πολιτική του και στις επόµενες 

περιόδους πολιτικής δράσεως, αποτελεί εποµένως βασική παράµετρο των πολιτικών του πεποιθήσεων 

και τον θεωρεί αναγκαία προϋπόθεση για την εθνική αποκατάσταση, η οποία θα ήταν επόµενο να 

συµπεριλαµβάνει στους κόλπους της αλλόδοξους και αλλοθρήσκους. Αξίζει ίσως η παράθεση ενός 

σύντοµου αποσπάσµατος από τη σχετική συζήτηση στη Β΄ Συντακτική Συνέλευση των Κρητών, το 1906 

όπου ο πληρεξούσιος Σφακίων Ι. Λεκανίδης είχε προτείνει στο πρώτο άρθρο του Συντάγµατος να τεθεί 

ότι «επίσηµος θρησκεία» είναι η Ανατολική Ορθόδοξη, εκτοξεύοντας την κατηγορία ότι το σχέδιο του 

Συντάγµατος διαπνέεται από υλισµό και θρησκευτική αδιαφορία ή και εχθρότητα προς την Εκκλησία.  

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος µε αλλεπάλληλες παρεµβάσεις του τόνισε: «Ότε ο κ. Λεκανίδης εζήτησε τον 

λόγον επί του πρώτου άρθρου του Συντάγµατος εγνώριζον πού θα έφερε τον λόγον […] κατεπλάγην δε, 

καθόσον προχώρει ο λόγος του κ. πληρεξουσίου Σφακίων, διότι ο λόγος αυτού ήτο τοιούτος, ώστε να 

ταράξη την θρησκευτικήν συνείδησιν των πολιτών, η οποία γνωρίζετε πόσον είναι εύθικτος […] Οφείλω δε 

να διακηρύξω ότι τίποτε άλλο δεν µε διαθέτει δυσµενέστερον από την προσπάθειαν προς κολακείαν ή 

θωπείαν ή εκµετάλλευσιν των λαϊκών προλήψεων και των πόθων ακόµη, αν θέλητε. Είναι τόσον εύκολον 

το πράγµα, κύριοι πληρεξούσιοι, είναι τόσον γνωστή η συνταγή διά της οποίας δύναταί τις να προκαλέση τα 

χειροκροτήµατα! ∆εν έχει παρά να βάλη εις το ιγδίον [: γουδί] ολίγα κόκκαλα και ολίγον αίµα και να τα 

τρίψη, αν δε προσθέση εις ταύτα και ολίγον καπνόν από την Αγχίαλον, αν προσθέση µερικάς ίνας από το 

σχοινίον, µε το οποίον εκρεµάσθη ο Πατριάρχης, βεβαίως δεν ηµπορεί παρά να επιτύχη το αποτέλεσµα του 

να καλυφθή ο λόγος του διά χειροκροτηµάτων[…] Μας είπον, κύριοι πληρεξούσιοι, ότι το Σύνταγµα το 

διαπνέει πνεύµα υλισµού. Η κατηγορία θα ήτο δικαιοτέρα αν ο αξιότιµος βουλευτής Σφακίων έλεγεν ότι το 
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Σύνταγµα δεν µεριµνά περί ουδενός άλλου παρά µόνον περί των εγκοσµίων, διότι πραγµατικώς µόνον περί 

των εγκοσµίων εµεριµνήσαµεν, ενοµίζοµεν δε ότι µόνον περί των εγκοσµίων εκαλούµεθα να µεριµνήσωµεν· 

ενοµίσαµεν, κύριοι πληρεξούσιοι, ότι η εντολή, την οποίαν µας εδώκατε, ήτο να παρουσιάσωµεν σχέδιον 

πολιτικού Συντάγµατος […] Ο κ. πληρεξούσιος Σφακίων ενόµισεν ότι θριαµβευτικώς θα επεξέλθη καθ’ 

ηµών, ερωτών ηµάς: Θέλετε λοιπόν να είσθε φιλελευθερώτεροι από τους Άγγλους, από τους Σουηδούς, τους 

Γερµανούς; Ναι, λέγοµεν, και όχι µόνον θέλοµεν, αλλ’ είµεθα τω όντι φιλελευθερώτεροι, και το πνεύµα της 

ελευθερίας είναι κατ’ εξοχήν γνώρισµα του πνεύµατος του Ελληνισµού. Αν ελαττώµεθα κατά τον 

πολιτισµόν, τας τέχνας, την βιοµηχανίαν, τα γράµµατα, αλλά το πνεύµα της ελευθερίας είναι αρετή κατ’ 

εξοχήν ελληνική». Στην ερώτηση πληρεξουσίου: «Και τι ζηµιοί η λέξις επικρατούσα θρησκεία;», ο 

Βενιζέλος απήντησε: «Και τι προσθέτει;», ενώ στην ανταπάντηση: «∆εν βλάπτει τίποτε. Και διά λόγους 

ευγνωµοσύνης να την θέσωµεν», ο Βενιζέλος ήταν σαρκαστικός: «∆ιά λόγους ευγνωµοσύνης; ∆εν 

κάµνοµεν εν ψήφισµα ευγνωµοσύνης και ευχαριστιών προς την Κιβωτόν, η οποία διέσωσε τον εθνισµόν 

ηµών; Εάν θέλετε δι’ αυτόν τον λόγον, είναι ευκολώτατον». Και αναρωτήθηκε: «Θέλω λοιπόν να µάθω τι 

είναι αυτή η επικράτησις, κύριοι πληρεξούσιοι; Τι θέλει να είπη ότι εν Κρήτη επικρατούσα Εκκλησία είναι η 

Ορθόδοξος Ανατολική;». Στην απάντηση του προέδρου ότι εννοείται «κατά τον αριθµόν επικρατούσα», ο 

Βενιζέλος απήντησε: «Α! Φυσικά! Εάν λοιπόν η σηµασία του πράγµατος ήνε αυτή –και δεν είναι καµµία 

άλλη παρ’ αυτή, την οποίαν εβεβαίωσεν ο κ. Πρόεδρος– έχει την θέσιν της, σας παρακαλώ, η αναγραφή εν 

τω Συντάγµατι στατιστικών πληροφοριών; Και αν νοµίζητε ότι εκ τούτου δύναται να επέλθη αίγλη εις την 

Εκκλησίαν, δεν είναι καλλίτερον να αναγράψωµεν τον αριθµόν των πιστευόντων αυτήν µελών, διά να 

αποδείξωµεν ότι ουχί απλώς επικρατούσα είναι –και κατά µικρόν τινα αριθµόν µάλιστα– αλλ’ ότι εκ των 

330 χιλιάδων κατοίκων της Κρήτης οι 300.000 πιστεύουσιν εις την [ορθόδοξον] θρησκείαν;». Παρενέβη 

άλλος πληρεξούσιος υποστηρίζοντας ότι «Ηµείς από σεβασµόν µόνον το ζητούµεν», για να σαρκάσει εκ 

νέου ο Ελ. Βενιζέλος: «[…] Εγώ προτείνω, κύριε Καλοειδά, εάν θέλητε, διακόπτοντες την συνεδρίασιν να 

µεταβώµεν όλοι οι Χριστιανοί εις τον καθεδρικόν ναόν να κάµωµεν µίαν δοξολογίαν, και να 

προσκυνήσωµεν την Αγίαν του Χριστού Εκκλησίαν, η οποία έσωσε τον Ελληνισµόν εν ηµέραις πονηραίς!... 

Ηξεύρω και εγώ να είπω από τοιαύτα! (Γέλωτες)». Ο Ελ. Βενιζέλος στη συνέχεια επανέλαβε αρκετές 

φορές ότι η επιτροπή δέχεται επικρίσεις διότι «δεν ανεγράψαµεν αυτήν την στατιστικήν πληροφορίαν εις το 

Σύνταγµα», επιµένοντας να χαρακτηρίζει ως «στατιστική πληροφορία» την αναγραφή της θρησκείας. Ο 

Βενιζέλος επανέλαβε τότε την θέση του για ελευθεροθρησκεία: «Φοβούµαι, κύριοι πληρεξούσιοι, µήπως 

εγγίσητε ουχί απλώς εν τω [συνταγµατικώ] χάρτη, αλλ’ εν ταις συνειδήσεσιν την ανεξιθρησκείαν και την 

ελευθεροθρησκείαν, ίνα είπω ακριβέστερον», χαρακτηρίζοντας την ελευθεροθρησκεία ως «στοιχειώδη 

διάταξιν της ελευθερίας της συνειδήσεως», για να ρωτήσει τους πληρεξουσίους: «διατί δεν αρκείσθε εις 

την τελείαν αναγραφήν του δικαιώµατος της ελευθεροθρησκείας, αλλά θέλητε να παρεµβάλητε έκφρασιν 

[σ.σ.: επίσηµος ή επικρατούσα θρησκεία] δυναµένην να παρεξηγηθή;». Στις καυχησιολογίες του εκ 

Σφακίων εισηγητού της εν λόγω προτάσεως, ότι «Φιλελεύθεροι είναι όσοι ανήκουσιν εις το Ανατολικόν 

Ορθόδοξον δόγµα. Μόνον αυτοί είναι φιλελεύθεροι», ο Βενιζέλος απάντησε: 

«Ο κ. Λεκανίδης κηρύττει ότι είναι φιλελεύθερος, διότι είναι ορθόδοξος· εγώ έχω καθήκον να διακηρύξω 

ότι είµαι φιλελεύθερος διότι είµαι Έλλην. H ελευθεροθρησκεία είναι αρετή ιδιάζουσα κατ’ εξοχήν εις το 

Ελληνικόν Έθνος. ∆εν αρνούµαι ότι η ελευθεροθρησκεία ανταποκρίνεται καθολοκληρίαν και προς το 

καλώς εννοούµενον θρησκευτικόν πνεύµα, αφού η αρίστη ίσως των παραβολών του Ευαγγελίου είναι η 

παραβολή του Σαµαρίτου. […] αλλ’ έχω να διαµαρτυρηθώ κατά […] της αντιλήψεως ότι ο Ελληνισµός 

ταυτίζεται προς την έννοιαν της Ορθοδοξίας· ο Ελληνισµός προϋπήρξεν αιώνας όλους πριν ή εµφανισθή ο 

Χριστός κοµίζων το Ευαγγέλιον της σωτηρίας. Η έννοια λοιπόν του Ελληνισµού δεν δύναταί ποτε να 

ταυτισθή µε την έννοιαν της Ορθοδοξίας». Υπενθυµίζοντας δε την ρήση του πληρεξουσίου Σφακίων, ότι 

«ο Ελληνισµός δεν δύναται να νοηθή άνευ Ορθοδοξίας», ο Βενιζέλος συνέχισε: «Κατά της αντιλήψεως 

αυτής διαµαρτύροµαι. Είπον ότι ο Ελληνισµός υπήρξεν αιώνας όλους προ του Xριστιανισµού και προσθέτω 

ακόµη ότι η λαµπρότερα περίοδος του ελληνικού πολιτισµού είναι ατυχώς η αρχαιοτέρα. Ο Eλληνισµός, ο 

καταυγάζων δι’ ανεσπέρου φωτός και ηµάς τους νάνους απογόνους, δεν είναι ο πρόσφατος, δεν είναι ο 

Xριστιανικός Eλληνισµός, αλλ’ είναι ο Eλληνισµός των εθνικών χρόνων. […] Λοιπόν, η έννοια του 

Ελληνισµού δεν δύναται ποτέ να ταυτισθή προς την έννοια της Ορθοδοξίας, και θα προσθέσω µάλιστα ότι 

[] αν γίνη παραδεκτή η θεωρία αυτή («εφ’ όσον δεν είναι ορθόδοξος ένας άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν να 

είναι Έλλην»), τότε βεβαίως όσοι ευρίσκονται εις την Eλλάδα, εάν πιστεύουν άλλην θρησκείαν, τότε αυτοί 

δεν είναι Έλληνες. ∆εν δύναµαι λοιπόν να εννοήσω πώς άνδρες κατ’ εξοχήν φιλελεύθεροι, είναι δυνατόν να 

πιστεύουν τας δύο αυτάς εννοίας και να σας λέγουν ότι η έννοια του Eλληνισµού ταυτίζεται προς την 

έννοιαν της Ορθοδοξίας, ενώ δεν υπάρχουν ίσως δυστυχώς δύο τόσον αντίθετοι προς αλλήλας όσον είναι 

σήµερον η έννοια του Eλληνισµού προς το επικρατούν µέρος της Ορθοδοξίας.  

 Πώς δύνασθε να παραγνωρίζητε το γεγονός αυτό, και να έρχησθε εδώ, επαναλαµβάνω, ταράττοντες την 
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Ας σηµειωθεί, ότι το πρώτο Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας του 1899 δεν περιείχε 

σχετική διάταξη. Στο άρθρο 10 απλώς διαλάµβανε ότι «έκαστος είναι ελεύθερος να 

πρεσβεύη οιονδήποτε θρήσκευµα προτιµά» και ότι «ο προσηλυτισµός απαγορεύεται» 

χωρίς η απαγόρευση «αύτη να χρησιµεύση ως πρόφασις όπως περιορίζηται παρανόµως η 

ελευθερία ατόµων οµολογούντων δηµοσία οιονδήποτε θρήσκευµα»
581

. Οι 

προγραµµατικές αυτές αρχές της Κρητικής Πολιτείας συνεπίπτανε µε τις αναζητήσεις 

και επιδιώξεις µιας σηµαντικής µερίδας της Κρητικής κοινής γνώµης και ιδιαίτερα της 

ανερχόµενης αστικής τάξης. Ο Βενιζέλος γνώριζε τα βασισµένα στις φιλελεύθερες 

αρχές ρεύµατα των ιδεών της εποχής του στη ∆ύση
582

. Πίστευε στη στενή σχέση 

πολιτικής και ηθικής, στην ηθική πρόοδο του ατόµου, στην κατοχύρωση των ατοµικών 

δικαιωµάτων όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκεύµατος και στην ανάγκη για την 

αποφασιστική ενίσχυση της ρυθµιστικής αποστολής του κράτους σε όλα τα επίπεδα και 

κυρίως σε εκείνο της εκπαίδευσης, στα πλαίσια πάντα της φιλελεύθερης πρακτικής.  

Η βούληση της Κρητικής Πολιτείας για την ενίσχυση της κεντρικής κρατικής 

εποπτείας της εκπαίδευσης, ως «πολιτειακού» θεσµού και τον περιορισµό των 

                                                                                                                            
θρησκευτικήν συνείδησιν των πολλών, να ισχυρίζεσθε ότι η έννοια του Ελληνισµού ταυτίζεται προς την 

έννοιαν της Ορθοδοξίας; Αλλά πώς, κύριοι πληρεξούσιοι, παραγνωρίζοµεν ότι η ανακήρυξις τοιούτων 

δογµάτων περιορίζει το µέγα όνειρον του Ελληνισµού, πώς δεν αναγνωρίζοµεν ότι το εθνικόν µέλλον το 

συντρίβοµεν, καθ’ ην στιγµήν ερχόµεθα να ανακηρύξωµεν ότι εις τους κόλπους του Ελληνισµού δεν 

δύνανται να χωρήσουν παρά οι πρεσβεύοντες το Ορθόδοξον Ανατολικόν δόγµα; Ποίος δεν γνωρίζει ότι, αν 

ταχέως ή βραδέως πρόκειται να πληρωθώσι τα εθνικά µας όνειρα, εις την Ελλάδα του µέλλοντος πρόκειται 

να περιλαµβάνωνται αλλόθρησκοι και αλλόδοξοι πληθυσµοί; Πώς δεν εννοείτε ότι κεφαλαιώδες συµφέρον 

του Ελληνισµού είναι να διακηρύξη ότι η έννοια αυτού είναι τόσον ευρεία και τόσον άσχετος προς τα 

θρησκευτικά δόγµατα, ώστε εις την έννοιαν αυτήν δύναται να χωρήσωσι όχι µόνον οι πρεσβεύοντες τα του 

Χριστού δόγµατα, αλλά και οι πρεσβεύοντες τα δόγµατα πάσης άλλης γνωστής ή αγνώστου θρησκείας;». 

Και ένα µήνα αργότερα υπογράµµισε: «Αφ’ ετέρου, κύριοι, είµαι βέβαιος ότι η ανάπτυξις του πολιτισµού, 

η επερχοµένη οσηµέραι συνείδησις όλων των πολιτισµένων λαών, ότι τα πράγµατα του κόσµου αυτού 

πρέπει να ρυθµίζωνται ασχέτως όλως διόλου προς τας πεποιθήσεις τας θρησκευτικάς, τας οποίας έχει 

έκαστος εκ των πολιτών, και η καθ’ ηµέραν µείζων σπουδαιότης των κοινωνικών ζητηµάτων, η οποία 

καταλαµβάνει ολόκληρον τον πεπολιτισµένον κόσµον, θα φέρη ταχέως µετά δεκαετηρίδας τινάς, έστω εν 

ανάγκη και µετά εκατονταετηρίδα, εις το σηµείον, ώστε και παρ’ ηµίν να νοηθή, ότι ο εθνισµός δεν δύναται 

να συγχισθή παντάπασι προς την θρησκείαν», Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχος 

τέταρτον, Εν Χανίοις 1906, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης. Τέσσερα αποσπάσµατα αυτών των αγορεύσεων 

βρίσκονται και στο Σ. Ι. Στεφάνου, Πολιτικαί Υποθήκαι Ελευθερίου Βενιζέλου, τόµ. Α΄, 1965 (σελ. 177 

και 288-289), τόµ. Β΄ 1969 (σελ. 114 και 282-283), βλπ. και το άρθρο «Ο Βενιζέλος και ο θρησκευτικός 

φιλελευθερισµός» του Ι. Κονιδάρη στο ΒΗΜΑ, 05/08/2001, σελ.B44, Κωδικός άρθρου: 13331B441,ID: 

237723.  

 
581

 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, αριθµ. 24/16-4-1899, Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας, 

άρθρα 7,8,9 και 10. 
582

 Σύµφωνα µε τον ιστορικό Frazee «ένα νέο πνεύµα ήταν διάχυτο, που πρόσβλεπε µάλλον προς τη ∆ύση , 

την κοσµική ∆ύση, παρά στην παλαιά ιδέα της Ορθόδοξης κοινότητας, όπως είχε λειτουργήσει κάτω από 

τους Οθωµανούς. Ορθοδοξία και Ελληνική Εθνότητα ακόµη ταυτίζονταν, αλλά οι άνεµοι φυσούσαν 

εναντίον της κυρίαρχης θέσης της Εκκλησίας στη ζωή του ατόµου και του έθνους», Frazee Ch., Ορθόδοξος 

Εκκλησία και Ελληνική Ανεξαρτησία 1821-1852, εκδ. ∆όµος, Αθήνα 1987, σελ. 70. 
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παρεµβάσεων άλλων φορέων σ’ αυτήν επιβεβαιώθηκε και κατά την διάρκεια του 1
ου

 

Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Κρήτης το οποίο συνήλθε στα Χανιά το 1900. Μεταξύ των 

θεµάτων µε τα οποία ασχολήθηκε το Συνέδριο συγκαταλέγονταν και τα εξής: 

Α) Ποια µέρη του εν ισχύι εκπαιδευτικού Νόµου εδίδαξεν η πείρα ότι χρήζουσι 

τροποποιήσεως; Β)Πως η περί υποχρεωτικής φοιτήσεως διάταξις δύναται να 

προσαρµοσθή εις τας αγροτικάς ανάγκας των κατοίκων και ποίον είδος παιδεύσεως 

ανωτέρας της εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις παρεχοµένης πρέπει να παρέχη η πολιτεία; 

Στο συνέδριο µετείχε από το Νοµό Λασιθίου ο Νοµαρχιακός Επιθεωρητής Ν. 

Γραµµατικάκης και ο διευθυντής του Προγυµνασίου Νεάπολης ∆. Νικητάκης. Στις 

εργασίες του Συνεδρίου παρενέβη τότε µε επιστολή της η Μητρόπολη Κρήτης 

«επιθυµούσα ίνα µη µένη ξένη της µερίµνης περί της διανοητικής µορφώσεως των τέκνων 

της»
 583

. Με την επιστολή αυτή επικρινόταν µε σφοδρότητα το «συγκεντρωτικό σύστηµα 

του ∆ιοργανισµού της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» θεωρούµενο ότι «παρουσιάζει τοιαύτην 

έλλειψιν ώστε να καθιστά δυσχερεστέραν την άµεσον επαγρύπνησιν επί της ενασκήσεως 

των καθηκόντων των εµπεπιστευµένων την διαπαιδαγώγησιν των νέων» και επίσης ότι 

«απεργάζεται χαλαρόν των διοικητικόν χαλινόν και συντελεί εις την χαλάρωσιν του ήθους 

των µαθητών και της επιβαλλοµένης πειθαρχίας εν τε τοις µαθηταίς και τοις καθηγηταίς». 

Και η επιστολή συνέχιζε: «ιδιαίτατα δε από των ηµετέρων χριστεπωνύµων πληρωµάτων 

γενική εξεφράζετο ευχή ίνα ίδωσι την Εκκλησίαν αµεσωτέραν ασκούσαν επίβλεψιν εις τα 

της παιδείας. Η ευχή αύτη απέβαινεν ανάγκη εις την Εκκλησίαν ήτις από ηµέραν εις 

ηµέραν έβλεπεν εαυτήν απωθουµένην από της συνειδήσεως των χριστιανοπαίδων […] η 

εκκλησία εν ηµέραις χαλεπαίς επεδείξατο µέριµναν περί της διανοητικής µορφώσεως των 

παίδων σπαταλήσασα τον εν αυτή πλούτον υπέρ της διανοίας των εαυτής τέκνων ώστε 

δεν είναι καλόν να θεωρείται σήµερον νεκρός παράγων των γνώσεων των νέων […]». Η 

Ιερά Σύνοδος έθεσε στη συνέχεια το θέµα του εκκλησιασµού των µαθητών του 

Προγυµνασίου τονίζοντας ότι αυτός έχει περιορισθεί µόνο «εν τοις εσπερινοίς των 

µεγάλων εορτών» και τάχθηκε κατά του «λαϊκού δηµοσίου κηρύγµατος εν τοις 

σχολείοις». 

Εκτός από την παραπάνω επιστολή η Μητρόπολη Κρήτης κατέθεσε, µάλιστα, 

και νοµοσχέδιο µέσα από το οποίο προσπάθησε να ανακτήσει τον ρόλο της στην 

                                           
583

 Κρητική Πολιτεία, Το εκπαιδευτικόν συνέδριον και αι επετηρίδες των γυµνασίων κατά το σχολικό έτος 

1899-1900, εν Χανίοις εκ του Κυβερνητικού Τυπογραφείου 1901. 
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οργάνωση και την εποπτεία της εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο αυτό, η 

εκπαίδευση στο νησί θα αποκεντρωνόταν σε νοµαρχιακό επίπεδο µε την σύσταση πέντε 

Νοµαρχιακών Εποπτικών Συµβουλίων. Το κάθε Συµβούλιο στο οποίο θα συµµετείχε ο 

γυµνασιάρχης, ο πρόεδρος των πρωτοδικών και ένας εκπρόσωπος «υφ’ ενός των 

ευυποληπτέρων κτηµατιών ή εµπόρων» θα συνερχόταν υπό την προεδρία του τοπικού 

αρχιερέα και θα αποφάσιζε αυτόνοµα για κάθε νοµό και σε ανώτατο επίπεδο για όλα τα 

θέµατα που αφορούσαν την εκπαίδευση του Νοµού. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου 

ο διορισµένος από το ίδιο Συµβούλιο Επιθεωρητής απλά «θα παρακάθηται, θα 

εισηγείται επί ορισµένων θεµάτων και θα εκτελεί χρέη γραµµατέως». Ανάµεσα στις 

αρµοδιότητες του Εποπτικού αυτού συµβουλίου συγκαταλέγονταν και οι εξής: «Α)Η 

εξέλεγξις των προσόντων των διδασκαλικήν θέσιν εξαιτουµένων, Β) Η υπόδειξις των 

µέτρων των αναγκαίων εις την προσέλευσιν µαθητών εις τα δηµοτικά σχολεία, Γ)Η 

έγκρισις των µεταβολών εις τον προϋπολογισµόν των αναγκαίων δαπανών προς 

µεταρρύθµιση των κοινοτικών καταστηµάτων εν οις λειτουργούσι τα δηµοτικά σχολεία, 

∆)Η µετάθεση ή η παύση του επιθεωρητή, Ε) Η επιβολή των πειθαρχικών ποινών εις τους 

∆ηµοδιδασκάλους και καθηγητάς». 

Τοποθετούµενος επί του νοµοσχεδίου ο Εφέτης Γ. Πλουµίδης τόνισε σε 

ιδιαίτερα έντονο ύφος ότι «εν τω παρελθόντι διηυθύνοντο τα της παιδείας υπό των 

κοινοτήτων και της εκκλησίας, αλλά τότε η πολιτική αρχή ήτο ξένη και ο επιζητούµενος 

τότε αποκλεισµός αυτής από των πραγµάτων της παιδείας απετέλη επίζηλον προνοµίαν. 

Σήµερον, όµως, τελείως εξέλιπεν ο τοιούτος λόγος […]». Παρεµβαίνοντας ο 

Επιθεωρητής Λασιθίου εξέφρασε την άποψη ότι «η οργάνωσις της παιδείας εν τη νήσω 

θα πρέπει να γίνη υπό µιας διευθύνσεως και ουχί ιδρυοµένων πέντε υπουργείων 

ανεξαρτήτων και ανευθύνων». Υπενθύµισε, επίσης, ότι η «Ιερά Μητρόπολις κατά το 

άρθρο 228 του Οργανισµού της Παιδείας ασκεί υπερτέραν επί παντός βαθµού 

εκπαιδευτηρίων επίβλεψιν ως προς την θρησκευτικήν διδασκαλίαν και την ηθικήν των 

µαθητών ώστε η εκκλησία να έχη την προσήκουσαν θέσιν εν τη δηµοσία εκπαιδεύσει και 

ούτε αποξενούται του σεβασµού ούτε απωθείται». «Φαίνεται», συνέχισε ο επιθεωρητής 

Λασιθίου, «ότι τινές των Θ. Επισκόπων του ηµετέρου Νοµού δεν είχον εξ αρχής την εν 

τω υποµνήµατι διατυπουµένην γνώµην. Οι τρεις Επίσκοποι του Νοµού µας ουδέποτε µοι 

εξέφρασαν παράπονα δια τους θεσµούς της Πολιτείας. Ο Άγιος Πέτρας µάλιστα 

εποιήσατο υποδειγµατικήν διδασκαλίαν επί τη τοιαύτη επί των περικοπών του Ιερού 
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Ευαγγελίου προς τους µαθητάς πρακτική ερµηνεία παρακαλέσας τους παρόντας 

δηµοδιδασκάλους όπως µιµηθώσιν αυτόν εις τούτο [...]». Την ιδέα «της κατά νοµούς 

αυτοδιοικήσεως των σχολείων δια νοµαρχιακών σχολικών συµβουλίων» απέκρουσε και 

ο εισηγητής πολλών εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων και πρώην Γενικός Επιθεωρητής Π. 

Οικονόµου ο οποίος θεωρούσε ότι η οργάνωση και η εποπτεία της εκπαίδευσης έπρεπε 

να αφεθεί στους ειδικούς τονίζοντας ότι «επί του παρόντος είναι πρόωρος τοιαύτη 

µεταβολή αποµακρυνοµένη πολύ από του κέντρου, εις ο, ως κατέχον επιστηµονικώς την 

ιδέαν της κανονικής λειτουργίας εκάστου σχολείου, πρέπει να παρασχεθή πάσα εξουσία 

προς σκόπιµον διεύθυνσιν των σχολείων»
584

.  

Η απόρριψη, τελικά, του νοµοσχεδίου που κατέθεσε η Ιερά Σύνοδος 

αναφερόταν και στους φόβους της νεοσύστατης Πολιτείας σε ό,τι αφορά µια 

ενδεχόµενη επέµβαση των Οθωµανών στα εσωτερικά της µέσω του Πατριαρχείου το 

οποίο ήλεγχε περιφερειακά το εκπαιδευτικό σύστηµα και το οποίο τελούσε κάτω από 

την πίεση της Πύλης. Ταυτόχρονα, οι Μεγάλες ∆υτικοευρωπαϊκές ∆υνάµεις πίεζαν για 

τον χωρισµό Εκκλησίας- Πολιτείας θέλοντας να µειώσουν την δυνατότητα παρέµβασης 

της Ορθόδοξης Ρωσίας στην διαµόρφωση της πολιτικής της Κρητικής Πολιτείας. 

Ειδικά όµως για το διάταγµα «περί διοικήσεως και επιθεωρήσεως της δηµοσίας  

εκπαιδεύσεως», όπου όλη την εποπτεία και διοίκηση της δηµόσιας εκπαίδευσης 

συγκεντρωσε στα χέρια του ο Σύµβουλος, µε αποτέλεσµα η εκπαίδευση, ως βασικός 

πολιτειακός µηχανισµός, να καθίσταται συγκεντρωτική, γραφειοκρατική, αυστηρά 

ιεραρχηµένη και να λειτουργεί ως σύστηµα πολιτικού και ιδεολογικού ελέγχου, θα 

πρέπει να δεχτούµε τις θέσεις των κυβερνητικών κύκλων αλλά και του ίδιου του 

Βενιζέλου, που στα 1907, όταν τροποποιήθηκε ο συνταγµατικός χάρτης, δικαιολογούσε 

γιατί στην αρχή µε δική του του τότε πρόταση όλη η εξουσία είχε εκχωρηθεί στον 

αρµοστή, αν και αυτό αντέβαινε στο πνεύµα του πολιτεύµατος: το νησί έπρεπε να 

οδηγηθεί στην ένωση χωρίς ιδιαίτερα κυβερνητικά προβλήµατα
585

. Η ενεργός ανάµειξη 

του κεντρικού κράτους στον χώρο της εκπαίδευσης απέβλεπε επιπλέον στο να 

επιταχυνθεί η αστική ανάπτυξη και να συµψηφιστούν τα πλεονεκτήµατα της 

πρωιµότερης εκκίνησης άλλων κρατών. Το κίνητρο της παρέµβασης αυτής θα πρέπει 

εποµένως να αναζητηθεί τόσο σε εσωτερικούς ταξικούς-κοινωνικούς ανταγωνισµούς 
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 ∆ιοργάνωσις της εκπαιδεύσεως εν Κρήτη υπό Π.Π. Οικονόµου, εν Αθήναις 1903, σελ. 8. 
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 Χουρδάκης Α., ό.π., σελ. 175. 
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όσο και σε συµφέροντα εθνικής δύναµης και ανταγωνισµού µε άλλα κράτη
586

. Η 

πολιτική εξουσία σ’ αυτήν την περίπτωση αυτονοµήθηκε σε µεγαλύτερο βάθος παό την 

κοινωνία, η οποία αποδείχτηκε σκληρή και αντιδραστική. Η συµπεριφορά αυτή της 

Κρητικής Πολιτείας εµφορούταν και από ειδικά κοινωνικά συµφέροντα καθώς 

εξυπηρετούνταν µια νέα κοινωνική οµάδα, η γραφειοκρατία. Η δικαιολογητική βάση 

για την «παραγωγική» δραστηριότητα της τελευταίας απέρρε από την εκπροσώπηση 

των γενικών συµφερόντων της κοινωνίας που είχαν εναποτεθεί στο κράτος.   Έτσι, το 

νοµοσχέδιο της Μητρόπολης Κρήτης απορρίφθηκε και  ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας 

οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης έφτασε τότε σε τέτοιο βαθµό που ακόµη και 

κυβερνητικά στελέχη δεν έκρυβαν την δυσφορία τους: «εάν επισκοπήσωµεν τας 

εργασίας µας», έλεγε στα 1901 ο Κ. Φούµης, «θα παρατηρήσωµεν ότι αντί 

αποκεντρώσεως συγκέντρωσιν εις πάσας τας υπηρεσίας εκάµαµεν [...] συγκεντρώσαµεν 

δια του νοµοσχεδίου περί παιδείας άπασαν την υπηρεσίαν της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως 

εις τον Σύµβουλον Εκπαιδεύσεως [...]»
587

.  

Την εποπτεία και διοίκηση της δηµόσιας εκπαίδευσης σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 

42 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα «Περί ∆ιοικήσεως και Επιθεωρήσεως της ∆ηµοσίας 

Εκπαιδεύσεως»
588

 που ακολούθησε ιεραρχικά ασκούσαν:  

Α) Ο «επί της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων Σύµβουλος»
589

.  

Β) Το «υπό των Επιθεωρητών Εποπτικόν Συµβούλιον»
590

.  

                                           
586

 Για τις ειδικές  µορφές της κρατικής δραστηριότητας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη µε σκοπό 

το ξεπέρασµα της καθυστέρησης βλ. A. Gerschenkron, Economic Backwardness in historical 

Perspective, Πανεπιστήµιο Χάρβαντ, 1976, σελ. 5.  
587

 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχος ∆΄. Εστενογραφηµένα Πρακτικά της Βουλής 

(περίοδος Α΄, Συνεδρίασις Ν΄), 14 Ιουλίου 1901, σελ. 1118. 
588

 Βλπ. υπ’ αριθµ. 42 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα, Επίσηµος Εφηµερίς Κρητ. Πολ., Α΄, αριθµ. 58, 10/7/1899. 
589

 Ο «επί της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων Σύµβουλος» ασκούσε την «ανωτάτην 

εποπτείαν και διοίκησην της δηµοσίας Εκπαιδεύσεως, προτείνει την δ’ Ηγεµονικών ∆ιαταγµάτων ίδρυσιν 

παντός βαθµού εκπαιδευτηρίων ανά πάσαν την Νήσον, προτείνει εις τον Ηγεµόνα τους διορισµούς των 

Επιθεωρητών, των ∆ιευθυντών, καθηγητών και των διδασκάλων, διορίζει κατά τους νόµους τους επιστάτας 

και υπηρέτας των σχολείων, επιβάλλει τοις παρεκτρεποµένοις υπαλλήλοις της εκπαιδεύσεως τας υπό του 

Νόµου οριζοµένας ποινάς, µεριµνά δια των επιθεωρητών περί της ανεγέρσεως διδακτηρίων κατά τας 

απαιτήσεις της παιδαγωγικής και της υγιεινής, συντάσσει και µόνος και µετά του εποπτικού συµβουλίου τα 

αναγκαία εκπαιδευτικά Νοµοσχέδια και Κανονιστικά ∆ιατάγµατα». 
590

Το συµβούλιο αυτό το αποτελούσαν οι Νοµαρχιακοί Επιθεωρητές. Έργο του ήταν να «συντάσσει τα 

προγράµµατα και να ορίζει τα διδακτικά βιβλία των δηµοτικών σχολείων, να αποφασίζει περί των 

πρακτικών ασκήσεων των εν ενεργεία διδασκάλων, ορίζον τον τόπον, τον χρόνον, και τον τρόπον καθ’ ον 

αύται πρέπει να γίνωνται λαµβάνον υπ’ όψιν τα πρακτικά των διδασκαλικών συνεδρίων και τας ενιαυσίους 

των Νοµαρχιακών Επιθεωρητών εκθέσεις να συντάσσει τα αναγκαία Εκπαιδευτικά νοµοσχέδια ή 

Κανονιστικά ∆ιατάγµατα, αλλά κατά την περίστασιν ταύτην προεδρεύει µεν ο Σύµβουλος της Εκπαιδεύσεως, 

παρακάθητε δ’ ως µέλος ο Γενικός Επιθεωρητής».  
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Γ) Ο Γενικός Επιθεωρητής
591

.  

∆) Οι «τέσσαρες Νοµαρχιακοί Επιθεωρηταί Λασηθίου, Ηρακλείου, Ρεθύµνης και 

Χανίων». Ο Νοµαρχιακός Επιθεωρητής είχε «την άµεσον εποπτείαν πάντων των 

δηµοτικών σχολείων και των γραµµατοδιδασκαλείων αρρένων και θηλέων των κατά την 

περιφέρειαν του Νοµού εις ον ανήκει»
592

. Οι επιθεωρητές «αυτοπροσώπως 

επισκεπτόµενοι τα σχολεία των πόλεων και των επαρχιών ελέγχωσι µεν την γιγνοµένην 

εργασίαν χειραγωγώσι δε τους απειροτέρους των διδασκάλων εις πληρεστέραν και 

µεθοδικωτέραν εκτέλεσιν του έργου αυτών δι’ υποδειγµατικών διδασκαλιών ή δια 

πρακτικών ασκήσεων». 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, «Νοµαρχιακοί Επιθεωρηταί δύνανται να διορισθώσι µόνο 

οι έχοντες διδακτορικόν δίπλωµα της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου τινός και 

εγνωσµένην παιδαγωγικήν µόρφωσιν». Με το αριθµ 87 διάταγµα που δηµοσιεύτηκε στο 
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 Ο Γενικός Επιθεωρητής «εποπτεύει τα Γυµνάσια, τα διδασκαλεία και τα Ιεροδιδασκαλεία, δις 

τουλάχιστον του έτους επισκεπτόµενος αυτά και εξετάζων αν κατά τας εγγραφάς, εξετάσεις, προγράµµατα, 

διδακτικά βιβλία κλ.π. τηρώνται αι διατάξεις του Νόµου. Εποπτεύει επίσης τας εργασίας των Νοµαρχιακών 

Επιθεωρητών και επισκέπτεται άπαξ τουλάχιστον του έτους τα γραφεία αυτών προεδρεύει των κατά Νοµούς 

διδασκαλικών συνεδρίων, αν παρίσται εν αυτοίς εντολή του Συµβουλίου της Εκπαιδεύσεως. Ακούει τα 

παράπονα των Νοµαρχιακών Επιθεωρητών και δέχεται καταγγελίας κατά διδασκάλων, τηρεί µητρώα των 

διαφόρων σχολείων, των διδακτικών οργάνων, των Επιθεωρητών, των ∆ιευθυντών των σχολείων, των 

καθηγητών και διδασκάλων, των φοιτώντων µαθητών. Επί τη βάσει εκθέσεως και γνωµών των 

Νοµαρχιακών Επιθεωρητών εισηγείται τω Συµβούλω την έκδοσιν εγκυκλίων προς τους διδασκάλους. Μετά 

τον έλεγχον υποβάλει υπό την έγκρισιν του επί της ∆ηµοσίας Εκαιδεύσεως Συµβούλου τα προγράµµατα τα 

συντασσόµενα υπό των ∆ιευθυντών των εκπαιδευτηρίων της µέσης εκπαιδεύσεως. Προεδρεύει του 

Εποπτικού Συµβουλίου». Ο Γενικός Επιθεωρητής, σύµφωνα µε το άρθρο 5 «είνε διδάκτωρ της 

Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου τινός και έχη ευδόκιµον υπηρεσίαν ως καθηγητής Γυµνασίου 

τουλάχιστον δύο έτη». 

 
592

 Την εποπτείαν αυτή ο Νοµαρχιακός Επιθεωρητής τήν εξασκούσε «επισκεπτόµενος δις τουλάχιστον του 

έτους τα εις την δικαιοδοσίαν αυτού υπαγόµενα σχολεία, αναγγέλων εκάστοτε τω επί της εκπαιδεύσεως 

Συµβούλω την ηµέραν της αποµακρύνσεως εκ της έδρας του, υποβάλλει τω επί της εκπαιδεύσεως 

Συµβούλω µετά πάσαν επιθεώρησιν έκθεσιν περί της καταστάσεως και των αναγκών των υπ’ αυτού 

επιθεωρηθέντων σχολείων, ελέγχει τα µαθητολόγια τους ελέγχους, τα βιβλία της διδαχθείσης ύλης και τα 

άλλα της σχολικής υπηρεσίας βιβλία. Εξετάζει αν έχωσιν εγγραφή και αν φοιτώσι τακτικώς πάντες οι 

υπόχρεοι προς τούτο παίδες. Εξακριβοί την επιµέλειαν και την διαγωγήν των διδασκάλων, την µέθοδον της 

διδασκαλίας αυτών, την εν τω σχολείω επικρατούσαν πειθαρχίαν τάξιν και καθαριότητα, χειραγωγεί τους 

απειροτέρους των διδασκάλων εις το έργον αυτών και εν ανάγκη διδάσκει εν τοις σχολείοις 

υποδειγµατικώς, υποδεικνύει την ανάγκην συστάσεως παραλλήλων τµηµάτων εν ταις αυταίς τάξεσι του 

αυτού σχολείου, της ιδρύσεως νέων σχολείων και της προσθήκης διδασκάλων. Εγκρίνει τροποποιήσεις του 

γενικού προγράµµατος ή µεταβολάς του ωρισµένου δια τας εξετάσεις και διακοπάς χρόνου. Εγκρίνει την 

αποβολήν µαθητών παρέχει τοις διδασκάλοις άδειαν απουσίας µέχρι 5 το πολύ ηµερών. Καταγγέλει 

πάραυτα τους αυτοβούλως εγκαταλείποντας την θέσιν των, κατά περιστάσεις υπό του Νόµου οριζοµένας ή 

επιβάλλει αυτός τοις διδασκάλοις πειθαρχικάς ποινάς ή προτείνει τω επί της εκπαιδεύσεως συµβούλω την 

επιβολήν ποινών ανωτέρων, τηρεί µητρώα των υπό την δικαιοδοσίαν του σχολείων, των διδακτηρίων, των 

διδακτικών οργάνων, του προσωπικού των σχολείων και των εις έκαστον φοιτώντων µαθητών συγκαλεί 

άπαξ του έτους συνέδριον των διδασκάλων του Νοµού. Υποβάλλει τω Εποπτικώ Συµβουλίω κατά την λήξιν 

εκάστου σχολικού έτους έκθεσιν περί της καταστάσεως των εν τω νοµώ του σχολείων , καταρτίζει 

κατάλογον των υποψηφίων διδασκάλων».  
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59/14-7-1899 φύλλο της «Επισήµου Εφηµερίδος της Κρητικής Πολιτείας» διορίστηκε ο 

Νικόλαος Γραµµατικάκης ως πρώτος Νοµαρχιακός Επιθεωρητής Λασηθίου µε έδρα τη 

Νεάπολη
593

.  
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 Μια εικόνα για την σοβαρή συστηµατική παρεµβατικότητα των Νοµαρχιακών Επιθεωρητών στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα µας δίνουν οι παρακάτω κινήσεις στις οποίες προχώρησε ο Νοµαρχιακός 

Επιθεωρητής Λασιθίου µόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ενεργώντας µέσα στα πλαίσια της ιεραρχίας και 

των κεντρικών πολιτικών επιλογών: Ο Ν. Γραµµατικάκης µόλις εγκαταστάθηκε στην έδρα της 

διοικήσεως ζήτησε από τα σχολεία να συντάξουν και να του αποστείλουν έκθεση αναφορικά µε την 

κατάσταση των διδακτηρίων και τον εξοπλισµό τους. Μερικές από αυτές τις εκθέσεις των σχολείων του 

Μεραµβέλλου παραθέτουµε παρακάτω: 

Έκθεσις 

Εµµαν. Παπαδάκη 

Πρεσβυτέρου-Γραµµατοδιδασκάλου της Σχολής Λακωνίων 

Συµµορφούµενος προς την υπό ηµεροµηνία 27 Οκτωβρίου 1899 διαταγήν δηλώ υµίν ότι εν τη ∆ηµοτική 

Σχολή Λακωνίων ης προίσταµαι υπάρχουσι µόνον τρία θρανία άτινα εινε σχεδόν άχρηστα και µία τράπεζα 

[…]. 

 

∆ηµοτικόν Σχολείον Λούµα 

Αξιότιµε Κύριε επιθεωρητά 

… το ∆ηµοτικόν Σχολείον Λούµα στερείται πάντων των επίπλων ως και των διδακτικών οργάνων, άτινα 

ααπιτούνται δια τα καλώς κατηρτισµένα ∆ηµοτικά Σχολεία… έκαστον παράθυρον έχει ύψος µεν ενός 

µέτρου, πλάτος δε 80% του µέτρου, αλλά είνε απροφύλακτον εκ της έξωθεν επιδράσεως του αέρος και του 

ψύχους…το πάτωµα αυτού έχει ήδη φθαρή καθ’ολοκληρίαν και η στέγη είνε σαθρά και ατέχνως 

κατασκευασµένη.  

Εν Λούµα τη 15
ή
 Φεβρουαρίου1899 

Ευπιθέστατος 

 Ο ∆ιευθυντής 

 

 Εν Νοφαλιά τη16η Νοεµβρίου 1899 

…Η ιδιωτική οικία ήτις χρησιµεύει ως διδακτήριον διαστάσεων πέντε ήµυσι µέτρων µήκος και τεσσάρων 

πλάτος, παρεχωρήθη δε δωρεάν τοις κατοίκοις υπό του εκ Βρυσών ιδιοκτήτου αυτής Ευστ. Κουλούκη.Η 

κατάστασις δε του οικήµατος τούτου θα ήτο καλή αν έλλειπεν η εν τω µέσω αυτού κειµένη καµάρα, είνε 

όµως στερεόν και περιποιηµένον αναλόγως του τόπου. 

Επιδή δε, ως είνε γνωστόν υµίν, το σχολείον τούτο είνε αρτισύστατον,στερείται πάντων των επίπλων 

σκευών και διδακτικών οργάνων. 

Ευπειθέστατος 

Ο διδάσκαλος 

Κωνστ. Ζωγράφου 

 

ΚρητικήΠολιτεία  

Παρθεναγωγείον Βραχασίου 

 

Κύριε σύµβουλε 

Ευσεβάστως αναφέρω Υµίν … ότι εν τω οικήµατι, το οποίον χρησιµεύει ως Παρθεναγωγείον Βραχασίου 

δεν εύρον ουδέν έπιπλον. 

Το διδακτήριον είνε ιδιωτικόν κτήµα το οποίον η Κοινότης Βραχασίου έχει ενοικιασµένον αλλά είνε 

ενταλώς ακατάλληλον διότι είνε µικρό… 

Ευπειθεστάτη 

Η παρθεναγωγός Βραχασίου 

Αικατερίνη Μανουσάκη 

 

 

Κρητική Πολιτεία 

Γραµµατοδιδασκαλείο Κρούστα 
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Κύριε 

Ευσεβάστως αναφέρω υµιν …ό,τι το οίκηµα το οποίον χρησιµεύει ως διδακτήριον εν Κρούστα είναι 

ευκατάστατον, είναι δε κτήµα της Κοινότητος, έχει 4 παράθυρα και χώρον 9 µέτρα το µήκος και 5 το 

πλάτος. Ως έπιπλα δε έχει 4 θρανία και εν τραπέζιον άπαντα διεφθαρµένα ενί λόγο έχει ανάγκη επισκευών. 

Εν Κρούστα τη 26
ή
 Νοεµβρίου1899 

Ευπειθέστατος 

Ο διδάσκαλος 

Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης  

 

∆ηµοτικόν Σχολείον Βρουχά 

Κύριε Επιθεωρητά 

…ευσεβάστως γνωρίζω Υµίν ότι το δηµοτικόν σχολείον Βρουχά άρτι ιδρυθέν στερείται πάντων των 

επίπλων, σκευών και διδακτικών οργάνων. Ως διδακτήριον χρησιµεύει προσωρινώς οικία τις της 

κοινότητος του χωρίου Βρουχά µήκους µεν 10 µέτρων πλάτους 5 και ύψους 3, ανευ σανιδώµατος και 

έχουσα δυο µικρά παράθυρα εκ της µεσηµβρινής πλευράς αυτής. 

Εν Βρουχά τη 15η Νοεµβρίου 1899 

Ευπειθέστατος  

Ο διδάσκαλος 

Νικόλαος Ραφτόπουλος 

 

 

Εν Λατσίδα τη 15 Νοεµβρίου 1899 

Κύριε Σύµβουλε 

...γνωριζω υµίν ότι, το ως διδακτήριον χρησιµεύον οίκηµα της ∆ηµοτικής Σχολής εν τω χωρίω Λατσίδα είνε 

µήκους 12 σχεδόν γαλλικών µέτρων και πλάτους 3,20 τοιούτων. Το έδαφος είναι σανιδωµένον και η στέγη 

εσκεπασµένη δια κεραµίδων…τα παράθυρα στερούνται επι του παρόντος υαλοπινάκων. Καίτοι δε τα 

παράθυρα είναι σχετικώς µικρά, εν τούτοις επειδή ο ήλιος εισέρχεται καθ’όλην σχεδόν την ηµέραν εις το 

οίκηµα έχοµεν οπωσούν αρκετόν φωτισµόν. Έπιπλα δε , διδακτικά όργανα και σκεύη δεν εύρον παντάπασιν 

εις το σχολείον ει µη µίαν τράπεζαν… 

ευπειθέστατος  

ο διδάσκαλος του ∆ηµοτικού Σχολείου Λατσίδας Μεραµβέλλου 

 

∆ηµοτικόν Σχολείον Βουλισµένης 

..ευσεβάστως αναφέρω υµίν ότι εν τω Σχολείω ου την διεύθυνσιν ανέλαβον τίποτε άλλο δεν εύρον, ει µη 

µίαν τράπεζαν προορισµένην ως έδραν του σχολείου. Το δε οίκηµα όπερ χρησιµεύει ως διδακτήριον και το 

οποίον είναι κτήµα της κοινότητος, ευρίσκεται εν καλή καταστάσει εκτός τινών επιδιορθώσεων ων έχει 

ανάγκην. Είναι δε αύται: ασπρισις, 2 τζάµια και 2 τζαµιλίκια. .Ταύτα δε υπόσχονται οι ενοριακοί επίτροποι 

του χωρίου ότι θα επιδιορθώσωσιν […] 

εν Βουλισµένη τη 12η Νοεµβρίου 1899 

ο διδάσκαλος της εν Βουλισµένη ∆ηµοτικής Σχολής 

Ν. Μουρέλος 

 

Παρθεναγωγείον Χουµεριάκου 

Κύριε επιθεωρητά … λαµβάνωτην τιµήν όπως γνωρίσω υµίν ότι εν τω Παρθεναγωγείω Χουµεριάκου 

υπάρχουσι τρία µόνον παλαιά θρανία κατεστραµµένα, ουδέν δ’άλλο εκ των επίπλων και σκευών των 

απολύτως αναγκαίων δι’ αυτό υπάρχει. Όσον δ’ αφορά την έκτασιν του οικήµατος είνε µήκους 6 ½ και 

πλάτους 3 ½ µέτρων. Είνε δε τούτο ιδιωτική οικία και εκµισθούται αντί γροσ. 22 ½ καθ’ έκαστον µήνα 

Εν Χουµεριάκο τη 11 Νοεµβρίου1899 

Ευπειθεστάτη 

Η γραµµατοδιδάσκαλος 

Μαρία Μουρελάκη 

 

Κρητική πολιτεία 

∆ηµοτική Σχολή Σχοινιά 

Κύριε επιθεωρητά 

Ευσεβάστως υποβάλλω υµίν ότι η ∆ηµοτική Σχολή εν η διορίσθην διδάσκαλος είναι οικία της κοινότητος 

του χωρίου Σχοινιά έχουσα εσωτερικόν µήκος 10 ½ µέτρα , πλάτος 4 ½ και ύψος 3 7/10 µε πάτωµα 
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καινουργιές,παράθυρα 4 µε υάλους καλά διορθωµένα.όσα δε άλλα σκεύη χρειάζονται δεν υπάρχουσιν ήτοι 

µελανοπίνακες θρανία και λοιπά. ∆ιδακτικά δε όργανα υπάρχουσιν µόνον τα κινητά γράµµατα του 

αλφαβήτου… 

Ευπειθέστατος  

Ο διδάσκαλος Σχοινιά 

Μιχ.Θεοδοσάκης 

 

Παρθεναγωγείο Φουρνής 

Κύριε Σύµβουλε 

.. υποβάλλω υµίν τάδε, ότι το διδακτήριον του µονοταξίου παρθεναγωγείου Φουρνής ου την διεύθυνσιν 

ανέλαβον στερείται πάντων των επίπλων, σκευών και διδακτικών οργάνων. Είνε κτήµα της κοινότητος των 

τριών χωρίων Φουρνής, έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου,ούτινος το µεν πλάτος είνε 4, 80 το δε 

µήκος 8,10 και το ύψος 3,45 ευρίσκεται δε εν καλή καταστάσει. 

Εν Επάνω Χωρίω Φουρνής τη16 Νοεµβρίου 1899 

Η γραµµατοδιδασκάλισσα 

Ειρήνη Κλωντζάκη 

 

Με βάση τις παραπάνω εκθέσεις αλλά και από την εµπειρία του από τις επιθεωρήσεις των σχολείων ο 

Επιθεωρητής Λασιθίου συνέταξε την πρώτη του έκθεση προς την «Ανωτέρα ∆ιεύθυνση Εκπαιδεύσεως» 

στην οποία ανέφερε «περί της καταστάσεως των σχολείων» τα εξής 

« ολίγας εκ των κοινοτήτων του ηµετέρου Νοµού εξετέλεσαν προθύµως,όσας επισκευάς υπεδείξαµεν αυταίς 

κατά τον παρελθόντα Αύγουστον. Εν ταις πλείσταις δ’όµως τα υπάρχοντα διδακτήρια είναι ανεπαρκή µετά 

το υποχρεωτικόµ της φοιτήσεως και προσέτι ωκοδοµηµένα παρά τους κανόνας της υγιεινής. Εις πολλάς δε 

χρησιµεύουσιν ως διδακτήρια ιδιωτικά οικήµατα κακώς φωτιζόµενα και κακώς αεριζόµενα, ανήλια και 

υγρά. Εάν δε τις παραβάλη τον αριθµόν των φοιτώντων εις έκαστον σχολείον µαθητών προς τα διαστάσεις 

του διδακτηρίου,θα είδη ότι ελέχιστα είναι τα διδακτήρια τα επαρκούντα εις τον αριθµόν τούτον. Θα ήτο 

λοιπόν ευχής έργον αν η Σ. ∆ιεύθυνσις εξεύρισκε τρόπον ώστε να εξαναγκάση τας κοινότητας ίνα ως 

τάχιστα κτίσωσι διδακτήρια κατάλληλα, αποστείλη δε και επίτηδες µηχανικόν όστις εκ συνενοήσεως µετά 

του επιθεωρητού να µεταβαίνη ευθύς όταν απαιτηθή και δίδη τας απαιτουµένα οδηγίας.. 

Το ζήτηµα των προσωρινώς ιδρυµένων σχολείων κατά το άρθρον 237 του οργανισµού µελετήσας κατά την 

περιοδείαν µου υπέβαλον τη Σ. ∆ιευθύνσει έγγαφον υπό ηµεροµηνίαν 17 Ιουνίου δι ου προέτεινα ίνα ο 

αριθµός των σχολείων του Νοµού ελατωθή κατά 13. Ίσως δε να είναι δυνατόν να γίνωσιν ακόµη δύο ή 

τρεις συµπτύξεις.αλλ’ ίνα γίνη η ελάττωσις αύτη,πρέπει να εξαναγκασθώσιν αι ενδιαφερόµεναι κοινότητες ν 

ακτίσωσιν εγκαίρως διδακτήρια εις µέρει κεντρικά ή να συνεργασθώσι πάσαι εις εύρεσιν υπάρχοντος 

διδακτηρίου. Άλλως θα ευρεθώµεν και πάλιν προ της ανάγκης , ήτις υπαγόρευσε την διάταξιν του άρθρου 

εκείνου. 

Έπιπλα και διδακτικά όργανα ή ουδόλως υπάρχουσιν ή τα υπάρχοντα είναι άχρηστα και ουδενός λόγου 

άξια.εις τα πλείστα των σχολείων οι µαθηταί εκάθηντο ή επί του εδάφους ή ηναγκάζοντο να ίστανται 

όρθιοι. Τα παρεδοθέντα µοι δε ξυλουργικά είδει κατά τα τέλη του έτους, ίνα διανείµω αυτά εις τα σχολεία 

του Νοµού δεν ήρκεσαν εις τας ανάγκας αυτών, εξαιρουµένων των καθισµάτων. Αλλά είναι ανάγκη να 

κατασκευασθώσιν ακόµη 70 περίπου τράπεζαι και άλλοι τόσοι µελανοπίνακες. Επιδή δε µοι παρεδόθησαν 

εν Νεαπόλει, πολλαί των µεµακρυσµένων κοινοτήτων της Σητείας µάλιστα δεν ηθέλησαν να παραλάβωσι τα 

αναλογούντα αυταίς είδη δια το πολυδάπανον και ταις άλλαις δυσκολίαις της µεταφοράς. ∆ια τούτο θα ήτο 

καλόν οι εργολάβοι, οι αναλαβόντες την κατασκευήν των θρανίων εν Νεαπόλη, να διαταχθώσιν υπό της 

Σ.∆ιευθύνσεως να κατασκευάσωσι µέρος αυτών και εις άλλα κέντρα πλην της Νεαπόλεως. 

Πάσαι σχεδόν αι κοινότηται εφιλοτιµήθησαν να παραχωρήσωσιν αγροκήπια εις τα σχολεία αυτών. 

∆ιδάσκαλοι δε και µαθηταί ήρχισαν να ασχολώνται εις γεωργικάς εργασίας µετά πολλού ζήλου. Αν δε το 

γεωργικό τµηµα εξέδιδε δια το επιόν έτος οδηγίας λεπτοµερείς περί του τρόπου των εργασιών και έπεµπε 

νέα είδη προς καλλιέργειαν αι εργασίαι αύται θα εγίνοντο πολύ σκοπιµώτερον. 

 Οι υπό των δηµάρχων του νοµού καταρτισθέντες κατάλογοι των υποχρέων εις φοίτησιν εις ολίγας σχολικάς 

περιφερείας συνετάχθησαν µετ’ ακριβείας. Ιδίως ως προς τα θήλεα παρατηρεί τις µεγάλην δυσαναλογίαν εν 

συγκρίση προς τον αριθµόν των αρρένων,διότι δεν κατενοήθη δυστυχώς πανταχού η σηµασία της 

εκπαιδεύσεως του γυναικείου φύλου. Η δια προστίµων εξανάγκασις των µη βουλεοµένων να φοιτήσωσι δεν 

εξετελέσθη µετά της αναγκαίας αυστηρότητος, το µεν διότι ηµείς ήµεθα απόντες εις τας επαρχίας κατά τον 

πρώτον µήνα µετά την έναρξιν των µαθηµάτων,το δε διότι οι υπό των διδασκάλων καταρτισθέντες πίνακες 

των απουσιών ήσαν πολλάκις κακώς συντεταγµένοι, το δε και δια την βραδύτητα περί την είσπραξιν των 

επιβληθέντων προστίµων εκ µέρους των αρµοδίων αρχών. Εν τούτοις οφείλει τις να οµολογήση ότι 
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πανταχούσχεδόν αι κοινότητες έστρεψαν µετά προθυµίας τα τέκνα αυτών εις τα ιδρυθέντα υπό της 

Σ.Κυβερνήσεως σχολεία,όπερ αποδεικνύει την προς την πρόοδν και τον πολιτισµόν ροπήν των Κρητών. Εις 

τα σχολεία του ηµετέρου νοµού εφοίτων κατά το παρελθόν έτος 6402 µαθηταί . Εκ τούτων 1701 εν Σητεία, 

630 εν Λασηθίω,920 εν Βιάνω, 1035 εν Ιεραπέτρω και 2117 εν Μεραµβέλλω. 

Εις την Σ.∆ιεύθυνσιν θα υποβάλω πίνακα δηλούντα πόσα εκπαιδευτικά τέλη της β΄ εξαµηνίας καθυστερούσι 

µη καταβληθέντα εις τους διδασκάλους.Αιτία της καθυστερήσεως ταυτης είναι µεν η πενία η µαστίζουσα 

εφέτως τον γεωργικόν πληθυσµόν,συνετέλεσαν δ’όµως εις αυτήν και η βραδύτης της εισπράξεως των 

προστίµων περί ης ήπον προηγουµένως και η αναστολή η χορηγηθείσα υπό της Σ.∆ιευθύνσεως ην πολλοί 

εξήγησαν ως εντελή κατάργησιν. Συντέλεσε δε προσέτι και το γεγονός ότι διαρκούντος του σχολικού έτους 

ούτε έπιπλα,ούτε διδακτικά όργανα εστάλησαν εις τα σχολεία. Αν εστέλλοντο τοιαύτα, δεν θα είχοµεν 

βεβαίως τόσα καθυστερούµενα. 

Περί της µεθοδικής ικανότητο της εις το έργον αφοσιώσεως και του ηθικού εκάστου των διδασκάλων θα 

αναφέρω εν ιδιαιτέρα εκθέσει. Ενταύθα κρίνω καλόν να σηµειώσω ότι εάν η επιθεώρηση των σχολείων 

εγίνετο ευθύς µετά την έναρξιν των µαθηµάτων τρέχοντος έτους κατά τον ∆εκέµβριον και Ιανουάριον πολύ 

µείζονα ωφέλιαν θα παρείχεν εις την υπηρεσίαν διότι θα εδίδετο εις ηµάς χρόνος επαρκής ώστε να 

ενδιατρίβωµεν τελείονα χρόνον εν εκάστω σχολείω και να χειραγωγήσωµεν τους διδασκάλους εις ακριβή 

και νοήµονα εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτών. 

Εκ των 132 διδασκάλων και διδασκαλισσών του Νοµού 4 είναι πτυχιούχοι των ∆ιδασκαλείων, 30 

τελειόφοιτοι των Γυµνασίων, 6 έχουσιν ακούση µαθήµατα της ∆΄τάξεως του Γυµνασίου,35 έχουσιν ακούση 

µαθήµατα τάξεων Γυµνασιακών και 57 είναι γραµµατοδιδάσκαλοι. Πλην των πτυχιούχων λοιπόν πάντες οι 

άλλοι ουδεµίαν είχον θεωρητικήν µάθησιν της παιδαγωγικής και διδακτικής, επέδειξαν όµως καθόλου 

µικρόν ζήλον εις το έργον αυτών. Καθ’όλον ειπείν αι περισσότεραι ελλείψεις παρετηρήθησαν εις τας δύο 

κατωτέρας τάξεις του σχολείου, διότι οι ηµέτεροι διδάσκαλοι σχεδόν πάντες αγνούντες την αξίαν 

καιτουσκοπού της πραγµατογνωσίας και την µέθοδον της διδασκαλίας αυτής ελάχιστα ησχολήθησαν περί το 

µάθηµα τούτο. Την πρώτην δ’ ανάγνωσιν και την πατριδογραφίαν και τάλλα µαθήµατα της Α΄και Β΄τάξεως 

δεν ηδυνήθησαν πάντες να διδάξωσι συµφώνως προς τους κανόνας της µεθοδικής. Εδυσχέρανε δ’έτι 

µάλλον την εργασίαν αυτών και το γεγονός ότι εφέτος αι τάξεις αύται ήσαν µάλιστα πολυπληθείς και 

απαρτίζοντο εκ µαθητών διαφόρου ηλικίας και αναπτύξεως. 

Οι ηµέτεροι διδάσκαλοι προέκοψαν πολύ εις την διεύθυνσιν µονοταξίων σχολείων εχόντων πλήονας των 50 

µαθητών. ∆ιότι δεν έχουσι την ικανοτητα εκείνην ήτις απαιτείται εις την διεύθυνσιν τοιούτων σχολείων. ∆εν 

δύνανται ιδίως να κάµωσι σκόπιµον χρήσιν των σιωπηλών λεγόµενων εργασιών, ώστε και η τάξις να 

τηρείται εν τη σχολή και πρόοδος να γίνεται δια της εφαρµογής των διδαχθέντων και της µελέτης των 

διδαχθησοµένων. Συµειωτέον δ’όµως ότι συνετέλεσε εις τας ελλείψεις των ηµετέρων σχολείων και το 

ανεπαρκέστατο των διδακτηρίων και η παντελής έλλειψις θρανίων και άλλων οργάνων. Ταύτα είναι 

προσκόµµατα α αδυνατή να υπερπιδήση και ο ικανότατος και προθυµότατος των διδασκάλων. 

Εν τω ηµετέρω Νοµώ ελειτούργησαν και 17 παρθεναγωγεία διευθυνόµενα υπό διδασκαλισών ων τινές µεν 

έχουσιν απολυτήριον ελληνικού σχολείου, πολλαί δε ουδέ ταύτα τα προσόντα κέκτηνται. Και είναι µεν 

αληθές ότι άπασαι σχεδόν επεδείξαντο ζήλον και αφωσίωσιν εις το έργον αυτών, αλλ ’η έλλειψις γνώσεων 

δεν αντικαθίσταται βεβαίως υπό µόνον του ζήλου . Ίνα δοθή λοιπόν ώθηση εις την γυναικείαν εκπαίδευσιν 

θα ήτο καλόν να διορίση η Σ. ∆ιεύθυνσις πτυχιούχας διδασκαλίσσας εις τα µεγάλα κέντρα του νοµού, 

ιδρύση δε και Ανώτερον Παρθεναγωγείον, ούτινος αι απόφοιτοι να χρησιµοποιοώνται ως διδασάλισσαι εις 

τας κοινότητας. 

Τα υπάρχοντα εν τω Νοµώ τρία Ανώτερα ∆ηµοτικά δεν επέδειξαν εφέτος µεγάλας προόδους. Ίνα τα σχολεία 

ταύτα ανταποκριθώσιν εις τον προορισµόν αυτών είναι ανάγκη να εισαχθή εις αυτά η διδασκαλία και της 

αρχαίας ελληνικής». 

 Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που έθετε η ελλειπή αρχική µόρφωση των εκπαιδευτικών ο 

επιθεωρητής Λασηθίου έλαβε αµέσως από το 1899 άµεσα µέτρα. Έτσι παρείγγειλε « εις τους 

διευθύνοντας τα Ανώτερα ∆ηµοτικά των κοµοπόλεων Ιεραπέτρας, Βιάνου,Λιµένος Σητείας και Νεαπόλεως, 

οίτινες τυχγάνουσιν όντας πτυχιούχοι του ∆ιδασκαλείου, ίνα καλέσωσιν κατά τας εορτάς των 

Χριστουγένουνων πάντας τους διδασκάλους της επαρχίας αυτού έκαστος και ασκώσωσιν αυτούς επί 5 ή 6 

ηµέρας εις την διδασκαλίαν των µαθηµάτων του δηµοτικού σχολείου». Ο επιθεωρητής συνέστησε «αυτοίς 

ίνα εισαγωγικώς οµιλήσωσι προς τους διδασκάλους περί παιδονοµίας , καταρτίσωσι δε τους µαθητάς, εφ’ 

ων θα γίνονται αι ασκήσεις κατά το αδιαίρετον σχολείον ίνα κάµωσι λόγον περί των σιωπηλών εργασιών, 

και επιµείνωσι πολύ εις το ζήτηµα της πρώτης αναγνώσεως ως και επί των µαθηµάτων των δύο κατωτέρων 

ταξεων, εν αις δεν υπάρχει άλλο διδακτικό βιβλίον εκτός του αναγνωστικού».  

Την ίδια χρονιά παρατηρήθηκε µια αύξηση του αριθµού των µαθητών οι οποίοι συνέχιζαν τις σπουδές 

τους στο Προγυµνάσιο της Νεάπολης δείγµα του ότι η µέση εκπαίδευση είχε αρχίσει να επιτελεί εκτός 
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Ε) Οι ∆ιευθυντές των σχολείων
594

.  

 

Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια της ύστερης τουρκοκρατίας η άσκηση 

µικροπολιτικής από τα µέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης και εποπτείας της 

εκπαίδευσης καθώς και η αδυναµία της τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκριθεί στις 

σχετικές υποχρεώσεις της ευνόησαν τη διαµόρφωση του συγκεντρωτικού αυτού 

συστήµατος κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Τα πολυµελή τοπικά συλλογικά 

όργανα (∆ηµογεροντία, Τµηµατική Εφορεία κ.λ.π.) αντικαταστάθηκαν από µονοµελείς 

θεσµούς όπως ο Σύµβουλος επί της Παιδείας, ο Γενικός Επιθεωρητής και ο 

Νοµαρχιακός Επιθεωρητής.  

Με την παραπάνω διοικητική ιεράρχηση η εκπαιδευτική εξουσία από τότε 

µπορούσε να παρεµβαίνει πιο αποτελεσµατικά στο εκπαιδευτικό σύστηµα και να 

                                                                                                                            
από τον κοινονικοποιητικό της ρόλο και κανονιστικό όσο αναφορά την δυνατότητα κοινωνικής 

κινητικότητας. 

 Σε επιστολή του λοιπόν προς την «Σεβαστήν Γενικήν Επιθεώρησιν» ο ∆ιευθυντής του Προγυµνασίου 

Νεαπόλεως ανέφερε ότι 

« εν τω µαθητολογίω του Προγυµνασίου τούτου ενεγράφησαν εν όλω εκατόν είκοσι και εννέα µαθηταί 

πρώτος µεν ο Εµµ. Συλλλιγαρδάκις, τελευταίος δε ο ∆ηµ. Απαλάκης. Ούτοι υποστάντες την νόµινον 

δοκιµασίαν κατετάχθησαν ως εξής 

 εβδοµήκοντα και επτά εν τη πρώτη τάξη, 

 τριάκοντα και οκτώ εν τη δευτέρα και  

οι λοιποί δέκα και τέσσερες εν τη τρίτη».  

Ο ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός των µαθητών της πρώτης τάξης ανάγκασε λίγο αργότερα τον ∆ιευθυντή να 

απευθυνθεί ξανά προς την «Σεβ. Γενικήν Επιθεώρησιν» αναφέροντας τα εξής 

«κύριες επιθεωρητά 

εν τη Α΄ τάξει του Προγυµνασίου Νεαπόλεως έχουσιν εγγραφή µέχρι τούδε 77 µαθηταί. Επειδή η 

διδασκαλία, η επίβλεψις και η συγκράτησις της προσοχής επί τοσσούτον µαθητών είναι δύσκολος εκτός δε 

τούτου οι µαθηταί γίγνονται αµελέστεροι διότι µετά µακρόν χρόνον δεν δοκιµάζωνται, θεωρώ καλόν να 

παρακαλέσω υµάς να ενργήσητε από τούδε την διαίρεσιν της τάξεως ταύτης εις δύο τµήµατα χάριν του 

συµφέροντος της διδασκαλίας. Ορίζει βεβαίως το 71
ον

 άρθρον του Οργανισµού ότι επί δύο συνεχή έτη 

πρέπει να υπερβαίνηται ο αριθµός 50 αλλ’ ως φρονώ το άρθρον τούτο σκοπεί να προλάβη διαίρεσιν τάξεως 

εις ην τυχαίως και επ’ ολίγον ίσως χρόνον ήθελον συρρεύση περισσότεροι µαθηταί. Ενταύθα όµως η 

συρροή αύτη θα είναι διαρκής και εν τω µέλλοντι δια τον εξής λόγον. Αφ’ ου κατά το παρόν έτος ότε εν τω 

παρελθόντι δεν ελειτούργουν εις πάντα τα µέρη του Νοµού δηµοτικά σχολεία προσήλθον υπερ τους 

εβδοµήκοντα µαθηταί επόµενον είναι ότι εν τω µέλλοντι θα προσέρχωνται πολλώ πλείονος. Εκτός δε 

τούτου το ενταύθα Προγυµνάσιον είναι το µόνον πλησιέστερον και ανώτερον εκπαιδευτήριον των πέντε του 

Νοµού Λασηθίου επαρχιών[…]».  
594

 Οι ∆ιευθυντές «φροντίζουσι περί εγγραφών, εξετάσεων και προβιβασµού των µαθητών, τηρούσι τα 

µαθητολόγια, τους ελέγχους και τα λοιπά επίσηµα βιβλία, εποπτεύουσιν επί της ευκοσµίας και επιµελείας 

των µαθητών εν τα εν τω Σχολείω και εκτός αυτού. Καταγγέλουσιν εις τους Επιθεωρητάς τους γονείς ή 

κηδεµόνας οίτινες παραβαίνουσι τον περί υποχρεωτικής φοιτήσεως νόµον, συντάττουσιν από κοινού µετά 

των καθηγητών ή διδασκάλων ίδιον εσωτερικόν κανονισµόν ανάλογον προς τας τοπικάς ανάγκας και 

σχέσεις και επί τη βάσει τούτου κυρουµένου υπό του αρµοδίου Επιθεωρητού, επιµελούνται περί της 

εσωτερικής τάξεως και πειθαρχίας του Εκπαιδευτηρίου. Επαγρυπνούσι εις την πιστήν και εύορκον 

εκτέλεσιν των καθηκόνων των καθηγητών ή διδασκάλων, παρευρίσκονται οσάκις νοµίσουσιν εύλογον εις 

την διδασκαλίαν αυτών, απευθύνουσι κατ’ ιδίαν παρατηρήσεις και εν ανάγκη αναφέρονται εις τον αρµόδιον 

Επιθεωρητήν δια πάσαν σχολικήν υπόθεσιν δύνανται να αναφέρωνται και απ’ ευθείας εις τον επί της 

Εκπαιδεύσεως Σύµβουλον, αλλά πάντοτε ιεραρχικώς δια των αµέσως προϊσταµένων αυτών». 
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επιβάλει πειθαρχία. Ο ρόλος της εκπαιδευτικής εξουσίας άρχισε να γίνεται πιο 

σηµαντικός αφού χρειαζόταν µια παρέµβαση διπλής κατεύθυνσης. Από τη µια µεριά η 

εξουσία θα έπρεπε να φροντίσει την ορθολογική άσκηση του ελέγχου της λειτουργίας 

του εκπαιδευτικού συστήµατος ώστε να το κάµει λιγότερο αντιπαραγωγικό και από την 

άλλη µεριά υπήρχε ανάγκη να φροντίσει για την αρµονική και σύγχρονη ανάπτυξή του 

σε σχέση µε το κοινωνικο-οικονοµικό σύστηµα. Ο θεσµός, λοιπόν, του επιθεωρητή σε 

κάθε Νοµό σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί αποκέντρωση αρµοδιοτήτων 

αλλά µια προσπάθεια εξασφάλισης αποτελεσµατικότερου κεντρικού ελέγχου του 

εκπαιδευτικού έργου. Η δοµή του ελέγχου αυτού ήταν, σε αντίθεση µε το παρελθόν, 

κάθετη: στην κορυφή της πυραµίδας βρισκόταν ο Σύµβουλος επί της παιδείας (ο 

Υπουργός), ακολουθούσε ο Γενικός Επιθεωρητής, ο Νοµαρχιακός Επιθεωρητής και οι 

∆ιευθυντές των σχολείων. Η διάρθρωση αυτή εξυπηρετούσε την προσπάθεια επιβολής 

τόσο της οµοιοµορφίας όσο και του συστήµατος των νέων ιδεολογικών 

προσανατολισµών.  

Η παραπάνω ιεραρχική διάρθρωση της εποπτείας του εκπαιδευτικού συστήµατος 

τερµάτισε και τυπικά την άσκηση της διοίκησης και της εποπτείας των σχολείων από τα 

τοπικά συλλογικά-αυτοδιοικητικά όργανα που είχαν συγκροτηθεί κατά την 

προηγούµενη περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας και η εκπαιδευτική εξουσία άρχισε 

να συγκεντρώνεται τοπικά στους νοµαρχιακούς επιθεωρητές ως εντολοδόχους του 

Γενικού Επιθεωρητή και του Συµβούλου της Παιδείας. Η συγκέντρωση των 

αρµοδιοτήτων και των εξουσιών έγινε ακριβώς στο κρίσιµο εκείνο σηµείο που η 

διοίκηση ερχόταν σε επαφή µε το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Εκεί που γινόταν η 

διοχέτευση των αποφάσεων της κρατικής διοίκησης στους εκπαιδευτικούς, εκεί που 

ελεγχόταν και κρινόταν η υλοποίησή τους. Γενικά, η νέα αυτή δοµή άσκησης εποπτείας 

στο χώρο της εκπαίδευσης χαρακτηριζόταν από την γενικευµένη εµµονή των 

κυβερνητικών κύκλων για τη δηµιουργία τυφλής υπακοής στις προσταγές της κεντρικής 

εξουσίας, η οποία ήθελε να µεταβάλλει όλες τις αρχές και τα νοµοθετικά σώµατα σε 

εκτελεστικά όργανα, ακόµη και αν αυτό αντέβαινε στο πνεύµα του πολιτεύµατος. Έτσι, 

ο διοικητικός τοµέας λειτουργούσε υπό τον άµεσο και άγρυπνο έλεγχο των Συµβούλων 

και του Ηγεµόνος. 

Αναφορικά µε το θεσµό του επιθεωρητή, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι αρχικά 

είχε θεωρηθεί ως ένας πολύ αναγκαίος θεσµός και µάλιστα νεωτεριστικός. Όµως, συν 
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τω χρόνω ο θεσµός αυτός µετατράπηκε σε ένα «τερατόµορφον θηρίον» που απειλούσε 

και εκφόβιζε τους εκπαιδευτικούς. Ο θεσµός αυτός ήταν ουσιαστικά δάνειο από το 

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα
595

. Σύµφωνα, όµως, µε τον βουλευτή Μ. Μιχελιδάκη 

«και ο θεσµός αυτός εισήχθη εις την κολυµβήθραν της γραφειοκρατίας και εµολύνθη, ο 

καλλίτερος και αναγκαίος θεσµός έγινε αγνώριστος».  

Επικρίσεις δεχόταν, όµως, και ο θεσµός του Γενικού Επιθεωρητή για τον οποίο 

ετίθοντο συχνά ερωτήµατα για το ποιος ήταν ο λόγος ύπαρξης ενός υπερεπιθεωρητή ο 

οποίος µάλιστα δεν εκπλήρωσε ευσυνείδητα τα καθήκοντά του, να επισκέπτεται και να 

ελέγχει τα 2 Γυµνάσια και τα 4 Ελληνικά Σχολεία της Κρήτης. Το 1901 ο Γενικός 

Επιθεωρητής µόλις τα δύο γυµνάσια είχε κατορθώσει να επισκεφθεί και µια φορά να 

µεταβή στη Νεάπολη του Λασιθίου. Η Κρήτη, όπως λέγονταν, είχε ανάγκη από 

επιθεωρητές όχι όµως εξ αποστάσεως αλλά εξ αυτοψίας. Ο θεσµός του Γενικού είχε 

εισαχθεί από την Ελλάδα σύµφωνα µε τα νοµοσχέδια του Ευταξία. «Αλλ’ αφ’ ου 

υπήρχον οι επιθεωρηταί βέβαια έπρεπε να κάµωµεν και έναν Επιθεωρητήν Γενικόν. 

∆ιατί; ∆ιότι αυτό λέγουν τα νοµοσχέδια του κυρίου Ευταξίου και έπρεπεν και ηµείς να 

αποµιµηθώµεν και τον θεσµόν αυτόν! Εν γένει δε Κύριοι, παρατηρώ ότι την νεαράν 

πολιτείαν µας εχαρακτήρισεν, ούτως ειπείν, µία µίµησις ξένων νόµων αλλοτρίων προς τα 

ηµέτερα ήθη και έθιµα, διακοπή του αυτονόµου ηµών βίου προς τον νεώτερον βίον τον 

της ελευθερίας, αποβολή νόµων στοιχειωδών δεδοκιµασµένων, εξωνυχισµένων, και υπό 

πλείστων εκ των ενταύθα παρισταµένων κυρίων βουλευτών ψηφισθέντων, αντί δε τούτων 

των δεδοκιµασµένων παρεδέχθηµεν νόµους αλλοτρίους προς τα συνηθείας και τας έξεις 

µας, ελησµονήθη δε τελείως η αρχή ότι οι νόµοι δεν επιβάλλονται έξωθεν, αλλ’ ως φυτόν 

εγχώριον θεραπεύονται, καλλιεργούνται και ήρεµα και βραδέως µεθορµίζονται προς την 

πρόοδον της εποχής»
596

. Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση του βουλευτή Γ. ∆ασκαλογιάννη να 

καταργηθούν οι τέσσερις Νοµαρχιακοί Επιθεωρητές και να παραµείνει µόνο ο Γενικός 

Επιθεωρητής απορρίφθηκε διότι κρίθηκε ότι θα επανάφερε το παλαιό σύστηµα 

εποπτείας της εκπαίδευσης που ίσχυε επί ύστερης τουρκοκρατίας και το οποίο 

χαρακτηριζόταν από την ελλιπή επίβλεψη των σχολείων. 
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 Η Νεωτέρα παρ’ ηµίν σχολική νοµοθεσία, ήτοι συλλογή νόµων, βασιλικών διαταγµάτων και υπουργικών 
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 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχος ∆΄. εστενογραφηµένα Πρακτικά της Βουλής 
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1.1.3.4 Ο θεσµός των ∆ιδασκαλικών συνεδρίων 

 

Υπηρετικά της νέας κατάστασης, όπως προκύπτει από την θεµατολογία τους, ήταν 

και τα ∆ιδασκαλικά Συνέδρια που καθιερώθηκαν να γίνονται µια φορά τον χρόνο. Το 

πρώτο ∆ιδασκαλικό Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στον Νοµό Λασιθίου τον Απρίλιο του 

1900 και συµµετείχαν όλοι οι δάσκαλοι του Νοµού. Τα «συζητητέα εν τω διδασκαλικώ 

αυτώ συνεδρίω θέµατα» ήταν τα παρακάτω σύµφωνα µε την εγκύκλιο του επιθεωρητή 

Λασιθίου: 

1. Πως είναι δυαντόν εν βραχυτάτω χρόνω να οικοδοµηθώσι διδακτήρια 

ανταποκρινόµενα εις τας απαιτήσεις της υγιεινής και της παιδαγωγικής; 

2.Πως είνε δυνατόν οι µη εν ∆ιδασκαλείοις µορφωθέντες διδάσκαλοι να διδάσκωσι 

προσηκόντως την γυµναστικής και τα άλλα τεχνικά µαθήµατα τα εν τω Νόµω 

αναγραφόµενα; 

3.Πως είνε δυνατόν εν ολίγω χρόνω να µορφωθώσι διδασκάλισσαι εν τω ηµετέρω 

Νοµώ αντάξιαι της αποστολής αυτών; 

4. Ποία η σχέση µεταξύ σχολείου και οικογενείας και πως είνε δυαντόν να εξεγείρη 

ο διδάσκαλος το ενδιαφέρον των πολιτών προς την Σχολήν; 

5.Ποία η αξία της πειθαρχίας εν του σχολείου και τίνι τρόπω ο διδάσκαλος εθίζει 

τους µαθητάς εις αυτήν; 

6.∆υνάµεθα ηµείς εν Κρήτη να αποκλείσωµεν τας σωµατικάς ποινάς εκ των 

σχολείων ή εν εναντία περιπτώσει εις ποίας κυρίες περιστάσεις επιτρέπεται η χρήσις του 

παιδαγωγικού τούτου µέτρου; 

7.Ποία είνε η αξία εκάστου του εν τω δηµοτικώ σχολείω διδασκοµένων µαθηµάτων 

και πόσας ώρας καθ’ εβδοµάδα πρέπει να διδάσκηται έκαστον τούτων εις τα διάφορα 

είδη των σχολείων; 

8.Πώς τα γεωργικά µαθήµατα θα διδάσκονται σκοπιµώτατα εν τω δηµοτικώ 

σχολείω; 

9.Εάν παρ’ηµίν οι εξοχικοί περίπατοι γινόµενοι ούτω συχνά ως ορίζει ο Νόµος 

αποβαίνουσιν επωφελείς υπό άποψιν διδακτικήν και υγιεινήν; 

10. Ποία είνε η ωφέλεια των κατ’ οίκων εργασιών του µαθητού και εν τίνι µέτρω 

πρέπει να ορίζονται αύται; 
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11. Πότε αι δια της διδασκαλίας µεταδιδόµεναι εις τους µαθητάς γνώσεις 

αποβαίνουσι χρήσιµοι εις τον µετέπειτα βίον; 

12. Τίνων µέσων δυνάµεθα να κάµωµεν χρήσιν όπως καταστήσωµεν τους µαθητάς 

φιλοµαθείς; 

13. Πως είνε δυαντόν οι υπερβαίνοντες το 7
ον

 έτος της ηλικίας παίδες να 

µανθάνωσιν ανάγνωσιν, γραφήν και τας τέσσαρες πράξεις των ακεραίων εν τάχει, ως 

ορίζει ο Νοµος; 

14. Πως πρέπει να διδάσκηται η εκκλησιαστική µουσική εν τοις δηµοτικοίς 

σχολείοις;». 

Κάνοντας τον απολογισµό των εργασιών του συνεδρίου ο Επιθεωρητής Λασηθίου 

ανέφερε στις 17 Απριλίου 1900 προς τον Γενικό Επιθεωρητή της Εκπαιδεύσεως ότι 

«[…] οι διδάσκαλοι προσήλθον εις το συνέδριον µετ’αξιεπαίνου προθυµίας 

εξαιρουµένων µονον ένδεκα […] τας δε διδασκαλίσσας δεν έκρινα καλόν να συγκαλέσω 

εις συνέδριον διότι κατά την γνώµη µου ουδεµία αυτών ηδύνατο να διευθύνη τοιούτο 

σωµατείον. Η έναρξις των εργασιών εκηρύχθη εν ονόµατι της Α.Β. Υψ. του Ηγεµόνος 

Γεωργίου αφ’ου πρώτον εψάλη αγιασµός υπό του θεοφιλεστάτου Αγ. Πέτρας και 

απηγγέλθη υφ’ηµών λόγος, εν ω κατεδείχθη η σηµασία και ο σκοπός του συνεδρίου […] 

αι συζητήσεις και των θεµάτων και των υποδειγµατικών διδασκαλιών (διότι επετράπη η 

κρίσης των υποδειγµατικών διδασκαλιών) διεξήχθησαν µετα πολλής τάξεως και 

ευπρεπείας ως επί το πλείστον υπό των πτυχιούχων διδασκάλων, των προσωρινών 

ορισµένων σπανίως λαµβανόντων τον λόγον […] παρίσταντο δε κατά τας συνεδρίας και 

πολλοί των ιδιωτών µετά ζωηρού διαφέροντος παρακολουθούντες τα παιδαγωγικά και 

µεθοδικά ζητήµατα, άτινα ανεπτύχθησαν εν τω συνεδρίω […] η δε λήξις των εργασιών 

εγένετο δια λόγου παρενετικού προς τους διδασκάλους και δια ζητωκραυγάσεως όλου του 

συνεδρίου υπερ της Α. Β. υψηλότητος […]». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι για την εκπαίδευση των δασκάλων προσαρτήθηκαν 

αρχικά στα δύο Γυµνάσια του Ηρακλείου και των Χανίων Παιδαγωγικά Τµήµατα. 

Μετά από δύο χρόνια, όµως, τα Παιδαγωγικά αυτά Τµήµατα καταργήθηκαν και 

ιδρύθηκε στο Ηράκλειο αυτοτελές ∆ιδασκαλείο διετούς φοίτησης. Αργότερα, το 1903 η 

φοίτηση στο ∆ιδασκαλείο Ηρακλείου έγινε τριετής και έτσι λειτούργησε µέχρι το 1934 

οπότε ιδρύθηκαν οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες. Για την εκπαίδευση των δασκάλων 

ιδρύθηκε επίσης το 1923 στα Χανιά ∆ιδασκαλείο µονοετούς φοίτησης το οποίο 
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λειτούργησε µέχρι το 1929. Προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατική η εκπαιδευτική 

διαδικασία πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον νοµοθετικές παρεµβάσεις. Με τον Νόµο 391 

του 1901 καθορίστηκε ότι «πας διδάσκαλος εν οιωδήποτε σχολείω άπαξ διορισθείς επί 

τη βάση προσόντων άνευ της επιφυλάξεως του προσωρινού κτάται δικαίωµα της 

µονιµότητος και δεν δύναται άνευ λόγου ούτε να υποβιβασθή ούτε να µετατεθή»
597

. 

Εξάλλου µε το διάταγµα 102 καθορίστηκαν τα µαθήµατα στα οποία θα εξετάζονταν 

«υπό την αυστηράν επιτήρησιν ενός ή δύο εξεταστών» όσοι ήθελαν να διοριστούν ως 

δάσκαλοι στα σχολεία. Οι υποψήφιοι µε βάση το ∆ιάταγµα αυτό εξετάζονταν : «Εις 

µετάφρασιν εκ της του Ξενοφώντος ανάβασης, Εις την ανάπτυξιν ενός παιδαγωγικού 

θέµατος, Εις την ανάπτυξιν θέµατος εκ της ελληνικής ιστορίας, Εις την λύσιν δυο εκ 

τριών προβληµάτων της πρακτικής αριθµητικής, Εις λύσιν ενός προβλήµατος εκ δυο 

διδοµένων εκ της γεωγραφίας, Εις λύσιν δύο προβληµάτων εκ της φυσικής, Εις λύσιν δύο 

θεµάτων εκ της γεωγραφίας, Εις ιχνογραφία απλού σχήµατος και Εις την καλλιγραφίαν 

µικρών και κεφαλαίων γραµµάτων»
598

. 

Η Κρητική Πολιτεία προσπάθησε έτσι να εξοπλίσει το θεσµικό σύµπλεγµα του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε προσωπικό, µε «υπαλλήλους» που είχαν επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κύριο καθήκον τους τη διάπλαση των νέων ανθρώπων, την επιτήρηση 

της οµαλής συµπεριφοράς και της εξέλιξής τους µε βάση τις γνώσεις που έπρεπε να 

κατέχουν και τις θεωρίες για την παιδική ηλικία, την κοινωνικοποίηση, την οµαλότητα 

και την παρεκτροπή, που νοµιµοποιούσαν τις ενέργειες τους και τους προσέδιδαν 

επιστηµονικό κύρος.  

1.1.3.5 Το εξεταστικό σύστηµα  

 

Μεταβολή, όµως, επήλθε και στον τρόπο εξέτασης των µαθητών µε το 

Ηγεµονικό ∆ιάταγµα του 1900. Οι εξετάσεις δεν γίνονταν πια δηµόσια όπως συνέβαινε 

κατά την προηγούµενη περίοδο, αλλά αποτελούσαν εσωτερική υπόθεση του σχολείου. 

Το σχολείο έτσι άρχισε να αυτονοµείται από την κοινωνία αποδίδοντας λόγο µόνο στην 

διοίκηση. Όπως και η νέα κατάσταση στην οποία θα έπρεπε να ενσωµατωθούν οι γόνοι 

της παραδοσιακής τοπικής κοινωνίας είχε αρχίσει να διέπεται  από µια διαβαθµισµένη 

ιεραρχία και ένα σύστηµα µισθών έτσι και το εκπαιδευτικό σύστηµα  ενσωµάτωνε πια 

                                           
597

 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, 50/1-8-1901. 
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 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, 64/31-8-1901. 
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µε πιο συστηµατικό τρόπο µια ιεραρχική δοµή στην οποία τους µισθούς 

αντικαθιστούσαν οι βαθµοί. Το άτοµο που απαιτούνταν από µια αστική παράσταση της 

κοινωνίας, όπου η κοινωνία οριζόταν ως το άθροισµα ατοµικών υποκειµένων δεν ήταν 

απλώς και µόνο ένα ιδεολογικό κατασκεύασµα αλλά µια  πραγµατικότητα 

κατασκευασµένη από τις ειδικές τεχνολογίες εξουσίας µια από τις οποίες ήταν και οι 

εξετάσεις οι οποίες εξατοµικεύτηκαν µέσα από ένα µηχανισµό εξετάσεων που 

µετέτρεψαν κάθε µαθητή σε µια ιδιαίτερη περίπτωση. Τα εκπαιδευτήρια µεταβλήθηκαν 

από τότε σε εξεταστικά ιδρύµατα κανονικοποιητικού και κανονιστικού χαρακτήρα 

καθόσον η ατοµική εξέταση εµπεριείχε πάντα την ιεραρχική επιτήρηση και την 

κανονικοποιητική κύρωση. Έτσι, επιτυγχάνονταν πια η µέτρηση και σύγκριση των 

µαθητών, η ιεράρχηση και η κανονικοποίησή τους. Οι εξετάσεις άλλωστε όχι µόνο 

«αποτιµούν τις γνώσεις αλλά και απονέµουν σε κάθε µαθητή µια ειδοποιό φύση»
599

. Σε 

σχετική ερµηνευτική εγκύκλιο του «επί της δηµοσίας εκπαιδεύσεως και των 

θρησκευτικών Συµβούλου» τονίστηκε ότι «η χρησιµότης των δηµοσία κατ’ έτος 

γινοµένων εξετάσεων από πολλού αµφισβητείται µεταξύ των παιδαγωγικών ανδρών, 

πλείονα δε και ισχυρότερα επιχειρήµατα προσάγονται υπέρ της καταργήσεως µάλλον ή 

διατηρήσεως αυτών. Ανάγκη δ’ όµως να εννοηθή καλώς ότι δεν πρόκειται να κριθή εκ 

των εξετάσεων µόνον αν µαθητής τις είναι προαγωγής ή απορρίψεως άξιος. Είναι 

ανάξιος λέγουν οι παιδαγωγικοί άνδρες να ονοµάζηται διδάσκαλος εκείνος όστις δεν 

ηδυνήθη καθ’ όλον το σχολικόν έτος να γνωρίση επαρκώς τους µαθητάς του αλλά 

περιµένει να πεισθή εκ των εξετάσεων περί των αξίων προβιβασµού ή µη. Και το περί 

εξετάσεων δε διάταγµα επί ταύτης της αρχής στηριζόµενον εξαρτά τους προβιβασµούς εκ 

της καθ’ όλον το έτος προόδου των µαθητών. Τας δε εξετάσεις θεωρεί ως συµπλήρωµα 

µόνον και οιονεί επιστέγασµα της καθ’ όλον το έτος σχολικής εργασίας [...] αλλ’ 

αυστηρώς αποκλειστέα των εξετάσεων πάσα επίδειξις παν το πανηγυρικόν ή θεατρικόν 

όπερ όχι µόνον ενδέχεται να ανοίξη την θύρα εις την χρήσιν δολίων και απατηλών µέσων 

προς διαβουκόλησιν του Κοινού αλλά και χρόνον πολύν εις προπαρασκευήν των 

επιδείξεων καταναλίσκει επί βλάβη και της υγείας των µαθητών και της ηθικής αυτών 

αντιλήψεως διότι ο µαθητής πανταχού και πάντοτε πρέπει να διδάσκηται εν τω σχολείω 

ότι δεν είναι άξιος δηµοσίων επαίνων και εγκωµίων όταν απλώς επιτελή το καθήκον του. 

Κατά ταύτα αι µεν γραπταί εξετάσεις πρέπει να γίνωνται κεκλεισµένων των θυρών, λόγοι 
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 Βλπ. Σολοµών Ι., Κουζέλης Γ., (επιµέλεια), Πειθαρχία και γνώση, εκδ. ΕΜΕΑ 1994. 
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δε επιδεικτικοί και παν άλλο τείνον να δώση εις τας εξετάσεις πανηγυρικόν χαρακτήρα 

αυστηρώς απαγορεύονται»
600

. 

Έτσι, σύµφωνα µε το διάταγµα «περί απολυτηρίων επί προβιβασµό και 

συµπληρωτικών εξετάσεων εν τοις παντός βαθµού δηµοσίοις και ιδιωτικοίς 

εκπαιδευτηρίοις αι επί προβιβασµώ εξετάσεις εις µεν την Α΄ και Β΄ τάξιν είναι µόνον 

προφορικαί, εις δε την Γ΄ και ∆΄ γραπταί και προφορικαί. Οι µαθηταί της Α΄ και Β΄ 

τάξεως εξετάζονται προφορικώς ανάγνωσιν, θρησκευτικά και αριθµητικήν εκ των 

διδαχθέντων εν ταις ειρηµέναις τάξεσι µερών. Οι µαθηταί της Γ΄ τάξεως εξετάζονται 

γραπτώς µεν εις τα θρησκευτικά, ελληνικά και µαθηµατικά, προφορικώς δε εξετάζεται 

έκαστος µαθητής εις τα ελληνικά, τα µαθηµατικά και εις εν εκ των άλλων µαθηµάτων. 

Κατά την γραπτήν εξέτασιν των ελληνικών υπαγορεύονται τοις µαθηταίς 6-8 σειραί εκ 

των δεδιδαγµένων κεφαλαίων του αναγνωστικού αυτών βιβλίου, δίδονται δε και 

ζητήµατα τινά εις τα δεδιδαγµένα µέρη της γραµµατικής αναφερόµενα, άτινα λύουσιν. Εν 

τοις µαθηµατικοίς δίδονται δυο προβλήµατα εις τα δεδιδαγµένα µέρη της αριθµητικής 

αναφερόµενα, λύουσι δε οι µαθηταί το εν και εν τοις θρησκευτικοίς δίδονται δύο 

ζητήµατα εκ των δεδιδαγµένων, εκθέτουσι δε οι µαθηταί το εν […] αι απολυτήριοι 
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 Το καθεστώς της παλαιότερης δηµόσιας εξέτασης των µαθητών περιγράφηκε µε γλαφυρό τρόπο σε 

δηµοσίευµα τοπικής εφηµερίδας: 

«[...] και διανέµονται προσκλητήρια καλλιγραφηµένα, και συνάζονται καθίσµατα και ετοιµάζονται 

ντουαλέτταις και κρεµώνται σηµαίαι και δρέπονται άνθη και ανοίγονται πύλαι και σηµαίνεται ο κώδων-ή 

κωµωδία αρχίζει. 

Γίνονται εξετάσεις. 

Ορίστε κύριοι! 

Εδώ βλέπετε τον µεγαλοσχήµονα διδάσκαλον µε την µακριάν γενειάδα και τα οµµατογυάλια αριθµούντα εις 

λόγον αρχαιοµανή τους καρπούς της σοφίας του. 

Εκείνη η γηραιά κοµψευοµένη η ορθία µεγαλοπρεπέως η ανταλλάσσουσα βλέµατα φιλάρεσκα και 

µειδιάµατα µε όλους τους προσκεκληµένους είνε η χαριτόβρυτος και σοφή διδασκάλισσα. Ειργάσθη, 

εµόχθησεν, εδαπάνησε πνεύµα και µέθοδον εις επεξεργασίαν του εµπορεύµατος που σήµερα µας 

παρουσιάζει. 

Ιδού η µόστρα. 

“Βλέπετε αυτόν τον µικρον Μίµην. Εκείνην την χαριτωµένην Τιτίκαν, τον Μάνον, τον Γιώργη, το 

πνευµατωδέστατον τέκνον του κ. Βουλευτού, όλα αυτά είνε έργα των χειρών µας έξοχα πλάσµατα αληθώς 

ωραία, κοµψά, πνευµατώδη, σοφά- προπάντων σοφά και µεγαλοφυή-χειροκροτήσατε!”. Και ύστερα; 

Χειραψίαι, ευχαί, συγχαρτήρια, πόζα των ευτυχών διδασκάλων και των γονέων των ευτυχεστέρων που 

εγέννησαν τέκνα µεγαλοφυή. 

Και ύστερα; Ποίον το πρακτικόν αποτέλεσµα όλων αυτών; ω! το γνωρίζω, θα φανώ εκκεντρικός, βέβηλος 

ίσως και πεσσιµιστής αλλά θα σας το είπω µε τρεις λέξεις: Σπατάλη χρόνου! Σπατάλη δυνάµεων! Πηγή 

µαταιότητος και κουφότητος. 

Αλλοίµονον και τρις αλλοίµονον εις τον δάσκαλον και την πολιτείαν που τον τρέφει, αν, έχων έναν χρόνο 

στα χέρια του, το παιδί, κοινωνών πνευµατικώς µε αυτό όλην σχεδόν την ηµέραν, δεν κατώρθωσε να το 

γνωρίση και περιµένη να το κρίνη εντός πέντε λεπτών αγωνιώδους εξαντλητικής εξετάσεως», βλπ. εφηµ. 

«Φωνή Λαού», 22-6-1903. 
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εξετάσεις εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις είναι γραπταί και προφορικαί και γίνονται µετά το 

τέλος των επί προβιβασµώ εξετάσεων […] αι κατά Ιούνιον επί προβιβασµώ εν τοις 

ελληνικοίς σχολείοις είναι γραπταί και προφορικαί. Και γραπτώς µεν εξετάζονται πάντες 

οι µαθηταί εις πάντα τα διδαχθέντα επιστηµονικά µαθήµατα, προφορικώς δε διαιρούµενοι 

εις τµήµατα […] αι επί προβιβασµώ εξετάσεις εις τας τρεις κατωτέρας τάξεις των 

ανωτέρων Παρθεναγωγείων είναι γραπταί και προφορικαί. Αι γραπταί γίνονται εις πάντα 

τα εν εκάστη τάξει διδαχθέντα επιστηµονικά µαθήµατα […] αι εν τοις ανωτέροις 

παρθεναγωγείοις απολυτήριοι εξετάσεις είναι ωσαύτως γραπταί και προφορικαί. 

Αι γραπταί και προφορικαί εξετάσεις απάντων των εκπαιδευτηρίων διεξάγονται 

ως έπεται: Άπασα η κατά το σχολικόν έτος διδαχθείσα ύλη εξ εκάστου µαθήµατος 

διαιρείται υπό του διδάξαντος και υπ’ ευθύνην τούτου εις ζητήµατα […] τα ζητήµατα 

ταύτα γεγραµµένα κατ’ αύξοντα αριθµόν και υπογεγραµµένα υπό του διδάξαντος 

παραδίδονται την τελευταίαν προ των γραπτών εξετάσεων εβδοµάδα τω προϊσταµένω 

εκάστου εκπαιδευτηρίου όστις εξελέγχων αυτά επιφέρει εν συνεννοήσει µετά του 

διδάξαντος τας τυχόν αναγκαίας τροποποιήσεις. Εν µια κληρωτίδι τίθενται δελτάρια 

έχοντα επιγεγραµµένους τους αριθµούς 1-60, 1-40, 1-50, και 1-30. Προ της ενάρξεως δε 

των γραπτών ή προφορικών εξετάσεων εξάγονται υπό του προϊσταµένου εκάστου 

εκπαιδευτηρίου εκ της κληρωτίδος τρεις ή δυο αριθµοί και υπαγορεύονται τα εις τούτους 

αντιστοιχούντα ζητήµατα τοις µαθηταίς ίνα πραγµατευθώσιν αυτά. […] αι επί 

προβιβασµώ ή απολύσει εξετάσεις εν άπασι τοις εκπαιδευτηρίοις γίνονται επί φύλλων 

χάρτου σφραγιζοµένων τη σφραγίδι του εκπαιδευτηρίου και µονογραφουµένων υπό του 

προϊσταµένου εκάστου σχολείου. Αι γραπταί εξετάσεις διεξάγονται µετ’ απολύτου 

αυστηρότητος, επιτηρεί δε ταύτας ο εξετάζων µετά τινος άλλου καθηγητού ή και δύο αν οι 

εξεταζόµενοι µαθηταί υπερβαίνωσι τους 50 […] οι βαθµοί οι χαρακτηριστικοί της 

προόδου των µαθητών εν άπασι τοις δηµοσίοις εκπαιδευτηρίοις είναι από του 0 µέχρι του 

10. ∆ηλούσι δε ο µεν αριθµός 0 και 1 το κάκιστα, ο 2 και 3 το κακώς, ο 4 το µετρίως, ο 5 

το σχεδόν καλώς, ο 6 και 7 το καλώς, ο 8 και 9 το πάνυ καλώς και ο 10 το άριστα. 

Έσχατος δε βαθµός δι’ ου προάγεται τις παντί µαθήµατι είναι ο 6»
601

.  

 

1.2. Νέος ∆ιοργανισµός της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως 
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 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας,, «∆ιάταγµα περί των απολυτηρίων επί προβιβασµώ και 

συµπληρωµατικών εξετάσεων εν τοις παντός βαθµού δηµοσίοις κι ιδιωτικοίς εκπαιδευτηρίοις», αριθµ. 22, 

τεύχ. Α΄, 20/5/1902. 
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 1.2.1. Κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο 

 

Η εδραίωση της µέσης αστικής τάξης της οποίας προσδιοριστικό στοιχείο δεν 

ήταν µόνο η οικονοµική της κατάσταση αλλά και η ψυχολογική και πνευµατική της 

ροπή προς τον κλασικισµό και τη θεωρητική κυρίως παιδεία, αφενός µεν οδήγησε στην 

εξασφάλιση των ατοµικών της δικαιωµάτων και στην επιβολή της εννόµου τάξης, 

αφετέρου όµως επέδρασε καταλυτικά στη διαµόρφωση κατευθύνσεων στην εκπαίδευση 

που δεν ευνοούσαν πάντοτε τον πρακτικό προσανατολισµό του σχολείου στην Κρήτη. 

Η επανίδρυση των Ελληνικών Σχολείων εντάχθηκε έτσι σ’ ένα καθαρά ταξικό 

κοινωνικό πλαίσιο, αφού τα σχολεία αυτά όπως και τα Ανώτερα Παρθεναγωγεία 

προορίζονταν για την µέση και την ανώτερη τάξη των πολιτών
602

. Το 1901 µε βάση τον 

καινούργιο κανονισµό για την εκπαίδευση που συνέταξε ο Π. Οικονόµου 

καταργήθηκαν τα ανώτερα δηµοτικά σχολεία και επανιδρύθηκαν τα Ελληνικά Σχολεία. 

Την επανασύσταση των τελευταίων ο Π. Οικονόµου την αιτιολόγησε ισχυριζόµενος ότι 

«το ελληνικό σχολείο είναι προορισµένο να θεραπεύσει τις ανάγκες ενός τόπου µε λαό 

ευρύνου, οµιλιτικό και εν πολλοίς εκφραστικό» ο οποίος κατοικεί, ένα τόπο µε σπάνια 

ευφορία εδάφους και ποικιλία κλιµατολογικών συνθηκών
603

. Σύµφωνα, µε τον εισηγητή 

του Νοµοσχεδίου «δια των σχολείων των δηµοτικών τα οποία δίδουσιν την ελαχίστην 

παίδευσιν και δια των γυµνασίων τα οποία δίδουσιν την µεγίστην, δεν θεραπεύονται 

πάσαι αι ανάγκαι των ανθρώπων. Μεταξύ του µεγίστου και του ελαχίστου υπάρχει µεγάλη 

απόστασις» η οποία θα έπρεπε να «πληρωθή δια της δηµιουργίας νέου είδους σχολείων. 

Πάντες οι κοινωνιολόγοι παραδέχονται ότι πάσα κοινωνία ανθρώπων απαρτίζεται εκ 

τριών τάξεων, εκ της πρώτης τάξεως των εργατικών ανθρώπων, οίτινες είναι 

χειρώνακτες γεωργοί, τεχνίται, µεταπράται, αµαξηλάται και λοιποί τοιούτοι, εκ της 

µεσαίας τάξεως ήτις ασκεί και αυτή πρακτικά επαγγέλµατα, αλλ’  οδηγείται εις ταύτα υπό 

σκέψεως υπό τινός θεωρητικής παιδεύσεως ούτοι είναι οι έµποροι, οι µικροί 

εργοστασιάρχαι, οι βιοµήχανοι, οι κτηµατίαι και άλλοι τοιούτοι, και εκ της ανωτάτης 

τάξεως, ήτις ασκεί έργον επιστηµονικόν και είναι η κυβερνώσα τάξις. Όσον και να 

φαντασθώµεν τας τάξεις ταύτας εις πρωτογενείς κοινωνίας µη χωριζοµένας απ’ αλλήλων, 

εν τούτοις οι άνθρωποι κατά λόγον ευφυΐας αυτών και των ευνοϊκών όρων εργάζονται να 

                                           
602 Βλπ. Οικονόµος Π., Η διοργάνωση της εκπαιδεύσεως εν Κρήτη, εν Αθηναις, 1903, σελ. 8. 
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 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχ. ∆΄, Εστενογραφηµένα Πρακτικά της Βουλής, 

περίοδος Α, συνεδρίασις ΜΘ, 13/3/1901. 
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υψωθώσιν εκ της πρώτης εις την δευτέραν και εκ ταύτης εις την τρίτην τάξιν. Και ο 

ευγενής ούτος αγών των ευφυεστέρων ανθρώπων να υψωθώσιν εις ανωτέραν τάξιν 

εκείνης εν η εγεννήθησαν, και να γίνωσι και εις εαυτούς και εις τους άλλους 

χρησιµώτεροι, δεν πρέπει υπό της πολιτείας, ης σκοπός είναι η προστασία των ατοµικών 

και κοινωνικών δικαιωµάτων, να καταµπλεµήται δια της άρσεως των µέσων της 

προόδου, αλλά τουναντίον να προστατεύηται. Εάν η Βουλή η Κρητική δεν εµερίµνα περί 

ιδρύσεως σχολείων της µέσης τάξεως δικαίως θα εκαλείτο οπισθοδροµική Βουλή και θα 

ήτο αξία πάσης κατακρίσεως» 

 Έτσι, η Κρητική Πολιτεία διακήρυττε την πρόσβαση του λαού στη µόρφωση, 

αλλά ταυτόχρονα, σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµο, όφειλε να περιορίζει αυτή τη 

πρόσβαση. Ο περιορισµός αυτός µπορούσε να υποχωρεί περιστασιακά αλλά δεν 

µπορούσε ποτέ να αρθεί πλήρως. Η εκπαίδευση δεν έπρεπε να αποστρέφει το λαό από 

τα παραγωγικά έργα τα αναγκαία για την επιβίωση της κοινωνίας αυτά από τα οποία η 

αστική τάξη αντλούσε τα οφέλη της. Άλλωστε, όταν η κοινωνική αναπαραγωγή είναι 

ελάχιστα διευρυµένη και κατ’ επέκταση προσφέρει λίγες προοπτικές κοινωνικής 

προαγωγής, η αστική τάξη «εξυµνεί την ταπεινοφροσύνη και την αρετή του ατόµου που 

γνωρίζει και αποδέχεται τη θέση του στην κοινωνία»
604

. 

 

 

1.2.2. ∆οµή και χαρακτήρας της εκπαίδευσης 

 

Από την άποψη της οργάνωσης της εκπαίδευσης, ο νέος νόµος 391 επέφερε την 

κατάργηση των Γραµµατοδιδασκαλείων. Τα Νηπιαγωγεία εξακολούθησαν να 

αφήνονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Τα ∆ηµοτικά Σχολεία τα οποία ιδρύθηκαν 

«προς µόρφωσιν θρησκευτικού και ηθικού χαρακτήρος ως και προς γενικήν 

προπαρασκευήν δια τον βίον» χωρίστηκαν σε αδιαίρετα και διηρηµένα. Η παράλειψη 

από το νοµοσχέδιο του εθνικού χαρακτήρα της µόρφωσης ήταν µια συνειδητή επιλογή 

της Κρητικής Πολιτείας η οποία είχε χαρακτήρα κοσµοπολίτικο. Η παράλειψη αυτή 

δέχθηκε τα σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης στην Βουλή κατά την διάρκεια της 

συζήτησης του σχετικού νοµοσχεδίου µε τον βουλευτή Ν. Γιαµαλάκη να ισχυρίζεται ότι 

ο ηθικός άνθρωπος «ενδέχετα να µη έχη εθνικόν αίσθηµα διότι είναι κοσµοπολίτης». 
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 Bernard Charlot, Το σχολείο αλλάζει, εκδ. Προτάσεις Αθήνα 1992. 
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Στην παρατήρηση δε του Χ. Πλουµιδάκη ότι ο «εθνικός χαρακτήρας εµπεριέχεται εις το 

θρησκευτικόν µέρος» αντέτεινε ότι και οι Ρώσοι είναι ορθόδοξοι αλλά δεν είναι 

Έλληνες για να καταλήξει: «Εγώ τους Κρητικόπαιδες τους θέλω Ρωµηούς, ουχί 

κοσµοπολίτας»
605

.  

Με τον νέο ∆ιοργανισµό επανιδρύθηκαν, επίσης, τα ελληνικά σχολεία και 

ιδρύθηκαν Ανώτερα Παρθεναγωγεία. Μέσα από αυτήν τη θέσπιση έγινε προσπάθεια να 

περιοριστεί ο σχολαστικισµός και η ηµιµάθεια. Οι µαθητές εκείνοι οι οποίοι δεν 

επιθυµούσαν ή δεν µπορούσαν να συνεχίσουν ανώτερες σπουδές εγγράφονταν στα 

Ανώτερα ∆ηµοτικά των οποίων σκοπός ήταν να προετοιµάζουν για τον πρακτικό βίο µε 

περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες. Τα Ανώτερα Σχολεία δεν περιλάµβαναν στο 

πρόγραµµά τους Λατινικά και Γαλλικά και περιόρισαν στο ελάχιστο τη διδασκαλία της 

αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Παράλληλα, ιδρύθηκε Ηµιγυµνάσιο στη Νεάπολη µε δύο 

κατώτερες τάξεις οι οποίες βρίσκονταν συνδεδεµένες µε το ελληνικό σχολείο της 

πόλης
606

. Στην θέση των παιδαγωγικών τµηµάτων συστήθηκε ∆ιδασκαλείο στο 

Ηράκλειο µε δύο ενιαύσιες τάξεις και ενωµένα µε αυτό δύο Πρότυπα ∆ηµοτικά 

Σχολεία. Με το νόµο 391 ιδρύθηκαν στο νοµό Λασιθίου 3 Ελληνικά Σχολεία µεταξύ 

των οποίων και εκείνο της Νεάπολης. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα µαθηµάτων της 

Ελληνικής Σχολής Νεαπόλεως οι µαθητές διδάσκονταν: «Ιερά, Ελληνική γλώσσα αρχαία 

τε και νέα, Γαλλική γλώσσα, Φυσικαί επιστήµαι, Αριθµητική και γεωµετρία, Γεωγραφία, 

Ιστορία, Ιχνογραφία, Γυµναστική, Μουσική, Τεχνικαί εργασίαι και γεωπονικαί». 

Με τον ίδιο νόµο ιδρύθηκε επίσης στη Νεάπολη και το µοναδικό Ανώτερο 

Παρθεναγωγείο του Νοµού µε «4 ανιούσας ενιαυσίους τάξεις προς πληρεστέραν 

µόρφωσιν ως προς τελειοτέραν γενικήν προπαρασκευήν δια τον βίον δια γνώσεων και 

δεξιοτήων εξυπηρετουσών τον προορισµόν της γυναικός». Τα διδασκόµενα σ’ αυτό 

µαθήµατα ήταν : «Θρησκευτικά, Οικιακή παιδαγωγική, Νέα ελληνική γλώσσα, .Αρχαία 

ελληνική γλώσσα, .Γαλλική γλώσσα, Αριµθητική και γεωµετρία, Ιστορία, Γεωγραφία, 

Φυσικαί επιστήµαι, Ιχνογραφία, Μουσική, Γυµναστική, Χειροτεχνήµατα, Πρακτικαί 

γνώσεις φυτοκοµίας, κηπουρικής και σηροτροφίας». 
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 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Εστενογραφηµένα Πρακτικά της Βουλής, περίοδος Α΄, 

συνεδρία ΜΘ΄. 
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 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχ. ∆΄, Εστενογραφηµένα Πρακτικά της Βουλής, 

περίοδος Α΄, συνεδρίασις ΜΘ΄, 13/3/1901. 
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Με βάση το νοµοθέτηµα του Π. Οικονόµου οι «µαθηταί οι βουλόµενοι να 

καταταχθώσιν εις το ελληνικόν σχολείον αν µεν φέρωσιν απολυτήριον δηµοτικού 

σχολείου έχοντος τέσσαρες ενιαυσίους τάξεις εξετάζονται εν τη νέα ελληνική γλώσση και 

εν τη αριθµητική. Αν όµως δεν έχωσιν απολυτήριον δηµοσίου δηµοτικού σχολείου τότε 

οφείλουσι να παρουσιάσωσιν ιδιατέρας πάντων των µαθηµάτων των διδασκοµένων εν 

τοις δηµοτικοίς σχολείοις διδασκαλίας αποδείξεις παρ’ ανεγνωρισµένων διδασκάλων 

γινοµένης και εξετάζονται εις πάντα τα µαθήµατα του δηµοτικού σχολείου. Μαθηταί 

προερχόµενοι εκ των τριών ανωτέρων τάξεων των κατηργηθέντων ανωτέρων δηµοτικών 

σχολείων εξετάζονται αν µεν προέρχονται εκ της Ε΄ τάξεως εις τα µαθήµατα της Α΄ 

τάξεως του ελληνικού σχολείου αν δε εκ της ΣΤ΄ τάξεως εις τα µαθήµατα της Γ΄ και αν εκ 

της Ζ΄ εις τα µαθήµατα της Γ΄ τάξεως κατά το αναλυτικόν πρόγραµµα»
607

. 

Το 1902 το Προγυµνάσιο Νεάπολης µετονοµάστηκε σε Ηµιγυµνάσιο και 

προσετέθη συγχρόνως και η ∆΄ τάξη που ισοδυναµούσε µε την Α΄ του παλιού 4/ταξίου. 

Από το επόµενο έτος προστέθηκε και η Ε΄ τάξη και έτσι το σχολείο λειτούργησε ως 

πεντατάξιο µέχρι το 1908. Για την αντιµετώπιση των λειτουργικών του δαπανών, το 

Ηµιγυµνάσιο Νεάπολης έλαβε εκείνη την περίοδο «τιµής ένεκεν» σηµαντικά χρηµατικά 

ποσά από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το οποίο ερµήνευσε µε ευρύτητα τη διαθήκη του 

Αντώνη Παπαφραγκιά ή Παπαδάκη
608

. Τα διδασκόµενα µαθήµατα στο Ηµιγυµνάσιο της 

Νεάπολης την περίοδο αυτή ήταν: «Θρησκευτικά, Ελληνική γλώσσα, Λατινικά, Γαλλικά, 

Ιστορία, Γεωγραφία, Μαθηµατικά, Φυσικαί επιστήµαι, Φιλοσοφική προπαιδευτική, 

Ιχνογραφία, Ωδική, Γυµναστική µετ’ εκδροµών, Τα δικαιώµατα του συνταγµατικού 

πολίτου, ∆ιπλογραφία και καταστιχογραφία». 

Επίσης, σύµφωνα µε τον «Οργανισµό της ∆ηµοσίας Εκπαίδευσης» που 

συντάχθηκε από τον Π. Οικονόµου, επαναθεσµοθετήθηκε ότι σε κάθε σχολείο 

«προσαρτάται κήπος ή αγρός ή κτήµα υπό της κοινότητος υποχρεωτικώς 

παραχωρούµενος εν ω οι µαθηταί ασκούνται υπό την οδηγίαν του διδασκάλου εις τας 
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 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, διάταγµα 100/30-8-1901. 
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 Ο Α. Παπαδάκης κατάγονταν από το Ψυχρό Λασιθίου. Απέκτησε µεγάλη περιουσία στη Ρωσία όπου 
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ου
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Νέα Κυδωνία, 1990. 
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γεωργικάς εργασίας. ∆ύναται ο επί της παιδείας σύµβουλος να καταργήση το σχολείον εν 

περιπτώσει µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης ταύτης υπό της κοινότητος άνευ αποχρώσης 

αιτιολογίας. Όσοι εκ των διδασκάλων ήθελον παρουσιάσει τα καλύτερα αγροκήπια εν 

εκάστω Νοµώ, η Α.∆. της Παιδείας τη προτάση του επιθεωρητού, ακούοντος και την 

γνώµην του εν τω Νοµώ Γεωπόνου, απονέµει αυτοίς ηθικά βραβεία. Όσοι δε εκ των 

διδασκάλων ή δεν ήθελον διόλου διδάξει ή ήθελον παραµελήσει το µάθηµα τούτο εις 

τούτους αποκόπτεται το δέκατον του µηνιαίου µισθού των». 

Ο καινούργιος Οργανισµός µετέφερε γενικά στην Κρητική Πολιτεία όσα ίσχυαν 

και στην υπόλοιπη Ελλάδα αναφορικά µε την παιδεία. Και αυτό ήταν κάτι που 

προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Η προσπάθεια παροχής ανώτερης µόρφωσης στους 

αποφοίτους των ∆ηµοτικών Σχολείων τετραετούς φοιτήσεως ακόµη και «δια τας 

απλουστάτας του βίου ανάγκας», κρινόταν εκ των ων ουκ άνευ, ωστόσο, εθεωρείτο ότι 

αυτή δεν µπορούσε να ικανοποιηθεί µε την επανασύσταση των Ελληνικών Σχολείων, τα 

οποία απλά και µόνο θα ήταν υπηρετικά του ανωτέρου κύκλου των γυµνασίων µε την 

κλασική µόρφωση. ∆ιαφορετικά ιδρύµατα όπως τα Ανώτερα ∆ηµοτικά του 

προηγούµενου οργανισµού των οποίων αναγνωρίζονταν η πρακτική χρησιµότητα και η 

λαϊκή βάση πιστεύονταν ότι χρειάζονταν.  

 Παράλληλα στον τοπικό τύπο δηµοσιεύονταν και πάλι άρθρα για την επί τα 

πρόσω βελτίωσιν της εκπαίδευσης: «είναι λοιπόν άµεσος ανάγκη να ληφθή πρόνοια υπέρ 

της ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, να τεθώσι υγιέσταιραι βάσεις µέχρι τοιούτου σηµείου, ώστε 

να είναι επαρκής εις τον βιον δια πάντα, όστις τυχόν δεν θα επεζήτει ανωτέραν 

µόρφωσιν. Να µην είναι το ∆ηµοτικό Σχολείον υπηρετικόν µόνο και βαθµίς του δευτέρου 

της εκπαιδεύσεως κύκλου». 

 

1.2.3.Παιδονοµικά µέτρα 

 

 Την περίοδο εκείνη διορίστηκε, επίσης, για πρώτη φορά και παιδονόµος στο 

Ηµιγυµνάσιο της Νεάπολης. Σύµφωνα µε το διάταγµα διορισµού του ο παιδονόµος 

«υπόκειται µεν αµέσως εις τον Γυµνασιάρχην συνεννοείται δε και µετά των διευθυντών 

των λοιπών σχολείων της πόλεως περί πάσης υποθέσεως σχετιζοµένης προς τα σχολεία 

αυτών και αναγοµένης εις την υπηρεσίαν του. Ο παιδονόµος επιβλέπει την εκτός του 

σχολείου συµπεριφορών και διαγωγήν των µαθητών όχι µόνο του Γυµνασίου αλλά και 
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πάντων των άλλων της πόλεως εκπαιδευτηρίων περιφερόµενος πανταχού όπου ήθελε 

κρίνει αναγκαίον καθ’ ας ώρας δεν γίνονται παραδόσεις [...] καταρτίζει κατάλογον 

ακριβή της κατοικίας πάντων των µαθητών και του ονόµατος των πατέρων ή κηδεµόνων 

αυτών. ∆ύναται δε και εν καιρώ νυχτός να εισέλθη εις τα δωµάτια των µη παρ’ 

οικογενείας κατοικούντων µαθητών και να εξετάση εις τι ασχολούνται, των δ’ άλλων τους 

γονείς ή κηδεµόνας ειδοποιεί περί παντός ατόπου όπερ ήθελε παρατηρήσει κατά την εκτός 

του σχολείου διαγωγήν των υπ’ αυτών κηδεµονευοµένων. Μαθητάς ους ήθελεν ίδει ο 

παιδονόµος καπνίζοντας, ραβδοφορούντας ή άδοντας καθ’ οδόν, επισκεπτοµένους 

δηµόσια διασκεδάσεων µέρη χωρίς να συνοδεύωνται υπό των γονέων ή κηδεµόνων 

αυτών λαµβάνοντας µέρος εις µουσικάς ή θεατρικάς παραστάσεις εις συλλόγους ή 

δηµοσίους χορούς ή συναθροίσεις οιασδήποτε άνευ αδείας του διευθυντού του σχολείου, 

καθηµένους εν καφφενείοις, χαρτοπαιχτούντας ή εν ξενοδοχείοις άνευ ανάγκης ή 

οινοπωλείοις διατρίβοντας και εν γένει ασέµνως και ακόσµως διάγοντας εν τη κοινωνία, 

παραγγέλει να απέλθωσιν εκείθεν. Ο παιδονόµος τηρεί ακριβή κατάλογον των 

παρεκτρεποµένων µαθητών και του είδους της παρεκτροπής εκάστου. Καθ’ εκάστην 

εσπέραν ο παιδονόµος ζητεί παρά των διευθυντών των διαφόρων εκπαιδευτηρίων τα 

ονόµατα των απόντων µαθητών και µεταβαίνων εις τους γονείς ή κηδεµόνας ζητεί τον 

λόγον της απουσίας […]»
609

.  

Η επιθυµία της Κρητικής Πολιτείας για την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος της εκπαίδευσης ήταν τόσο µεγάλη ώστε µε άλλο διάταγµα συνέστησε 

«στους επιστάτας αυστηρώς να µεταβαίνωσιν αίφνης και απροσδοκήτως εις µέρη ύποπτα, 

ένθα υπάρχει υπόνοια ότι συχνάζουσι µαθηταί, να αποπέµπωσιν αυτούς εκείθεν [...] και 

εν καιρώ διακοπών ακόµη οι επιστάται οφείλουσι να περιφέρονται εις τα διάφορα ύποπτα 

µέρη των πόλεων και των χωρίων και ότι ήθελον παρατηρήσει έκτροπον να αναγγέλωσιν 

ευθύς εις τον διευθυντήν αλλά και εις τον γονέα ή κηδεµόνα του µαθητού [...]». Όπως 

προκύπτει από τα παραπάνω, θεωρήθηκε σηµαντικό η ανακατανοµή των ατόµων στο 

χώρο, η αναδιοργάνωσή τους, η µεγιστοποίηση της ενεργητικότητάς τους, η 

παραγωγική τους συσσώρευση η τόσο αναγκαία για τη συσσώρευση αγαθών υλικών 

και µη. Σε κάθε άτοµο έπρεπε να χορηγηθεί ένα πόστο, µια θέση, να του οριστεί µια 

ακριβής τοποθέτηση. Οι µαθητές έπρεπε να βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη και 

τοπικό περιορισµό προκειµένου να αποφευχθούν επικίνδυνες συναντήσεις και άχρηστες 
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επικοινωνίες. Οι ρυθµίσεις αυτές δεν αφορούσαν µόνο τους µαθητές αλλά επέφεραν και 

στους γονείς των µαθητών µια αλλαγή στην σχετική κοινωνική αντίληψη. Οι έλεγχοι 

που προέκυψαν κοινωνικά µε την ρύθµιση του χρόνου µέσω του ωρολογίου 

προγράµµατος και του χώρου µέσω των παραπάνω περιορισµών συνέβαλλαν, 

εσωτερικευόµενες, στην τυποποίηση των συµπεριφορών και στην περιβολή τους µε 

τελετουργικότητα. Εµφυτεύτηκαν στην ίδια τη δοµή της προσωπικότητας και 

παράλληλα προσανατόλιζαν προς µια καθορισµένη θεώρηση του κόσµου εφόσον 

υπάρχει στενή αλληλεπίδραση µεταξύ των διαδικασιών υποκειµενοποίησης και 

αντικειµενοποίησης. «Η ρύθµιση του χρόνου αποτελούσε τη θεµελιωδέστερη προϋπόθεση 

της συγκρότησης των πειθαρχικών πρακτικών και του επικοινωνιακού τους πλαισίου»
610

. 

Η ρύθµιση του χρόνου εκτός από το ότι έλυνε πρακτικά προβλήµατα ήταν βασικό 

συστατικό της απαιτούµενης πειθαρχίας ως ιεραρχικής πειθαρχίας και της πειθαρχίας 

ως πνεύµατος. Η εισβολή της σχολικής «τάξης» σε µια παραδοσιακά οριζόµενη περιοχή 

ως κατάσταση καθολικής ισχύος έδινε σε όλους το µήνυµα της νέας κοινωνίας ως 

άκαµπτου συστήµατος µε αυστηρούς κανόνες συγκεκριµένους στόχους και σαφή 

ιεραρχική δοµή. Το εκπαιδευτικό σύστηµα µέσα στον τοπικό κοινωνικό σχηµατισµό 

παρήγαγε και αναπαρήγαγε το ίδιο λόγω της σχετικής αυτονοµίας του από την τοπική 

κοινωνία και µε τα µέσα που διέθετε τις αναγκαίες προϋποθέσεις επιτέλεσης της 

εσωτερικής του λειτουργίας που ήταν η εγχάραξη της δικής του κουλτούρας, 

προϋποθέσεις που ταυτόχρονα ήταν επαρκείς για την επιτέλεση της προς τα έξω 

λειτουργίας του δηλαδή της αναπαραγωγής αυτής της κουλτούρας . 

 

1.2.4. Εποπτεία της Εκπαίδευσης 

 

Η ιεραρχία της διοίκησης και της επιθεώρησης της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης που 

είχε εισαχθεί µε το αρίθµ. 42 ∆ιάταγµα του 1899 επανανοµοθετήθηκε και στον 391 

Νόµο περί ∆ιοργανισµού της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως που ψηφίστηκε το 1901. Η 

«Ανωτ. ∆ιεύθυνσις επί της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων ως ανωτάτη 

σχολική αρχή πάντων των εκπαιδευτηρίων, δηµοσίων και ιδιωτικών», ορίστηκε να έχει 

«επ’ αυτών την ανωτάτην γενικήν διεύθυνσιν και εποπτείαν» και να ρυθµίζει «πάσας τας 

εξωτερικάς υποθέσεις αµέσως ή εµµέσως δια των µέτρων α καθορίζει ο παρών νόµος». 
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  Σολοµών Ι., ό.π. 
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«Προς κανονικήν και εύρυθµον διοίκησιν των σχολείων» διορίστηκαν και πάλι εκτός 

των «διευθυντών των σχολείων παντός βαθµού ανωτέρων και κατωτέρων αρρένων και 

θηλέων» και ειδικά πρόσωπα: ο γενικός Επιθεωρητής και οι Νοµαρχιακοί Επιθεωρητές.  

 Στον νέο αυτό ∆ιοργανισµό συστήθηκαν, όµως, επιπλέον, και Σχολικές 

Επιτροπείες «εν εκάστη πόλει ή κώµη» αποτελούµενες «από τον Ιερέα, από τον 

∆ήµαρχο, από το ∆ιδάσκαλον υποδεικνυόµενον υπό του Ν. Επιθεωρητού και από δυο 

γονείς µαθητών τους µάλλον εγγραµµάτους»
611

.  

Επίσης, συστήθηκε και πειθαρχικό συµβούλιο των λειτουργών της εκπαίδευσης. 

Τα πειθαρχικά αυτά συµβούλια θεωρήθηκαν, σύµφωνα µε τους συντάκτες του νόµου, 

αποκεντρωτικά και τα πλέον σηµαντικά άρθρα του Οργανισµού, µε την έννοια ότι 

αφαιρούσαν µέρος της απόλυτης εξουσίας πάνω στους εκπαιδευτικούς που είχε ο 

Σύµβουλος: «εσυστήσαµεν πειθαρχικόν συµβούλιον και αφαιρούµεν την δύναµιν από τον 

Σύµβουλον να κάµη εκείνο, το οποίο αυτός νοµίζει, διότι θα υπάρχη πειθαρχικόν 

συµβούλιον, και δεν θα τιµωρήται κανείς από τον Σύµβουλον, αλλά θα εξαρτάται η 

επιβολή ή µη της τιµωρίας εκ της αποφάσεως του πειθαρχικού τούτου Συµβουλίου»
612

. Το 

συµβούλιο αποτελούνταν από «τον θεοφιλέστατον Επίσκοπον Χανίων ως πρόεδρον, από 

τον πρόεδρο των Εφετών, από τον γενικόν επιθεωρητήν των σχολείων, από τον 

Γυµνασιάρχην Χανίων και από έναν των επιστηµόνων ιατρών διοριζόµενον υπό του 

συµβούλου της εκπαιδεύσεως». Το πειθαρχικό συµβούλιο αποφαινόταν «επί των 

κατηγοριών κατά λειτουργών της εκπαιδεύσεως. Οι αποφάσεις του ήταν οριστικές και 

υποβάλλονταν στον σύµβουλο της εκπαίδευσης προς εκτέλεσιν». Εντούτοις, στους 

διορισµούς, το πλήρες δικαίωµα ανήκε και πάλι στον Σύµβουλο και στον «υπ’ αυτόν 

Γενικό Επιθεωρητή µε αποτέλεσµα και ο Νόµοας αυτός να είναι περισσότερο 

συγκεντρωτικός παρά αποκεντρωτικός.  
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 Έργο της σχολικής Επιτροπείας ήταν: «να φροντίζει περί της καλής καταστάσεως του σχολείου, να 

εξευρίσκη πόρους, να συντρέχει τον διδάσκαλον, να επιβλέπη εις την τακτικήν εργασίαν του σχολείου, να 

ειδοποιή τον Επιθεωρητήν περί της ασθενείας ή απουσίας του διδασκάλου και να παρέχη δύο ηµερών άδεια 

εις τον διδάσκαλον». Το αξίωµα ήταν τιµητικό και ο διορισµός γινόταν από τον Σύµβουλο της Εκπαίδευσης 

τη προτάσει του ν. Επιθεωρητού».  
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 Βλ. Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Νόµος 391 περί Οργανισµού ∆ηµοσίας 

Εκπαιδεύσεως, αριθµ. 50, εν Χανίοις τη 1 Αυγούστου 1901. 
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1.3. Νέος ∆ιοργανισµός περί « ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» 

1.3.1. ∆οµή και στόχοι της εκπαίδευσης 

  

Το 1903 ψηφίστηκε νέος νόµος «περί τροποποιήσεων εν τω νόµω 391 περί 

Οργανισµού ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως»
 613

 Με τον νόµο αυτό τα αδιαίρετα δηµοτικά 

σχολεία µε 60-80 µαθητές ονοµάστηκαν Πρωτοβάθµια, µε 40-60 ∆ευτεροβάθµια και µε 

λιγότερους από 40 Τριτοβάθµια. Στα νηπιαγωγεία γίνονταν δεκτοί µαθητές και των δύο 

φύλων από το 4
ο
 µέχρι και το 7

ο
 έτος της ηλικίας τους. Ιδρύθηκαν επίσης πάλι 

Ελληνικά Σχολεία, ανώτερα Παρθεναγωγεία, Γυµνάσια και Ηµιγυµνάσια. Οι σκοποί 

της εκπαίδευσης εξακολούθησαν να παραµένουν αµατέβλητοι.  

Με το παραπάνω νοµοθέτηµα συστάθηκαν δύο πλήρη Γυµνάσια σε Χανιά και 

Ηράκλειο και δύο Ηµιγυµνάσια σε Ρέθυµνο και Λασίθι. Για το Ηµιγυµνάσιο του 

Ρεθύµνου προτάθηκε τότε η κατάργησή του και η ίδρυση εµπορικής σχολής µε το 

αιτιολογικό ότι η σχολή αυτή θα µπορούσε να δώσει «άνδρας ανεξαρτήτους και 

δυναµένους να ζήσουν µόνοι των και χωρίς να έχουν ανάγκην να παρακαλούν ο µεν να 

γίνη διδάσκαλος ο δε παπάς». Αντίθετα, τέθηκε τότε από τον βουλευτή Λασιθίου ∆. 

Κοκκίνη το θέµα της ενίσχυσης του Γυµνασίου της Νεάπολης και της συµπλήρωσής 

του µε «τας υπολειποµένας δύο τάξεις δια να λειτουργήση εν πλήρες γυµνάσιον». 

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση ενέσκηψε ο προβληµατισµός για την κατάργηση 

όλων των Ηµιγυµνασίων της Κρήτης και της ίδρυσης µιας εµπορικής σχολής. Στην 

πρόταση αυτή υπήρξε έντονη αντίδραση µε το αιτιολογικό ότι «σκοπός των γυµνασίων 

είναι να παρασκευάσωµεν σπουδαστάς οι οποίοι κατόπιν θα γίνουν επιστήµονες. Σκοπός 

των γυµνασίων δεν είναι δια να µορφώσουν τους ανθρώπους ίνα ηξεύρουν γράµµατα 

προς στολισµόν αλλ’ ίνα είναι ικανοί να επιδοθώσιν εις την εκµάθησιν και καλλιέργειαν 

των επιστηµών. Τα γράµµατα τα µανθάνουν οι πτωχοί εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται ότι 

οφείλουν να µάθουν γράµµατα δια να ζήσουν. Οι πλούσιοι κατά κανόνα ολίγα γράµµατα 

µανθάνουν. Εκείνο δε το οποίο είπον τινες ότι θέλοµεν να ολιγοστεύσωµεν τα γυµνάσια 

δια να µανθάνουν γράµµατα όσοι έχουν χρήµατα τούτο είναι αναληθές και αβάσιµον 

όλως, διότι αν είναι εδώ δέκα επιστήµονες οι εννέα εσπούδασαν µε πτωχά µέσα […]». Ο 

σύµβουλος επί της παιδείας αντέτεινε ότι η άποψη που ισχυρίζεται ότι τα γυµνάσια 
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 Βλ. Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Νόµος 485 περί Οργανισµού ∆ηµοσίας 

Εκπαιδεύσεως, αριθµ. 50, εν Χανίοις τη 1 Αυγούστου 1901. 
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«λειτουργούσι µόνον και µόνον προς παρασκευήν νέων προωρισµένων να επιδοθώσιν εις 

τας επιστήµας, νοµίζω ότι δεν είναι απολύτως αληθές, διότι γνωρίζοµεν πάντες ότι πλην 

των διδασκάλων πάντες οι άλλοι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι απόφοιτοι του Γυµνάσιου. Αν 

λοιπόν σήµερον κλείσωµεν τα Γυµνάσια τότε πόθεν να λαµβάνωνται οι υπάλληλοι ούτοι 

των άλλων κλάδων;». Με την πρόταση σύσταση εµπορικής σχολής συµφώνησε και ο. 

Α.Βορεάδης ζητώντας να τεθεί «περιορισµός εις την επέκτασιν της κλασικής 

εκπαιδεύσεως η οποία δίδει τροφήν εις την θεσιθηρίαν και εις τας συνεπείας τας οποίας 

έχει η αύξησις των θεσιθηρών». Ο βουλευτής Ε. Μαραγκάκης διαπίστωσε ότι «το 

προσωπικόν των γραµµατισµένων, οι κηφήνες, οι καλαµαράδες όπως τους λέγει ο κόσµος 

είναι πολύ δυσανάλογον προς τον αριθµόν των άλλων επαγγελµάτων. ∆εν έχοµεν κύριοι 

εµπόρους, δεν έχοµεν γεωργίαν, δεν έχοµεν βιοµηχανίας, δεν έχοµεν κτηνοτροφίαν. 

Έχοµεν όµως γεωργίαν η οποία είναι ατελής η οποία όχι µόνον έχει ατελείας αλλά και 

δεν δύναται να αναπτυχθή διότι η κατ’ έκτασιν καλλιέργεια όπως την εννοούν οι 

πολιτειολόγοι δεν ανεπτύχθη, δεν έχοµεν µεγάλους κτηµατίας ώστε να δυνηθούν να 

αναπτύξουν την γεωργίαν. Ας το γνωρίζουν όλοι ότι έχοµεν δυνασάλογον αριθµόν 

γραµµατισµένων εν σχέσει προς τα άλλα επαγγέλµατα και πιέζουν τον πληθυσµόν […]» 

614
. 

 

1.3.2 Επέκταση του σχολικού δικτύου 

 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα της Κρητικής Πολιτείας αναπτύσσονταν συνεχώς. 

Λόγω, όµως, της επέκτασης του σχολικού δικτύου το δεύτερο χρόνο της Κρητικής 

Πολιτείας τα ποσά που διατέθηκαν για την παιδεία δεν µπορούσαν να καλύψουν τις 

αυξηµένες ανάγκες. Προκειµένου να µη µείνουν κλειστά σχολεία λόγω έλλειψης 

πόρων, προτάθηκε να λειτουργούν τα σχολεία γειτονικών χωριών µόνο κατά τη µισή 

ηµέρα ώστε ο δάσκαλος να διδάσκει και σε δύο σχολεία, το πρωί στο ένα σχολείο και 

το απόγευµα στο άλλο. Επειδή όµως τα ηµιηµερήσια αυτά σχολεία έγιναν δεκτά «µετά 

τινος δυσπιστίας υπό των κατοίκων», ο Γενικός Επιθεωρητής αναγκάστηκε να δώσει τις 

«δέουσες περί τούτων διασαφήσεις». Κατά την άποψη του, λοιπόν, «τα ηµιηµερήσια 

σχολεία έχουσι και πλεονεκτήµατα τινά, τα οποία πρέπει να λαµβάνωνται υπ’ όψιν. Και 
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 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχ. ∆΄, Εστενογραφηµένα Πρακτικά της Βουλής, 

περίοδος Β΄, συνεδρίασις ΙΘ΄, 13/5/1903. 
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πρώτον µεν όπου άλλως δεν θα υπήρχε διόλου σχολείον και θα έµενον εντελώς 

αγράµµατοι οι παίδες ευρίσκουσιν εις ταύτα ευκαιρίαν, έστω και κατά το ήµισυ της 

ηµέρας µόνον διδασκόµενοι να µαθοί τουλάχιστον ανάγνωσιν και γραφήν. Έπειτα αντί να 

µένουν οι µικροί παίδες δι’ όλης της ηµέρας συµπεπυκνηµένοι εις υγρά και ανήλια 

διδακτήρια µε ασανίδωτον έδαφος ή µε θύρας και παράθυρα εις πάντα άνεµον 

αναπεπταµένα ως είναι τα πλείστα των παρ ’ηµίν διδακτηρίων επί ανυπολογίστω βλάβη 

της υγείας των είναι πολύ προτιµότερον το ήµισυ της ηµέρας να διάγωσιν ελεύθεροι εν 

υπαίθρω υπό αέρα καθαρόν. Εκτός τούτου θα είναι σηµαντική επικουρία εις τας 

γεωργικάς µάλιστα και εργατικάς τάξεις των κατοίκων αν κατά το ήµισυ της ηµέρας 

χρησιµοποιώσι τα τέκνα των εις µικράς εργασίας αναλόγως προς την ηλικίαν των [...]. 

 

 

1.3.2. Εποπτεία της Εκπαίδευσης 

 

Το 1903 η έδρα της Νοµαρχίας Λασιθίου «µετατίθεται εις Άγιον Νικόλαον»
 615

 µε 

απόφαση της Βουλής. Στον Άγιο Νικόλαο µεταφέρθηκε τότε και η έδρα του 

Νοµαρχιακού Επιθεωρητή Λασιθίου. Αργότερα, βέβαια, η έδρα του Επιθεωρητή 

Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Λασιθίου µεταφέρθηκε ξανά στην Νεάπολη µαζί µε άλλες 

υπηρεσίες και µετά από παρέµβαση του Ε. Βενιζέλου ο οποίος θέλησε έτσι να 

ικανοποιήσει τους παράγοντες της Νεάπολης «οι οποίοι κατά την επανάσταση της 

Θερίσου είχαν ταχθεί στο πλευρό του σε αντίθεση µε τους προκρίτους του Αγίου Νικολάου 

οι οποίοι παρέµειναν πιστοί στον Πρίγκιπα Γεώργιο»
616

. 

Με τον νέο Νόµο καταργήθηκαν τα άρθρα 121-126 του παλαιού ∆ιοργανισµού 

και η θέση του Γενικού Επιθεωρητή. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες διαµαρτυρίες 

στην Βουλή καθώς κρίθηκε ότι «άπασα η εξουσία συγκεντρούται εις τας χείρας του κ. 

Συµβούλου επί της παιδείας και πάντες καθηγηταί και διδάσκαλοι εξαρτώνται εξ αυτού 

[…] τίθεται επι κεφαλής 600 προσώπων εις Σύµβουλος ως κύριος αυτών. Ο οποίος θα 

έχη απόλυτον επ’ αυτών εξουσίαν […]»
617

. Έτσι, το σύστηµα διοίκησης της εκπαίδευσης 

έγινε ακόµη πιο συγκεντρωτικό και άµεσα ελεγχόµενο από το περιβάλλον του Πρίγκιπα 
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 Πρωτ. Ε. Παχυγιννάκη, Σύντοµος ιστορίας της πόλεως Αγίου Νικολάου και των εκκλησιών αυτής, 

Άγιος Νικόλαος 1994. 
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 Αριθµός Νόµου 580/21-7-1903 
617

 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχ. ∆΄, Εστενογραφηµένα Πρακτικά της Βουλής, 

περίοδος Β΄, συνεδρίασις ΙΓ΄, 6/5/1903. 
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αφού όπως ορίστηκε στο άρθρο 120 του νέου νόµου την εποπτεία των Γυµνασίων, 

Ηµιγυµνασίων, ∆ιδασκαλείου και Ιεροδιδασκαλείου ασκεί καθολοκληρίαν ο 

Σύµβουλος επί της Παιδείας και µόνο η εποπτεία των ∆ηµοτικών Σχολείων είχε 

ανατεθεί στους νοµαρχιακούς Επιθεωρητές
618

. Επίσης, οι σχολικές επιτροπές 

καταργήθηκαν µε τα άρθρα 125-127 και ορίστηκε ότι «αι ενοριακαί επιτροπείαι εκάστης 

πόλεως ή κώµης αποτελούσι και την σχολικήν επιτροπείαν».  

 

 

2. Η περίοδος µετά την επανάσταση του Θερίσου και µέχρι την εισαγωγή του 

Ελληνικού Συντάγµατος στο νησί 

2.1. Νέος εκπαιδευτικός νόµος. 

2.1.1. Ιστορικό Πλαίσιο 

 

Εντωµεταξύ, η διαπάλη ανάµεσα στο παλιό καθεστώς της µοναρχικού τύπου 

άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας και στις νέες αστικο-φιλελεύθερες και αγροτικο-

γεωργικές δυνάµεις που προσπάθησαν µε ηγέτη τον Ελ. Βενιζέλο να αξιοποιήσουν τον 

άρρηκτο σύνδεσµο ανάµεσα στην φιλελεύθερη πρακτική και την ιδέα του εθνικού 

συµφέροντος ουσιαστικά κορυφώθηκε µε την επανάσταση του Θερίσου. Η διαδικασία 

ρήξης µεταξύ του Βενιζέλου και του Ύπατου Αρµοστή συνέχιζε να επιταχύνεται και να 

οξύνεται από την τοποθέτηση του Πρίγκιπα Γεωργίου στα θέµατα εξωτερικής πολιτικής 

και από την άρνησή του να δεχτεί συζήτηση για το εθνικό θέµα και τα εσωτερικά 

προβλήµατα της Κρήτης µε τους τοπικούς εκπροσώπους του λαού. Ο Πρίγκιπας 

έχοντας την αντίληψη ότι η εξωτερική πολιτική ήταν αποκλειστική αρµοδιότητα της 

ελληνικής µοναρχίας ανέλαβε µόνος του την προσπάθεια για την άµεση προσάρτηση 

του νησιού µε την Ελλάδα προβαίνοντας σε προσωπικές παρεµβάσεις και απευθείας 

διαπραγµατεύσεις µε τις Μεγάλες ∆υνάµεις, την Ρωσία, την Γαλλία, την Αγγλία και την 
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 Βλ. Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Νόµος περί τροποποιήσεων εν τω Νόµω 391 περί 

Οργανισµού ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, τεύχος Α΄, αριθµ. 33, εν Χανίοις τη 28 Ιουνίου 1903. Σύµφωνα µε 

το άρθρο 129 «επιθεωρηταί διορίζονται διδάκτορες του φιλολογικού τµήµατος της φιλοσοφικής σχολής 

διετή τουλάχιστον πείραν κεκτηµένοι ή πτυχιούχοι των διδασκαλείων της Ελλάδος ή της Κρήτης πενταετή 

τουλάχιστον πείρα κεκτηµένοι προτιµωµένων των αριστούχων». Οι διδάκτορες επιθεωρητές «επιθεωρούσι 

πλην των δηµοτικών σχολείων και τα Ανώτερα Παρθεναγωγεία ως και τα Ελληνικά Σχολεία του Νοµού των 

πλην των συνδεδεµένων µετά των Γυµνασίων και Ηµιγυµνασίων. Εις τους τελευταίους τούτους ανατίθεται 

και η επιθεώρησις των Ελληνικών Σχολείων των επαρχιών και του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου του Νοµού 

εάν ο Επιθεωρητής δεν είναι διδάκτωρ». 
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Ιταλία. Ο Βενιζέλος, όµως, θεώρησε πρόωρες τις ενέργειες του Ύπατου Αρµοστή, 

κρίνοντας ότι η Κρητική Κυβέρνηση ήταν ασταθής και τα συνταγµατικά της θεµέλια 

ασαφή για να επιτείνουν στην άµεση ένωση. Υποστήριζε την ανάγκη ανακήρυξης της 

Κρήτης σε ανεξάρτητο πριγκιπάτο ως τελευταίο σταθµό για την νοµότυπη επίτευξη της 

Ένωσης. Πρότασσε την οργάνωση εθνοφρουράς για την ανακήρυξη της αδέσµευτης 

αυτονοµίας της Κρήτης, την κατάργηση της αρµοστείας και την εξουσιοδότηση της 

Κρητικής Συνέλευσης να εκλέξει δικό της κυβερνήτη. Ο Πρίγκιπας, όµως, δεν 

µπορούσε να αντιληφθεί τη λεπτή διαφορά µεταξύ της δεσποτικής διακυβέρνησης µε 

ξένη κηδεµονία από τη µια µεριά και από την άλλη της πλήρους αυτονοµίας χωρίς 

ξένες παρεµβάσεις ως ασφαλέστερη µεθόδευση για την απώτερη επίτευξη του ενωτικού 

σκοπού. Απεναντίας, είχε τη πεποίθηση ότι οποιαδήποτε λύση του Κρητικού ζητήµατος 

θα προερχόταν από τις µεγάλες ∆υνάµεις και στα πλαίσια αυτά οι πολιτικοί παράγοντες 

της Κρήτης ήταν, κατά την γνώµη του, άσχετοι µε το θέµα αν όχι επιζήµιοι. 

Σκεπτόµενος, όµως, έτσι ο Πρίγκιπας δεν κατάφερε να εκτιµήσει τη σηµασία των νέων 

πολιτικών ρευµάτων της Κρήτης και να αναγνωρίσει τις τάσεις της ανερχόµενης 

αστικής τάξης των πόλεων, των εµπόρων, των επιχειρηµατιών και των διανοούµενων, 

που εκπροσωπούσε ο Βενιζέλος. 

Αφού, λοιπόν, η υπερνίκηση των αντιθέτων αυτών εκτιµήσεων ανάµεσα στον 

Ύπατο Αρµοστή και στον Βενιζέλο αποδεικνυόταν ανέφικτη στα πλαίσια της 

ισχύουσας πολιτειακής νοµιµότητας, ο πολιτικός ανταγωνισµός κατέτεινε σε λύσεις 

εξωπολιτειακές. Με αυτήν ακριβώς την πραγµατικότητα συνέχεται και το περιεχόµενο 

της επανάστασης του Θερίσου που εκδηλώθηκε στις 10 Μαρτίου του 1905 υπό τον 

Βενιζέλο. Η νέα πολιτική πραγµατικότητα συνυφασµένη µε ένα ριζικά ανανεωµένο 

πρόσωπο του φιλελευθερισµού, έµελλε να ανταποκριθεί στις αναζητήσεις των 

ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων που διεκδικούσαν µια ενεργή και ουσιαστική 

συµµετοχή στην διαχείριση των κοινών. Η εθνική ιδέα, στο µέτρο που συναρτόταν µε 

την βαθύτερη αυτή πολιτική και κοινωνική ζύµωση, προσέλαβε τότε περισσότερο 

δυναµικό περιεχόµενο. Η προβολή των εθνικών θέσεων βασιζόταν ολοένα και λιγότερο 

στην επίκληση των τίτλων που είχε κληροδοτήσει το ιστορικό παρελθόν ή στην 

ευκαιριακή αναζήτηση των µέσων που φαινόταν να προσφέρει η διεθνής συγκυρία.  

Στην επανάσταση έλαβαν µέρος και πολλοί οπαδοί του Βενιζέλου από τον Νοµό 

Λασιθίου µε αποτέλεσµα η «εξάπλωσις της επαναστάσεως εις τον Νοµόν ν’ 
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αναγνωρίζεται µεγάλως υπό των Προξένων»
619

. Ο σεβαστός µεραµβελλιώτης ηγέτης Ι. 

Σφακιανάκης εκφωνούσε συνεχώς λόγους και διαδήλωνε την αλληλεγγύη του προς 

τους εξεγερµένους. Η επαναστατική δράση, µάλιστα, είχε εξαπλωθεί από τις πρώτες 

κιόλας µέρες του κινήµατος σε ολόκληρο τον Νοµό όπως εξάλλου συνέβη, µε 

µεγαλύτερη βέβαια, ένταση, και στον Νοµό Χανίων καθώς οι Γάλλοι και οι Ιταλοί δεν 

είχαν λάβει ως τον Οκτώβριο τουλάχιστον τα σύντονα µέτρα που επέβαλαν οι Ρώσοι 

και οι Άγγλοι στους νοµούς Ρεθύµνης και Ηρακλείου.  

Στον Νοµό Λασιθίου η κύρια πίεση του αντιπολιτευτικού ρεύµατος εντοπιζόταν 

γύρω από την Σητεία, την Ιεράπετρα και την Νεάπολη όπου και εκφραζόταν µε 

µεγαλύτερη ένταση οι ενδιάθετες φιλελεύθερες ροπές αλλά και η λανθάνουσα αντίθεση 

µεγάλης µερίδας της κοινής γνώµης απέναντι στις συγκεντρωτικές τάσεις της κεντρικής 

εξουσίας. Ας σηµειωθεί ότι τον Βενιζέλο ακολουθούσαν κυρίως τα µεσοαστικά και τα 

αστικά στρώµατα του Νοµού (έµποροι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και δηµόσιοι 

υπάλληλοι)
620

, η αποφασιστική παρουσία των οποίων στο πεδίο της πολιτικής ζωής 

αποδεικνυόταν αντίστροφα ανάλογη προς την αριθµητική τους δύναµη. Η αυξανόµενη, 

όµως, παρουσία τους στο πεδίο της πολιτικής ζωής ήταν φυσικό να συναφθεί µε την 

παράλληλη προοδευτική κατίσχυση των αντιπροσωπευτικών τους αναζητήσεων
621

 οι 

οποίες βασίζονταν στις δυτικές ριζοσπαστικές και φιλελεύθερες δηµοκρατικές αρχές 

και στην ακατάπαυστα ανανεούµενη ιδέα του κοινωνικού συµβολαίου. Όσοι είχαν 

άµεσα ωφεληθεί από την αρµοστειακή πολιτική παρέµεναν πιστοί στον πρίγκιπα, 

ικανοποιηµένοι από την τάξη και την ασφάλεια που τους παρείχε η αρµοστειακή 

διοίκηση έπειτα από αιώνες τουρκικής κυριαρχίας.  

 Στον Νοµό Λασιθίου το επαναστατικό κίνηµα προσπάθησε να ελέγξει τον 

διοικητικό µηχανισµό καταλαµβάνοντας κυρίως τα ∆ηµαρχεία τα οποία αποτελούσαν 

την ραχοκοκαλιά της αρµοστειακής διοίκησης αφού σύµφωνα µε τον υπ’ αριθµ. 

497/1903 Νόµο
622

 οι ∆ήµαρχοι και τα ∆ηµοτικά Συµβούλια διορίζονταν από την 

κεντρική Κυβέρνηση µε Ηγεµονικό ∆ιάταγµα µε απώτερο πολιτικό στόχο να 

                                           
619

 Λυδάκης, Ε., Πως ήρχισαν και πως εξελίχθησαν αι σχέσεις µου µε τον Βενιζέλον, Αθήναι 1951, σ. 19. 
620

 Αρχηγός της επαναστατικής Επιτροπής Νεαπόλεως ήταν ο γιατρός Ν. Σέργιος, οπλαρχηγός των 

επαναστατών στην Ιεράπετρα υπήρξε ο Ειρηνοδίκης Κ. Σιγανός, ενώ Πληρεξούσιοι της Επαναστατικής 

Επιτροπής Ιεράπετρας στην Επαναστατική Συνέλευση του Θερίσου ήταν ο δικηγόρος Νικόλ. 

Γιαµαλάκης, ο γιατρός Εµµ. Περακάκης, και ο δάσκαλος Γεωρ. Μιχελινάκης. 
621

 Σβολόπουλος, Κ., «Η διάσταση ανάµεσα στον πρίγκιπα Γεώργιο και τον Ελευθέριο Βενιζέλο», στο 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Ι∆΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1977, σελ. 206. 
622

 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, τεύχος 1
ον

, αριθµ. 35/10-7-1903. 
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απαλειφθούν τα σηµαντικά ερείσµατα που διέθετε στον αυτοδιοικητικό χώρο ο 

Βενιζέλος. Για την αποκατάσταση των κατηργηµένων από τους επαναστάτες 

αρµοστειακών δηµοτικών αρχών ο Νοµάρχης Λασιθίου χρησιµοποίησε εκτεταµένα 

τόσο την χωροφυλακή όσο και ειδικά σώµατα έµµισθων παρακρατικών δηµοφρουρών. 

Στις αναφορές του προς τον Πρίγκιπα είναι εµφανής η προσπάθειά του να ωραιοποιήσει 

την κατάσταση που επικρατούσε στον Νοµό και να τον διαβεβαιώσει για την 

προσήλωση των πολιτών προς το καθεστώς του. Όµως, οι επαναστατικές εστίες στον 

νοµό Λασιθίου υπήρξαν ιδιαίτερα δυναµικές, και µολονότι µειοψηφικές εξ αιτίας 

κυρίως των αφόρητων πιέσεων που ασκούσαν οι αρµοστειακές αρχές, διατηρήθηκαν 

επί µακρόν ενεργές διαιωνίζοντας κυρίως µια σηµαντική ηθική πίεση προς της Μεγάλες 

∆υνάµεις µέχρι και τις αρχές του Νοέµβρη 1905 οπότε και έληξε επίσηµα το κίνηµα 

του Θερίσου.  

Παρά ταύτα, η ισχυρή εκλογική βάση του Πρίγκιπα Γεωργίου και των 

αρµοστειακών οργάνων κάτω από τον έλεγχο των διεθνών αρχών, εντεταλµένων ήδη να 

επιβλέπουν, ως την εισαγωγή των προβλεπόµενων µεταρρυθµίσεων, τη λειτουργία της 

εσωτερικής κατάστασης και τη διεξαγωγή των νέων εκλογών, δεν µπόρεσε να οδηγήσει 

στην άµεση ριζική ανατροπή του συσχετισµού των πολιτικών δυνάµεων στην 

Μεγαλόνησο. Οι γενικές εκλογές του Μαΐου του 1906, κατά την διάρκεια των οποίων ο 

ίδιος ο Βενιζέλος επισκέφθηκε τον Νοµό Λασιθίου µιλώντας σε προεκλογικές 

συγκεντρώσεις του κόµµατός του στα µέρη που στήριξαν το κίνηµα του Θερίσου και 

φυσικά και στην Νεάπολη, επιβεβαίωσαν την εξακολουθητική προσήλωση της 

πλειοψηφείας των Κρητών στην φιλοπριγκιπική παράταξη. 

Η εµπράγµατη, όµως, δικαίωση των προσδοκιών της Κρητικής αντιπολίτευσης 

ήρθε λίγο αργότερα όταν ο Βασιλιάς Γεώργιος της Ελλάδος, σε απάντηση ευρωπαϊκής 

διακοίνωσης έσπευσε να υποδείξει ως αντικαταστάτη του πρίγκιπα Γεωργίου τον 

Αλέξανδρο Ζαΐµη, πολιτικό ηγέτη έµπειρο και µετριοπαθή. Στο εσωτερικό πολιτικό 

πεδίο, µετά τα ταραγµένα χρόνια των ζωηρών αυτών διενέξεων, επικράτησε τότε κλίµα 

ύφεσης και συνδιαλλαγής ικανό να επιτρέψει την ανάληψη και την ευόδωση αξιόλογων 

οργανωτικών πρωτοβουλιών. Η νέα διαρρύθµιση των όρων της εσωτερικής 

διακυβέρνησης και της διεθνούς θέσεως του Κρητικού ζητήµατος έτεινε να αποτελέσει 

θετικό βήµα και στην πορεία της εθνικής υπόθεσης. Στο εξωτερικό πεδίο η διεύρυνση 

των διακρατικών δεσµών της Κρητικής Πολιτείας µε το Ελληνικό Βασίλειο 
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εξελισσόταν σε ευθεία συνάρτηση µε την βαθµιαία απαλλαγή του αυτόνοµου 

καθεστώτος από τα δεσµά του διεθνούς ελέγχου φέρνοντας όλο και πιο κοντά την 

ένωση. Η αναχώρηση στις 24 Ιουλίου 1908 σηµαντικού τµήµατος της ευρωπαϊκής 

στρατιωτικής δύναµης και η εξαγγελία της απόφασης για την αποχώρηση και των 

τελευταίων αγηµάτων σε διάστηµα ενός έτους, συνέβαλλε στην ολοκλήρωση της 

αυτονοµίας και προδιάγραψε την επιβολή των θελήσεων του Κρητικού λαού. 

«Αντιλαµβάνοµαι εγώ και είµαι βέβαιος, κύριοι πληρεξούσιοι», ανέφερε ο ίδιος ο 

Βενιζέλος στη συνεδρίαση της 7
ης

 Οκτωβρίου 1906 της Β΄ Συντακτικής Συνέλευσης των 

Κρητών «ότι πολύ ταχέως θα συµφωνήσωµεν όλοι ότι το Κρητικό ζήτηµα έκαµεν εν βήµα 

γεναιότατον προς τα εµπρός δια της επιτευχθείσης λύσεως, όχι µόνο από απόψεως 

εσωτερικής διοικήσεως, αλλά και από καθαρώς εθνικής απόψεως. Του λοιπού το 

πολίτευµα, το οποίον θα µας διέπη θα είναι οι ελεύθεροι θεσµοί του Ελληνικού Βασιλείου 

[…] Κατ’ ουσία αι ∆υνάµεις ενούσι την Κρήτην προς την Ελλάδα […]».  

Έτσι από τις 24 Σεπτεµβρίου του 1908 στην Κρήτη η σηµαία της αυτονοµίας 

«αντικατεστάθη δια της κυανολεύκου», η Κυβέρνηση διοικούσε «εν ονόµατι του 

Βασιλέως των Ελλήνων» και η επίσηµη Εφηµερίδα κυκλοφορούσε µε τον τίτλο 

«Βασίλειον της Ελλάδος. Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη». Οι 

εξελίξεις αυτές διέσπειραν κύµατα ενθουσιασµού στους πολίτες του Νοµού Λασιθίου. 

Οι δηµοτικές αρχές του Νοµού οι οποίες εντωµεταξύ και κάτω από την πίεση της 

επανάστασης του Θερίσου είχαν αναδειχθεί µε εκλογές κήρυξαν ήδη από το 1908 την 

ένωση µε την Ελλάδα µέσα σε ένα πλαίσιο υφέρπουσας φιλελεύθερης πολιτικής 

αυτονοµίας.  

 

2.1.2. Επανίδρυση της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή 

 

Ζητούµενο τώρα στον χώρο της εκπαίδευσης ήταν ο πρακτικός 

προσανατολισµός της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και η ανεξαρτητοποίησή της από την 

Μέση Εκπαίδευση
623

. Τα κυριότερα εκπαιδευτικά προβλήµατα συνίσταντο στην 

ελλιπέστατη κτιριολογική υποδοµή στην ολιγοχρόνιο µαθητεία στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 

στην αδυναµία γενικεύσεως των εξαταξίων δηµοτικών σχολείων κ.λ.π. Το 1907, εννέα 

µήνες µετά την ψήφιση του φιλελεύθερου συντάγµατος, όπου στο άρθρο 19 

                                           
623

 Βλπ. εφηµ. Λευκά Όρη, έτος Β΄, περίοδος Β΄, αρ. 38, 2/9/1906. 
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επαναλαµβάνονταν τα περί της υποχρεωτικής και δωρεάν δηµοσίας εκπαιδεύσεως
624

 

δηµοσιεύτηκε ο υπ’ αριθµ 691 νόµος «περί τροποποιήσεως εις τον υπ’ αριθµ 485 Νόµον 

περί οργανισµού ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» 
625

. Η αλλαγή των όρων διαρρύθµισης του 

αρµοστειακού καθεστώτος µε βάση το οποίο εισάγονταν πλέον και εφαρµόζονταν οι 

αρχές του φιλελεύθερου κοινοβουλευτικού συστήµατος στο νησί είχε ως άµεση 

συνέπεια τη σύνταξη νέων νοµοθετηµάτων για την βελτίωση της λειτουργίας της 

διοίκησης και µεταξύ αυτών την επαναλειτουργία του θεσµού του Γενικού Επιθεωρητή 

της Παιδείας, ο οποίος θα αποδυνάµωνε, όπως αναµενόταν την παντοδυναµία του 

Συµβούλου
626

. Πρώτος Γενικός Επιθεωρητής µε βάση το νοµοθέτηµα αυτό ορίστηκε ο 

καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Αγίου Ανδρέα στη Σκωτία Αντώνιος Γιάνναρης. 

Όµως, παρά τα θετικά αποτελέσµατα που έφεραν στην εκπαίδευση τα µέχρι τότε 

νοµοθετικά διατάγµατα, οι πνευµατικοί κύκλοι της εποχής δεν έπαψαν να ανησυχούν 

για την ορθότητα και την αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Πρώτη 

ατέλεια της εκπαίδευσης θεωρήθηκε η αδυναµία της να πραγµατοποιήσει «το 

υποχρεωτικόν της φοιτήσεως του Κρητικού Λαού εις το ∆ηµοτικόν Σχολείο, δεύτερη 

ατέλεια το ότι η µαθητεία στο ∆ηµοτικό Σχολείο οριζόταν σε τέσσερα µόνο χρόνια εν οις 

είναι αδύνατον, φύσει αδύνατον να γίνη τι γενναίον, τρίτη ατέλια η εξάρτηση των 

δασκάλων από την πολιτική ήτις άγει και φέρει αυτοίς κατά τας επιθυµίας της». Μια 

άλλη σηµαντική ατέλεια που επισηµαινόταν πολύ συχνά ήταν επίσης η παντελής 

έλλειψη επιτήρησης των δηµοτικών σχολείων από την πολιτεία
627

. 

Στις 30 Νοεµβρίου του 1907 ο νέος Γενικός Επιθεωρητής της Παιδείας 

αναγγέλλοντας τον διορισµό του και προαναγγέλλοντας τη σύνταξη νέου Νόµου για 

την παιδεία ζήτησε από τα σχολεία «όσον οιον τε ακριβείς πληροφορίας περί της νυν 
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 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, έτος Θ΄, τεύχος Α΄, αριθµ. 7 εν Χανίοις τη 8 Φεβρουαρίου 

1907. 
625

 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, έτος Θ΄, τεύχος α΄, αριθµ. 66, εν Χανίοις τη 3 Νοεµβρίου 

1907. 
626

 Ο Γενικός Επιθεωρητής θα έπρεπε να είναι «διδάκτωρ της φιλοσοφίας ειδικώς ασχοληθείς περί την 

φιλολογίαν ή παιδαγωγικήν έχων ευδόκιµον υπηρεσίαν τουλάχιστον επταετή». Παράλληλα, ορίστηκαν και 

τα καθήκοντά του: «να προπαρασκευάζει πάσαν σχολικήν νοµοθεσίαν αποβλέπουσα εις την βελτίωσν ή 

τροποποίησν του υπάρχοντος οργανισµού, να προπαρασκευάζη τα εκτελεστικά των νόµων διατάγµατα, να 

επιθεωρή τα Γυµνάσια, Ηµιγυµνάσια, το ∆ιδασκαλείον, τα Ανώτερα Παρθεναγωγεία και Ελληνικά Σχολεία, 

να καλή τους επιθεωρητάς των σχολείων εν ωρισµένω τόπω και χρόνω εις κοινάς συνεδρίας προς 

σύσκεψιν περί των ληπτέων µέτρων των αφορόντων εις την ορθήν λειτουργίαν του προγράµµατος των 

σχολείων και να εισηγείται πάσαν µετάθεσιν, απόλυσιν ή τιµωρίαν του προσωπικού της ∆ηµοσίας 

Παιδείας».  

 
627

 Γυπάκης Χ., «Αι ατέλειαι της δηµοτικής παιδείας παρ’ ηµίν», άρθρο στην εφηµ. Νέα Έρευνα, έτος Ζ΄, 

εν Χανίοις τη 11
η
 Απριλίου 1908, σελ. 2.  
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λειτουργίας των». Ο ίδιος πάντως προκαταβολικά επισήµανε ότι το «ηµέτερον 

εκπαιδευτικόν σύστηµα όπως σήµερον έχη σφόδρα χωλαίνει και ως εκ τούτου επειγόντως 

χρήζει δραστικής µεταρρυθµίσεως το µεν συµφώνως προς τας ανάγκας του Κρητικού 

Λαού το δε συµφώνως προς τας προόδους των νεοτέρων χρόνων». «Πολλοί των 

διδασκάλων», συνέχισε ο Γ. Επιθεωρητής, «είναι ούτω προκατειληµµένοι κατά πάσης 

νέας ιδέας ώστε πεισµόνως την παλαιάν και ναυαγόν οδόν βαδίζοντες οιωνεί 

βαυκαλώµενοι υπό της πλάνης ότι αφ’ ης ηµέρας αυτοί εγκατέλιπον τα βάθρα του 

σχολείου ουδεµία επιτελέσθη πρόοδος αλλ’ ότι τα πάντα παρέµιναν στάσιµα αφής ώρας 

ούτοι εξήλθον πάνσοφοι εκ των σχολείων. Άλλοι µεν εις τόσας δοξοσοφίας προβαίνουσιν 

ώστε υπείκοντες ίσως και την ιδία αυτών ορέξει και ανέσει να θέλωσι να διδάσκωσι και 

άνευ διδακτικών βιβλίων και παρά τα πανταχού στον προηγούµενον κόσµον 

καθιερωµένα. ΄Αλλοι τίνες πάλιν φαίνονται φρονούντες ότι παρ’ ηµίν τα σχολεία 

ιδρύθησαν υπέρ µόνων των διδασκάλων όπως εν αυτά απόνως ψωµίζονται. ∆έον όµως 

να κατανοηθή», κατέληξε ο Γ. Επιθεωρητής, «ότι η δηµοσία παιδεία είνε πολιτειακός 

θεσµός ιδρυµένος ουχί υπέρ σιτήσεως ή συντάξεως των διδασκόντων αλλά πρωτίστως 

υπέρ των µαθητών, ήγουν υπέρ της παιδευτέας νεότητος»
628

.  

Τον Μάιο του 1908, λίγο πριν συνέλθει η Βουλή για να συζητήσει για διάφορα 

θέµατα που την απασχολούσαν αναφορικά µε την εκπαίδευση, στον τύπο της εποχής 

δηµοσιεύονταν σωρεία άρθρων για το νέο εκπαιδευτικό νοµοσχέδιο που ετοιµαζόταν 

και τονιζόταν η ανάγκη αποτελεσµατικότητας του σχολείου και ανάδειξης του λαϊκού 

προορισµού του
629

. Επίσης, από πολλές πλευρές τιθόταν θέµα αποτελεσµατικότητας της 

λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την εγκατάσταση ενός πλαισίου ελέγχου 

και επιτήρησης µέσα στο οποίο θα έπρεπε να ασκούν τα καθήκοντά τους οι 

εκπαιδευτικοί, η δε Πολιτεία ήταν ανάγκη, όπως επισηµαινόταν, «να ασκή αυστηράν 

επίβλεψιν επί των λειτουργών της παιδείας».
630

  

                                           
628

 Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, 70/4-12-1907 
629

 «Είναι άµεσος ανάγκη να ληφθή σύντονος πρόνοια υπέρ της δηµοτικής εκπαιδεύσεως. Να τεθώσιν 

υγιέστεραι βάσεις, να δοθή µείζων αυτοτέλεια, να εκταθή ο κύκλος της κατωτάτης εκπαιδεύσεως µέχρι 

τοιούτου σηµείου, ώστε να είναι επαρκής εις τον βίον δια πάντα, όστις τυχόν δεν θα επεζήτει ανωτέραν 

µόρφωσιν. Να µην είναι το δηµοτικόν σχολείον υπηρετικόν µόνον και βαθµίς του δευτέρου της 

εκπαιδεύσεως κύκλου», «Υπέρ της ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως», βλπ. το Εκπαιδευτικόν ∆ελτίον του 

Κρητικού Αστέρος, αριθµ. 7, Χανιά, 1 Μαΐου 1908, σελ. 25 
630

Άρθρο στην εφηµερ. Υψηλά Λευκά Όρη, έτος Ε΄, περίοδος Β΄, 8 Μαΐου 1908, αριθµ. 122, σσ. 1-2. Την 

ίδια χρονιά ο δάσκαλος του ∆ηµοτικού Σχολείου Χουµεριάκου διατύπωσε προς την «Σεβ. Γεν. 

Επιθεώρησιν της Παιδείας εν Κρήτη” κρίσεις “ τινές επί του εκπαιδευτικού ηµών συστήµατος». 

παραθέτουµε παρακάτω τα πιο χαρακτηριστικά σηµεία αυτής της αναφοράς θεωρώντας ότι οι απόψεις 
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2.2. ∆ιαδοχικές µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις 

 

                                                                                                                            
που εκφράζονται σ’ αυτήν είναι σηµαντικές ως προς την διαφώτισή µας σχετικά µε τις απόψεις των ίδιων 

των εκπαιδευτικών της εποχής για το εκπαιδευτικό σύστηµα: 

«[…] .δια να επιτευθχή ο σκοπός του ∆ηµοτικού Σχολείου ανάγκη να ιδρυθώσιν επτατάξια ∆ηµοτικά 

Σχολεία, εν τουλάχιστον εις ένα έκαστον ∆ήµον ίνα δύνανται τα τέκνα όχι µόνον των αγροδιαίτων 

πληθυσµών αλλά και των πόλεων πλησίον της οικογενείας αυτών να µορφώνωνται και ηθικά ποιώνται 

επαρκέστερον, καθότι ανεπαρκής είναι η µόρφωσις και η ηθική επίδρασις του δηµοτικού σχολείου, η 

γινοµένη κατά την 4ετή φοίτησιν. λέγωδε τούτο διότι εκτός του ότι ο χρόνος αφ’ενός δεν αρκεί ίνα 

διδαχθώσι τα µαθήµατα δι ων επιδιώκεται ο σκοπός του δηµοτικού σχολέιου και δια τούτο πρέπει να 

ορισθώσι και τοιαύτα κατάλληλα, η ηλικία δε αφ’ ετέρου εις ην ευρίσκονται οι µαθητευόµενοι όταν 

απολύωνται ούτοι εκ του ∆ηµορικού Σχολείου είτε εξακολουθώσι µαθήµατα είτε µη οπότε δεν έχουσιν 

αναπτυχθή αρκούντως και δεν έχει στερεοποιηθή εν τη συνειδήει αυτών η εµπρέπουσα συµπεριφορά, η 

δύναµις της θελήσεως του πράττειν εναρέτους πράξεις δια του εθισµού και της καλής γινοµένης 

διδασκαλίας αλλά ευρίσκονται ακόµη εν ηµιρεύστω ούτως ειπείν καταστάσι και εκείνα όσα είχον εγχαραχθή 

εν αυτοίς αλλοιούνται και άλλα αντίθετα εγχαράσσονται .∆ιότι εάν µεν εξακολουθήσωσι ούτοι µαθήµατα εν 

τοις ελληνικοίς σχολείοις εκτός του ότι ο σκοπός τούτων είναι διάφορος τουτων δηµοτικών σχολείων 

συναθροίζονται εκεί από πολλά και διάφορα µέρη µαθηταί µικροί και µεγάλοι φήρδην µίγδην και επιδρώσι 

οι κακοήθεις και κακοτρόποι επί των των µικροτέρων, διότι ως επί το πλείστον οι µεγαλύτεροι και εάν δεν 

είναι καθίστανται τοιούτοι διότι προώρως λαµβάνουσι µεγάλην ελευθερίαν του βίου αυτών ευρισκόµενοι 

µακράν των γονέων των και όπου µάλιστα αδιαφορείται η ηθικότης αυτών ή και δεν είναι δυνατόν να 

γίνηται ή επίβλεψις όπως πρέπει εάν δε δεν αξακολουθήσωσι µαθήµατα εκτός τουότι διαστρέφονται πάλιν 

εν τη τρικυµιώδη κοινωνία, ήτις δυστυχώς ολοέν επί το χείρον βαίνει έχουσι ανάγκην προσέτι πνευµατικής 

και ηθικής µορφώσεως. 

Το προσωπικόν των διδασκόντων να είναι κατάλληλον εις την εργασίαν του ούτως ώστε να παιδαγωγή και 

διδάσκη µεθοδικώς και καρποφόρως και ν αµη διορίζωνται οι τυχόντες ως τοιούτοι διότι έχουσιν 

υποστήριξην οι δε διοριζόµενοι να είναι µόνιµοι και να µη υπόκεινται εις τας θυέλλας των πολιτικών 

φατριών αλλά να είναι βέβαιοι ότι το έργον αυτρών είναι τούτο αποκλειστικώς και πάντες οι µη εκτελούντες 

το καθήκον των να τιµωρώνται και εν επαναλήψει να απολύωνται. Να ικανοποιώνται υλικώς ήτοι να 

γίνηται αύξησις του µισθού κατά δέκα δραχµάς ανά πενταετή υπηρεσίαν και να υποστηρίζονται ηθικώς, 

µέσα δι’ ων να ενθαρρύνωνται εις το έργον των κασι όχι να αποθαρρύνονται. 

Η φοίτησις να είναι υποχρεωτική και η επιβολή του προστίµου να είναι τουλάχιστον 50 λεπτά της δραχµής 

δι’εκάστην ηµέρα απουσίας και η είσπραξις να γίνηται συντοµότατα το πολύ εντός τριών ηµερών από της 

καταγγελίας διότι δεν είναι ο σκοπός να πληρώση το πρόστιµον απλώς δια να εισπράξη η Κυβέρνησις 

χρήµατα, έστω και αργά, αλλα δια να υποχρεωθή ο µαθητής να φοιτήση εγκαίρως εις το σχολέιον ίνα µη 

απόλλυται ο πολύτιµος χρόνος αυτού. Εάν δε λάβωµεν υπ’όψιν µας τας ανάγκας της οικογενείας των 

αγροδιαίτων πληθυσµών εν ταις εργασίαις αυτής δεν υπάρχει ηµέραν ούτε ώρα καθ’ ην να µη έχη ανάγκην 

βοηθείας αύτη. 

 Όσον αφορά δε την µετακίνησιν του σχολικού έτους µου φαίνεται ότι δεν πρέπει να µένη ακριβώς όπως 

έχει αλλ’ ούτε και να µεταβληθή εντελώς αλλά να τροποποιηθή ούτως ώστε να µη παρουσιάζονται 

δυσκολίαι εν τη εφαρµογή αυτού και να γίνηται οικονοµία χρόνου και αι διακοπαί να µην είναι 

παρατεταµµέναι κατά συνέχειαν επί δύο µήνας ώστε να λησµονή σχεδόν ο µαθητής όσα έµαθεν . 

Όθεν συνιστώ υµίν ίνα αι διακοπαί των δυο µηνών χωρισθώσι και να γένωνται δις του έτους ως εξής: το 

σχολικόν έτος να αρχίζη από της 1
ης

 Αυγούστου, να γείνωνται αι διακοπαί χειµεριναί µεν από της 23
ης

 

∆εκεµβρίου µέχρι της 20ης Ιανουαρίου ή και της 30ης ότε δεν θα είναι ανάγκη να γίνεται εξαίρεσις του 

Νόµου δια τα ορεινά µέρη και οπότε κατά τας ηµέρας ταύτας είναι σχεδόν αι πλείσται εορταί καθ’ ας 

αργούσι και κατά το υπάρχον σύστηµα τα ηµέτερα σχολεία και ούτω γίνεται οικονοµία του χρόνου. Να 

προσέρχωνται πάλιν οι µαθηταί κατά την 20ην Ιανουαρίου ή την 1
ην

 Φεβρουαρίου και να λήγη το σχολικόν 

έτος κατά τα τέλη Ιουνίου. 

Ευπειθέστατος  

Ο προϊστάµενος της ∆ηµοτκής Σχολής Χουµεργιάκου  

Ε. Βελονάκης». 
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Το ζήτηµα, ωστόσο, της µεταρρύθµισης της ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

εξακολουθούσε να εστιάζεται κυρίως στην κυριαρχία µιας διοικητικής τάξης που µαζί 

µε την τάξη των πολιτικών επιδρούσε καταλυτικά µέσω του συστήµατος της πελατείας 

στην κοινωνική και πολιτική ζωή και επηρέαζε την εκπαίδευση καθώς διόγκωνε τα 

προβλήµατα που προέκυπταν από το τότε ισχύον εκπαιδευτικό νοµοθετικό πλαίσιο
631

. 

Έτσι, την περίοδο αυτή ο γενικός Επιθεωρητής Κρήτης Αντ. Γιάνναρης συνέταξε 

ένα νέο εκπαιδευτικό νοµοσχέδιο στο οποίο δινόταν ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα 

οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης. Στην εισηγητική του έκθεση, µάλιστα, ο 

Αντ. Γιάνναρης ανέφερε: «πέρυσιν η Βουλή εψηφίσατο ή µάλλον ανεκαίνισεν τον θεσµόν 

της Γενικής Επιθεωρήσεως της παιδείας. Αλλ’ ο θεσµός ούτος δια λόγους ευνοήτους, 

επειδή ανέκαθεν απήρεσεν πολλοίς τέως ανεπιθεωρήτοις και ανεξελέγκτοις λειτουργοίς 

της παιδείας, εµεριµνήθη όπως τη ιδιαιτέρα και αοράτω αυτών ενεργεία υποστή τοιαύτας 

κολοβώσεις και περιορίσεις ώστε τον ψηφισθέν σκελετόν, -αρχήθεν αόριστον και ατελές 

και µικρόφρον ον- εν τη λειτουργία αυτού απέβη αυτοχρήµα ονοµατώδες, αφ’ ου τω 

Γενικώ Επιθεωρητή ούτε υπάλληλος ούτε αρχείον εχορηγήθη. Εκ της ονοµατώτητος, εν 

πολλοίς δε και παρανόησις και σύγκρουσις δικαιοδοσιών, εκ δε της στενότητος και 

ανελευθερίας προήλθεν ευτελισµός και αδικία, καθ’ όσον µάλιστα ο Γενικός Επιθεωρητής 

ούτε γραφικήν ύλην ούτε οδοιπορικάς δαπάνας έλαβεν, και ο µισθός αυτού ωρίσθη ίσος ή 

και µικρότερος τίνων εκ των υφισταµένων αυτού. Και η αξιοπρέπεια και η δικαιοσύνη 

νοµίζω ότι απαιτούσιν όπως ικανοποιήται ο προϊστάµενος δια µισθού ανωτέρου του των 

εαυτού υφισταµένων [...] σηµ. του γελείου ένεκα ειρήσθω µοι ώδ’ εκ παρέργου ότι, ότε το 

πρώτον διωρίσθην Γενικός Επιθεωρητής, προσηνέχθη µοι υπέρ γραφικής ύλης ετησία 

πίστωσις δρ. 30, ποσόν όπερ παρέχεται και εκάστω των 4 Νοµαρχιακών Επιθεωρητών. 

Και µεµψιµοιρήσαντί µοι δια το ανεπαρκές της πιστώσεως εδόθη µοι αρµοδίως η 

απόκρισις ότι ο νόµος ουδέµιαν διάκρισιν Γενικού Επιθεωρητού από Νοµαρχιακού 

Επιθεωρητού ποιούµενος, σιωπηρώς τίθησιν µε εν ίση µοίρα προς τους Νοµαρχιακούς 

Επιθεωρητάς [...]».
632

  

 

 

                                           
631

 Γενεράλις Μ., «Παρατηρήσεις επί της ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως», άρθρο στο Εκπαιδευτικόν ∆ελτίον 

του Κρητικού Αστέρος, αριθµ. 8, Χανιά 1 Ιουλίου 1908, σελ. 30.  
632

 Α.Α.∆.Π.Κ.Π., έγγραφα έτους 1908, Εισήγησις και Νοµοσχέδιον περί Παιδείας. 
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3. Η περίοδος από την εισαγωγή του ελληνικού Συντάγµατος στο νησί µέχρι την 

ένωση µε την Ελλάδα 

3.1. Νέα αναλυτικά προγράµµατα 

 

Το Σεπτέµβριο του 1908 η Κρητική Βουλή προχώρησε στην κατάργηση της 

Αρµοστείας και στην εισαγωγή του Ελληνικού πλέον συντάγµατος στο νησί. Τον 

Οκτώβριο του ιδίου έτους δηµοσιεύτηκε το υπ’ αριθµ. 1 ∆ιάταγµα µε το οποίο 

συστήθηκαν Ανώτερες ∆ιευθύνσεις για την προσωρινή άσκηση της εκτελεστικής 

εξουσίας. Μεταξύ των πέντε ∆ιευθύνσεων που ιδρύθηκαν τότε εν αναµονή της ένωσης 

µε την Ελλάδα ήταν και η Ανωτέρα ∆ιεύθυνση της Παιδείας
633

. Την ίδια περίοδο 

εισήχθησαν στον χώρο της εκπαίδευσης διατάξεις άρθρων από τους αντίστοιχους 

ελληνικούς νόµους
634

. Επίσης, εκπονήθηκαν και νέα αναλυτικά προγράµµατα: «Η ύλη 

των προγραµµάτων αυτών ωρίσθη αποβλεπούσης της ∆ιευθύνσεως προς το τέλιον, προς 

ο δύναται να προσεγγίζη σχολείον έχον έξ τάξεις και εξ διδασκάλους καλώς 

κατηρτισµένους και µετά ζήλου εργαζοµένους, εξ αιθούσας παραδόσεως αναλόγους, επί 

πλέον δε αυλήν, αγροκήπιον, γυµναστήριον, πλήρη σειράν σχολικών επίπλων, σκευών και 

διδακτικών οργάνων και άφθονον ύδωρ παρά το σχολείον. Ουχ ήττον το ποσόν της ύλης 

και αι παντοίαι ελλείψεις των σχολείων δεν πρέπει να εµβάλωσιν εις τρόµον και 

αποθάρρυνσιν τους διδασκάλους. Ας έχη έκαστος διδάσκαλος προ των οφθαλµών το 

αψευδές ρητόν “ο καλός ο δάσκαλος και µόνον αυτός είναι το καλόν σχολείον” ουδεµία 

σύστασις, ουδεµία υπόδειξις τελεσφορεί άνευ της προθυµίας, ειλικρινούς θελήσεως και 

ενθουσιασµού προς το υψηλόν και ιερόν έργον του διδασκάλου». 

 Στα πλαίσια της προσαρµογής του τοπικού εκπαιδευτικού συστήµατος µε τα 

ισχύοντα στην Ελλάδα, το 1909 µε το αριθµ. 96 διάταγµα η ιδιοσυντήρητη Γ΄ 

Γυµνασιακή τάξη η οποία είχε ιδρυθεί µε το νόµο 710 στη Νεάπολη προσαρτήθηκε στο 

Ηµιγυµνάσιο της πόλης ως Στ΄ τάξη που ισοδυναµούσε µε την Γ΄ τάξη 4/ταξίου. Τη 

δαπάνη για τη συντήρηση της τάξης αυτής ανέλαβαν «οι εγγραφόµενοι εν αυτή µαθηταί 

κατατιθέντες κατά το πρώτον δεκαήµερον εκάστου µηνός τω διευθυντή του υµιγυµνασίου 

εις χαρτόσηµον εκπαιδευτικών τελών το αναλογούν εκάστω µηνιαίον ποσόν 
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 Βασίλειον της Ελλάδος, Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη, τεύχος Α΄, Εν Χανίοις 

τη 2 Οκτωβρίου 1908.  
634

Βασίλειον της Ελλάδος, Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη, τεύχος Α΄ αριθµ. 29, 

Εν Χανίοις τη 13η ∆εκεµβρίου 1908.  
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διδάκτρων»
635

. Από το επόµενο σχολικό έτος λειτούργησε και η Ζ΄ τάξη και έτσι 

ολοκληρώθηκε ο επταετής κύκλος στη Μέση Εκπαίδευση. Ας σηµειωθεί ότι για τη 

χρονική περίοδο από το 1899 µέχρι το 1909 οι µαθητές του Μεραµπέλλου που 

επιθυµούσαν να κάµουν γυµνασιακές σπουδές µετακινούνταν προς το Ηράκλειο όπου, 

όπως έχουµε ήδη διαπιστώσει, λειτουργούσε πλήρες Γυµνάσιο. 

Επιπλέον, µε το διάταγµα 146, ΦΕΚ 57/12-9-1909, «προς ηθικήν και 

θρησκευτικήν µόρφωσιν των παίδων και προς διδασκαλίαν των εις τον βίον χρησίµων 

στοιχειωδών γνώσεων, ευρύτερον και πρακτικώτερων η εν τοις κοινοίς τετραταξίοις 

δηµοτικοίς σχολείοις παρεχοµένων, ιδρύονται ανώτερα δηµοτικά σχολεία εξατάξια δια 

της προσθήκης δύο έτι τάξεων εις τας ήδη υπαρχούσας τέσσαρας».  

Για την αποδοτικότερη λειτουργία των σχολείων της Μέσης Εκπαίδευσης 

εκδόθηκε, παράλληλα, στις 30 Σεπτεµβρίου1909 διάταγµα αναφερόµενο στον 

«εσωτερικό κανονισµό των εκπαιδευτηρίων µέσης εκπαιδεύσεως». Σύµφωνα µε τον 

κανονισµό αυτό «πας µαθητής οφείλει να ευρίσκεται εν τη κατοικία του τον µεν χειµώνα 

από της 7
ης

 εσπερινής ώρας, το δε θέρος από της 8
ης

 και ηµισείας εσπερινής. Ο πέραν της 

ώρας ταύτης φωραθείς έξω οπουδήποτε οφείλει την εποµένην να προσαγάγη έγγραφον 

δικαιολογίαν της νυχτερινής ταύτης εξόδου παρά του πατρός ή κηδεµόνος αυτού, ην εάν 

δεν εύρη επαρκή ο διευθυντής του σχολείου επιβάλλει ανάλογον ποινήν». 

Με άλλο διάταγµα καθορίστηκε η βαθµολόγηση της διαγωγής των µαθητών ως 

εξής: «Η διαγωγή των µαθητών βαθµολογείται δια των αριθµών από του µηδενός µέχρι 

του δέκα (0-10). Ο βαθµός δε ούτος συνδυάζεται µετά των βαθµών των άλλων 

µαθηµάτων κατά την εξαγωγή του Γενικού Βαθµού. Χαρακτηρίζεται δε δια των λέξεων 

Κακή (0), ουχί πάντοτε κοσµία (1,2,3,4), κοσµία (5,6,7) και κοσµιωτάτη 98,9,10). Την 

διαγωγήν κανονίζει ο σύλλογος των διδασκάλων δια πράξεως προ των εξετάσεων επί τη 

βάσει του ποινολογίου, των εκθέσεων της παιδονοµίας, της γνώµης των διδασκόντων τα 

Ελληνικά και του διδάσκοντος την Γυµναστικήν»
636

. 

 

 

3.2. Κατάργηση των ελληνικών Σχολείων 
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Βασίλειον της Ελλάδος,  Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη, αριθµ. 28/2-6-1909. 
636

 Αριθµ. ∆ιατάγµατος 154/10-9-1909. 
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Στην εκτελεστική επιτροπή είχαν υποβληθεί τότε εκθέσεις Γυµνασιαρχών οι 

οποίοι είχαν αναλάβει να εποπτεύουν τις εξετάσεις στα υπάρχοντα ελληνικά σχολεία 

των επαρχιών στις οποίες διεκτραγωδούνταν η όλη κατάσταση και περιγραφόταν µε τα 

µελανότερα χρώµατα. Έτσι, η επιτροπή µε το δικαίωµα που είχε να νοµοθετεί, προέβη, 

απούσης της Βουλής, µε το αριθµ. 110 ∆ιάταγµα στην κατάργηση των Ελληνικών 

Σχολείων στις επαρχίες και στην σύσταση των Ανωτέρων ∆ηµοτικών Σχολείων
637

. Ο 

Νόµος συνάντησε αρκετές αντιδράσεις µε τους κατοίκους των επαρχιών να θεωρούν ότι 

τα ελληνικά σχολεία διατηρήθηκαν στις πόλεις ως προνόµιο των αστών. Εκτός αυτού, 

συνεχίστηκε η καταγραφή µεγάλης µαθητικής διαρροής. Η γραφειοκρατική 

αντιµετώπιση του φαινόµενου αυτού (εµπλοκή επιθεωρητή-δηµάρχου-επόπτη 

αγροφυλακής-χωροφυλακής-γονέα) µάλλον ενέτεινε παρά έλυνε το πρόβληµα.  

Τα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν και η απότοµη κρίση στην πολιτική 

κατάσταση του τόπου συντέλεσαν ώστε µε την παραίτηση της Εκτελεστικής Επιτροπής 

να µετατεθεί η συµπλήρωση και ο διακανονισµός των λεπτοµερειών στη διάδοχο 

Κυβέρνηση η οποία µε Νοµοθετικό ∆ιάταγµα διακανόνισε τα της λειτουργίας πρώτα 

της Ε΄ και κατόπιν της Στ΄ τάξης των Ανωτέρων ∆ηµοτικών Σχολείων. 

 

3.3. Παρεµβάσεις στο θεσµικό πλαίσιο εποπτείας των σχολείων. Ένταση του 

διοικητικού ελέγχου.  

 

Τον Αύγουστο του 1909 µε Έκθεση της Επιτροπής της Βουλής προτάθηκε η 

ίδρυση των σχολικών περιφερειών και η κατάργηση της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή 

κάτι που όµως τελικά δεν έγινε στον υπ’ αριθµ. 146 νόµο που δηµοσιεύτηκε στις 12 

Σεπτεµβρίου του 1909
638

. Απεναντίας, εντάθηκε ένα κύµα επαγρύπνησης για την όσο 

το δυνατόν αποδοτικότερη διδασκαλία των ελληνικών και την επί δίωρο συνεχή 

διδασκαλία τους, ώστε να εξοικονοµηθεί το δίωρο από την ελάττωση των ωρών 

διδασκαλίας των ελληνικών που είχε µε παλαιότερη τροποποίηση εισαχθεί. Επίσης, από 

την ιεραρχία της εκπαίδευσης συνίστατο στους προϊσταµένους των σχολείων να 

επαγρυπνούν για την ακριβή εφαρµογή των νόµων, των αναλυτικών προγραµµάτων, να 
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παρακολουθούν το έργο των διδασκόντων, αν τηρείται επακριβώς το σχολικό ωράριο 

κ.λ.π. Όµως, όλα αυτά δεν µπορούσαν να αλλάξουν την άσχηµη κατάσταση του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Σύµφωνα µε αναφορά του νοµαρχιακού Επιθεωρητή 

Λασιθίου, «άνευ ειδικής µελέτης και προπαρασκευής προχειριζόµενοι διδάσκαλοι, οι 

µαθηταί ή και απόφοιτοι του Γυµνασίου, αγνοούσι πρώτον το τι πρέπει να διδάξωσι, 

δεύτερον δε όπερ και σπουδαιότερον θεωρούντες το διδασκαλικόν έργον ως φορτικό και 

άχαρο άτε µη προορίζοντες εαυτούς δια τούτο ουδένα ζήλον έχουσι να παρασκευασθώσι, 

νοµίζοντες ότι το δηµόσιον µισθοδοτεί τούτους όπως χορηγήση αυτοίς τα υλικά µέσα προς 

ανωτέραν εκπαίδευσιν. Εις πολύ καλυτέραν κατάστασιν ευρίσκονται τα σχολεία εν οις 

διδάσκουσιν οι παντός βαθµού προσωρινοί δηµοδιδάσκαλοι οι κατά την πρώτην 

διοργάνωσιν της παιδείας µετά προπαρασκευήν ενός έτους δι’ εξετάσεων 

αναγνωρισθέντες ως τοιούτοι. Ούτοι σήµερον φαίνονται φιλόπονοι και σχετικώς 

ευδοκιµούσιν εν τη υπηρεσία. Ωσαύτως και αι απόφοιτοι των Ανωτέρων 

Παρθεναγωγείων φαίνονται εντελώς ακατάρτιστοι δια διδασκαλικόν έργον και λόγω δε 

ηλικίας δεν δύνανται να επιβληθώσιν εις τας µαθητρίας όπερ πολύ συντελεί εις την 

ακαταστασίαν των παρθεναγωγείων εν οις διδάσκουσιν αι τοιαύται διδασκάλισσαι. Εκτός 

τούτων πολλοί των διδασκάλων δεν κατενόησαν εισέτι το ύψος της εαυτών αποστολής 

αλλ’ ως πάρεργον τι υπολαµβάνοντες το υψηλόν και εθνικόν έργον, όπερ ανέθηκεν αυτοίς 

η πατρίς µεταβαίνουσι εις το σχολείον όλως απαράσκευστοι. Μη όντες δε κύριοι του 

θέµατος όπερ θα διδάξωςι, καταναλίσκουσι την ώραν χωρίς να µεταδίδωσιν εις τους 

παίδας γνώσεις ασφαλείς και τοιαύτας , ώστε να γίνωνται κτήµα αυτών. Άλλοι δάσκαλοι 

καταγέλλονται ότι έχουσι παραµελήσει εις βαθµόν ασύγγνωστον των παιδονοµικών 

διατάξεων δι’ ων µικρόν κατά µικρόν ο παις εθιζόµενος εξηµερούται και καθίσταται 

ευπειθής εις τας σχολικάς διατάξεις αποβαίνει δε προσεκτικός και παρακολουθεί τα της 

διδασκαλίας οπόταν µάλιστα ταύτης γιγνοµένης µεθοδικώς κατορθώται να επέρχηται η 

κατάλληλος σύνδεσις της το πρώτον προσφεροµένης ύλης προς τας µέχρι της στιγµής 

εκείνης σχετικάς παραστάσεις των µαθητών και επιτυχγάνεται η αφοµοίωσις. Άλλοι 

διδάσκαλοι και πτυχιούχοι µάλιστα διδάσκουσι µηχανικώς. Οι τοιούτοι των πτυχιούχων 

εξελθόντες του ∆ιδασκαλείου νοµίζουσιν ότι τα πάντα επίστανται, θεωρούσι δε αµάρτηµα 

το να προµελετήσωσι τα εκάστοτε διδαχθησόµενα, και αναγιγνώσκοντες κατάλληλα 

παιδαγωγικά βιβλία να επαυξήσωσι τας εαυτών γνώσεις και να καταστώσι µεθοδικωτέροι 

εν τη εκτελέσει του εαυτών έργου». 
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Μετά από τις διαπιστώσεις αυτές εντάθηκε ακόµη περισσότερο ο διοικητικός 

έλεγχος. Το Γραφείο της Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως προέτρεψε τους επιθεωρητές να µην 

επιθεωρούν µόνο τα δευτεροβάθµια δηµοτικά σχολεία αλλά και τα πρωτοβάθµια 

διηρηµένα καθώς και τα παρθεναγωγεία, υποδεικνύοντας στους δασκάλους ότι εάν δεν 

συµµορφώνονται προς τις οδηγίες τους και τις διατάξεις των ισχυόντων νόµων και 

διαταγµάτων θα τους επιβάλλονταν επανορθωτικές ποινές και σε ορισµένες 

περιπτώσεις προσωρινή απόλυση.  

 Μετά την υποβολή των εκθέσεων και των άλλων τριών Νοµαρχιακών 

Επιθεωρητών της Κρήτης οι οποίες διαπίστωναν και εκείνες παρόµοιες καταστάσεις, ο 

επί της Παιδείας Επίτροπος εξέδωσε στις 23 Φεβρουαρίου 1909 ειδική εγκύκλιο προς 

τους δασκάλους της Κρητικής Πολιτείας στην οποία επισηµαίνονταν µερικά από τα πιο 

θεµελιώδη καθηµερινά καθήκοντά τους. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή, οι δάσκαλοι 

έπρεπε: «να επιµελώνται της καθαριότητος των µαθητών και του διδακτηρίου, να µην 

απουσιάζουν άνευ αδείας εκ του σχολείου, διότι αι απουσίαι των διδασκάλων χαλαρούσι 

την τάξιν του σχολείου και συντελούσιν εις την αµέλιαν και αταξίαν των µαθητών, να 

εθίζωσι τους µαθητάς εις την τάξιν παρέχοντες εαυτούς παράδειγµα δια της εγκαίρου 

προσελεύσεως των πάντοτε και κατά τας µεταµεσηµβριανάς και κατά τας πρωινάς ώρας 

εις το σχολείον, να µη αναµειγνύωνται εις τας έριδας και διαφοράς τας τυχόν 

αναφυοµένας, αλλά να είναι απόστολοι ειρήνης και συµβιβασταί οσάκις δύνανται των 

εριζόντων, να δεικνύωσι τον απαιτούµενον σεβασµόν προς τα θεία και τους λειτουργούς 

της Θείας ηµών Θρησκείας και να φοιτώσι τακτικώς εις τους ναούς. Έκαστος των 

δηµοδιδασκάλων να αναλογίζηται την σπουδαιότητα της υπηρεσίας ην έχει αναλάβει και 

να φροντίζη βελτιών και µορφών καθ’ εκάστην εαυτόν να αποβαίνη µεθοδικώτερος και 

ικανώτερος επ’  αγωθώ της νέας γενεάς, ην η πατρίς επί χρησταίς ελπίσι δωρεάν εκτρέφει 

παρ’ αυτής απεδεχόµενη την επιτέλεσιν εκείνων άτινα ηµείς δεν ηυτυχήσαµεν να 

επιτελέσωµεν». Και η εγκύκλιος τελείωνε µε τη έκφραση της ελπίδας «ότι πάντες οι 

µέχρι τούδε ελλιπώς τα εαυτών καθήκοντα εκτελούντες θα έχωσιν ήδη µεταµεληθή και ότι 

εις το εξής η Ανωτέρα ∆ιεύθυνσις δεν θα ευρεθή εις την λυπηράν ανάγκην να επιβάλη 

ποινάς ή να απευθύνη προτροπάς και παραινέσεις προς εκτέλεσιν του καθήκοντος». 

Ταυτόχρονα, ο Γενικός Επιθεωρητής απέστειλε επιστολή προς την «Σεβαστήν 

Ανωτέραν ∆ιεύθυνσιν της Παιδείας» αναφέροντας µεταξύ άλλων: «οι ασκούντες εν ηµίν 

το του διδασκάλου έργον, εκτός των τιτλούχων και ελαχίστου αριθµού άλλων δι’ 
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εξετάσεων ανεγνωρισµένων, καίπερ από κατωτέρων προσόντων ορµωνένων, δια την 

φυσικήν δεξιότητα ικανών, κατά πεντήκοντα επί τοις εκατόν είναι άχρηστοι, µάλλον δε 

επιζήµιοι εις την παιδευοµένην νεότητα. Ουδένα ούτοι και µάλιστα οι του Γυµνασίου 

απόφοιτοι ζήλον έχουσι προς το έργον, παρέργως δ’ όλως ασκούσι τούτο και µόνον ως 

γέφυραν µεταχειρίζονται δια να ανέλθωσιν υψηλότερον, δια να µεταπηδήσωσιν από της 

διδασκαλικής του σχολείου έδρας εις τα φοιτητικά εδώλια ή και κατ’ ευθείαν εις τον 

εξεταστικόν της νοµικής θώκον ως δα αι πανεπιστηµιακαί σπουδαί δια των λεγοµένων 

φροντηστηρίων γίνονται. ∆εν έχουσιν λοιπόν εν εαυτοίς την όρεξιν του µαθείν την 

επωφελή άσκησιν του διδασκαλικού έργου διότι εις όλως άλλον επιτήδευµα τον νουν 

προσέχουσι και δια τούτο ουδέν τρόπον βελτιώσεως εαυτών επιζητούσι µαλ’ 

εξαγοράζονται τον καιρόν, ίνα µη είπωµεν ότι πωλούσιν εις την Πολιτείαν την εαυτών 

οκνηρίαν αληθώς γραµµατοκάπηλοι γινόµενοι και τείνουσιν εις την κτήσιν άλλων 

εφοδίων πνευµατικών ή υλικών δια της εν σχολείοις ψευδεργασίας κτηθησοµένων χάριν 

του βίου. ∆εν χρήζει βεβαίως αποδείξεως ότι οι τοιούτοι λυµαίνονται την πατρίδα 

αποτυφλούντες εν τη πρώτη αυτών αναπτύξει τους τρυφερωτάτους αυτής βλαστούς επί 

ανεπανορθώτω και ανεκλήτω καταστροφή διότι την µόρφωσιν και παιδείαν, ην ενδέχεται 

να έχωσι, δεν εννοούσι να καταπονήσωσιν επ’ αγαθώ της εµπεπιστευµένης αυτοίς 

νεολαίας επιφυλάσσοντες τους πόνους προς κτήσιν του διπλώµατος εντός µικρού χρόνου 

[…] πολλώ προτιµότεροι των εχόντων τοιαύτα προσόντα τυπικώς ανώτερα, είναι οι από 

κατωτέρας µεν παιδεύσεως ορµώµενοι και µόλις του ελληνικού λεγοµένου σχολείου 

απόφοιτοι όντες, αλλά πολλάς εν τοις σχολείοις κτησάµενοι τριβάς, διότι µετά τούτων 

υποτίθεται ότι εκτήσαντο και τινα διδακτικήν εµπειρίαν και επλούτισαν δια της µελέτης το 

ταµείον των εαυτών γνώσεων. Ούτοι την µετρίαν ην είχον εν σχολείοις µόρφωσιν και 

παίδευσιν φιλοτίµως µεταχειριζόµενοι και δια συντόµου προσπαθείας επαξαύνοντες και 

πλουτίζοντες, αφ’ ου άλλως ουδ’ η ηλικία και αι του βίου λοιπαί συνθήκαι επιτρέπωσιν 

αυτοίς, αφ’ ης ορµώνται παιδεύσεως να επιζητώσιν ανωτέρα, απολύτως χρησιµώτεροι 

αποβαίνουσι ασφαλέστερον δε και µετά µείζονος πεποιθήσεως πρέπει να εµπιστεύη τις 

την µόρφωσιν των εαυτού τέκνων εις τοιούτους ή εις εκείνους […] δεν εννοώ βεβαίως να 

περιλάβω εν τοις τελευταίοις τούτοις και τίνας ουδεµιάς τυχόντας οιασδήποτε 

µορφώσεως παιδευτικής αξέστους βαναύσους ξυλοσχίστας τους κολλυβογράµµατα τινά 

µαθόντας και ταύτα προσπαθούντας να διδάσκωσι σοφούς παιδαγωγούς εαυτούς 

εκλαµβάνοντας νοµίζοντες δε ότι ουδεµία µετά την υπ’ αυτών ανάληψιν του διδασκαλικού 
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έργου επήλθε µεταβολή εις το δηµοτικόν σχολείον. Ούτοι δια την εν προγενεστέροις 

χρόνοις τελείαν έλλειψιν διδασκάλων εισεπήδησαν εις την διδασκαλικήν χορείαν, έκτοτε 

δε διατηρούνται δια πολλούς και ποικίλους λόγους επί τελεία τυφλώσει της νεολαίας [...] 

τούτων δε ούτως εχόντων υποβάλλω ευσεβάστως την γνώµην ότι είναι αδήριτος ανάγκη 

να αποκαθάρωµεν το διδακτικόν προσωπικόν δια γενικών εξετάσεων ων να εξαιρεθώσι 

µόνον οι πτυχιούχοι των διδασκαλείων και οι οριστικοί. […]». 

Με βάση τις προτάσεις του Γενικού Επιθεωρητή εξεδόθη στις 16 Ιανουαρίου 

1910 το 252 ∆ιάταγµα µε το οποίο κλήθηκαν «όσοι των εν υπηρεσία δηµοδιδασκάλων 

και διδασκαλισσών επιθυµούσι να τύχωσι πτυχίου και να αναγνωρισθώσιν οριστικοί 

δηµοδιδάσκαλοι να προσέλθωσι εις εξετάσεις άτινες θα γίνωσιν εν Χανίοις, Ρεθύµνω, 

Ηρακλείω και Νεαπόλει […] αι εξετάσεις θα γίνωσι θεωρητικαί και πρακτικαί. 

Προηγούνται µεν αι γραπταί, έπονται δε αι προφορικαί, επακολουθούσι δε αι πρακτικαί. 

Αι γραπταί εξετάσεις θα περιορίζωνται εις τα εξής: Εις ερµηνεία τεµαχίου εκ 15-20 

στίχων πεζού έλληνος συγγραφέως και εις ανάπτυξιν θέµατος τινός υπό τύπον εκθέσεως 

εν καθαρευούση γλώσση. Εις ανάπτυξιν θέµατος εκ της παιδαγωγικής. Εις ανάπτυξιν 

θέµατος εκ της διδακτικής. Εις ανάπτυξιν θέµατος εκ της ψυχολογίας. Εις ανάπτυξιν 

θέµατος εκ των θρησκευτικών. Εις ανάπτυξιν θέµατος εκ της ιστορίας. Εις λύσιν 

προβλήµατος εκ της πρακτικής αριθµητικής και ετέρου εκ της γεωµετρίας. Εις ανάπτυξιν 

θέµατος εκ της φυσικής ιστορίας. Εις ανάπτυξιν θέµατος εκ της φυσικής. Εις ανάπτυξιν 

θέµατος εκ της χηµείας. Εις ανάπτυξιν θέµατος εκ του κύκλου των γεωργικών 

µαθηµάτων. Εις την ιχνογράφησιν απλού τινος προχείρως παρόντος αντικειµένου. Αι 

προφορικαί εξετάσεις γίνονται επί πάντων των µαθηµάτων. Επιζητείται δε δια τούτου η 

εξακρίβωσις ου µόνον της γνώσεως των µαθηµάτων αλλά και της ικανότητος προς 

ευµέθοδον τούτων µετάδοσιν»
639

.   

Στις εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν το 1911 στο Γυµνάσιο Νεάπολης 

συµµετείχαν από το Νοµό Λασιθίου οι παρακάτω υποψήφιοι δάσκαλοι: «Νικόλαος 

Αποστολάκης, Γρηγόριος Αλεξάκης, Μαρία Αποστολάκη, Εµµανουήλ Αλεξανδράκης, 

Γεώργιος Βαρουχάκης, Π. Θεοδόσιος Αποστολάκης, Σταύρος, Ασπραδάκης, Ελπίδα 

Βαρουχάκη, Ιωάννης Βιδάκης, Εµµανουήλ Γραµµατικάκης, Ιωάννης Γραµµατικάκης, 

Γεώργιος ∆ατσέρης, Ιωάννης ∆ερµιζάκης, Μιχαήλ Ζουµπουλάκης, Μιχαήλ Θαλασσινός, 
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Νικόλαος Ιεραπετριτάκης, Εµµανουήλ Ιερεµίας, Αγλαΐα Καµπανάκη, Ιωάννης Κηπουρός, 

Εµµανουήλ Καραβέλας, Νικόλαος Κατσαράκης, Μαρία Καφφετζάκη, Νικόλαος Κλώτζας, 

Μαρία Κοσµαδάκη, Νικόλαος Κονταξάκης, Όλγα Κωνσταντινίδου, Στυλιανός 

Μακρυδάκης, Κωνσταντίνος Μανωλλόπουλος, Ιωάννης Μαρινάκης, Ελπινίκη 

Μαστοράκη, Γεώργιος Μηλιαράς, Εµµανουήλ Μιχελάκης, Ιωάννης Μιχελογιαννάκης, 

Γεώργιος Μοσχολιδάκης, Εµµανουήλ Μπαντουβάς, Εµµανουήλ Μυλωνάκης, Αικατερίνη 

Νιωτάκη, Μαγδαληνή Ταµπουρατζάκη, Εµµανουήλ Ψαράκης, Ιωάννης Μαυρικίδης, 

Εµµανουήλ Ξανθάκης και Ελένη Σφυράκη».  

Μπροστά στις σηµαντικές αλλαγές που πριονίζονταν σε όλα τα επίπεδα της 

εκπαίδευσης ενόψει της Ένωσης µε την Ελλάδα ιδρύθηκε στις αρχές του 1909 ο πρώτος 

∆ηµοδιδάσκαλος Σύλλογος Λασιθίου µε έδρα τη Νεάπολη
640

. Το 1910 έγινε, επίσης, 

                                           
640

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

Του δηµοδιδασκαλικού Συλλόγου του Νοµού Λασηθίου 

Σκοπός 

Άρθρον 1. Ιδρύεται εν Νεαπόλει Σύλλογος υπό την επωνυµίαν “∆ηµοδιδασκαλικός Σύλλογος του Νοµού 

Λασηθίου” σκοπόν έχων την βελτίωσιν της ∆ηµ. Εκπαιδεύσεως και της θέσεως των λειτουργών αυτής. 

Μέσα 

Άρθρον 2. Προς επιτυχίαν του σκοπού τούτου ο Σύλλογος θα φροντίζη δια δηµοσιευµάτων εν τω εγχωρίω 

τύπω να διαφωτίζη την κοινήν και την επίσηµον γνώµην περί της σηµασίας της ∆ηµ. Εκπαιδεύσεως, θέλει 

δε προβή εις την προµήθειαν και διανοµήν εις τα εαυτού µέλη παιδαγωγικού περιοδικού και συγγραµµάτων 

παιδαγωγικών και γεωργκών, χρησιµοτάτων προς ευδόκιµον διαικπεραίωσιν του έργου αυτών εν τω µέτρω 

πάντοτε των οικονοµικών αυτού δυνάµεων. 

Πόροι 

Άρθρο 3. Πόροι του Συλλόγου είναι αι τακτικαί κα αι έκτακται συνδροµαί. 

Μέλη 

Άρθρον 4. Τα µέλη του Συλλόγου είναι τακτικά αντεπιστέλλοντα και επίτιµα. Και τακτικά µεν µέλη του 

Συλλόγου γίνονται όλοι ανεξαιρέτως οι διδάσκαλοι του Νοµού Λασηθείου, αντεπιστέλλονται δε πάντες οι εν 

Κρήτη και εκτός αυτής διδάσκαλοι και επίτιµα, πρόσωπα επί παιδεία εξέχοντα και ευεργετήσαντα τον 

Σύλλογον, ανακηρυσσόµενα υπ’ αυτού. 

Άρθρον 5. η εκλογή των ανεπιστελλόντων και επιτίµων µελών γίνεται τη εγγράφω προτάσει τριών µελών 

του Συλλόγου δια σχετικής πλειοψηφίας. 

Άρθρον 6. Η ετήσια συνδροµή των µεν πτυχιούχων δηµοδιδασκάλων και δηµοδιδασκαλισσών ορίζεται εις 

12 δραχµάς , των δε λοιπών διδασκάλων αµφοτέρων των φύλων εις 6 δραχµάς προπληρωτέας εις 

τριµηνιαίας δόσεις. 

Άρθρον 7. Μέλος το οποίον επί 2 τριµηνίας καθυστέρησε την συνδροµήν του διαγράφεται εκ του µητρώου 

λογίζεται δ’ αύθις µεταξύ των µελών αυτού ευθύς ως καταβάλει τα οφειλόµενα. Της υποχρεώσεως ταύτης 

απαλλάσσονται οι εν στρατιωτική υπηρεσία διατελούντες διδάσκαλοι. 

Άρθρον 8. Παν µέλος του οποίου η διαγωγή ήθελε κριθή ανάρµοστος προς την αξιοπρέπειαν του συλλόγου 

διαγράφεται ωσαύτως του Μητρώου. 

Άρθρον 9. ∆ωρηταί αναγράφονται οι µέχρι 50 δραχµών προσφέροντες εις τον Σύλλογον, ευεργέται οι µέχρι 

200 και µεγάλοι ευεργέται οι άνω των 500 ή ίσης αξίας αντικείµενα. 

Αρχαί 

Άρθρον 10. Ο Σύλλογος διευθύνεται υπό Συµβουλίου συγκειµένου εξ ενός Προέδρου ενός Αντιπροέδρου, 

ενός Γραµµατέως, και πέντε Συµβούλων ενός εξ εκάστης Επαρχίας εκλεγοµένων, πάντων τούτων µεταξύ 

των µελών του συλλόγου. 

Άρθρο 11. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τον σύλλογον ενώπιον πάσης αρχής και παντός δικαστηρίου, συγκαλεί 

και διευθύνει τας συνεδρίας κηρύσσει την έναρξιν και λήξιν αυτών, διακόπτει ή λύει αυτήν οσάκις νοµίση 

τούτο αναγκαίον, τίθησι τα ζητήµατα εις ψηφοφορίαν, εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµών προς τον ταµίαν, 
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ανασύσταση του Παγκρητίου ∆ηµοδιδασκαλικού Συλλόγου ο οποίος προχώρησε στην 

                                                                                                                            
υπογράφει τα πρακτικά και παν άλλο έγγραφον, δίδωσι λόγον των κατά την προεδρείαν αυτού πεπραγµένων 

ενώπιον των µελών του Συλλόγου. 

Άρθρον 12. Ο Γραµµατεύς φυλάττει τα αρχεία του Συλλόγου και την σφαγίδα, τηρεί την αλληλογραφίαν 

αυτού και κρατεί πρωτόγραφα των εξεροµένων εγγράφων, εισάγει τη αδεία του Προέδρου πάσαν πρότασιν 

περί εγγραφής νέων µελών του Συλλόγου. Τον Γραµµατέαν απουσιάζοντα αναπλήρεί οιονδήποτε µέλος υπό 

του προέδρου καλούµενον. 

Άρθρο 13. Το Συµβούλιον διορίζει Ταµίαν εκλεγόµενον υπ’ αυτού µεταξύ των µελών του Συλλόγου. 

Άρθρον 14. Ο Ταµίας επιµελείται της εισπράξεως των προσόδων επί διπλοτύπω αποδείξει και κρατεί α΄. 

βιβλίον δαπανών του Συλλόγου, β΄. βιβλίον ταµείου εν ω εγγράφονται υπ’ αυτού πάντα τα έσοδα και έξοδα 

του Συλλόγου και καλούµνεος υπό του Προέδρου υποβάλει καθ’ εξαµηνίαν έκθεσιν της καταστάσεως του 

Ταµείου εις το Συµβούλιον του Συλλόγου. 

Άρθρον 15. Ο Ταµίας δεν δικαιούται να κρατή εις χείρας του άνω των 50 δραχ. Αλλά καταθέτει παν ποσόν 

ανώτερον εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον επ’ ονόµατι του Συλλόγου. Εις πάσαν ∆ε κατάθεσιν και 

ανάληψιν χρηµάτων δέον να παρίσταται και ο Πρόεδρος αµφότεροι υπογράφοντες εις τα βιβλία των 

καταθέσεων και αναλήψεων. 

Άρθρον 16. Η εκλογή του Συµβουλίου γίνεται ετησίως εντός του δευτέρου δεκαπενθηµέρου του µηνός 

Ιουλίου καθ’ηµέραν οριζοµένην υπό του Συµβουλίου πρέπει δε να είναι παρόντα τα ήµιση των µελών πλέον 

ενός, εν εναντία περιπτώσει η εκλογή γίνεται εις την αµέσως εποµένη συνεδρείασιν υπό των παρόντων 

µελών. 

Το άρτι εκλεγέν προεδρείον θα διευθύνη τα του Συλλόγου επί εν έτος. 

Περί συνεδριών 

Άρθρον 17. Αι συνεδρίαι του Συλλογου είναι: µερικαί αι του Συµβουλίου και γενικαί αι της ολοµελείας και 

αι δύο δε τακτικαί ή έκτακτοι. 

Άρθρον 18. Ο πρόεδρος καλών εις συνεδρίαν πάντα τα µέλη οφείλει να φροντίζη ώστε ταύτα να 

λαµβάνωσιν εγκαίρως γνώσιν της προσκλήσεως. Αι µερικαί συνεδρίαι συγκροτούνται αν προσέλθωσιν και 

πέντε µόνον µέλη, αι δε γενικαί οσαδήποτε και αν είνε ταύτα, εις το µερος όπερ ήθελε υποδείξει η 

πλειοψηφία του Συµβουλίου. 

Άρθρον 19. Αι αποφάσεις πάσαι των συνεδριών λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν η δε ψηφοφορία επί 

προσωπικών ζητηµάτων γίνεται µυστική δια ψηφοδελτίων επί δε των άλλων ζητηµάτων δι’ονοµαστικής 

κλήσεως σηµειουµένων των γνωµών υπό του Γραµµατέως, εν ισοψηφία την νικώσαν ψήφον έχει ο 

πρόεδρος. 

Άρθρον 20. Εκτός των τακτικών µελών ουδενί επιτρέπεται η εν ταις συνεδρίαις διαµονή εν καιρώ 

αρχαιρεσιών αυτού. 

Αρθρον 21. Το συµβούλιον συνεδριάζει τακτικώς µεν κατά µήνα, εκτάκτως δε οσάκις ήθελε προσκληθή υπό 

του Προέδρου. 

Γενικαί διατάξεις 

Άρθρον 22. Ο Σύλλογος θα έχη σφραγίδα φέρουσαν κύκλω τας λέξεις “∆ηµοδιδασκαλικός Σύλλογος του 

Νοµού Λασηθίου” εν τω µέσω δε την προτοµήν του Κοραή. 

Άρθρον 23. Ο Σύλλογος δύναται να παρίσταται δι’ αντιπροσώπου του εκλεγοµένου υπό του Συµβουλίου εις 

τα εκάστοτε συγκροτούµενα εν Κρήτη η αλαχού εκπαιδευτικά ή άλλα συνέδρια παρεχοµένης αυτώ 

αποζηµιώσεως αναλόγως των οικονοµικών αυτού δυνάµεων. 

Άρθρον 24. Ο Σύλλογος εορτάζει την 20 Ιουλίου ως επέτειον ιδρύσεώς του. 

Άρθρον 25. Ή εξέλγξις της διαχειρίσεως ανατίθεται εις τριµελή επιτροπήν εκλεγοµένην κατά τας παραµονάς 

των αρχαιρεσιών του Συµβουλίου υποχρεωµένη να υποβάλη το πόρισµα της εξελέγξεως εις την ολοµέλειαν 

του Συλλόγου κατά την ηµέραν των αρχαιρεσιών. 

Άρθρον 26. Εν περιπτωσει διαλύσεως του Συλλόγου ή περιουσία αυτού διατίθεται υπερ του Εθνικού 

Στόλου. 

Άρθρον 27. Το παρόν καταστατικόν ισχύει υπό της εγκρίσεως του, δύναται δε να τροποποιηθή τη αιτήσει 

της πλειοψηφίας. 

Οι υπογεγραµµένοι δηµοδιδάσκαλοι ψηφίσαντες σήµερον το παρόν καταστατικόν αναθέτουσιν εις το υπ’ 

αυθηµερόν καταρτισθέν συµβούλιον του Συλλόγου αποτελεσθέν υπό των κ.κ. Ιωάννου ∆. Χατζιδάκη 

Προέδρου, Ιωάννου Ροβίθη Αντιπροέδρου, Εµµανουήλ ∆. Πεδιωτίδου Γραµατέως και υπό των κ. Αντωνίου 

Σφακιανάκη, Χαριδήµου Κακουλάκη, Νικολάου Βερικοκάκη, Γεωργίου Π.Ν. Παγκάλου και Ιωάννου 

Λουκαράκη ως συµβούλων την ενέργιαν των περαιτέρω. 

Εν Νεαπόλει τη 20 Ιουλίου 1909. 
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έκδοση του δεκαπενθήµερου παιδαγωγικού περιοδικού «ΑΣΠΙΣ». Σκοπός του 

περιοδικού ήταν µεταξύ άλλων η «προάσπισις των συµφερόντων του κλάδου, η 

ανάπτυξις ευγενούς αµµίλης προς παραγωγήν καρποφόρου εργασίας, η επικοινωνία µε 

την ξένην εκπαιδευτικήν κίνησιν»
641

. 

Επίσης, εισήχθησαν τον Οκτώβριο του 1910 από τον επί της Παιδείας Επίτροπο 

Β. Σκουλά περί τα 20 νοµοσχέδια στη Βουλή προς συζήτηση. Μεταξύ των νοµοσχεδίων 

εκείνων ήταν και το νοµοσχέδιο «περί σχολικών περιφερειών, περί εποπτικών 

συµβουλίων και περί επιθεωρητών».  

 

3.4. Θεσµοθέτηση δύο εξαετών κύκλων σπουδών. 

 

Τον Οκτώβριο του 1911 ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής στην Κρήτη 

απηύθυνε προς τους Κρήτες πληρεξούσιους λόγο στον οποίο τόνισε για πολλοστή φορά 

την ανάγκη εκπλήρωσης του ανεκπλήρωτου πόθου των Κρητικών να ενωθούν µε την 

Ελλάδα. Μέσα σ’ αυτό το πνεύµα της αναµονής εξακολούθησαν µε µεγαλύτερη ένταση 

να κινούνται και τα διαδραµατιζόµενα στο χώρο της εκπαίδευσης όπου σε συνάρτηση 

µε τα ισχύοντα στην Ελλάδα, καταργήθηκαν µε το υπ’ αριθµ. 103 Νοµοθετικό 

∆ιάταγµα «περί της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» όλα τα Ελληνικά Σχολεία
642

 και 
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 Κασσιµάτης Π., Ιστορική επισκόπησις της εν Κρήτη εκπαιδεύσεως, Αθήναι 1953. 
642

 Ο Επίτροπος της Παιδείας σε εγκύκλιο προς τον Νοµαρχιακό Επιθεωρητή Λασιθίου, τους ∆ιευθυντές 

των Ανωτέρων ∆ηµοτικών σχολείων, τους ∆ηµάρχους και τους σχολικούς επιτρόπους αναφέρθηκε στον 

επιλεκτικό χαρακτήρα των Ελληνικών Σχολείων και υποσχέθηκε την καθιέρωση της εξαετούς Μέσης 

Εκπαίδευσης σε συνέχεια του ενιαίου εξαετούς δηµοτικού σχολείου. 

«Ουδείς δύναται να αρνηθή», ανέφερε ο Επίτροπος της Παιδείας, «ότι αι τέσσαρες του δηµοτικού σχολείου 

τάξεις ουδεµίαν αληθή µόρφωσιν παρείχον εις τον λαόν, τοιαύτην δηλαδή, ώστε µε µόνα τα εφόδια ταύτης ο 

απολυόµενος να δύναται να αγωνισθή επιτυχώς τρεπόµενος εις βιοποριστικόν τι έργον και να ζήση…ήτο 

λοιπόν αναγκαία η αύξησις των γνώσεων τούτων δια τινος τρόπου όστις να παρέχη εγγύησιν ότι 

αυξανοµένων των γνώσεων ασφαλίζεται η κτήσις εφοδίων προς επιτυχίαν εν τω βιωτικώ αγώνι[…] 

τοιαύτην αύξησιν επηγγέλετο το πρώην επαρχιακόν Ελληνικόν Σχολείον οι ή από του παρελθόντος έτους 

κατάργησις ήγειρε πολύν θόρυβον [… ] αλλ’ εκ των πραγµάτων εµαρτυρήθη ότι τα σχολεία εκείνα ούτε καν 

καταλλήλους βάσεις έθετον προς περατέρω αληθή µόρφωσιν εν τοις Γυµνασίοις […] Συνετέλουν λοιπόν 

απλώς εις µαταίαν απώλειαν τριετούς χρόνου απεργαζόµενα το µέγιστον των κακών,ότι απεµάκρυνον τους 

παίδας από τας συνείθεις των γονέων και της οικογενείας ασχολίας και έργα,παρεσκεύαζον την τροπήν εις 

τα Γυµνάσια εις α όµως οι µεταβαίνοντες δεν ηυδοκίµουν συνήθως διότι δια την τριετή αποµάκρυνσιν από 

του οίκου απεµάνθανον το εργάζεσθαι εν τοις αγροίς ούτω δε εξησφαλίζετο η δυστυχία εις µεγάλην του 

λαού µερίδα […] ταύτα έχουσα υπ’οψιν η προκάτοχος Εκτελεστική Επιτροπεία κατήργησε δια νοµοθετικού 

διατάγµατος τα επαρχιακά Ελληνικά Σχολεία και ίδρυσεν αντ’ αυτών τα Ανώτερα ή εξατάξια ∆ηµοτικά 

Σχολεία.. Τούτων η συγκρότησις δεν εχαιρετίσθη µετά του προσδοκωµένου ενθουσιασµού. Ο λαός 

εγοητεύετο εκ της ονοµασίας «Ελληνικόν Σχολείο» αδιαφορών ή µη εννοών πως είναι συγκεκροτηµένον. 

Εθεώρει δ’οπισθοδρόµησιν την παραµονήν των τέκνων του δυο επί πλέον έτη εν σχολείω το οποίον µεθ’ 

όλον τον τίτλον «Ανώτερον» δεν έπαυεν να είναι ∆ηµοτικόν. Προπάντων διότι µετά την επί δύο ακόµη έτη 

φοίτησιν εις τα δηµοτικά σχολεία από της έκτης τάξεως εισήγετο ο απολυόµενος µόνον εις την κατωτάτην 
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κανονίστηκε το εκπαιδευτικό σύστηµα σε δύο εξαετείς κύκλους, κατώτερο και 

ανώτερο, ο καθένας των οποίων αποτελούνταν από έξι ενιαύσιες τάξεις
643

. Ο 

                                                                                                                            
του δευτέρου κύκλου τάξιν. Εγόγγυσε λοιπόν διαµαρτυρήθη το πρώτον και εχαρακτήρισε κατόπιν τον 

θεσµόν ως πόλεµον κατά των χωρικών εκ µέρους της επισήµου πολιτείας και προστασίαν των κατοίκων 

των πόλεων ων τα τέκνα δήθεν δικαιούµενα αµέσως από της Τετάρτης δηµοτικού τάξεως να προσέρχονται 

εις τα Ελληνικά Σχολεία προωρίζοντο ούτω προς κατάληψιν εν τω µέλλοντι πάντων των δηµοσίων 

αξιωµάτων εν ω τα των χωρικών θα απεκλείοντο διότι δια λόγους και οικονοµικούς και άλλους ποικίλους 

δεν είναι εύκολον να χωρισθώσιν απ’αυτών και να αφεθώσιν απροστάτευτα χάριν του ελληνικού σχολείου 

εις κέντρα πολυειδώς επικύνδυνα. […] ο κύκλος των µαθηµάτων των ανωτέρων δηµοτικών παρέχει πάσαν 

εγγύησιν ότι και γλωσσικώς και εν τοις γενικοίς µαθήµασιν η εξαετής µόρφωσις θα είναι τόση, ώστε ο µεν 

επιθυµών να τραπή εις βιοποριστικόν έργον θα είναι αρκούντως εφωδιασµένος µε ποικιλίαν γνώσεων δια 

να παλεύση νικηφόρως,ο δε επιθυµών ανωτέρας σπουδάς θα έχη θεµέλια ισχυρά ώστε επ’αυτών να 

στηριχθή βεβαιότης ασφαλούς και απροσκόπτου προόδου […] ούτω δε πεποίθαµεν ότι θέλοµεν 

ευχερέστερον κατορθώσει να επιτύχωµεν παρά της προσεχούς συνελεύσεως νοµοθετικόν καθορισµόν 

εξαετούς µεν κύκλου της δηµοτικής παιδεύσεως ώστε να καταργηθή το φαινοµενικόν προνόµιον των 

κατοικούντων τα κέντρα ήτοι η από της τετάρτης τάξεως µετάβασις εις τα ελληνικά σχολεία εξαετούς δε και 

της µέσης λεγοµένης [….] ούτως θα είναι επαρκής η εξαετής µόρφωσις του δηµοτικού σχολείου και δη 

επαρκεστέρα ή η του πρώην δηµοτικού και ελληνικού οµού λαµβανόµενα  […]» 
643

 Η καθιέρωση του εξαετούς κύκλου σπουδών στη ∆ηµοτική Εκπαίδευση µε την ίδρυση των Ανωτέρων 

εξαταξίων ∆ηµοτικών Σχολείων και η αντίστοιχη µείωση των τάξεων του Γυµνασίου κατά ένα έτος 

προκάλεσε εκτεταµένες αντιδράσεις στο χώρο στη Μέσης εκπαίδευσης. Η κατάσταση που 

δηµιουργήθηκε ανάγκασε τον επίτροπο της παιδείας να ζητήσει έστω και εκ των υστέρων την άποψη των 

διαφόρων φορέων της εκπαίδευσης σχετικά µε την µεταρρύθµιση αυτή. Μεταξύ των φορέων που 

εξέφρασαν την άποψη τους ήταν και ο σύλλογος των καθηγητών του Γυµνασίου της Νεάπολης. Το 

σχετικό πρακτικό ως προς τα κυριότερα σηµεία του είχε ως εξής: 

«[…] εάν λάβωµεν υπ’όψιν τον σκοπόν του δηµοτικού σχολείου όστις είναι να προπαρασκευάζη πολίτας 

γιγνώσκοντας τα προς τον πλησίον, την Πατρίδα και την Εκκλησίαν καθήκοντα, δυναµένους δε να 

µεταχειρίζονται ικανώς και ορθώς την γραπτήν γλώσσαν και έχοντας αρκούσας γνώσεις προς τον 

πρακτικόν βίον, δυνάµεθα να είποµεν ότι µέχρι τούδε ∆ηµοτικόν Σχολείον κατά την αληθή αυτού έννοιαν 

και τον σκποόν δεν είχοµεν. Τα δε υπάρχοντα τετραετή ταύτα ήσαν προκαταρκτικά τινά σχολεία 

αναγνώσεως,γραφής και αριθµιτικής προπαρασκευάζοντα τους εν αυτοίς φοιτώντας δια τα αµέσως 

ανώτερα ελληνικά σχολεία, ελάχιστον δε αν µη ουδαµώς δια τα έργα του βίου. Νυν δε δια του ψηφίσµατος 

της Συνελεύσεως αυξανοµένων των ετών της φοιτήσεως από τεσσάρων εις εξ, η δηµοτική εκπαίδευσις 

αναµφισβητήτως προάγεται και δηµιουργούνται αληθή δηµοτικά σχολεία µέλλοντα να παρέχωσι πλήρη 

µόρφωσιν εις τους πολίτας εκείνους οίτινες δια διαφόρους λόγους σκοπούσι να επιδοθώσι µετά την 

στοιχειωδη µόρφωσιν εις το πρακτικόν στάδιον. Όθεν η ανάπτυξις της δηµοτικής παιδείας εις εξαετή 

φοίτησιν αποτελεί έργον παντός επαίνου άξιον και τοιούτον ώστε να επισύρη αµέριστον την ευγνωµοσύνην 

πάντων µεν µάλιστα δε της τάξεως εκείνης της κοινωνίας ης την µόρφωσιν σκοπεί.  

Επειδή όµως εν τω δηµοτικώ σχολείω προπαρασκευάζονται κατ’ ανάγκην και οι µέλλοντες να φοιτήσωσιν 

εις το γυµνάσιον απαραίτητον είναι να κανονισθή η σχέσις και ο δεσµός των δύο τούτων σχολείων κατά 

τοιούτον τρόπον ώστε το έτερον να µην αποβαίνη προς βλάβην του άλλου. Ευτύχηµα δε θεωρούµεν ότι εν 

τω ψηφίσµατι ουδαµώς διετυπώθησαν αι λεπτοµέριαι αλλ’αφέθη ο κανονισµός τούτων εις την Σεβ. 

Εκτελεστικήν Επιτροπείαν, ήτις δύναται εν πλήρει επιγνώσι λαµβάνουσα υπ’ όψιν το καλώς εννοούµενον 

συµφέρον του λαού και της εκπαιδεύσεως να κανονίση τα πράγµατα ούτως ώστε εκάτερον σχολείον να 

επιδιώκη τον ίδιον εαυτού σκοπόν και να βαίνη την ιδίαν εαυτού οδόν ανεξαρτήτως του ετέρου µόνος δε 

δεσµός και σχέση µεταξύ αυτών να είναι τούτο, ότι εκ του δηµοτικού σχολείου ουχί µετά την συπληρώσιν 

αυτού αλλά µετά την απόκτησιν εν αυτώ ωρισµένων στοιχειωδών γνώσεων επιτρέπεται η µετάβασις εις το 

Γυµνάσιον. 

Ταύτα λέγοντες εννοούµεν ότι δεν είναι ορθόν να απαιτήται η συµπλήρωσις του κατωτέρου κύκλου 

ολοκλήρου δια να αποκτήση τις δικαίωµα εισόδου εις τον ανώτερον, διότι τότε ασφαλώς η ανάπτυξις του 

πρώτου αποβαίνει προς βλάβην του δευτέρου, αλλά µόνον η συµπλήρωση της τετάρτης αυτού τάξεως. 

Και είναι ορθή η σκέψις ηµών διότι δεν δυνάµεθα να εννοήσωµεν την ανάγκην ο µέλλων του Γυµνασίου 

µαθητής να υποχρεούται να διέρχεται ολόκληρον τον κύκλον των εν τω δηµοτικώ σχολείω µαθηµάτων 

αφού ταύτα πάντα θα διδαχθή αναλυτικότερα εν τω γυµνασίω, το οποίον καθ’ ηµάς πρέπει να είναι 

οκτατάξιον. Οι δε φόβοι τινών ότι εν τοιαύτη περιπτώσει τίθεται εν αµφιβόλω η ίδρυση και λειτουργία των 
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ανωτέρων δηµοτικών σχολείων, αν µην είναι αποτέλεσµα υπερβαλούσης στοργής, ελέγχονται παντάπασιν 

αδικαιολόγητοι, διότι πάντες γιγνώσκοµεν ότι από του παρελθόντος έτους λειτουργούσι πλείστα ενταύθα 

ανώτερα δηµοτικά σχολεία καιτοι από της τετάρτης αυτών τάξεως δικαιούνται οι µαθηταί να µεταβαίνουσι 

εις το ελληνικό σχολείο […] ούτοι είναι οι λόγοι δι’ους φρονούµεν ότι είναι ορθόν να ορισθή ότι οι µεν 

συµπληρώσαντες την τετάρτην τάξιν του δηµοτικού σχολείου και σκοπούντες να ακολουθήσωσιν ανώτερα 

µαθήµατα έχουσι το δικαίωµα να κατατάσσονται εν τη πρώτη τάξει του Γυµνασίου µετά επιτυχή εισιτήριον 

εξέτασιν οι δε λοιποί έχουσι την υποχρέωσιν να φοιτώσι µέχρι πέρατος των µαθηµάτων ολοκλήρου του 

κατωτέρου κύκλου προς πληρεστέραν δια τον πρακτικόν βίον µόρφωσιν […] 

[…] αλλ’ ενώ θεωρείται αναγκαία και ωφέλιµος η ανάπτυξις της δηµοτικής εκπαιδεύσεως εις εξαετή 

κύκλον, εν τούτοις δεν λείπουσιν ενδιασµοί τινες περί του δυνατού της πλήρους επιτυχίας των ανωτέρων 

δηµοτικών σχολείων. Και εν πρώτοις τίνες οι διδάξοντες εν ταις ανωτέρας τάξεσιν; οι δηµοδιδάσκαλοι; 

αλλά πόθεν ούτοι θα εύρουν την δύναµιν ταύτην αφού είναι γνωστόν ότι άλλοι τούτων είναι απόφοιτοι 

διετούς µόνον, άλλοι δε τριετούς διδασκαλείου το οποίον δεν ήτο δυνατόν να παράσχη αρκούσαν µόρφωσιν 

ιδία εις την γλώσσαν; πως θα διδάξωσιν την εν ηµών γλώσσαν και φιλολογίαν προς διδασκαλίαν της 

οποίας απαιτείται µείζων γλωσσική εµπειρία και µόρφωσιν; 

[…] εκτός της ελλείψεως ταύτης και άλλην διαβλέποµεν ηµείς προερχόµενην εκ του ότι δεν είναι δυνατόν 

να καταστή υποχρεωτικός ο εξαετής κύκλος εις πάντας αφού ουχί πάντα τα σχολεία αλλά ολίγα µόνον θα 

γίνωσι εξατάξια τα δε λοιπά θα µείνωσι τετρατάξια. Αλλ’ εν τοιαυτη περιπτώσει οι παίδες των χωρίων και 

συνοικισµών πλέον της ηµισείας ώρας απεχόντων εκ του πλησιεστέρου ανωτέρου δηµοτικού σχολείου τι θα 

γίνονται µετά την συµπλήρωσιν του τετραταξίου; θα υπόκεινται εις υποχρεωτικήν φοίτησιν εις ανώτερον 

δηµοτικόν ή θα απαλλάσωνται ταύτης λόγω της αποστάσεως; βεβαίως το δίκαιον απαιτεί να συµβή το 

δεύτερον. Αλλά τότε θα υπάρχη διαφορά µορφώσεως εις αυτάς τας τάξεις του λαού […] το ορθόν και το 

δίκαιον θα ήτο πάντα τα δηµοτικά σχολεία να γίνωσι εξαετή. Αλλ’ επειδή τούτο ένεκα οικονοµικών λόγων 

είναι αδύνατον και ανάγκη αναπόδραστος πρέπει να γίνη ανεκτή η µερική αύτη αδικία µέχρι ου εξευρεθή 

και τρόπος και µέσα προς ευρυτέραν διάδοσιν της παιδεύσεως του λαού […] ποιούµεθα εν τέλει µιαν 

σύστασιν: να ορισθή η εν πρωτοτύπω ανάγνωσις του ιερού Ευαγγελίου εις τας δύο ανωτέρας τάξεις των 

ανωτέρων δηµοτικών σχολέιων εξηγουµένων προσηκόντως των αρχαικών τύπων […] 

Η τοιαύτη µεταρρύµθησις εκτός του ότι προσκρούει προς τα εν Ελλλάδι ισχύοντα προς α δι’ ευνοήτους 

λόγους οφείλοµεν να προσαρµοζόµεθα, καθίσταται και δυσεφάρµοστος ένεκα της ελλείψεως διδακτικών 

βιβλίων και εµβάλλει εις κίνδυνον την αναγνώρισιν των γυµνασίων θα αποβή δε µεγίστης βλάβης πρόξενος 

από κοινωνικής και εθνικής απόψεως. Από κοινωνικής µεν διότι δεν λαµβάνεται πρόνοια περί των 

µορφωτικών σχολών της µέσης τάξεως της κοινωνίας, από εθνικής δε διότι περικόπτονται τα έτη της 

µορφώσεως της πεφωτισµένης εκείνης τάξεως ης προορισµός είναι κατά τινα Γάλλον σοφόν να σκέπτηται 

περί του µέλλοντος και εις ην είναι ανατεθειµένην η φύλαξις των µεγίστων διανοητικών και εθνικών 

συµφερόντων του εθνικού σώµατος. Η διεύθυνσις του ηµετέρου σώµατος είναι ανατεθειµένην εις τα κύταρα 

του εγκεφάλου και ουχί εις τα του στοµάχου. Εις τους αποτελούντας λοιπόν τον εγκέφαλον του έθνους (και 

ούτοι είναι οι αποτελούντες την µέσην και ανωτέραν τάξιν) και την αναγκαίαν οφείλοµεν παίδευσιν να 

παρέχοµεν ήτις είναι απαραίτητος όρος ου µόνον τη ηθικής των ατόµων αλλά και του εθνικού µεγαλείου 

[...] Ηµείς όµως δια της µεταρρυθµίσεως αντί να ενισχύσωµεν και να βελτιώσοµεν αυτήν κολουβούµεν 

αυτήν […] Όπως δε το δηµοτικόν σχολείον προτιθέµενον να µεταδώση τας εις την κατωτέραν τάξιν 

αναγκαίας γνώσεις έχει ανάγκην ως εκ των παργµάτων απεδείχθη τουλάχιστον εξ ετών διδασκαλίας ούτω 

και το γυµνάσιον ου σκοπός είναι να µορφώση την των προκρίτων τάξιν […] δεν δύναται ασφαλώς να 

επιτύχη του σκοπού του εν εξ µόνον έτεσιν […] Εν Ευρώπη, ιδία εν Γερµανία, πλήν των δηµοτικών 

σχολείων σκοπούντων εις µόρφωσιν της κατωτέρας τάξεως και των κυρίως γυµνασίων σκοπούντων την 

µόρφωσιν των ηγεµόνων τάξεων του έθνους υπάρχουσι και σχολεία σκοπούντα την µόρφωσιν της µέσης 

τάξεως της των µικρών βιοµηχάνων και των εµπόρων […] Παρ’ ηµίν τοιαύτα σχολεία ήσαν µέχρι τούδε τα 

λεγόµενα ελληνικά. Αλλά νυν δια του ψηφίσµατος ορίζεται η κατάργησις ή µάλλον η συγχώνευσις αυτών εις 

τα γυµνάσια. Ούτω δε ου µόνον παραβλάπτεται ο τελικός σκοπός του γυµνασίου αλλά µένει και άνευ 

µορφωτικών σχολών η µέση τάξις διότι τα µαθήµατα τάσσονται εις µίαν ευθείαν γραµµήν και ουχί εις δύο 

συγκεντρωτικούς κύκλους [...] Γενάται λοιπόν το ζήτηµα εκλιπόντων των ελληνικών σχολείων ποία σχολεία 

θα παρέχωσι την της µέσης τάξεως µόρφωσιν; τα εξατάξια δηµοτικά; βεβαίως όχι διότι ξένη γλώσσα εν 

αυτοίς δεν διδάσκεται ουδέ πρέπει να διδάσκεται,ούτε αρχαία ελληνικά διδάσκονται ουδέ και πρέπει να 

διδασκονται. Και τα άλλα δε µαθήµατα των σχολείων τούτων δεν πρεπει να αποβάλωσι τον στοιχεώδη 

αυτών χαρακτήρα [ ...]. 

Κατά ταύτα µόρφωσις αρµόζουσα στην µέσην τάξιν δεν είναι δυνατόν να παρέχηται εν τω δηµοτικώσχολείω 

και εξαετές γινοµένω. Τοιαύτη λοιπόν µόρφωσιν δια να εύρουν οι της µέσης τάξης καταφεύγουσιν εις τα 

εξαετή γυµνάσια όπου φοιτούντες εις ταύτα δύο ή τρία έτη αποχωρούν. Τότε γεννώνται τα εξής ατοπήµατα 
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κατώτερος συµπεριλάµβανε την Προκαταρτική ή ∆ηµοτική εκπαίδευση, ενώ ο 

ανώτερος τη Μέση ή Γυµνασιακή. Το Ελληνικό Σχολείο της Νεάπολης συγχωνεύτηκε 

µε το Γυµνάσιο της πόλης, περικόπηκε η Ζ΄ τάξη, η οποία προστέθηκε στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο, στο οποίο προστέθηκε επιπλέον µία ακόµη τάξη και έτσι ολοκληρώθηκε ο 

εξαετής κύκλος σπουδών τόσο στη Μέση όσο και στην ∆ηµοτική Εκπαίδευση. Τα 

∆ηµοτικά Σχολεία αρρένων και θηλέων χαρακτηρίζονταν Ανώτερα ή Πλήρη αν είχαν 

και τις έξι τάξεις και κατώτερα ή µη πλήρη όταν είχαν τέσσερεις τάξεις. Τα µη πλήρη 

χαρακτηρίζονταν ως αδιαίρετα όταν δίδασκε σ’ αυτά ένας µόνο δάσκαλος, εφόσον ο 

αριθµός των µαθητών ήταν κάτω από 80 και διηρηµένα όταν ο αριθµός των µαθητών 

ήταν µεγαλύτερος από 80. Τα πλήρη λειτουργούσαν µε δύο τουλάχιστον δασκάλους. Το 

Ανώτερο Παρθεναγωγείο της Νεάπολης διατηρήθηκε µε τέσσερεις τάξεις. Για την 

µετάβαση από το ∆ηµοτικό Σχολείο στο Γυµνάσιο θεσπίστηκαν εξετάσεις
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. Με το 

άρθρο 27 του ∆ιατάγµατος 135/59/26-8-1911 επανατοποθετήθηκαν επίσης στα σχολεία 

µε πάνω από 150 µαθητές Υπηρέτες «εγγράµµατοι και αµέµπτου διαγωγής προς χάριν 

της καθαριότητος».  

 Με το διάταγµα 13/59/26-8-1911 στα διδακτέα µαθήµατα της Ε΄ και Στ΄ τάξης 

του δηµοτικού σχολείου προστέθηκαν επιπλέον τα µαθήµατα: «Ευαγγέλιον εκ του 

Πρωτοτύπου, Στοιχειώδης πειραµατική Φυσική, Στοιχεία Χηµείας, Υγιεινή κα 

Σκοποβολία». 

 

3.5 Το διδακτικό προσωπικό 

 

                                                                                                                            
1)οι µαθηταί ούτοι θα επιβαρύνονται µε τα Λατινικά άνευ ωφελείας 2) δεν θα διδαχθώσιν ικανά Γαλλικά 

ώστε να δύνανται επί τούτων δι’ ιδίας µελέτης κατόπιν να οικοδοµίσουσι,3) δεν θα διδαχθώσιν φυσικήν 

ουδέ τα αναγκαία µαθηµατικά. 

Η µεταρρύθµιση δηλαδή στερεί την µέσην τάξιν εκ της αρµοδίας και αναγκαίας γενικήν µόρφωσιν […] 

Αποβλέποντες και εις τα παρά τα άλλα ένθη κρατούντα έχοµεν την γνώµην ότι η µέση εκπαίδευσις έπρεπε 

να γίνη τουλάχιστον οκτατεής ,να διαιρεθή δε εις δύο κύκλους τετραετείς υπό ιδίαν εκάτερον διεύθυνσιν. 

Των κύκλων τούτων τον µεν κατώτερον να αποτελώσι τα ελληνικά σχολεία παραλαµβάνοντα µαθητάς εκ 

της τετάρτης τάξεως των εξαταξίων δηµοτικών σχολέιων µετά εισιτηρίων εξετάσεων, τον δε ανώτερον τα 

κυρίως γυµνάσια δεχόµενα αποφοίτους των ελληνικών σχολείων µετά εισητηριων εξετάσεων. Τούτων δε 

γινοµένων ανάγκη υπάρχη αύξησις των ωρών των ελληνικών πασών των τάξεων του ελληνικού σχολείου 

και γυµνασίου εις 12ας ώρας καθ’εβδοµάδα,των φυσικών της Γης τάξεως του ελληνικού σχολείου εις 3 

ώρας, της ιστορίας των τριών τάξεων του αυτού εις 3ης ώρας, των µαθηµατικών του γυµνασίου εις 4ας 

ώρας, των λατινικών επίσης εις 4ας ώρας. Να προστεθή διδασκαλία Λατινικών εν τη Γη τάξει του 

ελληνικού σχολείου µιας ώρας και της ωδικής εν τη Αη και Βα του γυµνασίου µιας τουλάχιστον ώρας κάθε 

εβδοµάδα και της καλλιγραφίας εν τη Βα και Γην του ελληνικού µιας ώρας έτι […]».  
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 Βασίλειον της Ελλάδος, Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη, τεύχος Α΄, εν Χανίοις 

τη 13 Ιουλίου 1911, αριθµ.49. 
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 Οι δάσκαλοι µε τις νέες νοµοθετικές παρεµβάσεις διακρίνονταν πλέον:  

Α) Οι άρρενες σε: Πτυχιούχους (Α/θµιοι, Β/θµιοι και Γ/θµιοι), Οριστικούς 

(Α/θµιοι, Β/θµιοι και Γ/θµιοι), Υποδιδασκάλους ( Α/θµιοι, Β/θµιοι, Γ/θµιοι και ∆/θµιοι), 

Προσωρινούς ( Α/θµιοι, Β/θµιοι και Γ/θµιοι), Γυµνασιακούς Μαθητές (∆΄ τάξεως, Γ΄ 

τάξεως, Β΄ τάξεως και Α΄ τάξεως), Γραµµατοδιδασκάλους,  

Β) Οι θήλεις σε: Αποφοίτους Αρσακίου (Α/θµιοι, Β/θµιοι και Γ/θµιοι), 

Οριστικούς (Β/θµιοι), Υποδιδασκάλους Α/θµιοι, Β/θµιοι, Γ/θµιοι και ∆/θµιοι, 

Αποφοίτους Αν. Παρθεναγωγείου (∆΄ τάξεως και Ε΄ τάξεως), Γραµµατοδιδασκάλους. 

Με τα νοµοθετήµατα του 1911 και για την αναβάθµιση των δασκάλων ιδρύθηκε 

επίσης στην Νεάπολη Κέντρο Πρακτικής ∆ιδασκαλίας το οποίο λειτουργούσε κατά τη 

διάρκεια των θερινών διακοπών. Στο κέντρο αυτό οι προσωρινοί και οι οριστικοί 

δάσκαλοι µη πτυχιούχοι ∆ιδασκαλείων ασκούνταν «εις την µέθοδον της διδασκαλίας δ’ 

υποδειγµατικών διδασκαλιών». Οι πτυχιούχοι «συµπληρούσι τας εαυτών γνώσεις δια 

θεωρητικών ανακοινώσεων, δι’ επισκέψεων εις µουσεία ή βιοµηχανικά συγκροτήµατα, δι’ 

εκδροµών εις ιστορικά µέρη και παρασκευάζονται ίνα αρτιώτερον διεξάγωσι την εαυτών 

διδασκαλίαν των φυσιογνωστικών ιδία και των τεχνικών µαθηµάτων. Επί τούτοις 

διδάσκονται την εφαρµογήν των βιωφελών εν ταις φυσικαίς επιστήµαις ανακαλύψεων εις 

τον πρακτικόν βιον, εις την γεωργίαν και εις την ζωοτεχνίαν. Ασκούνται εις εκτέλεσιν 

φυσικών και χηµικών πειραµάτων, ιδία των εκτελουµένων άνευ πολυδαπάνων συσκευών 

και µηχανηµάτων. Οδηγούνται εις την διάγνωσιν των κοινοτέρων ορυκτών, φυτών και 

ζώων ιδία βλαβερών εντόµων, εντοµοφάγων πτηνών και θαλασσίων ζώων εις το 

καταλλήλως παρασκευάζειν και από πρωίµου φθοράς προφυλάττειν δια ταριχεύσεως 

αποξηράνσεως, εµβαπτίσεως εν οινοπνεύµατι κ.λ.π. πτώµατα ζώων, άνθη, φύλα, σπόρους 

εις σχηµατισµόν σχολικών συλλογών, εις χάραξιν σχεδίων διδακτηρίων, ναών, οικιών, 

κ.λ.π. και εις αντιγραφήν επί πίνακος υπό διαφόρους κλίµακας γεωγραφικών χαρτών 

κατά τµήµατα. Ασκούνται προς τούτοις εις την χρήσιν προβολέων και την δια προβολών 

φωτεινών εικόνων διδασκαλίαν. Έτι δε εις την διδασκαλίαν παιδιών και γυµναστικών 

ασκήσεων. Εκµανθάνουσιν εκλεκτά σχολικά και δηµοτικά άσµατα και οδηγούνται να 

διδάσκωσι ταύτα εις τους µικρούς µαθητάς. ∆ιδάσκονται υπό ιατρού να εµβολιάζωσι 

παίδας δια δαµαλείου ύλης. ∆ιδάσκονται ωσαύτως υπό αρµοδίου προσώπου της 

γεωργικής υπηρεσίας θεωρητικώς γεωπονικά µαθήµατα και ασκούνται εν γεωργικοίς 

σταθµοίς εις πρακτικήν εκτέλεσιν γεωπονικών εργασιών». 
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3.6 Θεσµοθέτηση των σχολικών περιφερειών 

 

Επίσης, σηµαντικής σπουδαιότητας θέσπισµα ήταν το νοµοσχέδιο περί σχολικών 

περιφερειών ψηφίστηκε τελικά το 1911
645

. Με βάση αυτό το νοµοθέτηµα ο Νοµός 

Λασιθίου χωρίστηκε σε 71 σχολικές περιφέρειες
646

. Στην εισηγητική έκθεση του 

                                           
645

 Βασίλειον της Ελλάδος, Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη, τεύχος Α΄, εν 

Χανίοις τη 30 Ιουλίου 1911, αριθµ.51. 
646 

1. Της Νεαπόλεως 

Α). Εν Νεαπόλει Ανώτερον αρρένων περιλαµβάνον την Νεάπολιν, Βουλισµένην, Λατσίδαν και Νικηθιανών 

µετά των πέριξ µικρών συνοικισµών. Β) ανώτερον δηµοτικόν παρθεναγωγείον περιλαµβάνον της Νεάπολιν 

και Βουλισµένην, Γ) Εν Λατσίδα αδιαίρετον αρρένων και θηλέων εις ο θα φοιτώσι µαθηταί και µαθήτριαι 

α΄και β΄τάξεως. 

2. Του Βραχασίου 

Α) Εν Βραχασίω διτάξιον αρρένων και Β) διτάξιον Θηλέων, εις ο θα φοιτώσιν άρρενα και θήλεια α΄ και 

β΄τάξεως. 

3. Της Μιλάτου 

Εν Μιλάτω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων 

4. Του Οµφαλιά 

Εν Οµφαλιά αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τους συνοικισµούς Οµφαλιάν , Μακρυγένισαν , 

Περονίδες, Πέτρον, ∆ίλακον, Άγιον Πνεύµα, Αγία Σοφίαν και Πατσόπουλλο. 

5. Του Αγίου Αντωνίου 

 Εν Μετοχίω Αγίω Αντωνίω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τους συνοικισµούς Άγιον 

Αντώνιον, Ανώγεια, Αµυγδαλόλακκον, Φραθιάν, Κουνάλι και Τσαµπί. 

6. Της Φουρνής 

α) εν Κεραπολιτίσση Ανώτερον ∆ηµοτικόν Σχολείον των αρρένων περιλαµβάνον τα χωρία Καστέλλι, Επάνω 

και Κάτω Χωριό, β) Εν Επάνω Χωρίω αδιαίρετον θηλέων µε πτυχιούχον διδασκάλισσαν , εις ου την Α΄ και 

Β΄τάξιν θα συµφοιτώσιν άρρενα και θήλεα. 

7. Του Καρυδίου 

Εν Καρυδίω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Καρύδι, ∆ωργιές, Καρδαµούτσαν, 

Κέραµον, Σύρµεσον και Αρέτι. 

8. Του Λούµα 

Εν Αγριλαιά οριστικώς και εν Λούµα προσωρινώς αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία 

Λούµαν, Σκινιάν, Μεσάρµι και Σέλλες. 

9. Του Βρουχά 

Εν Βρουχά αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Βρουχάν, Χωµατοβούνια, 

Μυρονικήταν , Μπαµπούραν, Κάβον και Πλάκαν. 

10. Της Ελούντας 

Εν Επάνω Ελούντα αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Επάνω , Κάτω και Μέσην 

Ελούντα, Σχισµα και Πεινές. 

11. Του Αγίου Νικολάου 

Εν Αγίω Νικολάω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων υπό πτυχιούχον διδάσκαλον περιλαµβάνον τον Άγιον 

Νικόλαον και τα µετόχια Κατσίκι, Λάζιδων, Πισσίδων κ.λ.π. 

12.  Των Λακκωνίων 

Εν θέσει Μύλω µεταξύ Μέσα και Έξω Λακκωνίων αδιαίρετον αρρένων και θηλέων. Μέχρις ιδρύσεως 

κοινού κτιρίου θα λειτουργήση εν Έξω Λακκωνίοις περιλαµβάνον τα Μέσα και Έξω Λακκώνια. 

13. Της Κριτσάς 

α) Εν Κριτσά Ανώτερον Αρρένων περιλαµβάνον τα χωρία Κριτσάν, Μαρδάτην και Μονήν Θεολόγου. β) εν 

Κριτσά διτάξιον θηλέων εις ο θα συµφοιτώσιν άρρενα και θήλεα Α΄και Β΄τάξεως 

14. Του Κρούστα 

 Εν Κρούστα αδιαίρετον αρρένων και θηλέων 
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15. Της Πρίνας 

Εν Πρίνα αδιαίρετον αρρένων και θηλέων 

16. Του Καλού Χωριού 

Εν Καλώ Χωριώ αδιαίρετον αρρένων και θηλέων 

17. Των Λιµνών 

Εν Λίµνες διτάξιον αρρένων και θηλέων µε βοηθόν διδασκάλισσαν. 

18. Του Χουµεργιάκου 

Εν Χουµεργιάκω διτάξιον αρρένων και θηλέων µε βοηθόν διδασκάλισσαν πτυχιούχον. 

19. Των Βρυσών 

Εν Βρύσες αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον το χωρίον Βρύσες, την Μονήν Κρεµαστών και 

τους πέριξ συνοικισµούς 

Επαρχίας Λασηθείου 

1. Του Τζερµιάδων 

α) Εν Τζερµιάδων Αν. ∆ηµ. Σχολείον αρρέων περιλαµβάνον τα χωρία Τζερµιάδων, Λαγού, Πινακιανών και 

Φαρσάρων. Β) Εν Τζερµιάδων αδιαίρετον θηλέων περιλαµβάνον τους αυτούς ως άνω συνοικισµούς, εις ο 

θα συµφοιτώσιν άρρενα και θήλεα α΄ και β΄τάξεως. 

2) των Ποτάµων 

Εν Ποτάµοις αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τους Μέσα και Έξω Ποτάµους. 

3)του Αγίου Γεωργίου 

Α) εν Αγίω Γεωργίω Αν. δηµ. Σχολέιον περιλαµβάνον τα χωρία Αγ. Γεώργιον, Κουδουµαλιάν, Αβρακόντες 

και Πλαθιανά. Β) εν Αγίω Γεωργίω αδιαίρετον θηλέων, εις ο θα συµφοιτώσιν άρρενα και θήλεα α΄ και 

β΄τάξεως περιλαµβάνον τους αυτούς ως άνω συνοικισµούς 

4) του Ψυχρού 

Ε Ψυχρώ διτάξιον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Ψυχρό, Μαγουλάν και Καµινάκι. 

5) της Πλάτης 

Εν Πλάτη αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Πλάτην, Γεροντοµουρί και κάτω 

Μετόχι. 

6) της Κρουσταλλένιας 

Εν Κρουσταλλένια διτάξιον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Αγ. Κωνσταντίνον, Μέσα Λασήθει 

και Λασηθάκι, Μαρµακέτων, Νικηφόριδων και Σµαιλιανών. 

 Επαρχία Ιεραπέτρου  

3.  της Ιεραπέτρου 

α) εν Ιεραπέτρω Ανώτ. ∆ηµ. Σχολέιον δια την Ιεράπετρον και το χωρίον Γιαννίτσι. Β) εν Ιεραπέτρω 

διτάξιον παρθεναγωγείον, εις ου την α΄ τάξιν θα συµφοιτώσιν άρρενα και θήλεα. γ) εν Ιεραπέτρω 

αδιαίρετον Μουσουλµανικόν σχολείον αρρένων και θηλέων. 

2) του Κεντρί 

Εν Κεντρί αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Κεντρί και Καπίστρι. Οι µαθηταί της δ΄ 

τάξεως θα φοιτώσιν εις Ιεράπετρον. 

3) των Μεσελέρων 

Εν Μεσελέροις αδιαίρετον αρρενων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Μεσελέρους και Μακρυλαιάν. 

4) του Κάτω Χωρίου 

Α)εν Κάτω Χωρίω Αν. δηµ. Σχολείον αρρένων περιλαµβάνον τα χωρία Επάνω και Κάτω Χωριό και 

Επισκοπήν. Β) Εν Κάτω Χωρίω αδιαίρετον θηλέων, εις ο θα συµφοιτώσιν άρρενα και θήλεα α΄ τάξεως. 

5) του Καβουσίου 

Εν Καβουσίω Ανωτ. ∆ηµ. Σχολείον αρρένων και θηλέων µε βοηθόν πτυχιούχον διδασκάλισσαν. 

6) της Καλαµαύκας 

Εν Καλαµαύκα αδιαίρετον αρρένων και θηλέων. 

7)της Ανατολής 

Εν Ανατολή διτάξιον δηµ. Σχολείον αρρένων και θηλέων 
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8) των Μαλλών 

Εν Μάλλες διτάξιον δηµ. Σχολείον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Μάλλες και Αγ. Γεώργιον. 

9) της Βασιλικής 

Εν Βασιλική αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Βασιλικήν και Μοναστηράκι. 

10) του Χριστού 

Εν Χριστώ αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Χριστόν και Παρσάν. 

11) του Αγίου Ιωάννου 

Εν Αγ. Ιωάννη αδιαίρετον αρρένων και θηλέων 

Επαρχία Σητείας 

1) Του Λιµένος Σητείας 

α)Εν Λιµένι Σητείας Αν. ∆ηµ. Σχολείον αρρένων, β) εν λιµένι Σητείας διτάξιον παρθεναγωγείον, εις ο θα 

φοιτώσιν άρρενα και θήλεα α΄ και β΄ τάξεως, γ) αδιαίρετον µουσουλµανικόν δηµ. Σχολείον αρρένων και 

θηλέων. 

2) του Πισκοκεφάλου 

Εν Πισκοκεφάλω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων, ου οι µαθηταί της δ΄ τάξεως θα φοιτώσιν εις Λιµένα 

Σητείας. 

2) της Σκοπής-Χαµαιζίου 

3) εν Σφακιδίοις διτάξιον αρρένων και θηλέων δια τα χωρία Σκοπήν και Χαµαίζι. Μέχρις ανεγέρσεως 

κοινού διδακτηρίου θα λειτουργή εν εκατέρω χωρίω αδιαίρετον δηµ. Σχολείον αρρένων και θηλέων. 

4) των Μετοχίων Πισκοκεφάλου 

Εν Μετοχίοις Πισκοκεφάλου αδιαίρετον αρρένων και θηλέων υπέρ των χωρίων Κάτω Πισκοπής και 

Μετοχίων Πισκοκεφάλου 

5) των Αχλαδίων 

Εν Αχλαδίοις αδιαίρετον αρρένων και θηλέων δια τα χωρία Αχλάδια, Παρασπόρι, Κιµουργιώτην και 

Σκλαβεδιάκον 

6) της Ρούσας Εκκλησιάς 

Εν Ρούσα Εκκλησιά αδιαίρετον αρρένων και θηλέων δια τα χωρία Ρούσαν Εκκλησιάν, Αγ. Φωθιάν, 

Κοσκινάν και Κουτσουλόπετρον. 

7) της Μαρωνιάς 

Εν Επάνω Πισκοπή αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Μαρωνιάν, Επάνω 

Πισκοπήν, Τουρτούλους και Σωτήραν. Μέχρις ανεγέρσεως του διδακτηρίου εν Επάνω Πισικοπή θα 

λειτουργήση το σχολείον εν Μαρωνιά. 

8) των Μουλιανών 

Εν Αγ. Γεωργίω Αν. δηµ. Σχολείον αρρένων και θηλέων µε βοηθόν δι/λισσαν υπέρ των χωρίων Μέσα και 

Έξω Μουλιανών. 

9) Της Τουρλωτής 

Εν Τουρλωτή διτάξιον δηµ. Σχολείον αρρένων και θηλέων µε βοηθόν δι/λισσαν υπέρ των χωρίων 

Τουρλωτής και Μετοχίων Τουρλωτής. 

10) Της Σφάκας 

Εν Σφάκα αδιαίρετον αρρενων και θηλέων. 

11) της Λάστρου 

Εν Λάστρω αδιαίρτεον αρρένων και θηλέων 

12) των Κρυών 

Εν Κάτω Κρυοίς αδιαίρετον αρρένων και θηλέων δια τα χωρία Επάνω και Κάτω Κρυά και ∆άφνην. 

13) του Σκορδίλου 

Εν Σκορδίλω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων δια τα χωρία Σκορδίλον και Ρίζαν. 

14 της Ρουκάκας 
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νοµοθετήµατος παρατίθονταν οι ωφέλειες που αναµένονταν από την εφαρµογή του 

∆ιατάγµατος. Οι κυριότερες από αυτές συνίσταντο στην συµφοίτηση θηλέων και 

αρρένων, στην µείωση των σχολείων και κατ’ επέκταση στην εξοικονόµηση κονδυλίων, 

στην θέσπιση διακοπών ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγροτικής 

οικονοµίας στην αποτελεσµατικότερη εποπτεία κ.λ.π.  

 

3.7. Ο θεσµός του Γενικού Επιθεωρητή και των Εποπτικών Συµβουλίων 

                                                                                                                            
Εν Ρουκάκα αδιαίρετον αρρένων και θηλέων 

15) του Ορεινού 

Εν Ορεινώ αδιαίρετον αρρένων και θηλέων 

16) του Σαυροχωρίου 

Εν Σταυροχωρίω Αν. δηµ. Σχολείον αρρένων και θηλέων µε βοηθόν δι/λισσαν. 

17) του Αγ. Στεφάνου-Πεύκων 

Εν τοποθεσία µεταξύ των δύ χωριων «Μεσοµούρι» αδιαίρετον αρρένων και θηλέων δια τα χωρία Αγ. 

Στέφανον και Πεύκους. Προσωρινώς µέχρις ανεγέρσεως διδακτηρίου θα λειτουργή εις Άγ. Στέφανον. 

18) των Λιθινών 

Εν Λιθίνες διτάξιον αδιαίρετον αρρένων καιθηλέων υπέρ των χωρίων Λιθινών, Βόρι, Παλιοπέτσι, 

Περβολίων και Ανδροµύλων. 

19) της Ζήρου 

Εν Ζήρω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων. 

20) του Χανδρά-Αρµένων 

α) Εν Χανδρά Αν. δηµ. Σχολείον αρρένων δια τα χωρία Χανδράν, Αρµένους, Εθιάν και Αγ. Παντελεήµονα 

β) Εν Αρµένοις αδιαίρετον θηλέων, εις ου την α΄ και β΄τάξιν θα συµφοιτώσιν άρρενα και θήλεα. 

21) των Σκλαβων 

Εν Σκλάβοις αδιαίρετον αρρένων και θηλέων δια τα χωρία Σκλάβους, Κανένε, Παπαγιαννάδων, Βαβέλους 

και Συκιάν. 

22) του Καλού Χωριού 

Σν Απιδίοις προσωρινώς µέχρι αναγέρσεως κοινού διδακτηρίου εν θέσει Σταλώ αδιαίρετον αρρένων και 

θηλέων, δια τα χωρία Καλό Χωριό, Χαµαίτουλο, Τσω, Απίδια και ∆ρογγάρι. 

23) Του Κατσιδονίου 

Εν Κτσιδονίω αδιαίρετον αρρενων και θηλέων υπέρ των χωρίων Κατσιδόνι, Σαντάλι και Καλαµαύκι. 

24) του Καρυδίου 

Εν Καρυδίω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων περιλαµβάνον τα χωρία Καρύδι και Σϊτανον. 

25) του Παλ. Μιτάτου 

Εν Παλ. Μιτάτω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων υπέρ των χωρίων Παλ. Μιτάτοτυ, Μυσιργιού, Χώνου, 

Ξηρολίµνης και Μαγκασά. 

26) της Ζάκρου 

Εν Ζάκρω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων 

27) των Κελλαρίων 

Εν Κελλαρίοις αδιαίρετον αρρένων και θηλέων δια τα χωρία Κελλάρια, Αδραβάστους, Αζοκέραµον, 

Χοχλακιές και Κλησίδι. 

28) του Παλαικάστρου 

Εν Παλαιοκάστρω αδιαίρετον αρρένων και θηλέων». 
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Αναφορικά µε το καθεστώς του Γενικού Επιθεωρητή θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

την περίοδο εκείνη, παρά το γεγονός ότι συζητείτο στους βουλευτικούς κύκλους η 

κατάργηση του θεσµού της Γενικής Επιθεώρησης µε σκοπό τον περιορισµό των 

κρατικών δαπανών, υπήρχαν πιέσεις για την µη κατάργησή του καθόσον ο θεσµός 

αυτός θεωρείτο ως η ασφαλέστερη εγγύηση της Παιδείας αφού σ’ αυτόν αναθέτονταν  

η σύνταξη κάθε νοµοθετικής εργασίας µε εκπαιδευτικό σκοπό.  

Απεναντίας, στην εισηγητή έκθεση το πρόβληµα εστιαζόταν στην πρωτοβάθµια 

εποπτεία των σχολείων καθώς αναφερόταν χαρακτηριστικά ότι «η Επιθεώρησις των 

δηµοτικών σχολείων, ως νυν γίνεται, είναι πληµµελής και ελαττωµατική. Κυρίως δ’ ειπείν 

δεν είναι επιθεώρησις. ∆ιέρχεται άπαξ του έτους, αν διέλθη και άπαξ, ο Επιθεωρητής εξ 

εκάστου σχολείου, λαµβάνει υπό σηµείωσιν αριθµούς τινας και παρέρχεται. Ούτε 

διδάσκει υποδειγµατικώς, ούτε την εν τη κοινωνία πολιτείαν του διδασκάλου εξετάζει, µη 

έχων επαρκή χρόνον, ούτε παράπονα ακροάται. Ασκεί λοιπόν σκιώδη επιθεώρησιν. ∆ια 

να καταστή πραγµατική επιθεώρησις ανάγκη να διπλασιασθώσιν οι επιθεωρηταί. Και δια 

να ασκώσιν αληθές κύρος και πραγµατικήν επιβολήν επί των επιθεωρουµένων ανάγκη ή 

φιλόλογοι να είναι οι επιθεωρηταί ή δια διαγωνισµού να προσλαµβάνονται. Τούτο δ’ 

άλλως γίνεται και εν λοιπή Ελλάδι µόνον δια του διαγωνισµού διοριζοµένων των 

επιθεωρητών. Και άλλο δ’ αγαθόν εκ τούτου προσδοκάται: η απαλλαγή εκ της 

προσηλώσεως εις την πολιτικήν».  

Έτσι, µε το σχέδιο Νόµου «περί επιθεωρήσεως των ∆ηµοτικών Σχολείων» ο Νοµός 

Λασιθίου χωρίστηκε σε δύο επιθεωρητικάς περιφερείας: «Μεραµβέλλου και Λασηθίου 

µε έδραν τη Νεάπολιν και Σητείας και Ιεραπέτρου µε έδραν την Ιεράπετρον». 

Παράλληλα, εισήχθη και ο θεσµός των κατά Νοµούς Εποπτικών Συµβουλίων της 

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης όπως επίσης και ο θεσµός του Εποπτικού Συµβουλίου της 

Μέσης Εκπαίδευσης.  

 

 

3.8. Η εποπτεία της εκπαίδευσης στους διευθυντές των Ανωτέρων Σχολείων. 

 

Το καθεστώς εποπτείας της εκπαίδευσης µεταβλήθηκε για µια ακόµη φορά το 

1912. Με το υπ’ αριθµ. 79 ∆ιάταγµα «περί καθορισµού των ανωτέρων ∆ηµοτικών 
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Σχολείων»
647

 κανονίστηκε ο αριθµός και οι έδρες των Ανώτερων ∆ηµοτικών Σχολείων 

και στον Νοµό Λασιθίου ως εξής: Στην επαρχία Μεραµβέλλου τέσσερα: «έν Νεαπόλει 

εν αρρένων και εν θηλέων, εν Αγίω Νικολάω και εν Κριτσά». Στην επαρχία Λασιθίου 

ένα: «εν Τζερµιάδων». Στην Σητεία τρία: «εν Σιτεία, Χανδρά και Σταυρωχωρίω». Στην 

Ιεράπετρα δύο: «εν αρρένων και εν θηλέων». Σύµφωνα µε το άρθρο 14, «εις τους 

∆ιευθυντάς των πλήρων Ανωτέρων ∆ηµοτικών Σχολείων ανατίθενται τα καθήκοντα των 

Νοµαρχιακών Επιθεωρητών καταργουµένης της νυν νοµαρχιακής επιθεωρήσεως. 

Επιθεωρούσι δε οι διευθυνταί ούτοι τα πέριξ της έδρας τους, εν ω διδάσκουσι, κατωτέρου 

βαθµού σχολεία και λαµβάνουσιν εκτός του διευθυντικού επιµισθίου οι µεν 

επιθεωρούντες τα σχολεία µιας ολόκληρης επαρχίας µηνιαίον επιµίσθιον δραχµών 15, οι 

δε λοιποί δραχµών 10». Οι ∆ιευθυντές των Ανωτέρων ∆ηµοτικών Σχολείων υπέβαλαν 

έκθεση στον Γενικό Επιθεωρητή της παιδείας για τα αποτελέσµατα της επιθεώρησής 

τους
648

. Με το άρθρο 16 η εποπτεία των Ανώτερων ∆ηµοτικών Σχολείων ανατέθηκε 

στην Γενική Επιθεώρηση Κρήτης. 

Η κατάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης παρέµεινε αµετάβλητη µέχρι το 1914 

οπότε µε την ένωση το 1914 «το πανευτυχές και υπερχαµόσυνον τούτο γεγονός 

συνεπήγαγε την αφοµοίωσιν των υπηρεσιών και των διεπουσών αυτάς διατάξεων της 

αυτονόµου Κρητικής Πολιτείας προς τα εν Μητρί Ελλάδι ισχύοντα. Το γενικόν αυτό 

µέτρον παρέσυρε συν τοις άλλοις αγαθοίς εις την ανυπαρξίαν και το διέπον την εν Κρήτη 

στοιχειώδη εκπαίδευσιν, θαυµάσιον εκπαιδευτικόν σύστηµα»
649

. 

Οι πρώτες µεταβολές που επήλθαν αναφορικά µε το διδακτικό προσωπικό 

αναφέρονταν στον αναδιορισµό όσων είχαν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνταν και 

στην συµπλήρωση των κενών µε νέους διορισµούς. 

                                           
647

 Βασίλειον της Ελλάδος, Παράρτηµα της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη, τεύχος Α΄, αριθµ. 60, 

Εν Χανίοις τη 23 Ιουλίου 1912, σελ. 199. 
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 Αργότερα, µε την αριθµ. 4651/14-11-1913 εγκύκλιο της Γενικής ∆ιοίκησης Κρήτης καθορίστηκε το 

πλαίσιο της επιθεώρησης των σχολείων από τους διευθυντές των Ανωτέρων ∆ηµοτικών Σχολείων. 

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή «κατά την επιθεώρησιν να µη περιορίζησθε εις εξέλεξιν των υπηρεσιακών 

µόνον βιβλίων, αλλά να εξελέγχητε και την εσωτερικήν λειτουργίαν του σχολείου εξετάζοντες εάν 

εφρµόζηται πιστώς και ανελλιπώς το ωρολόγιον και αναλυτικόν πρόγραµµα, εάν δίδωνται εις τους µαθητάς 

γραφικαί εργασίαι ανάλογοι προς τας τάξεις και την ηλικίαν των, εάν αι διδόµεναι γραφικαί εργασίαι 

εξελέγχονται και διορθώνονται υπό των διδασκόντων, εάν το οριζόµενον εκάστοτε µάθηµα είναι ανάλογον 

προς τας τάξεις και την ηλικίαν των µαθητών, εάν καταβάλληται η δέουσα προσοχή δια την καθαριότητα 

του διδακτηρίου και των µαθητών και εάν τηρώνται αι εγκύκλιοι, τα διατάγµατα και οι εκπαιδευτικοί 

νόµοι». Στα εποπτικά τους καθήκοντα περιλαµβάνονταν ακόµη και έλεγχος για το «εάν τηρούνται αι 

διατάξεις περί εκκλησιασµού των µαθητών, οι αργίες , οι κανονισµοί για τις άδειες» κ.λ.π. 
649

 Πιµπλή Ν., Η εν Κρήτη στοιχειώδης εκπαίδευσις, ό.π.. 
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Σύµφωνα δε µε το Β.Ν.∆. 19-8-1914 «αναγνωρίζονται ως πρωτοβάθµιοι 

δηµοδιδάσκαλοι εκατέρου των φύλων επί βαθµώ του πτυχίου αυτών οι έχοντες τα κατά 

τους κειµένους νόµους απαιτούµενα προσόντα […] οι δι’ εξετάσεων αναγνωρισθέντες εν 

Κρήτη ως υποδιδάσκαλοι α΄ και β΄ βαθµού και οι φέροντες ενδεικτικόν β΄ ή γ΄ τάξεως 

τετραταξίου ή αντιστοίχου τάξεως πενταταξίου ή εξαταξίου γυµνασίου ή απολυτήριον 

οκταταξίου τουλάχιστον παρθεναγωγείου αναγνωρίζονται ως δευτεροβάθµιοι 

υποδιδάσκαλο […], οι αναγνωρισθέντες εν Κρήτη ως υποδιδάσκαλοι γ΄ και δ΄ βαθµού ή 

ως προσωρινοί διδάσκαλοι και οι φέροντες ενδεικτικόν κατωτέρων τάξεων γυµνασίου ή 

αντιστοίχων τάξεων παρθεναγωγείου ή ελληνικού σχολείου αναγνωρίζονται ως 

τριτοβάθµιοι υποδιδάσκαλοι». 

Την ίδια περίοδο η Κρήτη διαιρέθηκε πλέον σε έξι εκπαιδευτικές περιφέρειες: 

Ηρακλείου, Γορτύνης, Μεραµβελλου, Ρεθύµνης, Σφακίων και Χανίων
650

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
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 Κρητικός Αστήρ, έτος ΣΤ΄, περίοδος Γ΄, Ιούλιος 1914.  
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1. Συζήτηση επί των ευρηµάτων της έρευνας-συµπεράσµατα 

1.1 Η περίοδος της ύστερης τουρκοκρατίας 

1.1.2. Αποκεντρωµένο σύστηµα οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης (Φορείς που 

το λειτούργησαν-παράγοντες που το εγκατέστησαν, σκοπιµότητες, ιδεολογικές βάσεις, 

συνέπειες) 

1.1.3 Οι πρώτες αµφισβητήσεις του κοινοτικού µοντέλου 

1.2. Η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας, Συγκεντρωτικό σύστηµα οργάνωσης και 
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1. Συζήτηση επί των ευρηµάτων της έρευνας-συµπεράσµατα 

 

Παραπάνω καταβλήθηκε προσπάθεια τα στοιχεία που επιλέχθηκε να διερευνηθούν 

και οι εννοιολογικές κατηγορίες στις οποίες αυτά εντάχθηκαν και που αποτελούν στο 

σύνολο τους προϊόν της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στη θεωρητική οπτική που 

υιοθετήθηκε και στις ερευνητικές πρακτικές που χρησιµοποιήθηκαν
651

 να  συµβάλλουν 

στην αποκάλυψη ορισµένων σηµαντικών αξόνων που σχετίζονται µε την οργάνωση και 

την εποπτεία της εκπαίδευσης στο διαµέρισµα του Λασιθίου της Κρήτης κατά τη 

διάρκεια της ύστερης τουρκοκρατίας και της Κρητικής Πολιτείας και να απαντηθεί το 

κεντρικό ερευνητικό ερώτηµα της εργασίας µας. Όπως ήταν φυσικό, στο πλαίσιο αυτής 

της µελέτης δεν επιχειρήθηκε, ούτε θα ήταν δυνατή, άλλωστε η εξαντλητική 

διερεύνηση όλων των παραµέτρων που σχετίζονται µε τη διοικητική και την 

                                           
651

 Κυριαζής Ν., «Η κοινωνιολογική έρευνα και η κατασκευή της κοινωνικής πραγµατικότητας. Το 

παράδειγµα της ποσοτικής προσέγγισης», στο Παπαγεωργίου Γ. (επιµ.), Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική 

έρευνα, εκδ. Τυπωθήτω, Αθήνα 1998. 
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οργανωτική πραγµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος της εποχής στην 

συγκεκριµένη περιοχή.  

 

1.1 Η περίοδος της ύστερης τουρκοκρατίας 

1.1.2. Αποκεντρωµένο σύστηµα οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης 

(Φορείς που το λειτούργησαν-παράγοντες που το εγκατέστησαν, σκοπιµότητες, 

ιδεολογικές βάσεις, συνέπειες ) 

 

Κατά την περίοδο της Ύστερης Τουρκοκρατίας  κεντρικά στοιχεία της κοινωνικής 

οργάνωσης ήταν οι βαθιά ριζοµένες προκαπιταλιστικές δοµές. Οι πρωνεωτερικές, 

θεσµικές και εθιµικές πρακτικές συνιστούσαν το κυρίαρχο στοιχείο ενός συστήµατος 

διευρυµένης τοπικής αυτονοµίας, στο οποίο συµπεριλαµβανόταν µεγάλος αριθµός 

κοινωνικών οµάδων, επιµέρους συνοµαδώσεων και θεσµοθετηµένων κοινοτήτων. 

Τοπικές ελίτ κατείχαν µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό δύναµης και ασκούσαν 

αντίστοιχου µεγέθους εξουσία οδηγώντας σε µια αποκεντρωµένη κεντρική εξουσία
652

. 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι ιδιαίτερες ανάγκες της οθωµανικής διοίκησης, η 

χρηµατοδότηση των σχολείων από τις µοναστηριακές προσόδους
653

 αλλά και ο εθνικός 

προσανατολισµός της εκπαίδευσης οδήγησε στην ανάπτυξη της θεσµικής υποδοµής της 

κοινότητας και στον έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήµατος από αυτοδιοικούµενα 

συλλογικά όργανα στα οποία η Εκκλησία είχε σοβαρό λόγο αφού κλήθηκε να 

διαχειριστεί οικονοµικά κυρίως την διόγκωση του εκπαιδευτικού τοµέα
654

. Η 

πρωτεύουσα αυτή θέση της Εκκλησίας εδραζόταν, επίσης, εκτός από την 

χρηµατοδοτική της ικανότητα, και σε µια σύµφυτη θεώρηση της παιδείας ως ενός 

κατεξοχήν ποιµαντορικού καθήκοντος εκ µέρους της ιεραρχίας 
655

. Η συγκρότηση αυτή 

και η νοµιµοποίηση της χριστιανικής κοινότητας µέσω του δηµογεροντιακού θεσµού 

και κάτω από την τοπική εκκλησιαστική αρχή προσδιόρισε στην εκπαίδευση έναν 

                                           
652

 ∆αµιανάκος Σ., Ήθος και πολιτισµός των επικίνδυνων τάξεων στην Ελλάδα, εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 

2005, σελ. 43. 
653

 Τσιριντάνης Ν., Η πολιτική και διπλωµατική ιστορία της εν Κρήτη εθν. Επαναστάσεως, 1866-1868, τ. 

Α΄, Αθήνα 1950. 
654

 ∆ιοργανισµός των εν Κρήτη Ιερών µονών σταυροπηγιακών τε και ενοριακών επί τη βάσει οδηγιών της 

του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Εν Κωνσταντινουπόλει 1871, σελ. 24. 

 
655

 Ανεστίδης Σ., Η εθναρχική παράδοση και ο Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Αθήνα, ∆ιδακτ. ∆ιατριβή. 
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παραµορφωτικό χαρακτήρα νεανθρωπισµού
656

. Επιπλέον, η συγκρότηση αυτή επέβαλε 

έναν συγκεκριµένο ηθικό κώδικα στον οποίο όφειλαν να δεσµευτούν τα µέλη της 

κοινότητας
657

. Εκτός αυτού, όµως, φαίνεται ότι οι λειτουργίες που εξυπηρετούνταν από 

την διαµόρφωση της κοινοτικής εκπαίδευσης συνυφαίνονταν όχι µόνο µε το γενικότερο 

κοινωνικο-κοινωνιοκρατικό ιδεώδες της αγωγής το οποίο επικεντρωνόταν στην ένταξη 

του ατόµου στο κοινωνικό σύνολο και την κοινοτική οργάνωση αλλά και µε µια 

αντίστοιχη λειτουργία της κοινοτικής εκπαίδευσης της περιόδου που εξετάζουµε
658

. 

Έτσι, µέσα σε ένα σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα τόσο τα σχολεία όσο και η 

αυτοδιοίκηση απέκτησαν εµβέλεια σε ευρύτατους κοινωνικούς χώρους κάτι που 

τεκµαίρετε τόσο από την πύκνωση του σχολικού δικτύου και την άνθιση των 

αυτοδιοικούµενων οργάνων όσο και από τους αγώνες που άρχισαν να αναπτύσσονται 

σχετικά µε τον προσανατολισµό, την οργάνωση και την διοίκηση της εκπαίδευσης και 

την νοµή της αυτοδιοικητικής εξουσίας. Επρόκειτο για µια σηµαντική µεταβολή στο 

πεδίο της κοινωνικής ενσωµάτωσης στην προοπτική της δηµιουργίας µιας ενιαίας και 

οµογενοποιηµένης κοινότητας εθνικού χαρακτήρα.  

Επιπλέον, τότε και µέχρι την πλήρη µετεξέλιξή τους κατά την περίοδο της 

Κρητικής Πολιτείας από πολιτισµικές σε πολιτικές συσσωµατώσεις και την 

υποκατάσταση της Εκκλησίας από το Κράτος
659

, οι προκαπιταλιστικές κοινωνικές 

δοµές συσχέτιζαν άµεσα την Εκκλησία µε την εκπαίδευση. Έτσι, οι 

νεοκατασκευασµένες αυτές εκπαιδευτικές δοµές δεν έβρισκαν ακόµη αντιστάσεις κάτω 

από τον έλεγχο της Εκκλησίας. Απεναντίας συναντούσαν συναίνεση καθώς δεν 

προΰπήρχε κάποιο εκπαιδευτικό σύστηµα αριστοκρατικού τύπου το οποίο να έθετε το 

ζήτηµα της ενσωµάτωσής του στο νέο συνολικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Καµιά 

συγκροτηµένη κοινωνική οµάδα της οποίας τα συµφέροντα θα µπορούσαν να είχαν 

προσανατολίσει την οργάνωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού συστήµατος προς 

άλλες κατευθύνσεις δεν βρισκόταν τότε σε θέση ισχύος. Αργότερα, βέβαια, προέκυψαν 

ανακατατάξεις στους συσχετισµούς δύναµης ανάµεσα στον κοινοτικό εξουσιαστικό 
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 Παπαδόπουλος Στ., Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισµού της Μακεδονίας κατά 
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 Σύµφωνα µε τον Γεδεών «καταφαίνεται το καθήκον του χριστιανού να µελετά τον θείον νόµον 
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 Ξωχέλης Π., Θεµελιώδη προβλήµατα της Παιδαγωγικής Επιστήµης, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
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πόλο και τον εκκλησιαστικό χωρίς όµως να υπάρξουν σοβαρές διαταράξεις µέχρι την 

σύσταση της Κρητικής Πολιτείας καθώς και οι δύο αυτοί πόλοι ήταν ενταγµένοι και 

εξαρτηµένοι από το κυρίαρχο σύστηµα εξουσίας
660

. Έτσι, το συγκεκριµένο µοντέλο 

οργάνωσης, διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης που εφαρµόστηκε αρχικά τότε 

και που οδηγούσε στην δηµιουργία µιας γενικής συνείδησης ισότητας µπροστά στο 

σχολείο αποτελούσε ένα µοντέλο αυτοδιοίκησης που αφορούσε την οικονοµική και 

διοικητική διάσταση της ηµιαυτονοµίας σε διαµερισµατικό κυρίως αλλά και σε τοπικό 

επίπεδο (δυνατότητα διαχείρισης των χρηµάτων), την παιδαγωγική διάσταση 

(δυνατότητα εκπαιδευτικού σχεδιασµού) και τη διάσταση του προσωπικού (δυνατότητα 

επιλογής των δασκάλων). Το ειδικό καθεστώς της κάθε κοινότητας και της τοπικής 

δηµογεροντίας όπως αυτό προσδιοριζόταν από τις διαδικασίες και τις ανάγκες 

κοινωνικής κινητικότητας, τους κοινωνικούς συσχετισµούς, την στάση των µελών της 

απέναντι στους νεωτερισµούς, την πλουτοπαραγωγική δοµή, την προσωπικότητα του 

τοπικού αρχιερέα κ.λ.π. επικαθόριζε σε σηµαντικό βαθµό την εκπαιδευτική 

πραγµατικότητα. Ωστόσο, η πραγµατικότητα αυτή έγινε αργότερα αντικείµενο όχι µόνο 

εσωτερικών διεργασιών αλλά και εξωτερικών παρεµβάσεων
661

 στην βάση της 

άµβλυνσης της ανοµοιοµορφίας της στην οποία οδήγησε σταδιακά το συγκεντρωτικό 

εγχείρηµα της οθωµανικής διοίκησης και οι εθνικές αλυτρωτικές επιδιώξεις, 

Ανάµεσα στους λόγους που συνέβαλαν στην εξάπλωση του κοινοτικού 

συστήµατος οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης στην οθωµανική επικράτεια και 

κατ’ επέκταση και στο διαµέρισµα του Λασιθίου συγκαταλεγόταν και η ανεπάρκεια της 

κεντρικής οθωµανικής διοίκησης να ελέγξει την αχανή επικράτειά της. Σταδιακά, 

βέβαια, το σύστηµα αυτό έδωσε δραστήριους διοικητικούς οργανισµούς οι οποίοι 

µετασχηµατίστηκαν σε δευτερογενή κέντρα εξουσίας και στο χώρο της εκπαίδευσης.  

Ως πρώτη βαθµίδα αυτοδιοίκησης και οι ∆ήµοι εντάχθηκαν τότε θεσµικά στην 

διοικητική διάρθρωση του τόπου διατηρώντας αρµοδιότητες που σχετίζονταν µε τη 

διαχείριση των δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας, µε προεξάρχουσες τις 
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εκπαιδευτικές και τις πολιτιστικές
662

. Οι µεταρρυθµιστές της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας αξιοποιούσαν έναν υπάρχοντα θεσµό, ο οποίος είχε γνωρίσει αξιόλογη 

άνθηση από τον 18
ο
 αιώνα και τους πρόσφερε όχι µόνο την προοπτική αναδιοργάνωσης 

του διοικητικού συστήµατος αλλά και την ενδυνάµωση του εγχειρήµατός τους µέσω 

της θεσµικής κατοχύρωσης της συµµετοχής των αυτοδιοικητικών παραγόντων στην 

διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Ο Οθωµανισµός αποτελούσε το κυρίαρχο πολιτικό 

ρεύµα της εποχής εισάγοντας µεταρρυθµίσεις που αποσκοπούσαν στη διαµόρφωση 

µιας πολυεθνικής και πολυθρησκευτικής αυτοκρατορίας, της οποίας η συνοχή θα 

εξασφαλιζόταν από την επικράτηση ενός φιλελεύθερου συστήµατος διοίκησης και τον 

εκσυγχρονισµό της κοινωνίας
663

. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο κοινοτισµός συνιστούσε 

ένα είδος υποξεουσίας, οργανικά ενταγµένης στη γενικότερη λειτουργία της 

οθωµανικής κρατικής µηχανής
664

. Στην περίπτωση αυτή δεν έχουµε απλά την µετάθεση 

αρµοδιοτήτων, αλλά άσκηση εξουσιαστικών λειτουργιών που συνδέεται µε τον 

συνολικότερο καταµερισµό πολιτικο-διοικητικών αρµοδιοτήτων και ευθυνών ανάµεσα 

στην κεντρική εξουσία και στα τοπικά εξουσιαστικά µορφώµατα. Ο καταµερισµός 

αυτός συνδεόταν σαφέστατα µε την διαδικασία απόσπασης του οικονοµικού 

πλεονάσµατος και συνεπώς συµβάδιζε µε την πολιτική της άρχουσας οθωµανικής τάξης 

για οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία της οθωµανικής κοινωνίας.  

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η Κεντρική Χριστιανική ∆ηµογεροντία Λασιθίου 

κλήθηκε τότε να αναµετρηθεί µε την πρόκληση να θέσει την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα σε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων, που να εξασφαλίζει την συµµετοχή 

του λαϊκού στοιχείου στην οργάνωση και διοίκηση των κοινοτικών εκπαιδευτικών 

δικτύων. Οι ιδέες του φιλελευθερισµού ευνοούσαν αυτή την περίοδο τη διεύρυνση της 

συµµετοχής των πολιτών στα διοικητικά όργανα. ∆ιεύρυνση που κατέστησε το ζήτηµα 

της εξουσίας κεντρικό στις τοπικές κοινωνίες όπου το κοινοτικό αξίωµα έδινε τη 

δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικασία και τους µηχανισµούς απόσπασης και 

διαχείρισης του πλεονάσµατος δηµιουργώντας ισχυρές αντιπαραθέσεις και πολιτικές 
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οµαδοποιήσεις
665

. Σε κάθε περίπτωση βέβαια η σφαίρα της δικαιοδοσίας και επιρροής 

της κοινότητας εξαρτώνταν από τον τρόπο µε τον οποίο οι ιθύνοντες του οθωµανικού 

κράτους αντιλαµβάνονταν κάθε φορά το περιεχόµενο των δικαιοδοσιών που καλούνταν 

να διαχειριστούν οι κοινότητες και στον τοµέα της εκπαίδευσης
666

. Έτσι, κατά την 

διάρκεια της περιόδου της ύστερης τουρκοκρατίας η οργάνωση και η εποπτεία της 

εκπαίδευσης οριοθετείται από τον άξονα των αµφιταλαντεύσεων που προκαλούσαν οι 

παλινωδίες της τουρκικής διοίκησης, οι συνεχείς επαναστάσεις και οι πολιτικοί 

ανταγωνισµοί µέσα στην χριστιανική κοινότητα
667

 καθώς και η θεσµική κατοχύρωση 

της συµµετοχής όχι µόνο του εκκλησιαστικού αλλά και του τοπικού πολιτικού 

στοιχείου στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Η κατοχύρωση αυτή είχε σαν αποτέλεσµα την 

δραστηριοποίηση και την αναδιοργάνωση του υπάρχοντος εθνικο-θρησκευτικού 

συνόλου στην κατεύθυνση της εκπροσώπησής του στην κρατική ή την επαρχιακή 

διοίκηση και στην αναδιοργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του χριστιανικού 

πληθυσµού.  

 

1.1.3 Οι πρώτες αµφισβητήσεις του κοινοτικού µοντέλου 

 

H αναδιοργάνωση της οθωµανικής Αυτοκρατορίας θεσµικά ευνοήθηκε ακόµη 

περισσότερο µε την εφαρµογή του συντάγµατος του 1876 το οποίο συντάχθηκε κάτω 

από την πίεση των Μεγάλων ∆υνάµεων σε συνδυασµό µε την πεποίθηση της 

ανάσχεσης της πτωτικής πορείας της αυτοκρατορίας µέσα από την φιλελευθεροποίηση 

του καθεστώτος. Σχετικά µε την εκπαίδευση όµως, στο Σύνταγµα αυτό προβλεπόταν η 

ενεργός παρέµβαση του κράτους στην εποπτεία των σχολείων, τα οποία θα έπρεπε να 

λειτουργούν στη βάση του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος και ενός οµοιόµορφου 

συστήµατος. Για την τουρκική διοίκηση της περιόδου τα εκπαιδευτικά θέµατα ήταν 

ζητήµατα λαϊκά και όχι πνευµατικά.  
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 Έτσι, ταυτόχρονα µε την λαϊκή συµµετοχή στην εποπτεία των σχολείων 

εντοπίζουµε και την ουσιαστική παρεµβατικότητα τόσο της Κεντρικής ∆ιοίκησης όσο 

και διαφόρων κέντρων έξω από τα όρια του ∆ηµογεροντιακού θεσµού κάτι που 

καθιστούσε την άποψη περί αυτοδιοίκησης του εκπαιδευτικού δικτύου κάτω από την 

εποπτεία της Εκκλησίας υπό αίρεση. Ούτως ή άλλως η άµεση σχέση των 

∆ηµογεροντιών µε την κεντρική διοίκηση καθιστούσε το συλλογικό αυτό όργανο 

υπόλογο απέναντι στις οθωµανικές αρχές. Οι αυξηµένες αρµοδιότητες των τοπικών 

αυτοδιοίκητων φορέων πάνω στο εκπαιδευτικό σύστηµα ελάχιστα έθιγαν την 

επεµβατική δυνατότητα της θεσπίζουσας κεντρικής διοίκησης. Έτσι, η µη 

συµπυκνωµένη και µέτριας µορφής συγκέντρωση της εκπαιδευτικής εξουσίας της 

περιόδου αυτής δεν αναιρεί τη διαπίστωση ότι τα περιφερειακά αυτοδιοίκητα όργανα 

εποπτείας της εκπαίδευσης παρέµεναν σε κάθε περίπτωση στην ιεραρχία της κεντρικής 

διοίκησης
668

. Η παραδοχή που από ένα σηµείο και µετά επικράτησε για την φιλοσοφία 

και την εκπόνηση των νοµοθετικών µέτρων της οθωµανικής διοίκησης θεωρούσε ότι 

για το κράτος το ζήτηµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης σχετιζόταν µε την 

εγκαθίδρυση ενός νέου πλαισίου που θα τοποθετούσε την εκπαίδευση κάτω από την 

εποπτεία της κρατικής διοίκησης και όχι των αυτοδιοικούµενων οργάνων
669

. Μια 

παραδοχή που αποδίδει το συνολικό νοµοθετικό εγχείρηµα στην πολιτική βούληση να 

εγκαθιδρύσει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα ελεγχόµενο από το κράτος, κοσµικό και 

διαφοροποιηµένο από το παραδοσιακό σύστηµα που ήταν στα χέρια των θρησκευτικών 

ιδρυµάτων. Όµως, η εγκαθίδρυση αυτού του συστήµατος έγινε µε ιδιαίτερα αργούς 

ρυθµούς καθώς δεν έγινε δυνατό να διατυπωθεί µια αυτόνοµη θεωρία περί κράτους
670

 

και επιπλέον εκ των πραγµάτων κρίθηκε ότι το κοινωνικό σώµα µε δυσκολία θα 

ανταποκρινόταν σε µια σειρά προσπαθειών της διοίκησης που αποσκοπούσαν στην 

δηµιουργία ενός κρατικά ελεγχόµενου εκπαιδευτικού δικτύου και την παράλληλη 
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υποκατάσταση των υπαρχουσών εκπαιδευτικών δοµών που είχαν αναπτύξει οι 

εκκλησιαστικές και αυτοδιοικούµενες οργανώσεις
671

. 

Ταυτόχρονα, παρατηρούµε ότι το εκπαιδευτικό δίκτυο επεκτεινόταν ποιοτικά και 

ποσοτικά µέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικής αναδιάρθρωσης και ανατροπής των 

παραδοσιακών συσχετισµών. Η εκπαίδευση κατά την εξεταζόµενη περίοδο  από 

ασύντακτη έγινε ξαφνικά σηµείο τριβής ανάµεσα σε µια φιλελεύθερη και 

µεταρρυθµιστική ενδογενή µερίδα των στρωµάτων που προέρχονταν από τον 

δευτερογενή τοµέα παραγωγής και µια συντηρητική. Τα φιλελεύθερα στρώµατα πίεζαν 

για συνεχείς µεταρρυθµίσεις
672

 στο χώρο της εκπαίδευσης που όµως φαίνεται να µην 

ήταν συµβατές µε τις ίδιες τις δοµές µιας κοινωνίας που είχε αποδειχτεί αδιάβροχη σε 

κάθε ορθολογισµό
673

.  

Η απαίτηση για διεύρυνση της συµµετοχής του τοπικού πολιτικού στοιχείου στην 

οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης επέφερε όµως την αµφισβήτηση της 

αποκλειστικότητας της θρησκευτικής ηγεσίας και εντός της χριστιανικής κοινότητας 

στον τοµέα αυτό και έτσι η διεύρυνση αυτή άρχισε να καθίσταται µια από τις 

σηµαντικότερες µεταβλητές στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η 

εκπαίδευση, ως χώρος συγκρότησης και αναπαραγωγής ιδεολογίας αντικατόπτριζε µε 

σχετική πληρότητα τις ζυµώσεις και τις διεργασίες που προκλήθηκαν στο εσωτερικό 

του χριστιανικού πληθυσµού. Στα πλαίσια αυτών των ζυµώσεων σταδιακά η Εκκλησία 

απώλεσε σε µεγάλο βαθµό την αποκλειστικότητα εποπτείας της εκπαίδευσης που είχε 

παλιότερα
674

. Το ίδιο και οι άλλοι τοπικοί αυτοδιοικητικοί θεσµοί, ∆ήµοι και 

Κοινότητες. Στην θέση τους συστήθηκε ένα πιο επιτελικό όργανο, η Τµηµατική 

Εφορεία, η οποία και ανέλαβε ουσιαστικές αρµοδιότητες οργάνωσης και διοίκησης της 

εκπαίδευσης. Η αυξανόµενη απένταξη του εκπαιδευτικού συστήµατος από την 

αρµοδιότητα των εκκλησιαστικών και αυτοδιοικητικών θεσµών, η επιβολή 

οµοιοµορφίας σε µια πραγµατικότητα ασύνδετων µεταξύ τους εκπαιδευτικών 
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υποσυνόλων
675

, η κατοχύρωση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της πρωτοβάθµιας 

εκπαίδευσης και ο πρακτικός χαρακτήρας των σπουδών
676

 συνιστούσαν βασικές 

προϋποθέσεις ενός κοσµικού εκπαιδευτικού συστήµατος. Έτσι, άρχισαν να 

απουσιάζουν ακόµη και οι κατευναστικές επισηµάνσεις των προηγούµενων 

µεταρρυθµιστικών κειµένων προς τις θρησκευτικές κοινότητες για τον σεβασµό της 

παράδοσης. Ούτως ή άλλως, η ∆ηµογεροντία, η λειτουργία της οποίας προσδιοριζόταν 

άµεσα από τη φύση της δικαιοδοσίας της στη διαχείριση των πνευµατικών υποθέσεων 

των χριστιανών, δεν µπορούσε να ανασυγκροτηθεί επιτυχώς µε πολιτικούς όρους όταν 

το αίτηµα για εκσυγχρονισµό της διοίκησης, απαλλαγή της από τον κοµµατισµό
677

 και 

πλήρη έλεγχο της εκπαίδευσης από την κεντρική διοίκηση τιθόταν επιτακτικά στα τέλη 

του 19
ου

 αιώνα
678

. Το αίτηµα αυτό υποστηριζόταν από όλους όσους έβλεπαν ότι γύρω 

από την διαχείριση της εκπαιδευτικής εξουσίας είχαν συγκεντρωθεί σε µονοπωλιακή 

βάση διαφοροποιηµένα κοινωνικά και περιουσιακά µέλη της τοπικής κοινότητας τα 

οποία ενδιαφέρονταν περισσότερο για την παγίωση και επέκταση του εξουσιαστικού 

τους ρόλου από το σχετικά ασταθές πεδίο της πολιτικής στο περισσότερο σταθερό 

πεδίο της κοινωνικής ιεραρχίας χρησιµοποιώντας το κύρος της τυπικού χαρακτήρα από 

άποψη αντιπροσωπευτικότητας θεσµοποίησής τους
679

. Η εκσυγχρονιστική λογική η 

οποία άρχισε να εγκαθίσταται µε την αύξηση της συνθετότητας της κοινωνικής 

διαστρωµάτωσης επέβαλε ως προαπαιτούµενο την αποδέσµευση από αυτήν την 

κατάσταση παρεµβάλλοντας ως στοιχεία ιδεολογικού και κοινωνικού διαφορισµού την 

οµοιοµορφία της εκπαίδευσης και τη συγκέντρωση της διοίκησής της
680

.  

Παράλληλα, τα παιδαγωγικά συστήµατα και ο προσανατολισµός των σπουδών 

που σχετίζονταν µε την αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, την 

αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων και τον πρακτικότερο προσανατολισµό 

τους αποτέλεσαν µαζί µε το δοµικό και λειτουργικό πλαίσιο της εκπαίδευσης 

αντικείµενο αµφισβήτησης, µελέτης και προσοχής µέσα σε ένα πλαίσιο βαθµιαίας 
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678
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679
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ανάδειξης του επιλεκτικού ρόλου του σχολείου στις διαδικασίες του κοινωνικού 

επιµερισµού
681

. Η κοινωνία, κάτω βέβαια από τις αντινοµίες της ντόπιας οικονοµικής 

ζωής και της οθωµανικής πραγµατικότητας
682

, άρχισε να εγκαταλείπει την φυσική 

οικονοµία και να εισέρχεται αργά στο στάδιο των εξαρτηµένων αστικών 

µετασχηµατισµών και το παραδοσιακά οριζόµενο εκπαιδευτικό σύστηµα της εποχής 

δεν αρκούσε
683

. Η ένταξη της παραγωγής στην εµπορευµατική διαδικασία
684

 όξυνε τις 

αντιφάσεις αφού ο νέες παραγωγικές σχέσεις έρχονταν σε αντίθεση µε την 

παραδοσιακή δοµή της εκπαίδευσης η οποία αδυνατούσε να δηµιουργήσει τον νέο 

κοινωνικό άνθρωπο. Η οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος λειτουργούσε 

ανασταλτικά στην προσπάθεια για την συγκρότηση µιας σύγχρονης αστικής πολιτείας 

και εποµένως το αίτηµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης τέθηκε τότε επιτακτικά. 

 

1.2. Η περίοδος της Κρητικής Πολιτείας, Συγκεντρωτικό σύστηµα οργάνωσης και 

εποπτείας της εκπαίδευσης (Φορείς που το λειτούργησαν-παράγοντες που το 

εγκατέστησαν, σκοπιµότητες, ιδεολογικές βάσεις, συνέπειες ) 

 

Οι κοινωνικές, πολιτικές, διοικητικές και πολιτειακές αλλαγές της περιόδουµετά 

το 1898 και οι αναδιαρθώσεις τςη οικονοµίας που επέφεραν την ραγδαία αύξηση του 

χριστιανικού στοιχείου και την δηµιουργί ανέων προυποθέσεων στο επίπεδο της 

κρατικής οργάνωσης και της οικονοµικής ζωής συνέβαλαν ουσιαστικά στην διεύρυνση 

και την ανάδειξη των µεσοαστικών χριστιανικών σρωµάτων
685

. Η εξέλιξη αυτή 

ενδυνάµωσε τους αντιπροσωπευτικούς θεσµούς οδηγώντας στην ανάδυση µιας πιο 

κανονιστικής, συγκεντρωτικής και ορθολογικής προοπτικής αναφορικά µε την 

κοινωνική οργάνωση
686

.  

Η σύσταση της Κρητικής Πολιτείας εξέφραζε επίσης την έντονη πεποίθηση ότι η 

εισαγωγή φιλελεύθερων αστικών θεσµών και η δηµιουργία ενός δυτικού-αστικού τύπου 
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κρατικού µορφώµατος στην Κρήτη θα καθησύχαζε τις ανησυχίες
687

 των Μεγάλων 

∆υνάµεων σχετικά µε την «επαναστατική» διάσταση του εγχειρήµατος απαγκίστρωσης 

από την οθωµανική άµεση κυριαρχία και θα καθιστούσε δυνατή την επανένταξη του 

νησιού στο πολιτισµένο τµήµα της Ευρώπης και την ένωση µε την Ελλάδα. Ας 

σηµειωθεί ότι µέχρι την οκτωβριανή επανάσταση του 1917 το δυτικο-

αστικοφιλελεύθερο µοντέλο αποτελούσε το µοναδικό πρότυπο ανάπτυξης προς το 

οποίο θα µπορούσαν να προσβλέπουν οι κοινωνίες που επιδίωκαν να 

εκσυγχρονιστούν
688

.  Όµως ενώ στις δυτικές κοινωνίες ο αστισµός εµφανίστηκε  σαν 

αντι-συγκεντρωτισµός σε µια προοπτική αποσυµφόρησης των επιπέδων της κοινωνικής  

ζωής και των εξουσιών, που ήταν συσσωρεµένες στις (εκκλησιαστικά ελεγχόµενες) 

εξουσιαστικές δοµές
689

,  στην Κρήτη η παρουσία ενός ισχυρού και συγκεντρωτικού 

Κράτους ήταν όχι επιπρόσθετη, αλλά σύµφυτη, οργανικά απαραίτητη, για την 

διαµόρφωση των αστικών κοινωνικών σχέσεων. Η εξάρτηση της οικονοµίας της 

Κρητικής Πολιτείας από τα κυκλώµατα της διεθνούς αγοράς, παρά τις προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν για την αυτόνοµη ανάπτυξη της εσωτερικής οικονοµίας, είχε σαν 

αποτέλεσµα η αστικοποιητική διαδικασία να απορροφάται στρεβλά και να εξαντλείται 

στους ποικίλλους µηχανισµούς του Κράτους. Έτσι υπό την επίφαση ενός ατροφικού 

ιδιωτικού αστισµού, αναπτύχθηκε ένα δυναµικό αστικό Κράτος και ένας αντίστοιχος 

δηµόσιος αστισµός.   Το µοντέλο αυτό εφαρµόστηκε στην Κρήτη µετά το 1899 µε την 

δηµιουργία ενός συνταγµατικού κράτους δικαίου οργανωµένου όµως κατά τρόπο 

γραφειοκρατικό, δηλαδή κράτος ικανό να λειτουργήσει σύµφωνα µε τα πρότυπα που 

ήταν διατυπωµένα στους δυτικούς νοµικούς κώδικες, να προσεγγίζει τις σχέσεις του µε 

τον πολίτη µέσα από ένα πλέγµα απρόσωπων κανονισµών, οι οποίοι εξασφαλίζουν την 
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ίση αντιµετώπιση και µεταχείριση αλλά από την άλλη κράτος µε διογκωµένες δηµόσιες 

υπηρεσίες, κράτος επικυρωτή και κυρίως διαπλάστη των κοινωνικών διαφοροποιήσεων. 

Έπεται ότι µια τέτοια σύλληψη της Κρητικής Πολιτείας ήταν διαµετρικά αντίθετη µε 

εκείνη του οθωµανικού κράτους και του κοινοτισµού του οποίου βασικό 

χαρακτηριστικό ήταν η προσωποποίηση της εξουσίας.  

Μια άλλη διάσταση του φιλελεύθερου µοντέλου στο οποίο βασίστηκε η Κρητική 

Πολιτεία ήταν η κοσµικότητα της εξουσίας, δηλαδή η σύσταση ενός κράτους µε 

διαχωρισµένες αρµοδιότητες πολιτείας και εκκλησίας. Ο αγώνας για την ισχυροποίηση 

της Κρητικής Πολιτείας ως ένα βήµα για τη ένωση µε την Ελλάδα που απαιτούσε 

συγκέντρωση δύναµης σε κεντρικό επίπεδο σε συνδυασµό µε µια ογκούµενη ιδεολογία 

γενικής εκλογίκευσης οδήγησε αναπόφευκτα σε µια γραφειοκρατικοποιηµένη 

ορθολογική κρατική οργάνωση
690

. Και είναι απολύτως κατανοητό ότι οι Κοινότητες και 

οι ∆ηµογεροντίες που είχαν υποκαταστήσει το ρόλο µιας εθνικής κρτατικής οντότητας 

που δεν υπήρχε κατά την προηγούµενη περίοδο, δεν µπορούσαν µετά την δηµιουργία 

της Κρητικής Πολιτείας να συνεχίσουν τον ίδιο ρόλο. Ο ανταγωνιστικός προς την 

οθωµανική εξουσία ρόλος τους δεν ήταν νοητό ότι θα µπορούσε να συνεχιστεί µε 

ανταγωνιστή την νεοσύστατη πολιτεία. Η έκταση συνεπώς των δραστηριοτήτων τους 

και το είδος των καθηκόντων τους δεν µπορούσαν να παραµείνουν ανεπηρέαστα από 

την ένταξή τους στην Κρητική Πολιτεία, χωρίς αυτό πάντως να δικαιολογεί την πλήρη 

παραγνώρισή τους, την ολοσχερή εγκατάλειψη της ιστορικής τους παράδοσης και την 

εγκαθίδρυση ασφυκτικής εποπτείας της κρατικής εξουσίας στη διαχείριση των τοπικών 

υποθέσεων
691

.  

Για να υπηρετηθεί η νέα κατάσταση που άνοιξε µε την σύσταση της Κρητικής 

Πολιτείας ήταν απαραίτητη η εδραίωση ενός καλά οργανωµένου κράτους
692

 και η 

«απαλλοτρίωση» των αυτόνοµων κοινοτικών φορέων της διοικητικής εξουσίας του 

παρελθόντος
693

. Η δηµιουργία του αστικού κράτους προϋπέθετε αστικές 
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µεταρρυθµίσεις στους θεσµούς του κοινωνικού εποικοδοµήµατος, όπως είναι η 

εκπαίδευση. Η οικονοµική πρόοδος, η συγκέντρωση κεφαλαίων, η προσπάθεια για 

τραπεζική οργάνωση, η υποχώρηση του µουσουλµανικού στοιχείου και η παρουσία των 

ευρωπαϊκών δυνάµεων στο νησί δηµιούργησαν, συνεπώς, νέα δεδοµένα και στον χώρο 

της εκπαίδευσης
694

.  

Πρόσθετη διάσταση του κράτους δικαίου ήταν και το αίτηµα εκσυγχρονισµού
695

 

και αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος το οποίο συνοδεύτηκε από 

την αύξηση της έκτασης του ελέγχου του από την κεντρική εξουσία κατά την περίοδο 

της Κρητικής Πολιτείας και την ολοένα και µεγαλύτερη εξάρτηση των οικονοµικών της 

εκπαίδευσης από το κράτος.  Το αίτηµα για µια τέτοιας οργάνωση του αστικού 

σχολείου που θα προετοίµαζε τους µαθητές για την ένταξη τους στην κοινωνική και 

οικονοµική ζωή έγινε τότε πολύ πιο συγκεκριµένο από ό,τι στο παρελθόν
696

. 

Αναδείχθηκε τότε έντονα η λειτουργική αλληλεξάρτηση µεταξύ της οικονοµικής και 

της εκπαιδευτικής δοµής, καθώς και ο εξωτερικός σκοπός της συγκεκριµένης 

αλληλεξάρτησης, ο οποίος µέσα από την ανάγκη στήριξης και υποστήριξης της 

αποτελεσµατικότητας του πεδίου παραγωγής επιδίωκε την εξυπηρέτηση των αναγκών 

της κοινωνίας και την εγκατάσταση της κοινωνικής τάξης και σταθερότητας
697

. 

 Έτσι, η Κρητική Πολιτεία κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες για την καθιέρωση 

της στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης σε συνάρτηση µε το αρχαίο ελληνικό και το 

νεότερο ευρωπαϊκό πνεύµα. Προς την κατεύθυνση αυτή µιµήθηκε σε πολλές 

περιπτώσεις ξένες εκπαιδευτικές πρακτικές και θεσµούς. Η διαµόρφωση ενός 

συγκεντρωτικού καθεστώτος στη διοίκηση και εποπτεία της εκπαίδευσης, το οποίο θα 

εισήγαγε και θα υποστήριζε τις ταχύτατες αλλαγές που έπρεπε να γίνουν ακολούθησε 

από τότε µια σταδιακή και σταθερή πορεία. Έτσι, κατά την περίοδο της Κρητικής 

Πολιτείας παγιώθηκαν τα χαρακτηριστικά της συνύπαρξης διοικητικών και 

παιδαγωγικών αρµοδιοτήτων σε µονοµελή όργανα (Σύµβουλος επί της Παιδείας, 

Γενικός Επιθεωρητής, Νοµαρχιακός Επιθεωρητής κ.λ.π.)
698

. Η αύξηση αυτή του 
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εποπτικού προσωπικού µε την αντίστοιχη αύξηση των εκπαιδευτικών περιφερειών σε 

καµιά περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί αποκέντρωση αρµοδιοτήτων, αλλά µια 

προσπάθεια εξασφάλισης αποτελεσµατικότερου ελέγχου του εκπαιδευτικού έργου. Το 

«τοπικό» δεν συνιστούσε πια έναν ενδιαφέροντα τόπο για την άσκηση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς η εκπαιδευτική µονάδα και οι περιφερειακές υπηρεσίες 

καλούνταν να παίξουν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο στο επίπεδο του επικρατειακού 

κοινωνικού συνόλου. Η τάση ανάδειξης και προσέγγισης του «κεντρικού», ως 

ενδιαφέροντος στοιχείου προσδιορισµού του περιβάλλοντος λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού οργανισµού, ακολουθούσε το γενικό πλαίσιο συζήτησης και 

προβληµατισµού που προερχόταν από την υποχώρηση του «τοπικού» και την σύνταξη 

των λειτουργιών της Κρητικής Πολιτείας κατά τα πρότυπα των διεθνών τάσεων της 

εποχής
699

, τα οποία σηµατοδοτούνταν από την επέκταση του κρατικού παρεµβατισµού 

και την άνοδο της εθνικής ιδεολογίας. Η αποδυνάµωση αυτή των τοπικών πολιτικών 

και εκκλησιαστικών εξουσιών
700

 µπορεί να ευνοούσε την εγκαθίδρυση του κράτους του 

νόµου, αλλά ενέγραφε και τον µελλοντικό αποκλεισµό της τοπικής κοινότητας 
701

 από 

τον έλεγχο των εκπαιδευτικών πραγµάτων. 

Η χωροθέτηση, λοιπόν, ή καλύτερα ο προσδιορισµός του εκπαιδευτικού 

οργανισµού µέσα στο συγκεκριµένο πλαίσιο του κεντρικού κράτους µας διευκολύνει να 

ερµηνεύσουµε τις προϋποθέσεις συγκρότησης της εκπαιδευτικής πολιτικής του 

οργανισµού και τη διαµεσολάβηση των διαφορετικών πολιτικών συµφερόντων που 

συχνά υπονόµευαν ή τροποποιούσαν την πολιτική αυτή, καθώς όλες οι εκπαιδευτικές 

αποφάσεις παίρνονταν ή διαµορφώνονταν σε κεντρικό επίπεδο. Ακόµη, µας διευκολύνει 

να κατανοήσουµε πως εφαρµόζονταν σε τοπικό επίπεδο εκπαιδευτικές αποφάσεις που 

είχαν ληφθεί σε κεντρικό επίπεδο και οι οποίες µπορούσαν να συγκρουστούν µε τοπικά 

συµφέροντα και στόχους.  

Στην περίπτωση της αστικού χαρακτήρα Κρητικής Πολιτείας το εκπαιδευτικό 

σύστηµα καθώς πλαισιώθηκε από µια ενιαία συγκεντρωτική ιεραρχική δοµή, µια 

ιδιαίτερα πολύπλοκη λειτουργία λόγω της φύσης του εκπαιδευτικού έργου και µια 
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εξουσία στην ιεραρχική πυραµίδα αποτελούσε το βασικότερο θεσµό αναπαραγωγής των 

παραγωγικών σχέσεων, κάτι που τονίζει τον ρόλο και τη συµπεριφορά της εξουσίας ως 

κοινωνικού φαινόµενου στην διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήµατος
702

. Πιο κοντά 

στην κλασική οργανωτική σκέψη, η οργάνωση και η εποπτεία της εκπαίδευσης αυτήν 

την περίοδο συντίθονταν από την προσπάθεια οργάνωσης ανθρώπινων και υλικών 

πόρων, απόσπασης της µεγαλύτερης δυνατής απόδοσης από τους πόρους αυτούς
703

 και 

τέλος τον συντονισµό και τον έλεγχο για την εξακρίβωση του ότι όλα γίνονταν 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα που είχε καθοριστεί, τις εντολές και τις οδηγίες που είχαν 

δοθεί. Οι παραπάνω οργανωτικές αρχές λειτουργούσαν µέσα στα πλαίσια ενός 

γραφειοκρατικού πρότυπου διοίκησης, το οποίο συνδεόταν µε τον λειτουργικό 

ορθολογισµό της οργάνωσης και την αποτελεσµατικότητας της διοίκησης. Στοιχεία 

αυτού του προτύπου ήταν ο καταµερισµός του οργανωτικού έργου, η συγκέντρωση της 

εξουσίας και η δόµηση ενός αυστηρά ελεγχόµενου πλαισίου λειτουργίας. Ο βαθµός της 

κάθετης ιεραρχικής διαφοροποίησης ήταν ιδιαιτέρα αυξηµένος και συνδεόταν µε ένα 

αντίστοιχο µεγάλο βαθµό εξουσίας ο οποίος έδιδε στον Σύµβουλο της Παιδείας την 

δυνατότητα του «δεσµείν και λύειν»
704

. Ο Σύµβουλος επί της Παιδείας είχε αποκτήσει 

µεγάλη δύναµη στα πλαίσια του σχολικού µηχανισµού, πράγµα που το εξασφάλιζε και 

η αυστηρά κάθετη ιεράρχηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
705

. Γι’ αυτό ακριβώς και 

το καθεστώς του Πρίγκιπα όριζε στην θέση αυτή άτοµα που εγγυόταν την υλοποίηση 

της πολιτικής του. Σε τοπικό επίπεδο ο ρόλος του επιθεωρητή στην υλοποίηση της 

σχολικής γνώσης ήταν ρόλος ελέγχου και αξιολόγησης της σχολικής εργασίας και 

ιδιαίτερα της διδακτικής διαδικασίας. Η καθοδηγητική του δραστηριότητα συνίστατο 

στην εκπόνηση διαφόρων µεθοδικών οδηγιών που δεν υπήρχαν συνήθως στα αναλυτικά 

προγράµµατα. Ο ρόλος αυτός ασκούνταν διαµέσου των διοικητικών αρµοδιοτήτων 

του
706

.  
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 Εξίσου υψηλή ήταν και η διοικητική τυποποίηση, δηλαδή η εκλογίκευση της 

οργανωτικής συµπεριφοράς
707

. Εξειδικευµένοι κανόνες και κανονισµοί καθόριζαν την 

εργασιακή συµπεριφορά των οργανωτικών µελών. Υψηλή ήταν επίσης και η 

συγκέντρωση της εξουσίας καθώς όλες οι σηµαντικές αποφάσεις που χρειάζονταν να 

ληφθούν για να διατηρηθεί η οµαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος 

λαµβάνονταν από µονοµελή όργανα που βρίσκονταν στα ανώτατα επίπεδα της 

ιεραρχικής εξουσίας. Η λήψη αποφάσεων ακολουθούνταν από την ενδοοργανωτική 

διάχυση της εξουσίας ανάλογα µε το ιεραρχικό επίπεδο. Η δύναµη της εκπαιδευτικής 

οργάνωσης ήταν σύµφυτη µε κάθε θέση η οποία εξειδίκευε στενά το πεδίο άσκησης της 

δύναµης και καθόριζε την πιστή εφαρµογή της. Οι κανόνες και οι κανονισµοί 

διαπερνούσαν όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δοµής, η τυπική επικοινωνία 

επικρατούσε σε όλα τα επίπεδα όπως άλλωστε προκύπτει και από την τυπολογία των 

εγγράφων και η λήψη των αποφάσεων ακολουθούσε την ιεραρχική αλυσίδα 

εξουσίας
708

.  

Η σύσταση µιας σειράς αυστηρών και ιεραρχηµένων κανόνων γενικά και τυπικά 

διευθετηµένων, που κατένειµαν τους τοµείς αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων σε 

διαφορετικά επίπεδα και µε διαφορετική ένταση, ο απρόσωπος χαρακτήρας των 

λειτουργιών που ασκούνταν όχι πια από τον απλό δάσκαλο του σχολείου αλλά 

αφηρηµένα και τυπικά από άτοµα υπερκείµενα της κοινωνίας, τους επιθεωρητές, η 

ανοµοιογένεια ανάµεσα στην επιστηµονική µόρφωση των κορυφών της ιεραρχίας και 

τη χαµηλή µόρφωση των απλών δασκάλων, η άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου 

από µια πολυποίκιλη ιεραρχική διαστρωµάτωση ήταν συγκεντρωτικά µερικά από τα πιο 

σηµαντικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης και της εποπτείας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος της εποχής που οφείλονταν τόσο στη θεσµική φύση όσο και την ιδεολογία 

του γενικότερου διοικητικού συστήµατος της Κρητικής Πολιτείας
709

. 

 Το σύστηµα αυτό αποσκοπούσε στην προληπτική και κατασταλτική λειτουργία 

του ελέγχου, στην νοµιµοποίηση της ιδεολογικής λειτουργίας της εκπαίδευσης, στην 

οµογενοποίηση της λειτουργίας όλων των σχολικών µονάδων ώστε να αποκλείεται η 
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διαφοροποίηση στην τυποποίηση της συµπεριφοράς µαθητών και εκπαιδευτικού 

προσωπικού µε αποτέλεσµα η κύρια πολιτική και κοµµατική δύναµη εξουσίας να 

ελέγχει την οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων και τον κοινωνικό προγραµµατισµό
710

.  

 Αυτό όµως το γραφειοκρατικό µοντέλο οργάνωσης και διοίκησης αν και αρχικά 

κλήθηκε να αντιµετωπίσει τα πολύπλοκα προβλήµατα µιας ταχέως αστικοποιούµενης 

κοινωνίας (κυρίως την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας και την αντιµετώπισης 

της διαφθοράς και του κοµµατισµού)
711

, αποδείχτηκε στην πορεία ότι δεν ήταν σε θέση 

να ανταπεξέλθει επιτυχώς στα πολύπλοκα προβλήµατα, που αναφύονταν στις ασταθείς 

περιβαλλοντικές συνθήκες της µεταβατικής αυτής περιόδου και που χαρακτηρίζονταν 

από εσωτερικές αντιφάσεις, συγκρούσεις ή και αντιθέσεις αξιών και συµφερόντων
712

. 

Το µοντέλο αυτό δεν µπορούσε να προσαρµοστεί γρήγορα σε αλλαγές. Ούτως ή άλλως 

η ανεπιτυχής προσπάθεια
713

 διασύνδεσης της εκπαίδευσης µε την οικονοµική 

πραγµατικότητα δηµιουργούσε µια δοµική αστάθεια, η οποία ήταν τόσο µεγάλη όσο η 

εκπαίδευση προσπαθούσε να προσαρµόζει την επαγγελµατική κατάρτιση των µαθητών 

στην αγορά εργασίας, γεγονός που άφηνε το σχολείο απόλυτα εκτεθειµένο στις 

απρόβλεπτες εξελίξεις, τις κρίσεις και τις αντιφάσεις που διαπερνούσαν τον κόσµο της 

παραγωγής κατά την µεταβατική περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας και της Κρητικής 

Πολιτείας
714

.  

 Επιπλέον, η ιεραρχική διαβάθµιση της εκπαιδευτικής εξουσίας εξασφάλιζε την 

πειθαρχηµένη συµµόρφωση και τον αποτελεσµατικό συντονισµό της συλλογικής 

έκφρασης των ενεργειών των υφισταµένων. Από την άλλη πλευρά, όµως η δοµή αυτή 

εξουσίας διατηρούσε σφικτές επικοινωνιακές σχέσεις και εµπόδιζε τη διαδικασία 

πληροφόρησης, ενηµέρωσης, αλληλοεπηρεσµού των προσώπων που µετείχαν στην 

οργανωτική προσπάθεια και πολλές φορές προκαλούσε αλλοίωση των πληροφοριών. 

Εκτός αυτού, ένα πλήθος και άλλων εκπαιδευτικών παραγόντων που είχαν να κάνουν 

σηµαντικές συνεισφορές έµεναν εκτός πλαισίου
715

.  
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Βέβαια, στην περίπτωση των µονοµελών οργάνων διοίκησης και εποπτείας της 

εκπαίδευσης όπως π.χ. στην περίπτωση των επιθεωρητών διαπιστώνουµε την 

προσπάθεια η τυπική εξουσία των οργάνων αυτών η οποία στηριζόταν σε 

κατευθυντήριες εντολές και στις οποίες απαιτούνταν συµµόρφωση και πειθαρχία να 

περιβάλλεται µε την απαίτηση για ύπαρξη πρόσθετων γνώσεων και αυξηµένων 

προσόντων (π.χ. οι Νοµαρχιακοί Επιθεωρητές έπρεπε να είναι διδάκτορες κ.λ.π)
716

. Η 

απαίτηση αυτή αποσκοπούσε στην επίτευξη της συµµόρφωσης των υφισταµένων στις 

εντολές που βρίσκονταν εκτός της γραφειοκρατικής ζώνης αδιαφορίας. Συχνά όµως, η 

εφαρµογή της εκπαιδευτικής εξουσίας κατέληγε να έχει ως βάση της µόνο την τυπική 

εξουσία και τον αυταρχισµό µε την προσπάθεια των οργάνων αυτών να αυξήσουν την 

βάση της τυπικής τους εξουσίας µέσα από την άσκηση µιας µορφής κυριαρχίας πάνω 

στους υφισταµένους δηµιουργώντας ταυτόχρονα µια διοικητική τάξη που µαζί µε την 

τάξη των πολιτικών επιδρούσε καταλυτικά µέσω του συστήµατος της πελατείας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία
717

. Έτσι, προέκυπτε συχνά αυτό που ο Blau ονόµασε «το 

δίληµµα της γραφειοκρατικής εξουσίας», επειδή µια τέτοια συµπεριφορά των 

διοικητικών στελεχών βασιζόταν στη δύναµη της ποινής και της πολιτικής εξουσίας, 

αλλά εξασθένιζε την αξιοπιστία τους η συχνή προσφυγή σε κυρώσεις και σε επικλήσεις 

της κοµµατικής δύναµης
718

.  

Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο της συγκέντρωσης κατά την περίοδο ιδίως της 

Κρητικής Πολιτείας ήταν ο διορισµός από το κράτος µονοµελών οργάνων διοίκησης, η 

στενότητα της παρερχοµένης αρµοδιότητάς τους, η ολοκληρωτική εξάρτησή τους από 

την κεντρική εξουσία και τέλος το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που τους παρέχονταν 

και αναπτύσσονταν µέσα στο χώρο που βρίσκονταν ασκούνταν στο όνοµα και για 

λογαριασµό του κράτους αδυνατώντας να ξεφύγουν από την κυριαρχία του αφού τους 

επιβαλλόταν άµεσα ή έµµεσα η εφαρµογή των δραστηριοτήτων της διοίκησης
719

.  
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 Η ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα και η εισαγωγή
720

 στο νησί της ελληνικής 

νοµοθεσίας για την εκπαιδευτική διοίκηση και εποπτεία µονιµοποίησε από το 1914 και 

µετά και στην περιοχή του Λασιθίου αυτό το συγκεντρωτικό σύστηµα εποπτείας της 

εκπαίδευσης στο οποίο η διοίκηση λειτουργεί ως ιεραρχία αρµοδιοτήτων που 

εκχωρούνται εξουσιοδοτικά από την κεντρική εξουσία η οποία χρησιµοποιεί κατά 

κόρον την ιδεολογική λειτουργία της εκπαίδευσης προκειµένου να εξασφαλίσει την 

κυριαρχία του διοχετεύοντας την συγκεκριµένη πολιτική ιδεολογία του µέσα από την 

εκπαίδευση και µετατρέποντάς τη σε ψυχολογία των µαζών αναχαιτίζοντας ταυτόχρονα 

την παιδεία
721

. Για την υποστήριξη της λειτουργίας αυτής επανδρώθηκε ένα 

γραφειοκρατικό σύστηµα οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης το οποίο ασκούσε 

την λεγόµενη «επαυξητική» πολιτική. Το σύστηµα αυτό µε τον καιρό απέκτησε µια 

σχετική αυτονοµία η οποία ασκεί έλεγχο στο κυβερνητικό κύκλωµα τόσο εκ των άνω 

προς τα κάτω (η κυβέρνηση δεν µπορεί να « διατάξει πολλά» όσο και εκ των κάτω προς 

τα πάνω (ούτε ο λαός µπορεί να πραγµατοποιήσει πολλά). Όµως, το σύστηµα αυτό 

παράγει συνεχώς και µάλιστα σε εποχή που απαιτείται διοικητική ευελιξία, σηµαντικές 

αδράνειες µπροστά στις ταχύτατες µεταβολές που διαπιστώνονται στην κοινωνία µε 

αποτέλεσµα να υποσκάπτεται η κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Έτσι, 

διαπιστώνεται συνεχώς η ανάγκη για προσαρµογή των δοµών οργάνωσης και διοίκησης 

του εκπαιδευτικού συστήµατος σε έναν αποτελεσµατικό εθνικό δηµοκρατικό 

προγραµµατισµό ο οποίος θα κρατά το σχολείο ζωντανό και ανοικτό στις ανάγκες της 

κοινωνίας. Κάτι τέτοιο, όµως, εξαρτάται από το βαθµό της δηµοκρατικής ελευθερίας 

που επιθυµούν οι πολίτες και την ταυτότητα της κεντρικής εξουσίας.  

 

2. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

 

Η ανάγνωση των εξελίξεων στον τοµέα της οργάνωσης και της διοίκησης του 

εκπαιδευτικού συστήµατος στην περιοχή του Λασιθίου κατά την περίοδο της ύστερης 

τουρκοκρατίας και της Κρητικής Πολιτείας δεν παραπέµπει µόνο στη λογική των 

αλυτρωτικών επαναστάσεων, αλλά κυρίως µας οδηγεί σε κοινωνικά και οικονοµικά 
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αίτια και κυρίως στις συγκρούσεις ανάµεσα στους συντηριτικούς και τους 

φιλελεύθερους αστούς. Ο κοινωνικός µετασχηµατισµός που άρχισε στην τοπική 

κοινωνία µε την υπογραφή του Χάττι Χουµαγιούµ συντελούνταν εν µέρει κάτω από 

ισχυρές πιέσεις, προκαλώντας βίαιες ανατροπές, συγκρούσεις, αλλά και σθεναρές 

εµµονές και αντιστάσεις. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπικού από 

γεωγραφικής, οικονοµικής, ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής σκοπιάς, 

έδρασαν στην ρύθµιση αυτή διακριτοί εξωτερικοί παράγοντες, διαδικασίες και θεσµοί-

και παρόλο τον γενικό τους χαρακτήρα-κατά διαφορετικό τρόπο στο εσωτερικό του 

τοπικού σχηµατισµού. Ο σχηµατισµός αυτός παρά τις προσπάθειες οµογενοποίησης και 

ενοποίησης του οργανωτικού, διοικητικού και οικονοµικού χώρου που καταβλήθηκαν 

από ένα σηµείο και µετά σε περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο, είχε κατά την περίοδο 

της ύστερης τουρκοκρατίας ως ένα βαθµό ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πολιτικο-

διοικητικής οργάνωσης και αυτοοργάνωσης και µια ξεχωριστή κοινωνική συνείδηση
722

. 

Οι πολιτικού και σε σηµαντικό βαθµό φαντασιακού
723

 τύπου κοινότητες της ύστερης 

τουρκοκρατίας έτσι όπως αυτές εκφράστηκαν µέσα από το διοικητικό σχήµα των 

Χριστιανικών ∆ηµογεροντιών, των ∆ήµων και των Κοινοτήτων βασίστηκαν στα 

ενθοτικά αισθήµατα των µελών αξιοποιώντας τους δεσµούς γλώσσας, θρησκεύµατος, 

ηθών
724

 κ.λ.π. Παράλληλα, έδωσαν την δυνατότητα στο χριστιανικό στοιχείο να 

εκφράσει και να αναπτύξει τα εθνοτικά και θρησκευτικά του αισθήµατα µέσα στα 

πλαίσια ενός πολιτικού µορφώµατος που του εξασφάλιζε έναν σηµαντικό βαθµό 

κυριαρχίας και δύναµης στα πλαίσια πάντα των µηχανισµών της οθωµανικής 

κατάκτησης
725

. Οι αυτοδιοικούµενοι θεσµοί φαίνεται πως λειτουργούσαν ως θύλακες 

και εγγυητές της συλλογικής νοµιµότητας απέναντι στον Οθωµανό κατακτητή
726

. Η 

λειτουργία αυτή επιτελέστηκε τόσο µε την συλλογική ευθύνη να αποσοβηθούν ή να 
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κατασταλούν ενδοκοινοτικά οι όποιες τάσεις αµφισβήτησης του συστήµατος εξουσίας 

όσο και µε την φοροδοτική δραστηριότητα της κοινότητας. Παράλληλα, από τα µέσα 

του 19
ου

 αιώνα και µετά καταγράφεται η ενίσχυση της τοπικής κοινότητας καθώς 

αποτιµάται ότι η ίδια µετασχηµατίζεται από φοροδοτικό µηχανισµό σε δραστήριο 

διοικητικό οργανισµό συνιστώντας ένα πρωτογενές κέντρο εξουσίας
727

. Με άλλα λόγια, 

οι κοινότητες εξασφάλιζαν την αυτονοµία στα µέλη τους όχι µε τη διαδικασία της 

ταύτισης προς την κρατούσα µουσουλµανική πλειοψηφία, αλλά της ετερότητας. 

∆ηλαδή δεν επεδίωκαν να γίνουν µουσουλµάνοι για να έχουν προνόµια, αλλά αντίθετα 

συντηρούσαν τη χριστιανική ιδιότητα, η οποία τους διαχώριζε συνειδησιακά από τους 

µουσουλµάνους, άρα τους καθιστούσε πρόσωπα µε ηθικές και συνειδησιακές επιλογές.  

Από τους δοµικούς παράγοντες που υπέθαλψαν την καθιέρωση του κοινοτισµού 

στην οθωµανική αυτοκρατορία ήταν και η απροθυµία ή η ανικανότητα της οθωµανικής 

κεντρικής διοίκησης να εγκαθιδρύσει αµιγείς κρατικούς µηχανισµούς για την 

αποτελεσµατική είσπραξη των φόρων
728

. Ήταν αυτή ακριβώς η αδυναµία στα πλαίσια 

του δηµοσιονοµικού συστήµατος που αποτέλεσε για την κοινότητα το βασικότερο 

παράγοντα επιβίωσης και παραπέρα εξέλιξης. Βέβαια, η αυτοδιοίκηση εκείνη την 

περίοδο δεν υποκαθιστά πλήρως την οθωµανική εξουσία. Εκπληρώνει απλά κάποιες 

λειτουργίες υποεξουσίας οργανικά ενταγµένες στη γενικότερη λειτουργία του 

οθωµανικού διοικητικού συστήµατος
729

.  

Στα πλαίσια αυτά, τα κοινοτικό σύστηµα γνώρισε πολλές διακυµάνσεις, από την 

µικρή κοινότητα χωρίς κοινωνικές διαφοροποιήσεις µέχρι την αστικού τύπου κοινότητα 

τω χρόνων της ύστερης τουρκοκρατίας όπου οι κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες 

αναπτύσσονταν σε ένα πολύ σύνθετο επίπεδο µε έντονες ιεραρχήσεις και 

συσχετισµούς
730

. Έτσι, τα αυτοδιοικούµενα διοικητικά σχήµατα εγκατέστησαν 

σταδιακά µια νέα κοινοτική οργάνωση µε εξελισσόµενο και αυξανόµενο βαθµό 

πολυπλοκότητας η οποία επέφερε σταδιακά σηµαντικές κοινωνικές αλλαγές. Οι 

αλλαγές αυτές απορύθµισαν τις πρωτογενείς οικογενειακές και γειτονικές κοινοτικές 
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σχέσεις και την αυτοδιαχείριση που χαρακτηρίζουν τις βασικές λειτουργίες του 

παραδοσιακού κοινοτικού πλαισίου. Οι κοινοτικοί δεσµοί έγιναν πλέον αντιληπτοί σε 

ένα µη εµπειρικό-φαντασιακό πλαίσιο γραφειοκρατικών απρόσωπων διαδικασιών, τις 

οποίες επικαθόριζε µια διοικητική ιεραρχία
731

. Επιπλέον, οι αυξανόµενες στα τέλη του 

19
ου

 αιώνα ενδοκοινοτικές αντιπαραθέσεις στα αυτοδιοικούµενα όργανα ανέδειξαν τις 

αξιώσεις νέων κοινωνικών στρωµάτων αναφορικά µε την διαχείριση της εξουσίας αλλά 

και τις ιδεολογικές διαφορές που υπήρχαν
732

. 

Κατά την περίοδο αυτή και παρά τα όποια αρνητικά παρατέθηκαν παραπάνω, η 

εξάπλωση του σχολικού δικτύου ακόµη και στους πιο αποµακρυσµένους οικισµούς και 

η αυξητική τάση στους διορισµούς των εκπαιδευτικών, αποτελούν στοιχεία που 

δείχνουν ότι οι επιδώσεις της κοινοτικής εκπαίδευσης ήταν ιδιαίτερα σηµαντικές. Είναι 

προφανές ότι όσο περισσότερα αλλά και όσο µεγαλύτερα ήταν τα σχολεία τόσο 

περισσότερους µαθητές µπορούσαν να δεχτούν, καθώς επίσης, όσο µίκραινε η 

αναλογία δασκάλου-µαθητών βελτιωνόταν αντίστοιχα η ποιότητα της εκπαίδευσης. Η 

δυνατότητα λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, οι συνεχείς 

προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και η γενίκευσή τους σε 

συνδυασµό µε την επέκταση του χρόνου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης καθώς και η 

προνοιακή πολιτική στον χώρο της εκπαίδευσης (δωρεάν χορήγηση διδακτικών βιβλίων 

κ.λ.π.), είναι µερικά ακόµη χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε το κοινοτικό σύστηµα. 

Όµως, η κυριαρχία της αγροτικής παραγωγής στην οικονοµία σε συνδυασµό µε 

τους ανύπαρκτους ρυθµούς της βιοµηχανικής ανάπτυξης, οδήγησαν σε ένα σύστηµα 

παραγωγικών σχέσεων µε ελάχιστες ανάγκες σε ειδικευµένο εργατικό και τεχνικό 

δυναµικό. Έτσι δικαιολογείται ο µονοδιάστατος χαρακτήρας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, η ανυπαρξία δηλαδή, ενός δεύτερου σχολικού δικτύου, γεγονός που δε 

µας επιτρέπει να µιλάµε για εκσυγχρονισµό στην εκπαίδευση κατά την περίοδο αυτή. Η 

αδυναµία, όµως, προσαρµογής του εκπαιδευτικού συστήµατος στις ανάγκες της 

οικονοµικής ανάπτυξης και αντιµετώπισης των ορατών πια συνεπειών του 

µονοδιάστατου χαρακτήρα του στην κοινωνία: την υπερπαραγωγή πτυχιούχων, που 

οδήγησε στη δηµιουργία µιας ολοένα αυξανόµενης τάξης ανέργων επιστηµόνων αφενός 
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και στην έλλειψη σε ειδικευµένο εργατικό και τεχνικό προσωπικό αφετέρου καθώς και  

ο θετικός ηθικός προσδιορισµός που αποδόθηκε σταδιακά στο κράτος υπέβαλλε και την 

τοπική κοινωνία σε έναν ριζικό πια µετασχηµατισµό στον οποίο οι τοπικές κοινοτικές 

και διοικητικές συσσωµατώσεις είχαν µικρή αν όχι ανύπαρκτη σηµασία
733

. Έτσι, η 

υποχώρηση του κοινοτισµού και η ενίσχυση των κοινωνικών θεωριών, οι οποίες έδιναν 

βάρος στους ρόλους και την κοινωνική διαφοροποίηση, αντί της κοινοτικής 

ταυτότητας, οφείλεται τόσο στην πολυπλοκότητα των προβληµάτων που 

παρουσιάστηκαν στις αρχές του 20ο αιώνα όσο και στη διαπιστωµένη αδυναµία της 

κοινότητας να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα αυτά µε τα όπλα που διέθετε. Η 

ενσωµάτωση στο ενιαίο και αδιάσπαστο Εγώ που χαρακτήριζε την κοινότητα ήταν και 

εξακολουθεί να είναι, η µείζονα αδυναµία της
734

. Θεωρούµε ότι τούτο αποτελεί 

αδυναµία, διότι σήµερα τα προβλήµατα απαιτούν τον συγκερασµό περισσότερων, 

διαφορετικών εκτιµήσεων και στάσεων και η κοινότητα δεν προσφέρεται γι' αυτό. 

 Στα πλαίσια αυτά, η τοπική µεταβολή και στον τοµέα της οργάνωσης και 

διοίκησης της εκπαίδευσης αποτέλεσε επακόλουθο της επέκτασης και καθιέρωσης ενός 

ενοποιηµένου και κεντρικά ελεγχόµενου συστήµατος. Το κράτος, άλλωστε, στα πλαίσια 

των σχέσεών του µε τις τοπικές διοικήσεις έχει την τάση να συγκεντρώνεται, για να 

µπορεί να ανταπεξέλθει στην νέα πραγµατικότητα.  

Η υποχώρηση του τοπικού οδήγησε στην υπέρβαση οργανωτικών και 

διοικητικών δοµών που συνδέονταν µε τις παραδοσιακές προκαπιταλιστικές µορφές 

διοίκησης και ιδιαίτερα τις τοπικές κοινότητες. Ο εκσυγχρονισµός του τοπικού 

οργανωτικού και διοικητικού συστήµατος της εκπαίδευσης συνδέθηκε µε πολλές και 

ριζικές µεταβολές, θετικές αλλά και αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες δεν 

συνειδητοποιούνται συγχρονικά, αφού οι διαδικασίες συνειδητοποίησης είναι 

αργόσυρτες και καθυστερούν έναντι των ετεροκαθοριζόµενων αντικειµενικών 

κοινωνικών µεταβολών, σχέσεων και συνθηκών
735

. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

Κουτρούλης: «η απονέκρωση των κοινοτικών µορφών ζωής και πολιτειακής οργάνωσης 

εγκαθιστά τον έµπορο, τον κεφαλαιοκράτη, τη νοοτροπία της συναλλαγής ως την νέα 
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κυρίαρχη δύναµη. Η κοινωνία, ως η διάρρηξη των σχέσεων ανάµεσα στην τέχνη, το ιερό 

και την πολιτική, ως η ανάδυση ξεκοµµένων ατοµικοτήτων και τοποθέτησης της 

οικονοµίας ως της αξίας που αφοµοιώνει ή πολτοποιεί κάθε άλλη, συνιστά την 

ολοκληρωτική εγκατάσταση του αστικού πολιτισµού»
736

. Έτσι, οικοδοµήθηκε ένα 

σχολείο µε συγκεντρωτική οργανωτική δοµή, µε κεντρικά επιβεβληµένα 

κοινωνικοποιητικά προτάγµατα, κλειστό στην τοπική κοινωνία, µηχανοποιηµένο και 

ανίκανο να ανταποκριθεί στις αγωνίες και τις προτεραιότητές της. 

Από την διερεύνηση, λοιπόν, την οποία πραγµατοποιήσαµε προκύπτει ότι η 

διοίκηση και η οργάνωση της εκπαίδευσης στο διαµέρισµα του Λασιθίου κατά τη 

διάρκεια της ύστερης τουρκοκρατίας και της Κρητικής Πολιτείας εντάχθηκε σε 

διάφορα οργανωτικά πλαίσια που προσδιορίζονταν τόσο από τις αποφάσεις και τις 

ενέργειες της κεντρικής οθωµανικής διοίκησης αρχικά και της Κρητικής Πολιτείας 

αργότερα όσο και από τις αποφάσεις και τις ενέργειες των τοπικών δικτύων εξουσίας. Ο 

βαθµός, ο τύπος και το περιεχόµενο της οργανωτικής και διοικητικής διάρθρωσης της 

εκπαίδευσης στην συγκεκριµένη περιοχή και στην δεδοµένη χρονική περίοδο 

αντιστοιχούσε µε την ευρύτερη κοινωνική, πολιτική και οικονοµική κατάσταση και κατ’ 

επέκταση µε τις ειδικότερες δοµές εξουσίας που διέτρεχαν την δυναµική της τοπικής 

κοινωνίας. Σύµφωνα και µε τις αρχικές υποθέσεις µας, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 

οι τρόποι οργάνωσης και διοίκησης και του εκπαιδευτικού συστήµατος εξαρτώνται 

άµεσα από τον τρόπο και τη µορφή οργάνωσης της κοινωνίας και συγκρότησης του 

Εγώ, από τη µορφή οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας και γενικά από τη µορφή 

των οικονοµικών σχέσεων στην κοινωνία.  

Αρχικά και πριν αναπτυχθεί η ανθρώπινη κοινωνία εµφανίζεται η αυτοδιοίκηση 

του ανθρώπου. Με την σύσταση της κοινωνίας συνυφαίνεται η κοινωνική διοίκηση. 

Αργότερα, όπως συνέβη και στην περίοδο της Ηµιαυτονοµίας που εξετάζουµε, η 

διοίκηση ασκείται από την κοινότητα (αυτοδιοίκηση) και δεν διαχωρίζεται από την 

παραγωγή. Μετέπειτα, η διοίκηση ασκείται από ειδικά άτοµα και τείνει να αποσπαστεί 

σαν ειδική λειτουργία όπως διαπιστώσαµε ότι συνέβη κατά την περίοδο της Κρητικής 

Πολιτείας. Με την εµφάνιση της ταξικής κοινωνίας την οποία διαπίστωσε και η 

εισηγητική έκθεση του υπ’ αριθµ. 391 Νόµου «περί Οργανισµού της ∆ηµοσίας 
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Εκπαιδεύσεως»
737

, η εκπαίδευση αποκτά ταξικό χαρακτήρα µε την ίδρυση των 

Ελληνικών Σχολείων και η διοίκηση ξεχωρίζει από την παραγωγή και αυτονοµείται σε 

σηµαντικό βαθµό από την κοινωνία. 

 Όταν το κράτος είναι χαµηλά οργανωµένο, όπως συνέβη κατά την περίοδο της 

ύστερης τουρκοκρατίας, δεν µπορεί να διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο ελέγχου του 

σχολείου. Όµως, στην περίπτωση που είναι υψηλά οργανωµένο, όπως στην περίπτωση 

της Κρητικής Πολιτείας, το εκπαιδευτικό σύστηµα βρίσκεται αντιµέτωπο µε ένα 

σύνολο απαιτήσεων οι οποίες δρουν πολλές φορές ως παράγοντες υποκινητικής 

αλλαγής (µεταρρύθµισης) προκειµένου το εκπαιδευτικό σύστηµα να καλύψει τις 

παρουσιαζόµενες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου
738

. Εκείνο, άλλωστε, το οποίο 

επεχείρησε να καταδείξει και ο Τoennies και συνέχισαν µέχρι και τον Weber οι 

κοινωνικοί επιστήµονες είναι ότι η κοινωνική ενσωµάτωση δεν µπορούσε να 

περιοριστεί από ένα σηµείο και µετά στα όρια της κοινότητας, αφού υπήρχαν βασικές 

εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής οι οποίες δεν µπορούσαν να αντιµετωπιστούν στο 

πλαίσιο της κοινότητας. Πρέπει, λοιπόν, να δεχθεί κανείς ότι τόσο γι' αυτές, όσο και για 

τη διαχείριση των υποθέσεων που δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα, η κοινωνική 

ενσωµάτωση έπρεπε να µεταφερθεί, µετά την κοινότητα, στην κοινωνία και στο κράτος.  

Καταγράφηκε, έτσι, η σταδιακή συγκέντρωση της εξουσίας στην εκτελεστική 

εξουσία, στο Γενικό Συµβούλιο κατά την περίοδο της ύστερης Τουρκοκρατίας και στον 

Ύπατο Αρµοστή κατά την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας σε βάρος της Γενικής 

Συνέλευσης και της Κρητικής Βουλής και σε βάρος των ενδιάµεσων σωµάτων, 

∆ηµογεροντίες, Τµηµατικές Εφορείες κ.λ.π. Παρατηρείται, επίσης, η µετατόπιση των 

πολιτικών και οργανωτικών λειτουργιών των κοµµάτων της περιόδου προς την κρατική 

διοίκηση και τη γραφειοκρατία. Η µετατόπιση αυτή προήλθε από την εµπλοκή των 

κοµµάτων αυτών στον εκλογικό ανταγωνισµό, µε βλέψεις σε ολόκληρη την κοινωνία. 

Το κράτος σταδιακά άρχισε να αναλαµβάνει το συνολικό προγραµµατισµό των όρων 

της κοινωνικής αναπαραγωγής. Ο προγραµµατισµός αυτός εµφανίστηκε ως µια 

µεθοδευµένη οικοδόµηση, ως µια διαπραγµάτευση σχεδίων γύρω από τα οποία 

ορίστηκε και αρθρώθηκε ο πολιτικός λόγος και όχι ως αποτέλεσµα της συλλογικής 

κοινωνικής εξέλιξης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι σχεδιασµοί και οι 
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προγραµµατισµοί αποφασίζονται από τα επιτελεία διοίκησης και τα γραφειοκρατικά 

κλιµάκια που έχουν διαµορφωθεί ως άτυπα ή τυπικά δίκτυα
739

. Επιπλέον, το 

εκπαιδευτικό σύστηµα, των δύο περιόδων σαν ένα συναφές σύνολο δοµών, που είχε 

σκοπό από την µια µεριά την πνευµατική και την εθνική ανάπτυξη αρχικά και µέσα από 

αυτή την παραγωγική ανάπτυξη αργότερα (επί Κρητικής Πολιτείας) εµπεριείχε το 

στοιχείο των σχέσεων και των συγκρούσεων µεταξύ των δοµών από τις οποίες πήγαζε η 

εξέλιξή του. 

Στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας, τα Αρχεία µε τα οποία καταπιαστήκαµε για 

µια ακόµη φορά έγιναν αντικείµενο έρευνας προικίζοντάς µας αναµφίβολα µε νέα 

εµπειρικά δεδοµένα για την εκπαιδευτική οργάνωση και διοίκηση της Κρήτης και 

ιδιαίτερα της περιοχής του Λασιθίου κατά την περίοδο της ύστερης τουρκοκρατίας και 

της Κρητικής Πολιτείας. Τα δεδοµένα αυτά εµπλουτίζουν τις γνώσεις µας για το 

εκπαιδευτικό σύστηµα στις εκτός του ελληνικού κράτους ελληνικές ή ελληνόφωνες 

περιοχές της οθωµανικής αυτοκρατορίας. Επιπλέον, η γνώση που αποκτήθηκε ξεφεύγει 

από την απλή καταγραφή και περιοδολόγηση των νοµικών κειµένων ενώ παράλληλα 

χρησιµοποιεί θεωρητικές κατασκευές σε συνάρτηση µε την αρχειακή τεκµηρίωση. 

Συνεπώς, η έρευνα µας µπορεί να βοηθήσει στην εξήγηση και την έρευνα της 

συνθετότητας του οργανωτικού φαινοµένου της εκπαίδευσης στην τοπική και στην 

συνολική άρθρωσή του και στην καλύτερη κατανόηση και γνώση των µηχανισµών 

εξουσίας που ενυπάρχουν στα συστήµατα οργάνωσης και εποπτείας της εκπαίδευσης 

στην ιστορική τους διάσταση και στη συγχρονία. Σήµερα, που, στα πλαίσια της 

πολυπολιτισµικότητας, της µεταµοντέρνας κριτικής στην νεωτερικότητας, της 

αποδόµησης του ιστορικού χρόνου και της επιστροφής στις µικροαφηγήσεις που 

εξηγούν µικρούς θεσµούς
740

, καταγράφεται µια ανανέωση του θεωρητικού 

ενδιαφέροντος για την κοινότητα, την αυτοδιοίκηση και την αποκέντρωση
741

 ως 

αποτέλεσµα της αδυναµίας της κεντρικής γραφειοκρατικής διοίκησης να εµφανιστεί 

λειτουργική στο επίπεδο της καθηµερινότητας, ελπίζουµε ότι τα συµπεράσµατα της 

έρευνάς µας θα αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση της ανάδειξης των δυνατοτήτων 
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παρέµβασης στους κρατικούς µηχανισµούς για τη διαµόρφωση κριτικά σκεπτόµενων 

πολιτών καθώς και αποτελεσµατικών και δηµιουργικών συνθηκών µάθησης.  

Καθώς καταγράφεται η αναντιστοιχία του σχολείου της νεωτερικής εποχής µε τις 

σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, προσδιορίζοντας αυτό που ονοµάζουµε κοινωνική και 

παιδαγωγική κρίση του, η κοινοτική διάσταση της εκπαίδευσης επανέρχεται στο 

πλαίσιο µιας εναλλακτικής προσέγγισης της νεωτερικής κοσµοθεώρησης όπου 

αναγνωρίζεται η σηµασία των διαφορετικών ανθρώπινων αναγκών και των ηθικών, 

πολιτιστικών και οικολογικών πλαισίων στα οποία οι ανάγκες αυτές προκύπτουν. 

Ωστόσο, αυτή η αναγνώριση δεν θα µπορούσε να καταστεί δυνατή στο πλαίσιο των 

καταπιεστικών σταθερών ταυτοτήτων που προσδιόριζαν οι κοινότητες του 

παρελθόντος. Σε αντίθεση µε το νεοφιλελεύθερο µοντέλο εκπαίδευσης όπου το κράτος 

ενισχύει τον έλεγχό του στο µορφωτικό περιεχόµενο και φαινοµενικά µόνο παρέχει 

µεγάλα περιθώρια αυτονοµίας στην οργάνωση και τις µεθόδους µεταβίβασής του
742

, 

ένα αποκεντρωµένο σύστηµα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης όπου η τοπική 

κοινωνία εµπλέκεται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και εξυπηρετούνται οι 

άτυποι δεσµοί, οι οικίες σχέσεις και οι πολιτιστικές και συµβολικές διαδικασίες µεταξύ 

των ανθρώπων, µε βάση την εκπαίδευση αξιών και την εκπαίδευση για την πολιτική 

συµµετοχή, η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος και η παράλληλη 

αυτονοµία του σχολείου θεωρούνται σήµερα αυτονόητες προϋποθέσεις για να 

υπάρξουν βελτιωµένα µαθησιακά και κοινωνικά αποτελέσµατα.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΤΟΠΩΝ, ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

 

Το Γενικό Ευρετήριο περιλαµβάνει τα ονόµατα προσώπων, τόπων, πραγµάτων, 

λέξεων και φράσεων, που  ο τύπος και η σηµασία τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

Προσπαθήσαµε να είναι όσο το δυνατόν αναλυτικότερο και πληρέστερο ώστε 

να βοηθηθεί καλύτερα ο ερευνητής που θα θελήσει να αξιοποιήσει την παρούσα µελέτη 

ως πηγή ιστορίας. 

Στις ενδείξεις οι αριθµοί παραπέµπουν στις σελίδες.  

 

Althusser L. (κοινωνιολόγος): 171 

Annales: 81,91  

Derrida΄:97 

Gulhane (∆ιάταγµα): 97 

Lock: 173 

Popper: 30,82 

Taylor Frederick: 62 

Weber Max (κοινονιολόγος): 62,75,76,345,353,358 

 

Αγγελάκης Εµµ. (Τµηµ. Έφορος): 37,174,176,232,377 

Άγιος Νικόλαος (χωριό τότε): 193,194,228,237,256,303,367,371 

Αγροτικό πλεόνασµα:102 

Αίγυπτος:101 

Αλεξίου Στυλ. (βιβλιοπώλης):178 

Αλληλοδιδακτική µέθοδος (διδασκαλίας):           108,110,147,172, 

Αµβρόσιος (Αρχιµανδρίτης):144 

Ανακατασκευασµένη λογική:43 

Αναπαραγωγική λειτουργία:59,195 

Ανισότητα:54,61,70 

Αντιπροσωπευτικό σύστηµα:77,172,234 

Ανώτερο ∆ηµοτικό Σχολείο: 314,325,332 

Αξελός Κωνστ. (∆ιοικητής Λασιθίου): 127,193,199,200 

Αποκέντρωση: 24,66,67,68,69,89,180,213,360 

Αποτελεσµατικότητα: 

13,18,19,23,36,44,566,59,60,61,62,66,76,100,110,130,154,165,184,197,200,248,252,257,

263,284,285,289,298,309,310,339,346,348, 350,352,354,359, 

Αριστάρης Μιλτιάδης (∆ιοικητής Λασιθίου):149 

Αριστοτέλης:50 

Αρκαδία(Επαρχία):144,156,159,188,191 

Αρχιµανδρίτης Νικηφόρος (δάσκαλος):159 

Αστική κοινωνία:46,113,196,234 
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Αστικός µετασχηµατισµός::37 

Αστική τάξη: 42,263,275,293,294,305 

 

Βενιζέλος Ελευθέριος (∆ικηγόρος-Βουλευτής-Σύµβουλος Κρ. 

Πολιτείας):226,255,257,273,275,303,304,305,306,307,308 

Βιάνος (επαρχία): 103,144, 218 

Βιστάκης Μιχ.(συγγραφέας σχολικών εγχειριδίων): 174 

Βορεάδης Αντ. (Γυµνασιάρχης): 133,167,197,229,247,302 

Βρουχάς (χωριό):140,218,281,327 

Βρυώνης Π.(καθηγητής):196,184 

Βυβυλάκης Εµµ.:105 

 

Γεγονοτολογική ιστορία:80,81,91 

Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης:87,166,167,183,199,226,233,237,251 

Γενική ιστορία:80 

Γενική Συνέλευση:197,124,166 

Γενικό Συµβούλιο:69,358 

Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης: 191,212,236 

Γενικός Επιθεωρητής:277,284,286,300,302,309,312,318 

Γεωργιάδης Λεωνίδας (δάσκαλος):108 

Γιαµαλάκης Ν. (Βουλευτής):294 

Γιάνναρης Αντώνιος (Καθηγητής Παν/µίου-Γενικός Επιθεωρητής):309,312 

Γιαννικάκης Π. (∆ηµογέροντας): 86,204 

Γραµµατικάκης Νικ. (Νοµαρχιακός Επιθεωρητής): 269,275,280,320 

Γραµµατοδιδασκαλείο:140,242,265,279,294 

Γραφειοκρατία:24,35,51,66,69,234,285,358,366 

Γρηγόριος (Επίσκοπος Αρκαδίας): 156 

Γυµνασιακή Σχολή ή Τάξη: 147,156,176,177,198,313 

Γυµνασιακό Ζήτηµα:198,232 

Γυµνάσιο Νεάπολης: 168,177,231,236,239,243,319 

 

∆ευτεροβάθµιο (∆ηµ. Σχολείο): 168,214,243,301,317 

∆ηµάρατος:50 

∆ηµογεροντία Ηρακλείου:16, 88,116 

∆ηµογεροντία Λασιθίου: 

99,120,125,136,139,140,148,149,150,151,152,154,158,163,166,173,178,179,181,187,191,197,

205,215,245,339 

∆ηµοδιδασκαλικός Σύλλογος Λασιθίου: 320 

∆ηµοτική Εφορεία:183,208 

∆ηµοτικό Συµβούλιο:166,272 

∆ηµοτικό Σχολείο: 147,159,168,219,297,308,309,325 

∆ιδασκαλείο:171,232,250,258,287,288,295,304,316,319,326 

∆ιδασκαλικό Συνέδριο:90,203,278,279 

∆ιοικητική τυποποίηση:64,68,348 

∆ιοργανισµός ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως: 293 

∆οµολειτουργική προοπτική:73 

∆ρακάκης Αριστείδης (έφορος):164 

∆ωρόθεος (Επίσκοπος Πέτρας):107 
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Εκπαιδευτική απόφαση:57 

Εκπαιδευτική διοίκηση:352 

Εκπαιδευτική κρίση:59 

Εκπαιδευτική πολιτική:18,53,69,262 

Εκπαιδευτικό δίκτυο:31,181,182,341,342 

Εκπαιδευτικό σύστηµα: 

165,167,168,172,180,181,194,197,233,236,244,249,258,261,262,264,278,284,286,290,299,302

,323,388,341 

Εκπαιδευτικός Νόµος:166,180,196,210,213,246,249,255,304,339 

Εκσυγχρονισµός:12,81,96,163,171,234,255,263,339,343,346,355,356,396 

Έλεγχος:59,61,95,149,221,317 

Ελληνική Σχολή:108,136,137,192,216 

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως:157 

Εξετάσεις:138,143,144,146,154,184,188,189,190,195,200,208,219,221,289,290,291,292,315,3

19,325,364 

Εξουσία:13,18,23,29,32,35,42,53,54,55,56,57,58,59,60,64,65,66,67,68,69,70,76,77,81,86,105,1

08,114,116,121,125,126,129,130,131,132,133,143,146,155,165,166,168,183,201,202,210,232,

234,255,259,277,284,285,290,300,303,304,306,313,337,338,339,340,341,343,346,347,349,350

,353,354,357,366 

Επαρχιακή Εφορεία:183 

Έπαρχος:123,124 

Επισκοπή Πέτρας:133 

Επόπτης:154,315 

Εποπτικό Συµβούλιο: 331 

Έρβαρτος (παιδαγωγός):172 

Εύσηµα:153 

 

Ζαίµης  Αλέξανδρος (Ύπατος Αρµοστής): 307 

Ζαχαριάδης Νικηφόρος:138 

Ζωγραφάκης Ιωάννης (Τµηµ. Έφορος): 180,207 

 

Ηγεµονικό ∆ιάταγµα: 289,306,297,301,304,313 

 

Θεοδώρου Μαγδαληνή (Παρθεναγωγός): 227,228 

Θέρισος (χωριό):255,303,304,305,307,308 

Θεωρητική κατασκευή: 25,42,97 

Θεωρητικοποίηση:43 

 

Ιεράπετρα (πόλη-επαρχία): 108,136,156,170,188,204,218,250,306,332,363,369 

Ιεροδιδασκαλείο:304 

Ιστορική αφήγηση:83 

Ιστορική έρευνα:81,88,91 

 

Καζάδες (επαρχίες):124 

Καινούργιο Χωριό:101,102,133 

Κανέλλος Γρηγ. (βιβλιοπώλης): 175,178 

Καραντινός Μ (Σχολάρχης):250 
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Κεντρική Εκπαιδευτική Εφορεία:163 

Κοζύρης Κ. (Σύµβουλος Γεν. ∆ιοίκησης): 104 

Κοινά σχολεία:103 

Κοινωνική αναπαραγωγή:42,55,69,131,294,358 

Κοινωνική δοµή:26,31,46,53,54 

Κοινωνική πραγµατικότητα:54 

Κοινωνική στρωµάτωση:55,102 

Κοινωνικό στρώµα:55,211 

Κοκκώνης Ι. (Παιδαγωγός):110 

Κοµένιος (Παιδαγωγός):109 

Κόµµα των Μπέηδων:162 

Κονδυλάκης Νικ. (δάσκαλος):103,199 

Κονταράκης Ι. (Σχολάρχης):217 

Κορασιακή τάξη:147 

Κρητική Βουλή: 69,162,257,313,358 

Κρητική Πολιτεία: 

12,13,29,58,237,253,255,257,261,262,263,264,267,269,289,294,297,345,346,385 

Κρητικό Ζήτηµα:121,199,305,307,308 

Κριτσά (χωριό):          103,104,140,159,168,193,332 

Κωνσταντινούπολη:106,114,133,148 

Κωστής Αδοσίδης Πασάς (∆ιοικητής  

 

Λασιθίου):132,133 

Λειτουργισµός:34 

Λευκόχειρ Αβραάµ (δάσκαλος):159,164 

Λιβά (Επαρχία):123 

Λούµας (χωριό):140,160,165,239 

 

Μαθητολόγιο:144,153,201 

Μάλλες (χωριό):204,329 

Μαραγκάκης Εµµ. (Βουλευτής):302 

Μεγάλες ∆υνάµεις:105,304,305,307 

Μεγάλη Ιδέα:171 

Μεγάλη Παναγία:156 

Μελέτιος (Επίσκοπος Πέτρας):144 

Μετανεωτερικότητα:73 

Μεταρρυθµίσεις:53,64,113,115,162,211,212,234,239,277,312,341,344,358,371 

Μητροπολίτης Κρήτης:116,249,251,275,276 

Μίλατος (χωριό):160,218,239 

Μιλέτ:113,114,115,116,133 

Μίνως (εφηµερίδα):32 

Μιχελιδάκης Α. (Βουλευτής): 167,257,263,265,286 

Μοναστηριακή Συνέλευση:155 

Μοναστηριακό Ζήτηµα:118 

Μοναστηριακός Κανονισµός:119,132,134,135 

Μονή Αρετίου:394 

Μονή Θεολόγου:215 

Μονή Καρδαµούτσας:156,394 
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Μονή Κεράµου:56 

Μονή Κρεµαστών:117,156 

Μονή Περαµπέλων:156 

Μονή Τοπλού:103,117,156,161 

Μονή Φανερωµένης:156 

Μουσταφά Πασάς:101 

Μωχάµετ  Άλη:101 

Νικητάκης ∆. (Γυµνασιάρχης):275 

Νοµάρχης Λασιθίου:307 

Νοµαρχιακός Επιθεωρητής:275,279,280,284,285,346 

 

Ξανθόπουλος Κ.:157 

 

Οθωµανική Αυτοκρατορία:162,354 

Όθωνας (Βασιλιάς της Ελλάδας):146 

Οικονόµου Π. (Γενικός Επιθεωρητής): 277,293,296 

Οικουµενικό Πατριαρχείο:119 

Οργανικός Νόµος:120,126,131,131,135,162 

Οργανωτική αλλαγή:64 

Οργανωτική δοµή:60,357 

Οριζόντια διαφοροποίηση:68 

 

Παιδαγωγικό Τµήµα:265,288 

Παναγία Καρδιώτισσα:107 

Παναγία Κεραπολίτισσα:107 

Πανεπιστήµιο Αθηνών:192,296 

Πανταζόπουλος Ν.(ιστορικός):72 

Πάντος Παναγιώτης (δάσκαλος):159 

Παπαδάκης Στυλιανός (Καθηγητής): 122,178,179,258,259 

Παρθεναγωγείο:134,158,165,168,170,214,264,267,293,295,301,317 

Πεδιωτίδης ∆ηµ (Γραµµατέας Χ.∆.Λ.): 267,293,295,301,317 

Περιστερίδης Κ. (καθηγητής):200 

Πλουµιδάκης Χ. (Βουλευτής):295 

Πολυχρονίδης Εµµ. (Βουλευτής):260 

Ποτάµοι (χωριό):121,214 

Πραξεολογία:43 

Πρίγκιπας Γεώργιος (Ύπατος Αρµοστής Κρήτης):253 

Πρίνα (χωριό):159,160,165,239 

Πρωτοδικείο Λασιθίου:189 

 

Ρεσίτ Πασάς (∆ιοικητής Ηρακλείου):121 

 

Σάββας Πασάς (Γενικός ∆ιοικητής):212 

Σητεία (επαρχία):  103,136,152,155,159,161,166,170,176,184, 

188,219,227,232,306,331,332,362 

Σκουλάς Β. (Επίτροπος Παιδείας):322 

Σουλτάνος:85,112,121 

Σπιναλόγκα (νησί):26,193 
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Συγκεντρωτικό σύστηµα:24,65,67,180,270,276,278,300,303,338,344,352 

Σύµβαση Χαλέπας:12,162,163,172,185,210,221,300,301,302,304,348 

Συµβασιακή κοινωνία:71 

Συνδιδακτική µέθοδος (διδασκαλίας):171,172,173 

Συντακτική Συνέλευση:308 

Συντυχιακό:84 

Σύρος (νησί):148,175,178 

Σφακιά  (επαρχία):128,140,215,333 

Σφακιανάκης Κωνστ.(Αρχηγός επναστατών): 188,194,306 

Σχολάρχης:217,218,219,250 

Σχολικό ∆ίκτυο:92,140,164,269 

 

Τανζιµάτ:114 

Τµηµατική Εκπαιδευτική Εφορεία: 

168,174,175,177,182,186,188,192,197,199,200,201,202,206,207,215,216,219,220,222,225,226

,231,241,245,251,284,342 

Τρικούπης Χαρίλαος (Πρωθυπουργός Ελλάδας):168,171 

Τριτοβάθµιο (∆ηµ. Σχολείο):214 

 

Φαινοµενολογική περιγραφή:91,96 

Φούµης Κωνστ.(Βουλευτής):278 

Φουντουλάκης Χρόνης (ιδιώτης Σχολάρχης):215 

Φουρνή (χωριό):107,133,159 

Φωτιάδης Ιωάν. (∆ιοικητής Λασιθίου): 183,191 

 

Χάττι Χουµαγιούν: 12,85,101,112,116,117,118,119,352 

Χεκίµη Ισµάλ (∆ιοικητής Κρήτης): 183,191 

Χουµεριάκο (χωριό):136,159,201,220 

Χριστιανική Ορφανική Τράπεζα: 145,150 

 

Ψιλάκης Β. (Ιστορικός):104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


