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                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
  Η εκπαίδευση στην, υπό διαµόρφωση, αυτόνοµη πολιτειακή οντότητα της Κρήτης 
(1878-1913), πήρε µαζικά χαρακτηριστικά και συνδέθηκε, ως προς τη µορφή και το 
περιεχόµενο, µε αυτήν του Βασιλείου της Ελλάδος. Εξετάζονται πλευρές της, όπως η 
σχέση πρωτοβάθµιας  και δευτεροβάθµιας βαθµίδας, η κατάρτιση των λειτουργών 
της, το περιεχόµενο των µαθηµάτων, η χρησιµοποιούµενη γλώσσα, οι παιδονοµικές 
ρυθµίσεις. Συσχετίζονται µε τη συνολική εκπαιδευτική λειτουργία και το ρόλο που 
αυτή έχει στο κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας και τη κοινωνική αναπαραγωγή. 
Λαµβάνονται υπόψη,  η νοµοθετική και πραγµατική οικοδόµηση της εκπαίδευσης την 
εξεταζόµενη περίοδο και τα κοινωνικοπολιτικά συµβαίνοντα γύρω από αυτήν. 
 
 
Λέξεις κλειδιά : εκπαίδευση, κοινωνικός καταµερισµός εργασίας, κοινωνική 
αναπαραγωγή, πρόγραµµα µαθηµάτων, γλώσσα της εκπαίδευσης, παιδονοµικές 
ρυθµίσεις, νοµοθετήµατα, µαθησιακή αποτελεσµατικότητα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 ABSTRACT 
 
 

  The educational system, during the formation of Crete as an autonomous state 
(1878-1913) took mass characteristics and was connected as far as its form and 
content are concerned with that of the Κingdom of Greece. The aspects examined 
included the connection between primary and secondary education, teacher training, 
the syllabus, the language used, and the school children’s surveillance settings. They 
are correlated with the educational function as a whole and its role in the social 
division of labor, and social reproduction. The legislative and actual formations of the 
educational system are taken into account, during the period that we examine, and the 
social and political background.  
 
 
Key words: education, social division of labor, social reproduction, syllabus, the 
language of education, pedonomic settings, laws, learning efficiency. 
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                                                       ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
   Η εργασία που διαβάζετε, έχει µια απλή βασική δοµή. Επιχειρεί να ερµηνεύσει 
ιστορικά στοιχεία µιας περιόδου, σε µια πλευρά της κοινωνικής ζωής όπως είναι η 
εκπαίδευση,  στη Κρήτη του τέλους του 19ου αιώνα και της αρχής του 20ου.  Θα 
κατατοπίσει αρχικά τον αναγνώστη, για τα σηµαντικά γεγονότα που συνδέονται µε 
αυτήν, από το 1821 έως το 1913. Θα πληροφορήσει για τα µεθοδολογικά εργαλεία 
και τις θεωρητικές παραδοχές, στις οποίες θα στηριχθεί η ανάδειξη και η ανάλυση. 
Θα ξεκαθαρίσει ποιες όψεις της  εκπαίδευσης θα εξετάσει και σε ποια ερωτήµατα θα 
αποπειραθεί να απαντήσει. Θα παρουσιάσει τις θεωρητικές παραδοχές για τη 
κοινωνική αναπαραγωγή και το κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας και τις 
µεθόδους ανάλυσης και ερµηνείας.  
  Η εξέταση του σχολικού χρόνου θα γίνει κατά δύο τρόπους. Με τη νοµοθετική 
διάσταση και µε τη πραγµατική διάσταση, που συναποτελείται  από τα προγράµµατα, 
τα µαθήµατα και τη διάρθρωσή τους στο σχολικό έτος. Στη συνέχεια οι µέθοδοι 
διδασκαλίας, τα σχολικά βιβλία και οι παιδαγωγικές κατευθύνσεις θα αναλυθούν, στη 
βάση υπαρκτών στοιχείων και διαδικασιών, όπως οι εξετάσεις. Η 
αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης θα µετρηθεί σε σχέση µε τον αναλφαβητισµό 
και τη σχολική διείσδυση στο πληθυσµό, για να καταφανεί επιπλέον, αν είναι άξια 
λόγου διαµορφώτρια της κοινωνικής αναπαραγωγής.. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη 
παρουσίαση της παιδονοµικής διάστασης του εκπαιδευτικού µηχανισµού, µε σκοπό 
να κατανοηθεί η λειτουργική και ιδεολογική χρήση του. Η ανάλυση και ερµηνεία θα 
συµπεριλάβουν το ρόλο των εκπαιδευτικών λειτουργιών στην αναπαραγωγή και το 
κοινωνικό καταµερισµό, τη σηµασία της απουσίας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης 
και τη παρουσία µιας µορφής γεωργικής παιδείας.  
  Όλο αυτό, το επιλεγµένο ως προς τις όψεις του οικοδόµηµα, θα τεθεί σε συσχέτιση 
µε τη διαπερατότητα των βαθµίδων του, τη χρήση της σχολικής γλώσσας, τη 
µαθησιακή αποτελεσµατικότητα.  Οι ιδεολογικοί συµβολισµοί του,  οι σχολικές 
γιορτές, η κατανοµή των αποφοίτων, ο αναλφαβητισµός, θα συνδεθούν µε το 
κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας. 
  Ο τρόπος απόδοσης θεσµικών ονοµάτων θα είναι πλουραλιστικός. Π.χ σχολεία, 
εκπαίδευση, εκπαιδευτικός µηχανισµός σηµαίνουν λίγο πολύ το ίδιο πράγµα. Όταν 
πρόκειται όµως για αντιγραφή από πηγή ή εργασία, η ορθογραφία, η γλώσσα και η 
ορολογία θα αντιγράφεται επακριβώς και δεν θα αποδίδεται. 
    Ευχαριστίες οφείλω στη τριµελή συµβουλευτική επιτροπή αποτελούµενη από τους 
καθηγητές, Χουρδάκη Αντώνη, ως επιβλέπων, του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Καρρά Κωνσταντίνο του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Ελευθεράκη Θεόδωρο του Παιδαγωγικού Τµήµατος 
Προσχολικής Αγωγής, για τις διευκρινίσεις, διευθετήσεις και συµβουλές. Η ανάδειξη 
ερωτηµάτων στις πολύωρες συζητήσεις, µε τον κ. Χουρδάκη αποτέλεσε το έδαφος 
για να βλαστήσουν τα ερευνητικά ερωτήµατα της εργασίας. 
  Ακόµη οφείλω ευχαριστίες στους συµφοιτητές του µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών  
«Θεωρία και ιστορία αγωγής» του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης, ∆ελαπόρτα Μαρία, Καζαµία Λευτέρη και Νησανάκη Αποστόλη για τη 
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συµβολή τους, ώστε ο διετής χρόνος της φοίτησης, να είναι παραγωγικός και 
ευχάριστος. 
 
 
 
 Σίγουρα, σε αντίθεση µε άλλους, δεν υπάρχει καµία τοποθέτηση στην εργασία µου 
για µια παιδαγωγική της χειραφέτησης, από εκείνες που συνήθως δεν συνοδεύονται από 
µια ουσιαστική ανάλυση της φύσης της παιδαγωγικής πρακτικής και των λόγων της. 1 
 
 
 
 
      Α                                            ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Α1                             Γιατί και πως  
 
   Το ενδιαφέρον για το θέµα της εργασίας γεννήθηκε, όταν στο πλαίσιο των 
µαθηµάτων του µεταπτυχιακού κύκλου «Θεωρία και ιστορία αγωγής»,άρχισε η 
θεωρητική διερεύνηση του ιστορικά µερικού ως προς το ιστορικά όλο.  
  Η εκπαιδευτική ιστορία του Ελληνικού κόσµου, Ανδρέου (1992), εµπεριέχει την 
ιστορία της εκπαίδευσης της Κρήτης τον καιρό που τείνει να αυτονοµηθεί από την 
Οθωµανική Αυτοκρατορία και να ενωθεί µε το Βασίλειο της Ελλάδος. Με αυτήν την 
οπτική η µικροϊστορία µπορεί να διευκρινίσει όψεις της µεγάλης εκπαιδευτικής 
ιστορίας. Να αναδείξει σχέσεις και διαφοροποιήσεις µεταξύ τους, αλλά και µεταξύ 
αυτών µε τα εκπαιδευτικά ρεύµατα και δοµές του τότε ∆υτικού κόσµου. Ας µη µας 
διαφεύγει ότι αναφερόµαστε στον αιώνα του καλπάζοντος καπιταλισµού για την 
Ευρώπη. Οι διαφοροποιήσεις στην οικονοµική και κοινωνική δοµή θα αρχίσουν να 
γίνονται αντιληπτές στην  Ελλάδα στο δεύτερο µισό του ίδιου αιώνα.. Ας µην 
ξεχνάµε τη σηµασία των εθνογεννέσεων και εθνικών ολοκληρώσεων που συµβαίνουν 
την ίδια πάνω κάτω περίοδο. Ας προσεγγίσουµε τέλος το θέµα µας και µέσα από τη 
µεγάλη σηµασία που οι κοινωνίες του τέλους του 19ου και της αρχής του 20ου αιώνα  
δίνουν στην εκπαίδευση, αποδίδοντας της µείζονα κοινωνικοποιητικό και 
αναπαραγωγικό ρόλο.  
   Ένα δεύτερο ερέθισµα υπήρξε, όταν µέσα από αναγνώσεις εργασιών και βιβλίων 
για την εξεταζόµενη περίοδο ηµιαυτονοµίας και αυτονοµίας της Κρήτης (1878-1913), 
διαπιστώσαµε ορισµένες αντιφάσεις στα κοινωνικά συµβαίνοντα, που αν και 
τυγχάνουν της προσοχής ερευνητών της περιόδου, παρέχουν τη δυνατότητα 
µεγαλύτερης εµβάθυνσης. Οι συγγραφείς που στάθηκαν στη περίοδο είχαν να 
αναµετρηθούν µε το έργο της ανεύρεσης των ιστορικών πηγών, της ταξινόµησής τους 
και βεβαίως της ερµηνείας τους.  Θελήσαµε να ακολουθήσουµε την ιστορική 
ερµηνευτική και συγκριτική µέθοδο µε τη πεποίθηση του  Ράιτ Μιλλς

2, ότι πρέπει να 
κατανοούµε και όχι µόνο, αφηγηµατικά, να αναπαριστούµε. Ενώ τα στοιχεία που 
δείχνουν τη µαζικοποίηση της εκπαίδευσης, και τις δυναµικές τάσεις σχολικής 
ενσωµάτωσης χρησιµοποιούνται, ενώ το νοµοθετικό πλαίσιο παρατίθεται, για να γίνει 
κατανοητή η πορεία που διέγραψε η εκπαίδευση στη Κρήτη, το βάρος της ερµηνείας 

                                                
1
Από συνέντευξη του  Μπασίλ Μπερνστάιν,  στον Χοσέ Ροντρίγκεζ, στο Μπερνστάιν, Μπασίλ. 

:Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1991, σ.59. 
 
2 Βλέπε  το µνηµειώδες βιβλίο του  Ράιτ Μιλς: Η κοινωνιολογική φαντασία, Αθήνα, Παπαζήσης, 1985 
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πέφτει στις εκπαιδευτικές λειτουργίες, στα κοινωνικά µεγέθη, στις φανερές και 
λανθάνουσες ιδεολογικές λειτουργίες. Για όσους νοµίζουν ότι η εκπαίδευση αποτελεί 
µια αποϊδεολογικοποιηµένη διαδικασία ή ότι η ιδεολογικές ορίζουσες είναι κάτι 
ασαφές, παραθέτουµε ψήγµατα των σκληρών ιδεολογικών διαµαχών στο 
κοινοβουλευτικό ή δηµόσιο διάλογο της εποχής  που εξηγούν τούτες ή άλλες 
αποκρυσταλλώσεις.  
  ∆υο πλευρές της εκπαιδευτικής λειτουργίας είδαµε ότι είχαν ιδιαίτερη σηµασία για 
την κοινωνική αναπαραγωγή και το κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας. Α) Η 
χρήση της σχολικής γλώσσας, όχι τόσο ως ενοποιητικού στοιχείου της εθνικής 
ταυτότητας, όσο ως στοιχείου ενσωµάτωσης στη κυρίαρχη ιδεολογία και 
διαφοροποίησης στη περιορισµένη αλλά υπαρκτή ταξική κινητικότητα της περιόδου. 
Β) Οι λειτουργίες πειθάρχησης και πειθαναγκασµού,  ως στοιχείων σήµανσης και 
καταναγκασµού, για την υποβοήθηση της  κοινωνικής αναπαραγωγής, που η 
συγκεκριµένη κοινωνία επιθυµούσε να έχει από την εκπαίδευση. Για να αποφύγουµε 
το κίνδυνο µιας εκ των υστέρων (παρ)ερµηνείας, είδαµε αν τα ερευνητικά µας 
ερωτήµατα στηρίζονται σε επίδικα της εποχής, αν προκύπτουν από ιδεολογικές 
διαµάχες και θέσεις κοινωνικών υποκειµένων. Αν τέλος πάντων, αντιστοιχούν στη 
βάση και το εποικοδόµηµα της συγκεκριµένης κοινωνίας και δεν αποτελούν 
πρόσληψη από άλλη εποχή. Γι’ αυτό στις όψεις της εκπαίδευσης που αναλύουµε 
παραθέτουµε αυτούσια ή αποδίδουµε τα λεγόµενα πρωταγωνιστών ή κύριων 
εκπροσώπων απόψεων και ιδεών. 
  Μια σκέψη που κάναµε, ήταν να δοκιµάσουµε αναλυτικά εργαλεία της 
κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, στην εξεταζόµενη περίοδο, Φουκώ (2005). Μια 
προϋπόθεση όµως ήταν απαραίτητη. Να µην επηρεαστούµε από την ιδιότητα του 
κατοίκου της Κρήτης και του εκπαιδευτικού στο παρόν σχολικό δίκτυό της. Να µην 
επηρεαστούµε ώστε ξεπερνώντας γόνιµα το θαυµασµό για τις εκπαιδευτικές 
επιτεύξεις της νεοσύστατης πολιτειακής οντότητας, να την συγκρίνουµε, να την 
κρίνουµε και να την ερµηνεύσουµε. Να κρατήσουµε τη στάση  του νηφάλιου 
στοχαστή, που πίσω από τις πράξεις και παραλείψεις ατοµικών και συλλογικών 
υποκειµένων, προσπαθεί να διακρίνει κοινωνικά συµφέροντα ανταγωνιστικά µεταξύ 
τους, ευθύγραµµες ή τεθλασµένες επιδιώξεις, ρητές αναφορές και εκκωφαντικές 
αποσιωπήσεις. Τη στάση που κατανοεί για να ερµηνεύσει, που συγκρίνει για να 
διακρίνει. Που µε τη βοήθεια σύγχρονων αναλυτικών εργαλείων προσπαθεί να δει 
την εκπαιδευτική ιδεολογία και πρακτική, αποφεύγοντας το λάθος να αποτιµήσει το 
θέµα της εξεταζόµενης περιόδου µε τα µάτια του παρόντος. ∆ηµαράς (1985, 2007, 
2013).  
  Σύγχρονοι επιστήµονες έχουν εµβαθύνει µε αναλυτικά εργαλεία στη κατανόηση του 
ιστορικού παρελθόντος. Μας εξοπλίζουν µε τα εργαλεία κατανόησης του δυναµικού 
κοινωνικού θεσµού της εκπαίδευσης, στα νεωτερικά χρόνια. Μας δίνουν τη 
δυνατότητα να κατανοήσουµε, γιατί αυτό έγινε έτσι και το άλλο αλλιώς, γιατί 
φαινόµενα της εξεταζόµενης περιόδου, όπως το αστρικό φως των κατεστραµµένων 
αστέρων, υπάρχουν ακόµα στη σύγχρονη εκπαίδευση. 
  Οι όψεις της εκπαίδευσης που θα εξετάσουµε αφορούν στην ελληνόφωνη και 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Το κοµµάτι της µουσουλµανικής εκπαίδευσης είναι 
εφαπτόµενο αλλά απαιτεί άλλου τύπου µεθοδολογικές προσεγγίσεις και πιθανόν, 
ερµηνευτικές απαντήσεις σε άλλα ερωτήµατα. Ένας ακόµα περιορισµός είναι η 
πρωτοκαθεδρία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην ανάλυση µας. Ο λόγος είναι ότι 
είναι µακράν µαζικότερη και απασχολεί περισσότερο το δηµόσιο διάλογο και τις 
διαµάχες της εποχής. 
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     Α2                                  Σκοπός  της µελέτης 
 
    Επιδίωξη της διπλωµατικής εργασίας, είναι να αναδείξει το κοινωνικό ρόλο της 
εκπαίδευσης στην εξεταζόµενη περίοδο, επικεντρώνοντας στη διάσταση της 
κοινωνικής αναπαραγωγής,Meillassoux (1993) και του καταµερισµού της εργασίας. 
Μια δεύτερη επιδίωξη είναι να εξερευνήσει, µέσα από τα αναλυτικά προγράµµατα 
και τα κύρια νοµοθετήµατα, το βαθµό συµµετοχής της στην διάχυση της κυρίαρχης 
ιδεολογίας. Η εργασία τέλος θα εξετάσει τη λειτουργία της γλώσσας και της 
παιδονοµίας στην εκπαίδευση. 
     Ερευνητικά ερωτήµατα στα οποία θα επικεντρωθούµε είναι:  
  Α. Ποια είναι η πραγµατική διάσταση και το περιεχόµενο του σχολικού χρόνου; Θα 
εξετάσουµε τις µεθόδους διδασκαλίας.  Όσα διαφαίνονται για την εκπαίδευση των 
µαθητών αλλά και των δασκάλων είναι επαρκή ή µήπως πρέπει να αναζητηθούν 
τεκµήρια των µεθόδων που πραγµατικά εφαρµόζονταν; Μήπως πρέπει να εντάξουµε 
στη προσπάθεια ερµηνείας, στοιχεία από το δηµόσιο λόγο της εποχής ; 
   Β. Για τον Μπερνστάιν (1991) τα σχολικά βιβλία αποτυπώνουν την «έγκυρη 
γνώση». Από ποιους γράφονται, από ποιους εγκρίνονται και ποια είναι η κατεύθυνση 
του περιεχοµένου τους. Οι ενδοσχολικές εξετάσεις επικυρώνουν την «έγκυρη 
γνώση». Πως γίνονται, πότε γίνονται και ποια λειτουργία επιτελούν; Γιατί τα 
αναλυτικά προγράµµατα όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, αλλά κυρίως της µέσης 
βρίθουν γλωσσικών µαθηµάτων και µάλιστα νεκρών γλωσσών.  
  Γ. Γιατί ένας κοινωνικός σχηµατισµός που επί έναν σχεδόν αιώνα επιζητεί εθνική 
χειραφέτηση και ολοκλήρωση, δεν εντάσσει µια ελάχιστη επαγγελµατική εκπαίδευση 
στις εκπαιδευτικές λειτουργίες; Ο καταµερισµός εργασίας τη περίοδο αυτή δεν 
απαιτεί κάτι τέτοιο; 

  ∆. Κάτω από αυτό το πρίσµα ανάλυσης µπορούµε άραγε να διακρίνουµε τη σχέση 
της κοινωνικής αναπαραγωγής, µε το σχολείο; ∆ιακρίνεται µια θεµελιώδης αντίφαση 
ανάµεσα στην υποχρεωτικότητα και χωρίς καταβολή σηµαντικών διδάκτρων από τη 
µια και στη πυραµιδωτή δοµή του εκπαιδευτικού οικοδοµήµατος από τη άλλη. 
Τσουκαλάς (1979). Πλατιά βάση µε τη πρωτοβάθµια βαθµίδα να εκπαιδεύει δέκα 
φορές περισσότερους µαθητές σε σχέση µε τη κορυφή της πυραµίδας που αντιστοιχεί 
στη µέση ανώτερη βαθµίδα. Μπορούµε να εντοπίσουµε στους αριθµούς αποφοίτων 
από τις τρεις εκπαιδευτικές βαθµίδες στοιχεία, ταξικής καθήλωσης ή ταξικής 
κινητικότητας; Μήπως το ίδιο το αναλυτικό πρόγραµµα αντανακλά έναν εκ των 
προτέρων προορισµό; Μηδενική εξειδίκευση,  εισαγωγή στις νεόδµητες 
καπιταλιστικές σχέσεις και  συµβολή στην εθνική ολοκλήρωση υπό τη διεύθυνση της 
αστικής τάξης;  

 
 E. Πως και γιατί µια εκπαιδευτική προσπάθεια, που γίνεται υπόθεση πρώτης 
γραµµής για τη πολιτεία και τη κοινωνία και χτίζεται µε δύο θεµελιακά στοιχεία, την 
υποχρεωτική και  δωρεάν πρόσβαση, οικοδοµείται σε σχήµα χωνιού. Το στόµιο του 
χωνιού από όπου εξέρχονται πάρα πολύ λίγοι από όσους εισέρχονται είναι η µέση ή 
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δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Μήπως  η εκπαίδευση στη Κρητική Πολιτεία δοµείται µε 
πρόθεση να αναπαράγει τον υπάρχοντα κοινωνικό καταµερισµό εργασίας;   
     ΣΤ.   Γιατί οι κανονιστικές διατάξεις σωφρονιστικού και παιδονοµικού χαρακτήρα 
παίρνουν µια τόσο µεγάλη έκταση και συγκεντρώνουν ένα τέτοιο ενδιαφέρον; 
Σολοµών (1992)  
 
     Έννοιες που θα αποτελέσουν στοιχεία διαπραγµάτευσης, είναι η εθνική ιδεολογική 
συνοχή, η λειτουργία του σχολείου ως ιδεολογικού µηχανισµού του κράτους,  ο 
ρόλος του στη κοινωνική αναπαραγωγή, η διείσδυση του σχολικού δικτύου, η εθνική 
ταυτότητα  και ο γλωσσικός κώδικας. Η  ανάλυση αυτών των  εννοιών θα γίνει 
παράλληλα µε τη παρουσίαση και επεξεργασία ιστορικών στοιχείων για την 
εξεταζόµενη περίοδο.   
   Πλήθος εργασιών και βιβλίων επικεντρωµένων στην εκπαίδευση της Κρητικής 
Πολιτείας, αναπαριστά τον ιστορικό χρόνο και συλλέγει πολύτιµες πληροφορίες για 
κύριες αλλά και επιµέρους πλευρές. Έχει στηριχθεί στη µελέτη αρχείων και 
τεκµηρίων στο πλαίσιο µελέτης της τοπικής ιστορίας και µικροϊστορίας. Μαζί µε τη 
µελέτη της Μουσουλµανικής εκπαίδευσης που προσκρούει στην αδυναµία 
πρόσβασης σε σχετικά αρχεία, η από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης 
µελέτη αυτής της εκπαιδευτικής περιόδου, θεωρούµε ότι προσφέρει στοιχεία 
µεγαλύτερης εξέτασης και εµβάθυνσης. Σχετικές εργασίες οι οποίες αποτελούν τη 
βάση στήριξης και άντλησης στοιχείων, έχουν κάνει οι: Ανδρουλάκης(1990), 
∆ετοράκης(1990), Κασσιµάτης (1953), Στρατιδάκης (2018), Μαµάκης (2010), 
Μακράκης (2013), Χουρδάκης (2010), (2011), (2012). Από αυτές τις εργασίες και 
κυρίως από τις εργασίες του Χουρδάκη, θα αντλήσουµε στοιχεία από τις 
δηµοσιευµένες πηγές. Το υλικό των πηγών µας, δηλαδή είναι δευτερογενές, 
επιλεγµένο από το, σηµαντικό ποσοτικά και ποιοτικά, δηµοσιευµένο.  
   Η εργασία θα αναζητήσει ερµηνείες χρησιµοποιώντας κοινωνιολογικά εργαλεία για 
τη µελέτη των ιστορικών τεκµηρίων. Θα διαλεγεί µε ιστοριογραφικό υλικό, ερµηνείες 
και αναλύσεις. Η συγκριτική ανάλυση επιµέρους στατιστικών δεδοµένων θα στηρίξει 
ή όχι,  τη διερεύνηση υποθέσεων και η χρήση αναλυτικών εργαλείων θα προσπαθήσει 
να ερµηνεύσει.  Η εννοιολόγηση της εξεταζόµενης  περιόδου, είναι πιστεύουµε µια 
συµβολή στις προσπάθειες που έχουν γίνει.  Βρίσκεται στο δρόµο των εργασιών που 
προχωράνε το προβληµατισµό, για τη σχέση της ιστορικότητας της εκπαίδευσης µε 
τα  κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισµικά συγκείµενα.  
  Υπάρχουν πλευρές της εκπαίδευσης στις οποίες θα επικεντρωθούµε και άλλες τις 
οποίες δεν θα εξετάσουµε καθόλου. Η εκπαίδευση στη Κρήτη από το 1869 έως το 
1913 µε έναν λειτουργικό ορισµό θα µπορούσε να ιδωθεί ως αναπτυσσόµενη, 
τροφοδοτούµενη, επηρεαζόµενη και αδρανοποιούµενη, Χουρδάκης (2010). Ο 
σχολικός χρόνος  ακολουθεί τις γενικότερες τάσεις. Τα διδασκόµενα µαθήµατα, είναι 
αρκετά και έγιναν συζητήσεις για περισσότερα. Παρά το εύρος της περιόδου και 
κυρίως την ταχύτητα αλλαγής, βλέπουµε ένα στάσιµο περιεχόµενο στα σχολικά 
µαθήµατα.   Τα ωρολόγια προγράµµατα και η αναλογία συµµετοχής των µαθηµάτων 
στον συνολικό διδακτικό  χρόνο, δείχνουν ιδεολογικούς προσανατολισµούς και 
επιλογές, αποκλείοντας άλλες. 
  Τα βασικά εκπαιδευτικά νοµοθετήµατα από τη περίοδο της ηµιαυτονοµίας µέχρι την 
ένωση, ήταν εκτενή και λεπτοµερειακά. Ο σκελετός των νοµοθετηµάτων µπορεί να 
καταδείξει τους κύριους προσανατολισµούς της εκπαίδευσης την εξεταζόµενη 
περίοδο.  
  Παρά το νοµοθετικό πλαίσιο και το επίσηµο αναλυτικό πρόγραµµα, γνωρίζει 
αδιάσειστα η Παιδαγωγική, ότι λειτουργεί ένα «κρυφό ή άτυπο αναλυτικό 
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πρόγραµµα».Υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν κάτι τέτοιο και για την 
εξεταζόµενη περίοδο. Πόσο µακρινή είναι η εξεταζόµενη εκπαίδευση σε σχέση µε τη 
σηµερινή;  
  Η διαπερατότητα των εκπαιδευτικών βαθµίδων θα µας απασχολήσει. Υπήρχε 
δυνατότητα  πρόσβασης από µια βαθµίδα εκπαίδευσης σε µια ανώτερη. Γιατί δεν 
προβλέπεται επαγγελµατική εκπαίδευση, όπως συνέβαινε την ίδια περίοδο στις 
βιοµηχανικές ευρωπαϊκές χώρες; Οι νοµοθετικές προσπάθειες και τα πραγµατικά 
γεγονότα, γύρω από την γεωργική διάσταση της  εκπαίδευσης αξίζουν τη προσοχή 
µας.  
  Ο αναπαραγωγικός ρόλος της εκπαίδευσης έχει ιδιαιτερότητες στη περίπτωσή µας. 
H δηµιουργία του εθνικού κράτους απέδωσε στην εκπαίδευση ρόλο 
κοινωνικοποιητικό. Η εκπαίδευση είναι µαζική, λεπτοµερειακή και πρωτίστως 
ιδεολογική. Αποτελεί µηχανισµό αφοµοίωσης και συναίνεσης. Επιβεβαιώνονται 
τέτοια στοιχεία στην εξεταζόµενη περίοδο;  
  Τη συγκεκριµένη εποχή υπάρχει ένας συγκεκριµένος κοινωνικός καταµερισµός 
εργασίας. Θα εξετάσουµε τη σχέση της εκπαίδευσης µε αυτόν, στη βάση 
πραγµατικών στατιστικών στοιχείων. Βέβαια δεν έχουµε τα δεδοµένα για εκτενείς 
συγκρίσεις, αλλά έχουµε στοιχεία µε τα οποία µπορούµε να µελετήσουµε µια 
περίπτωση. 
  Έχουµε να δούµε κάτι ιδιαίτερο για τη  σηµασία της γλώσσας στην εκπαίδευση. Η 
γλώσσα της εκπαίδευσης δεν έχει µια ουδέτερη λειτουργία. Το καθαρεύον γλωσσικό 
ιδίωµα της νέα ελληνικής γλώσσας, είχε τη δική του ιστορικότητα, τη δική του σχέση 
µε τις διαδικασίες εθνικής οµογενοποίησης και ολοκλήρωσης, Κουµπουρλής (2012), 
Βουρή (1992). Είχε τη δική του συµµετοχή στο τρόπο που αναπαράγεται µια σχέση 
µε το πραγµατικό και φαντασιακό παρελθόν, των πληθυσµών που από Ρωµιοί 
αυτοπροσδιορίζονται Έλληνες. Που ως Κρήτες «εισέρχονται» στην Ελλάδα. 
  Η µαθησιακή αποτελεσµατικότητα και η κριτική στο σχολείο, δεν µπορούν παρά να 
τύχουν µελέτης. Υπάρχει αποτελεσµατικότητα στην εκπαίδευση της περιόδου σε 
σχέση µε τους διακηρυγµένους στόχους της ; Υπάρχει δηµόσιος λόγος και κριτική; 

  Μια σχολική γιορτή και µια εκδροµή θα µας δώσουν αφορµή για ανάλυση των 
ιδεολογικών εγχαράξεων. Οι σχολικές γιορτές δεν είναι µαθήµατα, αλλά 
υπερµαθήµατα. Συµπυκνώνουν  τους κύριους  σκοπούς και τους αποδίδουν 
αναπλαστικά, παραστατικά και γι’αυτό δηµιουργούν ισχυρή πνευµατική εγχάραξη, 
∆ρακάκης (2015).   

      Συµπερασµατικά, ανάµεσα σε πολλά στοιχεία που περιγράφουν και ερµηνεύουν, 
την εκπαίδευση στη Κρήτη του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου θα 
αναλύσουµε, αναδείξουµε και ερµηνεύσουµε εκείνα που σχετίζονται µε την 
κοινωνική αναπαραγωγή και το καταµερισµό της εργασίας. Τα δηµοσιευµένα 
ιστορικά τεκµήρια θα τεθούν στην επεξεργασία της συγκριτικής ερµηνευτικής 
µεθόδου ανάλυσης. Σε κάποιες περιπτώσεις, ποσοτικά στοιχεία θα ερµηνευτούν µε 
σκοπό να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν ερευνητικές υποθέσεις. Η χρήση τους θα 
είναι υποβοηθητική στη κατανόηση της κοινωνικής δυναµικής και των συγκείµενων. 
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Α3                Η κοινωνική αναπαραγωγή στις  κοινωνίες και η εκπαίδευση 

 

   Η κοινωνική αναπαραγωγή ως αναλυτικός όρος είναι ανάγκη να διευκρινισθεί, να 
τεθεί στην ιστορική της διάσταση, για να µπορέσουν στη συνέχεια να γίνουν 
κατανοητά τα ιστορικά δεδοµένα της εξεταζόµενης περιόδου και η σχέση τους µε τις 
εκπαιδευτικές λειτουργίες.  Ο Μελανσώ (1983 : 35-50) κάνει εκτενή περιοδολόγηση 
της  κοινωνικής αναπαραγωγής. Θεωρούµε χρήσιµη τη συµπυκνωµένη αναφορά σε 
αυτές τις περιόδους. «Αντίθετα από τις παραπάνω κοινωνίες (οικιακή και κυνηγετική) 
που είναι οµοιογενείς, µε την έννοια ότι οι συνιστώσες τους είναι δοµικά όµοιες και ότι 
δεν διατηρούν µεταξύ τους σχέσεις κυριαρχίας ή υποταγής, οι ταξικές κοινωνίες είναι 
ιεραρχηµένες και η αναπαραγωγή τους γίνεται µε την αλληλοεπίδραση των κοινωνικών 
συνιστωσών τους. Οι τάξεις συνδέονται µεταξύ τους µε µια οργανική σχέση παραγωγής, 
όπου η µια ασκεί την κυριαρχία της στις άλλες, χάρη στον έλεγχο που έχει πάνω σ’ ένα 
υλικό ή ανθρώπινο µέσο παραγωγής ή αναπαραγωγής. ∆εν υπάρχει εποµένως οµολογία 
µεταξύ των κοινωνικών τάξεων. Η άρχουσα τάξη επενεργεί πάνω στην ίδια της την 
αναπαραγωγή αλλά επίσης, και κυρίως, πάνω στην αναπαραγωγή της κοινωνίας στο 
σύνολό της.» 3  Η κοινωνική αναπαραγωγή ήταν διαφορετική σε διαφορετικούς, 
ιστορικά, τύπους κοινωνιών. Είναι διαφωτιστικό ακολουθώντας την ανάλυση, να 
δούµε πως συνέβαινε η κοινωνική αναπαραγωγή στην εξεταζόµενη περίοδο και τη 
σχέση της, αν είχε, µε την εκπαίδευση.   

 Για τον Τσουκαλά (1979) ο ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα 
κατά την πρώτη περίοδο της ανεξάρτητης ύπαρξής της είναι ιδιαίτερος, αφού 
αντιστοιχεί σε έναν ιδιόµορφο κοινωνικό σχηµατισµό. Σηµειώνει ο Λάσκος (2006) 
για την ανάλυση στο «Εξάρτηση και αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των 
εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλάδα (1830-1922)». «Στη διάρκεια αυτών των 
χρόνων, ο ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός καθορίζεται, στην κίνηση και στα 
βασικά του χαρακτηριστικά, από την καίρια διεθνή παρουσία του παροικιακού 
ελληνισµού. Η ύπαρξη µιας αστικής τάξης στις παροικίες κατά πολύ ισχυρότερης από 
την «ιθαγενή» αντίστοιχη, που δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, 
διαµορφώνει τις συνθήκες µιας ταξικής διαφοροποίησης στην Ελλάδα που έχει ως 
κεντρικό άξονα την σχέση µε τον κρατικό τοµέα. Στην πραγµατικότητα, αστική τάξη 
που να κινητοποιείται παραγωγικά στο εσωτερικό της χώρας ελάχιστα υφίσταται. 
Παρόµοια ελάχιστο είναι και το κοινωνικό βάρος της εργατικής τάξης των πόλεων. Για 
όλο αυτό το διάστηµα, λοιπόν, στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας ο θεµελιώδης 
διαχωρισµός είναι αυτός που αντιπαρατάσσει µια εκτεταµένη ανεξάρτητη αγροτιά, από 
την οποία παράγεται το κατά πολύ µεγαλύτερο τµήµα του προϊόντος στο εσωτερικό της 
χώρας»4.  

  Ο Τσουκαλάς στη κοινωνική χαρτογράφηση, διακρίνει έναν κοινωνικό σχηµατισµό 
µε προκαπιταλιστική ή πρώιµη καπιταλιστική δοµή. Αναφέρεται σε µια «αστική» 
τάξη, η οποία ελέγχοντας τον κρατικό µηχανισµό µπορεί να ιδιοποιείται σηµαντικό 
µέρος αυτού του παραγόµενου «πλούτου». Το σχήµα αυτό ταιριάζει στη Κρήτη εκτός 

                                                
3  Η έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής όχι µε φυσικούς αλλά µε κοινωνικούς όρους. Αποτελεί µια 
έννοια που αναπτύσσεται στο σχετικό κεφάλαιο Εκπαίδευση και  κοινωνική αναπαραγωγή. 
 
4 Σε µια απόπειρα αποτύπωσης της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συµπυκνώνει την 
εκτενή ανάλυση του Τσουκαλά. Την ερµηνεύει και την κρίνει. 
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από ένα σηµαντικό σηµείο. ∆εν υπήρξε εισροή παροικιακών κεφαλαίων και η άµεση 
επιρροή του παροικιακού ελληνισµού σε αυτήν, ήταν ασήµαντη. 

 Ο Λάσκος συνοψίζει την ανάλυση του Τσουκαλά. «Στις συνθήκες αυτές, η Ελλάδα 
εµφανίζεται ως ένας κοινωνικός σχηµατισµός που χαρακτηρίζεται από το γεγονός πως 
καινούργιες «θέσεις» που ανοίγονται σε µαζική κλίµακα είναι θέσεις µη παραγωγικές 
και σε άµεση σχέση µε τον κρατικό µηχανισµό. Για έναν ολόκληρο αιώνα τα µη 
παραγωγικά αστικά στρώµατα απλώνονται µε εξαιρετικά γοργό ρυθµό προσφέροντας 
δυνατότητες σηµαντικής ανοδικής κινητικότητας σε διαγενεακή βάση για τους γόνους 
της µικρής και της µεσαίας ανεξάρτητης αγροτιάς. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα, η 
βιοµηχανική αστική τάξη στο εσωτερικό του κράτους αποτελεί µια ασήµαντη 
κοινωνική µερίδα, το ίδιο συνεπώς και το προλεταριάτο που της αναλογεί…Οι σχέσεις 
αυτές, φυσικά, <εντάσσονται στην πολύ ευρύτερη διαδικασία αποικιοκρατικής και 
ιµπεριαλιστικής επέκτασης των εκβιοµηχανισµένων κοινωνικών σχηµατισµών του 
καπιταλιστικού κέντρου>  των οποίων επίκουρος και άµεσος συνεργός κατά τη 
διάρκεια του 19ου αι. και των αρχών του 20ου υπήρξε η ελληνική παροικιακή αστική 
τάξη.»   

  Στο αναλυτικό σχήµα του Τσουκαλά, µπορούµε να δούµε ότι η δοµή του ελληνικού 
κοινωνικού σχηµατισµού για τον πρώτο αιώνα ύπαρξης του Ελληνικού κράτους,  
επέβαλε ένα σύστηµα, όπου η αγροτική περιφέρεια παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητη. Ο 
ρυθµός αστικοποίησης –ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρωτεύουσα- υπήρξε εξαιρετικά 
ταχύς. ∆ηµιούργησε έναν εντυπωσιακά µεγάλο µη παραγωγικό αστικό πληθυσµό. 
Αυτά τα διαρκώς διευρυνόµενα αστικά στρώµατα δεν µπορούσαν να προκύψουν µε 
απλή αναπαραγωγή των ήδη υπαρχόντων. Η αναπαραγωγή τους γινόταν µε 
περιορισµένη αλλά συνεχή κοινωνική κινητικότητα. Σε όλο και µεγαλύτερο βαθµό, 
επιτρεπόταν στους γόνους των αγροτικών στρωµάτων να µετατρέπονται σε 
µικροαστούς,  πράγµα που υπήρξε µια από τις µεγαλύτερες ιδιοτυπίες του ελληνικού 
κοινωνικού σχηµατισµού. «Ο Τσουκαλάς αφιερώνει στην ανάλυση του ελληνικού 
κοινωνικού σχηµατισµού -µε έµφαση στα δοµικά του χαρακτηριστικά- περισσότερο 
από το µισό του βιβλίου του, ακολουθώντας τη µαρξιστική µέθοδο σύνδεσης του 
ερευνούµενου θέµατος µε τα ευρύτερα κοινωνικά συγκείµενα στα οποία εντάσσεται 
και, κυρίως, την ταξική δοµή . Έτσι, είναι απολύτως εύλογο πως το δεύτερο µέρος του 
έργου του τιτλοφορείται ως,< Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή του 
συστήµατος>, ενώ από τις εισαγωγικές ήδη πρώτες γραµµές εξηγείται πως το βασικό 
ζήτηµα είναι <η εξέταση των µηχανισµών γύρω από τους οποίους γίνεται ο 
καταµερισµός των κοινωνικών φορέων µε βάση το πρότυπο του δοµικού 
προσδιορισµού των τάξεων που περιγράψαµε [και] το πρόβληµα αυτό, που 
εµπεριέχεται στον προσδιορισµό οποιουδήποτε φαινοµένου κοινωνικής κινητικότητας, 
περνάει αναγκαστικά από µια πολύ πιο προωθηµένη ανάλυση των ιδεολογικών 
µηχανισµών της αναπαραγωγής>»5  

  Η κοινωνική αναπαραγωγή, λοιπόν σε µια µη ανεπτυγµένη καπιταλιστική   
κοινωνία, είναι ζητούµενο στην ανάλυσή µας. Επιχειρούµε να δούµε τη σύνδεση της 
µε τη πλευρά εκείνη της νεωτερικότητας, που συγκροτεί η εκπαίδευση. Με την 
ιδιοµορφία του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού και την ιδιοµορφία της 
δηµιουργίας της ελληνικής εκπαίδευσης, ως γεννήµατος κυρίως του παροικιακού 
ελληνισµού, έχει καταπιαστεί ο Τσουκαλάς(1979) και τα συµπεράσµατα και τη 

                                                
5  Ο Λάσκος επιχειρεί να δει συνολικά τη κοινωνιολογία της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κάνοντας 
κριτική αποτίµηση του συνόλου των εργασιών και βιβλίων. Η σηµασία του για τη παρούσα εργασία, 
βρίσκεται στο δευτερογενή χαρακτήρα της ανάλυσής του. 
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µέθοδο του ενστερνιζόµαστε κριτικά. Το αναλυτικό του σχήµα µπαίνει σε δοκιµασία 
στη περίπτωση της Κρήτης για δύο λόγους. Οι προκαπιταλιστικές παραγωγικές 
σχέσεις είναι έντονες και προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη κοινωνική σύνθεση της 
εποχής. Παροικιακά κεφάλαια δεν εισέρευσαν και η οικοδόµηση της εκπαίδευσης 
ακολούθησε άλλη πορεία. Οι δυό αυτές ιδιοµορφίες είναι απότοκες της όψιµης 
ενσωµάτωσης της Κρήτης στον Ελλαδικό κορµό και της –λόγω ίσως γεωγραφικής 
αποµόνωσης- απουσίας πλούσιας παροικιακής παρουσίας συνδεόµενης µε αυτήν. 

 

 

 

 

 

 Α4                      Ο κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας  

 

  Μια ακόµα αναγκαία αποσαφήνιση πρέπει να γίνει για τον όρο καταµερισµός 
εργασίας. Το Φιλοσοφικό εγκυκλοπαιδικό λεξικό των Ιλίτσεφ- Φεντοσέγιεφ (1985) 
σηµειώνει. Ο  «…καταµερισµός εργασίας, χρησιµοποιείται στις κοινωνικές επιστήµες 
µε διαφορετικές σηµασίες. Ο κοινωνικός καταµερισµός εργασίας υποδηλώνει ότι στο 
σύνολο της κοινωνίας έχουν διαφοροποιηθεί και συνυπάρχουν διάφορες κοινωνικές 
λειτουργίες και δραστηριότητες τις οποίες αναπτύσσουν συγκεκριµένες οµάδες 
ανθρώπων (επαγγελµατικός καταµερισµός εργασίας, καταµερισµός απασχολήσεων, 
ειδίκευση) και. ότι πάνω σ' αυτή τη βάση έχουν ξεχωριστεί οι διάφορες σφαίρες 
απασχόλησης (βιοµηχανία, αγροτική οικονοµία, επιστήµη, εκπαίδευση, στρατός, 
διοίκηση κ.λπ.) Ο τεχνικός καταµερισµός εργασίας υποδηλώνει τον τεµαχισµό ενός 
συγκεκριµένου είδους εργασίας σε επιµέρους λειτουργίες και ενέργειες που εκτελούνται 
από διάφορα άτοµα στα πλαίσια ενός εργαστηρίου (µανιφακτούρας), εργοστασίου, ή 
κάποιας οργάνωσης. Ανάµεσα στον κοινωνικό και τον τεχνικό καταµερισµό εργασίας 
υπάρχει αλληλοσύνδεση, µολονότι διαφέρουν και ως προς την προέλευση και ως προς 
το χαρακτήρα…Ο καταµερισµός της εργασίας εκφράζεται στην αλληλεξάρτηση και στην 
ανταλλαγή δραστηριοτήτων ανάµεσα στους ανθρώπους. Στην πορεία της ιστορικής 
ανάπτυξης, ο καταµερισµός εργασίας παίρνει διάφορες µορφές, ανάλογα µε το επίπεδο 
των παραγωγικών δυνάµεων και των σχέσεων παραγωγής, δηµιουργεί την ανάγκη 
συνεταιρισµού και συντονισµού των δραστηριοτήτων, συνδέεται στενά µε την 
κοινωνική δράση, ασκεί σηµαντική επίδραση στην ανάπτυξη του ατόµου». Ο 
καταµερισµός εργασίας γίνεται συνθετότερος όσο αυξάνει η παραγωγική βάση και 
εµπλουτίζονται οι παραγωγικές σχέσεις. Νέα επαγγέλµατα, δραστηριότητες και 
ασχολίες γεννιούνται καθώς άλλα πεθαίνουν και αντικαθίστανται.  

   Συνεχίζει το Φιλοσοφικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό : «Οι αρχαίοι στοχαστές (Πλάτων, 
Ξενοφών κ.ά.) εκτιµούν ιδιαίτερα τα πλεονεκτήµατα που έχει για την κοινωνία, στο 
σύνολο της, ο καταµερισµός της εργασίας (τα εµπορεύµατα κατασκευάζονται καλύτερα, 
οι άνθρωποι µπορούν να διαλέξουν τον τοµέα δραστηριότητας τους ανάλογα µε τις 
κλίσεις τους). Ο Πλάτων θεωρούσε τον καταµερισµό της εργασίας ως τη βάση της 
κατάταξης της κοινωνίας σε στρώµατα και την κύρια αρχή της ιεραρχικής δόµησης του 
κράτους. Οι οξείες αντιθέσεις της ανάπτυξης του καταµερισµού της εργασίας στις 
συνθήκες του καπιταλισµού έχουν την αντανάκλαση τους στην αστική ιδεολογία»..  
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  Η έννοια του καταµερισµού της εργασίας έγινε αντικείµενο ανάλυσης και 
στοχασµού στην ευρωπαϊκή σκέψη του 18ου και 19ου αιώνα. «Ο Α. Σµιθ (σ' αυτόν 
ανήκει και ο όρος <καταµερισµός της εργασίας>) αρχίζει το βιβλίο του < Έρευνα για 
τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των λαών> µε µια αποθέωση του καταµερισµού της 
εργασίας ο οποίος οδηγεί στη <µέγιστη πρόοδο> των παραγωγικών δυνάµεων, της 
επιδεξιότητας και της νοηµοσύνης του εργαζόµενου, αλλά στο τέλος καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι ο καταµερισµός της εργασίας µετατρέπει τον εργαζόµενο σε ένα 
περιορισµένο ον. Ο Σίλλερ, από τη σκοπιά του ροµαντισµού, επέκρινε τον 
κεφαλαιοκρατικο καταµερισµό της εργασίας… Από τα µέσα του 19ου αι. στην αστική 
ιδεολογία κυριαρχεί η υπεράσπιση του καταµερισµού της εργασίας, ο οποίος θεωρείται 
κύριος παράγοντας της ανάπτυξης της κοινωνίας, βάση των κοινωνικών σχέσεων, της 
κοινωνικής δοµής, της ανάπτυξης των ποικίλων ικανοτήτων του ανθρώπου, ενώ οι 
αρνητικές του συνέπειες θεωρούνται ως αναπόφευκτο τίµηµα της προόδου (Κοντ, 
Σπένσερ, Ντυρκχάιµ). Στο δεύτερο µισό του 19ου αι. - αρχές του 20ού αι. συνεχίζεται η 
αυστηρή κριτική της εξειδίκευσης (Ζίµµελ κ.ά.). Στενά συνδεµένες µε τη µελέτη του 
καταµερισµού της εργασίας είναι κι οι θεωρίες του ορθολογισµού και της 
γραφειοκρατίας του Μ. Βέµπερ…Η ανάπτυξη των παραπάνω διαδικασιών στον 
καπιταλισµό, προκάλεσε την πολυπλοκότητα της κοινωνικής δοµής…Η αύξηση της 
σηµασίας της εκπαίδευσης και της ειδίκευσης καθώς και η συνύπαρξη σφαιρών και 
κλάδων µε διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης, οδηγούν στην εµφάνιση νέων, 
συµπληρωµατικών µορφών σταθεροποίησης της θέσης των διαφόρων τάξεων και 
κοινωνικών οµάδων…» 

  Για τον Αλτουσέρ (1977:69-121) η αναπαραγωγή της «εργατικής δύναµης», δηλαδή 
των εργαζόµενων στη παραγωγή, πέραν των υλικών όρων ( τροφή, ένδυση κτλ) 
απαιτεί µια ποικιλόµορφη ειδίκευση, λόγω των απαιτήσεων του κοινωνικοτεχνικού 
καταµερισµού εργασίας, στους καπιταλιστικούς κοινωνικούς σχηµατισµούς.6 Η 
ειδίκευση αυτή στις δουλοκτητικές και φεουδαρχικές κοινωνίες  δινόταν ως µαθητεία 
στη παραγωγή. Στους κεφαλαιοκρατικούς σχηµατισµούς τείνει να πραγµατοποιείται 
κυρίως µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και µε άλλους µηχανισµούς. Όσο πιο 
σύνθετη είναι η παραγωγική διαδικασία σε µια κοινωνία τόσο πιο σύνθετο γίνεται το 
εκπαιδευτικό της σύστηµα. Μπορούµε να πούµε ότι οι διαδικασίες κατάρτισης και 
ειδίκευσης που γίνονται σε όλων των βαθµίδων  τους εκπαιδευτικούς θεσµούς 
αντανακλούν αυτή τη συνθετότητα. Στις πρώιµες εκπαιδευτικές βαθµίδες πέραν των 
γνώσεων για τη γλώσσα, την αριθµητική και την αναγνώριση του κοινωνικού και 
φυσικού του περιβάλλοντος, ο µαθητής διδάσκεται κανόνες για τη µελλοντική χρήση 
της επαγγελµατικής ειδίκευσης του. Εξοικειώνεται, δηλαδή, µε τον κοινωνικό 
καταµερισµό εργασίας, µε κανόνες ηθικής, κοινωνικής, επαγγελµατικής 
συµπεριφοράς  και πολιτική αγωγής. Αυτή η αγωγή, για τον Αλτουσέρ, είναι όχι µόνο 
απαραίτητη για την αναπαραγωγή της ειδίκευσης αλλά και για την αναπαραγωγή της 
«καθεστηκυίας τάξης» των πραγµάτων, δηλαδή για την εξασφάλιση της κοινωνικής 
συνέχειας µε τους δεδοµένους ταξικούς συσχετισµούς. Η κυρίαρχη ιδεολογία, που 
είναι η ιδεολογία της κυρίαρχης τάξης, είναι παρούσα στην εκπαίδευση και καθορίζει 
στρατηγικά το τι και το πώς. Ας σηµειώσουµε ότι η ιδεολογία είναι « το σύνολο των 
ιδεών, των παραστάσεων, που δεσπόζει στο πνεύµα ενός ανθρώπου ή µιας κοινωνικής 
οµάδας», για τον Αλτουσέρ και έχει «υλική υπόσταση», αφού υπαγορεύει, επιλογές, 
τρόπους συµπεριφοράς, πράξεις. Η διδασκαλία της κοινωνικά αρµόζουσας 

                                                
6  Συνολική αν και σκληρά Λενινιστική παρουσίαση των Ιδεολογικών Μηχανισµών του Κράτους, στο 
βιβλίο του Αλτουσέρ, «Θέσεις». 
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συµπεριφοράς, που διεκπεραιώνουν η εκπαίδευση, η εκκλησία, ο στρατός και 
συστηµικά µέσα επικοινωνίας, τείνει να εναρµονίζει την ιδεολογία του αποδέκτη 
τους, µε  την κυρίαρχη ιδεολογία. Εποµένως η εκπαίδευση είναι και ιδεολογικός 
µηχανισµός, χρήσιµος, ώστε η αναπαραγωγή του καταµερισµού της εργασίας να 
γίνεται « υπό το κράτος των µορφών ιδεολογικής υποταγής». Πως όµως υπαγορεύεται  
αυτή η ιδεολογία µέσα στους εκπαιδευτικούς µηχανισµούς. Από το κράτος απαντάει 
ο Αλτουσέρ. Αλλά το κράτος, ως γραφειοκρατικός διοικητικός και ότι άλλο είναι 
θεσµός, δεν θα µπορούσε να το πράξει, χωρίς τη συσχέτιση του µε την εξουσία. Τη 
κρατική εξουσία έχουν ή τείνουν να έχουν, αυτοί που έχουν τη πολιτική εξουσία. 
Αυτοί µπορεί να είναι µια κοινωνική τάξη, ή συµµαχία τάξεων ή ταξικών οµάδων. 
∆ιακρίνει λοιπόν το µηχανισµό του κράτους από τη κρατική εξουσία, στην οποία 
καταλήγει η κατάληψη και διατήρηση της πολιτικής εξουσίας. 

  Ο Αλτουσέρ προβαίνει και σε µια δεύτερη διάκριση. Ανάµεσα στους 
καταπιεστικούς µηχανισµούς του κράτους και στους ιδεολογικούς µηχανισµούς του. 
Στους πρώτους συγκαταλέγονται, η διοίκηση, ο φορολογικός µηχανισµός, ο στρατός, 
η αστυνοµία, το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης, κτλ. Στους δεύτερους συγκαταλέγει 
κρατικούς και κοινωνικούς θεσµούς όπως τις εκκλησίες ( θρησκευτικά δόγµατα και 
λειτουργίες) την εκπαίδευση, την οικογένεια, το συνδικαλισµό, το πολιτικό σύστηµα, 
κτλ. Κυρίαρχη διαφορά τους είναι η έλλειψη εµφανούς καταναγκασµού των 
δεύτερων. Η ιδεολογία είναι το κυρίαρχο στοιχείο λειτουργίας των ιδεολογικών 
µηχανισµών του κράτους, και ο καταναγκασµός είναι ελαφρύς παίρνοντας τη µορφή 
κυρώσεων, επιλογής, αποποµπών κλπ. Εάν µια κοινωνική συµµαχία τάξεων ή 
ταξικών οµάδων δεν ασκεί την ηγεµονία της στους ιδεολογικούς µηχανισµούς του 
κράτους ( ΙΜΚ) δεν είναι σε θέση να διατηρήσει τη πολιτική εξουσία, λέει ο 
Αλτουσέρ καταδεικνύοντας τη σηµασία τους. Από όλους τους ΙΜΚ, ο σχολικός ( 
εκπαιδευτικός) έχει κυρίαρχη θέση, συγκρινόµενος µε αυτόν της εκκλησίας στους 
προκαπιταλιστικούς κοινωνικούς σχηµατισµούς. 

  Η εκπαίδευση την εποχή της εξεταζόµενης περιόδου, αποκτάει χαρακτηριστικά και 
λειτουργίες καινούριες. Μαζική εισροή µαθητών, διαφοροποίηση των βαθµίδων της 
αλλά και των µαθηµάτων, εµπλουτισµός της ύλης και τάση υπέρβασης της κυρίαρχης 
διδασκαλίας των  γλωσσικών µαθηµάτων είναι οι κύριες αλλαγές.  Στα αναλυτικά 
προγράµµατα και στην κατανοµή των εκπαιδευτικών βαθµίδων, µπορούµε να 
παρατηρήσουµε τα στοιχεία εκείνα, που θα µας κάνουν να κατανοήσουµε τη σχέση 
της εκπαίδευσης µε τον σύγχρονό της, καταµερισµό εργασίας. Αλλά και τις τάσεις 
διαφοροποίησης στους κόλπους της ως διαδικασίες αντανάκλασης των 
διαφοροποιήσεων του κοινωνικού καταµερισµού εργασίας, που φέρνουν οι ραγδαίες 
αλλαγές στη παραγωγή, που προκαλούνται από τεχνολογικές αλλαγές και µεταβολές 
στο τρόπο παραγωγής.   

  Με λίγα λόγια έχουµε λοιπόν την ανάγκη της θεώρησης του περιεχοµένου και της 
λειτουργίας της εκπαίδευσης στη σχέση της µε το κοινωνικό καταµερισµό της 
εργασίας. Αυτή η απόπειρα ελπίζουµε να φωτίσει ερευνητικά ερωτήµατα για 
αντιφατικές πλευρές της εκπαιδευτικής λειτουργίας και της εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας. Τα προβλήµατα στη φοίτηση, παρά την υποχρεωτικότητα της, η 
απουσία πρακτικού και επαγγελµατικού περιεχοµένου, η διστακτική φοίτηση των 
κοριτσιών, η µαθησιακή ένδεια, η ανοίκεια σχολική γλώσσα, η πειθαρχηµένη και 
καταπιεστική φοίτηση, συµπεριλαµβάνονται σε αυτές τις αντιφατικές πλευρές. 
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Α5                                  Μέθοδοι ανάλυσης και ερµηνείας  

 

  Για τη µελέτη της πραγµατικής κατάστασης στο εκπαιδευτικό σύστηµα την 
εξεταζόµενη περίοδο, είναι ανάγκη να καταφύγουµε στην ερµηνευτική συγκριτική 
µέθοδο. Ιστορία και κοινωνιολογία θα µας δώσουν τα εργαλεία να κατανοήσουµε το 
περιεχόµενο των κοινωνικών θεσµών, συσχετισµένων µε τη δράση των ατοµικών ή 
συλλογικών υποκειµένων, εντός του ιστορικού χρόνου που συνέβησαν. 

   Η Κυριαζή (2006 : 303) επισηµαίνει ότι, «Η σηµασία της ιστορικής και συγκριτικής 
διάστασης στη µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων διαφαίνεται στο έργο των κλασικών 
θεωρητικών, ενώ, αντιθέτως απουσιάζει από το µεγάλο όγκο της σύγχρονης 
κοινωνιολογικής έρευνας… Ο C. Wright Mills επισήµανε επανειληµµένα και πειστικά 
στο έργο Η Κοινωνιολογική Φαντασία, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη επαναφοράς 
της συγκριτικής και ιστορικής διάστασης στην ανάλυση των κοινωνικών φαινοµένων 
για τη δυνατότητα διαµόρφωσης ολοκληρωµένων επεξηγηµατικών µοντέλων..»7.  Ο 
Άντονι Γκίντενς επίσης υπερασπίζεται τη σχέση ιστορικής και κοινωνιολογικής 
ανάλυσης. « …Η αφαίρεση της διάστασης του χρόνου από την ανθρώπινη δράση 
αντιστοιχεί στην εξαφάνιση της χρονικότητας των κοινωνικών θεσµών στο πλαίσιο της 
κοινωνικής θεωρίας…»  

   Ο τεράστιος όγκος των πρωτογενών πηγών για την εκπαίδευση την εξεταζόµενη 
περίοδο, προεκτεινόµενη προς τα µπρος και πίσω, αφού τα κοινωνικά φαινόµενα δεν 
έχουν απότοµες χρονολογικές εισόδους και εξόδους, µας οδήγησε στη χρήση 
δευτερογενών πηγών - στοιχείων. Πολύτιµο από αυτή την άποψη έγινε το τρίτοµο 
έργο «Πολιτεία υπό αναίρεση» του Α. Χουρδάκη (2010). Η έκδοση αυτή  
ενσωµατώνει το µεγαλύτερο όγκο της νοµοθεσίας, απόπειρας νοµοθεσίας, 
κοινοβουλευτικού και δηµόσιου διαλόγου, για το διάστηµα που η Κρητική Πολιτεία 
τείνει να οικοδοµηθεί. 8 

  Στη βάση της ερµηνευτικής και της αιτιακής αναλυτικής στρατηγικής, βρίσκεται η 
βεµπεριανή παράδοση9 Κυριαζή (2006 : 326)  Οι µεθοδολογικές αποσαφηνίσεις, 
ωστόσο, θα ήταν λειψές εάν δεν αναφερόµασταν στην κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης, η οποία έθεσε ερωτήµατα για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού θεσµού 
εντός των κοινωνιών, στους δυο τελευταίους αιώνες. 

 Μια περιεκτική παρουσίαση της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης παραθέτουµε στη 
συνέχεια, ώστε να γίνεται κατανοητή η χρήση των αναλυτικών της εργαλείων.  
Η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης αποτελεί κλάδο της Κοινωνιολογίας. Θεωρεί 
την εκπαίδευση ως έναν πολυσύνθετο κοινωνικό θεσµό µετάδοσης γνώσης που 

                                                
7  Πρόκειται για ευσύνοπτο και κατατοπιστικό βιβλίο που αφορά την έρευνα  στις κοινωνικές 
επιστήµες, σε διάφορες εκδόσεις, µε τελευταία από τον Παπαζήση.  
 
8 Όλη η ιστορία της εκπαίδευσης στη Κρήτη όταν τείνει να ενωθεί µε την Ελλάδα. Στους τρεις τόµους 
συµπεριλαµβάνεται η εκπαιδευτική νοµοθεσία της εποχής, πρακτικά συνεδριάσεων της βουλής που 
αφοράν στην εκπαίδευση, δηµοσιεύµατα και άλλα σχετικά. 
 
9 Η Βεµπεριανή παράδοση επιζητεί την κατανόηση και ερµηνεία της κοινωνικής δράσης.  
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επηρεάζει την αναπαραγωγή των υπαρχόντων κοινωνικών, οικονοµικών και 
πολιτισµικών δοµών. Εξετάζει την ιστορική διαµόρφωση των εκπαιδευτικών θεσµών,  
ερµηνεύοντες τους, µέσω των βασικών θεωριών που εξηγούν τη δοµή και κυρίως τις 
λειτουργίες της εκπαίδευσης.. 

   Η εκπαίδευση θεωρείται  ως  ανθρώπινη προσπάθεια που χαρακτηρίζεται από 
φιλοδοξίες για εξέλιξη και βελτίωση.  Από πολλούς  είναι µέσο για να ξεπερνάµε 
εµπόδια, να επιτυγχάνουµε µεγαλύτερη ισότητα και να αποκτούµε πλούτο και 
κοινωνικό στάτους. Αν και ο στόχος της είναι να βοηθάει το άτοµο, να προοδεύσει 
στηριγµένο στις φυσικές ικανότητες του, λίγοι υποστηρίζουν ότι το καταφέρνει. 
Πολλοί παίρνουν µια σχετικά αρνητική στάση, λέγοντας ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα 
είναι οικοδοµηµένο µε την πρόθεση να επιφέρει τη κοινωνική αναπαραγωγή της 
ανισότητας.   

 «… Μια συστηµατική κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ξεκίνησε µε τη δουλειά του Εµίλ 
Ντιρκέµ στην ηθική εκπαίδευση ως βάση για οργανική αλληλεγγύη και εκείνη του Μαξ 
Βέµπερ στους Κινέζους λόγιους ως µέσο πολιτικού ελέγχου. Ήταν µετά το Β’ 
Παγκόσµιο Πόλεµο, όµως, που το θέµα έλαβε καινούριο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσµο: 
από το τεχνολογικό λειτουργισµό στις ΗΠΑ, την ισότιµη αναµόρφωση των ευκαιριών 
στην Ευρώπη και τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου στα οικονοµικά. Αυτά όλα 
υπονόησαν ότι, µε τη βιοµηχανοποίηση, η ανάγκη για τεχνολογικά ειδικευµένο εργατικό 
δυναµικό υπονοµεύει τις ταξικές διακρίσεις και άλλα ενδεικτικά συστήµατα 
διαστρωµάτωσης, και ότι η εκπαίδευση προάγει τη κοινωνική  κινητικότητα. 
Ωστόσο, στατιστική και έρευνα πεδίου σε πολλές κοινωνίες έδειξε µια συνεχή σύνδεση 
µεταξύ κοινωνικής τάξης ενός ατόµου και επίδοσης, και υποδήλωσε ότι 
η εκπαίδευση µπορεί να επιτύχει περιορισµένη κοινωνική κινητικότητα. 
Κοινωνιολογικές µελέτες έχουν δείξει πως πρότυπα εκπαίδευσης αντικατόπτριζαν, αντί 
να αµφισβητούσαν τη κοινωνική διαστρωµάτωση και τις διακρίσεις λόγω φυλής ή 
φύλου. Μετά τη γενική κατάρρευση του λειτουργισµού από τα τέλη της δεκαετίας του 
60’ και µετά, η ιδέα της εκπαίδευσης ως ένα αµετρίαστο αγαθό αµφισβητήθηκε 
βαθύτατα. Οι Νεοµαρξιστές υποστήριξαν ότι η σχολική εκπαίδευση παρήγαγε απλά ένα 
υπάκουο εργατικό δυναµικό απαραίτητο για καπιταλιστικές ταξικές σχέσεις».10  

  Στη βάση του ιστορικού χρόνου, δηλαδή των ανθρώπινων πράξεων, η εκπαίδευση 
αναλύεται ως κοινωνικός θεσµός, δηλαδή ως συµπύκνωση της θέλησης της κοινωνίας 
προς µια κατεύθυνση. Θα αναζητήσουµε αυτήν την κατεύθυνση ή καλύτερα τις 
κατευθύνσεις, παραλληλίζοντας τες µε όµορες, αναζητώντας τις τυχόν ιδιαιτερότητές 
τους, αναλύοντας το λόγο των πρωταγωνιστών. 

  Εποµένως η ερµηνευτική συγκριτική µέθοδος ανάλυσης, µε τη χρήση των ιστορικών 
στοιχείων και των αναλυτικών εργαλείων της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, θα 
αποτελέσουν τους µεθοδολογικούς άξονες, στην απόπειρα να δούµε µέσα από 
σχετικές όψεις της εκπαίδευσης, τη κοινωνική αναπαραγωγή και το καταµερισµό της 
εργασίας. Όψεις της εκπαιδευτικής λειτουργίας, που εµφανίζουν ένταση παρουσίας, 
όπως η παιδονοµία, η αγροτική εκπαίδευση και η σχολική γλώσσα θα τύχουν 
ιδιαίτερης ανάλυσης. Αυτό θα γίνει για να εξεταστεί ο ρόλος που παίζουν εντός των 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών συνθηκών της εποχής. Θα διερευνήσουµε ακόµα τις 
εξετάσεις εντός του σχολικού συστήµατος για να κατανοήσουµε τη πραγµατική και 
συµβολική σχέση τους µε τη κοινωνική αναπαραγωγή. Ο δηµόσιος λόγος για την 
                                                
10  Πρόκειται για µια συνοπτική και επαρκή παρουσίαση, που φωτίζει ένα µέρος των θεωρητικών 
παραδοχών της παρούσης εργασίας. 
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εκπαίδευση, θα ενταχθεί στην ανάλυση µας. Καταδεικνύει αντιφάσεις στη 
συγχρονικότητα τους  και τις θέσεις που είχαν  κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις στο 
κοινωνικό και πολιτικό ανταγωνισµό. 

 
 
 
 
  
Β                                    Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
 
 
 
Β1    Γενικό πλαίσιο για την εκπαίδευση στη Κρήτη από το 1869 έως  το 1900 
 
     Ο Κ. Τσουκαλάς (1979 : 449) για τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στον 
ελληνόφωνο κόσµο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας γράφει: «…Οι ελληνικές 
κοινότητες της ανατολικής Μεσογείου δεν στερούνταν σχολικών µηχανισµών…Μετά 
την εκκλησία, και κάτω από την αιγίδα της, το σχολείο είναι ο δεύτερος τύπος 
µηχανισµών µέσα από τους οποίους πέρασαν τα ιδεολογικά στοιχεία, που διασφάλισαν 
τη σχετική συνέχεια µιας εθνικής συνείδησης στη διάρκεια των αιώνων της οθωµανικής 
κατοχής…» Με τον όρο µηχανισµό φαίνεται να εννοεί τις πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικές διαδικασίες  οι οποίες δεν έπαιρναν κατ’ανάγκην τη µορφή σχολείου. 
Κατ’οίκον διδασκαλία, διδασκαλία σε µοναστήρια ή εκκλησίες, σχολεία 
αλληλοδιδακτικής και συνδιδακτικής ήταν οι κύριες µορφές αυτών των µηχανισµών. 
Επιπλέον ο όρος παραπέµπει σε λειτουργία σε κάτι που εργάζεται, δρα, κινείται. 
  Συνακόλουθα δεν µπορούµε να αγνοήσουµε την ιδιαίτερη σηµασία της εκπαίδευσης 
ως προς τη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας των Κρητών στην Οθωµανική 
περίοδο. Ωστόσο αυτό που συνέβη στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, είναι ποιοτικά 
και ποσοτικά διαφορετικό. Οι φιλελεύθερες ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, η 
ανάπτυξη του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού, η ύπαρξη του Βασιλείου της Ελλάδος από 
το 1830 και βέβαια η βιοµηχανική εποχή, στην οποία είχε εισέλθει ο «ανεπτυγµένος 
κόσµος» δηµιουργούσαν σηµαντικές επιρροές. Η ιδεολογική σηµασία του 
∆ιαφωτισµού και της Γαλλικής Επανάστασης σε όλο τον ελληνόφωνο κόσµο είναι 
πασίδηλη. Η ναπολεόντεια επίδειξη του πνεύµατος  αυτού, τροποποίησε και τις 
προσδοκίες των Ρωµιών για εθνική χειραφέτηση. ∆εν θα ήταν πλέον ο Μόσκοβος 
που θα έφερνε το σεφέρι της απελευθέρωσης, αλλά οι ίδιοι οι επαναστατηµένοι. Οι 
επαναστατηµένοι ήξεραν ότι δεν ήθελαν την Οθωµανική κυριαρχία. Έπρεπε να 
επιλέξουν πολιτειακή οργάνωση και αυτό το έκαναν πολύ νωρίς µε τα επαναστατικά 
συντάγµατα. Το πνεύµα της εθνικής οργάνωσης που επικράτησε µετά από ιδεολογική 
διαπάλη, άρχισε να διοχετεύεται µαζικά στο πληθυσµό µέσω της τυπογραφίας και της 
εκπαίδευσης. Η σηµασία της εκπαίδευσης αναβαθµιζόταν γι’ αυτό και οι αστοί των 
παροικιών, όπως έδειξε ο Τσουκαλάς, διέθεσαν µεγάλα ποσά για την ανάπτυξή της. 
  Για τον Χουρδάκη (2010 A : 54) η αντιµετώπιση της εκπαίδευσης στη Κρήτη ως 
ενιαίου όλου δεν µπορεί να ιδωθεί πριν το 1869. Πριν από αυτή τη χρονολογία 
µπορούµε να µιλάµε για τάσεις και επηρεασµούς. «Ο Γενικός Κανονισµός περί 
∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» του 1869 (∆ιάταγµα της 2 Σεπτεµβρίου 1869) θέτει για 
πρώτη φορά, ένα υποχρεωτικό ενιαίο πλαίσιο για την εκπαίδευση στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία και συνακόλουθα στη Κρήτη. Στα άρθρα 129, 130 θεσπιζόταν ο 
κρατικός έλεγχος στο σύνολο των σχολείων. Ο κανονισµός διατηρήθηκε σε ισχύ 
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µέχρι το 1911.11  Προέβλεπε την υποβολή προγραµµάτων και διδακτικών βιβλίων 
προς έγκριση στο  Οθωµανικό Υπουργείο ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, µε σκοπό το 
περιεχόµενό τους να εναρµονίζεται µε τις πολιτικές και ηθικές αρχές της 
αυτοκρατορίας. Ζητούσε διδακτική επάρκεια των διδασκόντων, εγκεκριµένη από το 
προαναφερθέν υπουργείο. Σε ιδεολογική βάση, αν το δει κανείς ήταν η προσπάθεια 
ελέγχου, από το Οθωµανικό καθεστώς, των φυγόκεντρων τάσεων των µιλέτ, δηλαδή 
των εθνοθρησκευτικών συνόλων, που τύγχαναν θεσµικής διάκρισης από το 
Οθωµανικό κράτος. Ο Γρηγοριάδης (2015 : 14) γράφει ότι το σύστηµα των µιλλέτ 
ήταν βασικό χαρακτηριστικό της οθωµανικής κοινωνικής δοµής.  Οι υπήκοοι ήταν 
οργανωµένοι σε κοινότητες µε βάση την εθνότητα και τη θρησκεία. Οι κοινότητες 
αυτές συνυπήρχαν αλλά ζούσαν ξεχωριστά, µε τα έθιµα, τις πολιτισµικές συµβάσεις 
και τη θρησκεία της η καθεµία. Οι άρχουσες ελίτ είχαν κοσµοπολίτικη αντίληψη, δεν 
ταυτίζονταν µε συγκεκριµένο µιλλέτ αλλά «µόνο µε το κράτος».12 Σε  αυτά 
επιδιώχθηκε η εγχάραξη της οθωµανικότητας  και η δηµιουργία ενός «πατριωτικού 
οθωµανισµού» υπό την υψηλή καθοδήγηση και εποπτεία των εκκλησιαστικών 
χριστιανικών αρχών.13 
    Ως προς τη γενικότερη πολιτική της αυτοκρατορίας, οι ρυθµίσεις αυτές µπορούν να 
ιδωθούν, ως προσπάθεια εξισορρόπησης ή άρσης των φιλελεύθερων 
µεταρρυθµίσεων, που προέκυψαν από το Χάτι Χουµαγιούν, το αυτοκρατορικό 
διάταγµα παραχώρησης δικαιωµάτων στους µη µουσουλµανικούς πληθυσµούς,  ως 
συνέπεια της συνθήκης των Παρισίων του 1856.  Tότε συστήνονται οι 
∆ηµογεροντίες, οι οποίες ως θεσµός έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη ζωή των 
χριστιανών και µουσουλµάνων κατοίκων, ιδιαίτερα σε « ζητήµατα οικογενειακού και 
κληρονοµικού δικαίου, κοινωνικής πρόνοιας και παιδείας».  Χουρδάκης (2010 A : 39) 
  Την εποχή αυτή στη Κρήτη το χριστιανικό στοιχείο υπερτερεί πληθυσµιακά. Σε 
απογραφή  του 1858 ο πληθυσµός ανερχόταν σε 278.908 από τους οποίους οι 
215.683 ήταν χριστιανοί.14 
   Μετά την επανάσταση του 1866 στη Κρήτη ιδρύθηκαν περισσότερα σχολεία, 
σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό σύστηµα του Βασιλείου της Ελλάδος και στελεχώθηκαν 
κυρίως µε δασκάλους προερχόµενους από αυτό ή από περιοχές της αυτοκρατορίας µε 
ακµάζοντες ελληνοχριστιανικούς πληθυσµούς ή από δασκάλους που εκπαιδεύτηκαν 
στα αλληλοδιδακτικά σχολεία της Κρήτης. Ο Οργανικός νόµος του 1868 που «έφερε 
στη Κρήτη ο Ααλή πασάς» αναγνώριζε τη διοικητική ισοτιµία Μουσουλµάνων και 
Χριστιανών και τη χρήση δύο γλωσσών καθιερώνοντας τη διδασκαλία της 
Ελληνικής. Χουρδάκης (2010 A : 50). Έκτοτε και µε µεγαλύτερη ένταση, µεταξύ των 
επαναστατικών περιόδων, ιδρύονται σχολεία αλληλοδιδακτικά  και 

                                                
11 Τα άρθρα αυτά απεικονίζουν µε ευκρίνεια τη νέα πραγµατικότητα που έτεινε να διαµορφωθεί στη 
νεωτερικότητα. Η εκπαίδευση γινόταν δηµόσια υπόθεση και βρισκόταν  υπό τον έλεγχο του κράτους 
είτε χρηµατοδοτούνταν από ιδιωτικούς πόρους, είτε από δηµόσιους. 
 
12  Ο Γρηγοριάδης κάνει µια ενδιαφέρουσα ανάλυση των οµοιοτήτων και διαφορών, της διαπλοκής 
των επίσηµων θρησκευτικών αρχών, µε τις διαδικασίες εθνικής συγκρότησης στην Ελλάδα και την 
Τουρκία. 
 
13 Ο Μακράκης αναφέρει τον κανονισµό του 1870 για τη λειτουργία των σχολείων στη Κρήτη, ο 
οποίος εγκρίθηκε από την Υψηλή Πύλη το 1873. Φαίνεται πως  ήταν η εφαρµογή του Γενικού 
Κανονισµού στα τοπικά δεδοµένα µε ρυθµίσεις που έτειναν σε ενιαία αντιµετώπιση της εκπαίδευσης. 
Περιείχε «18 κεφάλαια και 84 άρθρα». 
 
14  Απογραφή Βελή Πασά, αναφέρεται από τον Σταυράκη . 
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γραµµατοδιδασκαλεία, µε την ευθύνη των εφοριών τις οποίες αναδεικνύουν οι 
δηµογεροντίες. 15  
    Ο Ρωσοτουρκικός πόλεµος του 1877, έδωσε ελπίδες εθνικής χειραφέτησης στους 
Κρήτες. Ενόπλως ανακήρυξαν την ένωση τους µε την Ελλάδα. Οι Μεγάλες ∆υνάµεις 
επενέβησαν και επέβαλαν ανακωχή τον Ιούνιο του 1878. Με τη συνθήκη του Αγ 
Στεφάνου εξαναγκάστηκε η Οθωµανική αυτοκρατορία  σε εφαρµογή του Οργανικού 
Νόµου – σε πολλές περιπτώσεις είχε ανασταλεί- και παραχώρηση προνοµίων. 
Οκτώβριο του 1878 στη Χαλέπα των Χανίων υπογράφεται η Σύµβαση της Χαλέπας. 
Νέο πολιτειακό καθεστώς, ηµιαυτονοµίας, δηµιουργείται από αυτήν, µε Γενικό 
∆ιοικητή ο οποίος µπορεί να είναι χριστιανός και 80µελή Συνέλευση  µε 49 
χριστιανούς και 31 µουσουλµάνους µέλη. Χορηγείται αµνηστία, ιδρύεται 
Χωροφυλακή και αναγνωρίζεται η Ελληνική ως επίσηµη γλώσσα.16  Η σύµβαση έδινε 
τη δυνατότητα ίδρυσης φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, τυπογραφείων και εφηµερίδων. 
Ο δεύτερος κατά χρονολογική σειρά χριστιανός διοικητής, Ιωάννης Φωτιάδης, 
ευνόησε την ίδρυση σχολείων.  
   Το 1881 έγινε γενική απογραφή. 279.165  ήταν το σύνολο του πληθυσµού. Οι 
205.010 χριστιανοί, οι 73234 µουσουλµάνοι και οι υπόλοιποι εβραίοι, καθολικοί 
κλπ.17 
     Η νέα  πολιτειακή κατάσταση διευκόλυνε και οδήγησε  σε περαιτέρω ανάπτυξη 
της εκπαίδευσης.  Ο νόµος για την εκπαίδευση του 1881 αναφέρεται σε χριστιανικά 
και µουσουλµανικά σχολεία. Ιδρύει ∆ηµοτικά, Ελληνικά, Παρθεναγωγεία ( ένα σε 
κάθε έδρα διοικήσεως) και Γυµνάσια. Τα ∆ηµοτικά τα ορίζει σε πρωτοβάθµια µε 
περισσότερους των 80 µαθητές και δευτεροβάθµια µε λιγότερους των 80. Κάνει λόγο 
για σύσταση σχολείων µε χρήµατα των κατοίκων, διορισµό και µισθοδοσία 
δασκάλων µε την ευθύνη «Εφορειών». Μέλη των εφορειών των ∆ηµοτικών ήταν ο 
χριστιανός δήµαρχος, ο Α δηµαρχιακός πάρεδρος και τρεις ή τέσσερις εγγράµµατοι 
πολίτες εκλεγόµενοι από τους δηµογέροντες. Οι εφορείες των Ελληνικών σχολείων  
απαρτίζονταν από ίσο αριθµό µελών µε τους δήµους από τους οποίους αποτελούνταν 
η επαρχία, συν τον δηµοτικό  επαρχιακό γιατρό. Τις Εφορείες την Ελληνικών και 
Γυµνασίων των εδρών των διοικήσεων, διευθύνει ο οικείος Αρχιερέας, και 
απαρτίζονται από  ένα αντιπρόσωπο κάθε επαρχίας και ένα πολίτη κάτοικο της έδρας 
της ∆ιοικήσεως. Αορίστως διατηρεί τα Ελληνικά και δέχεται την ίδρυση νέων όπου 
δεν υπάρχουν. Ιδρύει τέλος ένα Γυµνάσιο. Η βασική χρηµατοδότηση ήταν κρατική 
και συµπληρωνόταν µε άλλους πόρους. Για την Οθωµανική εκπαίδευση ορίζεται η 
υποχρεωτικότητα σε ότι αφορά στην προκαταρκτική βαθµίδα  Ίδρυε Προκαταρκτικά 
σχολεία σε όσα χωριά το είχαν ανάγκη,(πενταετούς φοίτησης),ένα Σχολαρχείο 
(ρουστιέ - τετραετούς φοίτησης) για αγόρια, ένα για κορίτσια και ένα Γυµνάσιο 
(ιντατιγιέ-τετραετούς φοίτησης). 
    Φαίνεται πως ο νόµος αυτός δεν αντιµετώπισε µε επάρκεια τα εκπαιδευτικά 
ζητήµατα. Σε συνδυασµό µε τις πολιτικές εξελίξεις και τις εθνικές διεκδικήσεις των 
χριστιανών, αλλά και σοβαρά προβλήµατα αµιγώς εκπαιδευτικά, όπως η παύσεις 
πληρωµών των δασκάλων, το 1889, ο γενικός διοικητής Κρήτης Ν. Σαρτίνσκης 
                                                
15 Η πρακτική έκφραση του Τανζιµάτ σήµαινε σηµαντικές αλλαγές µε σκοπό να εκτονωθούν οι 
επαναστατικές πιέσεις και να διατηρηθεί µια νέα οθωµανικότητα. 
 
16
Στη Κρήτη το κυρίαρχο γλωσσικό ιδίωµα ήταν ελληνικό, ωστόσο µέχρι τότε η γλώσσα της διοίκησης 

ήταν τα αραβικά όπως και σε όλη την αυτοκρατορία. 
 
17 Τα στοιχεία παραθέτει ο Σταυράκης. 
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ανακάλεσε το νόµο του 1881. Νωρίτερα είχε ανακαλέσει τη Σύµβαση της Χαλέπας, 
σκληραίνοντας τη στάση του Οθωµανικού κράτους και κηρύσσοντας στρατιωτικό 
νόµο. 
  Το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, λοιπόν, ήταν ποιοτικά και ποσοτικά διαφορετικό 
για την εκπαίδευση στη Κρήτη, από ότι είχε συµβεί µέχρι τότε. Το πλαίσιο άσκησης 
εκπαιδευτικής πολιτικής εκ µέρους της Οθωµανικής αυτοκρατορίας αλλάζει, ως 
αποτέλεσµα της προσπάθειας να ελέγξει τις φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό της 
και να εκσυγχρονιστεί. Η γενικότερη στρατηγική των Οθωµανών, µπροστά στις 
τάσεις αποσύνθεσης της αυτοκρατορίας, ήταν η ενίσχυση των λειτουργιών των 
µιλλέτ, εντός µιας νέας Οθωµανικότητας. Ωστόσο οι επαναστατικές προσπάθειες των 
Κρητών εντείνονται, αλλά ταυτόχρονα αποκτούν ρεαλισµό και αναζητούν διεθνείς 
συµµαχίες. Η εθνική χειραφέτηση επιδιώκεται ανάµεσα στη προοπτική της 
αυτονοµίας και της ένωσης µε το Βασίλειο της Ελλάδος. 
   Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί θεωρούνται 
κοινωνικά και εθνικά χειραφετητικές. Η εκπαίδευση αρχίζει να οικοδοµείται µαζικά 
και µεγάλο βάρος αυτής της προσπάθειας σηκώνουν οι τοπικές κοινωνίες. Η τοπική 
Βουλή, στις περιόδους ηµιαυτονοµίας και αυτονοµίας, αναλαµβάνει το ρόλο του 
στρατηγικού σχεδιαστή των εκπαιδευτικών µηχανισµών. Στο τέλος αυτής της 
περιόδου η σκιά της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας του Βασιλείου της Ελλάδος 
είναι έντονη στα εκπαιδευτικά πράγµατα της Κρήτης. Εκπαιδευτικοί λειτουργοί που 
συµµετείχαν στους σχεδιασµούς της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, όπως ο 
Οικονόµος, θέτουν την εκπαιδευτική στρατηγική και τους µακροπρόθεσµους 
στόχους. Ένα πλήθος από νοµοθετήµατα και κανονιστικές εγκύκλιοι, για την 
εκπαίδευση, αποπειράθηκαν την αντιµετώπιση των αναγκών της και προσδιόρισαν τις 
ιδεολογικές λειτουργικές οικονοµικές και παιδαγωγικές πλευρές της. Στη συνέχεια θα 
δούµε τα βασικά νοµοθετήµατα τα οποία οικοδόµησαν την εκπαίδευση στην 
εξεταζόµενη περίοδο. Η εξέταση τους θα είναι κατ’ ανάγκην συνοπτική, αλλά θα 
κάνουµε προσπάθεια να αναδείξουµε ιδεολογικές πλευρές και άδηλες λειτουργίες. 
 
 

 
 
 
 

Β2             Ο νόµος περί παιδείας του 1889 και παρεµφερή νοµοθετήµατα 
 
   Ο  Νέος περί Παιδείας,18 νόµος του 1889, ψηφίστηκε από τη Γενική των Κρητών 
Συνέλευση των χριστιανών πληρεξουσίων και καταργούσε τον αντίστοιχο του 1881, 
του Γενικού ∆ιοικητή Κρήτης, Ι. Φωτιάδη. ∆ιαίρεσε τα χριστιανικά σχολεία σε 
Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, τριτάξια Ελληνικά, Γυµνάσια και Παρθεναγωγεία. Τα 
∆ηµοτικά διαίρεσε σε πρότυπα, ιδρύοντας ένα «εν εκάστη έδρα ∆ιοικήσεως» και σε 
τριών βαθµίδων τα υπόλοιπα ανάλογα µε το µαθητικό πληθυσµό. Πρωτοβάθµια µε, 
άνω των, 80 µαθητές, δευτεροβάθµια µε, άνω των, 40 µαθητές και τριτοβάθµια µε, 
άνω των, 20 µαθητές. Ίδρυσε έτσι 339 Χριστιανικά ∆ηµοτικά σχολεία. Τα Ελληνικά, 
των οποίων καθορίζει τις 16 έδρες, γίνονται παραρτήµατα των Γυµνασίων. Απαιτεί « 
να συµµορφώνται κατά γράµµα προς τα εν Ελλάδι περί Γυµνασίων διατεταγµένα» αφού 
                                                
18 Ο  Νόµος Περί παιδείας, εκηρύχθη εκτελεστός δια του υπ’αριθ. 1232/1603 της 2 Ιουνίου 1889 
διατάγµατος της Γεν. ∆ιοικήσεως και εδηµοσιεύθη εν τω υπ’αριθ.1039 της 7 Ιουνίου 1889 φύλλω της 
Κρήτης.  
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τα πλήρη Γυµνάσια είναι αναγνωρισµένα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και τα 
ηµιτελή χρήζουν αναγνωρίσεως. Νηπιαγωγεία «αρρένων και θηλέων» ίδρυε στις 
έδρες των διοικήσεων όπου ο µεγάλος αριθµός νηπίων το επέτρεπε. Οµοίως σε κάθε 
έδρα  διοικήσεως  ίδρυε ένα παρθεναγωγείο. 
  Την εποπτεία  των σχολείων αναλάµβανε Τµηµατική Εφορεία  µε πρόεδρο τον 
οικείο Επίσκοπο. Μέλη ήταν ένας αντιπρόσωπος από κάθε επαρχία και ένας επιφανής 
πολίτης κάτοικος «της έδρας διοικήσεως». Ως Tµήµατα όρισε τις διοικητικές 
διαιρέσεις των «Χανίων, Σφακίων, Ρεθύµνης, Ηρακλείου και Λασσιθίου». Οι 
δήµαρχοι ή οι πρώτοι δηµαρχιακοί πάρεδροι, όφειλαν σύµφωνα µε το νόµο να 
εποπτεύουν τα σχολεία του δήµου τους. Όρισε υποχρεωτική τη δηµοτική εκπαίδευση 
για τα αγόρια ηλικίας 7-11 ετών (άρθρο 10). Το άρθρο 16 έκανε σαφές ότι η 
δηµοτική εκπαίδευση παρέχονταν δωρεάν, µε υποχρέωση τέλους εγγραφής και 
απολυτηρίου. 
  Οι εξετάσεις ανέφερε στο άρθρο 68, «εν γένει γίνονται καθ’ όν τρόπον ορίζουσι τα εν 
Ελλάδι επί τούτων ισχύοντα». Η διάταξη είναι ενδεικτική της αλλαγής η οποία 
συντελούνταν. Παρόµοιο άρθρο δεν υπήρχε, στο νόµο του 1881 «Περί της παιδείας 
των Χριστιανών», ενώ ο νόµος για την παιδεία των Οθωµανών της ίδιας χρονιάς  στο 
άρθρο 80 όριζε ότι « οι εξετάσεις ενεργούνται συµφώνως προς τας σχετικάς διατάξεις 
του περί δηµοσίας εκπαιδεύσεως κανονισµού της Αυτοκρατορίας». Η ίδια διατύπωση 
επαναλαµβανόταν στο άρθρο  80 του νόµου  Περί παιδείας των Οθωµανών, το 1889 
(µουσουλµανικό έτος 1311). 
  Οι πόροι της εκπαίδευσης κατά το άρθρο 70 ήταν το µέρισµα της Χριστιανικής 
κοινότητας του νησιού, οι πιστώσεις που θα ψηφίζονταν από τη Γενική Συνέλευση, 
το µισό των ετήσιων τόκων του Κοινωφελούς ταµείου. Το ένα δέκατο του όλου 
ποσού των εισοδηµάτων των δήµων των πόλεων και των επαρχιών, οι κρατήσεις 
στους µισθούς των υπαλλήλων, τα πρόστιµα στους δασκάλους. Ως µερικούς πόρους 
όριζε τα ποσά που ορίζονταν από τις προσόδους των µοναστηριών, τα δικαιώµατα 
εγγραφών, τίτλων και διδάκτρων και το φόρο επιτηδευµάτων και οικοδοµών. 
    Η  Γενική συνέλευση των Μουσουλµάνων πληρεξουσίων ψήφισε  «περί της 
παιδείας των Οθωµανών» νόµο περί παιδείας, την ίδια χρονική περίοδο. 
«Εδηµοσιεύθη εν τω υπ’ άριθ.1355 της 17 Αυγούστου 1311 εφηµερίδος της Γεν. 
∆ιοικήσεως».Καθιστούσε υποχρεωτική τη «προκαταρκτική» εκπαίδευση και για τους 
Οθωµανούς κατοίκους της Κρήτης και όριζε τη διάρκειά της στα πέντε έτη. Όριζε την 
ίδρυση Τµηµατικών Εφορειών, στις πέντε διοικήσεις και τους µόνιµους πόρους. 
Απαρτίζονταν από δυο αντιπροσώπους κάθε επαρχίας και δύο αντιπροσώπους 
διορισµένους από τους Οθωµανούς δηµογέροντες της έδρας του τµήµατος. 
Χουρδάκης (2010 A : 303-316) Ίδρυε Προκαταρκτικά σχολεία σε όσα χωριά το είχαν 
ανάγκη, «Ηµισχολαρχεία» στις έδρες των επαρχιών και στις πόλεις, ένα 
Σχολαρχείο(ρουστιέ- τετραετούς φοίτησης) για αγόρια, ένα για κορίτσια και ένα 
Γυµνάσιο(ιντατιγιέ-τετραετούς φοίτησης). Όριζε ακόµη την ίδρυση ∆ιδασκαλείων για 
την εκπαίδευση δασκάλων από τους τελειόφοιτους των γυµνασίων. Ίδρυε Λύκειο µε 
σκοπό να διδάσκονται «οριζόµεναι σχετικά επιστήµαι και τέχναι».19 

    Η περίοδος 1890 έως 1895 ήταν ασταθής, συγκρουσιακή και πολιτικά γόνιµη. 
Κυοφορείται η αλλαγή διεκδίκησης των επαναστατηµένων Κρητών µε ελληνική 
συνείδηση, για  υποστολή του αιτήµατος για ένωση και ανάδειξη της επιδίωξης 
αυτονοµίας. Στη επαναστατική περίοδο 1896-98 έπαψαν να λειτουργούν τα 
περισσότερα σχολεία.  
                                                
19 Νόµοι περί της παιδείας των Οθωµανών. Νόµος Περί παιδείας    «Εδηµοσιεύθη εν τω υπ’ άριθ.1355 
της 17 Αυγούστου 1311 εφηµερίδος της Γεν. ∆ιοικήσεως». 
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   Το  τέλος του 1898 βρίσκει τη Κρήτη µε Ύπατο Αρµοστή, το δευτερότοκο γιό του 
Βασιλιά της Ελλάδας. Ο Οθωµανικός στρατός έχει αποχωρήσει, η Κρητική Πολιτεία 
συστήνεται, υπό την επίβλεψη των Μεγάλων ∆υνάµεων και τη σουλτανική 
επικυριαρχία. Οι εκλογές του Ιανουαρίου του 1899 ανέδειξαν 138 χριστιανούς και 50 
µουσουλµάνους πληρεξουσίους στη Κρητική Βουλή.  
  Ιδρύεται η διοίκηση της εκπαίδευσης µε το «Σύµβουλο της ∆ηµοσίας Εκ/σεως και 
Θρησκευµάτων» να έχει τη πολιτική ευθύνη. Ένα Εποπτικό  συµβούλιο Επιθεωρητών, 
ο Γενικός Επιθεωρητής - µπορούσε να τοποθετηθεί στη θέση αυτή ο γραµµατέας της 
διεύθυνσης εκπαίδευσης και θρησκευµάτων- οι Νοµαρχιακοί επιθεωρητές και οι 
διευθυντές των σχολείων,  ασκούσανε τη διαχείριση και έδιναν τις εκ/κές 
κατευθύνσεις. Το 1899-1900 τα ∆ηµοτικά σχολεία  -µε βάση ίδρυσής τους, τους 20 
µαθητές - έφτασαν να είναι 523 από τα οποία τα 21 µουσουλµανικά. Το σύνολο των 
µαθητών ήταν 35.844. Στα δυο Γυµνάσια, τα Προγυµνάσια  και το Ιεροδιδασκαλείο 
φοιτούσαν 821 µαθητές.  
     Το 1899 το υπ’αριθ. Νόµου 82 ∆ιάταγµα «Περί Οργανισµού της ∆ηµοσίας 
Εκπαιδεύσεως» καταργεί το Ελληνικό σχολείο, διευρύνοντας σε επταετή τη 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση –ιδρύει Ανώτερα ∆ηµοτικά και Παρθεναγωγεία- και 
κάνοντας διακριτά το κατώτερο και µέσο επίπεδο. Τη δηµοτική εκπαίδευση 
αποτελούσαν εκτός των προηγουµένων τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά 
κατώτερα µε τέσσερα χρόνια φοίτησης και τα Γραµµατοδιδασκαλεία. Επταετούς 
φοίτησης κάνει και τα Γυµνάσια. Τη διαχωρίζει σε δύο κύκλους. Τα Προγυµνάσια 
είχαν τις τρεις κατώτερες τάξεις των Γυµνασίων και τα Γυµνάσια ακόµα τέσσερις. 
Ίδρυε Γυµνάσια στο Ηράκλειο και τα Χανιά και Προγυµνάσια στο Ρέθυµνο και τη 
Νεάπολη. Η διδασκαλία της γλώσσας σε αυτά τα σχολεία συµπεριελάµβανε την 
αρχαία και τη νέα (καθαρεύουσα). Λάµβανε πρόνοια για τη κατάρτιση δασκάλων 
ιδρύοντας Παιδαγωγικά Τµήµατα, ενσωµατώνοντας τα στα Γυµνάσια από τη 5η  τάξη 
και για τρία και µισό έτη. (5η, 6η, 7η και µισό έτος πρακτική εξάσκηση).20 Τη γενική 
διεύθυνση της εκπαίδευσης αναλάµβανε το Εποπτικό Συµβούλιο, αποτελούµενο από 
τους Νοµαρχιακούς Επιθεωρητές, το Γενικό Επιθεωρητή και τον «επί της 
Εκπαιδεύσεως Σύµβουλο».  
   Το διάταγµα 88 «Περί Ιεροδιδασκαλείου» δεκαπέντε ηµέρες µετά τη δηµοσίευση 
του νόµου  ανασύστηνε το Ιεροδιδασκαλείο της µονής Αγίας Τριάδας των 
Τζαγκαρόλων.21

Για τα µουσουλµανικά δηµοτικά η πρόβλεψη αφορούσε την 
ενσωµάτωση των µαθηµάτων των χριστιανικών δηµοτικών, πλην των Θρησκευτικών, 
Τουρκικής γλώσσας και Ιστορίας. Οµοίως όπως και παλαιότερα κήρυττε τη ∆ηµοτική 
εκπαίδευση υποχρεωτική – από το 6ο έως το 9ο έτος για αγόρια και κορίτσια- και 
δωρεάν.22 Στα διδακτέα µαθήµατα του ∆ηµοτικού ρητά και απερίφραστα 
συµπεριλάµβανε την « Ιστορία Εθνική και εκτενέστερον της Κρήτης…» Τα άρθρα 25 
και 81 όριζαν για το Σάββατο, µετά τα µαθήµατα, υποχρεωτική θρησκευτική 
κατήχηση και τη Κυριακή υποχρεωτικό εκκλησιασµό. 

                                                
20
∆ιάταγµα Περί Οργανισµού ∆ιδασκαλείου ήτοι του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Γυµνασίου. Είχε γίνει 

πασιφανής η ανεπάρκεια στη κατάρτιση των δασκάλων και γινόταν µια πρώτη απόπειρα 
αντιµετώπισης της. 
 
21
∆ιάταγµα Περί Ιεροδιδασκαλείου. Η ισχύς της τοπικής εκκλησίας επέβαλε την επαναλειτουργία, 

δείχνοντας ότι δύσκολα θα παραιτούνταν από τη συνδιαµόρφωση της  εκάστοτε εκπαιδευτικής 
κατάστασης. 
 
22  Επικαιροποιούνταν µέσω της υποχρεωτικής και δωρεάν εκπαίδευσης ο κυρίαρχος λόγος και ρόλος 
του κράτους στα εκπαιδευτικά πράγµατα. 
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  Ο νόµος του 1889, που τις βασικές ρυθµίσεις του συνοπτικά παρουσιάσαµε, ήταν η 
πιο σηµαντική και συνολική απόπειρα οικοδόµησης εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Ψηφίζεται στην αρχή της περιόδου της ηµιαυτονοµίας της Κρήτης. Αποτυπώνει το 
συσχετισµό επιρροών στο νέο πολιτειακό µόρφωµα. Στις γενικές ρυθµίσεις 
ακολουθεί µε χρονική απόσταση τις ρυθµίσεις της εκπαίδευσης του Βασιλείου της 
Ελλάδος. Παρά την επαναστατικότητα της περιόδου καταφέρνει να στείλει στα 
σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης περισσότερα παιδιά και δασκάλους. Η 
σηµασία του, δεν έγκειται τόσο στην επιτυχία των ποιοτικών πλευρών της 
εκπαίδευσης, όπως είναι ή αδιάλειπτη φοίτηση, η συνεχής και επαρκής λειτουργία 
των σχολείων, η ικανοποιητική κατάρτιση των δασκάλων,  η αποφασιστική ενίσχυση 
της δεύτερης εκπαιδευτικής βαθµίδας. Αλλά ότι κάνει την εκπαίδευση κοινοτική και 
δηµόσια υπόθεση, µε όρους µαζικούς. Εισάγει την αντίληψη της κοινωνικής 
χειραφέτησης, που µπορεί να φέρει η ατοµική µόρφωση χωρίς να σπάει τους δεσµούς 
µε την υψηλή εκκλησιαστική εποπτεία και παρουσία. Κρατάει ισορροπίες ανάµεσα 
στην Οθωµανική πολιτειακή πραγµατικότητα και την αναδυόµενη Ελληνική 
εθνικότητα. Τα µαθήµατα διδάσκονταν µε πανοµοιότυπο τρόπο µε αυτόν της 
στεριανής Ελλάδας. Παρακολουθεί ακόµα τις αλλαγές που έγιναν στη διδακτική 
µέθοδο, µε την εγκατάλειψη της αλληλοδιδακτικής και την εισαγωγή της 
συνδιδακτικής.  
  Ο νόµος του 1899, επαναλαµβάνει τις βασικές διατάξεις του νόµου του 1889, αλλά 
επίσης τείνει να εναρµονίσει τη δοµή της εκπαίδευσης µε αυτήν, του Βασιλείου της 
Ελλάδος. Ο θρησκευτικός, εθνικός και πειθαρχικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης 
εµφανίζονται ενισχυµένοι. Στο πνεύµα του αποτυπώνεται η αυταρχική πολιτειακή 
αντίληψη του άνακτα Ύπατου Αρµοστή και ο συσχετισµός των πολιτικών δυνάµεων 
της εποχής στην Ελλάδα και την Κρήτη. Η διεύθυνση της εκπαίδευσης γίνεται 
περισσότερο συγκεντρωτική και κάθε εκπαιδευτική λειτουργία τείνει να είναι 
γενικευµένη. Με τη διάταξη περί Κυριακάτικου εκκλησιασµού το σχολείο στη πράξη 
γίνεται εφταήµερο. Η θέση του στη κοινωνική ζωή ενισχύεται. Γίνεται φανερό πως 
από εργαλείο για τη µάθηση γραφής ανάγνωσης και αριθµητικής αποκτάει ρόλο 
µηχανισµού για την κοινωνική και πολιτική ενσωµάτωση των µαθητών. Το γεγονός 
αυτό γίνεται κατανοητό στη κοινωνία, µέσα από το δηµόσιο διάλογο που διεξήχθη 
στα έντυπα της εποχής για ελάσσονες αλλά κυρίως για µείζονες πλευρές της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας. Γλώσσα, διάρκεια των εκπαιδευτικών βαθµίδων, 
διδακτικές µέθοδοι, σχέση της εκπαίδευσης  µε την εκκλησία, δηλαδή σχέση της 
επιστήµης µε τη θρησκεία, του ορθολογισµού µε τη µεταφυσική, ιδεολογικές 
συντεταγµένες αποτέλεσαν αντικείµενα αυτού του διαλόγου. 
   Είναι αξιοσηµείωτο ότι οι εκπαιδευτικοί της εποχής έχουν παρουσία και λόγο κατά 
δύο τρόπους. Πρόσωπα που παίζουν σηµαίνοντα ρόλο στην εκπαίδευση είναι 
ταυτόχρονα πρωταγωνιστές στη πολιτική ζωή. ∆ηµιουργούνται συλλογικότητες  
δασκάλων, που επιχειρούν να επηρεάσουν τους εκπαιδευτικούς σχεδιασµούς µε τη 
δηµόσια έκφραση των απόψεων τους. 
 
 
 
 
    Β3            Ο νόµος 391 του 1901 και τα κύρια νοµοθετήµατα µέχρι το 1913 
 
 



 28 

    Ο νόµος 391, του 1901, θα λέγαµε ότι αποτελεί τη βάση όλων των µετέπειτα 
νοµοθετηµάτων στο αυτόνοµο κρατικό µόρφωµα..23 Σύµφωνα µε αυτόν, η δηµόσια 
εκπαίδευση στη Κρητική Πολιτεία περιλάµβανε, τα (ιδιωτικά) νηπιαγωγεία, τα 
τετράχρονα  δηµοτικά σχολεία κοινά για αγόρια και κορίτσια, τα τρίχρονα ελληνικά 
σχολεία, τα τετράχρονα ανώτερα παρθεναγωγεία, τα τετράχρονα γυµνάσια και 
δίχρονα ηµιγυµνάσια, τα σχολεία ετεροθρήσκων, τα νυχτερινά σχολεία, το 
∆ιδασκαλείο και το Ιεροδιδασκαλείο. Τα νηπιαγωγεία σκοπό είχαν την ηθική και 
θρησκευτική διαµόρφωση αλλά κυρίως µέσω εποπτικής διδασκαλίας « να 
µορφώσωσι το όµµα και την χείραν» Τα δηµοτικά σχολεία σκοπό είχαν τη 
διαµόρφωση θρησκευτικού και ηθικού χαρακτήρα και τη προπαρασκευή για τη ζωή. 
   Τα Ελληνικά επιδίωκαν την πληρέστερη ανθρωπιστική και πρακτική µόρφωση. Τα 
Ανώτερα Παρθεναγωγεία επιδίωκαν µόρφωση ηθική και θρησκευτική αλλά και τη 
προπαρασκευή για το βίο των γυναικών ως προς το «προορισµό» τους. Για τα 
Γυµνάσια και Ηµιγυµνάσια  ο σκοπός ήταν η θρησκευτική και ηθική µόρφωση µε 
βάση την Αγία Γραφή και την Αρχαία ελληνική γραµµατεία, τα Λατινικά και 
Γαλλικά. Επιπλέον «το επιστηµονικώς σκέπτεσθαι και εργάζεσθαι». 
  Το διδασκαλείο σκοπό είχε τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των δασκάλων 
και το ιεροδιδασκαλείο το διπλό ρόλο να καταρτίζει ιερείς και δασκάλους. Επιπλέον 
«το επιστηµονικώς σκέπτεσθαι και εργάζεσθαι». Η «Ανώτερη ∆ιεύθυνσις επί της 
∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων», οριζόταν να έχει τη γενική 
διεύθυνση και εποπτεία . ∆ιατηρούνταν ο θεσµός του Γενικού και των νοµαρχιακών 
Επιθεωρητών. Εισήγαγε «Πειθαρχικό συµβούλιο των λειτουργών της εκπαιδεύσεως», 
θεσµοθετούσε διδασκαλικά συνέδρια και πρακτική ετήσια υποβοηθητική διδασκαλία 
τη περίοδο των διακοπών για δασκάλους. 
   Στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µέχρι το 1913 έγιναν εκτεταµένες και 
δηµόσια συζητήσεις για τα εκπαιδευτικά προβλήµατα. Το θέµα των σχολικών 
υποδοµών επιχειρήθηκε να αντιµετωπισθεί µε την αύξηση των πόρων εκ µέρους της 
Πολιτείας, µε την ενεργοποίηση της δοτικότητας των τοπικών κοινωνιών και εν µέρει 
µε τη καταβολή κάποιων τελών από τους µαθητές. Το µεγαλύτερο θέµα ωστόσο ήταν 
η αδυναµία της εκπαίδευσης να καταρτίσει επαρκώς τους µαθητές σύµφωνα µε τους 
σκοπούς της. Γι αυτό η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από δύο άξονες. Τη διδακτική 
επάρκεια των δασκάλων και τη διάρκεια των σχολικών βαθµίδων µε έµφαση στη 
πρωτοβάθµια. Για τη διδακτική επάρκεια έγιναν προσπάθειες νοµοθετικών 
ρυθµίσεων, µετά το 1900, και επιβολής εξετάσεων για τη πιστοποίηση της. Όλες 
προσέκρουσαν σε δύο δεδοµένα. Ο αριθµός των εχόντων τυπική επάρκεια δασκάλων, 
είτε πιστοποιούµενων από το πτυχίο τους, είτε από εξετάσεις, ήταν κατώτερος των 
αναγκών στελέχωσης των ∆ηµοτικών και Ελληνικών σχολείων. Ο κοµµατισµός που 
εµφανίζεται έντονος µε σκοπό τη νοµή της εξουσίας και του κράτους, αποτελεί 
εµπόδιο στο εξορθολογισµό επίσης.  
    Το 1910 ψηφίζεται το 252 ∆ιάταγµα για να γίνουν εξετάσεις επάρκειας των 
δασκάλων. Ο Γενικός Επιθεωρητής Εµµανουήλ Γενεράλις, στην εισηγητική του 
έκθεση ήταν λάβρος κατά των ακατάλληλων δασκάλων. Το διάταγµα ωστόσο δεν 
δηµιούργησε µια νέα εικόνα στο εκπαιδευτικό προσωπικό της βασικής εκπαίδευσης. 

                                                
23  Νόµος Περί οργανισµού ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως . Η εισαγωγή του παραθέτει το πλήρη τίτλο του 
αρµοστή και σηµειώνει « Ψηφισάµενοι  οµοφώνως µετά της Βουλής». Ήταν η περίοδος όπου ο 
βασιλικός γόνος και αρµοστής ήταν αποφασισµένος να θέσει υπό τον έλεγχό του τη κατάσταση στη 
Κρήτη. 
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Ο πολυκερµατισµός προσόντων, και διδασκαλικών βαθµών διατηρήθηκε.24 Σε όµοιο 
πνεύµα σχέδιο νόµου το 1910, για τη παιδαγωγική µόρφωση των «λειτουργών της 
µέσης εκπαιδεύσεως» όριζε την υποχρεωτικότητα της φοίτησης στο ∆ιδασκαλείο της 
«µέσης εκπαιδεύσεως επί εξάµηνον» ως απαραίτητο προσόν διορισµού.25 Άλλο 
σχέδιο νόµου την ίδια χρονιά και από τον ίδιο επίτροπο Β. Σκουλά, όριζε τον πρώτο 
δεκαπενθήµερο του Αυγούστου χρόνο προαγωγικών εξετάσεων των τριτοβάθµιων 
και δευτεροβάθµιων δασκάλων µε τριετή προϋπηρεσία. ∆εν έγιναν νόµοι ποτέ. 
   Το 1911 η «εν Κρήτη Συνέλευσις των Ελλήνων» µε το 72 ψήφισµά της ζήτησε το 
χωρισµό της εκπαίδευσης σε δυο εξαετείς  διακριτούς κύκλους. Τον Ιούλιο του 1911, 
το µε αριθµό 103 κανονιστικό Νοµοθετικό ∆ιάταγµα όριζε τη δηµιουργία δύο 
εξαετών εκπαιδευτικών κύκλων όπου η µετάβαση από τον κατώτερο στον ανώτερο 
θα γίνονταν µε εξετάσεις.26 Η µε αριθµό 51 πρόταση για  ∆ιάταγµα προς την 
Εκτελεστικήν Επιτροπείαν πρότεινε το χωρισµό της Κρήτης σε 358 σχολικές 
περιφέρειες µα συγχωνεύσεις σχολείων27 Σηµαντική διάταξη του η κατάργηση των 
Παρθεναγωγείων(κατώτερων) και ο ορισµός συµφοίτησης αγοριών και κοριτσιών. 
Τελικά το µε αριθµό 102 ∆ιάταγµα όρισε σε 356 τις σχολικές περιφέρειες.28  
  Το θέµα της επάρκειας των δασκάλων επανήλθε και επιχειρήθηκε να ρυθµιστεί µε  
διάταγµα το 1912. Ο Μ. Κούνδουρος Επίτροπος Παιδείας της ∆ιοικούσας 
Επαναστατικής Επιτροπείας, στις 14 Σεπτεµβρίου υποβάλλει διάταγµα απολύσεως 43 
δασκάλων και δασκαλισσών.29 Είχαν απορριφθεί στις εξετάσεις του 1911 ή δεν 
προσήλθαν. Νωρίτερα το  διάταγµα 79 καθόριζε τον αριθµό και τις έδρες των 
Ανώτερων ∆ηµοτικών Σχολείων. Τα ήθελε πλήρη εξαετή και σε αναλογία ένα σε 
κάθε 5000 κατοίκους.30 Με την αποφασιστικότητα του επαναστατικού πνεύµατος, το 
διάταγµα όριζε ότι όπου οι κάτοικοι της περιφέρειας του Αν. ∆ηµοτικού Σχ. 
αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους αυτό καταργείται για ένα χρόνο και διευθυντής 
στερείται του επιµισθίου.(Άρθρο 5) Στη περίπτωση που η 5η τάξη δεν έχει 
τουλάχιστον15 µαθητές και η 6η 12, το σχολείο υποβιβάζεται και το υπεράριθµο 
προσωπικό επανατοποθετείται. Εάν ο αριθµός των µαθητών, υπερβεί τους 20 πλέον 
του καθοριζοµένου αναλογικά µε τους δασκάλους, το διδακτικό προσωπικό 
αυξάνεται. .(Άρθρο 4) Ο θεσµός των Νοµαρχιακών Επιθεωρητών καταργείται και τα 
τα καθήκοντα τους ανατίθενται στους διευθυντές των Ανώτερων ∆ηµ. Σχ.  οι οποίοι 
θα επιθεωρούν όµορα κατώτερα σχολεία. .(Άρθρο 14) 

                                                
24  Οι νοµοθετικές προσπάθειες επιδίωκαν να λύσουν τα προβλήµατα στην επάρκεια κατάρτισης των 
δασκάλων. 
 
25  Άλλη µια ατελέσφορη προσπάθεια κατάρτισης και παιδαγωγικής αναβάθµισης. 
 
26 Μια από τις κυριότερες προσπάθειες εναρµόνισης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε αυτό του 
Βασιλείου της Ελλάδος. 
 
27 Βασίλειον της Ελλάδος, Παράρτηµα της εφηµερίδος της κυβερνήσεως εν Κρήτη, Τεύχος Πρώτον, 
Εν Χανίοις τη 30 Ιουλίου 1911, Αριθ. 51  
 
28 Αριθ.∆ιατάγ.102. Σε µια απόπειρα να αντιµετωπισθεί το συγκεντρωτικό και άκαµπτο µοντέλο το 
οποίο δηµιουργούσε δυσλειτουργίες. 
 
29 Η επανάσταση είχε επιδείξει αποφασιστικότητα και σε άλλους τοµείς. Η κίνηση αυτή ήθελε να 
δείξει τη δύναµή της και απέναντι στο πελατειακό κράτος, που στο µεταξύ είχε δηµιουργηθεί. 
 
30 Αριθ. ∆ιατάγ. 79, Γεώργιος Ά Βασιλεύς των Ελλήνων, Περί καθορισµού των Ανωτέρων (πλήρων) 
∆ηµοτικών Σχολείων. Προφανώς ο επανακαθορισµός των δύο εκπαιδευτικών βαθµίδων σήµαινε ότι οι 
προηγούµενες θεσµοθετήσεις δεν είχαν λειτουργήσει. 
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  Πολύ σύντοµα από την έναρξη της περιόδου αυτονοµίας, επιχειρήθηκε η συνολική 
αντιµετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών και η διόρθωση των αδυναµιών. Το 
βασικό νοµοθέτηµα που παρουσιάσαµε, ο νόµος 391, διακρίνεται για τη προσπάθεια 
λεπτοµερειακής αποτύπωσης των εκπαιδευτικών λειτουργιών κάνοντας φανερές τις 
ιδεολογικές συντεταγµένες και τις επιλογές της κυρίαρχης και διευθύνουσας ελίτ. 
Αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στήθηκαν µετέπειτα νοµοθετικές απόπειρες. Ο 
χαρακτήρας της εκπαίδευσης που οικοδοµεί είναι τυπικά δηµοκρατικός. 
Υποχρεωτικότητα φοίτησης, δωρεάν δίδακτρα, απουσία εισαγωγικών εξετάσεων από 
βαθµίδα σε βαθµίδα, µερική εισαγωγή πρακτικών κατευθύνσεων στη µάθηση, 
διακριτοί τύποι σχολείων και ανάληψη των πόρων  από τη  Πολιτεία, είναι βασικά 
χαρακτηριστικά αυτού του χαρακτήρα. Ορίζει µε σαφήνεια το εκπαιδευτικό µοντέλο 
σε σχέση µε τις ανάγκες αναπαραγωγής και καταµερισµού εργασίας που θεωρεί ότι 
υπάρχουν, η πολιτικά διευθύνουσα τάξη της εποχής. 
  To 103 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα έλυσε προς µια κατεύθυνση τα προβλήµατα δοµής 
που είχαν συζητηθεί επί µακρόν στο δηµόσιο διάλογο της εποχής. Εναρµόνισε µε τα 
εκπαιδευτικά πράγµατα του Βασιλείου της Ελλάδος τη δοµή της εκπαίδευσης, 
προετοιµάζοντας την για την περίοδο της ενώσεως που προδιαγράφονταν σύντοµα. 
  Οι νοµοθετικές απόπειρες της περιόδου χαρακτηρίζονται από τη σύγκλιση τους µε 
τα εκπαιδευτικά πράγµατα της Ελλάδας. Αποπειρώνται να λύσουν το πρόβληµα, 
πανθοµολογούµενο, της ελλιπούς κατάρτισης των µαθητών των ∆ηµοτικών αλλά σε 
µεγάλο βαθµό και της µέσης. Κάνουν βήµατα εκσυγχρονισµού καταργώντας τη 
ξεχωριστή φοίτηση των φύλων  στη βασική εκπαίδευση. Σκληραίνουν τη στάση της 
Πολιτείας στα θέµατα υποχρεωτικότητας της φοίτησης των µαθητών, ελέγχου του 
εκπαιδευτικού προσωπικού και παιδονοµικού κανονιστικού πλαισίου και εφαρµογής 
του. Μετά από ένα διάστηµα αµφιταλαντεύσεων αποδίδουν στην εκκλησία εποπτικό 
ρόλο στην εκπαίδευση και ενισχύουν τη θέση της στη σχολική ζωή. Αναγνωρίζουν τη 
θεωρητική µονοµέρεια των αναλυτικών προγραµµάτων και κάνουν προσπάθεια 
«αποσκωράκισης» µε την εισαγωγή «θετικών» και πρακτικών µαθηµάτων. ∆εν 
αλλάζουν κάτι στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αρχαίας και νέας, αρνούµενα 
να αναγνωρίσουν τα προβλήµατα γλωσσικής ένδειας που προέκυπταν. Οι ρυθµίσεις 
στη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών βαθµίδων και στο περιεχόµενο των 
µαθηµάτων, αντανακλούν προσπάθειες εναρµόνισης µε έναν νέο κοινωνικό 
καταµερισµό εργασίας που φαίνεται να δηµιουργείται. Καταβάλλουν  προσπάθεια 
προετοιµασίας των µαθητών ώστε να ανταποκριθούν στο νέο διεθνή καταµερισµό 
εργασίας, στον οποίο η Κρήτη όδευε και κυρίως διαφαινόταν µετά την ένωση της µε 
την Ελλάδα. Στην ίδια κατεύθυνση προσπαθούν να λύσουν το πρόβληµα της 
κατάρτισης των δασκάλων ώστε να είναι σύγχρονοι, λειτουργικοί και επαρκείς. Το 
σχολείο της εποχής τους θέλει, να επιτελούν µέρος της κοινωνικοποιητικής ένταξης 
που παλιότερα είχε κυρίως η οικογένεια και η κοινοτική ζωή, να συµβάλλουν οµαλά 
στην κοινωνική αναπαραγωγή και να καταρτίζουν ηθικά και γνωσιακά µαθητές που 
θα µπορούν να ανταπεξέλθουν στη βιοπάλη. Ο Α. Μιχελιδάκης το περιγράφει 
εύγλωττα το 1901. Τα γράµµατα δεν θεωρούνται πλέον σκοπός όπως τα πενήντα 
προηγούµενα χρόνια, αλλά µέσον για πνευµατική, ηθική, λογική, επιστηµονική 
παίδευση. Επιπλέον για τη δηµιουργία κοινωνικής µόρφωσης, ικανής να υποστηρίζει 
την κοινωνική αλληλεγγύη. Τέλος οι νοµοθετικές απόπειρες επιχειρούν, οι αναγκαίες 
αλλαγές στην αγροτική παραγωγική δοµή, να προετοιµαστούν µέσω της εκπαίδευσης 
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καθώς είναι κοινωνική επιταγή η εθνική χειραφέτηση να φέρει ανάπτυξη και 
πλούτο.31  
 
 
 
 
 
 
 
 
     Β4                        Το σχολικό έτος κατά την εξεταζόµενη περίοδο 
 
 
    Το σχολικό έτος, στην εξεταζόµενη περίοδο, ξεκινούσε 20 Αυγούστου και 
τελείωνε 30 Ιουνίου. Υπήρχαν εξαιρέσεις που αφορούσαν ορεινούς κτηνοτροφικούς 
οικισµούς, που µετακινούσαν τα κοπάδια τους, αλλά ήταν λίγες. Το πρώτο εξάµηνο 
ολοκληρωνόταν µέχρι την εβδοµάδα της Τυροφάγου, όταν διεξάγονταν εξετάσεις. 
Εκτός των Κυριακών το σχολικό έτος διακοπτόταν του Αγ. ∆ηµητρίου, του Αγ 
Νικολάου, από 24/12 έως 7/1, των Τριών Ιεραρχών, από το Σάββατο της Τυροφάγου 
µέχρι τη Καθαρά ∆ευτέρα, την 25η Μαρτίου, από τη Μεγάλη Πέµπτη µέχρι τη 
Κυριακή του Θωµά, του Αγ Γεωργίου, των Αγ Κων/νου και Ελένης, της Αναλήψεως, 
τη ∆ευτέρα της Πεντηκοστής και κατά την εορτή του πολιούχου της έδρας του 
σχολείου, για τη χριστιανική εκπαίδευση.32 
   Η πληθώρα των θρησκευτικών αργιών, οδηγεί το Γενικό επιθεωρητή παιδείας Α. Ν. 
Γιάνναρη σε προσπάθεια περιορισµού τους στο νοµοσχέδιο για τη παιδεία που 
επιθυµεί να εισηγηθεί το 1908.∆εν έµελε ωστόσο να ψηφισθεί και να γίνει νόµος. 33 
   Τα µουσουλµανικά σχολεία αργούσαν 4 ηµέρες του Ραµαζανίου, 4 ηµέρες του 
Βαϊραµίου, 4 ηµέρες του Κουρµπάν Βαϊραµίου, και 7 ακόµα ηµέρες θρησκευτικών 
εορτών φυσικά και τις Παρασκευές  που είναι ηµέρες αργίας στο µουσουλµανικό 
ηµερολόγιο. Τα «Ισραηλιτικά σχολεία» αργούσαν  κάθε Σάββατο Η σχολική 
νοµοθεσία προέβλεπε επίσκεψη στο χώρο λατρείας συνοδεία εκπαιδευτικών, κάθε 
Κυριακή, Παρασκευή και Σάββατο αντίστοιχα για τους µαθητές των τριών 
θρησκευτικών δογµάτων.  

Οι ώρες διδασκαλίας των δασκάλων ορίζονταν µέχρι 34  
ανά εβδοµάδα και των καθηγητών των Ελληνικών, µέχρι 24 ανά εβδοµάδα, µε το 
νόµο 391 του1901. Η σχολική ηµέρα χωριζότανε σε δύο τµήµατα. Ανάµεσα στο 
πρωινό και στο απογευµατινό παρεµβάλλονταν το µεσηµεριανό διάλειµµα για 
φαγητό και ανάπαυση.  Ανάµεσα στις διδακτικές ώρες υπήρχαν διαλείµµατα συνήθως 
δεκάλεπτης διάρκειας.  
   Η γενική τάση ήταν η πολύωρη παραµονή των µαθητών στο σχολείο, ώστε να 
µεγιστοποιηθεί ο κοινωνικός έλεγχος, το αποτέλεσµα της παιδαγωγικής διαδικασίας 

                                                
31 Βλέπε το λόγο του Α. Μιχελιδάκη στη Βουλή της Κρητικής Πολιτείας. Επίσηµος Εφηµερίς της 
Κρητικής Πολιτείας, Τεύχος  ∆΄ , 13 Ιουλίου 1901. 
 
32
Έντονη η θρησκευτική επίδραση στη κατανοµή του κοινωνικού χρόνου.  

 
33 Α Ν Γιάνναρη, Εισήγησις και Νοµοσχέδιον περί Παιδείας Εν Χανίοις τη 30 Απριλίου 1908. Ο 
Γιάνναρης ο οποίος ήλθε από πανεπιστήµιο της Σκωτίας, συγκρούστηκε µε τη πραγµατικότητα που 
βρήκε. Εκπαιδευτικά ήταν εκσυγχρονιστής και ως τέτοιος, απέκρουε τις προκαπιταλιστικές 
θρησκευτικής επιρροής διευθετήσεις του σχολικού χρόνου. Πολιτικά ήταν καταδικασµένος να 
αποτύχει γιατί πέραν του ενδόξου ονόµατός του δεν διέθετε ευελιξία και συµµαχίες. 
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και η επίτευξη των στόχων της κάθε εκπαιδευτικής βαθµίδας. Εντός του σχολικού 
χρόνου που είναι ευρύς, πραγµατοποιούνταν οι δυο τύποι της παιδαγωγικής 
πρακτικής που αντιλαµβάνεται ο Μπερνστάιν (1991). Η Ορατή παιδαγωγική 
πρακτική και η Αόρατη παιδαγωγική πρακτική. Κατά τον πρώτο µεταδότες (κυρίως 
δάσκαλοι) και δέκτες (µαθητές) έχουν ρητούς κανόνες τάξης και σχέσεων. Οι δέκτες 
γνωρίζουν ότι π.χ στην Α τάξη πρέπει να κάνουν αυτό, στο µάθηµα της γλώσσας 
πρέπει να κάνουν εκείνο, όταν µπαίνει ο δάσκαλος στην αίθουσα να σηκώνονται, 
όταν θέλουν να µιλήσουν να σηκώσουν το χέρι µε τον αντίχειρα τεντωµένο κτλ. Στο 
σχολείο της εξεταζόµενης περιόδου, αυτός ο τύπος υπερισχύει. Κατά το δεύτερο οι 
µεταδότες γνωρίζουν τους κανόνες της διδακτικής τάξης και οι δέκτες δεν µπορούν 
να τους δούνε τουλάχιστον στην αρχή. Εσωτερικεύουν  µε νοητικές, γλωσσικές, 
συναισθηµατικές, κινητροδοτικές, διαδικασίες το περιεχόµενο της παιδαγωγικής 
διαδικασίας. Συµβολισµοί, µακρόχρονη παιδαγωγική διαδικασία, µελετηµένη 
διευθέτηση του σχολικού χώρου, ιεραρχικοί κανόνες που µεταδίδονται µε άρρητες 
πρακτικές είναι κυρίαρχα στοιχεία. Θεωρούµε ότι ο δεύτερος τύπος είναι ο λιγότερο 
υπαρκτός στα σχολεία της Κρητικής Πολιτείας τη χρονική περίοδο που µελετούµε.34   
  Οι εκπαιδευτικές απαιτήσεις ήταν ρητά διατυπωµένες και συνεχώς εµπλουτίζονταν 
µε νέες διατυπώσεις και ως προς τους δασκάλους και ως προς τους µαθητές. Αυτό 
που ήταν πρωτόγνωρο ωστόσο ήταν η υποχρεωτικότητα της φοίτησης, η 
υποχρεωτικότητα της παραµονής στο σχολείο, η αδιάλειπτη φοίτηση, η συνεχής 
επιτήρηση, οι κανονιστικές αρχές που προσέκρουαν στις ιδιαίτερες πολιτισµικές 
συνήθειες των µαθητών, των οικογενειών τους και των κοινοτήτων στις οποίες 
ζούσαν. Τα επεισόδια που συχνά αναφέρονται, είτε για εγκατάλειψη του σχολείου 
προς χάριν της παραγωγικής δραστηριότητας της οικογένειας, είτε για το 
«ανάρµοστο» και «αχρείαστο» της φοίτησης των κοριτσιών, είτε για συγκρούσεις 
διδασκόντων και διδασκοµένων, που διεκπεραιώνονται µε σκληρή επιβολή της 
δασκαλικής εξουσίας, δείχνουν τις δυσκολίες του σχολικού θεσµού στα πρώτα του 
βήµατα. Ακόµα και η εγκατάλειψη της θέσης του δασκάλου αναφέρεται συχνά, αφού 
και για τους νεαρούς επί το πλείστον δασκάλους και δασκάλες, το εκπαιδευτικό έργο 
ήταν πολιτισµικά νέο, απαιτητικό και δυσανάλογα δύσκολο ως προς την πληµµελή 
εκπαίδευση που είχαν πάρει. 
   Οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης για την παραµονή των µαθητών, σήµαιναν στη 
πραγµατικότητα, ότι ο περισσότερος χρόνος της ηµέρας τους, θα έπρεπε να 
δαπανηθεί εντός σχολείου για έξι ηµέρες, χωρίς να σπανίζει η Κυριακάτικη µετάβαση 
τους στην εκκλησία. Επιπλέον ο σχολικός χρόνος επεκτείνονταν πέραν του σχολικού 
ωραρίου µε δύο τρόπους. Πραγµατοποίηση εργασιών που είχαν ανατεθεί για το σπίτι 
και περιορισµός της κίνησης των µαθητών, είτε µε ρητές απαγορεύσεις προσέγγισης 
καφενείων και άλλων δηµόσιων χώρων είτε µε την υπονόηση ότι αυτή η 
κινητικότητα ήταν βλαπτική για το ήθος και το έργο των µαθητών.  Τη σηµασία και 
το πρωτόγνωρο αυτών των απαγορεύσεων θα τα κατανοήσουµε αν τα συγκρίνουµε, 
µε ότι συνέβαινε συνήθως στη Κρητική ύπαιθρο, αλλά και στα µικρά έτσι και αλλιώς 
αστικά κέντρα. Για τα αγόρια πρωτίστως οι χώροι συνάθροισης των ανδρών, όχι µόνο 
δεν ήταν απαγορευµένοι, αλλά τουναντίον είχαν κοινωνικοποιητική λειτουργία και 
διαµόρφωναν την αρσενική ταυτότητα, µε τον τρόπο που η κοινωνία αυτής της 
εποχής την αντιλαµβανόταν. Η απαγόρευση προσέγγισης ήταν κάτι περισσότερο από 
µια απαγόρευση. Ήταν µια από τα πάνω πολιτισµική αλλαγή. Η εισαγωγή στο 

                                                
34 Ίσως η µεταφορά να µοιάζει παρακινδυνευµένη, όµως το σχολείο ως θεσµός, υπερβαίνει το χωρικό 
και χρονικό πλαίσιο του. 
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σχολείο, και όσο αυτό οργανωνόταν και τυποποιούνταν, σήµαινε διαφορετική 
διευθέτηση του ηµερήσιου  χρόνου, διαφορετική χρήση των δηµόσιων χώρων, 
αλλιώτικη παιδικότητα. 
  Με έναν συµπερασµατικό τρόπο θα λέγαµε ότι ο σχολικός χρόνος, την εξεταζόµενη 
περίοδο µαζικοποίησης της εκπαίδευσης στη Κρήτη, επιβάλλει ένα νέο πολιτισµικό  
πλαίσιο  για τη παιδικότητα και τη νεότητα. Η υποχρεωτικότητα της φοίτησης δεν 
έλυνε τα προβλήµατα. Γνωρίζοντας αυτή τη πραγµατικότητα µε το νόµο 485, άρθρο 
147, προβλεπόταν ότι στην Α τάξη του δηµοτικού γίνονταν δεκτοί µαθητές 
οποιαδήποτε περίοδο του σχολικού έτους.35 Η εκπαίδευση γίνεται 
κοινωνικοποιητικός θεσµός περισσότερο από ότι στο παρελθόν αλλά κυρίως γίνεται 
ιδεολογικός µηχανισµός υποβοήθησης της δηµιουργίας εθνικής συνείδησης και 
πολιτικής συνείδησης. Η πολύωρη παραµονή και το περιεχόµενο µαθηµάτων και 
τρόπων σχολικής συµπεριφοράς, κατατείνουν στην αφοµοίωση των νέων 
πολιτισµικών προτύπων και των τρόπων και δεξιοτήτων του επιθυµητού 
καταµερισµού εργασίας. Με την µετατροπή της Κρητικής οικονοµίας σε 
καπιταλιστικής και της κοινωνίας σε νεωτερικής, η εκπαίδευση γίνεται ο πιο ασφαλής 
µηχανισµός για την επιθυµητή κοινωνική αναπαραγωγή. 
 
 
 
       Β5          Τα διδασκόµενα µαθήµατα στις Α και Β βαθµίδες εκπαίδευσης 
 
 
   Ο Φλουρής (2005) σηµειώνει ότι η διαµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων 
στην Ευρώπη, ήταν απότοκη της επίδρασης της ελληνικής και ρωµαϊκής αρχαιότητας 
πρωταρχικά. Μετά την Αναγέννηση, αναφέρει, κυριάρχησε η αντίληψη ότι, το 
σηµαντικότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η µελέτη των αρχαίων ελληνικών 
και ρωµαϊκών κειµένων. Η επίδραση της εκκλησίας επίσης ήταν σηµαντική καθώς 
ασκούσε καθοδήγηση και εποπτεία στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Ως συντηρητικός 
θεσµός είχε σηµαντική συµβολή στο πνεύµα ιδεαλισµού, που χαρακτήριζε για 
πολλούς αιώνες τα  αναλυτικά προγράµµατα. Η γνώση είχε σηµασία καθαυτή, 
ανεξάρτητα από την όποια χρησιµότητά της. Κάτω από την επίδραση συντηρητικών 
παιδαγωγικών κινηµάτων, όπως το Ερβαρτιανό, η γνώση του επιστητού 
κατακερµατίστηκε σε χωριστούς κλάδους και τοµείς µαθηµάτων. Η εκµάθηση 
πληροφοριών ήταν η βασική επιδίωξη. Η δηµιουργική ικανότητα και η κριτική σκέψη 
δεν αποτελούσαν επιδιώξεις. Η διδακτική προσέγγιση ήταν η από καθέδρας 
διδασκαλία, η οποία υπαγόρευε ή προσάρµοζε τα αναλυτικά προγράµµατα των 
περισσότερων Ευρωπαϊκών κρατών. Η αυθεντία του δασκάλου και η παθητική 
αποδοχή του µαθητή ήταν οι λειτουργικές προϋποθέσεις για  αυτά. Έτσι µέσω αυτών 
το Ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό σύστηµα ήταν συγκεντρωτικό, ελεγκτικό και έδινε 
ελάχιστα περιθώρια αυτενέργειας και ελευθερίας σε εκπαιδευτικούς και µαθητές. 
  Ο Φλουρής

36  επισηµαίνει ότι το κίνηµα του ∆ιαφωτισµού είχε την επίδραση του 
στους ελληνικούς πληθυσµούς  που ζούσαν εντός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

                                                
35  Η διάταξη προφανώς επιζητούσε να δώσει λύση στο πρόβληµα αποφυγής της φοίτησης, µε µη 
καταναγκαστικό τρόπο. 
 
36 Ο Φλουρής σκαλίζει το ιστορικό βάθος των εκπαιδευτικών θεσµών, στο δυτικό κόσµο. Είναι 
χρήσιµο να κατανοηθεί ότι αυτή τη περίοδο η ελληνικότητα στην εκπαίδευση ήταν ιδεολογικά ένα 
ευρωπαϊκό δάνειο. Παράβλεπε εργασίες ιστορικών της περιόδου, όπως του Κουµπουρλή. 
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και έξω από αυτήν. Εµφανίζεται ο Νεοελληνικός ∆ιαφωτισµός ως αντανάκλαση του 
ευρωπαϊκού και απάντηση στις κοινωνικοπολιτικές αναζητήσεις των δυναµικών 
κοινωνικών στρωµάτων και της πνευµατικής πρωτοπορίας. Εισαγάγει νέες πολιτικές 
ιδέες, µε κυρίαρχο το φιλελευθερισµό και καινοφανείς γνωστικές ιδέες µε κυρίαρχο 
τον ορθολογισµό.. ∆ύο κατευθύνσεις, µε αντίστοιχες προτιµήσεις στη γλώσσα που 
χρησιµοποιούν, διαµορφώνονται. Ήταν η λόγια και η δηµοτική. Οι συντηρητικοί 
λόγιοι, πολλοί εξ αυτών ήταν ιερωµένοι, αντιτάχθηκαν στις νεωτερικές ιδέες του 
∆ιαφωτισµού αντιτάσσοντας το «κλασικό ιδεώδες» ως κύρια επιδίωξη της παιδείας 
και ιδεολογικό προσανατολισµό του Ελληνικού έθνους. Αυτή η τάση κυριάρχησε και 
έδωσε κατεύθυνση στο σχολείο διαµέσου των αναλυτικών προγραµµάτων του. Στη 
πράξη σήµαινε προγονοπληξία, ξερή γραµµατολογική θεώρηση της γλώσσας και 
τελικά διαστρέβλωση του πνεύµατος της αρχαίας εποχής. Ο ψευδοκλασικισµός αυτός 
κριτικαρίστηκε από πλήθος Ελλήνων και ξένων

37 αλλά επέζησε για πολύ 
αποκόβοντας την εκπαίδευση από τη ζωντανή πραγµατικότητα, τα σηµαντικά 
σύγχρονα θέµατα, τοποθετώντας το ενδιαφέρον των µαθητών στο παρελθόν. Ο 19ος 
αιώνας για το σύνολο της ελληνικής εκπαίδευσης έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και οι 
πρώτες µεταρρυθµιστικές αναζητήσεις θα διατυπωθούν στο τέλος του και στην αρχή 
του 20ου. 
   Η επίσηµη εκπαιδευτική διαδικασία, κατά το Μπερνστάιν (1991:63-64) 
πραγµατοποιείται µε το αναλυτικό πρόγραµµα, την επιλεγµένη παιδαγωγική και τον 
τρόπο αξιολόγησης. Το αναλυτικό πρόγραµµα ορίζει την έγκυρη γνώση, η 
παιδαγωγική ορίζει τον έγκυρο τρόπο µετάδοσής της και η αξιολόγηση την έγκυρη 
πραγµάτωση της.38 
 
    Όπως προκύπτει από την κατά καιρούς εκπαιδευτική νοµοθεσία, τα διδακτέα 
µαθήµατα στο ∆ηµοτικό σχολείο της Κρητικής Πολιτείας (τετράχρονο σχολείο 
βασικής εκπαίδευσης) είτανε αυτά, πάνω κάτω, που διδάσκονταν το 1901. 
Θρησκευτικά, Νέα Ελληνική Γλώσσα µετ’αναγνώσεως και γραφής (εννοείται η 
Καθαρεύουσα), Πρακτική αριθµητική, Στοιχειώδης γεωµετρία, Ιστορία και µάλιστα η 
Ελληνική, εκτενέστερον δε της Κρήτης, Γεωγραφία εκτενέστερον µεν της Κρήτης και 
των άλλων ελληνικών χωρών, συντοµώτερον δε της Ευρώπης και των άλλων Ηπείρων, 
Φυσική Ιστορία και µαθήµατα τινά εκ της φυσικής και χηµείας, Ιχνογραφία,Ωδική, 
Γυµναστική, Γεωπονικαί εργασίαι και τεχνικαί, δια τα θήλεα δε και χειροτεχνήµατα.  
    Στα Ελληνικά σχολεία (τρίχρονα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) τα 
µαθήµατα ήταν Ιερά, Ελληνική γλώσσα αρχαία τε και νέα, Γαλλική γλώσσα, Φυσικαί 
επιστήµαι, Αριθµητική και γεωµετρία, Γεωγραφία, Ιστορία, Ιχνογραφία και 
καλλιγραφία, Γυµναστική, Μουσική, Τεχνικαί εργασίαι και γεωπονικαί . 
   Στα Ανώτερα Παρθεναγωγεία(τετράχρονα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
για κορίτσια)  διδάσκονταν τα παραπάνω µαθήµατα συν η Οικιακή παιδαγωγική και 
οικονοµία, τα Χειροτεχνήµατα (ραπτική, κοπτική, ποικιλτική) και στη θέση του 
τελευταίου µαθήµατος των Ελληνικών Πρακτικαί γνώσεις φυτοκοµίας, κηπουρικής, 
σηροτροφίας. 
  Στα Γυµνάσια (τετράχρονα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
προπαρασκευαστικά για την ανώτατη εκπαίδευση) τα µαθήµατα ήταν Θρησκευτικά, 
Ελληνική Γλώσσα, Λατινική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα, Ιστορία, Γεωγραφία, 

                                                
37 Ο ∆ηµαράς δείχνει ότι ο χαρακτήρας της εκπαίδευσης αυτήν την εποχή δεν ήταν αδιαπραγµάτευτο 
θέµα αλλά προέκυψε µέσα από συγκρούσεις κοινωνικές και πολιτικές. 
 
38  Η διαδικασία αυτή είναι παρόµοια σε όλα τα πλάτη και τα µήκη της εκπαιδευτικής παγκοσµιότητας. 
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Μαθηµατικά, Φυσικαί επιστήµαι και κοσµογραφία,Φιλοσοφική προπαιδευτική, 
Ιχνογραφία, Ωδική, Γυµναστική µετ΄εκδροµών, Τα δικαιώµατα του συνταγµατικού 
πολίτου, ∆ιπλογραφία και καταστιχογραφία προαιρετικώς.   
     Η ίδια διάρθρωση µαθηµάτων παρατηρείται την εικοσαετία 1890-1910. 
Αντανακλά τη δοµή των µαθηµάτων της Ελληνικής εκπαίδευσης και τείνει να 
εναρµονιστεί µε αυτήν. 
  Για το ∆ιδασκαλείο το οποίο ιδρύεται στο Ηράκλειο «προς µόρφωσιν διδασκάλων 
θεωρητικήν και πρακτικήν», είναι διετές  και   ενωµένο µε δύο πρότυπα δηµοτικά 
σχολεία, µαθήµατα είναι τα: Θρησκευτικά, Ελληνικά αρχαία και νέα, 
Παιδαγωγικά,Φιλοσοφικά (ψυχολογία, λογική και ηθική), Ιστορία, Φυσικαί επιστήµαι 
(φυσική ιστορία, ορυκτολογία, φυτολογία, ζωολογία ,σωµατολογία, φυσική, στοιχεία 
χηµείας, κοσµογραφία),Αριθµητική και γεωµετρία, Μουσική(ωδική, εκκλησιαστική 
µουσική και οργανική), Καλλιγραφία και ιχνογραφία, Γυµναστική, Γεωπονικαί εργασίαι 
και τεχνικαί  
  Το Ιεροδιδασκαλείον, που λειτουργεί στη Μονή Αγίας Τριάδας (Τσαγκαρόλων ) στα 
Χανιά «προς µόρφωσιν ιερέων και δηµοδιδασκάλων»  έχει τµήµα προπαιδευτικό και 
είναι τριετές  και τµήµα ιεροδιδασκαλικό οµοίως τριετές. Απόφοιτοι δηµοτικού 
σχολείου κατατάσσονται στην Α τάξη του προπαιδευτικού  (πρώτο έτος) και 
απόφοιτοι Ελληνικού σχολείου κατατάσσονται στην Α τάξη του ιεροδιδασκαλικού. 
Στο προπαιδευτικό τµήµα τα µαθήµατα είναι αυτά του Ελληνικού χωρίς τη Γαλλική 
γλώσσα, και στο ιεροδιδασκαλικό τα, Θεολογικά…, Παιδαγωγική µετά των 
υπηρετικών αυτής επιστηµών…, Η αρχαία ελληνική γλώσσα και φιλολογία…, 
Μεθοδική αριθµητική και εφηρµοσµένη γεωµετρία, Ελληνική ιστορία…, Φυσικαί 
επιστήµαι…, Γεωγραφία, Ιχνογραφία, Καλλιγραφία,Γυµναστική, Μουσική οργανική και 
ωδική, Γεωπονικαί και τεχνικαί εργασίαι.39  
   Μέχρι και τις πρώτες προσπάθειες ενοποίησης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε 
αυτό του Ελληνικού Βασιλείου η διάρθρωση των µαθηµάτων δεν αλλάζει ουσιαστικά 
ούτε ως προς το περιεχόµενο ούτε ως προς τη ποικιλία. Έτσι και αλλιώς διασύνδεση 
ιδεολογική και λειτουργική υπήρχε ήδη από τα χρόνια της Οθωµανικής κυριαρχίας 
µετά το Τανζιµάτ, τη περίοδο της ηµιαυτονοµίας και φυσικά τα χρόνια της Κρητικής 
Πολιτείας.  
  Είναι ωστόσο αξιοσηµείωτο ότι, στο δηµόσιο διάλογο της εποχής είτε αυτός 
διεξάγετε µέσω εφηµερίδων και περιοδικών, είτε έχει θεσµικό χαρακτήρα στη Βουλή, 
τα µάτια πολλών είναι στραµένα προς την Ευρώπη αλλά και το Νέο Κόσµο. Οι 
επιστηµονικές ανακαλύψεις, οι τεχνολογικές αλλαγές και τα κύρια παιδαγωγικά 
ρεύµατα, όπως αυτά εφαρµόζονται στα εκπαιδευτικά συστήµατα, απασχολούν 
πολλούς σχετιζόµενους είτε από θέσεις σχεδιασµού είτε από θέσεις εφαρµογής µε την 
εκπαίδευση.40 Ο, εκ των βασικών θεµελιωτών του εκπαιδευτικού συστήµατος της 
Κρητικής Πολιτείας, Π. Π. Οικονόµος, ο οποίος µεταξύ άλλων διετέλεσε διευθυντής 
του ∆ιδασκαλείου στην Αθήνα, καλείται από την Ελλάδα και τον Ιούλιο του 1901 
εισηγείται το νοµοσχέδιο, που έγινε ο νόµος 391. Συντηρητισµός και πνεύµα αλλαγής 
συνυπάρχουν, συγκρουόµενα ή ισορροπηµένα.  
  Οι συζητήσεις στη Κρητική Βουλή αλλά και στο Τύπο, που µόλις έχει αρχίσει να 
κυκλοφορεί, δείχνουν τα ρεύµατα και τις επιρροές. Οι πολλές νοµοθετικές απόπειρες, 

                                                
39 Επίσηµος εφηµερις της  Κρητικής  Πολιτείας, τεύχος πρώτον, νόµος Περί οργανισµού ∆ηµοσίας 
Εκπαιδεύσεως. Ο Χουρδάκης δηµοσιεύει το σύνολο της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας της εποχής, 
καθιστώντας το έργο της εύρεσης και ερµηνείας ευκολότερο. 
 
40 Όσοι σπούδαζαν στη ∆ύση αλλά και σηµαντικό κοµµάτι της κυρίαρχης αστικής τάξης, επιδίωκαν τη 
ρήξη µε κάθε δεσµό που συνέδεε τη Κρήτη µε το οθωµανικό παρελθόν της. 
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κυρίως τη πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, νοµίζουµε ότι δείχνουν αυτές τις 
συγκρούσεις και ισορροπίες. Μερικές φορές γίνονται µε λανθάνοντα τρόπο. Το 
αίτηµα για Ένωση περιορίζει την εκδήλωσή τους. Άλλες φορές στέκονται σε 
δευτερεύουσες εκπαιδευτικές πλευρές. Συντάσσονται µε ότι συµβαίνει στον Ελλάδα 
σε µεγάλο βαθµό, καθώς θέλουν να έχουν οµαλή µετάβαση στο επιθυµητό πολιτειακό 
καθεστώς. Οι απόπειρες των αλλαγών υπαγορεύονται είτε από την ανάγκη 
παρακολούθησης διαφοροποιήσεων στο καταµερισµό εργασίας, όπως όταν τα θετικά 
λεγόµενα µαθήµατα επιχειρείται να ενταχθούν ή να αυξηθεί ο χρόνος συµµετοχής 
τους. Είτε από ιδεολογικές παραµέτρους που αντανακλούν τα συµφέροντα των 
κυρίαρχων κοινωνικών στρωµάτων και τον τρόπο που αυτά αντιλαµβάνονται την 
εκπαίδευση και τη κοινωνική αναπαραγωγή, όπως όταν συζητείται η εισαγωγή 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης ή η λειτουργία και ο χαρακτήρας των Γυµνασίων ή των 
χρόνων διάρκειας των εκπαιδευτικών βαθµίδων. 
  Τα µαθήµατα λοιπόν και το περιεχόµενό τους ακολουθούν τη γενικότερη τάση στο 
ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Το παιδαγωγικό σύστηµα ήταν επισήµως 
συνδιδακτικό αλλά ανεχόταν παρενθέσεις από τη προτεραία κατάσταση. 
Επιχειρήθηκαν αλλαγές και εκσυγχρονισµοί  που παρακολουθούσαν αλλαγές στη 
παραγωγική, πολιτειακή, πολιτική και πολιτισµική δοµή. Σηµειώνουµε τις 
κυριότερες. Εισαγωγή µαθηµάτων πρακτικής φύσεως –οικιακή παιδαγωγική, 
χειροτεχνία, κηπουρική δενδροκοµία, σηροτροφία, γεωργία, διπλογραφία, 
καταστιχογραφία - µε προσπάθεια να επηρεαστούν οι παραγωγικές πρακτικές του 
πληθυσµού. Ένταξη της διδασκαλίας Γαλλικών και Ιταλικών.(ξένες διεθνείς γλώσσες  
που χρησιµοποιούνταν στην επιστήµη και το εµπόριο).Αλλαγή στο περιεχόµενο της 
Ιστορίας και ανάδειξη της εθνικής ιστορίας. Εισαγωγή του µαθήµατος του 
συνταγµατικού πολίτη. Ενίσχυση και εµπλουτισµός των θετικών µαθηµάτων σε µια 
καταφανή προσπάθεια να εξισορροπηθεί ο θεωρητικό- γλωσσικός προσανατολισµός 
που πλεόναζε.  
 
 
 
 
 
 Β6               Τα ωρολόγια προγράµµατα στις Α και Β βαθµίδες εκπαίδευσης 
 
 
Κατά τη περίοδο της Κρητικής Πολιτείας τα ωρολόγια προγράµµατα µε µικρές 
διαφορές παρουσιάζουν µια εικόνα, κυριαρχίας του γλωσσικού µαθήµατος, του 
οποίου ο πρωταγωνιστικός ρόλος αποσκοπεί στη γλωσσική οµοιοµορφία, των 
µαθητών, µετέπειτα πολιτών. Χουρδάκης (2012 : 127-161)Οι διακυµάνσεις των ωρών 
ενός µαθήµατος είναι µικρές και αφορούν στη τάξη που διδάσκεται. Η τάση των 
προγραµµάτων είναι στις πρώτες τάξεις το γλωσσικό µάθηµα να διδάσκεται 
αναλογικά τις περισσότερες ώρες. Τα φυσικά, η ιστορία και η γεωγραφία 
προστίθενται στις µεγαλύτερες τάξεις, ενώ είναι αξιοσηµείωτη η παρουσία της 
γυµναστικής από την αρχή. 
 
Στα Κατώτερα ∆ηµοτικά σχολεία ( τεσσάρων τάξεων) το 1910 το εβδοµαδιαίο 
ωρολόγιο πρόγραµµα περιλαµβάνει: 
 
Πίνακας 1. Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων στα κατώτερα δηµοτικά, στη Κρητική 
Πολιτεία το 1910 
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                  ΜΑΘΗΜΑ     ΩΡΕΣ /ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (καθαρεύουσα) 10-12 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3-4 
ΦΥΣΙΚΑ 2 
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ( ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ) 2 
ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ 1-2 
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ 1-2 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2 
Ω∆ΙΚΗ 2 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 11 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 34 
 
  Στα Ανώτερα ∆ηµοτικά σχολεία ( έξι τάξεων) το 1910 το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραµµα περιλαµβάνει:41 
 
Πίνακας 2 Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων στα ανώτερα δηµοτικά, στη Κρητική 
Πολιτεία το 1910 
 
                  ΜΑΘΗΜΑ     ΩΡΕΣ /ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2-3 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (καθαρεύουσα) 9-10 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3-5 
ΦΥΣΙΚΑ 1-2 
ΙΣΤΟΡΙΑ 2 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2-3 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ 1 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ 1-2 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ 1 
ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ 2 
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ 2-3 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2-3 
ΥΓΙΕΙΝΗ 1 
Ω∆ΙΚΗ 2 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 14 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 40 
 
  Στη βασική εκπαίδευση η καθαρεύουσα διδάσκεται κατά 25- 30% στο σύνολο των 
ωρών. Τα πρακτικά µαθήµατα των γεωργικών και βιοτεχνικών στο 5-7% του 
συνόλου. Τόσο και λίγο περισσότερο συµµετοχή έχουν η ιχνογραφία και η 
καλλιγραφία. 
 
Στα  Ελληνικά σχολεία (τριών τάξεων) το ωρολόγιο πρόγραµµα περιλαµβάνει : 
 

                                                
41 Βασίλειον της Ελλάδος, Ανωτέρα διεύθυνσις παιδείας, προγράµµατα των δηµοτικών σχολείων, 
αναλυτικά και ωρολόγια εν Χανιοις εκ του εθνικού τυπογραφείου 1910. 
 
 



 38 

Πίνακας 3. Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων στα Ελληνικά σχολεία  της Κρητικής 
Πολιτείας.  
 
                  ΜΑΘΗΜΑ     ΩΡΕΣ /ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  2 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (αρχαία) 9 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (καθαρεύουσα) 3 (2 στη Γ τάξη) 
ΓΑΛΛΙΚΑ 3( στις Β,Γ τάξεις) 
ΙΣΤΟΡΙΑ 2(στη Γ τάξη 3) 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 
ΦΥΣΙΚΑ 2(φυσική ιστορία στις Α,Β , φυσική στη Γ) 
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ 3 στην Α τάξη, 2 στη Β τάξη 
ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ  1στη Γ τάξη 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 
ΜΟΥΣΙΚΗ 2 
ΤΕΧΝΙΚΑΙ –ΓΕΩΠΟΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 2 στην Α και 1 στις Β,Γ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 13 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 40 

 
  Στο σύνολο των µαθηµάτων 17-18 ώρες αφορούν σε γλωσσικά µαθήµατα, 9 ώρες 
αφορούν σε µαθήµατα αντίστοιχα κοινωνικών ή θετικών επιστηµών και 13 ώρες 
αφορούν σε µαθήµατα σχετιζόµενα µε τη σωµατική κίνηση, τη τέχνη και τη 
θρησκεία. Στο σύνολο των 40 ωρών η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής καλύπτει 
περίπου το 25% του εβδοµαδιαίου χρόνου. Η διδασκαλία της καθαρεύουσας καλύπτει 
λιγότερο από το 10% του χρόνου. Αυτό το απρόοπτο ερµηνεύεται παρακάτω στη 
διάρθρωση των ωρών που αφορούνε κατά παρόµοιο τρόπο το Γυµνάσιο. Το κλασικό 
προσανατολισµό, έρχεται να επιβεβαιώσει η µόλις κατά 3-5% συµµετοχή των 
τεχνικών και γεωπονικών εργασιών. Ενώ η συµµετοχή φυσικών και µαθηµατικών 
µετά βίας ξεπερνάει το 10% στο σύνολο.  
 
Στα Γυµνάσια σχολεία (τεσσάρων τάξεων) το ωρολόγιο πρόγραµµα περιλαµβάνει: 
 
Πίνακας 4. Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων στα Γυµνάσια  της Κρητικής Πολιτείας. 
  
                           ΜΑΘΗΜΑ   ΩΡΕΣ /ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (αρχαία) 12( 11 στην ∆ τάξη) 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (καθαρεύουσα) 3 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4 
ΓΑΛΛΙΚΑ 3 
ΙΣΤΟΡΙΑ  3 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 
ΦΥΣΙΚΑ 2(φυσική ιστ. στις Α,Β φυσική 3 στις Γ,∆ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ 2(στις Γ,∆) 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΟΥ 1 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 3 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 12 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 38-39 

 
  Στο σύνολο των µαθηµάτων 20-21 ώρες αφορούν σε γλωσσικά µαθήµατα, 10-11 
ώρες αφορούν σε µαθήµατα αντίστοιχα κοινωνικών ή θετικών επιστηµών και 6 ώρες 
αφορούν σε µαθήµατα σχετιζόµενα µε τη σωµατική κίνηση,  τη θρησκεία και τα 
συνταγµατικά δικαιώµατα. Στις 38-39 ώρες την εβδοµάδα, η διδασκαλία των νεκρών 



 39 

γλωσσών ( αρχαία ελληνικά, λατινικά) φτάνει τις 14- 15. Τα µαθηµατικά και φυσικά 
συµµετέχουν µε 5-6 ώρες. Σηµειώνουµε την ολοκληρωτική απουσία πρακτικής 
διδασκαλίας. 
   Ένα τέτοιο πρόγραµµα στηρίζεται σε ορισµένα λογικά και ιδεολογικά 
προαπαιτούµενα. Η απόλυτη προτεραιότητα της κλασικής παιδείας, δηλώνει ότι το 
ανθρώπινο πρότυπο, έπρεπε να δηµιουργείται και να αναπαράγεται επάνω στη πίστη 
στις εθνικές παραδόσεις και όχι στην ανάπτυξη των σχέσεων του µε τη φύση και τις 
δυνάµεις που τη διέπουν. Το ίδιο ισχύει για την απουσία πρακτικής µάθησης.42 Μια 
ακόµη στρέβλωση είναι η –συντριπτικά- υπέρ της αρχαίας γλώσσας διδασκαλία, 
έναντι της  «νέας» καθαρεύουσας. Αλλά και η ίση διδασκαλία µε τα γαλλικά που 
κυριαρχούν ως διεθνής γλώσσα, αυτήν την εποχή στην ανατολική Μεσόγειο. Μια 
αναλυτική προσέγγιση της διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής, που έχουν κάνει 
πολλές µελέτες, µας έκανε γνωστό ότι υπήρχε εµµονή στη διδασκαλία του 
συντακτικού και της γραµµατικής. Η προσέγγιση του ουσιώδους περιεχοµένου του 
αρχαίου κειµένου που µελετιόταν ήταν ελάχιστη. Οι συντάκτες του ωρολογίου 
προγράµµατος ήταν «θύµατα» των αντιφάσεων στην επιλογή της διδασκαλίας της 
γλώσσας. Η έλλειψη «ενός δεδοµένου συντακτικού και γραµµατικού προτύπου» της 
καθαρεύουσας, οδηγούσε στη πολύωρη διδασκαλία της γραµµατικής και του 
συντακτικού της αρχαίας. Η διδασκαλία της καθαρεύουσας έπαυε να είναι 
διδασκαλία ενός συγκροτηµένου επικοινωνιακού εργαλείου. Γινόταν η προσέγγιση 
µιας γλώσσας «άλλης». Με αποτέλεσµα και η καθαρεύουσα να µην καταχτιέται ως 
γλωσσικό εργαλείο και η  αρχαία αττική  γραµµατεία να διδάσκεται ως προς τα 
τεχνικά της στοιχεία. Ως προς τη φόρµα και όχι ως προς το περιεχόµενο. Ας  
σηµειωθεί ότι µέχρι τουλάχιστον το 1881, δεν διδάσκονταν τα νέα ελληνικά 
(καθαρεύουσα) στα γυµνάσια και τα ελληνικά σχολεία.. Οξύµωρο αλλά πραγµατικό 
γεγονός που όµοιό του συνέβαινε και στα αντίστοιχα σχολεία του Βασιλείου της 
Ελλάδος.43 
 
 
Στα Ανώτερα Παρθεναγωγεία  σχολεία θηλέων (τεσσάρων τάξεων) το ωρολόγιο 
πρόγραµµα περιλαµβάνει:   
 
Πίνακας 5. Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων στα ανώτερα παρθεναγωγεία, της 
Κρητικής Πολιτείας 
 
 ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ /ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (νέα,καθαρεύουσα και αρχαία) 12 
ΙΣΤΟΡΙΑ  3 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 2( στις Β, Γ, ∆ τάξεις 4) 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3 
ΦΥΣΙΚΗ 2(Ζωολογία στην Α, Φυτολογία στη Β  Φυσική 

Πειραµατική στη Γ και Χηµεία στη ∆) 

                                                
42 Ο Τσουκαλάς παρατηρεί αυτή τη διάρθρωση του ωρολογίου προγράµµατος  στο Βασίλειο της 
Ελλάδος και στις «αλύτρωτες» περιοχές, και ερµηνεύει κατά παρόµοιο τρόπο.  
 
43 Η εφηµερίδα Μίνως, στο φύλλο της 6 Ιουνίου 1881, σε αναλυτικό άρθρο για την εκπαίδευση στο 
Ηράκλειο και τις επαρχίες του, παραθέτει αναλυτικά τα µαθήµατα και το περιεχόµενο τους για τις δύο 
Γυµνασιακές και τις τρεις του Ελληνικού τάξεις. Σηµειώνει ότι δύο γυµνασιακές τάξεις ιδρύθηκαν στο 
Ηράκλειο από το σχολικό έτος 1872-73.Αναφέρει ακόµα την ύπαρξη Παρθεναγωγείου διηρηµένου σε 
τριτάξιο ∆ηµοτικό και σε διτάξιο Ελληνικό. Το δηµοτικό τµήµα ήταν διαιρεµένο σε τρία τµήµατα 
επίσης, µε κατώτερο το νηπιακό.  
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ΓΑΛΛΙΚΑ 3 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ 1-2 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2 
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ  1 
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 4 
ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ 1 
Ω∆ΙΚΗ 6 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 13 41-43 

   
  Στο σύνολο των µαθηµάτων 15 ώρες αφορούν σε γλωσσικά µαθήµατα, 10 ώρες  
αφορούν σε µαθήµατα αντίστοιχα κοινωνικών ή θετικών επιστηµών και 16-18 ώρες 
αφορούν σε µαθήµατα σχετιζόµενα µε τη σωµατική κίνηση, τη τέχνη και τη 
θρησκεία. Στη διάρθρωση του ωρολογίου προγράµµατος των Παρθεναγωγείων 
γίνεται προσπάθεια να εξοπλιστούν τα κορίτσια µε γνώσεις, που θα τα διευκολύνουν 
στη ζωή τους, σε σχέση µε τη θέση τους στο κοινωνικό καταµερισµό εργασίας. Ο 
βασικός αναπαραγωγικός τους ρόλος συνοδευόταν από τη κυρίαρχη θέση τους στην 
οικιακή οικονοµία. ∆ιεκπεραίωναν σειρά δραστηριοτήτων εντός αυτής. Κατασκευή 
φαγητού, τροφίµων διαρκείας, ρούχων και υφασµάτων ήταν µερικές από τις 
συνήθεις. Ακόµα, αν και η µαθητεία ήταν κυρίως πρακτική και εκτός εκπαιδευτικού 
συστήµατος, επιχειρείται  η κατάρτιση µε δεξιότητες χρήσιµες στις βιοτεχνικές 
µεταποιητικές δραστηριότητες. 
 
 
Στα ∆ιδασκαλεία  εκπαιδευτήρια δασκάλων (τριών τάξεων) για πρωτοβάθµια 
σχολεία, το ωρολόγιο πρόγραµµα περιλαµβάνει: 
 
Πίνακας 6. Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων στα ∆ιδασκαλεία, της Κρητικής 
Πολιτείας  
 
     ΜΑΘΗΜΑ    ΩΡΕΣ / ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
 
  Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ  Γ ΤΑΞΗ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 3 2 2 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (αρχαία 
και νέα καθαρεύουσα) 

12 9 8 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2 4 - 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

2 2 2 

ΦΥΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 2 2 - 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 3 - - 
ΙΣΤΟΡΙΑ 3 2 - 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ 3 3 2 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ 

- 6 5 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑΙ 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΩΝ 

- - 11 

ΥΓΙΕΙΝΗ - - 2 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ 

2 3 3 

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ-
ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ 

2 2 2 

Ω∆ΙΚΗ 2 3 3 
ΤΕΤΡΑΧΟΡ∆ΟΝ 2 2 2 
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ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 2 2 2 
ΣΥΝΟΛΟ 40 42 44 

   
 Στο σύνολο των µαθηµάτων 10-13 ώρες αφορούν σε γλωσσικά µαθήµατα. 9-21 ώρες 
αφορούν σε µαθήµατα αντίστοιχα κοινωνικών ή θετικών επιστηµών και 10-11 ώρες 
αφορούν σε µαθήµατα σχετιζόµενα µε τη σωµατική κίνηση και υγιεινή, τη τέχνη και 
τη θρησκεία. 5-11 ώρες αφορούν σε µαθήµατα φιλοσοφικό-παιδαγωγικά πρακτικής ή 
θεωρητικής µορφής. Η διάρθρωση του προγράµµατος στηρίζεται στη βεβαιότητα ότι 
οι µελλοντικοί δάσκαλοι και δασκάλες γνωρίζουν επαρκώς τη Νέα Ελληνική γλώσσα 
(καθαρεύουσα). 
 
 
  Στα Ιεροδιδασκαλεία εκπαιδευτήρια ιερέων-δασκάλων για πρωτοβάθµια σχολεία 
(τριών τάξεων) το ωρολόγιο πρόγραµµα περιλαµβάνει παρόµοια διάρθρωση 
µαθηµάτων µε αυτήν του ∆ιδασκαλείου µε έµφαση στα Θρησκευτικά (3-7 ώρες 
/εβδοµάδα) Παιδαγωγικά (2-6 ώρες /εβδοµάδα) Πρακτική διδασκαλία αναφέρεται 
χωρίς προσδιορισµό ωρών ανά εβδοµάδα από τη Β τάξη µε απλή ακρόαση του 
διδάσκοντος έως διδασκαλία στις Γ, ∆  τάξεις.44 
 
   Αξίζει προκειµένου να κατανοήσουµε τη σχέση της εκπαίδευσης στη Κρήτη µε 
αυτήν του Βασιλείου της Ελλάδος και µε την σύνολη ελληνική εκπαίδευση στο 
δεύτερο µισό του 19ου αιώνα να παραθέσουµε τα ωρολόγια προγράµµατα στην 
Ελλάδα.  
Πρώτο το Ωρολόγιο πρόγραµµα τετρατάξιου δηµοτικού σχολείου αρένων το 1894 
στο Βασίλειο της Ελλάδος. Η διάρθρωση των µαθηµάτων και η κατανοµή των ωρών 
δείχνει την οµοιότητα του µε αυτήν του δηµοτικού σχολείου της Κρητικής Πολιτείας.   
 

    
Πίνακας 7. Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων στα κατώτερα δηµοτικά του Βασιλείου 
της Ελλάδος το 1894 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ                 Α         Β           Γ              ∆ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 3 3 3 3 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13 11 10 10 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ  3 3 3 3 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ    2 

1ΣΤΟΡΙΑ   2 2 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  2 2 2 

ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   2 2 

ΦΥΣΙΚΗ    2 

Ω∆ΙΚΗ 3 3 3 3 

ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΑ   2 2 

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ  2 2 2 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  4 4 3 3 

ΣΥΝΟΛΟ 26 28 32 36 

                                                
44   Κρητική Πολιτεία, Ανωτέρα διεύθυνσις της παιδείας και της δικαιοσύνης, αναλυτικον πρόγραµµα 
των ελληνικών σχολείων, γυµνασίων ,ανώτερων παρθεναγωγείων διδασκαλείου και ιεροδιδασκαλείου εν 
Χανίοις εκ του τυπογραφείου της κυβερνήσεως 1903. 
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Το 1864 το ωρολόγιο πρόγραµµα των Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων, το 
σχέδιο προέβλεπε τέσσερις τάξεις Ελληνικού και τέσσερις τάξεις Γυµνασίου, όπως 
προκύπτει από ένα σχέδιο « συνταχθέν υπό επιτροπής κατά διαταγήν του Υπουργείου 
των Εκκλησιαστικών και της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως»  θα περιλάµβανε. 45 ∆εν έγινε 
ποτέ νόµος αλλά  είναι ενδεικτικό ότι αποτέλεσε µήτρα στη διάρθρωση των 
µαθηµάτων και των ωρολόγιων προγραµµάτων. 
 

 
Πίνακας 8. Σχέδιο Ωρολογίου  προγράµµατος µαθηµάτων, των Ελληνικών σχολείων 
και Γυµνασίων του Βασιλείου της Ελλάδος, το 1864 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ α β γ δ Α Β Γ ∆ 
Αρχαία 
Ελληνικά 

14 12 12 12 10 9 9 9 

Ιερά Ιστορία 2 2       
Κατήχησις    2 2    
Χριστιανική 
Ηθική  

    1    

Πρακτική 
αριθµητική  

3 3       

Συνοπτική 
γεωµετρία –
αριθµητικαί 
ασκήσεις 

  3      

Θεωρητική 
αριθµητική 

    3    

Άλγεβρα και 
γεωµετρία  

    4 4   

Επίπεδος 
τριγωνοµετρία  

       2 

Ιστορία   3 3 3    2 
Γεωγραφία  3 3 2      
Ιστορία µετά 
γεωγραφίας  

    3 2 2  

Ιστορία 
πάτριος 

       1 

Φυσική 
γεωγραφία  

      1  

Μαθηµατική 
γεωγραφία  

       1 

Φυτολογία   2       
Ζωολογία   2      
Ορυκτολογία     2     
Φυσική     2 3 2   
Φυσική 
Ιστορία  

     2 2  

Χηµεία         2 
Γαλλικά     3 3 3 3 3 

                                                
45 Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων, Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων, 10 Μαΐου 1864. Εννοείται 
ότι δεν εφαρµόστηκε  στη πληρότητα του ποτέ. 
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Λατινικά     3 3 3 3 
Εµπειρική 
ψυχολογία  

     1   

Λογική        2 
Καλλιγραφία  2 1       
Ιχνογραφία    2 2     
Σύνολον 24 26 24 26 27 26 25 25 
 
   Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι απουσιάζει η διδασκαλία της νέας ελληνικής 
(καθαρεύουσας) γλώσσας, ενώ πλεονάζει της αρχαίας. Η απουσία διδασκαλίας της 
καθαρεύουσας στη µέση εκπαίδευση διήρκεσε για πολλά χρόνια και έπαψε το 1884. 
Γι’ αυτό το γεγονός ο Τσουκαλάς έχει έναν  ενδιαφέρον σχολιασµό.46 Είναι ωστόσο 
ενδιαφέρουσα και η πρόθεση να εµπλουτισθούν διαφοροποιούµενα τα θετικά 
µαθήµατα. Το γεγονός αυτό δείχνει τις αντικρουόµενες τάσεις εκσυγχρονισµού 
συντήρησης ακόµα και στα ανώτερα διοικητικά επίπεδα του εκπαιδευτικού 
µηχανισµού. ∆είχνει ακόµα ότι κέντρο επηρεασµού της ελληνικής εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας ήταν κυρίως τα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως τα ανεπτυγµένα, των 
οποίων η επιρροή πολλές φορές προσαρµοζόταν στις  εγχώριες επιδιώξεις.  
Το 1897 το ωρολόγιο πρόγραµµα των Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων, σύµφωνα 
µε το διάταγµα του Υπουργού Παιδείας Α. Ευταξία περιλάµβανε47 
 
Πίνακας 9. Ωρολόγιο  πρόγραµµα µαθηµάτων, των Ελληνικών σχολείων και 
Γυµνασίων του Βασιλείου της Ελλάδος, το 1897 
 
                                ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ                            ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ 
                  
Μαθήµατα   

       α    β    γ    Α    Β   Γ    ∆ 

Θρησκευτικά   2 2 2 2 2 2 2 
Ελλην.(αρχαία) 9 9 9 12 12 12 12 
Ελληνικά  
(καθαρεύουσα) 

3 3 2     

Μαθηµατικά 4 4 3 4 4 3 5 
Φυσικά 2 2 2 2 2 3 3 
Ιστορία 2 2 3 3 3 3 3 
Γεωγραφία 2 2 2     
Λατινικά   3 4 4 4 4 
Γαλλικά  3 3 3 3 3 3 
Φιλοσοφικά      1 1 
Ιχνογραφία  2 1 1     
Γυµναστική  3 3 3 3 3 3 3 
Σύνολον  29 31 33 33 33 34 35 
  
  Στα ωρολόγια προγράµµατα αποτυπώνεται η εσωτερική λογική κατανοµής της 
έγκυρης σχολικής ύλης. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα φαίνεται να παραµένουν ίδια. 
Στο πρόγραµµα του 1897 του Βασιλείου της Ελλάδος βλέπουµε την ύπαρξη της 
διδασκαλίας της καθαρεύουσας, ενώ κατά τα άλλα δεν εµφανίζονται αλλαγές. 

                                                
46 Η επιθυµία για σύνδεση µε την φαντασιακή αρχαία εθνική µήτρα, θα γινόταν µε τον οµφάλιο λώρο, 
της όσο πιο συγγενέστερης µε την αρχαία, γλώσσας.  
 
47 Ωρολόγιο πρόγραµµα Ελληνικών σχολείων και Γυµνασίων, σύµφωνα µε το διάταγµα του Υπουργού 
Παιδείας Α. Ευταξία. Οι απόπειρες αυτές, αποτέλεσαν την πρώτη απόπειρα αστικού εκσυγχρονισµού. 
∆εν εφαρµόστηκαν αλλά δηµιούργησαν παρακαταθήκες. 
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Σηµειώνει σχετικά ο Τσουκαλάς, για το ιδεολογικό περιεχόµενο της διδασκαλίας 
στην Ελληνική Εκπαίδευση «Το σηµαντικότερο ερώτηµα είναι να αποµονώσουµε τα 
κοινωνικά αίτια που οδήγησαν την άρχουσα αστική τάξη στο σύνολο της να µην 
ασπαστεί τις φιλελεύθερες αντιεκκλησιαστικές και αντιπαραδοσιακές θέσεις, που 
βρίσκουµε συνήθως σε σχέση µε την εκπαίδευση στα αντίστοιχα αστικά και 
µικροαστικά στρώµατα των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών, και που όπως είδαµε 
χαρακτήριζαν την ελληνόφωνη αστική τάξη πριν από την ανεξαρτησία της 
χώρας…Μόνο µετά το 1880, όπως είδαµε, αρχίζει να σηµειώνεται µια κάποια 
αντίδραση ενάντια στον αντιορθολογικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η 
διαχρονική εξέλιξη του σχολικού προγράµµατος είναι εξάλλου ενδιαφέρουσα: αν τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, που υπογραµµίσαµε, εµµένουν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου, είναι όλα πολύ περισσότερο τονισµένα το 1867 απ’ ότι είναι το 1836. Η 
περίοδος µετά το 1867 χαρακτηρίζεται πράγµατι από την πιο έντονη κυριαρχία των 
αρχαίων ελληνικών και την πιο µεγάλη υποχώρηση των φυσικών επιστηµών…Έτσι θα 
έπρεπε να εξεταστεί σε ποιο βαθµό η συντήρηση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων 
του σχολικού συστήµατος αντιστοιχούσε ενδεχόµενα σ’ ορισµένους δοµικούς 
προσδιοριστικούς παράγοντες του κοινωνικού καταµερισµού εργασίας…Το φαινόµενο 
αυτό είναι αναµφισβήτητα συνδεδεµένο µε το µη παραγωγικό χαρακτήρα της άρχουσας 
τάξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ελληνικές κοινότητες της Οθωµανικής 
Αυτοκρατορίας για τις οποίες µιλήσαµε. Στο επίπεδο αυτό δεν υπάρχει κανένα 
πρόβληµα «δυσλειτουργικότητας» στο πλαίσιο ενός κοινωνικού σχηµατισµού, όπου η 
βιοµηχανική παραγωγή – που θα απαιτούσε ολοένα περισσότερες τεχνικές και 
επιστηµονικές γνώσεις- έλλειπε τελείως».48 Ως προς αυτό οι εξελίξεις στη Κρήτη είναι 
παρόµοιες και σε σηµαντικό βαθµό, παρακολουθητικές. ∆εν παίρνουν όµως τη 
σφοδρότητα της αντιπαράθεσης που πήραν στην Ελλάδα, γιατί το αίτηµα της εθνικής 
ένωσης  είναι το πρώτιστο και η παραγωγική δοµή αναχρονιστικά αγροτική µε το 
µεταποιητικό τοµέα αδύναµο. 
 
 
 
 
 
 Β7   Ο χαρακτήρας των  εκπαιδευτικών νοµοθετηµάτων, από τη περίοδο της 
ηµιαυτονοµίας µέχρι την ένωση  
 
 
      Η εκπαίδευση έτυχε υψηλής προτεραιότητας στη Κρητική Πολιτεία αλλά και πριν 
από αυτήν. Θεωρείται αγαθό ατοµικής και κοινωνικής προόδου, εργαλείο ηθικής 
εναρµόνισης και εθνικής ολοκλήρωσης. Αυτό φαίνεται από τα πολλά νοµοσχέδια, 
νόµους, διατάγµατα και εγκυκλίους που ρυθµίζουν όλα τα ζητήµατα που αφορούν 
µαθητές, δασκάλους, γονείς, βοηθητικό προσωπικό, κοινότητες και εκπαιδευτικά 
στελέχη. Οι συζητήσεις στη Συνέλευση των Πληρεξουσίων και στο Κρητικό 
Κοινοβούλιο αντικατοπτρίζουν αυτή τη υψηλή προτεραιότητα, η οποία προέρχεται 
από τις εξής πεποιθήσεις. Η εκπαίδευση θα δηµιουργήσει ενιαία εθνική συνείδηση 
ώστε να διευκολύνει το αίτηµα της Ένωσης αλλά και θα εναρµονίσει το κοινωνικό 
και πολιτειακό βίο των Κρητών µε αυτόν του Ελληνικού Βασιλείου, όταν αυτή 
πραγµατοποιηθεί. Θα συνδέσει τη παραγωγική  δοµή µε τις ραγδαίες επιστηµονικές 

                                                
48 Τσουκαλάς δεν θα σταµατήσει να ερµηνεύει ότι συµβαίνει στην εκπαίδευση, µε βάση το 
συγκεκριµένο καταµερισµό εργασίας, και τις «απαιτήσεις» κοινωνικής αναπαραγωγής. 
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και τεχνοοικονοµικές εξελίξεις των βιοµηχανικών δυτικών κρατών. Θα συµβάλλει 
στη κοινωνική πρόοδο και στη δηµιουργία πλούτου.  
  Ωστόσο ούτε η ποσοτική αποτύπωση της διείσδυσης των εκπαιδευτικών 
µηχανισµών, που θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια, ούτε η ανάλυση της τυπικής δοµής 
του σχολικού προγράµµατος που κάναµε, µπορούν µε καθαρότητα να φωτίσουν τη 
λειτουργία της εκπαίδευσης στη διαδικασία κοινωνικής αναπαραγωγής. Είναι ανάγκη 
µέσα στη παιδαγωγική διαδικασία να εντοπίσουµε τις ιδιαιτερότητες του 
περιεχοµένου, τις ιδεολογικές του συντεταγµένες, τις παράπλευρες αλλά συχνά 
ουσιαστικές λειτουργίες, όπως οι παιδονοµικές διατάξεις, ώστε  να εντοπίσουµε τις « 
ειδικές κοινωνικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του κοινωνικού 
καταµερισµού εργασίας».49  
  Γνωρίζουµε ότι στο χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης είχαµε αντανάκλαση της 
πολιτικής διαπάλης, που µε τη σειρά της εξέφρασε την ταξική διαπάλη στο τέλος του 
19ου αιώνα και στα πρώτο µισό του 20ου. Πεδίο σύγκρουσης υπήρξε ο κλασσικός 
προσανατολισµός των σπουδών και η γλωσσική διγλωσσία. ∆ιαχωρισµός και 
διαφορετικότητα της  καθοµιλουµένης από τη γλώσσα της εκπαίδευσης. Η 
περιχαράκωση αυτών των ιδεολογικών συγκρούσεων στο χώρο της εκπαίδευσης, είχε 
ως αποτέλεσµα την απόκρυψη για αρκετό καιρό των πραγµατικών κοινωνικών 
διαστάσεων τους. Θα αποπειραθούµε να   ανιχνεύσουµε στοιχεία αυτών των 
διαµαχών στην ειδικά από πολλές απόψεις περίοδο που εξετάζουµε. Είναι όµως 
σηµαντικό, κατά τη γνώµη µας να βρούµε τις ιδεολογικές στρεβλώσεις του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, σε µια προσπάθεια να αναδείξουµε τις κοινωνικές 
συνθήκες που δηµιούργησαν και ευνόησαν την ύπαρξη τους. « …στο πλαίσιο ενός 
πεδίου, που ήταν σε µεγάλο βαθµό «φτιαχτό» και βαρύτατα φορτισµένο όπως ήταν µε 
προκαταλήψεις και προϊδεάσεις, αποσιωπούσε τη σηµαντικότερη λειτουργία του 
σχολείου: το ρόλο του στην αναπαραγωγή του κοινωνικού καταµερισµού της 
εργασίας».50 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
49 Για τον Τσουκαλά, ένταση ή η ύφεση του καταναγκασµού στο σχολείο έχει τις αναλογίες του µε το 
βαθµό εκπλήρωσης των επιθυµιών των µαθητών, των προσδοκιών των οικογενειών τους και το τύπο 
της πολιτικής εξουσίας. 
 
50  Επισηµαίνει για τη γλωσσική διαµάχη ο Τσουκαλάς ότι,  η διαµάχη για τη γλώσσα, απέκρυψε, 
άθελα της τη κυριότερη λειτουργία του σχολείου, την αναπαραγωγική. 
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Γ                 ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΑ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Γ1                     Μέθοδοι διδασκαλίας τον 19ο αιώνα 
 
 
    Μέχρι περίπου το 1870 και ως αντανάκλαση των εκπαιδευτικών πρακτικών στο  
Βασίλειο της Ελλάδος κυριαρχεί στη Κρήτη η αλληλοδιδακτική µέθοδος. Μετά από 
αυτήν τη χρονολογία συνυπάρχει µε την συνδιδακτική -από καθέδρας,  θα τη λέγαµε 
σήµερα- διδασκαλία. Χαρίτος (2009 : 57-61) Η  αλληλοδιδακτική µετέδιδε βασικές 
γνώσεις µέσω των µεγαλύτερων και ωριµοτέρων µαθητών (Πρωτόσχολοι, 
ερµηνευτές) στους µικρότερους. Ήταν οικονοµική καθώς δεν χρησιµοποιούσε βιβλία, 
αλλά πίνακες. Απαιτούσε ένα δάσκαλο για µεγάλο αριθµό µαθητών και σε διάστηµα 
δύο διδακτικών ετών κατάρτιζε µε τις βασικές γνώσεις (γραφή, ανάγνωση, 
αριθµητική). Στρατιδάκης (2017 : 52). Εισήχθη στο µετεπαναστατικό  Βασίλειο της 
Ελλάδος µε προφανή σκοπό τη ταχύριθµη ανάπτυξη του εγγραµµατισµού. Μάλιστα 
είχε ιδρυθεί και διδασκαλείο αλληλοδιδακτικής από το 1834 µέχρι το 1864.  
    Ως µέθοδος αναπτύχθηκε στην Αγγλία και τη Γαλλία. Ο Γεώργιος Κλεόβουλος, ο 
οποίος σπούδασε τη γαλλική εκδοχή της µεθόδου, τη δίδαξε στην Ακαδηµία του 
Ιάσιου και έγραψε Οδηγό της µεθόδου. Οι µαθητές του, διέδωσαν τη νέα µέθοδο, µε 
ορµή που απέρρεε από την ελπίδα της εθνικής χειραφέτησης µέσω του φωτισµού των 
γραµµάτων. Μετά την ίδρυση του Ελληνικού Βασιλείου επικράτησε η γαλλική, 
«σαραζινική» εκδοχή της αλληλοδιδακτικής.  Ο οδηγός αλληλοδιδακτικής του Ι. 
Κοκώνη έκανε πολλές εκδόσεις και χρησιµοποιήθηκε και στη Κρήτη στη προσπάθεια 
διάδοσης της µεθόδου. Σύµφωνα µε το ίδιο αλληλοδιδακτική είναι η µέθοδος µε την 
οποία «(…) πολλοί παίδες υπό την επιστασία ενός διδασκάλου διδάσκουσιν αλλήλους 
όσα ο εις µανθάνειν κάλλιον των άλλων». Η εισηγητές της αλληλοδιδακτικής στη 
Κρήτη ήταν  µυηµένοι στη Φιλική εταιρεία δάσκαλοι.51 Η αλληλοδιδακτική µε 

                                                
51 Βλέπε στο Στρατιδάκης: Η εκπαίδευση,σ.54  
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διάταγµα του 1880, καταργήθηκε στο  Βασίλειο της Ελλάδος52. Την ίδια εποχή 
επιβιώνει η διδασκαλία των βασικών γραµµάτων (κολλυβογραµµάτων) δηλαδή της 
ανάγνωσης, γραφής και αριθµητικής, είτε σε κοινοτικά σχολεία είτε σε κατ’οίκον 
σχολεία. 
   Η συνδιδακτική άρχισε να αναπτύσσεται στην Ευρώπη µετά τη διαπίστωση των 
αδυναµιών της αλληλοδιδακτικής, οι οποίες ήταν η µηχανική αποµνηµόνευση, η µη 
συνειδητή πειθαρχία και ο περιορισµός των πρωτοβουλιών του δασκάλου. Μια 
ενδιάµεση µορφή σχολείου στον ελληνόφωνο χώρο ήταν µε δύο τµήµατα. Το 
κατώτερο αλληλοδιδακτικό και το ανώτερο συνδιδακτικό.53 Ο κανονισµός του 1870 
για το ∆ηµοτικό σχολείο στη Κρήτη προβλέπει δύο τµήµατα - βαθµίδες. Το 
Προκαταρκτικό, που περιέχει τρεις τάξεις για ανάγνωση, γραφή και αριθµητική και 
το Αλληλοδιδακτικό που χωρίζεται σε αλληλοδιδακτικό και συνδιδακτικό ανώτερο. 
Χουρδάκης ( 2010 Α: 90). Στο συνδιδακτικό σχολείο η κάθε τάξη διαιρούνταν σε 
οµοιογενή τµήµατα Όταν ο δάσκαλος εργαζόταν µε το ένα τµήµα το άλλο εργαζόταν 
σιωπηλά. Η ανάγκη να βρίσκεται ο δάσκαλος στο σύνολο της σχολικής µάθησης 
οδήγησε σε αντιδράσεις εναντίον της συνδιδακτικής από τους δασκάλους.54 Έτσι η 
αλληλοδιδακτική επιβίωσε πολύ πέραν της κατάργησής της.   Το 1866 το υπουργείο 
για τη παιδεία του  Βασιλείου της Ελλάδος µετά από σχετικό διαγωνισµό επέλεξε τον 
Οδηγό συνδιδακτικής του Γ. Κωνσταντινίδη καθηγητή του ∆ιδασκαλείου. «Το 1874 
ιδρύθηκε Παιδαγωγείον της συνδιδακτικής στην Αθήνα και από το 1878 µετονοµάστηκε 
σε ∆ιδασκαλείον».  Η συνδιδακτική συνεχίζει µια προηγούµενη διδακτική παράδοση 
(µοναστηριακή, εκκλησιαστική), όπου ο δάσκαλος ήταν ο µοναδικός κάτοχος της 
γραπτής µορφής της γλώσσας, την οποία µετέδιδε µε εργαλεία  τα εκκλησιαστικά 
κείµενα, κονδυλοφόρο, πένα, χαρτί, πλάκα. Μετά το 1860 φαίνεται ότι η  
συνδιδακτική διδασκαλία  εισάγεται και στη Κρήτη, καθώς πολλά νέα πρωτοβάθµια 
σχολεία ιδρύονται, συνεπεία του Τανζιµάτ και της ανάδυσης της ιδέας της εθνικής 
ολοκλήρωσης µε τη βοήθεια  της παιδείας. Μαµάκης (2010 : 148-150) Ωστόσο στη 
Κρήτη του 1890 ένας στους έξι δασκάλους γνώριζε και χρησιµοποιούσε καλά τη 
συνδιδακτική.  Ας µην ξεχνάµε ότι  το µεγαλύτερο µέρος του διδακτικού χρόνου 
καλύπτεται από γλωσσικά µαθήµατα, συµπεριλαµβανοµένων νεκρών γλωσσών όπως 
τα Λατινικά και τα Αρχαία ελληνικά, τη περίοδο αυτή.  
   Η συνδιδακτική ωστόσο συνδέθηκε µε ένα πνεύµα εκσυγχρονισµού και ανανέωσης 
ώστε τα σχολεία να µεταδίδουν αγωγή του πολίτη πέραν της καθιερωµένης 
θρησκευτικής και ηθικής αγωγής. Μετά το 1883  ή κριτική στη παθητική και 
µηχανιστική αποδοχή του αλληλοδιδακτικού σχολείο, ήταν ταυτόχρονα ανάδυση του 
αιτήµατος της δηµιουργίας, και στο σχολείο, πολίτη ενταγµένου σε ένα 
αντιπροσωπευτικότερο πολιτειακό σύστηµα, όπως η Σύµβαση της Χαλέπας 
περιέγραφε. Οι οδηγοί συνδιδακτικής της εποχής προέτρεπαν το δάσκαλο να ασκεί τη 
παρατηρητικότητα και τη κριτική µαζί τις άλλες προσλαµβάνουσες της γνώσης, ώστε 
να προκαλείται αυτενέργεια και ευκινησία του πνεύµατος. Η εξοικείωση του παιδιού 
µε τη πόλη, το έθνος, την ανθρωπότητα θεωρούνταν εκπαιδευτικοί στόχοι.       
    Η συνδιδακτική αποτέλεσε την ελπιδοφόρα προοπτική εθνικής χειραφέτησης και 
οικονοµικής προόδου από µέρους των δυναµικών στρωµάτων της Κρητικής 

                                                
52 Με το διάταγµα της 3ης Σεπτεµβρίου 1880. 
 
53 Το πρότυπο αυτό περιγράφεται στο Εγχειρίδιον περί ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως ή Οδηγός 
Συνδιδακτικής και Μεικτής, που εκδόθηκε το 1863. 
  
54 Οι Καλαφάτη (1998) και Σολοµών (1992) έχουν σχετικές αναφορές σε αυτές τις αντιδράσεις. 
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κοινωνίας. Αστοί, διανοούµενοι αστοί και µικροαστικά στρώµατα που προσέβλεπαν 
στη δυνατότητα κοινωνικής κινητικότητας, τη θεώρησαν κατάλληλο όχηµα για τη 
καλλιέργεια του «αστού- πολίτη» και την «αποσκωράκιση»  της εκπαίδευσης µε την 
υιοθέτηση ενός πιο πρακτικού προσανατολισµού. Οι ∆ηµογεροντίες άρχισαν να 
αναζητούν δασκάλους που γνώριζαν τη συνδιδακτική. ∆εν ήταν το ευκολότερο 
πράγµα.  
  Στο ηµερολόγιό του, το 1884, ένας δηµοδιδάσκαλος σηµειώνει την απελπισία του. 
Αφού τελείωσε τη Τρίτη τάξη του Γυµνασίου, έγινε «διδάσκαλος» µε εξετάσεις. Το 
σχολείο που διορίσθηκε ήταν αλληλοδιδακτικό στο παρελθόν. « Εις τους τοίχους 
κρέµανται οι κλασσικοί πίνακες αναγνώσεως, µε γράµµατα ευτυχώς τετριµµένα και 
εποµένως µη αναγιγνωσκόµενα πλέον» Με 78 µαθητές, από τους οποίους τα 8 ήταν 
κορίτσια, δηµιούργησε τρεις τάξεις. Η κατάταξη αυτή δηµιούργησε κατακραυγή 
µεταξύ των γονέων, οι οποίοι ήταν συνηθισµένοι σε άλλου είδους κατατάξεις «ή 
µάλλον εις αταξίαν, ής  το µυστήριον γιγνώσκει η λεγόµενη αλληλοδιδακτική µέθοδος». 
Όσοι µαθητές τόσα και διαφορετικά τα αναγνωστικά βιβλία διαπιστώνει. Και τι τους 
πείραζε τους δασκάλους. Μήπως δίδασκαν αυτοί; αναρωτιέται. Οι πρωτόσχολοι 
διεκπεραίωναν τη διδασκαλία όλων, εκτός µιας δεκάδας προορισµένης να διαπρέψει 
στις εξετάσεις και να δοξάσει το δάσκαλο. ∆ιδάχτηκα τον Οδηγόν (συνδιδακτικής) 
σηµειώνει αλλά δεν µε οδηγεί πουθενά. Φτιάχνει και σχίζει προγράµµατα, σκέφτεται 
το τι και το πώς θα διδάξει, τη κατανοµή των ωρών, τη τήρηση της πειθαρχίας… « 
Ιδού λοιπόν, εγώ πρέπει να µάθω την διδασκαλικήν εις τας κεφαλάς των αθώων 
τούτων πλασµάτων».55 
   Η γλαφυρή  διήγηση επιβεβαιώνει  τα ζητήµατα που ταλάνιζαν την εκπαίδευση της 
εποχής. ∆υσανάλογη αριθµητικά σχέση µαθητών προς δάσκαλο, πληµµελής 
εκπαίδευση των δασκάλων, συνύπαρξη δύο διδακτικών µεθόδων µε την 
αλληλοδιδακτική να καταργείται αλλά να αρνείται να απέλθει, δυσεύρετα σχολικά 
βιβλία… 
  Η δραστηριότητα δυο συλλόγων υπήρξε αποφασιστική για την καθιέρωση της 
συνδιδακτικής στην ελληνική εκπαίδευση. Ο «Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν των 
Ελληνικών Γραµµάτων» και ο «Ελληνικός ∆ιδασκαλικός Σύλλογος» είχαν στελέχη 
που εκπαιδεύτηκαν στη Γερµανία, κοντά στους οπαδούς του Herbart και του Rein, 
και σταδιακά διείσδυσαν στον κρατικό εκπαιδευτικό µηχανισµό. Ένα από αυτά τα 
στελέχη ήταν ο Σπυρίδων Μωραΐτης, ο οποίος υπήρξε διευθυντής του διδασκαλείου 
που ιδρύθηκε το 1878 για τη διδασκαλία της µεθόδου στους νέους δασκάλους, στην 
Αθήνα. Το έργο του ∆ιδασκαλική έγινε το «απολύτως επίσηµο εγκόλπιο οδηγιών» Η 
νέα µέθοδος, έπρεπε να γίνει κτήµα και των δασκάλων στη Κρήτη. 
   Οι σχετικές οδηγίες, όπως θα δούµε και αλλού συνέτειναν σε αυτό, όχι χωρίς 
εµπόδια και αντιστάσεις. Ο ρόλος του δασκάλου άλλαζε. Από αποτραβηγµένος 
παρατηρητής  εµπλεκόταν σε όλες τις πλευρές της σχολικής ζωής. Η διδασκαλία 
εξακολουθούσε να γίνεται σε ένα ηµερήσιο πρόγραµµα µε πρωινά και απογευµατινά 
µαθήµατα αφού µεσολαβούσε το µεσηµεριανό διάλειµµα για φαγητό και ανάπαυση 
και για έξι ηµέρες την εβδοµάδα. Ο διδακτικός χρόνος ήταν εποµένως διαφορετικός 
από τον εργασιακό και κυµαινόταν περίπου σε ότι οριζόταν αρχές του 20ου αιώνα.         

  Ο νόµος 391 του 1903, της Κρητικής Πολιτείας όριζε ότι το εβδοµαδιαίο 
υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των δασκάλων ήταν 34 ώρες, των δασκάλων 

                                                
55 Απολαυστική σε πρώτο πρόσωπο διήγηση. Ο Χουρδάκης παραπέµπει και στο Ηµερολόγιον 
∆ηµοδιδασκάλου, ήτοι Παιδαγωγία εν τη πράξη, του Σκορδέλη, Εν Αθήναις, παρά τω εκδότη Ανέστη 
Κωνσταντινίδη, 1885, όπου απεικονίζεται µια παρόµοια κατάσταση. 
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τεχνικών µαθηµάτων 30, των καθηγητών 30 και των διευθυντών των Γυµνασίων, 
Ηµιγυµνασίων και ∆ιδασκαλείου σε τουλάχιστον 26.56  
  Η εκπαίδευση των δασκάλων  δεν ήταν επαρκής για να υποστηρίξει το συνδιδακτικό 
τρόπο διδασκαλίας. Οι ανάγκες της εκπαίδευσης ήταν µεγάλες και απόφοιτοι 
Γυµνασίου, ή Ανώτερου Παρθεναγωγείου  ή ακόµα και Ελληνικού γίνονταν 
δάσκαλοι και δασκάλες. Λίγοι ήταν όσοι, είχαν φοιτήσει στο ∆ιδασκαλείο των 
Αθηνών. Οι οικονοµικές απολαβές δεν έδιναν το κίνητρο, σε όσους φιλοδοξούσαν να 
φοιτήσουν στο Πανεπιστήµιο να εισέλθουν στο δασκαλικό επάγγελµα, παρά 
προσωρινά. 
 
 
 
 
 
 
 
    
Γ2                                    Τα σχολικά βιβλία και η διδακτική µέθοδος  
 
 
    Τα σχολικά βιβλία αγοράζονταν από την αγορά,- βιβλιοπωλεία, άλλα καταστήµατα 
και κυρίως παντοπωλεία τα πουλούσανε- υπό την προαπαίτηση να είναι εγκεκριµένα. 
Χουρδάκης (2010).Η διαδικασία αυτή προκάλεσε τριβές, µε αιτία τον εµπορικό αλλά 
και πολιτικό ανταγωνισµό. Η διακίνηση τους και η τυποκλοπία θα δηµιουργήσου επί 
πολλά χρόνια προβλήµατα. ∆ρακάκης (2015).   Περί το 1880 τα κατάλληλα σχολικά 
βιβλία, όριζε ο πρόεδρος της οικείας εφορείας. Ήταν κολάσιµη πράξη για το δάσκαλο 
ή χρήση µη εγκεκριµένων βιβλίων, είτε από τις αρχές του Οθωµανικού κράτους, είτε 
του Βασιλείου της Ελλάδος, είτε της Κρητικής Πολιτείας. «Άρθρ 184 Αναγνωστικά 
βιβλία και διδακτικά λαµβάνονται εκ των εν Ελλάδι εγκεκριµένων δια  µίαν τετραετίαν. 
Και τα µεν του δηµοτικού Σχολείου και ανωτέρου  Παρθεναγωγείου ορίζουσιν οι 
Επιθεωρηταί της εκπαιδεύσεως, τα δε των Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων τα 
συµβούλια των καθηγητών των Γυµνασίων και Ηµιγυµνασίων υπό την έγκρισιν του 
οικείου Συµβούλου…», σηµειώνει ό νόµος το 1903 όταν το εκπαιδευτικό σύστηµα 
τείνει να γίνεται ολοένα και πιο ενιαίο, µε τη δυνατότητα πρόβλεψης και ελέγχου να 
αυξάνει.  
   Η παιδαγωγική µέθοδος είναι λιγότερο διακριτή στα επίσηµα κείµενα των νόµων, 
των διαταγµάτων και των εγκυκλίων και περισσότερο µπορεί να ανιχνευθεί στις 
συζητήσεις στη Κρητική Βουλή, στο λόγο των στελεχών της εκπαίδευσης και των 
δασκάλων αλλά και σε άρρητες πρακτικές, που δηλώνονται σε υπηρεσιακά έγγραφα 
ή στο δηµόσιο διάλογο. Μια προσεκτική µατιά δείχνει ελλειµµατικότητα 
παιδαγωγικής κατάρτισης στην εκπαίδευση των δασκάλων και ιεροδιδασκάλων, πολύ 
περισσότερο απουσία επαφής µε τη παιδαγωγική σκέψη ευρωπαίων παιδαγωγών 
διανοητών. Η έλλειψη αυτή αποτυπώνεται στο υπέρµετρα πειθαρχηµένο και 
πειθαρχικό σχολικό πρόγραµµα, στους κανονισµούς πειθάρχησης που είναι ίσως οι 
µόνοι ικανοί να υποχρεώσουν τη παρακολούθηση των µαθητών. Στον οδηγό του 
Μωραΐτη, που αναφέραµε, η διαδικασία εντός µιας οποιασδήποτε ώρας (50 λεπτά) 
ακολουθεί την σειρά α) εξέταση της διδαχθείσης ύλης ή έλεγχος της κατ΄οίκον 
                                                
56 Επίσηµος εφηµερίς της Κρητικής  Πολιτείας, τεύχος πρώτον, Νόµος Τροποποιήσεις εν τω Νόµω 391 
περί Οργανισµού ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, Εν Χανίοις τη 28 Ιουνίου 1903. 
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εργασίας β) εξήγηση του παρακάτω µαθήµατος γ) έλεγχος της κατανόησης του 
παρακάτω µαθήµατος δ) γραπτή άσκηση στο διδαχθέν µάθηµα. Σολοµών(  1992  :262)  
   Το σχολικό πρόγραµµα παρά τη γενικότερη φλόγα και επιθυµία για µάθηση µέσω 
της εκπαίδευσης, είναι µονόπλευρο γιατί κυριαρχείται από γλωσσικά µαθήµατα. Με 
προεξάρχουσα γλώσσα τη νεοελληνική καθαρεύουσα, η οποία είναι ξένη στη 
πραγµατικότητα, αφού δεν µιλιέται στη καθηµερινότητα αλλά  διδάσκεται µε τη 
τεχνική διδασκαλίας µιας ξένης γλώσσας. Με δυο νεκρές γλώσσες στο Ελληνικό και 
στο Γυµνάσιο, τα Λατινικά και τα αρχαία Ελληνικά, οι οποίες αν και προορίζονται 
για µια απευθείας σύνδεση µε τη ρωµαϊκή και την αρχαία ελληνική γραµµατεία, 
διδάσκονται µόνο ως προς τη γραµµατική και το συντακτικό τους, αφήνοντας 
παντελώς έξω  το πνεύµα  των αρχαίων διανοητών και την ουσία των κειµένων τους. 
Το παιδαγωγικό περιοδικό Πρόοδος, το 1901, επισηµαίνει αυτή τη πραγµατικότητα, 
γράφοντας ότι το 1/10 των µαθητών των Ελληνικών σχολείων παρακολουθεί στη 
συνέχεια το Γυµνάσιο και ότι «ολίγιστοι των απολυοµένων µαθητών» έχουν την 
ικανότητα να κατανοούν και πολύ περισσότερο να µεταφράζουν αρχαίο ελληνικό ή 
λατινικό ή γαλλικό κείµενο. ∆εν θα ήταν καλύτερα, να ασχολούνται µε τη νέα 
(καθαρεύουσα) ελληνική γλώσσα και µε φυσιογνωστικά µαθήµατα, αναρωτιέται ο 
συντάκτης. 
     Αυτή η τραχεία πλευρά της µάθησης έχει ως αποτέλεσµα µικρή προσβασιµότητα 
από τη βασική βαθµίδα στις άλλες, µαθητές που δεν κατανοούν το λόγο της 
συµµετοχής τους στην εκπαίδευση, οικογένειες που προσπαθούν να αποφύγουν τη 
φοίτηση των παιδιών τους. Ταυτόχρονα βέβαια εγείρει αµφισβητήσεις στο ίδιο το 
εκπαιδευτικό σώµα, σε στελέχη που είναι θεσµικά επιφορτισµένα να σχεδιάζουν τα 
εκπαιδευτικά πράγµατα, στο τύπο ο οποίος διατηρεί υψηλό και αµείωτο το 
ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, µε µια θεώρηση που συναντάει τα ευρωπαϊκά 
εκπαιδευτικά δρώµενα και καµιά φορά περνάει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 
για να αναρωτηθεί για το τι συµβαίνει στο Νέο Κόσµο. 
   Θα επανέλθουν οι υπότροφοι της Κρητικής Πολιτείας από τη Γερµανία, λέει για να 
καθησυχάσει τη Βουλή, σε σχετικό διάλογο το 1903, ο επί της Παιδείας σύµβουλος 
Α. Βορεάδης, όταν συζητείται η µεταρρύθµιση του Ιεροδιδασκαλείου και 
αναδεικνύεται η παιδαγωγική ανεπάρκεια στην εκπαίδευση των δασκάλων.57

Είναι 
φρικώδες να ακούγονται «υπό τους θόλους του Κρητικού Κοινοβουλίου ύβρεις δι’ 
αγραµµατωσύνην, ανικανότητα, ακόµη και ανηθικότητα εις βάρος ηµών» 
διαµαρτύρονται µε υπόµνηµα τους οι Χανιώτες δηµοδιδάσκαλοι το 1907. «Αλλά 
δυστυχώς είναι και το ζήτηµα της µεθόδου, διότι ικανός διδάσκαλος είναι εκείνος ο 
οποίος δύναται να κάµη χρήσιν µεθόδου καλής…» λέει ένας βουλευτής το 1901.  
    Το 1900 ο Π. Π. Οικονόµος δηµοσιεύει µια σύνοψη των παιδαγωγικών απόψεων 
του, µε τις οποίες είχε διδάξει τους «Κρήτες δηµοδιδασκάλους» Η εργασία του 
αποτελείται από 36 κεφάλαια, είναι ευσύνοπτη και εκδίδεται από το τυπογραφείο της 
Κρητικής Πολιτείας. Ο σκοπός του να συνδέσει τις παιδαγωγικές πρακτικές µε τα 
αντίστοιχα ευρωπαϊκά ρεύµατα και να δηµιουργήσει µια ιδεολογική βάση στην 
εκπαίδευσης των δασκάλων. Στις αδυναµίες «του παλαιού συστήµατος της 
εκπαιδεύσεως» (αλληλοδιδακτική) καταχωρεί µηχανικότητα στη µετάδοση της 
γνώσης (αποστήθιση), µέθοδο από τα γενικό στο µερικό, απουσία εποπτικής 
διάστασης. Ισχυρίζεται ακόµα ότι, αγνοούσε την ικανοποίηση και το ενδιαφέρον των 

                                                
57 «Τα Ελληνικά σχολεία», Πρόοδος, Έτος Ά,Εν Χανίοις τη 1 Ιουλίου 1901,αριθ.9. Είναι ενδεικτικό 
του ευρύτερου ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση ότι, ο τύπος φιλοξενεί σχετικές συζητήσεις στο 
κοινοβούλιο και φιλοξενεί επώνυµα άρθρα. 
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µαθητών και δεν εναρµόνιζε τα µαθήµατα σε σχέση µε το γνωστικό επίπεδο των 
µαθητών και αποδοκίµαζε την αυτενέργεια των. Στο νεότερο εκπαιδευτικό σύστηµα 
µε βάση «την πορείαν του αναπτυσσοµένου πνεύµατος» βλέπει τις εξής παιδαγωγικές 
αρχές: εποπτικότητα στη διδασκαλία, αυτενέργεια, αναζήτηση των ιδιοτήτων των 
πραγµάτων, η εµπειρία να προηγείται της θεωρίας, να επιδιώκεται το ενδιαφέρον των 
µαθητών  και η διαπαιδαγώγηση να θεωρεί την εξέλιξη του  ανθρώπινου γένους στην 
ιστορική της πορεία.  
 Γράφει ο Οικονόµος ότι  η µόρφωση είναι διανοητική, ηθική, θρησκευτική και 
καλαισθητική, βασιζόµενη σε ένα υγιές σώµα. Η µόρφωση έχει προϋπόθεση την 
υπακοή του µαθητή προς το δάσκαλο είτε από σεβασµό, είτε από αγάπη είτε από 
φόβο τιµωρίας. Ο σεβασµός προκαλείται από την υπεροχή του πνεύµατος και τον 
ηθικό χαρακτήρα του δασκάλου, η αγάπη είναι ανταποδοτική και η τιµωρία είναι 
κάθε µέτρο που µπορεί να λυπήσει το µαθητή και να τον κάνει να µετανιώσει για το 
σφάλµα του. Τιµωρίες όπως µαστίγωση, γονάτισµα, νηστεία, η φυλάκιση σε σκοτεινό 
δωµάτιο, το µουτζούρωµα !, το φτύσιµο, τα ραπίσµατα, οι κολαφισµοί, είναι 
απαγορευµένες. Προφανώς ο Οικονόµος έχει υπόψη του πρακτικές που 
συνηθίζονταν… Η εγκύκλιος 2081 της 22ας Μαρτίου 1884 του Υπουργείου για την 
παιδεία του Βασιλείου της Ελλάδος αντιτίθετο στη διαδεδοµένη χρήση σωµατικής 
βίας -επικρατούσε το ξύλο µε τη βέργα ακόµη και µε µαστίγιο- και επέβαλλε 
κυρώσεις στους δασκάλους που χρησιµοποιούσαν τέτοιες βιαιότητες. Με το διάταγµα 
της 18ης ∆εκεµβρίου του 1884 απολύθηκε δάσκαλος γιατί επέβαλλε το φτύσιµο σε 
τρεις µαθητές του από τους υπολοίπους58 
   Στις µικρές ηλικίες οι επεξηγήσεις των προσταγών δεν είναι απαραίτητες γιατί δεν 
γίνονται κατανοητές. Αλλά στους µεγαλύτερους καλό είναι να εξηγείται η σηµασία 
των  «πραττοµένων». Έξη σχηµατίζεται από την επανάληψη και ο δάσκαλος καλείται 
να  δηµιουργήσει τις έξεις της τάξεως, της ακρίβειας, της καθαριότητας, της 
λεπτότητας των τρόπων, της ευσέβειας, της φιλοπονίας, της αφοβίας, της 
κοινωνικότητας, της σκληραγωγίας, της καλαισθησίας…  
  ∆ιαχωρίζει τη  παίδευση µε τη διδασκαλία, στα τρία. Ύλη επιστηµονικά αληθή, 
µέθοδο ( αναλυτική ή συνθετική) και τέχνη της διδασκαλίας ( διδακτική). Αφιερώνει 
ένα µεγάλο κοµµάτι για να αναλύσει µια καλή διδακτική. Τη προσδιορίζει στα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά της και στα είδη της. ( εποπτική, αποµνηµονευτική, 
διηγητική και ερωτηµατική)  Στη συνέχεια κάνει λεπτοµερή και παραδειγµατική 
ανάλυση των  παραπάνω και επιπλέον αναλυτική παρουσίαση των µαθηµάτων του 
∆ηµοτικού σχολείου.59  
   Η πιο σκληρή κριτική για τα σχολικά εγχειρίδια ασκήθηκε από τους πλέον 
επιφανείς των δασκάλων, όπως ήταν ο Ν. Πιµπλής, πρόεδρος του συλλόγου τους,  
στο τέλος της δεκαετίας του 1910. Μεθοδολογικά δεν ακολουθούν παραδεδεγµένες 
παιδαγωγικές αρχές όπως από το απλό στο σύνθετο, από το εύκολο στο δύσκολο, από 
το γνωστό στο άγνωστο κτλ, λέει.  Η γλώσσα τους χρησιµοποιεί τύπους λέξεων που 
δεν χρησιµοποιούνται στην καθηµερινότητα ( ωά αντί αυγά κτλ) και γενικότερα οι 

                                                
58 Την ίδια περίοδο στη Γαλλία η σωµατική βία είχε απαγορευτεί, αλλά στη Γερµανία από όπου 
προερχόταν το πρότυπο της ελληνικής συνδιδακτικής µεθόδου, αυτός ο τύπος τιµωριών όχι µόνο 
επιτρεπόταν, αλλά ήταν επίσηµα και λεπτοµερώς προδιαγεγραµµένος.  
 
59 Σύνοψις της νέας παιδαγωγικής … υπό Π. Π. Οικονόµου , εν Χανείοις εκ του τυπογραφείου της 
Κρητικής Πολιτείας 1900.Πρόκειται για το παιδαγωγικό «καταστατικό» της εκπαίδευσης στη Κρήτη, 
γραµµένο από τον άνθρωπο που της έδωσε τη µορφή που είχε στις αρχές του 20ου αιώνα. Καθιστά τον 
παιδαγωγικό εκσυγχρονισµό ορατό και επιχειρεί να σπάσει τη παράδοση του σκληρού 
καταναγκασµού. 
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συγγραφείς τείνουν να χρησιµοποιούν αρχαΐζουσα γλώσσα, µε στριφνή δοµή, 
άγνωστες λέξεις, µη αντιληπτές έννοιες κτλ60  
  Μια σειρά από κύριες αντιφάσεις και εξ αρχής στρεβλώσεις αντικατοπτρίζονταν στα 
σχολικά βιβλία. Σε ότι αφορά την ύλη τους προσαρµόζονταν στο κυρίαρχο κάθε φορά 
εκπαιδευτικό λόγο, ο οποίος εκπορευόταν από του Υπουργείο για την παιδεία της 
Ελλάδας. Σε ότι αφορά τη µεθοδολογία αδυναµίες της εκπαίδευσης στη συνδιδακτική 
και επιρροές από την αλληλοδιδακτική εµφανίζονταν σε αυτά. ∆εν ήταν λίγες οι 
φορές που µια δυσκολία, όπως ήταν η διδασκαλία της καθαρεύουσας, την έκαναν 
µεγαλύτερη προτείνοντας στριφνή ή λαθεµένη µεθοδολογία. Επιπλέον οικονοµικά 
και άλλα κίνητρα οδηγούσαν πολλούς στη συγγραφή βιβλίων µε σκοπό ένα επιπλέον 
εισόδηµα- τα βιβλία αγοράζονταν από τους µαθητές- πολλές φορές χωρίς να έχουν 
την ικανότητα. Τα βιβλία µέχρι το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου µπορούσαν να 
είναι διαφορετικά από σχολείο σε σχολείο. Όπως είδαµε η έγκριση της συγγραφής 
γινόταν από επιτροπές του Υπουργείου στην Ελλάδα. Έχουµε στοιχεία για προτίµηση 
στη συγγραφή εκπαιδευτικών, που ήταν µε τη πολιτική ή εκπαιδευτική κατάσταση τη 
περιόδου. Κατά καιρούς, η εφορεία, ο δάσκαλος, ο σύλλογος διδασκόντων, ο 
νοµαρχιακός επιθεωρητής, ο γενικός επιθεωρητής, το συµβούλιο των καθηγητών 
ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας για την υπόδειξη της αγοράς των βιβλίων. Σε 
περιπτώσεις, µάλιστα, όπου το χωριό του σχολείου ήταν αποµακρυσµένο από αστικά 
κέντρα ή κωµοπόλεις ο δάσκαλος φρόντιζε να φέρει τα βιβλία προς διευκόλυνση των 
µαθητών. Η γλώσσα  που χρησιµοποιούσαν φαίνεται ότι παρακολουθούσε τις 
γενικότερες τάσεις- θα τις δούµε αλλού λεπτοµερέστερα-  είτε για προσέγγιση µε την 
αρχαΐζουσα  είτε για µια απλή καθαρεύουσα. Ο δηµόσιος διάλογος που έγινε- 
κάνουµε εκτενέστερη αναφορά στο κεφάλαιο για τη γλώσσα- µας οδηγεί στο 
συµπέρασµα πως τα βιβλία ήταν δυσλειτουργικά και αποτέλεσαν αντικείµενο 
κριτικής από αυτούς που τα χρησιµοποιούσαν.  
  Άλλης τάξεως ζήτηµα ήταν η επάρκεια της διδακτικής µεθόδου. Για τους 
καθηγητές, λόγω του πανεπιστηµιακού κύρους και της ολιγοριθµίας τους, µικρή 
συζήτηση έγινε. Όµως για τους δασκάλους της βασικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν 
κατάρτιση πολλών και διαφορετικών επιπέδων και από πολλές και διαφορετικές 
πηγές, για πολλά χρόνια γινόταν δηµόσια συζήτηση. Οι ίδιοι ήταν θύµατα των 
περιστάσεων κατ’ αρχήν. Αυτοί που χρησιµοποιούσαν την αλληλοδιδακτική 
κλήθηκαν να την αλλάξουν σε συνδιδακτική, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα, πλην της 
Αθήνας, να επανακαταρτιστούν. Πάρα πολλοί στελέχωσαν τα σχολεία, όταν αυτά 
αύξαναν αριθµητικά, µε εφόδιο τη φοίτηση τους στο Ελληνικό ή το Γυµνάσιο, η το 
Ανώτερο Παρθεναγωγείο. Οι λιγότεροι  είχαν φοιτήσει στο ∆ιδασκαλείο 
συνδιδακτικής στην Αθήνα ή στο Αρσάκειο το οποίο αναγνωρίζονταν επαρκές για τις 
δασκάλες. Η πρόσκαιρη δηµιουργία παιδαγωγικών τµηµάτων ενσωµατωµένων στα 
δύο Γυµνάσια και η µονιµότερη ύπαρξη του Ιεροδιδασκαλείου και του ∆ιδασκαλείου, 
αποτέλεσαν επίσης φυτώρια δασκάλων και παπαδοδασκάλων.Η κατηγοριοποίηση 
τους σε πολλές κατηγορίες και υποκατηγορίες έλυνε διοικητικά και οικονοµικά 
ζητήµατα αλλά όχι παιδαγωγικά. H παιδαγωγική µέθοδος και αποτελεσµατικότητα, 
περνούσε από τις συµπληγάδες της γλωσσικής αποξένωσης κατ’ αρχήν. Άλλη 
γλώσσα διδάσκονταν να µιλούν, να γράφουν και να καταλαβαίνουν οι µαθητές του 
∆ηµοτικού άλλη γλώσσα µιλούσαν και καταλάβαιναν στο σπίτι, στο χωριό και στη 

                                                
60 Ασπίς, έτος ΄Β, Εν Χανίοις τη 31 Μαρτίου  1911, αριθ.30. Η Ασπίδα ήταν το δεκαπενθήµερο 
περιοδικό έκφρασης του συλλόγου των Κρητών δασκάλων. Μέσα από τις σελίδες του, παρακολουθεί 
κανείς τους προβληµατισµούς των δασκάλων για τα εκπαιδευτικά και όχι µόνο τεκταινόµενα. 
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πόλη. Την ίδια δυσκολία εκµάθησης, πόσο µάλλον διδασκαλίας, αντιµετώπιζαν και οι 
ίδιοι οι δάσκαλοι.61

Είναι αµφίβολο αν µπορούσαν να συγκεράσουν διδακτικά, το 
ηθικοθρησκευτικό πνεύµα του προγράµµατος και των οδηγιών των εκπαιδευτικών 
αρχών µε το πνεύµα επιστηµονικότητας, λογικής εξήγησης του φυσικού και 
κοινωνικού κόσµου και επαναστατικοδηµοκρατικής αντίληψης που αναδείκνυαν οι 
περιστάσεις. Οι δάσκαλοι δέχτηκαν τα πυρά της δηµόσιας κριτικής για αυτές τους τις 
αδυναµίες. Σε πολλές περιπτώσεις τις αναγνώριζαν και οι ίδιοι και έκαναν 
προσπάθειες –διδασκαλικά συνέδρια, επιµορφώσεις στις διακοπές, υποδειγµατικές 
διδασκαλίες – να τις διορθώσουν. Οι απόπειρες που έκανε η Κρητική Πολιτεία για 
ξεκαθάρισµα της επάρκειας, µέσω εξετάσεων, κατέληξαν σε αποτυχία, µέχρι 
τουλάχιστον το 1913.  
   Η αντιφατική πραγµατικότητα αντικατοπτρίζεται, στο διάλογο για το χαρακτήρα 
της παιδείας, στη Κρητική Βουλή αλλά και στην εξέλιξη των σκοπών της 
εκπαίδευσης, στα προοίµια συνήθως των νόµων για την εκπαίδευση – εθνικός η 
θρησκευτικός ο σκοπός της παιδείας πρώτιστα- αντανακλά µια ιστορική αντίφαση. Η 
δύναµη της θρησκείας και της χριστιανικής εκκλησίας στη κοινωνική ζωή, φαινόµενο 
κατ’ εξοχήν προνεωτερικό συγκρούεται µε την επιθυµία της κοσµικής εξουσίας να 
κατευθύνει τους σκοπούς της εκπαίδευσης λογικοκρατικά, δηλαδή νεωτερικά. Η  
διαµόρφωση του συσχετισµού των δυνάµεων αυτών των δύο µεταβάλλεται, πότε 
προς όφελος της εκκλησίας και πότε της κοσµικής εξουσίας. Η δηµιουργία του 
Ιεροδιδασκαλείου, το κλείσιµο του, η επαναλειτουργία του, οι παρεµβάσεις των 
εκκλησιαστικών αρχών για την ισχύ της θέσης των κατά τόπων επισκόπων στις 
Εφορείες των σχολείων, η απαίτηση εκ µέρους της εκκλησίας να διδάσκεται το 
µάθηµα των θρησκευτικών από ιερείς, είναι στιγµιότυπα αυτής της µεταβαλλόµενης 
ισορροπίας.  
   Μια ακόµα αντίφαση, την οποία οι δάσκαλοι καλούνταν να διαχειριστούν ήταν το 
πολιτισµικά νέο του υποχρεωτικού και µαζικού  σχολείου. Ο καταναγκασµός του 
υποστηρίζονταν από πειθαρχικά και παιδονοµικά µέτρα, η διάρκεια της φοίτησης 
αντίβαινε  τις συνήθειες και ανάγκες των αγροτικών, στη συντριπτική πλειονότητα, 
οικογενειών. Η εθνική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση που πραγµατοποιούσε ήταν 
νεωτερική και συχνά αντίθετη µε το αξιακό σύστηµα και τη κοινωνικοποιητική 
διαδικασία, των τοπικών κρητικών κοινωνιών που διέρχονταν φεουδαρχικούς 
χρόνους ή µόλις έµπαιναν στη νεωτερικότητα. Σε δυο περιπτώσεις ο δάσκαλος 
Παντελής Βαβουλές, αρνείται να ικανοποιήσει αιτήµατα γονέων που αντιβαίνανε στη 
σχολική κανονικότητα και στη θέλησή του. « Να πας να συγχωράς που είσαι ξένος. 
Αλλιώς θα σου µάθαινα εγώ τους νόµους και τα σκαρβέλια», του είπε ο πρώτος. « 
Εµάς επαέ… δεν µας πιάνουνε οι νόµοι. Εµείς επαέ κάνοµε ό,τι θέλοµε και οι 
υπάλληλοι κάνουνε ό,τι θέλουµε εµείς» τον απείλησε ο δεύτερος.62 Η 
υποχρεωτικότητα της φοίτησης δεν έλυνε το θέµα της σχολικής διαρροής. Αντίθετα ο 
δάσκαλος γινόταν πρόσωπο αντιπαθητικό, αφού ήταν εκείνος που έπρεπε να 
µεριµνάει για τη φοίτηση και τη µη διακοπή της, συνεργαζόµενος πολλές φορές µε τα 
κατασταλτικά όργανα της Πολιτείας. Οι πολλές κανονιστικές διατάξεις, που 
περιέχουν  το θέµα της υποχρεωτικής φοίτησης, τα εκπαιδευτικά νοµοθετήµατα, 
φανερώνουν και τη σηµασία του. Θυµίζουµε ότι η υποχρεωτικότητα της στράτευσης, 
βασικό λειτουργικό χαρακτηριστικό των µετά τη γαλλική επανάσταση 
καπιταλιστικών κοινωνιών, µέχρι το 1913 δεν υφίστατο στη Κρήτη.  

                                                
61 Αποκαλυπτικά είναι τα εξεταστικά γραπτά των δασκάλων, στο Ουχί Κολλυβογράµµατα, του Ν 
Παπαδογιαννάκη. 
62 Εκτενή αποσπάσµατα από το  «Αναµνήσεις από τη ∆ασκαλική µου ζωή 1906-1948», γραµµένο από 
το δάσκαλο Παντελή Βαβουλέ, βρίσκονται στο Χουρδάκης : Πολιτεία, τ. Γ΄, σσ. 594-596 
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 Γ3                          Οι  εξετάσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα 
 
 
   To 1902 το διάταγµα 44, καθορίζει λεπτοµερειακά το σύνολο των εξετάσεων σε 
κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης. Για τις Α, Β τάξεις του ∆ηµοτικού οι εξετάσεις για 
προβιβασµό είναι µόνο προφορικές, αλλά για τη Γ τάξη είναι γραπτές και 
προφορικές. Οι απολυτήριες εξετάσεις στη ∆ και τελευταία τάξη του ∆ηµοτικού είναι 
γραπτές και προφορικές και γίνονται µετά το πέρας των προαγωγικών εξετάσεων. 
Υπήρχε πρόνοια για επαναληπτικές εξετάσεις. Στα Μουσουλµανικά πρωτοβάθµια 
σχολεία, το διάταγµα προέβλεπε για µεν τις πρώτες τρεις τάξεις, προφορικές 
εξετάσεις και για τις τρεις επόµενες γραπτές και προφορικές. Στα Ελληνικά σχολεία 
οι προαγωγικές εξετάσεις ορίζονταν σε γραπτές και προφορικές και διεξάγονταν τον 
Ιούνιο. Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ τάξης του Ελληνικού σχολείου καθορίζονταν 
γραπτές και προφορικές. Οµοίως στα Ανώτερα Παρθεναγωγεία οι προαγωγικές 
εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές και οι απολυτήριες το ίδιο. Στα Γυµνάσια και 
Ηµιγυµνάσια  προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές. 
Τον τρόπο γραπτής και προφορικής εξέτασης όλων των βαθµίδων καθόριζαν τα 
άρθρα 28,29,30. Συνισταµένη τους ο χωρισµός της ύλης σε ζητήµατα. Ο αριθµός των 
ζητηµάτων είναι30,40,50,60 ανάλογα µε το µάθηµα και τη βαθµίδα. Πριν από τις 
εξετάσεις αφού τα ζητήµατα αριθµηθούν µπαίνουν σε κληρωτίδα από όπου µε τυχαίο 
τρόπο επιλέγεται το ή τα προς εξέταση. 
   Για το Ιεροδιδασκαλείο το διάταγµα όριζε γραπτές και προφορικές εξετάσεις για τις 
τρεις κατώτερες  τάξεις ( αντίστοιχες του Ελληνικού). Για τις ∆ και Ε όπως στις Α, Β 
του Γυµνασίου µε την εξαίρεση της µετατροπής κειµένου από τη νεοελληνική 
καθαρεύουσα στην αρχαία γλώσσα. Οι απολυτήριες εξετάσεις ορίζονταν σε γραπτές, 
προφορικές και πρακτικές, ενώπιον επιτροπής. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, οι πρακτικές 
εξετάσεις γίνονταν σε τάξεις του προσαρτηµένου πρότυπου ∆ηµοτικού και σε ένα 
από τα διδασκόµενα σε αυτό µαθήµατα, αφού ο εξεταζόµενος είχε ενηµερωθεί δύο 
ηµέρες νωρίτερα. 
   Στο ∆ιδασκαλείο οι εξετάσεις ήταν γραπτές και προφορικές ενώπιον του συλλόγου 
διδασκόντων. Οι απολυτήριες εξετάσεις ορίζονταν σε γραπτές, προφορικές και 
πρακτικές. Οι πρώτες δύο αφορούσαν στην ύλη της τρίτης και τελευταίας τάξης. Οι 
πρακτικές περιλάµβαναν τη διδασκαλία ενός από τα διδασκόµενα µαθήµατα σε  
τάξεις του προσαρτηµένου πρότυπου ∆ηµοτικού. Υπήρχε πρόνοια, στο άρθρο 72, για 
τους αποτυχόντες και µη παραπεφθέντες σε επανεξέταση να αναγνωρίζονται 
υποδιδάσκαλοι ! όπως και οι αποτυχόντες  στις  δηµοδιδασκαλικές εξετάσεις ( 
εξετάσεις αναγνωρίσεως ικανότητας) ! !Το διάταγµα όριζε  µε το άρθρο 48 ότι µετά 
το πέρας των απολυτήριων εξετάσεων των Γυµνασίων, ο προϊστάµενος µέσω της 
Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως της Παιδείας και ∆ικαιοσύνης, υπέβαλε το πίνακα των 
απολυθέντων µαθητών στο Εθνικό Πανεπιστήµιο (των Αθηνών). Αυτός ήταν και ο 
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τρόπος εισαγωγής στο Πανεπιστήµιο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το διάταγµα παρά τη 
λεπτοµέρεια του, δεν κάνει αναφορά σε εξετάσεις της Β βαθµίδας των 
µουσουλµανόπαιδων.63 

   Ένα ακόµα διάταγµα το 111, του 1902 ρύθµιζε θέµατα εσωτερικής λειτουργίας της 
µέσης εκπαίδευσης των σχολείων των χριστιανών και των ετεροθρήσκων.  Το πνεύµα 
του είναι αυστηρό και κατασταλτικό. Οι διατάξεις που αφορούν στους µαθητές 
µοιάζουν να προσπαθούν µε την αυστηρότητα, να ρυθµίσουν στάσεις και 
συµπεριφορές εκεί που η παιδαγωγική πρακτική έχει αποτύχει ή απουσιάζει. Οι 
διατάξεις για τους καθηγητές, συνιστούν ένα καθηκοντολόγιο. Η ύπαρξή τους 
δηλώνει µάλλον πληµµελή άσκηση καθηκόντων. Τους ανατίθεται και το καθήκον της 
επίβλεψης µε τη συνεργασία των παιδονόµων, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων 
των µαθητών.64 

    Το άρθρο 174 του νόµου για τις τροποποιήσεις του νόµου 391 κάνει αναφορά 
στους βαθµούς προόδου. Είναι από 0-10 µε βαθµό προβιβασµού στο Ελληνικό το 6 
και στα άλλα σχολεία το5. Καθορίζει σε περίπτωση αποτυχίας συµπληρωµατική 
εξέταση, που αν γίνει οριστική οδηγεί το µαθητή σε επανάληψη των µαθηµάτων. Το 
άρθρο 175 καλεί σε χρήση «ποινών αναλόγων προς το αµάρτηµα» αλλά υπενθυµίζει 
ότι εξευτελιστικές ποινές ή βλαπτικές της υγείας είναι απαγορευµένες.65 

Η ανεπάρκεια των δασκάλων ως προς τη κατάρτιση τους ήταν πανθοµολογούµενη. 
Πριν την ίδρυση του ∆ιδασκαλείου έγινε προσπάθεια µε τη δηµιουργία 
Παιδαγωγικών τµηµάτων ενσωµατωµένων στα Γυµνάσια και εξετάσεων ικανότητας, 
να υπάρξει φιλτράρισµα, κατηγοριοποίηση και αποµάκρυνση των εντελώς 
ακατάλληλων. Ο Παπαδογιαννάκης66 αναφερόµενος στο µε αριθµό 3 διάταγµα της 4-
2-1900 και στις επακολουθήσασες εξετάσεις αναφέρει ότι έλαβαν µέρος 454 
δηµοδιδάσκαλοι. Στο Ηράκλειο προσήλθαν 148 και βαθµολογία άνω του 8 πέτυχαν 
26(17,56%). 
    Σε διάταγµα του 1901 για τις εξετάσεις των δηµοδιδασκάλων αντλεί κανείς 
ενδιαφέροντα στοιχεία για το είδος της παιδαγωγικής επάρκειας, που η Πολιτεία 
απαιτούσε. Οι «Μονταίνιος, Κοµµένιος, Λοκ, Ρουσσώ, Πεσταλότσι», όπως και τα 
σχολεία της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα τοποθετούνται ως ζητήµατα προς 
εξέταση, στην Ιστορία της παιδαγωγικής. Ζητείται η γνώση του σκοπού της 
ανατροφής, ιδίως στο ∆ηµοτικό, ο σκοπός κάθε µαθήµατος, «τα της µεθόδου και 
τέχνης της διδασκαλίας», τα µέσα σωφρονισµού και τα ζητήµατα της «διαιτητικής 
παιδαγωγικής».67 Όταν, µετά από µερικά χρόνια, καθιερώθηκαν δύο εξαετείς κύκλοι 
εκπαίδευσης, προβλέφθηκαν εισαγωγικές εξετάσεις από τον κατώτερο στον ανώτερο. 
Μέχρι τότε οι εξετάσεις υπήρχαν για να προβιβάσουν ή να απολύσουν τους µαθητές 

                                                
63  Επίσηµος εφηµερίς της  Κρητικής  Πολιτείας, τεύχος πρώτον έτος δ  Αριθ.∆ιατάγ.44 Περί των 
απολυτηρίων…εξετάσεων εν τοις παντός βαθµού… εκπαιδευτηρίοις. Εν Χανίοις τη 20 Μαΐου 1902. 
 
64  Έτος δ  Επίσηµος εφηµερίς της  Κρητικής  Πολιτείας, τεύχος πρώτον Αριθ.∆ιατάγ.111 Περί 
εσωτερικού κανονισµού… και των σχολείων των ετεροθρήσκων  Εν Χανίοις τη 17 ∆εκεµβρίου 1902 . 
 
65 Έτος β  Επίσηµος εφηµερίς της  Κρητικής  Πολιτείας, τεύχος πρώτον νοµός Τροποποιήσεις εν τω 
νόµω 391 περί Οργανισµού ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως  Εν Χανίοις τη 17 ∆εκεµβρίου 1902. 
 
66 Στη µελέτη του Παπαδογιαννάκη γίνεται φανερό το έλλειµµα των δασκάλων στο γνωστικό µέρος 
της δουλειάς τους. Η όπως όπως κατάρτιση,   που δόθηκε τα χρόνια του τέλους του 19ου αιώνα, είχε τις 
συνέπειές της. 
 
67 ∆ιάταγµα περί εξετάσεως δηµοδιδασκάλων, Αριθ. 102. 
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αλλά όχι για να «κοσκινίσουν» την εισαγωγή σε µια ανώτερη βαθµίδα. Η ύπαρξη 
αυτών των εισαγωγικών εξετάσεων, σηµατοδοτεί µια ποιοτικά διαφορετική εξέλιξη 
της εκπαίδευσης της Κρητικής Πολιτείας. Είναι η εποχή που η κοινωνική 
κινητικότητα µε εφαλτήριο την εκπαίδευση ανατέλλει, η ζήτηση για τριτοβάθµια 
εκπαίδευση αυξάνει και οι πρώτοι εξεταστικοί φραγµοί θα θέσουν τις προϋποθέσεις 
για την επίτευξη της. Η καθιέρωση των εισαγωγικών  εξετάσεων ανάµεσα στις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες, σκοπό είχε το περιορισµό όσων θα έφταναν στην 
υψηλότερη, αφού έγινε έντονη δηµόσια και κοινοβουλευτική συζήτηση για το 
γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα δηµιουργούσε αποφοίτους που δεν µπορούσαν 
να ενταχθούν στην παραγωγική δοµή αλλά αναζητούσαν θέση στη 
δηµοσιουπαλληλία. Όπως και αλλού λέµε, δεν ήταν οι εξετάσεις  ο βασικός φραγµός  
στην εκπαιδευτική κινητικότητα. Η εκπαιδευτική δοµή µε τα ελάχιστα Γυµνάσια και 
Ηµιγυµνάσια, τα λίγα Ελληνικά και ο θεωρητικός προσανατολισµός των αναλυτικών 
προγραµµάτων µε τη καθαρεύουσα στη βασική εκπαίδευση και τις νεκρές γλώσσες 
στη µέση αποθάρρυναν τους µαθητές κυρίως. 
    Οι εξετάσεις αποτελούσαν µέθοδο πιστοποίησης της γνώσης, που είχε διδαχθεί. 
Είναι πυκνή η παρουσία τους και στη νοµοθεσία γίνεται λεπτοµερειακή αναφορά στο 
τρόπο διεξαγωγής τους, ώστε να εξασφαλίζεται διαφάνεια και ισότητα. Στους 
αποτυχόντες δινόταν δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στην αρχή του επόµενου 
σχολικού έτους και στους οριστικά αποτυχόντες, δυνατότητα επανάληψης της τάξης. 
Για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όπως αναφέρουµε και αλλού, οι εξετάσεις 
αποτελούσαν κορυφαίο και δηµόσιας σηµασίας γεγονός. Αποτελούσαν τη 
νοµιµοποιηµένη µορφή διάκρισης, όσων εκκινώντας από την ίδια βάση διακρίνονταν 
µε την εργατικότητα αλλά και τα φυσικά προσόντα τους. Αυτή ήταν η αντίληψη των 
φιλελεύθερων αστικών αξιών. Η αντίληψη της κοινής βάσης εκκινήσεως, δεν είχε 
αµφισβητηθεί και οι αποτυχόντες θεωρούνταν είτε ότι δεν εργάστηκαν όσο έπρεπε 
είτε ότι «δεν έπαιρναν τα γράµµατα». Βέβαια αποτελούσαν και καθρέφτη µιας 
κατάστασης που είχε κριτικαριστεί σφοδρά. Οι «αγχινούστεροι και εµφυέστεροι» 
διακρίνονταν αλλά οι πολλοί έµεναν πίσω. Τουλάχιστον για τη βασική εκπαίδευση, η 
γνήσια επιθυµία του αλφαβητισµού ήταν ισχυρή, αλλά διαψεύδονταν από τα 
αποτελέσµατα. Παρά το ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις από τη βασική στη µέση 
εκπαίδευση καθιερώθηκαν κοντά στο 1910, στις ενδοσχολικές εµφανιζόταν ο κόφτης 
των επιθυµιών όσων ήθελαν να προχωρήσουν. ∆εν ήταν παρά λίγοι εκείνοι, που στη 
δική τους αποτυχία, έβλεπαν την αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήµατος που 
προσπαθούσε να οικοδοµηθεί.  Η αποτυχία στις εξετάσεις ήταν  ο δρόµος της 
γρήγορης εισαγωγής τους στη παραγωγή. Αντίθετα ο δρόµος για βελτίωση του 
κοινωνικού στάτους και άνοιγµα της προοπτικής κοινωνικής κινητικότητας, µε την 
ένταξη στο υπό διαµόρφωση στρώµα της µικροαστικής δηµοσιοϋπαλληλίας, 
περνούσε και από την επιτυχή έκβαση τους.      
   Ωστόσο οι εξετάσεις έχουν πραγµατική και συµβολική σηµασία. Αποτελούν ένα 
κόσκινο, από τις τρύπες του οποίου στη βασική τουλάχιστον εκπαίδευση περνάνε οι 
περισσότεροι, για να επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία του πρωτοβάθµιου 
εκπαιδευτικού µηχανισµού. Κάτι παρόµοιο συµβαίνει και στη µέση εκπαίδευση των 
Ελληνικών και Παρθεναγωγείων. Έχουν όµως και τη συµβολική λειτουργία, να 
πιστοποιήσουν την αξία, µέσω της εξακρίβωσης της επάρκειας, και να εισαγάγουν 
τους µαθητές, αυριανούς πολίτες, στην αντίληψη των ίσων ευκαιριών ίσων 
εξετάσεων. Αφήνοντας έξω από τη διαδικασία εξετάσεων το κοινωνικό επίπεδο 
εκκίνησης των µαθητών, το µορφωτικό επίπεδο των οικογενειών και του 
περιβάλλοντός τους, επικυρώνουν µια διαδικασία ανταγωνισµού ίσων που εκκινούν 
από άνισες βάσεις. Γι αυτό αν και, όπως είπαµε, στη βασική και µέση εκπαίδευση δεν 
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φιλτράρουν ιδιαίτερα, η ύπαρξη τους είναι σηµαντική. Εκτός των άλλων εισάγουν 
στον ελληνικό και κρητικό κοινωνικό σχηµατισµό στη δυτική νεωτερικότητα. Εξ’ ού 
και εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων η δηµόσια συζήτηση για την εκπαίδευση κοιτάζει 
δυτικά, καµιά φορά µέχρι και το Νέο Κόσµο.  
  ∆ιαφορετικής τάξης ζήτηµα αποτελούν οι εξετάσεις  για την επάρκεια των 
δασκάλων. Επειδή οι ανάγκες της εκπαίδευσης είναι µεγάλες αλλά και επειδή το 
πολιτικό σύστηµα έχει ήδη αποκτήσει πελατειακές λειτουργίες, οι εξετάσεις 
σχετικοποιούνται, η σηµασία τους παραγνωρίζεται και οι λειτουργοί της εκπαίδευσης 
µέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης στελεχώνουν τα σχολεία. 
∆ηµιουργείται το οξύµωρο φαινόµενο δάσκαλοι που δεν υποβλήθηκαν σε εξετάσεις, 
να εξετάζουν, ίσως και αυστηρά, µαθητές. Ο Παπαδογιαννάκης, στον οποίο 
αναφερθήκαµε, παραθέτει αποσπάσµατα γραπτού λόγου, και άλλων δειγµάτων από 
τις εξετάσεις των δασκάλων. Η ελλειµµατικότητα και η µορφωτική φτώχεια είναι 
πασίδηλες. 
  Ερµηνεύοντας αυτή τη νέα αντιφατικότητα πρέπει να δούµε τους κοινωνικούς 
λόγους ύπαρξης της. Ας τους αναζητήσουµε στη πρωταρχική λειτουργία 
«ιδεολογικής εγχάραξης» του σχολείου, για την οποίο τεχνική και επιστήµη έχουν 
µικρή σηµασία αλλά η ηθική, η θρησκευτική και η εθνική συνείδηση έχουν µεγάλη. 
Το σχολείο, λοιπόν οικοδοµείται ως µηχανισµός µαζικής διάχυσης των ιδεών και 
αξιών που θα υπηρετήσουν τα παραπάνω. Η αναλογία των τριών αυτών επιδιώξεων 
αποτέλεσε αντικείµενο διαλόγου, στο πολιτικό στερέωµα όπως τα πρακτικά της 
Βουλής µας φανερώνουν. Ανασφάλειες, εσωστρέφειες, συντηρητισµός, 
συγκρούστηκαν µε ενθουσιασµούς, εξωστρέφειες και προοδευτισµούς. 
  Η παραγωγική συγκρότηση του Κρητικού κοινωνικού σχηµατισµού έχει στο πάνω 
επίπεδο µια µη παραγωγική αστική τάξη. Οι προτεραιότητες της καλύπτονται από το 
σχολείο µηχανισµό κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αναπαραγωγής σε αυτή τη 
φάση. Αργότερα όταν θα διαφοροποιηθεί ο κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας, 
µε την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών και παραγωγικών διαφοροποιήσεων, 
αυτές οι προτεραιότητες θα αλλάξουν. Αυτή η µελέτη όµως δεν είναι αντικείµενο της 
παρούσας εργασίας. Βεβαίως εκσυγχρονιστικές αστικές δυνάµεις, που προσέβλεπαν 
στο ρόλο της Κρήτης και της Ελλάδας στο νέο διεθνή καταµερισµό εργασίας, έθεταν 
αντιπαραθετικά αιτήµατα χωρίς µεγάλη επιτυχία. Ο Βενιζέλος και η µερίδα της 
οποίας ηγούνταν από το  «Θέρισο» και µετά. δίνουν µάχη για την επικράτηση του 
αστικού εκσυγχρονισµού.68 Την ίδια µάχη, θα δώσει ο ίδιος ως επικεφαλής των 
αντιµοναρχικών στην Ελλάδα. Από  το 1915 και µετά µε πρόσκαιρη επιτυχία και στη 
συνέχεια παλινόρθωση, η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση που επιχειρήθηκε απηχούσε τη 
προσπάθεια εκσυγχρονισµού. Ενός εκσυγχρονισµού που ο Βενιζέλος και οι πολιτικές 
και κοινωνικές δυνάµεις  τις οποίες εξέφραζε, πίστευαν από τα χρόνια της Κρητικής 
Πολιτείας, ως αναγκαίο και εφικτό.  Την προσπάθεια αυτή δεν µπορεί να την 
κατανοήσει κανείς αποσυνδεµένη από τις αλλαγές στη παραγωγική δοµή. Είτε αυτές 
που συνέβαιναν ως αποτέλεσµα της ένταξης στο διεθνή καταµερισµό εργασίας και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιών που τροποποιούσαν τις παραγωγικές σχέσεις. Είτε 
αυτές που επιδιώκονταν ή ήταν επιθυµητές να συµβούν ώστε να δηµιουργηθεί 
πλούτος. Οι συζητήσεις στη Κρητική βουλή φανερώνουν µε ευκρίνεια, αυτούς που 
εξέφραζαν τη µια πλευρά και αυτούς που ήταν αντίθετοι είτε γιατί τα κοινωνικά 
συµφέροντα  τους υποχρέωναν, είτε γιατί πολιτικές δουλείες τους επέβαλλαν. 
 

                                                
68 Εκτενή αναφορά στον Βενιζέλο, στις ιδέες και τις πράξεις του για την εκπαίδευση, κάνει ο 
Χουρδάκης στο Πολιτεία, τ. Γ, σσ.427-455 
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Εικόνα 1.  Χανιά 1930, φωτογραφία στη πλατεία Σαντριβανίου και την Χάληδων, 
δεξιά το γωνιακό κτίριο είναι το παλιό δηµαρχείο. Η ταµπέλα γράφει ΕΘΝΙΚΗ ΖΩΗ  
Ασφαλιστική εταιρεία ζωής  http://agonaskritis.gr 
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∆                             Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ 

 
 
 
 
 
∆1      Πληθυσµιακά δεδοµένα, αναλφαβητισµός και η σχολική διείσδυση   
 

      

   Αναφέρει η Νικολακάκη (2001: 127) για τη µαζική εκπαίδευση και το έθνος 
κράτος. «Η διαδικασία της θεσµοθέτησης εθνικών συστηµάτων εκπαίδευσης διήρκεσε 
όλο το 19ο αιώνα στο πλαίσιο του σχηµατισµού της ταυτότητας των εθνών / κρατών. 
 Ο Bourdieu υποστηρίζει ότι η εθνική ενοποίηση που επιχειρείται από το κράτος 
δηµιουργεί νοητικές δοµές και επιβάλλει κοινές αρχές αντίληψης και διάκρισης, 
τρόπους σκέψης που συµβάλλουν στη διαµόρφωση αυτού που ονοµάζουµε εθνική 
ταυτότητα. Το σχολικό σύστηµα, δηλαδή, γίνεται ο φορέας παραγωγής του νέου πολίτη, 
ο οποίος διακρίνει τον εαυτό του σε σχέση µε τους νέους δεσµούς που σχετίζονται µε 
την εθνική ταυτότητα. Αυτό συνεπάγεται µια ταυτότητα που τείνει να συνδέσει τον 
εθνικισµό µε την ύπαρξη κυρίαρχης κρατικής οντότητας. 
 Η καθιέρωση της µαζικής και σε πολλές περιπτώσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε 
πολλές χώρες κατά το 19ο αιώνα (έστω κι αν για µερικές, όπως και η Ελλάδα, 
παρέµειναν σε επίπεδο ρητορικής) αποτελεί σταθµό στη σύγχρονη ιστορία των 
εκπαιδευτικών συστηµάτων. Αυτό οφείλεται όχι τόσο στην αλλαγή της τάξης της 
κλίµακας όσο στην κατασκευή και οργάνωση ενός µοντέλου, το οποίο αντλεί τη δύναµη 
του από το γεγονός ότι έγινε το µόνο σύστηµα που ήταν δυνατόν να υπάρξει στη θεωρία 
και στην πράξη». 

  Αν θελήσουµε να δούµε τη ποσοτική διάσταση της εκπαίδευσης την περίοδο που 
µελετάµε, πρέπει να αναζητήσουµε στοιχεία που αφορούν το σύνολο του πληθυσµού, 
τα µεγέθη αναλφαβητισµού κατά θρήσκευµα και φύλο και βέβαια το σχολικό δίκτυο 
στα τρία βασικά συστατικά του: αριθµός σχολείων, εκπαιδευτικών και µαθητών. Τα 
στοιχεία λοιπόν που διαθέτουµε µας οδηγούν στην απεικόνιση µιας εκπαίδευσης σε 
ανάπτυξη, µε πλαίσιο που γίνεται ολοένα πιο οµογενοποιηµένο και ενιαίο. Βασική 
διάσταση που διατυπώνεται και συνταγµατικά η υποχρεωτική και δωρεάν ∆ηµοτική 
(βασική) εκπαίδευση.69 Στα 35 περίπου χρόνια που αντιστοιχούν στις περιόδους 
ηµιαυτονοµίας και αυτονοµίας οι πόροι, οι διαχειριστικές αρχές, οι κτιριακές 
προδιαγραφές, το σχολικό πρόγραµµα, η παιδαγωγική µέθοδος, η κατάρτιση των 
δασκάλων, οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι συγκλίνουν. Είναι φανερό ότι η 
εκπαίδευση, αντιµετωπίζεται ως υψηλής προτεραιότητας θέµα και στη Κρήτη, όπως 
αυτό συµβαίνει σε όλον το τότε σύγχρονο κόσµο και πρωτίστως, στον υπό εθνική 
ενοποίηση ελληνόφωνο πληθυσµό, είτε βρίσκεται εκτός είτε εντός Οθωµανικής 

                                                
69 Σύνταγµα της Κρητικής Πολιτείας, άρθρο 21. Το παραθέτει ο Κασιµάτης, Παναγιώτης στο βιβλίο 
του Ιστορική επισκόπισης της εν Κρήτη εκπαιδεύσεως, στη σ.46 Πρόκειται, για µια από τις πρώτες, 
χρονολογικά, µελέτες, της εκπαίδευσης στη Κρήτη. 
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Αυτοκρατορίας. Υπό αυτή την έννοια η ανάπτυξη της εκπαίδευσης είναι στοιχείο 
εκσυγχρονισµού. 

  Ο Αντρέας Καζαµίας (1995 : 558) θεωρεί τον εκσυγχρονισµό ως «πρωτεϊκή και 
πολυδιάστατη έννοια, θεωρία, διαδικασία ή…ως ένα πολυσύνθετο εννοιολογικό και 
θεσµικό καµβά, που τον συνυφαίνουν ποικίλα επιστηµολογικά / ερµηνευτικά νήµατα». 
Προσδιορίζει συγκεκριµένα τον εκσυγχρονισµό ως εξής: «Ως έννοια και ως 
ιδεολογία, ο εκσυγχρονισµός υποδηλώνει κυρίως εκδυτικισµό, σηµαντική 
εκβιοµηχάνιση, ‘ελεύθερη οικονοµία’, εξορθολογισµό και εξελικτισµό από 
παραδοσιακές αξίες και αδιαφοροποίητες δοµές σε ‘µοντέρνους’ διαφοροποιηµένους 
κοινωνικούς σχηµατισµούς µε συγκεκριµένες λειτουργίες και µε µεγαλύτερο 
καταµερισµό εργασίας. Παράλληλα, µια εκσυγχρονισµένη (µοντέρνα) κοινωνία είναι 
αξιοκρατική, δηµοκρατική (κοινωνικά δίκαιη) και οικονοµικά αποτελεσµατική. Είναι 
επίσης κοινωνία στην οποία κυριαρχεί η εξειδικευµένη γνώση. Τέλος, στο πλαίσιο του 
εκσυγχρονισµού, δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην ισότητα ευκαιριών (εκδηµοκρατισµό) 
και στην κοινωνική κινητικότητα παρά στην ισότητα κατανοµής πλούτου». 

   Η Φραγκουδάκη (2004: 17) σηµειώνει για τα ραγδαία πενήντα τελευταία χρόνια 
του 19ου αιώνα.«Η πεντηκονταετία 1850- 1900 χαρακτηρίζεται από οικονοµικές 
ανακατατάξεις, πολιτική κρίση και βαθιές ιδεολογικές µεταµορφώσεις». Βλέπει 
αλλαγές στον ελλαδικό κορµό που επηρεάζουν σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό 
τους Έλληνες της διασποράς.  ∆ηµιουργία µικρής και µεσαίας ιδιοκτησίας, αύξηση 
της αγροτικής παραγωγής, αύξηση των επενδύσεων από κεφάλαια που έρχονται από 
τη ∆ιασπορά,  αναδιάρθρωση των παραγωγικών σχέσεων µε τη δηµιουργία βασικών 
υποδοµών (δρόµοι, λιµάνια) ώστε να γεννηθεί η βιοµηχανία και να αυξηθεί το 
εµπορικό ναυτικό, χαρακτηρίζουν τις οικονοµικές ανακατατάξεις της περιόδου, 
σύµφωνα µε την ίδια.  

   Σε ότι αφορά στην ιδεολογία, η διεκδίκηση του ορθολογισµού, της αιτιοκρατικής 
σκέψης, η διεκδίκηση δίκαιου και απροσωπόληπτου συστήµατος πολιτικής 
οργάνωσης, η διεκδίκηση της προόδου µε συστατικό στοιχείο την οικονοµική 
καλυτέρευση, η διεκδίκηση «των φώτων» και της µόρφωσης σε ευρύτερα στρώµατα 
του πληθυσµού µε ταυτόχρονη διεκδίκηση εκπαιδευτικής και γλωσσικής 
µεταρρύθµισης είναι τα σηµεία στα οποία επικεντρώνονται οι κοινωνικές 
διεκδικήσεις.  

  Από τη µία, η ραγδαία ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων στο βιοµηχανικό 
καπιταλισµό χτυπάει τη πόρτα όλων των κρατών και επαναπροσδιορίζει τη θέση τους 
στο διεθνή καταµερισµό εργασίας. Από την άλλη, οι διαδικασίες εθνογέννεσης και 
εθνικής ενοποίησης, υπό τη διεύθυνση και παρακίνηση της αστικής τάξης, έχουν 
ανάγκη ενός µαζικού εργαλείου, που θα διαδίδει ιδεολογία, θα επανατοποθετεί το 
άτοµο στη κοινωνία και θα το εξοπλίζει µε γνώσεις και δεξιότητες,  για να 
ανταπεξέλθει στις  ραγδαία εξελισσόµενες µορφές παραγωγής χωρίς να µεταβάλλει 
τη ταξική δοµή. Η µαζική εκπαίδευση είναι το εργαλείο, για µια αναπαραγωγική 
διαδικασία των κοινωνικών σχέσεων, στις νέες συνθήκες και για τη ρύθµιση του 
κοινωνικού καταµερισµού εντός του έθνους κράτους. Για τη Κρήτη το αίτηµα για την 
ένωση µε την Ελλάδα, δεν ήταν µόνο για την αποτίναξη ενός ζυγού πολιτισµικά και 
εθνικά,  ξένου. Ήταν και η αρχή της ένταξης στο σύγχρονο καπιταλισµό. Οι µεγάλες 
δυνάµεις θα είχαν την υψηλή εποπτεία. Η αυτοκρατορίες, έστω και αν δεν το 
καταλάβαιναν οι ίδιες τότε, γνωρίζουµε ότι δεν ήταν πλέον το ιδανικό όχηµα για να 
«τρέξουν» οι κυρίαρχες κοινωνικές δυνάµεις στο διεθνή καπιταλιστικό ανταγωνισµό. 
Ως µορφή πολιτειακής συγκρότησης πέθαιναν. Εθνισµός, εθνικισµός και 
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ανταγωνισµός στην οικονοµία διαµόρφωναν το νέο διεθνές περιβάλλον, στο 
µεταίχµιο του 19ου προς τον 20ο αιώνα  

  Σκοπός της ιστορικής ανάλυσης, λοιπόν, είναι να αναδείξει µέσα από τη διερεύνηση  
στοιχείων, τον τρόπο έκφρασης των προσωπικών επιλογών, ως επιλογών της 
κοινωνικής τάξης πραγµάτων αλλά ταυτόχρονα τους παράγοντες  που τις 
διαµορφώνουν. Ο Abrams (1982) για την ιστορική διάσταση των κοινωνικών 
φαινοµένων, θα αµφισβητήσει την επάρκεια της περιγραφής γεγονότων και 
καταστάσεων του παρελθόντος. «…η όποια κοινωνική πραγµατικότητα υπάρχει είναι 
ιστορική πραγµατικότητα, µια πραγµατικότητα στο χρόνο…».70 Η ερµηνευτική 
ιστορική προσέγγιση συνήθως στηρίζεται στη λεπτοµερή και σε βάθος ανάλυση µιας 
µόνο περίπτωσης. Όταν χρησιµοποιούνται περισσότερες, η ανάλυση επικεντρώνεται 
στις διαφορές που παρουσιάζουν οι περιπτώσεις, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
δυνατότητα αποσαφήνισης των στοιχείων εκείνων που διακρίνουν την καθεµιά 
χωριστά. 
  Ο Φωτεινός (2011) υποστηρίζει ότι «µπορούµε να αντιληφθούµε ότι η ιστορία της 
εκπαίδευσης, χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη µορφή ιστορίας, ένα εννοιολογικό 
πλαίσιο προκειµένου να αφηγηθεί: ή άµεση σχέση της εκπαίδευσης µε τις διαδικασίες 
κοινωνικής παραγωγής(ιδεολογία, γνώση, εργασία, κράτος κτλ) δεν µπορεί να 
µετασχηµατιστεί σε αφηγηµατικό λόγο χωρίς την αναφορά σε συγκεκριµένες έννοιες…» 
Γι’αυτό λέει απαιτείται συνέπεια, µεταξύ των εννοιών, της αφήγησης που τις 
συµπεριλαµβάνει και της ερµηνείας που θα προκύψει από αυτές.  

  «Το 1883, το υπουργείο Παιδείας,(του Βασιλείου της Ελλάδος) στέλνει στην ελληνική 
επαρχία 14 έκτακτους επιθεωρητές, µεταξύ των οποίων το Χαρίσιο Παπαµάρκο και το 
Νικόλαο Πολίτη, για να µελετήσουν την κατάσταση των δηµοτικών σχολείων της 
χώρας. Οι  εκθέσεις των επιθεωρητών δίνουν µια ζωντανή εικόνα της αθλιότητας των 
εκπαιδευτικών πραγµάτων». 

  Οι επιθεωρητές διαπιστώνουν «ελλιπή» φοίτηση των µαθητών, περιγράφουν τους 
µαθητές ως «ρυπαροτάτους, αµαθεστάτους, αγραµµάτους», τα σχολεία «αθλιότατα, 
δυσωδέστατα, ρυπαρά». Ο Χαρίσιος Παπαµάρκος γράφει για τους δασκάλους ότι «η 
διδασκαλική εµπειρία και επιτηδειότης είναι ελλιπέσταται, και η κοινωνική αυτών θέσις 
ταπεινοτάτη, και ο µισθός αυτών ευτελέστατος, και ο τρόπος της λήψεως αυτού 
εξευτελιστικός και η παντοδαπή εκ πολυµόρφων µερών εξάρτησις επαχθεστάτη και 
επιβλαβεστάτη».71   
   Η κατάσταση αυτή, αλλά και η αντίληψη ότι για τα δεινά του έθνους φταίει η 
αγραµµατοσύνη, οδηγούν στη κατάθεση νοµοσχεδίων για την εκπαίδευση από το 
Υπουργό Αθανάσιο Ευταξία το 1899. « Τα νοµοσχέδια του 1899 αποτελούν σταθµό 
γιατί είναι η πρώτη φορά που εκτίθεται νοµικά διατυπωµένη από το επίσηµο κράτος, µε 
συνοχή και τεκµηρίωση, η αστική αντίληψη για το εκπαιδευτικό σύστηµα. Τα 
νοµοσχέδια αποτελούν την πρώτη πλήρη διατύπωση της αστικής εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης». Φραγκουδάκη (2004: 22)  Τα νοµοσχέδια χαρακτηρίζουν το 
δηµοτικό σχολείο « επιούσιον άρτον εκάστου λαού» και για πρώτη φορά στην ιστορία 
της ελληνικής εκπαίδευσης, σκοπός του θεωρείται εκτός από τη θρησκευτική, ηθική 

                                                
70 Παρατίθεται στο Abrams Philip :Historical Sociology,Somerset, England,Open Books,1982 και 
αναφέρεται στο Κυριαζή: Η κοινωνιολογική έρευνα ,σηµ. 50. Το θέµα της διαπλοκής ιστορίας και 
κοινωνιολογίας  εξετάζει η Ιωάννα Λαµπίρη – ∆ηµάκη στο έργο της Κοινωνιολογία και Ιστορία, 
Οµοιότητες και Ιδιαιτερότητες, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση,1989. 
 
71 Εκθέσεις των, κατά το 1883 προς επιθεώρησιν των δηµοτικών σχολείων απεσταλµένων εκτάκτων 
επιθεωρητών, Αθήνα, χ.χ. 
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και εθνική διαπαιδαγώγιση των µαθητών, η µετάδοση πρακτικών γνώσεων και η 
δηµιουργία συνταγµατικού πολίτη. Έτσι προέβλεπαν τη δηµιουργία εφταετούς 
δηµοτικού σχολείου, χωρισµένου σε δύο κύκλους από τους οποίους ο ανώτερος 
τριετής θα δεχόταν µαθητές που δεν σκόπευαν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο 
Γυµνάσιο. Τα νοµοσχέδια του Ευταξία δεν ψηφίστηκαν. Ως απόσταγµα ώριµων, 
όµως, κοινωνικών αιτηµάτων επηρέασαν και τις αντιλήψεις και τις επιχειρούµενες 
αλλαγές στην εκπαίδευση της Κρητική Πολιτείας. Η παρακολούθηση των 
µεταρρυθµιστικών προσπαθειών, όπως θα δούµε, υποδηλώνει αυτήν `την επιρροή. 
     Ο Μπερνστάιν ( 1993: 63)παρατηρεί για τη σχέση κοινωνίας και εκπαίδευσης. «Ο 
τρόπος µε τον οποίον µια κοινωνία επιλέγει, ταξινοµεί, κατανέµει, µεταδίδει και 
αξιολογεί την εκπαιδευτική γνώση, που θεωρεί δηµόσια, αντανακλά τόσο την κατανοµή 
εξουσίας όσο και τις αρχές κοινωνικού ελέγχου».72

Μια προσέγγιση των αλλαγών στην 
οργάνωση µετάδοση και αξιολόγηση της  εκπαιδευτικής γνώσης θα έπρεπε να 
αποτελεί πεδίο κοινωνιολογικής µελέτης. Αφού η εκπαιδευτική γνώση στις 
νεωτερικές κοινωνίες, είναι «ένας ζωτικός ρυθµιστής της δοµής της ανθρώπινης 
εµπειρίας», λέει ο Μπερνστάιν, δεν αξίζει να δούµε πως γίνεται αυτό και πως 
µεταβάλλεται η µορφή της εµπειρίας των διδασκόµενων; Ο Σολοµών για το ίδιο θέµα 
παρατηρεί ότι αν κανείς θελήσει να χρησιµοποιήσει αναλυτικά θεωρητικά εργαλεία, 
έξω από το πλαίσιο στο οποίο και για το οποίο παράχθηκαν, κινδυνεύει µε αστοχίες. 
Κοινωνική διαίρεση εργασίας, όροι παραγωγής, ταξικές σχέσεις, κατανοµή εξουσίας, 
δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος, κοινωνικές σχέσεις που αντανακλώνται στην 
εκπαίδευση πρέπει να εξετασθούν στο πραγµατικό( ιστορικό) τους πλαίσιο. Για την 
ιστορία της εκπαίδευσης, σηµειώνει, η χρήση της θεωρίας «µπορεί να προσφέρει ένα 
εξαιρετικά λεπτό εργαλείο για την κατανόηση της δράσης…». 
  ∆εν αξίζει µε το πρίσµα αυτό να κάνουµε τη µελέτη της εκπαίδευσης στην 
εξεταζόµενη περίοδο, ώστε να ερµηνεύσουµε και να κατανοήσουµε το πώς και το 
γιατί συµβαίνει ότι συµβαίνει στην εξεταζόµενη περίοδο; Ορισµένα µαθήµατα, 
διδάσκονται ποσοτικά περισσότερο. Στο ωρολόγιο πρόγραµµα καταναλώνουν µεγάλο 
µέρος του διδακτικού χρόνου. Γιατί συµβαίνει αυτό; Το υποχρεωτικό των 
αναλυτικών προγραµµάτων εξασφαλίζει την αποτελεσµατική επίτευξη των στόχων 
τους; Αν δεν την εξασφαλίζει, ποιοί είναι οι λόγοι  και οι αδυναµίες; Τα ιστορικά 
τεκµήρια της περιόδου είναι πυκνά, αλλά δεν απαντούν από µόνα τους σε ερωτήµατα. 
Χρειάζεται η διατύπωση των ερωτηµάτων, ο συσχετισµός, ο έλεγχος και τέλος η 
ερµηνεία. 
  Ας ξεκινήσουµε από τη βάση της πραγµατικότητας. Ποιοι και πόσοι αποτελούν τη 
κοινωνία της Κρήτης, ποια είναι η ποσοτική διάσταση του εγγραµµατισµού και του 
αναλφαβητισµού, ποια είναι τα µεγέθη σχολείων, δασκάλων και µαθητών. Ας 
συνεχίσουµε παρουσιάζοντας τη δοµή της εκπαίδευσης, ας µάθουµε για τους πόρους 
της εκπαίδευσης, τις έξωθεν επιρροές της. Ας δούµε πως ασκείται ο κοινωνικός 
έλεγχος εντός σχολείων και γύρω από τα σχολεία. Μπορούµε να αναζητήσουµε 
σχέσεις µε τη κοινωνική αναπαραγωγή και το καταµερισµό της εργασίας την 
εξεταζόµενη περίοδο; 
  Τα αρχεία, που επιλεκτικά χρησιµοποιούµε, µας λένε ότι, το 1881 σε απογραφή του 
πληθυσµού, εµφανίζονται τα εξής στοιχεία για τον εγγραµµατισµό, στην Κρήτη. 
 
 

                                                
72 Η αντίληψη αυτή έρχεται να ταιριάξει, αν και µε διαφορετικό τρόπο, µε παραδοχές άλλων 
διανοητών που αναφέρονται στη παρούσα εργασία, όπως των Μπουρντιέ, Πασερόν, Αλτουσέρ, 
Τσουκαλά. 
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Πίνακας 10. Αναλφάβητοι και εγγράµµατοι στη Κρήτη το 1881 
 
Πληθυσµός Χριστιανοί Μουσουλ-

µάνοι 
Εγγράµµατοι 
άνδρες  

Εγγράµµατοι 
χριστιανοί 
άνδρες 

Εγγράµ-
µατοι 
µουσουλµ 
άνδρες 

275287 202934 72353 25.629 18536 7.093 
Αναλφάβη-
τοι 

Αναλφάβητοι  
χριστ. 

Αναλφάβητοι 
µουσουλµ 

Εγγράµµατες  
γυναίκες 

Εγγράµµατες 
χριστιανές 

Εγγράµµα-
τες 
µουσουλµ. 

242114 181.021 61093 7544 3377 4167 
 
Στους 100 άρρενες χριστιανούς οι αναλφάβητοι ήταν 81,7 και στους 100 άρρενες 
µουσουλµάνους 80,8. 
 
     Η κατανοµή του πληθυσµού κατά διοικητική διαίρεση ήταν: 
 
Πίνακας 11. Πληθυσµός κατά διοικητική διαίρεση το 1881 
 
ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ 
60756 30600 45999 87140 51713 
Για όλες τις διοικήσεις (ασθενείς, 
φυλακισµένοι,κλπ 

1397 

 
     Για την ίδια περίοδο η στατιστική των σχολείων της Κρήτης του Ξανθόπουλου, 
δίνει πληθυσµό 270000 από τους οποίους τα 2/3 είναι χριστιανοί ορθόδοξοι Η µελέτη 
του Χασιώτη, η οποία συγκρίνει την εξάπλωση του σχολικού δικτύου σε νησιά µε 
ελληνόφωνους πληθυσµούς δίνει για τη Κρήτη τον πληθυσµό των 210.000 για τους 
Γραικούς της Τουρκίας !73  
     Ο Γενικός επιθεωρητής Ε. Γενεράλις συντάσσει πίνακα κατανοµής των σχολείων 
σύµφωνα µε τον εκ/κό νόµο του 1889.Η διαίρεση των σχολείων γίνεται κατά 
Τµήµατα, επαρχίες και δήµους Τα πληθυσµιακά δεδοµένα που παρουσιάζει είναι, 
µάλλον συνοπτικά.  
 
Πίνακας 12.   Πληθυσµός κατά Τµήµατα, Επαρχίες, ∆ήµους κατά τον Ε.Γενεράλι 
 
ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ  ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ  
69000 33000 49000 95000 ; 54000 
Χανία 20χ Απ/ρωνας 17χ Ρέθυµνα 10χ Ηρ/ον 25χ Λ/ου 5χ 
Κυδωνία 22χ Σφακία 6χ Ρ/µνης 15χ Ηρ/είου  Βιά/ου 8χ 
Κίσαµος 19χ Αγ.Βασ 10χ Αµάρι 9χ Μαλ/ζίου 10χ Ιερ/ος 9χ 
Σέλυνον 8χ   Μυλ/µον 15χ Τεµένους 6χ Σητεία 16χ 
      Πεδιάδος 24χ   
      Μον/τσίου 15χ   
      Καιν/ριον 10χ   

                                                
73 Η δηλωµένη πρόθεση του Γεωργίου  Χασιώτη, ήταν να δείξει ότι η παιδεία όχι µόνο δεν πέθανε 
στον ελληνόφωνο κόσµο, αλλά γνώριζε σηµαντική ανάπτυξη. Έγραψε το έργο στα γαλλικά το 1878 
και είναι γεµάτο πληροφορίες, συσχετισµούς µε δεδοµένα άλλων χωρών. Στα χρόνια του Αγώνα 
αφιερώνει το 8% των σελίδων, στα χρόνια 1832-1878 το 40% και στον Έξω Ελληνισµό το 25%. Έτσι 
το παρουσιάζει ο Αλέξης ∆ηµαράς στο άρθρο του: Από το ξεκίνηµα ως το τέλος του 20ου αιώνα, στο 
Μπουζάκης Σήφης: Πανόραµα ιστορίας της εκπαίδευση :όψεις και απόψεις, Αθήνα,GUTENBERG, 
2011 
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      Πυργ/ίσσης 5χ   
      Μερ/λλου 16χ   
 
   Το 1900 τα στοιχεία για τον εγγραµµατισµό δίνουν: 
 
Πίνακας 13.   Αναλφάβητοι και εγγράµµατοι στη Κρήτη του 1900 
 
Πληθυσµός Χριστιανοί Μουσουλµάνοι Εγγράµµατοι 

άνδρες  
Εγγράµµατοι 
χριστιανοί 
άνδρες 

Εγγράµ-µατοι 
µουσουλµ 
άνδρες 

303.543 269319 33496 65999 61529 4273 
Αναλφά-
βητοι 

Αναλφάβητοι  
άνδρες 

Αναλφάβητες 
γυναίκες 

Εγγράµµατες  
γυναίκες 

Εγγράµµατες 
χριστιανές 

Εγγράµµατες 
µουσουλµ. 

218.336 88191 130.145 18628 16467 2049 
 
Το ποσοστό των αναλφάβητων χριστιανών έχει υποχωρήσει στο 55%.Η ραγδαία 
εξάπλωση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης είχε κάνει στο τοµέα αυτό σηµαντικά 
βήµατα.  
    Ένα πρώτο συµπέρασµα λοιπόν είναι ότι η εξάπλωση του σχολικού δικτύου και η 
µεγέθυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, µειώνει τον αναλφαβητισµό. Οι 33 χιλ 
εγγράµµατοι του 1881 αυξάνονται σε 85 χιλ όταν ο πληθυσµός από 275 χιλιάδες έχει 
ανέλθει στις 303 χιλιάδες, µε το σχετικό ποσοστό των µουσουλµάνων, λόγω 
µετανάστευσης να έχει υποχωρήσει. Παρόλα  αυτά, οι αναλφάβητοι εξακολουθούν να 
ξεπερνάνε τα 2/3 και να διατηρούν άσβεστο το αίτηµα της  επέκτασης του σχολικού 
δικτύου, της αντιµετώπισης της άρνησης φοίτησης και της σχολικής διαρροής. 
  Το σχολικό έτος1908-9 στο σύνολο των 615 σχολείων φοιτούσαν 40.750 µαθητές. 
Το ποσοστό των αναλφάβητων σύµφωνα µε τον Γάλλο φιλέλληνα A.J.Reinach στο 
σύνολο του πληθυσµού και των δύο φύλων ήταν 70 %, όταν στη Βουλγαρία ήταν 
76%, στην Ελλάδα 66% και στην Ιταλία 56%.74 Σειρά από νοµοθετικές πράξεις της 
Κρητικής Πολιτείας προσπαθούσαν κατευναστικά ή κατασταλτικά να κάνουν πράξη 
την υποχρεωτικότητα της φοίτησης στη βασική εκπαίδευση, για όλους, διευρύνοντας 
µερικές φορές το χρονικό διάστηµα στο οποίο όφειλε ένα παιδί να φοιτήσει.  Παρά τα 
προβλήµατα συγκρότησης δικτύου, τις νοµοθετικές παλινωδίες και το κυριότερο τις 
επαναστατικές ή δυνάµει επαναστατικές συνθήκες, η εκπαίδευση φαίνεται να 
καταπολεµούσε τον αναλφαβητισµό τόσο καλά όσο και στις «Νέες χώρες» όσο και 
στην «Παλαιά Ελλάδα». Η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια  δίνει για το έτος 1928 
τα εξής στοιχεία.75  
 
Πίνακας  14.  Αναλφάβητοι στο γενικό πληθυσµό το 1928 στην Ελλάδα 
 
                    Περιοχές      Ποσοστό στο γενικό πληθυσµό 
Στερεά Ελλάδα 40,75 
Κυκλάδες 44,67 
Πελοπόννησος 47,56 
Νήσοι Ιονίου 50,81 
Θεσσαλία 50,65 

                                                
74 Η µετάφραση του βιβλίου του « La question Cretoise vue de Crete» έγινε από το περιοδικό Ασπίς 
στο φύλλο 5 ( 15 Μαρτίου 1910). 
 
75 Τα στοιχεία αυτά, ελέγχουν, κατά κάποιο τρόπο, τις θέσεις µας για το βαθµό ανάπτυξης της 
εκπαίδευσης στη Κρήτη. Είναι φανερό ότι η ποσοτική πρόοδος είναι σηµαντική. 
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Νήσοι Αιγαίου 44,76 
Κρήτη 52,56 
Ήπειρος 57,61 
Μακεδονία 63,87 
Θράκη 73,42 
 
 
 
  Για τη περίοδο της Οθωµανικής κυριαρχίας  µπορούµε να γνωρίζουµε  για τα 
σχολικά δίκτυα, από σποραδικές πληροφορίες καθώς Οθωµανικά αρχεία σχετικά µε 
το θέµα δεν έχουν δηµοσιευθεί. Σε έκθεση που αφορά στη γεωγραφική και 
πληθυσµιακή διείσδυση της εκπαίδευσης σε περιοχές εντός και εκτός του Ελληνικού 
Βασιλείου, συνταγµένη, από τον παιδαγωγό Κ Ξανθόπουλο (1815-1887), το 1877 στη 
Κρήτη υπήρχαν, 103 δηµοτικά αλληλοδιδακτικά σχολεία µε 7.800 µαθητές. Ο ίδιος 
αναφέρει επίσης την ύπαρξη σχεδόν ισάριθµων γραµµατοδιδασκαλείων. Ο γενικός 
πληθυσµός αναφέρετε στους 270.000 από τους οποίους τα 2/3 είναι Χριστιανοί.76  
    Σε µελέτη του Γ. Χασιώτη για την εκπαίδευση  των  Ελλήνων στη Οθωµανική 
επικράτεια, γραµµένη στα γαλλικά,77 η Κρήτη εµφανίζεται το 1878-79 να έχει 142 
σχολεία και 7788 µαθητές. Ο  χριστιανικός πληθυσµός αναφέρεται στις 210.000. 
Προφανώς τα στοιχεία αυτά, αφορούν στο δίκτυο της ελληνόγλωσσης και 
χριστιανικής εκπαίδευσης. Η ποσοστιαία επί 1000 κατοίκων φοίτηση στην 
εκπαίδευση το 1878 είναι, 37‰ στη Κρήτη µε µια διακύµανση από 37-61‰ για τις 
περιοχές Αττικής, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Αιτωλίας,  Αχαΐας, Αρκαδίας, Αργολίδας, 
Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κυκλάδων,  Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ζακύνθου.(Τσουκαλάς, 
1979, σ.405). ∆εν µπορεί να µιλήσει κανείς για υστέρηση ως προς άλλες περιοχές 
µηδέ του Βασιλείου της Ελλάδος εξαιρουµένου. 
  Σε µελέτη του Ν. Σταυράκη στηριγµένη στην επεξεργασία των δεδοµένων, της 
απογραφής του 1881 εµφανίζονται τα εξής στοιχεία 

 
Πίνακας 15.  ∆άσκαλοι και µαθητές στη Κρήτη το 1881 σύµφωνα µε τον Ν. 
Σταυράκη 
 
ΜΑΘΗΤΕΣ   Χριστιανοί  Μουσουλµάνοι 
13939 10799 3140 
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Χριστιανές Μουσουλµάνες 
5623 3172 2451 
∆ΑΣΚΑΛΟΙ- ∆ΑΣ/ΛΕΣ Χριστιανοί     -ές Μουσουλµάνοι  -ες  
           428      1 13     271               41               157        73 
 
Η σύγκριση των δεδοµένων δείχνει διπλασιασµό των µαθητών. Παρακολουθώντας τη 
νοµοθεσία της περιόδου που µελετάµε, οι διάφορες πρόνοιες που λαµβάνονται για 
πόρους, διοίκηση, διδακτήρια, προγράµµατα και εκπαιδευτικούς, είναι αναµενόµενο 
να αποδώσουν. Η επί των χιλίων κατοίκων φοίτηση έχει ανέλθει στο 69‰ όταν τα 
συγκριτικά στοιχεία του 1878 στη µελέτη του Χασιώτη, τα οποία επικαλείται ο 

                                                
76  Ο Χουρδάκης παρουσιάζει όλες τις γνωστές πηγές από όπου µπορούµε να αντλήσουµε στοιχεία. 
 
77 Παρατίθεται στο Chassiotis G., L’instruction publique chez les Grecs, Paris, Ernest Leroux 1881, 
αναφέρεται στο Τσουκαλάς : Εξάρτηση,  σ.462  
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Τσουκαλάς
78 και για τις περιοχές που αναφέρθηκαν έχουν ως υψηλότερο ποσοστό 

αυτό των Κυκλάδων µε 61‰.  
    Ο Αντώνης Μιχελιδάκης (1844-1923) υπήρξε εκπαιδευτικός και πολιτικός. Στον 
εναρκτήριο λόγο του κατά την εισαγωγή του νόµου391, το 1901, σηµειώνει ότι, όταν 
ήρθε στη Κρήτη το 1870 υπήρχαν λίγα δηµοτικά σχολεία, τρία ελληνικά και καµία 
γυµνασιακή τάξη. Από το 1870 µέχρι το 1878 αναφέρει άνθηση της εκπαίδευσης, η 
οποία στηρίζεται σε πόρους µοναστηριών και γι’αυτό εξαίρει τη συµβολή όσων 
άφησαν περιουσίες στα µοναστήρια και των µοναχών που επαύξησαν αυτές τις 
περιουσίες. Το 1878 η εκπαίδευση γίνεται δηµόσια υποχρέωση και µε δαπάνη 300 
χιλιάδων φράγκων το έτος,  τα δηµοτικά σχολεία, έφτασαν από τότε και µετά, να 
είναι 337 και τα γυµνάσια 4 σηµειώνει.  Για  τα παρθεναγωγεία µιλάει αποδίδοντας 
τους µια θετική ποιοτική διάσταση, αλλά όχι αριθµό. Σηµειώνει ότι,  η αριθµητική 
βάση για τη δηµιουργία µιας τάξης ήταν οι 20 µαθητές  και ως αδυναµία, την έλλειψη 
εκπαιδευτηρίου εκπαίδευσης δασκάλων. 
 
    Σε πίνακα  του γενικού επιθεωρητή εκπαίδευσης Εµµανουήλ Γενεράλι, τη περίοδο 
της ηµιαυτονοµίας, αναφέρονται τα εξής σχολεία  
 
Πίνακας 16.   Σχολεία κατά βαθµίδα την περίοδο της ηµιαυτονοµίας 
  
ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ ΣΦΑ-
ΚΙΩΝ 

ΡΕΘΥ-
ΜΝΗΣ 

ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟΥ 

ΛΑΣΗ-
ΘΙΟΥ 

ΣΥΝΟ-
ΛΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ  1  1 3 1 5 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3 1 2 3 4 13 
ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΑ  

1  1 2 1 5 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ  

72 48 54 104 60 238 

ΣΥΝΟΛΑ 77 49 58 112 66 261 
  
   Το δεύτερο χρόνο της Κρητικής Πολιτείας οι περικοπές στις δαπάνες για την 
εκπαίδευση οδήγησαν στη λειτουργία 334 σχολείων έναντι των 523 ιδρυµένων και 
στη πρόσληψη 437 δασκάλων και έναντι 662 πρωτύτερα. Είναι η περίοδος της 
εισαγωγής των ηµιηµερήσιων δηµοτικών, όπου ένας δάσκαλος καλούνταν να διδάξει 
σε δύο όµορα σχολεία την ηµέρα µε το δέλεαρ 10 δραχµών επιµισθίου το µήνα.  
       Το 1903 µε το διάταγµα 41 «Περί ιδρύσεως δηµοτικών σχολείων» ιδρύονται 559 
χριστιανικά και µουσουλµανικά δηµοτικά.79 
 
 

  Τα εκπαιδευτικά στατιστικά δεδοµένα των ετών 1899-1904 αποτυπώνονται σε 
πίνακα που συνέταξε η «Ανωτέρα ∆ιεύθυνσης της Παιδείας και της ∆ικαιοσύνης». 
 

                                                
78  ∆εν υπάρχουν στοιχεία για τη Κρήτη. Η γενικότερη παρατήρηση όµως, που κάνει ο Τσουκαλάς για 
την ορµή των µη ενσωµατωµένων στον εθνικό κορµό περιοχών να αναπτύξουν την εκπαίδευσή τους, 
έχει απόλυτη ισχύ για τη Κρήτη. Αυτό που παρατηρούµε ως κύρια διαφορά είναι ότι τα πολύ 
σηµαντικά κεφάλαια τα οποία στήριξαν την ανάπτυξη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ελεύθερη ή υπό 
Οθωµανική κυριαρχία δεν υπήρξαν στη Κρήτη. Η εκπαίδευση εκεί χρηµατοδοτήθηκε από κοινοτικούς, 
µοναστηριακούς και δηµόσιους  πόρους. 
 
79
Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Έ, Τεύχος Α,Εν Χανίοις τη 28 Ιουλίου 

1903,αριθ.42 σσ.226-229. 
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Πίνακας 17.  Σχολεία κατά βαθµίδα τα έτη 1899-1904 
 
Σχολικό έτος  Γυµν. Προγυµν. Ελληνικά 

Παρθεναγωγεία  
∆ηµοτικά 
χριστιανικά  

∆ηµοτικά 
µουσουλµανικά 

1899-00 2+2  502 21 
1900-1 2+2  337 14 
1901-2 2+2 17+3 380 14 
1902-3 2+2 19+4 446 20 
1903-4 2+2 22+4 544 22 
 
 
 
Πίνακας 18. Μαθητές –ιες στα σχολεία όλων των βαθµίδων τα έτη 1899-1904 
 
Σχολικό έτος  Μαθητές 

γυµνασίων 
προγυµν. 

Μαθητές 
ελληνικών  

Μαθήτριες 
ανώτ. 
Παρθεναγ. 

Μαθητές–ες 
χριστιαν. 
δηµοτικών  

Μαθητές–ες 
µουσουλµ 
δηµοτικών 

1899-00 821   23946-9590 1565-743 
1900-1 1137   20287-5567 1422-609 
1901-2 780 1264 170 20957-6105 1272-559 
1902-3 714 2027 249 22678-7185 1363-610 
1903-4 1135 2863 325 21495-7845 1402-839 

 
  Με έτος αναφοράς το 1900 όπου ο χριστιανικός πληθυσµός είναι 269.319 και οι 
χριστιανοί µαθητές 27.062 µπορούµε να δούµε ότι η φοίτηση στην εκπαίδευση στη 
Κρήτη επί τοις χιλίοις είναι 100,5. Το ίδιο έτος  το µεγαλύτερο ποσοστό επί τοις ‰ 
είναι στα Τρίκαλα µε 93, σύµφωνα µε τις στατιστικές του Υπουργείου Παιδείας του 
Ελληνικού Βασιλείου τα οποία επικαλείται ο Τσουκαλάς 
    Το 1908 ο Γενικός Επιθεωρητής της Παιδείας Α. Ν. Γιάνναρης συντάσσει έκθεση 
µε στατιστικά εκπαιδευτικά στοιχεία Ο θεσµός που υπηρετεί έχει γίνει κρίσιµος και 
ισχυρός την συγκεκριµένη περίοδο. Η προσπάθεια του, δεν περιορίζεται στην 
επίβλεψη, τον έλεγχο και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών λειτουργών, αλλά στο 
πλαίσιο µιας παρατεταµένης δηµόσιας συζήτησης, επιχειρεί να τροποποιήσει το 
εκπαιδευτικό οικοδόµηµα Θα του ανατεθεί και θα εκπονήσει ένα νέο πλήρη νόµο για 
την παιδεία πού όµως ποτέ δεν θα φτάσει στη Βουλή. Στον παρακάτω πίνακα 
αποτυπώνονται τα βασικά µεγέθη για τα έτη 1906-1907.  
 
Πίνακας 19.   Σχολεία δάσκαλοι – καθηγητές και µαθητές –ιες το σχ. Έτος 1906-7 
 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Πλήθος Καθηγητές-
ελλ/σκαλοι 

∆άσκαλοι  ∆ασκάλες Μαθητές Μαθήτριες 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ  4 34   1222  
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 21 8 /48   517  
ΑΝΩΤΕΡΑ 
ΠΑΡΘΕ-
ΝΑΓΩΓΕΙΑ  

4 9/9    435 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚ 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ  

569  532 163 21714 8485 

ΜΟΥΣΟΥΛΜ 
∆ΗΜΟΤΙΚΑ  

18  40 22 1243 714 

ΣΥΝΟΛΑ  616 108 572 185 26696 9634 
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  Συγκρίνοντας αυτά τα στοιχεία µε µια δεκαετία νωρίτερα είναι φανερή η συνολική 
αύξηση των µαθητών –ιών. Τα στοιχεία δείχνουν  σταθεροποίηση των 
Μουσουλµάνων µαθητών, πράγµα που είναι ευεξήγητο, καθώς έχει ανακοπεί η  
µετανάστευση των Μουσουλµάνων κατοίκων της Κρήτης προς περιοχές της 
Αυτοκρατορίας µε συµπαγείς οµόθρησκους πληθυσµούς. Η επαναστατικά θερµή 
περίοδος έχει ακολουθηθεί από µία οµαλότερη, όπου οι διεθνείς συνθήκες αποτελούν 
το µέγιστο πρόκριµα για την ικανοποίηση της   επιδίωξης, της ένωσης µε την Ελλάδα. 
Οι Μουσουλµάνοι κάτοικοι στις συνθήκες σταθερότητας της περιόδου, δεν  
µεταναστεύουν. Η Κρητική Πολιτεία τους παρέχει ισονοµία και συµµετοχή στους 
πολιτειακούς θεσµούς. 
  Γενικότερα η περίοδος οικοδοµεί, µέσα από έντονο διάλογο, τους εκπαιδευτικούς 
θεσµούς και οι περιστάσεις της επανάστασης του Θερίσου επιταχύνουν τη λύση 
προβληµάτων που χρόνιζαν και κωλυσιεργούσαν. Το τέλος της περιόδου της 
Κρητικής Πολιτείας, θα σηµάνει και τη σύγκλιση και ενοποίηση µε το εκπαιδευτικό 
σύστηµα του Βασιλείου της Ελλάδος. Ενοποίηση που θα γίνει µακροχρόνια για να 
ολοκληρωθεί αρκετά χρόνια µετά το έτος 1913, έτος της Ένωσης. ∆εν είναι, µακριά 
από την αλήθεια, όπως σε διάφορες ευκαιρίες δείξαµε, να πούµε ότι, τα στατιστικά 
µεγέθη της εκπαίδευσης είναι πλέον παρόµοια µε αυτά της Ελλάδας. 
  Αυτή λοιπόν ήταν η πραγµατική διάσταση του εκπαιδευτικού οικοδοµήµατος, εντός 
των πραγµατικών µεγεθών των κατοίκων και φυσικά των κοινωνικοπολιτικών 
συνθηκών, που άλλοτε ήταν δυνάµει επαναστατικές, άλλοτε επαναστατικές και 
σπανίως ήρεµες. Ως κυριότερη ιδεολογική αλλαγή θα διακρίνουµε την κυριαρχία της 
αντίληψης του δηµόσιου ενδιαφέροντος και δηµόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Η 
εποχή των κολλυβογραµµάτων, της οικογενειακής ή κοινοτικής µέριµνας, είχε 
παρέλθει. Η µαζική εκπαίδευση  δινόταν ως δικαίωµα, γινόταν ως υποχρέωση και 
δηµιουργούσε νέα σχέση των πολιτών µε το κράτος. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών 
και των νέων ταχύτατα γινόταν υπόθεση κρατικού ενδιαφέροντος για πρώτη φορά. Οι 
οικογένειες και οι κοινότητες έχαναν την αποκλειστικότητα αυτή. Η νέα κατάσταση 
δεν θα µπορούσε να είναι χωρίς τριβές και δεν ήταν, όπως δείχνει η Κτιστάκη (2007). 
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Εικόνα 2. Σχηµατική απεικόνιση των τάσεων στην εκπαίδευση 1878- 1913 
 
 
 
 
 
 Συνοψίζοντας µπορούµε να έχουµε µια εικόνα του σχολικού δικτύου, των µαθητών 
και των εκπαιδευτικών στα βασικά τους µεγέθη από το 1866 µέχρι το 1913: 
 
Πίνακας 20. Συνοπτικά στοιχεία σχολείων, µαθητών, εκ/κών από το 1875 έως το 
1907 
 
Χρονική περίοδος Σχολεία στο σύνολο Μαθητές -τριες Εκπαιδευτικοί 
1875 103-146 χρισ.εκ/ση 7.800  
1881 340 χριστ+µουσουλ 19562 531 
1899-1900 527 χριστ+µουσουλ 36665 621 
1903-1904 596 χριστ+µουσουλ 35904 671 
1906-1907 616 χριστ+µουσουλ 36330 865 
 
 

Από το 1878 και µετά 
το σχολικό δίκτυο 

πυκνώνει. 
Επιχειρείται  η 

εκπαίδευση να γίνει 
δηµόσια υπόθεση µε 

ενιαίο πλαίσιο.  

Τη περίοδο της 
Κρητικής Πολιτείας 
µε κρατική φροντίδα 
και ενιαίο πλαίσιο το 

σχολικό δίκτυο 
αναπτύσσεται και ο 
αριθµός των µαθητών 

αυξάνει  
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 Μέσα στο σύνολο της εκπαίδευσης, µπορούµε να δούµε µε µια πρόσκαιρη 
επικέντρωση, εάν η γενικές τάσεις ίσχυαν και για τη περιοχή του Ρεθύµνου. 
Στρατιδάκης (2017) Τα στοιχεία για τη διοίκηση ή επαρχία ή τµήµα Ρεθύµνου( η 
διοικητική ονοµασία άλλαζε κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα) δίνουν µια 
αυξητική τάση από τη περίοδο της ηµιαυτονοµίας µέχρι και την ένωση µε την 
Ελλάδα και επιβεβαιώνουν τη παραπάνω γενική για τη Κρήτη εικόνα.. Τη χρονιά της 
µεγαλύτερης επανάστασης στη Κρήτη µετά το 1821, δηλαδή το 1866, στο Ρέθυµνο  
λειτουργούσαν 36 σχολεία  Το 1881 έχει καταγραφεί ή ύπαρξη 59 σχολείων όλων 
των βαθµίδων, το 1889 υπήρξαν 79, το 1899 λειτούργησαν 92 και το 1912 
γνωρίζουµε ότι ήταν 112. Ο νοµαρχιακός επιθεωρητής Ρεθύµνου Στεφανάκης σε 
σχετική του έκθεση το 1901 προτείνει την ίδρυση (ίδρυση και επανίδρυση) 92 
σχολείων.  
   Στο τέλος του 19ου αιώνα παρά το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστηµα είναι 
οικοδοµηµένο, στη κατεύθυνση της συνδιδακτικής διδασκαλίας, µόνο ένας στους έξι 
δασκάλους γνώριζε και χρησιµοποιούσε αυτή τη µέθοδο. Τα στοιχεία του Ρεθύµνου 
µπορεί να δει κανείς, ότι είχαν οµοιότητα ως προς τις τάσεις τους µε αυτά της 
υπόλοιπης Κρήτης. Βλέπουµε ότι ύπαρξη σχολικού δικτύου καταγράφεται ήδη στο 
µισό του 19ου αιώνα, παρά την επαναστατική πυκνότητα των χρόνων εκείνων, την 
ένδεια και την ελάχιστη επίδραση της Οθωµανικής πολιτικής του Τανζιµάτ. 
Περισσότερο πρέπει να πιστωθεί στις ∆ιαφωτιστικές ιδέες, οι οποίες διαχέονται µέσω 
του Ελληνικού διαφωτισµού, των ιδεών της εθνικής χειραφέτησης και  ολοκλήρωσης 
και της επίδρασης της πνευµατικής και εκπαιδευτικής κίνησης στο Ελληνικό 
Βασίλειο και στον Ελληνόφωνο κόσµο. Όταν το θεσµικό πλαίσιο για την ίδρυση και 
συντήρηση σχολείων προσδιορίζεται, τότε το σχολικό δίκτυο πυκνώνει, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία µετά το 1881. 
 
 
Πίνακας 21. Ποσοστό επί τοις% του πληθυσµού στο δηµοτικό σχολείο σε χώρες του 
κόσµου. Πηγή : Εισηγητική έκθεση νοµοσχεδίων το 1889.∆ηµαράς (2013: 78) 
 
 
 
Γερµανία  17,0 
Ελβετία  15,9 
Σουηδία 15,8 
Νορβηγία 15,8 
ΗΠΑ 14,4 
Αυστρία 12,0 
∆ανία 11,5 
Ισπανία 10,7 
Γαλλία 10,4 
Μ. Βρετανία 9,7 
Ιταλία  8,9 
Ελλάς 4,8 
Ρουµανία 2,2 
Πορτογαλία 2,0 
Ρωσία   
  
 
 
 
 



 71 

 
 
 
∆2      Παιδονοµικές πρακτικές και ρυθµίσεις. Από τον επιστάτη στον παιδονόµο                                  
 
 
 
  Από τα πρώτα τεκµήρια παιδονοµικών ρυθµίσεων που έχουµε στην ελληνική 
εκπαίδευση είναι µια εγκύκλιος του 1854. Απευθύνεται στους δασκάλους και τις 
δασκάλες και σε αυστηρό ύφος απαιτεί το σταµάτηµα των  «…ραβδισµών και 
µαστιγώσεων…». Υπενθυµίζει τη ρητή εναντίωση του «Οδηγού της 
Αλληλοδιδακτικής» σε αυτές τις µεθόδους που όχι σπάνια αφήνουν το αποτύπωµα 
τους στο σώµα των µαθητών. Ζητάει την αποχή των δασκάλων από τέτοιες πρακτικές 
και προτείνει «προς σωφρονισµό» τη γονυκλισία, τη πολύωρη ανάγνωση, « …την δια 
προσηρτηµένου µαυροπίνακος έκθεσιν…», δηλαδή τη διαπόµπευση στο σχολικό 
περιβάλλον του άτακτου, µε γράψιµο στο µαυροπίνακα που µετέφερε το παράπτωµα, 
την ασιτία και ολιγοσιτία, τη φυλάκιση. Στο τέλος επισηµαίνει ότι περιµένει 
παραδειγµατική τιµωρία τους παραβάτες, όσων η εγκύκλιος διαττάσει. ∆ηµαράς 
(2013: 124-125). Φαίνεται ότι η πρακτική του βάναυσου σωφρονισµού ήταν 
συνηθισµένη και ότι, είχε υπερβεί τα αποδεκτά όρια. Η (παρ)ετυµολογική ερµηνεία 
του παιδεύω (βασανίζω ταλαιπωρώ) πρέπει να προείλθε από αυτές τις πρακτικές. 
  Έχουν συµβεί τα «σκιαδικά» στα οποία θα κάνουµε εκτενή αναφορά παρακάτω και 
το 1876, το Υπουργικό Συµβούλιο της κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδος, 
εκδίδει µα απόφαση για την υποχρεωτικότητα της εµφάνισης των µαθητών την 
«ελληνικών σχολείων και γυµνασίων». Στο αιτιολογικό της σηµειώνει τη συµβολή του 
οµοιόµορφου, στα θέµατα  λιτότητας, ευκοσµίας και επιτήρησης. Παραγγέλλει 
«ιµάτιον, περισκελίδα (παντελόνιον), πίλον (κασκέτον) και µανδύα» σε χρώµα 
µελανόγλαυκο πλην του παντελονιού που το θέλει σιδηρόχρου. Καθιερώνεται έτσι 
µια σχολική ενδυµασία που φοριέται καθηµερινά και ξεχωρίζει πλήρως τους µαθητές 
από άλλους νέους.80  
  Ο γεννηµένος το 1862 στη Βιάννο, Κονδυλάκης ( :20,27,34) στο πρώτο κεφάλαιο 
του  διηγήµατος «Όταν ήµουν δάσκαλος», βάζει τον πρωταγωνιστικό εαυτό του, να 
σκέφτεται για την πρόταση που του έγινε να γίνει δάσκαλος. « … Η αλήθεια είναι ότι, 
ως µαθητής, εθαύµαζα ενίοτε την εξουσίαν εκείνων οίτινες ηδύναντο ανεξελέγκτως να 
ξυλοκοπούν και να προβιβάζουν, να δίδουν µηδενικά και να τραβούν αυτιά, αλλά δεν 
επόθησα ποτέ να γίνω τόσον µισητός τύρρανος».  Όταν αναλαµβάνει τα δασκαλικά 
του καθήκοντα, µε παιδαγωγική επιρροή από τον Τολστόη, ακούει ( ο διηγηµατικός 
εαυτός του) τον άλλο δάσκαλο του σχολείου του να φωνάζει προς τους µαθητές  « 
κούτσουρα, παλιόπαιδα, κτήνη» Στα παράπονα των γονέων των µαθητών του προς την 
Εφορεία του σχολείου για την «άξυλη» διδασκαλία, βρήκε απροσδόκητη συνηγορία . 
« Το ξύλο τα’ αφήκανε πια σ’ όλο τον κόσµο. Τι, γαιδούρια είναι τα παιδιά να τα 
δέρνουν;…»  Η λογοτεχνική γραφή αποτυπώνει µε επάρκεια και λιτότητα τις 
διαµάχες, τους νεωτερισµούς και τις αναζητήσεις των παιδαγωγικών αντιλήψεων της 
εποχής. 
  Ο δάσκαλος Παντελής Βαβουλές, γεννήθηκε σε ένα χωριό των Χανίων το 1885. Στο 
τετράδιο- πενήντα εννέα σελίδων- µε τον εύγλωττο τίτλο « Αναµνήσεις από τη 
∆ασκαλική µου ζωή 1906-1948» ανιστορεί τις εκπαιδευτικές του εµπειρίες και µαζί τη 
                                                
80  Πρόκειται για προσπάθεια δηµιουργίας «υγειονοµικής κοινωνικής ζώνης» ώστε να ελέγχονται 
καλύτερα οι µαθητές και να ενσωµατώνονται ευκολότερα. 
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σχολική πραγµατικότητα, όπως την έζησε. Επιλέγοντας να µην δέρνει έρχεται 
αντιµέτωπος µε τη δυσπιστία των γονιών και την απορία των µαθητών. «Οι µαθητές 
µου συνηθισµένοι φαίνεται να τρώνε γερό ξύλο από τον προκάτοχο µου δεν µπορούσαν, 
ως έλεγαν στα σπίτια τους, πως µπορεί να είναι κανένας δάσκαλος χωρίς να δέρνει». 
. 
  Στη Κρήτη µια πρώιµη αναφορά σε πειθαρχικού τύπου διατάξεις, συναντάµε στο 
διάταγµα 82 του 1899. Αναφερόµενος ο νοµοθέτης στα δικαιώµατα και τα καθήκοντα 
των διδασκόντων, στο άρθρο 129 ζητάει από τους καθηγητές της µέσης εκπαίδευσης 
τη τήρηση του ποινολογίου της τάξης µε τη λεπτοµερή καταγραφή των µαθητικών 
παραπτωµάτων και των ποινών που επιβάλλονταν.81  
  Ο νόµος 391 του 1901, στο άρθρο 175, χρησιµοποιεί ήπιες διατυπώσεις για την 
«διατήρησιν της πειθαρχίας». Οι ποινές πρέπει να είναι ανάλογες του «αµαρτήµατος», 
µε σκοπό να διορθώσουν το µαθητή, να παραδειγµατίσουν τους άλλους και όχι να τον  
εξευτελίσουν ή να βλάψουν την υγεία του. Προτείνει ποινές ηθικής φύσεως και όχι 
σωµατικής ή ποινές που προκαλούν πόνο. Ζητάει οι ποινές να διεγείρουν και να 
αναπτύσσουν το φιλότιµο. Τέλος επιβάλλει σε περίπτωση που ο µαθητής γίνεται 
επικίνδυνος για το σχολείο, το συµβούλιο των καθηγητών ή δασκάλων να µπορεί να 
τον αποβάλλει, θεσπίζοντας όµως  η τελική απόφαση να παίρνεται από την Ανώτερη 
∆ιεύθυνση της εκπαίδευσης, αν έστω και ένας διδάσκων διαφωνήσει. Όριζε ο 
αποβληθείς να µπορεί να φοιτήσει σε άλλο σχολείο, σε περίπτωση δεύτερης 
αποβολής να χάνει το δικαίωµα φοίτησης για ένα χρόνο και αν µετά την 
επαναφοίτηση του αποβληθεί και πάλι να αποβάλλεται οριστικά.82  
   Με το άρθρο 153 του ∆ιατάγµατος 82 « Περί Οργανισµού της ∆ηµοσίας 
Εκπαιδεύσεως »  του  1899, παιδονοµικά καθήκοντα ανήκαν στους επιστάτες. 
Νοέµβριο του 1900 ένας νέος ιδιαίτερος κανονισµός συντάσσεται. Ο Σύµβουλος για 
την Παιδεία ζητάει τη θέσπιση ενός συµπληρωµατικού παιδονοµικού νόµου, όπου θα 
προτιµώνται για τις θέσεις πρώην δάσκαλοι. Το θέµα έρχεται στη Βουλή ως 
αντικείµενο αντιδικίας, αφού ο επί της Παιδείας Σύµβουλος Γιαµαλάκης, 
κατηγορείται ότι για ρουσφετολογικούς λόγους προχώρησε στο διορισµό παιδονόµου 
στα σχολεία της Νεαπόλεως. Στη σχετική συζήτηση ο  Γιαµαλάκης λέει ότι «διάφορα 
σκάνδαλα και άτοποι πράξεις» των µαθητών τον  ανάγκασαν να θεσπίσει νόµο περί 
παιδονόµων. Λέει ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτήρια στον κόσµο που δεν έχουν 
παιδονόµους  και απορεί πως υπάρχουν κάποιοι, σύµβουλοι, που θεωρούν την ηθική 
των µαθητών επουσιώδη.   Το 1902 το µε αριθµό 111 διάταγµα, επιχειρεί µια 
συνολική και λεπτοµερειακή ρύθµιση θεµάτων φοίτησης και συµπεριφοράς. Στο 
άρθρο 4 ζητάει αδελφική και ευγενή συµπεριφορά των µαθητών µεταξύ τους. Στο 
άρθρο 9 απαγορεύει την έξοδο από την τάξη σε δύο µαθητές ταυτόχρονα « άνευ 
αποχρώσης δικαιολογίας». Στο άρθρο 17 παραγγέλει κοσµιότητα και ευπρέπεια εντός 
και εκτός σχολείου και απαγορεύει την παραµονή µαθητών σε καφενεία και « 
οινοπωλεία και άλλα τοιούτου είδους κέντρα». Στο άρθρο 18 αναφέρει ότι ο 
«παιδονόµος» είτε αντιληφθεί ο ίδιος είτε ακούσει από άλλον παράβαση, το αναφέρει 
στο προϊστάµενο του σχολείου του µαθητή. Το άρθρο 20 ορίζει τιµωρία για τη 
βλασφηµία, τη λοιδορία, την «αικία», το ψέµα και την αυτοδικία. Το άρθρο 21 ζητάει 
αυστηρή τιµωρία της, µεταξύ των µαθητών, συνεννόησης µε σκοπό το σχηµατισµό 

                                                
81 Επίσηµος εφηµερίς της  Κρητικής Πολιτείας , Αριθ. Νόµου 82, ∆ιάταγµα  Περί οργανισµού της 
∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως, Έτος ΄Β, Εν Χανίοις τη 2 Οκτωβρίου 1899, ΑΡΙΘ.86. 
 
82 Επίσηµος εφηµερίς της  Κρητικής Πολιτείας, Τεύχος πρώτον, Νόµος Περί οργανισµού ∆ηµοσίας 
Εκπαιδεύσεως, Εν Χανίοις τη 1 Αυγούστου 1901,Αριθ. Νόµου 391. 
 



 73 

φατρίας για οποιοδήποτε σκοπό. Στο άρθρο 27 ορίζει τα καθήκοντα των 
προϊσταµένων των σχολείων ως προς τους διδάσκοντες και µεταξύ άλλων να 
ελέγχουν εάν ο διδάσκων τηρεί τον έλεγχο της τάξης και φέρεται πατρικά προς τους 
µαθητές.83 
  Το 1906 µε εγκύκλιό του «Ο επί της Παιδείας και ∆ικαιοσύνης Σύµβουλος Ε. 
Χουρδάκις» απευθύνεται στους προϊσταµένους και δασκάλους των δηµοτικών 
σχολείων. Στο σηµείο Α6 αναφέρει ότι, οι µαθητές πρέπει να κάθονται κατά τη 
διάρκεια του µαθήµατος, σιωπηλοί, ήσυχοι, ευθυτενείς, ευπρεπείς  και « τας χείρας 
επί του θρανίου συµπεπλεγµένας προς αλλήλας ». Σε περίπτωση που ένας µαθητής 
επιθυµεί να ρωτήσει ή να πει κάτι το κάνει ανυψώνοντας το δείκτη του δεξιού χεριού 
του οποίου τον αγκώνα στηρίζει στο θρανίο. Στο άρθρο Α20, γίνεται µνεία της 
διάρκειας των διαλλειµάτων, σε 10 λεπτά µετά από κάθε ώρα διδασκαλίας, 
σηµειώνεται η υποχρεωτικότητα της εξόδου από τη τάξη. Στο Α27 απαγορεύεται η 
περιφορά στους δρόµους των µαθητών, µετά τη δύση του ήλιου εκτός αν συνοδεύουν 
τις οικογένειές τους. Στο Α28 απαγορεύεται η επίσκεψη µαθητών σε καφενεία και 
παρόµοια κέντρα εκτός αν συνοδεύουν τις οικογένειές τους.84  
    Οι κανονιστικές και  παιδονοµικές διατάξεις, που αναφέραµε έχουν το πρόγονο 
τους στον Εσωτερικό κανονισµό των Γυµνασίων και Ελληνικών σχολείων, που 
περιέχεται στο διάταγµα της 19-10-1857 του Βασιλείου της Ελλάδος. 
  Στους νόµους 391 και 485 δεν αναφέρεται η ύπαρξη παιδονόµων. Στο διάταγµα 
όµως 82 του 1899, που προαναφέραµε υπάρχει σειρά άρθρων για τους επιστάτες και 
υπηρέτες. ∆ιορίζονταν επιστάτες στα Γυµνάσια, τα Προγυµνάσια, τα ανώτερα ή 
τετρατάξια δηµοτικά σχολεία αρρένων, τα Ανώτερα Παρθεναγωγεία ή τετρατάξια  
σχολεία θηλέων. Το άρθρο 153 ορίζει ως κύριο καθήκον τους την επιτήρηση της 
διαγωγής και συµπεριφοράς των µαθητών, εντός και εκτός εκπαιδευτηρίου.  
    To 1900 η ∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων, για να 
ορίσει την εξεταστέα ύλη, στις εξετάσεις  επάρκειας των δασκάλων , εκδίδει 
αναλυτικό κατάλογο. Βρίσκουµε εκεί ότι στο µάθηµα της Παιδαγωγικής µεταξύ 
άλλων η ύλη περιλαµβάνει «… Σκοπός της Παιδονοµίας, Περί του παιδονοµικού 
µέτρου της διαταγής, Εποπτεία, Απειλή, Ποινή. Πως πρέπει να είναι η ποινή κατά το 
είδος και το ποσόν, Ο νόµος της τάξεως, Πως προφυλλάτοµεν τους παίδας της 
κουφότητας…» 85   Έχει ενδιαφέρον, αλλά αποτελεί αντικείµενο µιας άλλης εργασίας, 
να µελετήσουµε τα βιβλία  παιδαγωγικής που χρησιµοποιούνταν στην εκπαίδευση 
των δασκάλων, ως προς το σύνολό τους, αλλά και ιδιαίτερα ως προς το παιδονοµικό 
προσανατολισµό τους. Μια τέτοια µελέτη θα εξηγήσει, τις παιδονοµικές πρακτικές 
στο σχολείο,  όπου τη βαναυσότητα αρκετών περιπτώσεων έρχονταν µε νόµους και 
εγκυκλίους, να περιορίσουν  οι εκπαιδευτικές αρχές. Θα φωτίσει ακόµα γιατί περί το 
1910 µια «χωροφυλακή»  για τους νέους είναι αποδεκτή από τον εκπαιδευτικό κόσµο, 
αν είναι, γιατί το σχολείο δεν έχει τη δύναµη θετικά να επιδρά στους µαθητές ώστε να 
τους οπλίζει µε αξίες και κριτήρια και στην εξωσχολική ζωή τους. 
  Έχει παρέλθει ο χρόνος και η αυτόνοµη Κρητική Πολιτεία, στεριώνει τους 
εκπαιδευτικούς θεσµούς της, µέσα από έντονο δηµόσιο διάλογο και πολλές 
                                                
83 Επίσηµος εφηµερίς της  Κρητικής Πολιτείας , Τεύχος πρώτον, ∆ιάταγµα  Περί εσωτερικού 
κανονισµού των Ελληνικών σχολείων , των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων και των σχολείων των 
ετεροθρήσκων, Αριθ. ∆ιαταγ. 111, Εν Χανίοις τη 17 ∆εκεµβρίου 1902. 
 
84 Η Ανωτέρα διεύθυνσις της παιδείας και της δικαιοσύνης, εγκύκλιος, Εν Χανίοις τη 2 Ιανουαρίου 
1906. 
 
85 Κρητική Πολιτεία, Ανωτέρα ∆ιεύθυνσις ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων. 
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νοµοθετικές πράξεις. Γνωρίζουµε ότι το 1907 στο Γυµνάσιο Χανίων υπήρξε 
εκτεταµένη απόρριψη κατά τις εξετάσεις. Ταυτόχρονα εκδηλώθηκε αντίρρηση από 
τους µαθητές, για τη καταβολή των τελών για συµµετοχή στις εξετάσεις  και 
απόπειρα δηµιουργίας µαθητικού συλλόγου. Το 1909 το διάταγµα µε αριθµό 23, 
έρχεται να ορίσει τα καθήκοντα των «παιδονόµων». Είναι χωρίς ιδιαίτερη σηµασία 
πότε ακριβώς εµφανίζεται ο παιδονόµος, ως υπάλληλος στην εκπαίδευση. 
Πιθανότατα να πρόκειται για µετεξέλιξη των επιστατών, που υπήρχαν κυρίως στη 
µέση εκπαίδευση. Το άρθρο 12 πάντως του διατάγµατος, καλεί τους παιδονόµους σε 
συνεργασία µε τους επιστάτες, σε ρόλο βοηθών τους, εάν χρειαστεί. Το 
προαναφερθέν διάταγµα µε το  1ο άρθρο του, τους θέτει στην υπηρεσία των 
Ηµιγυµνασίων, Γυµνασίων και των αντίστοιχων µουσουλµανικών σχολείων. 
Αναφέρονταν στους προϊσταµένους αυτών, αλλά συνεργάζονταν µε τους 
προϊσταµένους και άλλων εκπαιδευτηρίων. Τα καθήκοντα τους ήταν η επίβλεψη της 
διαγωγής και συµπεριφοράς των µαθητών εκτός σχολείου όλο το έτος. ( όχι µόνο το 
σχολικό έτος). Το διακριτικό της ιδιότητάς τους δελτίο το υπογράφει ο προϊστάµενος 
του σχολείου στο οποίο υπηρετούν αλλά και ο επικεφαλής αξιωµατικός της 
Χωροφυλακής, της πόλης, στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Αυτό ουσιαστικά 
σηµαίνει ότι χρήζονται χωροφύλακες ανηλίκων µαθητών. Το άρθρο 5 του δίνει τη 
δυνατότητα να εισέρχονται στα δωµάτια των µαθητών που µένουν χωρίς τις 
οικογένειές τους, και προφανώς προέρχονται από άλλο τόπο, οποιαδήποτε ώρα 
ηµέρας ή νύχτας. Ορίζει ακόµα υποχρέωσή τους, τη πληροφόρηση των οικογενειών 
των µαθητών που  συµβιούν µε αυτές για ότι «άτοπο». Τα άρθρα του διατάγµατος 
ορίζουν τα παραπτώµατα που ελέγχουν, τον τρόπο να το κάνουν, τους χώρους που 
επιτηρούν, το χρόνο που το κάνουν όπως προείπαµε και τη διαδικασία τιµωρίας. 
Καπνίζοντες, άδοντες, ραβδοφορούντες, µόνοι τους (χωρίς συγγενείς) σε καφενεία 
και κέντρα διασκέδασης µαθητές, βρίσκονται στο στόχαστρο των παιδονόµων. 
Κρατώντας λεπτοµερή στοιχεία σε τετράδιο, αναφέρουν το παρεκτρεπόµενο µαθητή 
και το είδος της παρεκτροπής στο προϊστάµενο του σχολείου και στη συνέχεια 
ενηµερώνουν για το όλο συµβάν και τη καταλογιζόµενη ποινή στην οικογένεια τους. 
Για τις  σχολικές απουσίες ενηµερώνουν επίσης αυθηµερόν τις οικογένειες των 
απόντων. Παρευρίσκονται τις ακτές που συχνάζουν µαθητές το καλοκαίρι, σε εορτές 
και πανηγύρια, στη µητρόπολη τη Μεγάλη εβδοµάδα, µε σκοπό να ελέγξουν τη 
συµπεριφορά των µαθητών. Τους δινόταν ή δυνατότητα συνδροµής της 
Χωροφυλακής, εάν υπήρχε κατά τη κρίση τους ανάγκη.  
  Το διάταγµα εισάγει ορισµένα νέα δεδοµένα και για τούτο είναι αποκαλυπτικό. Η 
βασική του παραδοχή είναι ότι η συµπεριφορά των µαθητών, το πρέπον και το 
άπρεπον, παύουν να είναι στην ευθύνη και στον έλεγχο της οικογένειας και γίνονται 
υπόθεση, δια µέσου της εκπαίδευσης, του κράτους. Ενώ και σε άλλες περιπτώσεις 
στο παρελθόν µέρος της κοινωνικοποίησης των µαθητών, περιέρχεται στους 
εκπαιδευτικούς θεσµούς από την οικογένεια, διαδικασία η οποία εµφανίζεται στη 
νεωτερικότητα και σε  όλες τις δυτικές κοινωνίες, τέτοια πειθαρχικού χαρακτήρα 
διαδικασία είναι καινοφανής.  
   Πρέπει να υποθέσουµε ότι το διάταγµα έρχεται να εφαρµόσει παιδονοµικό έλεγχο, 
µε αφορµή µια κοινωνική κατάσταση και πραγµατικές ή φανταστικές κοινωνικές 
απαιτήσεις. Όπως, είδαµε και σε άλλα σηµεία, µεγάλο µέρος των µαθητών των 
σχολείων της µέσης εκπαίδευσης, προέρχονταν από την ύπαιθρο των πόλεων. Τη 
περίοδο που εξετάζουµε ο αριθµός των σχολείων της µέσης εκπαίδευσης 
κυµαίνονταν από 20-50 σε όλη τη Κρήτη. Οι µεγάλες και µικρότερες, λοιπόν, πόλεις 
αποτελούσαν το περιβάλλον διαµονής µαθητών ηλικίας 12 έως 18 χρόνων, χωρίς τις 
οικογένειές τους. Αυτή πρέπει να υπήρξε και η ουσιώδης αφορµή για τη δηµιουργία 
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της παιδονοµικής νοµοθεσίας και  των παιδονόµων. Η αστικοποίηση των Χανίων και 
του Ηρακλείου και λιγότερο των άλλων πόλεων, εισήγαγε νέους τρόπους 
διασκέδασης µε µουσικά καφενεία, κέντρα διασκέδασης, και κοινωνικές 
συναναστροφές µε δυτική επιρροή. Η ύπαρξη στρατευµάτων των « Προστάτιδων 
δυνάµεων» έφερε εκτός των άλλων πόρνες αλλά και καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες 
από ευρωπαϊκά κράτη. Πολλοί είναι εκείνοι που δυσανασχετούν και ανησυχούν στη 
νέα κατάσταση, κυρίως για την ευαίσθητη ηλικία των εφήβων µαθητών. Μια 
«υγειονοµική ζώνη» προστασίας και αποµόνωσης επιχειρείται να απλωθεί µε τη 
παιδονοµική νοµοθεσία.   
    Ταυτόχρονα όµως, επιχειρείται να εισαχθεί µια ηθική  προορισµένη για το κοµµάτι 
εκείνο της νεολαίας που πρόκειται να στελεχώσει τα επιστηµονικά επαγγέλµατα και 
τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το πολιτικό σύστηµα ή την ανώτερη 
γραφειοκρατία. Οι µαθητές πιέζονται να αναπτύξουν µια συµπεριφορά που θα τους 
κάνει ευδιάκριτο κοινωνικό στρώµα, θα τους αποκόψει από τις συνήθειες και 
δηµόσιες συµπεριφορές του περιβάλλοντος και της κοινωνικής οµάδας στην οποία 
ανήκουν. Η πειθάρχηση τους είναι λιγότερο αναγκαία στο παρόν και περισσότερο 
στο µέλλον της εθνικής ολοκλήρωσης. Η µέλλουσα ένωση έχει ανάγκη από πολίτες 
υπάκουους στη πολιτική εξουσία, ενστερνιζόµενους τις αξίες της διευθύνουσας 
αστικής τάξης.  
  Ανάµεσα σε δύο τύπων απόπειρες διαµόρφωσης αγωγής του πολίτη, υπερίσχυσε η 
πειθαρχική. Θυµίζουµε ότι µε τη συγκρότηση της Κρητικής Πολιτείας, στην 
εκπαίδευση εισήχθη το µάθηµα του συνταγµατικού πολίτη. Είχε όµως περιθωριακό 
χαρακτήρα και αµφισβητήθηκε, προφανώς, από τους συντηρητικούς. Η εκπαίδευση 
του συνταγµατικού πολίτη, δηλαδή του πολίτη στη ∆ηµοκρατία, ήταν αντανάκλαση 
του πνεύµατος της Γαλλικής επανάστασης και της εκπαίδευσης που οικοδοµήθηκε 
από αυτήν. Γάλλος (2018)Η λάµψη της Γαλλικής επανάστασης ήταν όλο τον 19ο 
αιώνα ισχυρή και επηρέαζε τις πολιτειακές αλλαγές στη γηραιά ήπειρο. Οι 
παιδονοµικές διατάξεις στην ένταση που παρουσιάζονται, σηµαίνουν κατίσχυση της 
αυταρχικής χειραγώγησης στην εκπαίδευση και την κοινωνία και εγκατάλειψη της 
καλλιέργειας του δηµοκρατικού και υπεύθυνου πολίτη. Γνωρίζουµε ότι την κυρίαρχη 
επιρροή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα της εποχής, ασκούν οι ερβαρτιανές 
παιδαγωγικές αρχές. Πολλοί εκπαιδευτικοί που προορίζονται να γίνουν στελέχη στην 
εκπαίδευση πηγαίνουν στη Γερµανία και ας θυµηθούµε ότι, αρχές του 20ου αιώνα η 
Κρητική Πολιτεία, έχει στείλει δύο υποτρόφους για µετεκπαίδευση εκεί. Η 
εκπαίδευση, ως γνωστόν, δεν µπορεί να ιδωθεί αποκοµµένα από τα κοινωνικά, 
πολιτειακά και πολιτικά συγκείµενα. Το τέλος του 19ου αιώνα και η αρχή του 20ου 
είναι περίοδος συντηριτικοποίησης των ευρωπαϊκών εθνικών κρατών, είτε στο 
πλαίσιο του µεταξύ τους ανταγωνισµού εντός και εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, είτε 
από το φόβο κοινωνικών επαναστάσεων που ξεσπούσαν ή που απειλούσαν ότι θα 
ξεσπάσουν. Ένα νέο κοινωνικό υποκείµενο η εργατική τάξη, σχηµατοποιούνταν µε 
γρήγορους ρυθµούς, αναζητούσε πολιτική έκφραση και έθετε κατά περίπτωση 
στόχους ριζοσπαστικών ή επαναστατικών µεταρρυθµίσεων. Παρότι η Ελλάδα 
βρισκόταν σε µια πολύ πρώιµη φάση βιοµηχανικής ανάπτυξης, κοινωνικοί αγώνες 
γύρω από τις εθνικές γαίες (πρώην οθωµανικά τσιφλίκια) και τις διεκδικήσεις των 
ακτηµόνων αγροτών, είχαν οδηγήσει ακόµα και σε αιµατηρές συγκρούσεις και 
κοινωνικές αναταραχές.  
    Μία από τις πρώτες εκδηλώσεις κοινωνικής απειθαρχίας των µαθητών Γυµνασίων 
της Αθήνας, αποτέλεσαν τα «σκιαδικά», το 1859. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Ελπίς 
«Πολλοί των µαθητών των ενταύθα γυµνασίων απεφάσισαν να φέρωσιν ευτελέστατα 
σκιάδια… ίνα δώσωσι το καλό παράδειγµα αποστροφής προς την πολυτέλειαν… Τινές 
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υπηρέται
86… θελήσαντες να εµπαίξωσιν αυτούς εφόρησαν επίσης σκιάδια ευτελή 

σχήµατος αλλοκότου… οι µέν και οι δε ήλθον εις την µουσικήν87 … και οι µαθηταί 
ηρεθίσθησαν αλλά περιωρίσθησαν … να υποδείξωσι τον ερεθισµόν των.» Κατά την 
εφηµερίδα Αυγή την εποµένη Κυριακή 10 Μαΐου, «συνέβη ρήξις µεταξύ των µαθητών 
και του διευθυντού της αστυνοµίας… προελθουσα εκ της ακολούθου αιτίας… {οι 
υπηρέται} επαρουσιάσθησαν εις την µουσικήν φέροντες και ρόπαλα…ο διευθυντής της 
αστυνοµίας αφήρεσε τα ρόπαλα…και διέταξε τους κλητήρας88 να επιτεθούν κατα των 
µαθητών… Ενί λόγω µέχρι της 11 ώρας της νυκτός η πόλις παρίστα στρατόπεδον… {οι 
ασυνοµικές δυνάµεις} έτρεχον προς την πλατείαν των ανακτόρων ίνα διαλύσωσιν τας 
συναθροίσεις… {και}διετάχθησαν οι περίπολοι να κτυπήσωσι τους πολίτας και 
µαθητάς… »89 Η εξέλιξη των γεγονότων ήταν να συγκροτηθούν πολυπληθή 
συλλαλητήρια µε κύριο αίτηµα τη παύση του διευθυντή της Αστυνοµίας. Εξέλεξαν 
επιτροπή για να συναντήσει το βασιλιά, ο οποίος δεν την δέχθηκε. Αντίθετα 
συγκλήθηκε το υπουργικό συµβούλιο, το οποίο αποφάσισε να φυλακισθούν οι 
πρωταίτιοι και να απαγορευθούν οι συναθροίσεις.  
   Το 1872 σύµφωνα µε έγγραφο του Υπουργού Μαυροκορδάτου το θέµα των 
σχέσεων µαθητών και δασκάλων έχει εκτραχυνθεί. « … Εις διάφορα του κράτους 
παιδευτήρια µαθηταί θρασείς και αυθάδεις, απειλήσαντες, και δι’ όπλων βαλόντες 
διδασκάλους και καθηγητάς αυτών… ίνα δι’ απειλής και βίας αποκτήσωσιν ό,τι εξ’ 
αµελείας και ανικανότητος εστερήθησαν…» Στη συνέχεια καλεί τον συνάδελφο του 
της δικαιοσύνης να προσκαλέση τους εισαγγελείς ώστε να «καταδιώκονται και 
τιµωρούνται …οι εξοκέλλοντες»90  
  ∆ύο στοιχεία αναδυκνείονται στις παραπάνω αναφορές. Το πρώτο ότι οι νέοι που 
φοιτούσαν στην εκπαίδευση, είχαν άποψη για τα κοινωνικά και πολιτικά θέµατα. 
Αµφισβήτησαν τις πολιτισµικές επιλογές της αστικής τάξης των Αθηνών, η οποία 
πιθήκιζε ευρωπαϊκές συνήθειες και µόδες και έβαλαν από το παράθυρο το θέµα της 
ταυτότητας της νεοελληνικής κοινωνίας της εποχής. Το δεύτερο  ότι, η απόκτηση της 
πιστοποίησης της σχολικής γνώσης καθίσταται πλέον σηµαντική και οδηγεί σε 
πιέσεις και βιαιότητες. Με αφορµή τα δύο συµβάντα και άλλα που πιθανώς δεν 
γνωρίζουµε, εξυφαίνεται ο ιδεολογικός ιστός της δηµιουργίας παιδονοµικών 
κανονισµών και παιδονοµικού σώµατος. Ας σηµειωθεί ότι η υπόληψη της 
εκπαίδευσης την περίοδο αυτή βρίσκεται στο ναδίρ. Το εκπαιδευτικό τµήµα της 
Παγκόσµιας έκθεσης της Βιέννης, το 1873, βράβευσε µε «δίπλωµα τιµής, πέντε 
µετάλλια αξίας, δύο διπλώµατα αναγνωρίσεως» την « Τουρκία» και µε δώδεκα 
βραβεία τη Βλαχία. Η εφηµερίδα Αιών σχολίασε ότι « της εξουσίας και ουχί του 
έθνους έργον είναι η οικτρά εικών»91 Ένα ακόµη βήµα στη ενίσχυση της 
παιδονοµικής αντίληψης σηµειώνεται παρακάτω. 

                                                
86 Υπάλληλοι 
 
87 Ο χώρος  του Πεδίου του Άρεως όπου έπαιζε µουσική τις Κυριακές το απόγευµα  
 
88 Αστυφύλακες 
 
89 Εφηµερίδες Ελπίς: Τα σκιαδικά (12-5-1859) και Αυγή : Κτυπάτε τους κερατάδες (13-5-1859). 
 
90 Έγγραφο του Υπουργού Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως προς τον Υπουργόν 
∆ικαιοσύνης. 
 
91 Κλειώ, 25 Σεπτεµβρίου 1873 και Αιών 30 Αυγούστου 1873. 
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   Έκθεση της αστυνοµίας των Αθηνών το 1887 ανέφερε ότι « Μαθηταί των ενταύθα 
Γυµνασίων και Λυκείων συνεχώς θεώνται εντός ζυθωπολείων και οίκων 
ασωτείας…παρακαλούµεν το υπουργείον, αν εγκρίνη,  να επιστείλη τα προσήκοντα 
προς τους κ.κ γυµνασιάρχας και τους διευθυντάς των Λυκείων… αν δέχωνται οι 
συλλαµβανόµενοι µαθηταί … να προσάγωνται την ακόλουθον εις τα γραφεία των κ.κ 
γυµνασιαρχών, διά να λαµβάνονται ανάλογα εναντίον αυτών µέτρα τιµωρίας»92  
Έχουµε λοιπόν τη πρώτη προσπάθεια να αναλάβει η αστυνοµία καθήκοντα όχι πια 
επιτήρησης αλλά συλλήψεων και προσαγωγών σε ευθεία σύνδεση µε το σχολείο.  
  ∆εν πέρασε µια δεκαετία και η αποκρυστάλλωση αυτής της αντίληψης πήρε την 
αυστηρή κανονιστική και παιδονοµική της µορφή σε εγκύκλιο του Υπουργού 
Παιδείας

93 το 1899. Ο ∆ηµαράς της δίνει το τίτλο « Ο γυµνασιάρχης συνεννοούµενος 
µετά του αστυνόµου».  Η εγκύκλιος έδινε το δικαίωµα στο γυµνασιάρχη ή σχολάρχη 
να εισέρχεται οποιαδήποτε ώρα στο σπίτι µαθητή που δεν κατοικούσε µε γονείς ή 
κηδεµόνες, µε τη βοήθεια της αστυνοµίας εάν χρειαζόταν. Όριζε την υποχρέωση 
επιτήρησης των µαθητών εκτός σχολείου, από το µεσηµέρι µέχρι τις 8 το βράδυ και 
µετά τις 8 και πριν τη πρωϊνή έναρξη των µαθηµάτων, από καθηγητές του σχολείου 
τους. Κατά τη κρίση τους οι καθηγητές µπορούσαν να ζητήσουν τη βοήθεια του 
επιστάτη του σχολείου ή της αστυνοµίας. Εισήγαγε σειρά απαγορεύσεων όπως να 
µην καπνίζουν και ραβδοφορούν, να µην πηγαίνουν σε καφενεία και οινοπωλεία, να 
µην τρέχουν ή να βαδίζουν «ακόσµως», να µην συγκεντρώνονται γύρω από το 
σχολείο πριν και µετά τα µαθήµατα. Οι συµπτώσεις µε τις παιδονοµικές διατάξεις 
που εισήχθησαν µερικά χρόνια αργότερα στη Κρήτη και είδαµε παραπάνω, είναι 
τόσες, ώστε να µας οδηγούν στη σκέψη ότι το ένα κείµενο είναι οδηγός του άλλου. 
      
  Στη Κρήτη βέβαια το αίτηµα της εθνικής ένωσης επισκίαζε κάθε άλλο, αλλά η 
επίδραση των ιδεών της διευθύνουσας πολιτικής τάξης, εντός της Ελληνικής 
συνταγµατικής µοναρχίας των Βορειοευρωπαίων µοναρχών, επιδρούσε µε τους  
αυταρχικούς προσανατολισµούς της, σε διάφορες πλευρές της ζωής και φυσικά και 
στην εκπαίδευση. Επιχειρήµατα όπως αυτά στη Κρητική βουλή ότι, δεν υπάρχουν 
σχολεία χωρίς παιδονόµους σε όλο τον κόσµο, ακόµα και εάν ήταν άτοπα 
ακούγονταν ως κανονικά. Έτσι η παιδονοµική νοµοθεσία και οι παιδονοµικές 
πραχτικές δεν φαίνεται να συνάντησαν σοβαρές αντιδράσεις, πλην των ιδίων των 
εφήβων, οι οποίοι δεν έχαναν ευκαιρία να τις αµφισβητήσουν. Στο αυτοβιογραφικό 
βιβλίο του Αναφορά στο Γκρέκο, ο Ν. Καζαντζάκης παραθέτει µια σειρά περιστατικά 
της δικής του µαθητικής ζωής και των φίλων του, που αποτελούσαν κολάσιµες 
πράξεις για τη παιδονοµική νοµοθεσία.  
  Πέραν της µιλιταριστικής, ηθικοχριστανικής και δηµοσίου ελέγχου αντίληψης, που 
αποπνέουν όσα προείπαµε, πρέπει να τα δούµε και ως ιδιαίτερες διαδικασίες 
κοινωνικής αναπαραγωγής σύµφωνα µε όσα παραθέσαµε στο σχετικό κεφάλαιο από 
τον Μελανσώ(1983: 51) Η αναπαραγωγή της αστικής τάξης στους καπιταλιστικούς 
κοινωνικούς σχηµατισµούς γίνεται και µε τη προετοιµασία επιλέκτων (elites) που 
προορίζονται για ταξική συνέχεια ή ταξική αναβάθµιση, ή στελέχωση του 
πολιτικοδιοικητικού µηχανισµού του κράτους ή των µηχανισµών καταστολής του. Οι 
νέοι που φοιτουσαν στα Ελληνικά και κυρίως στα Γυµνάσια έπρεπε να τύχουν µιας 
ιδιαίτερης ιδεολογικής εγχάραξης, µιας ηθικοποιητικής µόνωσης και να αποκτήσουν 
την αντίληψη ενός ιδιαίτερου προορισµού. Η παιδονοµική νοµοθεσία στη Κρήτη την 

                                                
92  Εντός ζυθοπωλείων και οίκων ασωτείας, έγγραφο από την ∆ιεύθυνση « της ∆ιοικητικής Αστυνοµίας 
Αθηνών και Πειραιώς» προς το Υπουργείο Παιδείας. 
 
93 Εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας « περί της εκτός σχολείων επιτηρήσεως των µαθητών». 
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εξεταζόµενη περίοδο είναι περισσότερο αυτό, από ότι µια ετεροχρονισµένη εφαρµογή 
των παιδονοµικών και πειθαρχικών διατάξεων που µεταφέρθηκαν από το Ελλαδικό 
εκπαιδευτικό σύστηµα. 
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Ε Η ∆ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙ∆ΩΝ. Η 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
   
 
   
   
   Ε1     Η διαπερατότητα των εκπαιδευτικών βαθµίδων και ο κοινωνικός 
καταµερισµός εργασίας. 
 
 
    Έχουµε στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι η οικοδόµηση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος στη Κρήτη, µε αυτή τη δοµή, προδικάζει  τις µορφές της κοινωνικής του 
λειτουργικότητας; Αποτελεί ένα τυπικό παράδειγµα της φοίτησης στο καπιταλιστικό 
σχολείο όπου « η διαίρεση του µαθητικού δυναµικού σε δύο τύπους φοίτησης, δηλαδή 
µία φοίτηση µακρά που προορίζεται για τη µειοψηφία και µία φοίτηση βραχύτερη, που 
είναι η µοίρα της πλειοψηφίας», Τσουκαλάς (1977: 500), είναι το βασικό του 
γνώρισµα; Τί είδους κοινωνική λειτουργικότητα επιτελεί, ως προς το καταµερισµό 
εργασίας. Εξασφαλίζει ότι, οι µαθητές των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων δεν 
θα µπορούν να προχωρούν στη  κλίµακα των σχολικών µηχανισµών πέρα από ένα 
σηµείο; Η καταξιωµένη κλίµακα όλων των εκπαιδευτικών συστηµάτων του ∆υτικού 
κόσµου, όταν δηµιουργούνται στο τέλος του 19ου αιώνα, αφορά στην αρχή µιας 
µαθησιακής προόδου που στηρίζεται σε µια «ιεραρχική οργάνωση των σπουδών σε 
επάλληλα επίπεδα». Στις ταξικές κοινωνίες το φαινόµενο, η πλειονότητα να φτάνει 
µέχρι ένα  σχετικά σύντοµο χρονικά σηµείο σπουδών, καθορίζεται πρωτίστως από 
κοινωνικά ελλείµµατα, έναντι πλεονασµάτων εκείνων που προχωρούν παραπέρα. 
Ωστόσο και οι λειτουργίες της εκπαίδευσης µε τη καθιέρωση τυπικών φραγµάτων 
(εξετάσεις) και ανοίκειων ή εχθρικών εργαλείων (σχολική γλώσσα)94 έχουν τη 
συµβολή τους, ώστε να υπάρχει «άνιση εκπροσώπηση των διάφορων κοινωνικών 
τάξεων στη διάβαση από το ένα σχολικό επίπεδο στο ανώτερο». Ενώ το σχολικό 
σύστηµα στη Κρήτη είναι από την εποχή της γενίκευσης του δωρεάν και 
υποχρεωτικό, είναι ταυτόχρονα µονοδιάστατο ως προς το τελική έξοδο του. Οδηγεί 
στο Πανεπιστήµιο και καµία άλλη προοπτική παράλληλης επαγγελµατικής ή άλλης 
βαθµίδας, δεν υπάρχει. Το µόνο ηµιπαράλληλο εκπαιδευτικό επαγγελµατικό δίκτυο 
είναι αυτό των Ιεροδιδασκάλων, µε το Ιεροδιδασκαλείο της Μονής Αγίας Τριάδας 
Τσαγκαρόλων και το ∆ιδασκαλείο στο Ηράκλειο. Παράδοξο αλλά όχι ανεξήγητο ότι, 
η διδασκαλία είναι κοινή  για τα παιδιά που προορίζονται να περατώσουν τη µάθησή 
τους στο ∆ηµοτικό ή στο Ελληνικό (και Ανώτερο Παρθεναγωγείο) και στο Γυµνάσιο. 
Έτσι πέρα από τη βασική τετράχρονη και µετέπειτα εξάχρονη εκπαίδευση, η 
διαδικασία της επιλογής ήταν παρούσα. Αυτό εξηγεί και την απουσία σηµαντικής 
ποσοτικά και ποιοτικά ιδιωτικής εκπαίδευσης, που θα µπορούσε να ενισχύσει το 
µορφωτικό κεφάλαιο, των γόνων των κοινωνικά ανώτερων στρωµάτων. Είναι 
χαρακτηριστική η γνώµη του Συµβούλου της Βουλής Χ. Πολογεώργη, το 1903. Ο 
σκοπός των γυµνασίων, λέει, είναι να µορφώσουν ανθρώπους που θα επιδοθούν στην 

                                                
94 Για την ειδική σηµασία της σχολικής γλώσσας, ως στοιχείου αποξένωσης των κοινωνικά κατώτερων 
και γλωσσικά αδαών µαθητών ο Μπερνστάιν, θα µιλήσει µέσω πολλών βιβλίων του. Αξίζει να  
επανασηµειωθεί η απορριπτική προσέγγιση που κάνει ο Χατζιδάκις, στην, και από τον ίδιο 
παιδαγωγικά αποδεκτή, διδασκαλία της µητρικής γλώσσας στα πρώτα εκπαιδευτικά χρόνια των 
µαθητών. 
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καλλιέργεια των επιστηµών. Ο απόφοιτος του γυµνασίου µε τα όσα µαθαίνει, είναι 
ακατάλληλος να γίνει υπάλληλος ή δάσκαλος. Έτσι ένα και µόνο γυµνάσιο αρκεί, 
υποστηρίζει, για να προετοιµάσει όσους θα γίνουν οι επιστήµονες που η Κρήτη έχει 
ανάγκη.95  Αυτή η παραδοχή είναι η αιτία που η ιδιωτική εκπαίδευση είναι υπαρκτή 
αλλά ισχνή. Τα ιδιωτικά σχολεία που ιδρύθηκαν προορίζονταν κυρίως για τα 
κορίτσια της ανώτερης τάξης. ∆εν πρέπει βεβαίως να παραγνωριστεί ότι, η 
εκπαίδευση ήταν τυπικά προσπελάσιµη στα παιδιά από όλες τις κοινωνικές 
κατηγορίες. 
   Ας δούµε  σε ποιο ποσοστό οι µαθητές µιας βαθµίδας µεταπηδούσαν στην επόµενη. 
Αν κάνουµε τη βάσιµη υπόθεση ότι τα µεγέθη στις τρεις βαθµίδες σχολείων από 
χρόνο σε χρόνο είναι παρόµοια, µε τη βοήθεια του πίνακα 9, θα επιβεβαιωθούµε.  Το 
σχολικό έτος 1903-4 βλέπουµε ότι στα ∆ηµοτικά φοιτούν 31581 χιλιάδες µαθητές και 
µαθήτριες, στα Ελληνικά και τα Ανώτερα Παρθεναγωγεία 3188 και στα Ηµιγυµνάσια 
και Γυµνάσια 1135. 10% των µαθητών και µαθητριών του δηµοτικού συνεχίζουν στα 
Ελληνικά και στα αντίστοιχά τους Παρθεναγωγεία. 30% των τελευταίων, συνεχίζουν 
στα Ηµιγυµνάσια και Γυµνάσια. Οι µαθητές, όχι όµως και οι µαθήτριες (325 ήταν τη 
συγκεκριµένη χρονιά), συνεχίζουν  µε σκοπό την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήµιο 
του Ελληνικού Βασιλείου, ή ξένων χωρών, ή την εισαγωγή τους στο ∆ιδασκαλείο ή 
πολλοί από αυτούς περατώνουν  σε αυτή τη βαθµίδα την εκπαίδευση τους. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι,  παρόµοιες επισηµάνσεις γίνονται για την σχολική διαπερατότητα και 
σε άλλες περιοχές µε πληθυσµούς ελληνικής συνείδησης αλλά µη ενταγµένους στον 
εθνικό κορµό.96  
   Ο Ν. Πιµπλής πρόεδρος του Παγκρήτιου ∆ηµοδιδασκαλικού Συλλόγου, 
αρθρογραφώντας στο περιοδικό του συλλόγου Ασπίς το 1910, υποστηρίζει ότι, η 
διατήρηση την Ελληνικών σχολείων στις πόλεις καθιστά προνοµιούχους τους 
κατοίκους των πόλεων έναντι των υπολοίπων. Συνηγορώντας στην ύπαρξη 
Ανώτερων ∆ηµοτικών Σχολείων, αναρωτιέται εάν είναι σωστό και δίκαιο τα παιδιά 
των αγροτικών πληθυσµών να πρέπει να µεταναστεύουν στις πόλεις προκειµένου να 
παρακολουθήσουν ανώτερη εκπαίδευση.97 Η όλη επιχειρηµατολογία του συγκλίνει 
στο ότι η επέκταση της βασικής εκπαίδευσης σε έξι χρόνια, η βελτίωση του επιπέδου 
των δηµοδιδασκάλων και η ύπαρξη ικανού αριθµού Ανώτερων ∆ηµοτικών  
Σχολείων, θα είναι ωφέλιµη. 
    Τι συµβαίνει και είναι µικρός ο αριθµός όσων συνεχίζουν, ενώ γνωρίζουµε ότι η 
φοίτηση είναι δωρεάν, υπάρχουν απολυτήριες εξετάσεις σε µια βαθµίδα αλλά όχι 
κατατακτήριες για την επόµενη, η παιδεία θεωρείται δηµόσιο αγαθό, είναι 
περιορισµένο αλλά υπαρκτό µέσο κοινωνικής κινητικότητας και η εκπαίδευση 
λειτουργεί ως µηχανισµός  εθνικής ολοκλήρωσης; Ο αριθµός των ∆ηµοτικών 
σχολείων σε σχέση µε τον αριθµό των Ελληνικών και Γυµνασίων µας δείχνει ότι, 

                                                
95 Έτος Β  Επίσηµος εφηµερίς της  Κρητικής  Πολιτείας, Τεύχος ∆ Εστενογραφηµένα πρακτικά της 
Βουλής, Περίοδος Β, Χανία Συνεδρίασις ΙΒ της 13 Μαΐου 1903. 
 
96  Αν και υπάρχουν σοβαρές διαφορές, στην εκπαίδευση της Κρήτης και της βορειοδυτικής 
Μακεδονίας, συναντάµε τουλάχιστον δύο κοινά στοιχεία. Για διαφορετικούς λόγους η καθαρεύουσα 
αποτελεί εµπόδιο στην εκπαίδευση των µαθητών  της βασικής εκπαίδευσης και µαζί µε άλλες ατέλειες 
του εκπαιδευτικού συστήµατος στη πρόσβασή τους στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ένας στους δέκα 
µαθητές και στις δύο περιοχές, περνάει στα τριτάξια Ελληνικά σχολεία χωρίς να µεσολαβούν 
εισαγωγικές εξετάσεις. Βούρη (1992). 
 
97 Ασπίς, Περιοδικόν παιδαγωγικόν δεκαπενθήµερον, όργανον του Παγκρήτιου ∆ηµοδιδασκαλικού 
Συλλόγου : Τα ανώτερα δηµοτικά σχολεία, Εν Χανίοις τη 30 Μαρτίου και 30 Απριλίου 1910, αριθ.6 και 
8, Α,Β,Γ,∆ 
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υπήρχε ένα πλατύ πρωτοβάθµιο σχολικό δίκτυο και ένα πολύ στενό εστιασµένο στις 
µεγάλες πόλεις µόνο, δευτεροβάθµιο. Από τους δέκα µαθητές µόνο ένας πηγαίνει στο 
Ελληνικό ή το Γυµνάσιο, λέει ο Ν. Γιαµαλάκης  σε συζήτηση για τον 391 οργανισµό 
της Παιδείας το 1901.  « …ουδέ το 1/10 εκ των αποφοίτων των Ελληνικών σχολείων 
διακούει τα Γυµνασιακά µαθήµατα, οι πλείστοι δε τρέπονται εις έργα βιωτικά, εις τι θα 
χρησιµεύσωσιν αυτοίς τα αρχαία Ελληνικά και τα ολίγα Λατινικά και Γαλλικά…» 
γράφει το παιδαγωγικό περιοδικό  Πρόοδος. « …αναλογεί εις µαθητής προς εκατό από 
τους φοιτώντας» λέει ο Α. Μιχελιδάκης συγκρίνοντας το µαθητικό πληθυσµό των 
Ελληνικών σχολείων προς αυτά των ∆ηµοτικών. Το περιεχόµενο των µαθηµάτων 
είναι µηχανιστικό και χωρίς σύνδεση µε τη κοινωνία. Η µόνη προοπτική που είχε 
κάποιος αφού ολοκλήρωνε τη µέση εκπαίδευση ήταν το Πανεπιστήµιο, µε τη 
φιλολογία, τη νοµική, την ιατρική να είναι πρεξάρχουσες, ή την ολοκλήρωση   σε 
αυτό το επίπεδο των σπουδών του και την εργασία στη δηµόσια διοίκηση. 
    Οι εξετάσεις την εποχή της ηµιαυτονοµίας, ήταν σηµαντικό δηµόσιο γεγονός, 
απασχολούσε το τύπο που βρίσκονταν στα πρώτα βήµατά του και ο οποίος µας δίνει 
πολύτιµες πληροφορίες. Η Αλήθεια των Χανίων αναπαράγει την 11η Ιουλίου 1881 
στοιχεία από την εφηµερίδα «Μίνως του Ηρακλείου για την «Ελληνική σχολή» του 
Ηρακλείου. Σηµειώνει για τη προέλευση των µαθητών που προσείλθαν στις εξετάσεις 
ότι, οι 78 είναι από τη πόλη του Ηρακλείου και οι 72 από τις επαρχίες, του Ρεθύµνου, 
του Μυλοποτάµου, των Χανίων, της Σητείας και της Ιεράπετρας 
συµπεριλαµβανοµένων… Εκφράζει την ικανοποίηση της για το γεγονός ότι, η 
Συνέλευση όρισε έδρα του Γυµνασίου το Ηράκλειο, αν και βλέπει ωφελιµότερο να 
υπάρχει από ένα σε κάθε µία από τις τρεις πόλεις. Μια πρώτη απάντηση, λοιπόν στα 
παραπάνω ερωτήµατα, δίνεται εδώ. Η εκπαίδευση µοιάζει µε χωνί το οποίο έχει 
µικρό στόµιο. Η άκρη του στοµίου είναι το Γυµνάσιο. Ο αριθµός των γυµνασίων 
στην εξεταζόµενη περίοδο δεν ξεπέρασε τα 4 µε δυναµικό περίπου 1300 µαθητών το 
1906-7.( βλέπε πίνακα 10). Αυτή η γεωγραφική κατανοµή, δηµιουργούσε δυσκολίες 
προσπελασιµότητας αλλά και  οικονοµικό βάρος που δεν µπορούσε να το αντέξει 
παρά µόνο µια πολύ εύπορη οικογένεια Θα δούµε βέβαια περιπτώσεις όπου η 
πολιτεία φροντίζει να καθιερώσει ένα σύστηµα υποτροφιών, µέσω των ∆ήµων, ώστε 
να βοηθήσει άπορους ή ορφανούς από γονείς µαθητές να φτάσουν µέχρι το Γυµνάσιο. 
Θα δούµε ακόµα πρόνοια στο Γυµνάσιο Χανίων µερικά χρόνια µετά, η βράβευση της 
αριστείας να συνδυαστεί µε τέτοια κοινωνικά κριτήρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση 
αποτελούσε την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. 

  
Εικόνα 3. Η δοµή της εκπαίδευσης στη Κρητική Πολιτεία  
 

 
Γυµνάσια 

Ελληνικά , Ανώτερα ∆ηµοτικά, Ανώτερα 
Παρθεναγωγεία  

Βασική εκπαίδευση  
∆ηµοτικά, παρθεναγωγεία, εσπερινά, κυριακάτικα σχολεία 
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      Έχουµε µήπως ένα εκπαιδευτικό σύστηµα προορισµένο να αναπαράγει τον 
υπάρχοντα κοινωνικό καταµερισµό εργασίας; Με άλλα λόγια τα σχολεία κατανέµουν 
µαθητές µε βάση τη κοινωνική και ταξική τους προέλευση; Έχουν δυνατότητα 
άµβλυνσης αυτών των προελεύσεων; Μια εκτενής µελέτη σωζωµένων σχολικών 
αρχείων θα έδινε καλή απάντηση σε αυτά τα ερωτήµατα. Ας δούµε ένα υπαρκτό 
στοιχείο. Το σχολικό έτος 1892-3 το Γυµνάσιο Χανίων απολογίζει τα πεπραγµένα 
του. Από τη κατάσταση του γενικού ελέγχου των µαθητών προκύπτει ότι τα 
επαγγέλµατα των γονιών ήταν:98 
 
Πίνακας 22 Επαγγέλµατα γονέων, των τελειόφοιτων µαθητών το σχ. Έτος 1892-3 
 
Επάγγελµα   Πλήθος 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΟΣ (κτηµατίας) 10 
ΓΕΩΡΓΟΣ 6 
ΕΜΠΟΡΟΣ 10 
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ, ΡΑΠΤΗΣ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΗΣ, 
ΚΑΘΕΚΛΟΠΟΙΟΣ, ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ,  

10 

ΚΤΙΣΤΗΣ,     ΤΕΚΤΩΝ  4,       1 
ΙΕΡΕΑΣ  4 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,  ΜΑΓΕΙΡΟΣ  1,       1 
ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΟΣ , ΙΑΤΡΟΣ  2,       1 
ΟΡΦΑΝΟΙ 20 
ΣΥΝΟΛΟ  70 
 
    Η προέλευση των µαθητών ήταν  από το Τµήµα Χανίων 47,  από το Σφακίων 7, 
από του Ρεθύµνου 5 και 1 από τη Σάµο. Οι µαθητές από τα Χανιά είναι οι 
περισσότεροι, ακολουθούµενοι από αυτούς από τη Χαλέπα, τη Κίσαµο και το Σέλινο. 
Είναι αξιοσηµείωτο το πλήθος των ορφανών µαθητών. Προφανώς απότοκο των 
επαναστατικών απωλειών. Σηµειώνουµε ακόµα την απουσία επαγγελµάτων γονέων, 
που σχετίζονται µε χειρονακτική εργασία ή βρίσκονται στη βάση της επαγγελµατικής 
πυραµίδας, από άποψης αµοιβών. Η απογραφή του 1881 για την οποία κάναµε µνεία 
παραπάνω, σύµφωνα µε το Ν. Σταυράκη,  ο οποίος κατηγοριοποιεί τα απογραφικά 
δελτία,  έδινε τα εξής στοιχεία για τις επαγγελµατικές κατηγορίες στη Κρήτη:  
 
 Πίνακας 23 Επαγγέλµατα και πληθυσµός στην απογραφή του 1881 
 
Επάγγελµα Χριστιανοί Μουσουλµάνοι 
ΑΝΕΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 33565 12863 
ΥΠΗΡΕΤΕΣ 1621 856 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 798 691 
ΚΛΗΡΙΚΟΙ 733 113 
ΕΡΓΑΤΕΣ 4043 2432 
ΠΟΙΜΕΝΕΣ 6869 600 
ΓΕΩΡΓΟΙ 32715 8080 
ΚΤΗΜΑΤΙΕΣ 1612 1212 
ΕΜΠΟΡΟΙ 1956 1858 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ 6090 3818 
∆ΑΣΚΑΛΟΙ 271 157 
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ 104 37 
∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ, 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ, 

106 26 

                                                
98 Η άντληση στοιχείων όπως αυτά δεν εξαντλεί τον έλεγχο αλλά φωτίζει και κρίνει τις υποθέσεις µας. 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟΙ 230 953 
ΜΑΘΗΤΕΣ 10799 3140 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ                                    1935 
 
     Προφανώς οι άνευ επαγγέλµατος, περιλαµβάνουν γυναίκες που ασχολούνται µε τα 
οικιακά, οι δε βιοµήχανοι είναι οι πάσης φύσεως βιοτέχνες και τεχνίτες. Τα µαζικά 
επαγγέλµατα των γονιών, δεν εκπροσωπούνται ή υποεκπροσωπούνται στη λίστα των 
µαθητών του Γυµνασίου. Στην απογραφή του 1900 απογράφονται στα Χανιά (Πόλη): 
 
Πίνακας 24 Επαγγέλµατα των κατοίκων των Χανίων στην απογραφή του 1900 
 
Επάγγελµα Πλήθος 
ΓΕΩΡΓΟΙ 483 
ΒΟΣΚΟΙ  12 
ΨΑΡΑ∆ΕΣ 131 
ΛΑΤΟΜΟΙ 19 
ΡΑΦΤΕΣ ,ΣΙ∆ΕΡΩΤΡΕΣ 256 
ΧΡΥΣΟΧΟΟΙ 96 
ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΟΙ 27 
ΣΑΠΟΥΝΑ∆ΕΣ 17 
ΦΟΥΡΝΑΡΗ∆ΕΣ 109 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ 63 
ΧΑΣΑΠΗ∆ΕΣ 122 
ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΣ, ΚΑΠΝΟΚΟΠΤΕΣ 129 
ΚΟΥΡΕΙΣ 78 
ΚΤΙΣΤΕΣ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓ 225 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ 42 
ΡΟΛΟΓΑ∆ΕΣ 15 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ (τεχνίτες) 21 
ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ, ΒΑΡΚΑΡΗ∆ΕΣ 211 
ΑΜΑΞΑ∆ΕΣ 72 
ΧΑΜΑΛΗ∆ΕΣ 274 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 24 
ΕΜΠΟΡΟΙ 931 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΙ 333 
ΜΠΑΚΑΛΗ∆ΕΣ 70 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 110 
ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΚΑΝΤΗΛΑΝΑΦΤΕΣ 67 
∆ΙΚΑΣΤΕΣ, ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ, 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ 

79 

ΓΙΑΤΡΟΙ 34 
ΜΑΜΕΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ 24 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 24 
∆ΑΣΚΑΛΟΙ, ΓΡΑΦΙΑ∆ΕΣ 105 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 45 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΕΣ 264 
ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ 105 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 145 
ΕΡΓΑΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΤΕΣ 1636 
ΠΟΡΝΕΣ 71 
ΑΛΗΤΕΣ 53 
ΖΩΓΡΑΦΟΙ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 90 
 
  Οι αναλογίες µε αυτή τη δεύτερη λίστα φαίνεται να είναι πιο κοντινές µε την 
επαγγελµατική απογραφή στην πόλη των Χανίων. Η εγγύτητα του Γυµνασίου ως 
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προς το τόπο κατοικίας, είναι σηµαντικός παράγοντας. ∆εν αποτελεί ωστόσο εµπόδιο 
για, προφανώς, εύπορους κτηµατίες. ∆εν µπορεί να λησµονηθεί ότι ο 
αγροτοκτηνοτροφικός τοµέας παραγωγής δίνει τη  ποσοτικά σηµαντικότερη 
εισοδηµατική κατηγορία, στην οικονοµία της Κρήτης αυτην την εποχή, 
δηµιουργώντας το 85% του πλούτου. Τα σχετιζόµενα µε το εµπόριο και τη παροχή 
υπηρεσιών επαγγέλµατα, κατέχουν σηµαντικό µέρος του συνόλου, επίσης γεγονός 
ευεξήγητο. Αποτελούν αστικά δυναµικά στρώµατα, µε βλέψεις κοινωνικής 
εδραίωσης και ανέλιξης. Επιθυµούν να εκπροσωπούνται στις διευθυντικές ελίτ, οι 
οποίες µέσα από τη φοίτηση στο Πανεπιστήµιο αποκτούν και τη τυπική ικανότητα 
συµβολής στα πολιτικά δρώµενα και την εθνική υπόθεση. 
   Αυτό που παρατηρούµε λοιπόν, στο πλήθος των επαγγελµάτων των γονιών του 
Γυµνασίου, είναι η απουσία εκπροσώπησης των προλεταριακών, εργατικών και 
µικροαστικών (υπαλληλικών ) επαγγελµάτων. 99 Πρέπει όντως, αυτό που ο Π.Π. 
Οικονόµος προσδοκούσε για τη µέση εκπαίδευση να συνέβαινε στη πράξη. Η µέση 
βαθµίδα εκπαίδευσης αφορούσε τα παιδιά της µέσης  και ανώτερης τάξης. Αν και σε 
διάλογο στη Βουλή, την άποψη περί τριών εκπαιδευτικών βαθµίδων αντίστοιχων 
προς τις τρεις κύριες κοινωνικές τάξεις, βρέθηκαν κάποιοι να την αντικρούσουν, 
λέγοντας πως δεν αντιστοιχεί στα πραγµατικά δεδοµένα του πληθυσµού, που κατοικεί 
εκτός των τριών µεγαλύτερων πόλεων, φαίνεται πως η κοινωνική δυναµική δεν τους 
δικαίωνε.  
  Ας παρατηρήσουµε ωστόσο ότι, το σχολικό δίκτυο, για τους γόνους των 
αγροτοκτηνοτρόφων, είναι κοινό µε αυτό που προορίζεται για τους γόνους των 
υπολοίπων επαγγελµατικών κατηγοριών, στη βασική εκπαίδευση. Αυτός είναι και 
ένας από τους λόγους αποδοχής και απόδοσης υψηλής σηµαντικότητας στο σχολείο 
ως θεσµού. Όµως η φοίτηση των πρώτων σταµατάει εκεί, αφού τα σχολεία µέσης 
εκπαίδευσης είναι ελάχιστα ή λίγα και ιδρύονται στις µικρές ή µεγαλύτερες πόλεις. Η 
σκέψη του Οικονόµου, που αφορούσε το νέο σχολείο στο καπιταλισµό, φαινόταν  
ανεπίκαιρη σε ορισµένους βουλευτές, που δεν έβλεπαν στη κοινωνική 
διαστρωµάτωση της Κρήτης τις τρεις τάξεις για τις οποίες ήταν διαβαθµισµένο το 
σχολικό σύστηµα. Όµως ο Οικονόµου έθετε τις θεσµικές βάσεις, για αυτό που ήταν 
επιθυµητό να συµβεί και που αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε. Οι σπουδές του στην 
Ευρώπη και η επιτελική θέση του στο Ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστηµα τον 
καθοδηγούσαν συγκεκριµένα. Το σύστηµα επιλογής που λειτουργεί σε βάρος των 
γόνων των φτωχότερων εντός του σχολείου, δεν χρειαζόταν καν στη περίπτωση των 
παιδιών της υπαίθρου. Η φοίτηση τους σταµατούσε στο τέλος του δηµοτικού. Το 
δίκτυο επαγγελµατικής αγροτικής εκπαίδευσης (αγροκήπια) που έτεινε να χτισθεί, 
ήταν αδύναµο και ευρισκόµενο στο περιθώριο του αναλυτικού προγράµµατος, του 
δηµοτικού σχολείου. Πράγµα ευεξήγητο.  
   Ο Τσουκαλάς λέει ότι, ο υψηλός ρυθµός αύξησης των µη παραγωγικών και 
«εκπαιδευµένων» αστικών στρωµάτων που παρατηρείται στον ελληνικό χώρο στο 
τέλος του 19ου αιώνα, εξηγείται σε ένα βαθµό από το «αδιάκοπο ρεύµα άδηλων 
πόρων» από τους Έλληνες του εξωτερικού αφενός και από το «αδιάκοπο 
µεταναστευτικό ρεύµα από την Ελλάδα προς το εξωτερικό» αφετέρου. Σε µεγάλο 
βαθµό ο κύριος µηχανισµός αναπαραγωγής καθοριζόταν µε τον τρόπο αυτό από την 
αστική τάξη της διασποράς, τον 19ο αιώνα. Αν και στην περίπτωση της Κρήτης 
υπήρξαν περιπτώσεις εισροής κεφαλαίων για την εκπαίδευση ( Βερναρδάκης κ. ά.) σε 
καµιά περίπτωση δεν  µπορούµε να µιλήσουµε για µαζικό φαινόµενο. Ούτε ο 
Τσουκαλάς υπαινίσσεται κάτι τέτοιο. Γνωρίζουµε ότι η ανάπτυξη του σχολικού 

                                                
99 Παρόµοια εικόνα θα συναντήσει  ο αναγνώστης στα στοιχεία για την Ελληνική σχολή Νεαπόλεως. 
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δικτύου στη Κρήτη χρηµατοδοτήθηκε από τρεις κυρίως πηγές: Οθωµανικό κράτος ή 
Κρητική Πολιτεία, πόροι από περιουσίες µοναστηριών και εκκλησιών και πόροι 
κοινοτήτων και γενικότερα συλλογικών µορφών αυτοδιοίκησης. Εποµένως πρέπει να 
δούµε την κοινωνική αναπαραγωγή υπό το πρίσµα της µειωµένης µετανάστευσης από 
τη Κρήτη προς τη µητροπολιτική Ελλάδα ή τις Ελληνικές κοινότητες της διασποράς. 
Αρχές του 20ου αιώνα παρατηρείται ένα µικρό µεταναστευτικό ρεύµα προς τη 
Αίγυπτο και την Αµερική. Οι κύριοι λόγοι όµως µετανάστευσης την εξεταζόµενη 
περίοδο αυτή δεν είναι οικονοµικοί αλλά αναγκαστικοί και προκύπτουν από τις 
επαναστατικές εξεγέρσεις. Η  αναπαραγωγή του καταµερισµού της εργασίας λοιπόν 
στη Κρήτη, προκύπτει µέσα από τις επιδιώξεις των τοπικών ιθυνόντων κοινωνικών 
στρωµάτων και υπό το περιορισµό των παραγωγικών σχέσεων που αφορούν κυρίως 
στον πρωτογενή τοµέα. Όπως και αλλού επισηµάναµε µόνο η προοπτική της 
αυτονοµίας και ένωσης και εποµένως της στελέχωσης, ενός πολιτικοδιοικητικού 
µηχανισµού στο µέλλον, αφορούσε στη δευτεροβάθµια  εκπαίδευση. Μπορούµε να 
δούµε ακόµα την ανάγκη των κυρίαρχων στρωµάτων να συντηρήσουν την 
οικονοµική τους θέση, µε τη βοήθεια µιας εθνικής µονοπώλησης του ειδικευµένου 
επιστηµονικού προσωπικού έναντι της συνεχώς διευρυµένης διείσδυσης των 
προστάτιδων ∆υνάµεων. Παραγωγική αναδιάρθρωση, εµπορική επέκταση, 
τεχνολογικός εκσυγχρονισµός συζητούνται από ένα τµήµα της ιθύνουσας τάξης, αλλά 
δεν αποτελούν κυρίαρχες επιδιώξεις. Γι’ αυτό και σύντοµα σχετικά, συζητείται η 
ανακοπή του «κύµατος» µορφωµένων ή ηµιµορφωµένων «θεσιθήρων» κτλ.  
   Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου παιδείας του Βασιλείου της Ελλάδος ήταν 
3.179.000, το 1887 και 4.800.000 δραχµές το 1892. Ο συνολικός πληθυσµός 
σύµφωνα µε την υπογραφή του 1889 ήταν 2.187.208. Έτσι η δαπάνη  το 1892 ήταν 
περίπου  2,19 δραχµές ανά κάτοικο. Την ίδια περίοδο ο πληθυσµός της Κρήτης είναι 
303.543 (απογραφή του 1900) και το σχολικό έτος 1899-1900 οι δαπάνες για την 
εκπαίδευση ήταν  406.193 χιλιάδες δραχµές. Το κόστος που αναλογούσε σε κάθε 
κάτοικο ήταν 1,33 δραχµές. 
  Το 1910 η δαπάνη για την εκπαίδευση στη Κρητική Πολιτεία ήταν 805.749 
δραχµές.100  Με βάση το πληθυσµό της απογραφής του 1900, το κόστος ανερχόταν σε 
2,65 δραχµές ανά κάτοικο. Το ποσό είναι δηλωτικό της σηµασίας που απολάµβανε 
πλέον, ένα βήµα πριν την  ένωση η εκπαίδευση, αλλά και της συγκλίνουσας πορείας 
σε όλα τα επίπεδα που αποκτούσε σε σχέση µε τα εκπαιδευτικά πράγµατα του 
Βασιλείου της Ελλάδος. 
  Κρίνοντας και συγκρίνοντας τα δύο εκπαιδευτικά συστήµατα, πέραν όλων των 
άλλων, διαπιστώνουµε ότι ο δωρεάν χαρακτήρας και ο µονοδιάστατος 
προσανατολισµός είναι κοινά χαρακτηριστικά τους. Ο Τσουκαλάς στο βιβλίο 
Εξάρτηση και Αναπαραγωγή, συµπεραίνει ότι «… δεν µπορούµε εύκολα να σκεφθούµε 
σύστηµα που να είναι περισσότερο «δηµοκρατικό» από τυπική άποψη». Η έλλειψη 
διδάκτρων, περιοριστικών εξετάσεων και προσανατολισµένου στην απόκτησης του 
πανεπιστηµιακού πτυχίου «… θα ήταν θεωρητικά πρότυπο ίσων ευκαιριών για 
ολόκληρο το πληθυσµό.» Προσπαθήσαµε να δείξουµε για τη Κρήτη ότι, το στοιχείο 
της επιλογής προέκυπτε από την εξαιρετικά ολιγάριθµη πρόσβαση από τη βασική στη 
µέση εκπαίδευση. Είτε γιατί η σχολική γλώσσα αποτελούσε φραγµό απώθησης, είτε 
γιατί η φοίτηση στα σχολεία της µέσης ήταν δαπανηρή και δύσβατη για µαθητές που 
οι οικογένειες τους ζούσαν µακριά από τις έδρες τους. Ότι δηλαδή η επιλογή 
συνέβαινε εντός και εκτός σχολικού συστήµατος, χωρίς να θίγονται τα  δηµοκρατικά 

                                                
100 Συνοπτική κατάστασις της εν Κρήτη ∆ηµοτικής εκπαιδεύσεως, Παράρτηµα της  Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως ( του υπ.αριθ.39 φύλλου του ΄Β τεύχους της 22 Ιουλίου 1910. 
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στοιχεία που επικαλείται. Η δυσαρµονία ανάµεσα στη παραγωγή «µορφωµένων» και 
στις προσφερόµενες θέσεις, που πολλοί στο δηµόσιο διάλογο της αρχής του 20ου 
αιώνα παρατηρούν, προκύπτει από την υστέρηση της ανάπτυξης του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής αλλά όχι από τη µαζικότητα αποφοίτων πανεπιστηµίου. Ωστόσο 
όπως επισηµαίνουν πολλοί εκείνη την εποχή η θεωρητική, κλασικίζουσα και 
µονοδιάστατα προσανατολισµένη εκπαίδευση παράγει αποφοίτους για τη στελέχωση 
της  διοικητικής µηχανής του κράτους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ε2                       Η  απούσα επαγγελµατική εκπαίδευση  
 
 
     Παράλληλη ή άλλη  επαγγελµατική εκπαίδευση, την περίοδο που εξετάζουµε, δεν 
υπήρχε παρόλο που η δηµιουργία της, είχε συζητηθεί αρµοδίως. Το 1895 ο 
Επιθεωρητής Παυλίδης, στο Βασίλειο της Ελλάδος,101 επιχειρηµατολογεί συνολικά, 
για την µονόπλευρη οικοδόµηση της εκπαίδευσης µε την επαγγελµατική κατεύθυνση 
να απουσιάζει. Το 1899 κατατίθενται, όπως προείπαµε, τα νοµοσχέδια Ευταξία για τη 
µεταρρύθµιση στην εκπαίδευση των Ελλήνων. Η πρόταση του υπουργού, για την 
αναµόρφωση του ∆ηµοτικού περιελάµβανε να διδάσκονται « Χηµεία, Στοιχειώδεις 
γνώσεις τεχνολογικαί, Στοιχειώδεις γνώσεις Γεωπονίας, Κηπουρικής, ∆ενδροκοµίας, 
Βοµβυκοτροφίας, Μελισσοκοµίας και Εµπορίας…». Ο εκπαιδευτικός νόµος του 1899 
της Κρητικής Πολιτείας, έκανε προσπάθεια να συνδέσει τη βασική εκπαίδευση µε τη 
γεωργία. Το ∆ιάταγµα 82 « Περί Οργανισµού της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» 
συµπεριελάµβανε στα µαθήµατα του ∆ηµοτικού σχολείου, πρακτικές γνώσεις 
κηπουρικής, δενδροκοµίας, µελισσοκοµίας και γενικά της γεωργίας. Ο νόµος 391, 
του 1901 το συµπεριλαµβάνει µετονοµάζοντας το σε « γεωπονικαί εργασίαι και 
τεχνικαί.». Το 1903 ο Νόµος 485 που τροποποιεί το 391, συνεχίζει να αναφέρεται σε 
αυτό το µάθηµα όπως και  ο Νόµος 601 που τροποποιεί και συµπληρώνει τον 485 και 
το κάνει υποχρεωτικό. Ο γεωπόνος Ν. Παπαδάκης γράφει σχολικό βιβλίο µε το τίτλο 
«Τα πρώτα µαθήµατα της γεωργίας» το 1905, µε σκοπό να αποτελέσει το διδακτικό 
εγχειρίδιο των µαθητών. 
   Το 1899 ο νοµαρχιακός επιθεωρητής Λασηθίου κοινοποιεί, προς τους δασκάλους, 
έγγραφο του Συµβούλου για τη Παιδεία. Εκείνος ενηµερώνει ότι, οι επιθεωρητές 
ζήτησαν από τις κοινότητες αγρό ή κήπο για να ασκούνται οι µαθητές στις γεωργικές 
εργασίες. Ζητάει να γίνουν οι απαιτούµενες προκαταρκτικές εργασίες διότι το 
Φεβρουάριο η Ανωτέρα διεύθυνση Οικονοµικών θα διανείµει σπόρους. Ζητάει τη 
καταγραφή όσων «αγροκηπίων» υπάρχουν ήδη, την έκτασή τους και για ποια 

                                                
101 Το 1829 ο Καποδίστριας είχε ιδρύσει Γεωργική σχολή στην Τίρυνθα. Μετά τη δολοφονία του 
ατόνησε. Το 1852 επαναλειτουργεί για να κλείσει πάλι το 1864. Στο διάστηµα αυτό λειτούργησε µε 
βάση το πρότυπο της γαλλικής αγροτικής σχολής του Γκριγνόν.  
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καλλιέργεια είναι κατάλληλα.102 Αγροκήπια ήταν προσαρτηµένοι χώροι, κήποι, αγροί 
ή κτήµατα, στα δηµοτικά σχολεία µε σκοπό να διεξαχθούν µαθήµατα αγροτικών 
καλλιεργειών. Η ύπαρξη τους, µνηµονεύεται από τις πρώτες προσπάθειες να 
συσταθεί εκπαίδευση στη Κρητική Πολιτεία. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν αρδεύσιµα 
σε άλλες όχι. Η δηµιουργία τους είχε ανατεθεί στην ευθύνη των κοινοτήτων. Σε 
κάποιες περιπτώσεις αυτή η ευθύνη είχε διεκπεραιωθεί αλλά στις περισσότερες όχι.  

   Το 1899 πάλι  ο διευθυντής του «εν Αθήναις Γεωργικού σταθµού», Αριστείδης 
Μουράτογλους, ο οποίος βρίσκεται σε αποστολή στη Κρήτη, κοινοποιεί στη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών της Κρητικής Πολιτείας µια εκτενή έκθεση για τη σηµασία 
της γεωργίας και της γεωργικής εκπαίδευσης. Κάνει χρήση του όρου «γεωργικός 
εργάτης», και αναφέρει ως παράδειγµα τη Γαλλία και τα σχολεία φάρµες που διαθέτει 
για το σκοπό της γεωργικής εκπαίδευσης. Υποστηρίζει ότι, ποσοτικά και ποιοτικά, 
µέσω του δηµοτικού σχολείου, µπορεί να αναπτυχθεί η Κρητική γεωργία, αφού η 
επαγγελµατική εκπαίδευση, όλου του αγροτικού πληθυσµού θα κόστιζε πολύ αν 
επιχειρούνταν µέσω κατάλληλων ιδρυµάτων. Προσδοκά ανύψωση του γοήτρου «των 
γεωργικών τάξεων». Αναφέρει τέλος την ανάγκη η Πολιτεία να αναπτύξει το πνεύµα 
του συνεταιρισµού µεταξύ των γεωργών. Το 1900 ο ∆ιευθύνων το Γεωργικό Τµήµα 
της ∆ιοικήσεως, Ι. Μ. Φούµης απευθυνόµενος στους δασκάλους, αφού υπενθυµίσει 
τη περυσινή διανοµή σπόρων, σηµειώνει ότι δεν µπορεί να βρει κανείς καλύτερους 
παράγοντες για τη ταχύτερη διάδοση πρακτικών γεωργικών γνώσεων, από αυτούς. 
Ενηµερώνει ότι το τµήµα του προµηθεύτηκε «ικανούς σπόρους, λιπάσµατα, 
βοµβυκόσκορον και τα τοιαύτα» και ότι θα τα στείλει για καταρτισµό σπορείων, 
πειραµατισµό στη χρήση των λιπασµάτων και εκτροφή µεταξοσκωλήκων. Στους 
απογοητευµένους από µια πρώτη πιθανή αποτυχία συστήνει επιµονή και υποµονή. 
Αναφέρει ότι ένας δάσκαλος από «3 γραµµάρια βοµβυκόσκορου, παρήγαγε σχεδόν 10 
κιλά κουκούλια», ξεπερνώντας έτσι τους καλύτερους Γάλλους εκτροφείς και ένας 
άλλος  στο σχολικό φυτώριο έχει παράξει 10.000 µουριές. Είναι συγκινητική η 
προσπάθεια και γιατί όχι η πεποίθηση ότι το πρωτοβάθµιο εκπαιδευτικό σύστηµα µε 
τη προσδοκώµενη µαζικότητα του µπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει ακόµα και τη 
ποιότητα της παραγωγής του νησιού. 
   Το 1903 σε συζήτηση στη Βουλή γίνεται λόγος για ίδρυση εµπορικής ή και 
βιοµηχανικής σχολής. Ο βουλευτής Γ Παπαδόπετρος έχοντας στο νου ιδιωτική σχολή 
βιοµηχανική στην Αθήνα αναφέρεται στα δύο τµήµατά της. Το εµπορικό µε 
διδασκόµενα µαθήµατα τη στενογραφία λογιστική, διπλογραφία και άλλα µαθήµατα 
και το βιοµηχανικό µε τυροκοµία, ποτοποιία, αµπελουργία, γαλακτοκοµία, 
σαπωνοποιία, ελαιουργία. Οι νέοι παρατηρεί από τη µέση εκπαίδευση «εξέρχονται 
χωρίς να δύνανται να ωφελήσουν ούτε τον εαυτόν των, ούτε την κοινωνίαν και ούτε 
δύνανται να ζήσουν µόνοι των» Ο αντίλογος, που επικράτησε, είναι « ∆εν είναι 
δυνατόν να γίνουν αυτά, εδώ»,από τα χείλη του προέδρου της βουλής.103 
   Επειδή στο πραγµατικό κοινωνικό κόσµο δεν συµβαίνουν αναίτια γεγονότα, θα 
πρέπει να υποψιαστούµε ότι, αυτή  η άρνηση δεν είναι προϊόν αδυναµίας ή άγνοιας. 
Το πολιτικό προσωπικό της εποχής, όταν εκπροσωπεί τα ανώτερα στρώµατα, 
εκπροσωπεί και τη θεώρηση τους για τη κοινωνικοοικονοµική συγκρότηση. ∆εν είναι 
στις προτεραιότητες του, λοιπόν,  η παραγωγική αναδιάρθρωση αλλά η συµµετοχή 
                                                
102 Κρητική Πολιτεία, Ο επί της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευµάτων Σύµβουλος, Εν 
Χαλέπα τη 29 ∆εκεµβρίου 1899. 
 
103  Έτος Β  Επίσηµος εφηµερίς  της  Κρητικής  Πολιτείας ,Τεύχος  ∆ Εστενογραφηµένα πρακτικά της 
Βουλής  Περίοδος Β Συνεδρίασις ΙΒ της 13 Μαΐου 1903. 
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στη νοµή της εξουσίας, όταν οι Οθωµανοί θα είναι οριστικό παρελθόν και η εθνική 
ολοκλήρωση θα σηµάνει την ενσωµάτωση του Κρητικού πολιτικού συστήµατος σε 
αυτό της Ελλάδας. Ενώ η αστική τάξη στην Ελλάδα είναι διστακτική ως προς τη 
παραγωγική αναδιάρθρωση λόγω των εκτεταµένων µεταπρατικών δραστηριοτήτων 
της, στη Κρήτη η δυστοκία στηρίζεται στο ότι οι γαιοπρόσοδοι και µετά το εισόδηµα 
από το εµπόριο, αποτελούν τα εισοδήµατα της αναδυόµενης αστικής τάξης. 
Μπορούµε ακόµα να δούµε την άρνηση της επαγγελµατικής εκ/σης, ως δισταγµό στη 
διαφοροποίηση και αναδιάρθρωση της οικονοµίας. Οι αναδιαρθρώσεις τροποποιούν 
τις παραγωγικές σχέσεις, αλλάζουν τις ισορροπίες, αναδεικνύουν νέα στρώµατα µε 
νέα ισχύ. Οι βιοµηχανικές επενδύσεις στην Ελλάδα προήλθαν από κεφάλαια 
Ελλήνων της ∆ιασποράς, ή ήταν επανεπενδύσεις ναυτιλιακών κεφαλαίων.104 Στη 
περίπτωση της Κρήτης και τα δύο αυτά δεδοµένα δεν µπορούσαν να ισχύουν. Αλλά 
και στη περίπτωση του Βασιλείου της Ελλάδος που η τυπική του ανεξάρτητη ζωή, 
ξεκινάει ενενήντα χρόνια πριν την Ένωση της Κρήτης, υπήρξε βραδύτητα στη 
βιοµηχανική ανάπτυξη. 
 
   Έκθεση της Ανωτέρας ∆ιευθύνσεως της Παιδείας και της ∆ικαιοσύνης κάνει λόγο 
για ύπαρξη 270 αγροκηπίων το 1904.   Με ηµεροµηνία 23-12-1909 ο δ/ντής του 
Ανώτερου ∆ηµοτικού Σχολείου του Μέρωνα Αµαρίου, Εµ. Γενεράλις, θα στείλει 
εκτενή επιστολή στον τότε Γενικό Επιθεωρητή. Μεταξύ άλλων θα παρατηρήσει ότι ή 
κατάσταση των αγροκηπίων είναι κακή και ο σκοπός και η λειτουργία τους έχει 
ναυαγήσει.105 Το 1909 και ο Σύµβουλος για τη Παιδεία Ι. Σαουνάτσος θα 
επιχειρηµατολογήσει πάλι, για την ανάγκη της γεωργικής εκπαίδευση στο δηµοτικό 
σχολείο, ώστε το παιδί να µην περιφρονεί το χωριό και τους γεωργούς και να επιδοθεί 
στην ανάπτυξη της σύγχρονης αγροτικής οικονοµίας, αντί να επιζητεί να 
µεταναστεύσει στην Αµερική. Πάλι ο Εµ. Γενεράλις από τη θέση του Γενικού 
Επιθεωρητή της εκπαίδευσης Κρήτης, το 1910 θα επισηµάνει την κακή κατάσταση 
των  289 υπαρχόντων αγροκηπίων, στο σύνολο των 656 σχολείων  Στην εφηµερίδα 
Κήρυξ των Χανίων το 1910,  ο πολιτικός Κ. Φούµης θα αναδείξει την επιτακτική 
ανάγκη δηµιουργίας πρακτικού Γυµνασίου, Εµπορικής σχολής, τη πρόσθεση 
εµπορικών µαθηµάτων και ξένων σύγχρονων γλωσσών (Αγγλική, Ιταλική, Τουρκική, 
Αραβική) στο Γυµνάσιο Χανίων , ώστε να ανακοπεί το µεταναστευτικό ρεύµα και να 
αναπτυχθούν οι πλουτοπαραγωγικές δυνάµεις.106 
  Το όργανο του Παγκρήτιου ∆ιδασκαλικού συλλόγου Ασπίς, στις 30-1-1910 θα 
αιτιολογήσει την πληµελλή ή παντελώς απούσα καλλιέργεια των αγροκηπίων, ως 
εξής. Η πληθώρα της ύλης, αφήνει λίγες διαθέσιµες για το αγροκήπιο ώρες, λέει. 
Πραγµατικά µια µατιά στα αναλυτικά προγράµµατα καταδείχνει, ότι ακόµα και στη 
βασική εκ/ση, η µάθηση µε τεχνικά µέσα ή µε ενεργοποίηση αισθητηριακών και όχι 
µόνο νοησιαρχικών διαδικασιών µάθησης  είναι ελάχιστη. Στο πρόγραµµα 
µαθηµάτων του ∆ιδασκαλείου, η «Γεωπονική» καλύπτει 2 ή 3 ώρες στο σύνολο των 
40-44 ωρών διδασκαλίας κατά εβδοµάδα. Μέσω της «Ασπίδος», ο δάσκαλος 

                                                
104 ∆ιεσπαρµένη αστική τάξη στην Ευρώπη, µε προέλευση τη Κρήτη δεν φαίνεται να υπήρξε. Οι 
διαπραγµατεύσεις που έκανε ο πολιτικός κόσµος µε τις δυνάµεις την Οθωµανική Αυτοκρατορία και 
την Ελλάδα, δεν µας είναι γνωστό  να ενέπλεξαν κάποιον ή κάποιους από µια τέτοια διασπορά. 
 
105 Ο Γενεράλις δεν υπήρξε τυχαία µορφή στα εκπαιδευτικά και πολιτικά πράγµατα του νησιού. 
Επέδειξε κριτικό και µαχητικό πνεύµα συνδυάζοντας τη διδακτική µε τη διοικητική της εκπαίδευσης 
ικανότητα του. 
 
106  Ο Φούµης βλέποντας τη παραγωγική υστέρηση προσπαθεί να σπρώξει τη Κρήτη µπροστά. 
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∆αφέρµος επιχειρηµατολογεί υπέρ των αγροκηπίων στο φύλλο της 30-12-9010  και ο 
δάσκαλος Βαλεγράκης κάνει εποικοδοµητικές προτάσεις στο φύλλο του Ιανουαρίου 
1911. 
   Τα αγροκήπια προορίζονταν να είναι σταθµοί εκσυγχρονισµού της γεωργίας µε 
διάδοση των χηµικών λιπασµάτων και αναµενόµενη βελτίωση της παραγωγής. Η 
σχετική αδιαφορία των κοινοτήτων πρέπει να εκφράζει σε µεγάλο βαθµό, επιφύλαξη 
για αυτόν το εκσυγχρονισµό. Ωστόσο την εξεταζόµενη περίοδο η κτηνοτροφική  
δραστηριότητα είναι εδραιωµένη, κυρίαρχη και χαρακτηρίζει τον τρόπο ζωής των 
κατοίκων της υπαίθρου. Ασκείται εκτατικά και µε κορµό αυτήν έχει δηµιουργηθεί 
ένα ισχυρό πλέγµα κοινωνικής ζωής. H κτηνοτροφική παραγωγή µαζί µε την 
ελαιοπαραγωγή και τη καλλιέργεια σιτηρών αποτελούν τις βασικές διατροφικές 
πηγές. Η γεωργική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από πρωτόγονες και µικρής 
παραγωγικότητας µεθόδους. Τα προϊόντα στα οποία δηµιουργούνται πλεονάσµατα 
προς εµπόριο και εξαγωγή είναι το λάδι, το κρασί, τα χαρούπια. Το ενδιαφέρον του 
εθνικού κράτους γεννάει επιφυλάξεις, αφού είναι πρωτόγνωρο σε σχέση µε την 
εµπειρία του Οθωµανικού. Απαλλάσσει τελωνιακών δασµών τα εργαλεία γεωργικής 
χρήσης που εισάγονται για να ενθαρρύνει τη γεωργική αναδιάρθρωση. Ωστόσο η 
έλλειψη βασικών υποδοµών καθιστά τη προσπάθεια περιορισµένης 
αποτελεσµατικότητας. 
 
 
 
 
 
 
 
Ε3                       Ο αναπαραγωγικός ρόλος της εκπαίδευσης  
 
  

     Η κοινωνική αναπαραγωγή σε ιστορικά διαφορετικούς τύπους κοινωνιών και  
στους νεωτερικούς ανεπτυγµένους κοινωνικούς σχηµατισµούς µε κεφαλαιοκρατική 
οικονοµική δοµή, γινόταν µε µια πολύ διαφορετική διαδικασία κατά τον  Κλώντ 
Μελανσώ(1994). Στην οικιακή πατρογραµµική κοινωνία, η συζυγική οικογένεια ήταν 
το περιβάλλον ωρίµανσης όπου ανατραφόταν το παιδί. «Ο δεύτερος µείζονας θεσµός 
της κοινωνικής αναπαραγωγής είναι η τεκνογονία (ο δεσµός του τέκνου µε τους γονείς, 
«filiation») που εξασφαλίζει πως κάθε νέα οµοστοιχία (cohorte, η ηλικιακή κλάση) θα 
ανακατανεµηθεί κατά τρόπο που να εγγυάται την ανανέωση των κοινωνικών 
συνιστωσών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγωγής και αναπαραγωγής». Γάµος 
και τεκνογονία εποµένως ήταν οι µείζονες διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής.  

   Στις κυνηγετικές κοινωνίες όπου η κοινωνική µονάδα ήταν η ορδή και το χωρικό 
σηµείο αναφοράς ο καταυλισµός, η κοινωνική αναπαραγωγή στηριζόταν σε µια 
αντίληψη συνεταιριστικής ελευθερίας χωρίς θεσµική υποχρεωτικότητα. Το σύνολο 
του καταυλισµού αποτελούσε το περιβάλλον ανατροφής των νεαρών µελών του. 
∆ηλαδή ο πατέρας ή η µητέρα ή και οι δύο µπορούσαν να εγκαταλείψουν τον 
καταυλισµό χωρίς αυτό να επηρεάσει τη φροντίδα των κατοίκων του καταυλισµού 
που θα παρείχε στους απογόνους τους.  

  Στις ταξικές κοινωνίες τα πράγµατα είχαν ως εξής: Στις δουλοκτητικές κοινωνίες η 
αναπαραγωγή των δούλων εργατών γινόταν µε αρπαγές και αιχµαλωσίες ή αγορές 
µελών από άλλες αποµονωνοµένες κοινωνίες µε βάση της ανάγκες παραγωγής. Οι 
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κυρίαρχοι είχαν το δικό τους τρόπο αναπαραγωγής.  «Στο σύστηµα δουλοπαροικίας, η 
αναπαραγωγή συντελείται εντελώς στο εσωτερικό των δυο τάξεων, των αριστοκρατών 
και των δουλοπαροίκων, χωρίς να υπάρχουν ανταλλαγές µεταξύ τους. Τα γενετικά 
περιβάλλοντα της µιας και της άλλης αντιστοιχούν σε γαµικά σύνολα περιορισµένα και 
γενικά κλειστά µεταξύ τους. Αλλά ενώ οι δουλοπάροικοι τείνουν να αναπαράγονται 
µέσα στο ίδιο τιµάριο, µια και από αυτό εξαρτώνται, η τάξη των αριστοκρατών 
συνάπτει γάµους µεταξύ διαφόρων τιµαρίων. Η ταξική ενδογαµία είναι πολύ έντονη, 
γιατί η χειρωνακτική εργασία είναι που χαρακτηρίζει την τάξη των χωρικών και που 
αποτελεί δικό τους και µόνο καθήκον, µια και δεν οδηγεί σε κανένα από τα πολιτικά 
λειτουργήµατα που ανήκουν αποκλειστικά στους αριστοκράτες.» 

   Στο καπιταλισµό η κοινωνική αναπαραγωγή παίρνει άλλα χαρακτηριστικά. «Το 
καπιταλιστικό σύστηµα κοινωνικής αναπαραγωγής επιτρέπει την αποδέσµευση τόσο της 
παραγωγικότητας όσο και της δηµογραφίας µε πρωτότυπο τρόπο σε σχέση µε τη 
δουλοπαροικία και όλα τα άλλα συστήµατα κοινωνικής αναπαραγωγής. Στην 
καπιταλιστική κοινωνία, η κοινωνική αναπαραγωγή ελέγχεται σε µεγάλο βαθµό από την 
άρχουσα τάξη. Η οικονοµική υπεροχή της µισθωτής εργασίας απέναντι στη δουλεία και 
τη δουλοπαροικία οφείλεται στο ότι επιτρέπει τη µείωση του κόστους της εργατικής 
δύναµης, µε την αµοιβή του εργαζόµενου µόνο κατά την πραγµατική διάρκεια της 
εκτελούµενης εργασίας».  

  Για να εξειδικεύσει σε ότι αφορά την αναπαραγωγή και την  εκπαίδευση των 
σύγχρονων κοινωνιών.  «Στο οικογενειακό περιβάλλον ωρίµασης που συµβάλλει 
κυρίως στη σωµατική ανάπτυξη των παιδιών, το καπιταλιστικό κράτος προσθέτει 
εκπαιδευτικούς θεσµούς κυµαινόµενης εµβέλειας ανάλογα µε τον απαιτούµενο βαθµό 
εξειδίκευσης. Μια επιλεκτική παιδεία συµβάλλει στην αναπαραγωγή του προλεταριάτου 
προσαρµόζοντάς το όσο περισσότερο γίνεται στο τεχνικό επίπεδο της στιγµής…Ας 
προσθέσουµε πως η αναπαραγωγή της κεφαλαιοκρατικής αστικής τάξης εξαρτάται 
επίσης, στο σύνολό της, από κοινωνικά σώµατα τα οποία «εκκρίνει» η ίδια και που 
στρατολογεί κυρίως από άλλες τάξεις για να τα χρησιµοποιήσει σε λειτουργίες 
στελέχωσης, καταστολής, διαχείρισης, που δεν µπορεί να τις εκπληρώσει η ίδια, είτε 
γιατί τις θεωρεί υποτιµητικές είτε γιατί δεν διαθέτει αρκετούς ανθρώπους για να τις 
αναλάβουν: στη διαχείριση, την αστυνοµία, τον επαγγελµατικό στρατό, την τεχνική 
στελέχωση, κτλ. Η στρατολόγηση αυτή γίνεται επιλεκτικά µέσα από τους εκπαιδευτικούς 
θεσµούς, το κράτος και τις επιχειρήσεις… ». Μελανσώ (1983: 45) 

     Η αναπαραγωγή της κυρίαρχης αστικής τάξης στους καπιταλιστικούς κοινωνικούς 
σχηµατισµούς γίνεται µε τρεις διαφορετικούς τρόπους αντίστοιχους τριών 
περιορισµών. «Ο ένας, ο πιο «αστικός», αποτελεί κληρονοµιά των οικογενειακών 
µορφών αναπαραγωγής που προσαρµόζονται διαδοχικά στην εµπορική, στην κτηµα-
τική, στη βιοµηχανική και στη χρηµατιστική ιδιοκτησία. Στον οικογενειακό αυτό 
καπιταλισµό, η στρατολόγηση πραγµατοποιείται κατά συγγενικό τρόπο µε τη 
µεταβίβαση του κεφαλαίου υπό µορφή οικογενειακής περιουσίας, δηλαδή µε την 
κληρονοµιά, τη δωρεά, την προίκα… Με το γάµο και την τεκνογονία, που αποτελούν τα 
θεσµικά µέσα αυτής της µεταβίβασης, οι µη συγγενείς εξ αίµατος ή αγχιστείας 
αποκλείονται από την ιδιοκτησία αυτού του κεφαλαίου». Μπορούµε βάσιµα να 
υποστηρίξουµε ότι αυτός ο τύπος αναπαραγωγής κυριαρχούσε στα αγροτικά 
στρώµατα της Κρήτης την εξεταζόµενη περίοδο. 

  « Ένας άλλος τρόπος στρατολόγησης, πιο ανοικτός, προέρχεται από την ανάπτυξη του 
καπιταλισµού σύµφωνα µε τους νόµους του ανταγωνισµού. Λειτουργεί µόνο από τη 
συνεχή ίδρυση καινούργιων επιχειρήσεων µε την πρωτοβουλία ατόµων που µπορεί να 
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προέρχονται από όλες τις τάξεις. Μολονότι η εδραιωµένη αστική τάξη έχει την τάση να 
αποκρούει τη σύναψη σχέσεων µε τους παρείσακτους αυτούς στο γαµιαίο και κοινωνικό 
επίπεδο, οι ίδιοι της οι οικονοµικοί θεσµοί εξυπηρετούν την άνοδό τους µε το δανεισµό 
χρηµάτων και κεφαλαίων.» ∆εν υπήρχε µαζικά στην οικονοµία της Κρήτης µια τέτοια 
τάση, καθώς από τα οικονοµικά στοιχεία της περιόδου η επιχειρηµατική ανάπτυξη 
είναι ισχνή.   

    « Ένας τρίτος τρόπος στρατολόγησης γίνεται τέλος µε την πρόκριση των «επίλεκτων» 
(élites). Αυτός είναι κυρίως ο τρόπος αναπαραγωγής που χρησιµοποιεί η τάξη των 
κεφαλαιοκρατών. Λειτουργεί ιδίως µέσα στις ανώνυµες εταιρείες των οποίων τα 
διοικητικά συµβούλια ανανεώνονται µε επιλεκτική εκλογή και ανάδειξη των καλύτερων 
διαχειριστών. ∆εν απαιτεί παρά µια µερική σύµπτωση ιδιοκτησίας κεφαλαίου και 
διαχείρισης. Η κεφαλαιοκρατική αυτή τάξη τείνει µε τη σειρά της να αστοποιηθεί από 
τη στιγµή που αρχίζει, ως ιδιοκτήτρια των µέσων παραγωγής, να τα µεταδίδει κλη-
ρονοµικά».Θα λέγαµε λοιπόν ότι στο κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής οι έµµεσοι 
τρόποι αναπαραγωγής είναι κυρίαρχοι και οι µηχανισµοί υποβοήθησης όπως αυτός 
της εκπαίδευσης σηµαντικοί. Αυτή η οπτική µας επιτρέπει να καταλάβουµε και να 
ερµηνεύσουµε την αναπαραγωγή της εξεταζόµενης περιόδου. 

  Για τους Μπουρντιέ και Πασερόν (2014) η εκπαίδευση συµµετέχει στην 
αναπαραγωγή των κοινωνικών δοµών και των κοινωνικών σχέσεων. Αυτό το κάνει 
νοµιµοποιώντας τις υπαρκτές κοινωνικές ανισότητες. Ο µηχανισµός των εξετάσεων 
είναι ένας τρόπος, και το «πολιτιστικό κεφάλαιο» καθενός µαθητή στη 
πραγµατικότητα εντείνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Ο Χολ (2003), αντίθετα, 
επισηµαίνει ότι η εκπαίδευση δεν επιτελεί µια συνειδητή λειτουργία υπέρ κάποιων 
κοινωνικών στρωµάτων ή τάξεων. Ότι συµβαίνει στη δοµή του εκπαιδευτικού 
συστήµατος είναι αντανάκλαση αυτού που συµβαίνει στην κοινωνική δοµή. Σε τελική 
ανάλυση η δοµή της οικονοµίας που είναι κυρίαρχη στον καπιταλισµό, επηρεάζει και 
την εκπαιδευτική δοµή.   

  Σε άρθρο της εφηµερίδας Ηράκλειον  της 15 Σεπτεµβρίου 1894 σηµειώνεται η 
οικτρή κατάσταση, «ελλείψει πόρων» η οποία εκτός των άλλων έχει οδηγήσει σε 
µείωση και ελλειµµατική µισθοδοσία των δασκάλων. Γράφει για τους δασκάλους ότι, 
«είνε νεανίσκοι φοιτήσαντες επί εν ή δύο έτη εις τι των παρ’ηµίν γυµνασίων… 
ασπάζονται προσωρινώς το επάγγελµα του διδασκάλου…έτοιµοι να εγκαταλίπωσιν 
αυτό… οι τοιούτοι ουδεµίαν αισθάνονται ευχαρίστησιν εκ του προσωρινού αυτών 
έργου… » Στα Ελληνικά σχολεία όχι ότι είναι η κατάσταση καλύτερη Από τα 16 που 
όριζε ο νόµος του 1881 λειτουργούν τα 10. « πολλοί εκ των διοριζοµένων εις τα 
Ελληνικά σχολεία είνε φοιτηταί της νοµικής ή της ιατρικής ένεκα οικονοµικών 
δυσχερειών διακόπτοντες τας σπουδάς των..» Αλλά συγκρινόµενα µε τα ∆ηµοτικά 
είναι καλύτερα αφού οι Τµηµατικές Εφορείες «φέρονται προς τα γυµνάσια ως 
µητέρες, προς δε τα δηµοτ. Σχολεία ως µητρυιαί.»  
    Η εστιασµένη στην εθνική συνέχεια –αναγκαία ίσως για την εθνική ρητορική της 
εποχής που κατέληγε σε προγονοπληξία- διάρθρωση των µαθηµάτων έκανε αυτό που 
µπορούσε. Ένα µικρό ποσοστό µαθητών έφτανε στο τέλος της µέσης εκπαίδευσης. Η 
παραγωγική διάρθρωση της οικονοµίας της Κρήτης φαίνεται ότι, δεν χρειαζόταν 
εξειδικευµένα τεχνικο-επιστηµονικά στελέχη.  Ο ευρύς πρωτογενής τοµέας 
στηρίζεται στην οικογενειακή εργασία. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής 
ιδιωκαταναλόνονταν. Σιτηρά κυρίως, για τα οποία η παραγωγή ήταν ελλειµµατική, 
εισάγονταν. Εξαγώγιµα προϊόντα ήταν το λάδι, το κρασί και ανεπεξέργαστοι καρποί.  
Η βιοµηχανία ήταν στα σπάργανα και µικρής κλίµακας. Η επαγγελµατική µαθητεία 
γίνεται εντός της ευρείας οικογένειας ή της αγροτικής κοινότητας. Η µαθητεία των 
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βιοτεχνών γινόταν στα εργαστήρια. Οι µορφωµένοι ήταν προορισµένοι να  
στελεχώσουν τη κρατική διοίκηση ή να  ασκήσουν τα ελευθέρια επιστηµονικά 
επαγγέλµατα του γιατρού, και του δικηγόρου ή του δικαστή. Η µικρή αστική τάξη της 
εποχής  αντλούσε εισοδήµατα από τη γαιοπρόσοδο και το εµπόριο ή από  
επιστηµονικές υπηρεσίες.(νοµικά, ιατρικά κτλ). Μια σειρά δραστηριότητες, όπως οι 
µεταφορές για παράδειγµα, ασκούνταν από εταιρείες Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές. Οι 
προστάτιδες δυνάµες, µαζί µε την πολιτική και στρατιωτική προστασία τις οποίες 
παρείχαν έβλεπαν τη Κρήτη, ως οικονοµικό χώρο προς διείσδυση. 
   Το 1904 πραγµατοποιείται στη Αθήνα το «Πρώτο Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
Συνέδριο». Πρώτο θέµα του, στο τµήµα της στοιχειώδους εκπαίδευσης, η διάδοσή 
της και ο περιορισµός της διαρροής. Ποιοι διέρρεαν; Γόνοι αγροτικών και 
προλεταριακών στρωµάτων, οι οποίοι όπως ήταν προορισµένοι να ενταχθούν στην 
αγροτική ή βιοτεχνική παραγωγή, δεν είχαν ανάγκη, κατά τη γνώµη των οικογενειών 
τους, της σχολικής εκπαίδευσης και για δύο επιπρόσθετους λόγους: Η γλώσσα της 
εκπαίδευσης ήταν ανοίκεια και στριφνή και η εκπαιδευτική αγωγή συχνά ερχόταν σε 
αντίθεση µε την οικογενειακή αγωγή. Στη Κρητική Πολιτεία δεν υπήρχε ακόµα η 
εµπειρία της στράτευσης στον εθνικό στρατό. Αυτό σήµαινε πρόσθετες δυσκολίες 
συµµόρφωσης στους καταναγκασµούς, που η έστω υπό αναίρεση, εθνική 
συγκρότηση απαιτούσε. Η Εκπαίδευση µαζί µε τη συλλογή των φόρων , ήταν στην 
εξεταζόµενη περίοδο οι µαζικότερες διαδικασίες ένταξης του πληθυσµού στην εθνική 
πολιτειακή οργάνωση. 
    Στο 391 νόµο του 1901 είχε καταβληθεί προσπάθεια να ρυθµιστούν όλα τα 
εκπαιδευτικά θέµατα. Με τα άρθρα 186,187, 188, 189, 190 γινόταν προσπάθεια 
εξαναγκασµού φοίτησης στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, όσων δεν το είχαν πράξει και 
ήταν µέχρι 21 ετών. Για το λόγο αυτό ο νόµος ίδρυε νυχτερινές σχολές στα Χανιά , 
Ρέθυµνο και Ηράκλειο, ώστε να δώσει δεύτερη ευκαιρία φοίτησης σε όσους ήταν 
αναλφάβητοι. Η ευκαιρία αυτή θα αφορούσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση καθώς εκεί, 
όπως είδαµε σε άλλα κεφάλαια, εστιαζόταν η προσπάθεια µαζικής ένταξης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.. Οι διαµάχες της περιόδου για τη χρονική διάρκεια των 
εκπαιδευτικών βαθµίδων, τη διαίρεση και το περιεχόµενο τους, αντανακλούν 
διαφορετικές επιδιώξεις µερίδων των κυρίαρχων κοινωνικών στρωµάτων. Οι 
επιδιώξεις αυτές σε πολιτικό επίπεδο πήραν κυρίως τη µορφή δύο πολιτικών 
παρατάξεων. «Καραβανάδες και Ξυπόλητοι»,  µε συµµαχίες επιδίωξαν την επιβολή 
των ιδιαίτερων συµφερόντων τους. 
  Η κοινωνική αναπαραγωγή έµενε σχετικά ανεπηρέαστη ως προς τη δοµή της, αλλά 
η εκπαίδευση επιχειρούσε να επηρεάσει ποιοτικά  τη κοινωνική, ηθική, εθνική, 
θρησκευτική  συνείδηση των µαθητών µελλοντικών πολιτών. Ας θυµηθούµε ότι µόλις 
το 1881 επιτρέπεται η έκδοση ελληνόφωνων εφηµερίδων και περιοδικών και 
εποµένως η µαζική διακίνηση, ευθέως, των πολιτικών ιδεών. Το προϊόν του 
επαναστατικού  εργαλείου της τυπογραφίας, για να είναι αποτελεσµατικό έπρεπε να 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί από ανθρώπους γνώστες της ανάγνωσης της ελληνικής 
γλώσσας. Εποµένως ο αλφαβητισµός, η εγγραµµατοσύνη, γινόταν ιδιότητες 
απαραίτητες στη δηµιουργία του πολίτη, του πατριώτη και του συµµέτοχου στις 
κοινωνικές διεργασίες. Ο αλφαβητισµός χαίρει, για τους λόγους αυτούς, µεγάλης 
εκτίµησης και αποδοχής. Η πρωτοβάθµια εκπαίδευση προορίζεται να καλύψει  την 
εκµάθηση των βασικών γραµµάτων. Ο εθνικός σχεδιασµός, όπως θα αναλύσουµε 
παρακάτω χρησιµοποιεί για  την εκπαίδευση το καθαρεύον γλωσσικό ιδίωµα,  το 
οποίο χρησιµοποιείται ή τείνει να χρησιµοποιείται και σε όλο το γραπτό δηµόσιο 
λόγο, εξοβελίζοντας τα τοπικά γλωσσικά ιδιώµατα, αλλά και το δηµώδη ή απλό 
καθαρευουσιάνικο τρόπο γλώσσας. Ταυτόχρονα βέβαια αυτός ο σχεδιασµός, 
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προσκρούει σε πραγµατικές δυσκολίες  που έχουν να κάνουν µε τις φτωχές και 
καταναγκαστικές εκπαιδευτικές συνθήκες, αλλά κυρίως στη διδακτική ανεπάρκεια 
των δασκάλων και τη δυσκολία στην εκµάθηση της γλώσσας, η οποία απέχει από τη 
γλώσσα που χρησιµοποιείται στη καθηµερινότητα. Μια ακόµα δυσκολία 
δηµιουργείται από τη πολιτισµικά νέα διάσταση της µαζικής εκπαίδευσης, που 
απαιτεί να έχει το πρώτο λόγο στη κοινωνικοποίση των παιδιών, στην ηθική και 
πολιτική διαπαιδαγώγισή τους, στην συµµόρφωση τους µε την ιδεολογία του 
σχολείου που αντανακλούσε την ιδεολογία της ελληνικής αστικής τάξης κυρίως. 
Καινοφανής ήταν, σε ένα βαθµό, η απόσπαση των αγοριών από τις οικογενειακές 
σχέσεις παραγωγής. Γι’ αυτό και η άρνηση φοίτησης  µαζί µε τη σχολική διαρροή 
είναι φθίνουσα µέν αλλά σε µεγάλα ποσοστά.  
  Η εισαγωγή των κοριτσιών στην εκπαίδευση βράδυνε για δύο λόγους. ∆εν είχαν 
κύριο ρόλο στη παραγωγή αλλά ρόλο αναπαραγωγής της οικογένειας αφενός και 
αφετέρου η σεµνότυφη ηθική και η µικρή ηλικία δέσµευσης µε γάµο, καθιστούσαν το 
σχολείο, χώρο επικίνδυνο για την «ηθική» τους. Το θέµα αυτό αντιµετωπίστηκε στην 
εξέλιξή του, µε τη δηµιουργία τάξεων κοριτσιών ή παρθεναγωγείων ή µε την 
άµβλυνση της αντίληψης για το συγχρωτισµό αγοριών και κοριτσιών µέχρι την 
ηλικία των δέκα χρόνων, όπου τελείωνε το δηµοτικό.  
 
 
 
 
 
 
 
  Ε 4    Η σηµασία της γλώσσας στην εκπαίδευση. Εργαλείο µάθησης ή 
κοινωνικού συµβολισµού ; 
 
 

   Όπως ξέρουµε η επίσηµη γλώσσα  που υιοθετείται στην εκπαίδευση του Ελληνικού 
Βασιλείου, αλλά και των ελληνόφωνων ή µε ελληνική συνείδηση πληθυσµών της 
Οθωµανικής αυτοκρατορίας, είναι η καθαρεύουσα µορφή της νέας ελληνικής. Η 
Καθαρεύουσα είναι η «λόγια» µορφή της Ελληνικής γλώσσας η οποία προτάθηκε τον 
18ο αιώνα και χρησιµοποιήθηκε εκτεταµένα στο γραπτό λόγο. Η επικράτηση της 
έγινε µετά από µια περίοδο σύγκρουσης. Από τη µια το Πατριαρχείο και οι 
Φαναριώτες που χρησιµοποιούσαν µια αρχαϊζουσα  γλώσσα κοντινή σε αυτήν των 
Ευαγγελίων και από την άλλοι αστοί διανοούµενοι, οι οποίοι επιχειρηµατολογούσαν 
υπέρ  µιας απλοποιηµένης γλώσσας που θα συνέβαλλε στην ενοποίηση της 
ανερχόµενης  ελληνικής αστικής τάξης. Επιπλέον θα µπορούσε να εκφράσει τη 
επιστηµονική σκέψη και να δώσει γλωσσική οµοιογένεια στο διασκορπισµένο 
ελληνόφωνο κόσµο. Η ανεξαρτησία σήµανε το τέλος αυτής της διαµάχης. Η 
δηµιουργία του ελληνικού κράτους έδωσε το κεντρικό θεσµό επιβολής αυτής της 
γλώσσας. Από τη στιγµή αυτή το πρόβληµα της γλώσσας που για τα τριάντα 
προηγούµενα χρόνια υπήρχε λύθηκε. Η λύση του σήµαινε παύση της αντιπαράθεσης 
ανάµεσα στην εκκλησία και την αστική τάξη όχι µόνο για τη γλώσσα αλλά και για 
την ηγεµονία στην επιδιωκόµενη εθνική  συγκρότηση. Ο κοινωνικός ανταγωνισµός 
µεταξύ τους που εκδηλωνόταν στη γλώσσα, σταµάτησε όταν οι αρχαιολάτρες 
µοιράστηκαν µε τους φωτισµένους αστούς, το κυρίαρχο ιδεολογικό ρόλο. Θα 
εµφανιστεί µισόν αιώνα αργότερα, δηλαδή στη χρονική περίοδο που εξετάζουµε. Η  
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καθαρεύουσα, κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα στην Ελλάδα, χρησιµοποιήθηκε στη 
διοίκηση, στην εκπαίδευση και στο δηµόσιο λόγο. Σε αυτήν τη γλώσσα ήταν 
τυπωµένα τα βιβλία που χρησιµοποιούνταν και από ελληνόφωνους πληθυσµούς εκτός 
ελληνικού κράτους.  

   Τη µορφή αυτή της  γλώσσας, πρότεινε ο Αδαµάντιος Κοραής (1748-1834), 
σηµαντικός λόγιος της προεπαναστατικής περιόδου, επηρεασµένος από τις ιδέες του 
διαφωτισµού. Σκοπός του ήταν να «καθαριστεί» η ελληνική γλώσσα από τις ξένες 
επιδράσεις, τις οποίες είχε δεχτεί κατά τη µακρά παραµονή µη ελληνικών γλωσσικών 
εθνοτικών οµάδων στον υπό διαµόρφωση ελληνικό χώρο. Ο ίδιος πίστευε ότι η 
εθνική συγκρότηση θα διευκολυνόταν από την εκπαίδευση, αφού θα αποτελούσε τη 
γέφυρα ανάµεσα στην αρχαία και τη νέα Ελλάδα. Μέσω ενός εκτεταµένου 
προγράµµατος εκδόσεων της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας, επιθυµούσε τη µείωση 
της επιρροής των περιόδων ελληνιστικής, ρωµαϊκής και βυζαντινής ιστορίας και 
µεγιστοποίηση της αρχαίας κλασικής Ελλάδας. Ήταν ό ίδιος εισηγητής των όρων 
Έλληνας, Ελλάς που είχαν πάψει να χρησιµοποιούνται από τη ρωµαϊκή εποχή.  

  Στα ύστερα ρωµαϊκά χρόνια Έλλην σήµαινε ειδωλολάτρης και ήταν αντώνυµο του 
Χριστιανός. Από τότε και µετά οι όροι Ρωµανία, Ρωµιοσύνη, Ρωµιός προσδιόριζαν  
τους πληθυσµούς µε αναφορές στην αρχαία Ελλάδα. Εξαίρεση υπήρξε κατά τα 
ύστερα Βυζαντινά χρόνια όπου οι όροι Ελλάς, Έλλην, ελληνικός έγιναν δηµοφιλείς. 
Η « Αναγέννηση των Παλαιολόγων» χρησιµοποίησε αυτούς τους όρους σε µια 
προσπάθεια  επανασύνδεσης µε την κλασική Ελλάδα. Ο Κοραής πίστευε ότι η 
εκπαίδευση είχε τη δύναµη να σµιλεύσει µια νέα ελληνική συνείδηση. « Αυξήσατε , ώ 
φιλόµουσοι της Ελλάδος, την προθυµίαν του να φωτίσετε την πατρίδα και να 
ανακαλέσετε πάλιν εις αυτήν την αρχαίαν των ηµετέρων προγόνων δόξαν. Ενθυµήθητε 
ότι είσθε Οµήρων, Αριστοτελών, Πλατώνων, ∆ηµοσθένων, Θουκυδίδων, Σοφοκλέων 
και µυρίων άλλων τοιούτων ανδρών απόγονοι…».Η γλώσσα είχε καίρια θέση στο 
πρόγραµµα του, αφού παρά την εξέλιξη της συνιστουσε « …µακράν τον 
σηµαντικότερο πολιτιστικό δεσµό µεταξύ της κλασικής και της σύγχρονης Ελλάδας…». 
Εισηγήθηκε, λοιπόν ένα νέο γλωσσικό τύπο, για να συνδυάσει το πλούτο της αρχαίας 
µε τη ζωντάνια της νέας γλώσσας. Την προϋπέθετε «καθαρή» από όλα τα ξένα 
γλωσσικά στοιχεία και επιδράσεις. 

   Η καθαρεύουσα έχει πολλά στοιχεία από την αρχαία ελληνική γλώσσα και αποτελεί 
ένα ενδιάµεσο, αλλά γραµµατικά αλλότριο κρίκο, µε την ελληνική δηµοτική γλώσσα 
της εποχής, που έχει πολλές εκφάνσεις και πλάθεται στα αστικά κέντρα, της 
Κωνσταντινούπολης συµπεριλαµβανοµένης. Στην καθαρεύουσα χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά το πολυτονικό σύστηµα.  Στη πραγµατικότητα δεν ήταν µια γλώσσα 
που µιλιόταν σε µια από τις απελευθερωµένες περιοχές, ούτε από ένα µεγάλο µέρος 
λαού. Προέκυψε µετά από διεργασίες στους κόλπους των Ελλήνων διαφωτιστών. Ο 
Κοραής είναι εκείνος που θα την επεξεργαστεί καλύτερα, και θα καταστήσει την 
υβριδικότητά της  αναγκαία για την εθνική απελευθέρωση, ολοκλήρωση και 
οµογενοποίηση. Πέραν των τοπικών ιδιωµατισµών, ντοπιολαλιών, ιδιαίτερων 
παραδόσεων προφορικού και γραπτού λόγου θα σταθεί ενοποιητικός παράγοντας, µε 
την ελληνική αρχαιότητα που αποτέλεσε το φαντασιακό υπόβαθρο του ελληνικού 
έθνους, αλλά όχι µόνο.  

  Στη διάρκεια του 19ου αιώνα συνάντησε αντιδράσεις. Ένα από τα σοβαρότερα 
επιχειρήµατα αντίστασης στον καθαρευουσιανισµό- λογιοτατισµό ακολουθεί. 
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«…Επειδή ο σκοπός του λογιωτατισµού, όταν λέγη ότι θέλει την ανάστασιν της αρχαίας 
ελληνικής δεν είναι ειλικρινής, γνωρίζων καλύτερα παντός άλλου ότι τούτο  είναι 
αδύνατον΄ αλλά κυρίως θέλει την ταπείνωσιν του έθνους του ζώντος, δια να το κυβερνά 
µε τη γραµµατικήν…Το έθνος είναι χαµένον αν δεν καταβληθή γλήγορα ο 
λογιωτατισµός και µε αυτόν ο ευρωπαϊκός πιθηκισµός…Ανάγκη λοιπόν,… να 
επιµεληθώµεν την καθοµιλουµένην αληθώς… Τούτο δε δεν κατορθούται, αν δεν 
περιορισθή εις τα στοιχειώδη σχολεία η διδασκαλία της ελληνικής και της λατινικής…» 
∆ηµαράς (1983: 141-142).Τα Ευαγγελικά υπήρξαν βίαιες συγκρούσεις, µε αφορµή τη 
δηµοσίευση µεταφρασµένου στη δηµοτική, κειµένου του Ευαγγελίου, σε εφηµερίδα 
το 1901.   

  Φαίνεται πως η γλώσσα έκανε τη δική της διάκριση. ∆εν ήταν η λειτουργικότητά 
της το µείζον, για τους οπαδούς και εισηγητές της. Γινόταν ταξικό σύµβολο. Οι από 
εδώ και οι από εκεί. Η καθαρευουσιάνικη οµιλία προσδιόριζε, µαζί µε το ντύσιµο, τη 
κοινωνική θέση. Οι χρήστες της καθαρεύουσας επιβεβαίωναν την ανώτερη κοινωνική 
τους θέση ή τη ρήξη µε τη προηγούµενη κοινωνική τους θέση. Ο δρόµος και στις δύο 
περιπτώσεις περνούσε µέσα από την εκπαίδευση.Το νέο ελληνικό κράτος, ενταφίασε 
ευλαβικά το φιλελευθερισµό, την επαύριον της ανεξαρτησίας. Η Βαυαρική διοίκηση 
συλλειτούργησε, µε ένα πολιτικό προσωπικό που χρειαζόταν ένα πειθήνιο και ταξικά 
υποτακτικό γραφειοκρατικό στρώµα. Τα λοφία αυτού του προσωπικού ήταν 
προνόµια και µια γλώσσα «υγειονοµική ζώνη» έναντι επιδράσεων. Η καθαρεύουσα 
ήταν η γλώσσα του κράτους, του δηµόσιου λόγου και της ταξικής ανωτερότητας. ∆εν 
κατέκτησε το εµπόριο, το καθηµερινό λόγο, δεν εξυπηρέτησε τις συνήθεις ανάγκες. 
Έγινε το κοινωνικό κεφάλαιο, ενός µικροαστικού στρώµατος σύµµαχου της µεγάλης 
αστικής διευθύνουσας και έχουσας το πλούτο ελίτ, από τα µισά του 19ου αιώνα και 
µετά. 

   Λειτούργησε µέχρι να φανεί ότι, λειτουργούσε ως εµπόδιο στους «αλύτρωτους» 
ελληνικούς πληθυσµούς και στις αλυτρωτικές επιδιώξεις. Η καθαρεύουσα τους 
εµπόδιζε να µιλάνε ελληνικά, και κατέφευγαν στα βουλγάρικα ή τούρκικα στην 
Μακεδονία και Θράκη. Γι’ αυτό σηµειώθηκε το παράδοξο εθνικιστές διανοούµενοι, 
όπως ο Ίων ∆ραγούµης, να συνιδρύσουν τον Εκπαιδευτικό Όµιλο, το 1910, ο οποίος 
είχε µια σαφή  µεταρρυθµιστική στόχευση, µε την καθιέρωση   της δηµοτικής 
γλώσσας στις πρώτες επιδιώξεις. 

  Στη Κρήτη η πρώτη συλλογική εκδήλωση δηµοτικιστών παίρνει τη µορφή 
συλλόγου και αναφέρεται το 1908, µε επιστολή τους, στο περιοδικό Νουµάς. Έχει το 
όνοµα Σολωµός και διαλύεται έπειτα από άσκηση πίεσης, µετά από µια διάλεξη του 
προέδρου του, Χρηστουλάκη Χ., το 1909. Η πίεση που ασκήθηκε, είχε τα τυπικά 
χαρακτηριστικά ανάλογων, που είχαν παρουσιαστεί στον ελλαδικό χώρο. 
Κινητοποίηση των µαθητών µε παρότρυνση του Γυµνασιάρχη εναντίον του 
συλλόγου, ανάµειξη της εκκλησίας, παρότρυνση για λήψη µέτρων εναντίον των 
δηµοσίων υπαλλήλων που δεν χρησιµοποιούσαν την καθαρεύουσα. Παρά την 
δηµόσια άρνηση του Κωνσταντίνου Μάνου ότι, είχε ανάµειξη στο «Σολωµό», ο 
µεταφραστής της Αντιγόνης του Σοφοκλή στη δηµοτική και µέλος της 
Επαναστατικής Τριανδρίας του Θερίσου, έδωσε µάχη το 1911 στη Β΄ Αναθεωρητική 
Βουλή εναντίον της συνταγµατικής καθιέρωσης της καθαρεύουσας. Με το ίδιο όνοµα 
και µε ενεργή ανάµειξη του Ν. Καζαντζάκη δηµιουργήθηκε ο Σύλλογος 
∆ηµοτικιστών Ηρακλείου Κρήτης, το 1910. Μάλιστα τη διακήρυξη του συλλόγου 
χαιρέτησε από τις στήλες του Νουµά, ο Κ. Παλαµάς. Στη διακήρυξή τους εκθέτουν « 
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για ποια συµφέροντα εθνικά και για ποιες ανάγκες κοινωνικές και για ποιο σκοπό, 
πρέπει η γλώσσα που γράφοµε να στηριχτεί απάνω στη γλώσσα που µιλάµε». Για την 
καθαρεύουσα παρατηρούσαν ότι, «… κατορθώνει να διασπά την εθνική µας 
ενότητα…» 

   Το 1910 διεξάγεται δηµόσιος διάλογος µεταξύ των καθαρευουσιάνων για την 
απλοποίηση της γλώσσας, στη Κρήτη. Ο Κ. Παπασωτηρίου, πρόεδρος της Ένωσης 
Ελλήνων ∆ηµοδιδασκάλων, στο περιοδικό Σάλπιγγα είχε δηµόσια ταχθεί υπέρ της 
απλοποίησης του τονισµού και της αφαίρεσης και άλλων κεφαλαίων από τη 
διδασκόµενη γραµµατική. Το συνδικαλιστικό περιοδικό των Κρητών δασκάλων 
διαµαρτυρόταν για την  «σχεδόν αρχαΐζουσαν» των σχολικών εγχειριδίων. Στη 
δεκάωρη βδοµαδιάτικη διδασκαλεία των Ελληνικών ( διδασκαλία της καθαρεύουσας) 
οι δάσκαλοι,έπρεπε να προσθέτουν ώρες  από τις Ιστορία, Γεωγραφία, Φυτολογία, 
Ζωολογία, προς επεξήγηση όρων και αγνώστων λέξεων. Υποστήριζαν την ανάγκη 
µιας απλοποίησης.107   

  Την  άποψη αυτή υπερασπιζόταν και ο δάσκαλος Μαροθόδωρος υποστηρίζοντας 
ότι, ο τονισµός δεν επηρεάζει την απαγγελία και γραφή των λέξεων. Η απλοποίηση, 
ακολουθούµενη και από άλλες απλοποιήσεις, θα φέρει ωφέλεια σχολική, κοινωνική 
και εθνική.108 Στη ίδια κοίτη, ο δάσκαλος Λουκάκης παραθέτει την απόφαση του 
Βελγικού διδασκαλικού συλλόγου για την απλοποίηση της ορθογραφίας της γαλλικής 
γλώσσας.109 Αντίθετα ο δάσκαλος Γεωργουσάκης θεωρεί ότι, η γλώσσα ενός λαού 
τον συνδέει µε την προγονική καταγωγή του. Θυµίζει τον αγώνα του «εθνικού 
φρουρού» Πατριαρχείου, να διασώσει τη γλώσσα των αλύτρωτων αδελφών. Την 
απλοποίηση του τονισµού θεωρεί «καίριον τραύµα κατά της γλώσσης». ∆εν θα 
µπορούν οι αλύτρωτοι να διαβάζουν τις εφηµερίδες της ελεύθερης Ελλάδας λέει και 
θα πληγεί επιπλέον η ανώτερη ανάπτυξη του λαού ! Συνδέει δε την πρόταση 
απλοποίησης µε την πρόταση κατάργησης των Ελληνικών και τη δηµιουργία δύο 
εξατάξιων και εξαετών εκπαιδευτικών βαθµίδων. Αν καταργηθούν οι τόνοι στην 
(καθαρεύουσα νέα ελληνική) πρέπει να καταργηθούν και στην αρχαία γλώσσα. Γιατί 
πως θα δικαιολογήσει ο καθηγητής του Γυµνασίου την ύπαρξή τους εκεί, αναρωτιέται 
ρητορικά. Τέλος µε ένα άκρως φιλολαϊκό πνεύµα λέει ότι τα τέκνα των 
«πενεστέρων» πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ανώτερη µόρφωση µαθαίνοντας … 
και το τονισµό από το δηµοτικό. Κρούοντας το κώδωνα του κινδύνου, θυµίζει ότι «οι 
ελλοχεύοντες µαλλιαροί» θα θελήσουν στη συνέχεια και άλλες απλοποιήσεις, όπως 
των διφθόγγων αυ, ευ, ηυ, υι κτλ. 110  

  Τα έωλα αυτά επιχειρήµατα, δεν τα χρησιµοποιεί ο Γ. Μιστριώτης, 
γλωσσαµύντορας µε το κύρος του καθηγητή της Φιλοσοφικής σχολής του 
Πανεπιστηµίου της Αθήνας. Σε επιστολή του στο περιοδικό του Παγκρήτιου 
∆ιδασκαλικού Συλλόγου Ασπίς,  όριζε τους δασκάλους πιστούς φύλακες της εθνικής 
γλώσσας από την οποία εξαρτάται, η του γένους ενότητα. Η καλούµενη νεοελληνική 

                                                
107 Ασπίς, έτος Ά, Εν Χανίοις τη 30 Ιουνίου 1910, αριθ.12, σ.4 . 
 
108 Ασπίς, έτος Ά, Εν Χανίοις τη 15  Μαίου  1910, αριθ. 9,σ.6 . 
 
109 Ασπίς, έτος Ά, Εν Χανίοις τη 30 Απριλίου 1910, αριθ.8, σ.2-3. 
 
110 Ασπίς, έτος Ά, Εν Χανίοις τη 30 Μαρτίου 1910, αριθ.6, σ.4 . 
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γραµµατική είναι κακούργα και θα δηµιουργήσει άλλο λαό, τους γράφει.111  Ο Γ. 
Χατζιδάκις καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε καταγωγή από τη Κρήτη, σε 
επιστολή του στην Ασπίδα, λέει ότι σκοπός του γλωσσικού µαθήµατος στο δηµοτικό 
είναι να καθαρίσει από τη γλώσσα των µαθητών τα διαλεκτικά στοιχεία, εάν οι 
µαθητές λαλούν γλωσσικό τύπο που προσεγγίζει την εθνική γλώσσα. Εάν λαλούν 
διάλεκτο, και τέτοια λαλούν οι περισσότεροι, πρέπει να µάθουν την εθνική γλώσσα. 
Το ίδιο συµβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες λέει «και ο παις µανθανει την 
γλώσσαν ταύτην ως ξένην κατά το µάλλον ή ήττον»….112 Κάθε ένας µπορεί να 
καταλάβει, συµπληρώνει, ότι η γνώµη «όλων ανεξαιρέτως των παιδαγωγών» να είναι 
«σεβαστή η µητρική γλώσσα, ακόµα και εάν είναι διάλεκτος» είναι εσφαλµένη. Ο 
Κύπριος θα διδάσκεται τη Κυπριακή διάλεκτο, ο Κρητικός τη Κρητική, ο Μανιάτης 
τη Μανιάτικη…; Πως θα µελετήσει κάποιος στο µέλλον ( εάν έχει διδαχθεί στη 
µητρική γλώσσα) τα «υπ’ άλλων αλλαχού γραφόµενα»; Στη συνέχεια στρεφόµενος 
κατά των ιδρυτών του προτύπου δηµοτικού σχολείου, τους ψέγει γιατί επιθυµούν να 
µάθει το παιδί να σκέπτεται, να γράφει εκθέσεις, ώστε να γίνει άξιος έµπορος, 
τεχνίτης, βιοµήχανος κλπ. Αδιαφορούν όµως, λέει, για τη δηµιουργία αισθήµατος 
εθνικής αλληλεγγύης προς τους οµόφυλους και οµόθρησκους. Ενώ οι αρχαίοι 
νοµοθέτες Λυκούργος και Σόλων « όπως και ο φιλόπατρις και φιλόσοφος Fichte» 
µεριµνούσαν για αυτό. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε δηµοσιεύσεις του, µε 
προτεινόµενες απλοποιήσεις καταλήξεων, τύπων λέξεων και τονισµού. Ας κάνουµε 
τη µικρή υπενθύµιση ότι, ο φιλόσοφος Φίχτε υπήρξε ένας από τους πρωτεργάτες του 
γερµανικού εθνικισµού και ως ιδεαλιστής φιλόσοφος γεφύρωσε τη φιλοσοφία του 
Καντ µε αυτή του Χέγκελ. 

   Οι ιδεολογικές παρεµβάσεις των δύο καθηγητών, δεν ήταν τυχαίες. Αποτελούν την 
επιτοµή των επιχειρηµάτων των εθνικιστών στο θέµα της γλώσσας και στηρίζονται 
σε κάποιες θεµελιώδεις, για αυτούς, αν και µεταβαλλόµενες θέσεις. Το έθνος 
συγκροτείται ως συλλογική οντότητα µε κοινό ιστορικό παρελθόν, κοινή γλώσσα, 
κοινή θρησκεία και κοινό αίµα. Ο Φαλµεράγιερ αρνείτε την αιµατολογική καταγωγή 
και συνέχεια των πληθυσµών που κατοικούσαν τον ελληνικό χώρο, µε τους αρχαίους 
Έλληνες. Ο ελληνικός εθνισµός αλλά και εθνικισµός της εποχής του 19ου αιώνα, δεν 
απαντάει µε όρους φυλής και αίµατος αλλά πολιτισµού και πνεύµατος. Τη σύνδεση 
µε την αρχαιότητα την επιβεβαιώνει η γλώσσα και στη προσπάθεια για µια 
µεγαλύτερη σύνδεση, υιοθετεί αρχαΐζων συντακτικό και αρχαϊζουσα γραµµατική για 
τη διδασκαλία της καθαρεύουσας, καθιστώντας την ολοένα δυσκολότερη και 
δυσνόητη.  
  
    Σε όλη τη περίοδο των ευρωπαϊκών εθνογεννέσεων, αναζητήθηκε µια ιστορική 
µήτρα, πραγµατική ή φαντασιακή ή και τα δύο. Στην περίπτωση της ελληνικής 
εθνικής αφύπνισης, η κλασσική ελληνική  αρχαιότητα επελέγη ως γεννεσιουργός 
µήτρα, παρακάπτοντας την Ελληνιστική, Ρωµαϊκή και Βυζαντινή περίοδο,  οι οποίες 
θεωρήθηκαν ξένες προς την αρχαιότητα. Η προσοχή στη γλώσσα υπήρξε από την 
αρχή καθοριστική. Παράλληλα µε τη διάδοση των διαφωτιστικών ιδεών. Έπρεπε να 
υπάρξει µέριµνα για τη γλώσσα στο µελλοντικό εθνικό κράτος. Συνυπολογίζουµε στο 
συσχετισµό δυνάµεων και την ενεργό παρουσία της εκκλησίας και του Πατριαρχείου, 
που στο πλαίσιο της δικής τους θεώρησης χρησιµοποιούν µια αρχαϊζουσα διάλεκτο, 
παρόµοια της ελληνιστικής των ευαγγελίων. Βασικό τους επιχείρηµα για τη γλώσσα 
                                                
111 Ασπίς, έτος Ά, Εν Χανίοις τη 15 Αυγουστου 1910, αριθ.15, σσ.1-2 . 
 
112 Ασπίς, έτος Ά, Εν Χανίοις τη 30 Ιουνίου 1910, αριθ.12, σσ.2-3 . 
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είναι ότι, καµµιά διαλεκτική µορφή γλώσσας δεν µπορεί να συµβάλλει στην σύνδεση 
µε την αρχαία ελληνική γραµµατεία και να οµογενοποιήσει γλωσσικά τους 
ελληνόφωνους και µε ελληνική εθνική συνείδηση πληθυσµούς της υπό κατάρρευση 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Για τις κατά τόπους διαλεκτικές γλώσσες έχουν την 
άποψη ότι είναι γεµάτες από ξένα γλωσσικά στοιχεία και υποτιµούν την αξία του 
δηµώδη λόγου.  
   Ο Γενικός Επιθεωρητής Κρήτης, Γιάνναρης, επί Κρητικής Πολιτείας,  αναφέρεται 
υποτιµητικά στα έργα της Κρητικής Αναγέννησης και θεωρεί µικρής αξίας, τα έργα 
της  νέας ελληνικής γραµµατείας. Αν και η διαφοροποίηση των απόψεων των δύο 
καθηγητών είναι έκδηλη, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό που ο Μιστριώτης 
αποκλείει, µια µικρή µεταρρύθµιση µε απλοποίηση της γραµµατικής, ο Χατζιδάκις το 
δέχεται αλλά µάχεται ένα παιδαγωγικό τεκµήριο, που σήµερα γνωρίζουµε µε τον όρο 
«προσθετική διγλωσσία».113 ∆εν είναι µικρός, βέβαια ο φόβος του, για υπονόµευση 
της  εθνικής οµοιογένειας. Το γλωσσικό παίζει σηµαντικό ρόλο, καθώς ο ελληνικός 
εθνικισµός δεν απάντησε µε όρους «όµαιµου» στον Φαλµεράγιερ και σε άλλους. Η 
σύνδεση της εθνικής ύπαρξης µε την ιστορία, το πολιτισµό και τις αξίες της 
ελληνικής και ρωµαϊκής αρχαιότητας έκανε τη γλώσσα κρίσιµο παράγοντα στη 
προσπάθεια εθνικής οµογενοποίησης.  
 
  Αντίθετα µε τις αγροτικές κοινωνίες, οι κοινωνίες της νεωτερικότητας, αποδίδουν το 
σπουδαιότερο ρόλο της κοινωνικοποίησης, στο σχολείο παρά στην οικογένεια. Η 
µετάβαση αυτή δεν έγινε αβασάνιστα. Μεταξύ άλλων παρά την υποχρεωτικότητα της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπήρξε εκτεταµένη διαρροή ή άρνηση φοίτησης, κυρίως 
για τα κορίτσια, και στη Κρήτη και αλλού. Ο καθοριστικός ρόλος του σχολείου 
µεγιστοποιήθηκε από νωρίς και δεν είναι τυχαίο ότι οι εθνικιστές διανοούµενοι είναι 
τόσο απόλυτοι. Μιά γλώσσα εθνική, η καθαρεύουσα και ένας δάσκαλος 
εµφορούµενος από εθνικά ιδανικά.Ο Εξαρχόπουλος θέλει το δάσκαλο « κυριώτατον 
φορέα των ιδανικών του Έθνους» και προς αποµάκρυνση, από την εκπαίδευση, 
πρόσωπα «εµφορούµενα αντεθνικών και αντικοινωνικών αρχών» 114 Από τη κριτική 
εκείνων των χρόνων βέβαια γνωρίζουµε ότι οι µαθητές του δηµοτικού στη 
πλειονότητά τους αποφοιτούσαν αγράµµατοι και απαίδευτοι. Γίνεται µια µεγάλη 
συζήτηση επί δύο δεκαετίες για το τι φταίει, αλλά πολλοί λίγοι θέτουν την 
καθαρεύουσα σχολική γλώσσα ως υπαίτια. Αναζητούνται λύσεις µε την 
προσθαφαίρεση χρόνων στη βασική εκπαίδευση. Όταν προοδευτικά και ανήσυχα 
πνεύµατα συνδέουν την απλοποίηση της καθαρεύουσας µε τα πρότυπα εξαετή 
δηµοτικά σχολεία ( Βενιζέλος και άλλοι) τότε οι γλωσσαµύντορες ξεσπαθώνουν. Τη 
µαταίωση της εθνικής ενότητας, µε την απλοποίηση που θα επέφερε το Πρότυπο 
δηµοτικό σχολείο, βλέπει ο Χατζιδάκις σε άλλο σηµείο της επιστολής στην Ασπίδα, 
στην οποία αναφερθήκαµε. 
 

                                                
113 Η Χατζηδάκη  και ο Παπάνης αναφερόµενοι στα φαινόµενα παιδικής διγλωσσίας, λένε ότι η 
διγλωσσία είναι η πλειονότητα  στον κόσµο και ότι η κατάκτηση µίας δεύτερης γλώσσας,  
διευκολύνεται από την ελεύθερη άσκηση της µητρικής και τη θετική στάση του σχολείου.  
 
114 Αναφέρεται αυτή η περίπτωση, ως σηµαίνουσα στην εποχή της, από το ∆αµανάκη Μιχάλη : 
Παιδαγωγικός λόγος και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, στο Χουρδάκης, Α., 
Παπαδογιαννάκης, Ν., Ανδρεαδάκης Ν., Πεδιαδίτης Α.,επιµέλεια , Από τα διδασκαλεία εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών στα διδασκαλεία   µετεκπαίδευσης, (σ. 176) Πρακτικά ηµερίδας.   Ρέθυµνο: 
Πανεπιστήµιο Κρήτης – Σχολή επιστηµών αγωγής 2003 
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   Ο διάλογος και η ένταση των επιχειρηµάτων των γλωσσαµυντόρων στις 
διαβαθµίσεις τους βέβαια, δεν µπορεί να εξηγηθεί µόνο από τη σκοπιά της σηµασίας 
της γλώσσας στην εκπαίδευση, όπως προείπαµε. Ο Τσουκαλάς, υποστηρίζει ότι, η 
εξάπλωση των σχολικών δικτύων όλο το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, 
χρηµατοδοτήθηκε εν πολλοίς από την αστική τάξη της διασποράς.  Ήταν ακµαία, 
µεταπρατική και η επέκταση του σχολικού δικτύου ήταν προϋπόθεση πολιτισµικής 
επιρροής του ελληνισµού. Έφερνε στη συνέχεια  επέκταση των εµπορικών δικτύων 
που ήταν στα χέρια των Ελλήνων, σε πολλές περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 
αλλά κυρίως στη Μικρά Ασία και στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες.  
 
  Στη περίπτωση της Κρήτης µια τέτοια προσέγγιση δεν είναι απαραίτητη. Η 
στοχευµένη και διακαής επιθυµία για εθνική ένωση και οµογενοποίηση, είναι αυτή 
που οδηγεί στη ταχύρυθµη ανάπτυξη του σχολικού δικτύου όπως είδαµε νωρίτερα. 
Είναι η προσέγγιση του µέρους που θέλει να ενωθεί µε το όλο, µε τους όρους του 
όλου. Η συµµόρφωση λοιπόν δεν µπορεί να εξαιρεί τη γλώσσα της εκπαίδευσης. 
Υπάρχουν φωνές βέβαια σε άλλα ζητήµατα, που υποστηρίζουν τη µη εναρµόνιση µε 
το Βασίλειο της Ελλάδος. Ωστόσο η κύρια κατεύθυνση στο θέµα της γλώσσας είναι 
εναρµόνιση. Η πολιτική ελίτ της εποχής έχει δύο ιδιαίτερους λόγους να το κάνει. Την 
προετοιµασία για τη διασύνδεση µε το διοικητικό και πολιτικό σύστηµα της Ελλάδας 
και τη δηµιουργία ενός στρώµατος γραφειοκρατών και πολιτικών ιθυνόντων που θα 
κινήσει τη διοικητική µηχανή και θα χειριστεί τις νέες ισορροπίες χωρίς διασάλευση 
των παλαιών συµφερόντων. Γνωρίζουµε ότι ο διάλογος που προαναφέραµε έκλεισε 
εσπευσµένα µε ψήφισµα της Βουλής των Κρητών υπέρ των απόψεων Μιστριώτη. 
  ∆εν µπορούσε όµως να κλείσει και το ζήτηµα που ήταν φλέγον, γιατί µεταξύ άλλων 
έθιγε την αξιοπιστία και ικανότητα των δασκάλων. Αυτοί εισέπρατταν τις επικρίσεις 
για την οµολογηµένη αδυναµία του σχολείου και ειδικότερα του δηµοτικού σχολείου 
να επιτύχει τους στόχους του. Συγκεκριµένα το σοβαρό έλλειµµα στη γλώσσα, παρά 
το υπέρ της βάρος στο αναλυτικό πρόγραµµα, αποτελούσε ένα µεγάλο αγκάθι που το 
έβλεπαν όλοι.  Φαίνεται πως η γλώσσα έκανε τη δική της διάκριση. ∆εν ήταν η λειτουργικότητά της 
το µείζον, για τους οπαδούς και εισηγητές της. Γινόταν ταξικό σύµβολο. Οι από εδώ και οι από εκεί. Η 
καθαρευουσιάνικη οµιλία προσδιόριζε, µαζί µε το ντύσιµο, τη κοινωνική θέση. Οι χρήστες της 
καθαρεύουσας επιβεβαίωναν την ανώτερη κοινωνική τους θέση ή τη ρήξη µε τη προηγούµενη 
κοινωνική τους θέση Από την άλλη µέµφεται όσους στη προσπάθεια  τους να 
αποδώσουν γραπτά τη γλώσσα του λαού, υιοθετούν την προφορική εκφορά της. Τους 
χρεώνει µε κιβδηλοποίηση και παραµόρφωση της γλώσσας.115 Η προσπάθεια του 
Πιµπλή έρχεται σε συνέχεια και άλλων δηµόσιων παρεµβάσεων του, όπου µεταξύ 
άλλων υπερασπίστηκε τη δηµιουργία δύο κύκλων εκπαίδευσης µε εξαετές δηµοτικό 
και εξαετές γυµνάσιο. Είναι δίκαιο να υποχρεώνονται τα παιδιά των αγροτών να 
εγκαθίστανται στις πόλεις για να τύχουν ανώτερης εκπαίδευσης ; Αν τα Ελληνικά 
σχολεία διατηρηθούν  στις πόλεις, τότε  οι κάτοικοί τους γίνονται προνοµιούχοι 
έναντι των υπολοίπων, είναι η ξεκάθαρη αποτύπωση της άποψης του. Στις 15 
Φεβρουαρίου 1911 η «εν Κρήτη Συνέλευσις των Ελλήνων», ζητάει τη δηµιουργία 
των δύο εξαετών κύκλων που προείπαµε και θέτει  αριθµητική βάση για την ύπαρξη 
σχολείου, το 14% των µαθητών στο σύνολο των κατοίκων µιας περιοχής.116 Το 
ψήφισµα πήρε σάρκα και οστά µε το υπ’αριθ 79 ∆ιάταγµα του 1912  

                                                
115 Ασπίς, έτος ΄Β, Εν Χανίοις τη 31 Μαρτλιου  1911, αριθ.30. 
 
116 Επίσηµα πρακτικά της συνελεύσεως των Ελλήνων εν Κρήτη, Εν Χανίοις εκ του τυπογραφείου της 
κυβερνήσεως1910, Συνεδρίασις  ΛΘ, της 15 Φεβρουαρίου 1911. 
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  Είναι απίθανο οι σχετικές συζητήσεις στη Κρήτη να αγνοούσαν το δηµόσιο διάλογο 
και τις πολεµικές που συνέβαιναν στην Αθήνα κυρίως, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. 
Η Φοιτητική Συντροφιά σε προκήρυξή της το 1910, στην Αθήνα. έγραφε ότι η µη 
ζωντανή γλώσσα βλάπτει ως όργανο διδασκαλίας « Γιατί χάνεται γι’αυτήν καιρός 
πολύτιµος και κόπος αµέτρητος… Γιατί είναι εµπόδιο στην ανάπτυξη του παιδιού… 
Γιατί δεν µιλεί στην καρδιά…» Σε άλλο σηµείο της προκήρυξης ανακεφαλαιώνει τις 
αντίθετες αντιλήψεις. « Όλοι συµφωνούν πως κυριώτερη αιτία της κακής αρρώστιας 
του έθνους, που του λείπουν οι χαρακτήρες, είναι η έλλειψη ελληνικής ανατροφής και 
το ελλατωµατικό εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Μα υπάρχουν δυο αντίθετες γνώµες˙ 
µερικοί λέν πως µεγάλη βλάβη στην εκπαίδευση φέρνει η κακή εκπαιδευτική µέθοδο µα 
και η διγλωσσία˙ άλλοι λέν πως δεν έχει καµµιά σχέση η γλώσσα µε την εκπαίδευση, 
πως οι δάσκαλοι είναι προστυχοι κι αµόρφωτοι και η εκπαιδευτική τους µέθοδο κακή 
και γι’αυτό είναι καταστρεπτική η εκπαίδευση˙… Οι δηµοτικιστές συµφωνούν µε τους 
πρώτους και αποκρίνουνται στους δεύτερους πως δεν είναι αδιάφορο ποια γλώσσα 
µεταχειρίζεται κανείς όργανο διδασκαλίας…»117 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  Ε5                  Μαθησιακή αποτελεσµατικότητα και δηµόσια κριτική  

    

 
      Ο Π.Π. Οικονόµος γενικός επιθεωρητής της Παιδείας και αρχιτέκτονάς της, τα 
πρώτα χρόνια, αντιστοιχεί τους τρεις βαθµούς σχολείων στις τρεις κοινωνικές τάξεις.  
Στη «πρώτη» ανήκουν «εργατικοί άνθρωποι, χειρώνακτες, γεωργοί, τεχνίται, 
µεταπράται, αµαξηλάται, λεµβούχοι, κτίσται». Στη µεσαία ανήκουν «έµποροι, µικροί 
εργοστασιάρχαι, βιοµήχανοι, κτηµατίαι». Η ανώτατη τάξη «ασκεί έργον επιστηµονικόν 
και είναι η κυβερνώσα τάξις». ∆εν αρνείται ότι η τετραετής βασική εκπαίδευση είναι 
ανεπαρκής, αλλά δίνει τη σηµασία του στα Ελληνικά σχολεία  Έχουν µεγάλη 
σπουδαιότητα για το πνευµατικό βίο του έθνους, σηµειώνει, παρόλο που, και στη 
µέση τάξη επιδρούν ανακουφίζοντας την εκπαίδευση από τους πολλούς και δίνοντας 

                                                
117  Προκήρυξη της Φοιτητικής συντροφιάς που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1910. 
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πρακτικότερη τροπή στα πνεύµατα !    Υπήρξαν όµως από νωρίς και προβληµατισµοί 
για τη σχολαστικότητα, τη τυπολατρία και εν τέλει τη µαθησιακή 
αναποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης. Ήδη ο νόµος του 1881, αφιέρωνε ένα άρθρο 
« περί των προσόντων των διδασκάλων»  µε πρόνοια να διορισθούν διευθυντές 
σχολείων κατέχοντες « την νέαν µέθοδον διδασκαλίας» αφού « το τέως επικρατούν 
σύστηµα…(ήταν) ελειπέστατον … καταναλίσκον επί µαταίω τα πολυτιµότατα των 
µαθητών έτη». 118 Το τέως σύστηµα ήταν το αλληλοδιδακτικό, που ωστόσο λόγω 
αδράνειας αλλά και έλλειψης κατάρτισης στο νέο συνδιδακτικό, καλά κρατούσε. 

  Ο Βορεάδης υπήρξε βουλευτής και σύµβουλος Παιδείας, της Κρητικής Πολιτείας. 
Σε σχετική συζήτηση στη Βουλή επικαλείται την εγκύκλιο 3893, την οποία ο ίδιος 
είχε  εκδώσει, «περί του τρόπου διδασκαλίας». Ψέγει το γεγονός ότι οι δάσκαλοι 
συνήθως προχωρούν µε τους «αγχινουστέρους και εµφυεστέρους» αφήνοντας  « τους 
µη δυνάµενους … αλλά και τους µέσους».119 Ο Γ. Φούµης βουλευτής και αυτός,  στην 
ίδια συζήτηση και σχετικά µε την ύπαρξη τετραετούς ή επταετούς πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης  λέει ότι, τα Γαλλικά, Λατινικά και Αρχαία Ελληνικά είναι περιττά «εις 
τα 95 εκατοστά των σπουδαζόντων». Επικαλείται την αναλογία ένα προς δέκα που 
ισχύει για  την µετακίνηση από τη µια εκπαιδευτική βαθµίδα στην άλλη, για να 
υποστηρίξει  « ότι δεν είναι ανάγκη να αποστηθίζουν οι µαθηταί του ελληνικού 
σχολείου… αφού δεν θα φθάσουν εις την εκµάθησιν αυτών των γλωσσών».   
  Σε αυτή τη συζήτηση όµως διαφαίνεται και µια άλλη διάσταση στο Κοινοβούλιο. 
Με αφορµή τη συζήτηση για τη µεταρρύθµιση του Ιεροδιδασκαλείου διαµορφώνεται 
µια τάση κατάργησης της κατάρτισης δασκάλων. Προτείνεται η µετατροπή του σε 
ιερατική σχολή και η κατάρτιση δασκάλων να πραγµατοποιείται, µόνο από το 
∆ιδασκαλείο του Ηρακλείου. Τα επιχειρήµατα αφορούν στην αδυναµία εκτέλεσης και 
των δύο καθηκόντων εκ µέρους των Ιεροδιδασκάλων. Ο αντίλογος διερωτάται τι θα 
γίνουν οι µελλοντικοί ιερείς µέχρι την ηλικία, που θα χειροτονηθούν.  Όταν 
χειροτονηθούν ιερείς θα διδάσκουν κάθε δεκαπέντε µέρες το ευαγγέλιο και τη 
«Κυριακή λειτουργίαν», αλλά τις υπόλοιπες µέρες θα επιδοθούν στην οινοποσία και 
σε έργα κακά.  Αν  είναι δάσκαλοι όµως, θα το αποφύγουν αφού « αργία µήτηρ πάσης 
κακίας». Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου επικαλείται τη µαρτυρία του Μητροπολίτη 
Κρήτης για να στηρίξει  τη πρώτη πλευρά. «Λέγει ότι πρέπει να γίνει ιερατική 
σχολή». Ο βουλευτής Ν. Καλογέννητος, αντικρούοντας, αναφέρεται στη συνάντηση 
του µε τον, γλωσσαµύντορα γλωσσολόγο καθηγητή του Πανεπιστηµίου µε καταγωγή 
από το Ρέθυµνο, Γ. Χατζιδάκι, ο οποίος τον συµβούλεψε « να µη χωρίσητε θρησκείαν 
και παιδείαν». Ο Γ. Φούµης που στο σκέλος αυτό της συζήτησης είναι υπέρ της 
διατήρησης  του Ιεροδιδασκαλείου,  αποκρούει τα πρώτα επιχειρήµατα στην ουσία 
τους. Ο πραγµατικός φόβος είναι να µην καθιερωθεί και ενισχυθεί η ιεροκρατία. 
Επειδή σε όσους συνέβη αυτό, Κινέζους,  Ιάπωνες, Ινδούς, Ασσύριους… « τα έθνη 
έµειναν στάσιµα» Όµως αυτοί δεν φωτίσθηκαν από το «ωραίο φως του Ευαγγελίου», 
αντιλέγει για να περάσει σε ποιο πρακτικό επιχείρηµα  στη συνέχεια. ∆εν αντέχει το 
δηµόσιο ταµείο τόσους ιερείς και τόσους δασκάλους, είναι η ουσία  του. Το 
λανθάνων επιχείρηµα του  αστικού εκσυγχρονισµού δεν είναι εύκολο να 
υποστηριχθεί ευθέως. Οι συνοµιλητές γνωρίζουν τη συζήτηση, που έχει επανέλθει 
σχετικά µε την ανάγκη απλοποίησης της γλώσσας στην εκπαίδευση. Φαίνεται να 

                                                
118 ∆ιοργάνωσις της εκπαιδεύσεως εν Κρήτη, Υπό Π Π ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Εν Αθήναις εκ του 
τυπογραφείου των καταστηµάτων ΑΝΕΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ 1903. 
 
119 Έτος Β  Επίσηµος  εφηµερίς  της   Κρητικής   Πολιτείας ,Τεύχος  ∆ Εστενογραφηµένα πρακτικά της 
Βουλής  περίοδος Β Συνεδρίασις ΙΒ 6 Μαΐου 1903. 
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γνωρίζουν και τη διαπάλη που διεξάγεται ανάµεσα σε εκφραστές διαφορετικών 
τάσεων στους κόλπους της αστικής τάξης. Λίγο πριν τον 20 αιώνα τα νοµοσχέδια για 
τη παιδεία του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού του Βασιλείου της Ελλάδος, Ευταξία 
επιχειρούν ένα βήµα εκσυγχρονισµού. 
   
   Ο Νοµαρχιακός επιθεωρητής Λασιθίου το 1899 αποτιµά το εκπαιδευτικό 
προσωπικό της περιοχής του. Από 132 δασκάλους και δασκάλες 4 είναι πτυχιούχοι 
του ∆ιδασκαλείου, 30 τελειόφοιτοι Γυµνασίου, 6 παρακολούθησαν την ∆ τάξη του 
Γυµνασίου, 35  παρακολούθησαν άλλες τάξεις του Γυµνασίου και 57 είναι 
Γραµµατοδιδάσκαλοι. Στη συνέχεια σηµειώνει τη παιδαγωγική και διδακτική 
ανεπάρκειά τους, παρά «το ζήλο που επέδειξαν». Αναφέρει µια σειρά συµπεράσµατα. 
Συνισταµένη τους, πως µπορεί να διδάξει κάποιος επαρκώς, εντός ενός σχολικού 
συστήµατος, όταν δεν µπόρεσε να ολοκληρώσει τη φοίτηση εντός του;   
      
    Tα διατάγµατα για τις εξετάσεις διδασκάλων και υποδιδασκάλων της 30 
Αυγούστου του 1901, προσπάθησαν να κατηγοριοποιήσουν µε βάση τα προσόντα, τις 
πολλές κατηγορίες και από πολλές αφετηρίες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις ήταν γραπτές, προφορικές και πρακτικές, δηλαδή µε 
δειγµατική διδασκαλία, το θέµα της οποίας αφορούσε στα µαθήµατα του ∆ηµοτικού 
και δίνονταν από την εξεταστική επιτροπή, µια ηµέρα νωρίτερα για προετοιµασία.  
Το άρθρο 158 του νόµου 391 όριζε τη µονιµότητα των εκπαιδευτικών. Το άρθρο 161 
του ίδιου νόµου όριζε επανορθωτικές ποινές σε περιπτώσεις διδασκαλικών 
κολάσιµων πράξεων, µε πρόβλεψη « σκληρά ή ανοίκειος χρήσις των µαθητών» να 
συµπεριλαµβάνεται, σε αυτές. Τα άρθρα 27,28,154 όριζαν τις αµοιβές 
δηµοδιδασκάλων και καθηγητών. Υποδιδάσκαλος του κατώτερου (∆) βαθµού 
αµείβονταν µε 50 δραχµές το µήνα. ∆άσκαλος του κατώτερου (Γ) βαθµού 
αναγνωρισµένος µε εξετάσεις έπαιρνε 80 δραχµές και ως πτυχιούχος διδασκαλείου 
100 δραχµές. Οι δασκάλες που  είχαν πτυχίο διδασκαλείου θηλέων στο κατώτατο 
βαθµό αµείβονταν µε 100 δραχµές και στον ίδιο βαθµό µε αναγνώριση από εξετάσεις 
80 δραχµές. Με τη παρέλευση µιας πενταετίας ο µισθός αυξανόταν κατά 10 δραχµές 
το µήνα. 
 
   180 δραχµές ήταν ο εισαγωγικός µηνιαίος µισθός για τους διδάσκοντες στα σχολεία 
µέσης εκπαίδευσης και στο ∆ιδασκαλείο και Ιεροδιδασκαλείο. Ο γυµνασιάρχης 
ξεκινούσε από 300 δραχµές οµοίως ο διευθυντής του διδασκαλείου. Ο διευθυντής του 
Ιεροδιδασκαλείου είχε εισαγωγικό µισθό 200 δραχµές και οι επιθεωρητές της 
εκπαίδευσης αν ήτα διδάκτορες 250 και αν ήταν πτυχιούχοι των νέων διδασκαλείων 
200. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο νόµος 391 ορίζει δύο κατηγορίες δηµοδιδασκάλων από 
τρεις βαθµούς η κάθε µία και το ίδιο κάνει για τις δηµοδιδασκάλισσες. Για τους 
υποδιδασκάλους ορίζει µια κατηγορία µε τέσσερις βαθµούς. Για το σύνολο των 
εκπαιδευτικών ο νόµος αναγνώριζε προϋπηρεσία από την ηµέρα έλευσης του Ύπατου 
Αρµοστή. Το άρθρο 178 του νόµου όριζε σε «µέχρι 34 καθ’ εβδοµάδα» τις ώρες 
διδασκαλίας των διδασκόντων στα ∆ηµοτικά, των διδασκόντων τα τεχνικά µαθήµατα 
µέχρι 30, των καθηγητών µέχρι 26 και των γυµνασιαρχών και διευθυντών 
ηµιγυµνασίων, ∆ιδασκαλείου και Ιεροδιδασκαλείου σε τουλάχιστον 18. 
   Οι επίσηµες στατιστικές της εποχής υπολόγιζαν σε 60-65 λεπτά τη τιµή µιας οκάς 
ελαιόλαδου, σε 20-25 λεπτά, τη τιµή µιας οκάς σιτηρών και περίπου 15 δραχµές την 
αξία ένδυσης υπόδησης ενός ανθρώπου το χρόνο. Για την αγορά διαφόρων αγαθών 
υπολόγιζαν 10-12 δραχµές το χρόνο . 130-140 οκάδες ήταν η µέση κατανάλωση 
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σιτηρών ανά άτοµο το χρόνο και 20-25 οκάδες του ελαιόλαδου. Το ετήσιο εισόδηµα 
που απέδιδε ένα αιγοπρόβατο ήταν από 3-4,25 δραχµές.  
  Το θέµα της διδακτικής επάρκειας συνδεόταν µε τις δυσκολίες εκπαίδευσης των 
µαθητών, όπως και αλλού έχουµε δει. Τα εκπαιδευτικά συνέδριαείχαν καθιερωθεί 
από το 1900 µε σκοπό να ενδυναµώσουν το παιδαγωγικό διάλογο και να 
αποτελέσουν ένα είδος επιµόρφωσης των δασκάλων. Το 1904 το παιδαγωγικό 
περιοδικό ∆ηµοτική Εκπαίδευσις, κάνει ρεπορτάζ των διδασκαλικών συνεδρίων που 
έγιναν το καλοκαίρι του προηγουµένου  έτους. Αναφερόµενο στους απολογισµούς 
των νοµαρχιακών επιθεωρητών σηµειώνει ότι µεταξύ άλλων ο επιθεωρητής Χανίων 
και Σφακίων σε σύνολο 238 δασκάλων  ανέφερε 19 πτυχιούχους και ο αντίστοιχος 
«Λασηθείου» στους 132 µόνο 4 πτυχιούχους.120  
 
   Σε υπόµνηµά τους, προς τη Βουλή το 1906, οι δάσκαλοι του Ρεθύµνου 
διατυπώνουν αξιώσεις εκσυγχρονισµού. Επικαλούνται το λόγο του γιατρού του 
Βασιλέως Εδουάρδου, Φρειδερίκου Τρόβες « … Ο µηχανισµός της διδασκαλίας 
µεταβάλλεται ήδη άρδην. Ο µέχρι τούδε οµιλητής διδάσκαλος γίνεται πειραµατιστής και 
η αίθουσα των παραδόσεων µεταβάλλεται σε επιστηµονικόν εργαστήριον…»  ∆έχονται 
ότι δεν είναι καλά καταρτισµένοι πολλοί δάσκαλοι, ότι η τετραετής βασική 
εκπαίδευση είναι ανεπαρκής και ότι, σε ότι αφορά τις µεταδιδόµενες γνώσεις « 
σήµερον, οπότε η ανθρωπότης ακατάσχετος φέρεται προς την πρόοδον, µυρία δ’επινοεί 
µέσα προς αρτιωτέραν και ταχυτέραν µόρφωσιν του ατόµου…» Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι οι δάσκαλοι δίνουν έµφαση στην απεικόνιση της εκπαίδευσης ως µηχανισµού. 
Ασπάζονται θα λέγαµε σήµερα µια λειτουργιστική αντίληψη για το περιεχόµενό της.  
Προκρίνουν τη φιλελεύθερη αρχή της ατοµικής προόδου δια της µορφώσεως, την 
οποία θεωρούν, παρακάτω, εθνική ανάγκη.  
 
   Αυτοκριτική και συνάµα διορθωτική διάθεση, φανερώνει ή έκδοση ενός χρηστικού 
οδηγού για τη γραπτή και προφορική έκθεση, από το Νοµαρχιακό επιθεωρητή 
Χανίων και Σφακίων,  ∆. Γεωργακάκη. Απόφοιτοι Γυµνασίου παρουσιάζονται να µην 
µπορούν « …απλούστατον τι έγγραφον να συντάξωσιν…». Οι µαθητές του ∆ηµοτικού 
«… αναγκάζονται να καταφεύγωσιν εις ξένην βοήθειαν…» για να γράψουν µια 
έκθεση. Κάνουν δε «Σωρεία συντακτικών, γραµµατικών και ορθογραφικών 
σφαλµάτων…»121 Την 8η Μαΐου του 1908, οι δάσκαλοι Καστελλίου Κισάµου σε 
επιστολή τους στην εφηµερίδα Υψηλά Λευκά Όρη ψέγουν συναδέλφους τους που δεν 
έχουν ψυχολογικές ή παιδαγωγικές γνώσεις   παίρνοντας ως αντίτιµο « … τους 
σαρκασµούς και τις λοιδωρίες ολοκλήρου της κοινωνίας…» Ας σηµειωθεί ότι, σε 
περίπτωση παρατεταµένης και αδικαιολόγητης απουσίας µαθητή,  ο δάσκαλος ήταν 
υποχρεωµένος από τη κείµενη νοµοθεσία, να επιβάλλει πρόστιµο και να καλέσει τον 

                                                
120 ∆ηµοτική Εκπαίδευσις, Παιδαγωγικόν περιοδικόν της εταιρείας Ελλήνων διδασκάλων , Ανώτατα 
εκπαιδευτικά συνέδρια εν Κρήτη, 20 Φεβρουαρίου 1904. Επισηµαίνουµε ότι στα δηµοσιεύµατα αυτά 
που αποτελούν συνέχεια, παρά τη συγκρατηµένη γλώσσα τους αναδυκνείονται τα βασικά ζητήµατα 
που απασχολούσαν την εκπαιδευτική κοινότητα. Το διδασκαλικό συνέδριο που έγινε στη Νεάπολη, 
από 12 έως 15 Απριλίου του 1903 είχε στη θεµατολογία του ζητήµατα όπως πώς κατορθώνεται η 
τήρηση της πειθαρχίας χωρίς σωµατικές ποινές, πως οι γνώσεις µπορούν να αποβούν χρήσιµες στο 
µετέπειτα βίο, µε ποια κριτήρια πρέπει να δίδονται οι κατ’ οίκον εργασίες, πως θα µάθουν γρήγορα 
γραφή και τις 4 πράξεις των ακεραίων αριθµών οι αναλφάβητοι που έχουν υπερβεί το 7ο έτος ηλικίας. 
 
121 Η µελέτη των πηγών αυτής της κατηγορίας, φανερώνει ότι η κρίσεις για την αντιστοίχηση της 
εκπαίδευσης µε τις ανάγκες ( του επιθυµητού καταµερισµού εργασίας και κοινωνικής αναπαραγωγής) 
ήταν σύγχρονες πολλές και δηµόσιες. 
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κρατικό εισπράχτορα για την είσπραξη του. Είναι φανερό ότι µια τέτοια πρακτική 
έκανε το δάσκαλο φόβητρο και µισητό πρόσωπο. Ήταν σύνηθες επίσης οι δάσκαλοι 
να εγκαταλείπουν τα σχολεία τους ή να µην αποδέχονται την τοποθέτησή τους. Σε 
συζήτηση στη Βουλή προτείνεται η τριετής υποχρεωτική θητεία, η οποία δεν γίνεται 
αποδεκτή παρά τις επισηµάνσεις για  πολλά κλειστά σχολεία. Το 1907 οι 
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, απεργούν µε οικονοµικά αιτήµατα.  
Ακόµη και όταν ωριµότερες, σχετικά, συνθήκες επικρατούν δεν υπάρχει σοβαρή 
βελτίωση  στη µάθηση των µαθητών των ∆ηµοτικών σχολείων. Γράφει ο 
προϊστάµενος του  πρότυπου δηµοτικού σχολείου που ήταν ενσωµατωµένο για τις 
ανάγκες του ∆ιδασκαλείου προς το διευθυντή του το 1907. Το ¼ των µαθητών των 
Β,Γ,∆ τάξεων «χωλαίνουσιν». Με τον όρο εννοεί ότι δεν είναι προβιβάσιµοι ή 
απολυόµενοι. Αιτιολογώντας τη κατάσταση υποστηρίζει «ότι εις τους περισσοτέρους 
η οικογένεια δεν παρέχει επαρκή τα µέσα ή τον χρόνον για την κατ’ οίκον εργασίαν. 
      Μία τουλάχιστον περίπτωση οργανωµένης διαµαρτυρίας γνωρίζουµε εκ µέρους 
µαθητών. Ήταν στο Γυµνάσιο Χανίων το 1907. Αφορµή υπήρξε εκτεταµένη 
απόρριψη κατά τις εξετάσεις. Ταυτόχρονα εκδηλώθηκε αντίρρηση, για την καταβολή 
των τελών  συµµετοχής στις εξετάσεις  και απόπειρα δηµιουργίας µαθητικού 
συλλόγου. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε, από την άρνηση του γυµνασιάρχη να 
επιτρέψει στους µαθητές, τη τέλεση µνηµόσυνου υπέρ των πεσόντων στη Μακεδονία. 
Στη διένεξη ενεπλάκη η χωροφυλακή όταν οι µαθητές διέρρηξαν το σχολείο  και 
φυσικά το θέµα ανέδειξε ο Τύπος από όπου µαθαίνουµε την είδηση.122 Η περίπτωση 
είναι ενδεικτική της, µε φάση καθυστέρησης, τάσης κοινωνικής και πολιτικής 
ριζοσπαστικοποίησης των νέων.∆εν είναι σύµπτωση ότι το 1909 το διάταγµα µε 
αριθµό 23, όπως προείπαµε στο κεφάλαιο για τα παιδονοµικά εισάγει σκληρές 
παιδονοµικές διατάξεις και επιτήρηση στην εκτός σχολείου ζωή των µαθητών.  
  Το 1907 ο Γ Παπασωτηρίου δηµοσιεύει « Μελέτη περί ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, 
ήτοι Τι θα εκέρδιζεν η Κοινωνία αν ήσαν καλύτερα τα ∆ηµοτικά Σχολεία» στο 
Ηράκλειο. Η αντίληψή του διαπνέεται από ορθολογισµό και αστικό εκσυγχρονισµό.  
 
    Ο Κων/νος Φούµης στον Κήρυκα των Χανίων, το 1910, καταφέρεται εναντίον της 
κατάστασης του δηµόσιου τοµέα και ειδικότερα  ασκεί δριµεία κριτική  στην 
εκπαίδευση.123 Το πρώτο σηµείο της κριτικής του αφορούσε, για πολλοστή φορά, την 
ανεπάρκεια των δασκάλων. Από τους 933, οι 688 ήταν δάσκαλοι και οι 245 
δασκάλες. Από τους δασκάλους πτυχιούχοι πρωτοβάθµιοι ήταν οι 75, δευτεροβάθµιοι 
οι 156 και τριτοβάθµιοι οι 21. Τα 3/5 σύµφωνα µε αυτόν δεν ήταν επωφελείς για τους 
νέους. Η ύπαρξη µιας τέτοιας κατάστασης βέβαια κάπου θα στηριζόταν και από 
κάποιους θα υποστηριζόταν. Οι θέσεις των δασκάλων λοιπόν αποτελούσαν 
αντικείµενο συναλλαγής στο πλαίσιο ενός πελατειακού συστήµατος που αντέγραφε 
όλα τα κακά της βαλκανικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Ο Φούµης ζητάει 
εξετάσεις και συγχώνευση των διαφόρων γραµµατοδιδασκαλείων σε δηµοτικά 
σχολεία. Συνηγορεί υπέρ της δηµιουργίας εµπορικής σχολής και της ιδρύσεως 
διδασκαλείου θηλέων.  
 

                                                
122 Νέα Έρευνα, Έτος  Ζ΄, Εν Χανίοις τη 2 Νοεµβρίου 1907, αριθ.403,σ. 2δ. 
 
123 Ο Φούµης διετέλεσε Σύµβουλος της Παιδείας  και είχε επανειληµµένα ασχοληθεί µε τα 
εκπαιδευτικά πράγµατα. ∆ηµοσιεύεται το άρθρο του µε το τίτλο « Τι το πρακτέον» στο Κήρυκα της 19-
10-1910. 
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   Στις 19-11- 2010 δηµοσιεύεται στο φύλλο υπ’ αριθµόν 21 της Ασπίδας, πού ήταν 
όργανο του Παγκρήτιου ∆ηµοδιδασκαλικού Συλλόγου, το υπόµνηµα που είχαν 
καταθέσει προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Συνέλευση, οι δάσκαλοι. 
∆ιατύπωναν µεταρρυθµιστικές προτάσεις, όπως είχαν κάνει και το 1907, 
αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική κακοδαιµονία.  
    Ο Εµµανουήλ Γενεράλις, από τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή το 1909 σε 
ενδουπηρεσιακό έγγραφο ξεσπαθώνει. Οι µισοί δάσκαλοι είναι επιζήµιοι για «την 
παιδευοµένην νεότητα». Οι απόφοιτοι του Γυµνασίου δάσκαλοι, χρησιµοποιούν τη 
διδασκαλία για να µεταπηδήσουν στα φοιτητικά εδώλια. Θεωρούν το διδασκαλικό 
έργο ξένο και γίνονται βλαβεροί στους µαθητές. Πολλοί δάσκαλοι απόφοιτοι των 
Ελληνικών σχολείων είναι προτιµότεροι των προηγουµένων αν επιδεικνύουν όρεξη 
και πείρα και δεν είναι άξεστοι, βάναυσοι και ξυλοσχίστες. Οι τελευταίοι που έγιναν 
δάσκαλοι ελλείψει άλλων, πρέπει µε εγχείριση να «εκβληθώσιν» από το διδασκαλικό 
σώµα. Για αυτό είναι ανάγκη να γίνουν γενικές εξετάσεις ώστε να καθαρθεί τι 
διδακτικό προσωπικό.124 Ο Κοντυλάκης στο « Όταν ήµουν δάσκαλος», βάζει τον 
διηγηµατικό εαυτό του να λέει, όταν διορίζεται για µια χρονιά δάσκαλος στον 
συνυπερετούντα στο σχολείο του. «… Τι έχοµε να µοιράσοµε; Εγώ φέτος είµαι 
δάσκαλος και του χρόνου δεν θα είµαι. Θα πάω για τα µαθήµατά µου για την επιστήµη 
µου, και θα σας αφήσω τη θέσι µου να τη χαίρεστε…». 
  Τον Ιανουάριο του 1910 είχε δηµοσιευθεί το υπ’αριθµόν 252 διάταγµα «Περί 
εξετάσεων των δηµοδιδασκάλων». Όσοι επιθυµούσαν στο µέλλον να διορίζονται 
έπρεπε να υποστούν εξετάσεις. Οι εξεταζόµενοι έπρεπε να είναι δάσκαλοι, χριστιανοί 
και µουσουλµάνοι. Ο Κήρυκας άσκησε κριτική στο διάταγµα και στον Γενικό 
Επιθεωρητή Γενεράλι, ο οποίος ήταν ο εµπνευστής του για υπαναχώρηση. Σε έκθεση 
του προς την Ανωτέρα ∆ιεύθυνση της Παιδείας ( υπουργείο της παιδείας ) όπως 
αναφέραµε παραπάνω,έγραφε για τους δασκάλους ότι, « πεντήκοντα επί τοις εκατόν 
είναι άχρηστοι».125 Στο διάταγµα απήλλασε των εξετάσεων και τους πτυχιούχους 
∆ιδασκαλείων και Αρσακείων και οµοταγών του Αρσακείου Παρθεναγωγείων και 
όσους είχαν αναγνωριστεί οριστικοί δηµοδιδάσκαλοι µε προηγούµενες εξετάσεις και 
τους πτυχιούχους του Ιεροδιδασκαλείου. Το άρθρο 28 του διατάγµατος όριζε ότι, εάν 
οι επιτυχόντες δεν επαρκούν για τις ανάγκες. διορίζονται «προσωρινώς» από του 
τριτοβάθµιους, από τους δόκιµους υποδιδάσκαλους, µετα από πρόταση των 
Επιθεωρητών και από αποφοίτους του Γυµνασίου ή της τρίτης γυµνασιακής τάξης, 
εφόσον είχαν βαθµό από 7 και άνω.126 Προς τι λοιπόν οι εξετάσεις ;   
   Ο Π. Π. Οικονόµος θα γράψει το 1910 « Παρ’ ηµίν επικρατεί η επιδηµία της 
µαλλιαρωσύνης… Η ιδέα της ιδρύσεως εν µέσαιας Αθήναις σχολείου ορθοτοµούντος 
νέας µεθόδους διδασκαλίας… είναι πολύ µεγάλη και πολύ πατριωτική ιδέα… Η 
εκπαίδευσις σύµπασα … εµφανίζει όψιν απηρχαιωµένην… διότι φρονούµεν ότι η 
αποστήθισις είναι επιστήµη, η αποστήθησις είναι γνώσις… Αλλ’ είτε σχολείον πρότυπον 
της δηµοτικής εκπαιδεύσεως ιδρύση η εκπαιδευτική οµάς (ο Εκπαιδευτικός Όµιλος) 
είτε σχολείον πρότυπον της µέσης εκπαιδεύσεως, προς Θεού ! ας παύση να εγείρη 

                                                
124 Αρ Πρωτ. 388, Αρ. ∆ιεκπ. 207, Προς την Σεβαστήν Ανωτέραν ∆ιεύθυνσιν της Παιδείας. 
 
125 Αριθ. Πρωτ. 388, Αριθ. ∆ιεκπ.207. 
 
126 Βασίλειον της  Ελλάδος,  Παράρτηµα  της  Εφηµερίδος Της  Κυβερνήσεως  εν  Κρήτη  Τεύχος 
πρώτον, Εν Χανίοις τη 16 Ιανουαρίου 1910, Αριθ. ∆ιαταγ..252, ∆ΙΑΤΑΓΜΑ Περί εξετάσεως 
δηµοδιδασκάλων . 
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σκάνδαλα δια προκηρύξεων γλωσσικώς αιρετικών…»127 Ήταν η εποχή που το 
γλωσσικό βρισκόταν στη κορύφωση του, συγκέντρωνε το δηµόσιο διάλογο αλλά 
όπως λέει ο Τσουκαλάς, άθελα του απέκρυπτε άλλες λιγότερο θεατές πλευρές της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για αυτές δεν έγινε σοβαρός διάλογος ούτε έγιναν 
αντικείµενο κοινωνικών διεκδικήσεων. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ε6               Μια σχολική γιορτή και περισσότερες εκδροµές 
 
 
   Κανένας από τους εκπαιδευτικούς νόµους δεν αναφερόταν σε σχολικές εορτές και 
εκδροµές και στο τρόπο διεξαγωγής τους. Σε έκθεση πεπραγµένων του Γυµνασίου 
Χανίων όµως, για το σχολικό έτος 1892-3, µαθαίνουµε ότι, η σχολική γιορτή της 
ηµέρας των τριών Ιεραρχών, η οποία συνηθιζόταν να γίνεται εντός της εκκλησίας 
πραγµατοποιήθηκε στη µεγάλη αίθουσα της δηµοτικής σχολής. Μετά από άδεια της 
Τµηµατικής Εφορείας, µπροστά σε «εκλεκτούς» προσκεκληµένους, και αφού έγινε 
αγιασµός ο καθηγητής των «Ιερών» εκφώνησε το πανηγυρικό της ηµέρας. Το θέµα 
πραγµατευόταν την οικογένεια «ιστορικώς εξεταζόµενης». Αν και δεν παρατίθεται το 
κείµενο της οµιλίας η προσέγγιση ξενίζει. ∆εν επιλέγεται η θεολογική, ή η 
ιδεαλιστική προσέγγιση αλλά η ιστορική. Στη συνέχεια µαθητές του δηµοτικού 
σχολείου και µαθήτριες του παρθεναγωγείου, απήγγειλαν ποιήµατα, τραγούδησαν 
τραγούδια και απήγγειλαν «παίγνια και παιδικούς διαλόγους».  
   Μαθαίνουµε ακόµα ότι το σχολείο πραγµατοποίησε εκδροµές µε σκοπό 
«γυµναστικό» και µαθησιακό. Από Ιανουάριο µέχρι Ιούνιο πραγµατοποιήθηκαν τρεις, 
µε προορισµούς εκτός Χανίων. Οι ηµέρες πραγµατοποίησης ήταν Σάββατα και 
Παρασκευή. Η µετακίνηση γινόταν µε τα πόδια και όταν ακόµα έπρεπε να διανύσουν 
απόσταση µεγαλύτερη  των 10 χιλιοµέτρων.  
   Στη πρώτη του Φεβρουαρίου η πεζοπορία συνδυάστηκε µε γυµναστική. Στη 
δεύτερη του Απριλίου ή οποία ήταν ολοήµερη η γυµναστική συνδυάστηκε µε 
υπαίθριο µάθηµα στα αντικείµενα «Οµηρικαί παροµοιώσεις», σε συνδυασµό µε τα 
φυσικά φαινόµενα από τα οποία προέκυψαν. Κατά το υπαίθριο πρόχειρο  γεύµα µε 
«οπτό κρέας» έγινε διδασκαλία για το  πως ήταν τα Οµηρικά δείπνα. Συσχετίστηκε 
δηλαδή η βοσκίτικη συνήθεια του «οφτού» (ψηµένου από τη θερµότητα µιας 
πρόχειρης από ξύλα φτιαγµένης φωτιάς ) µε την Οµηρική διήγηση. Σε άλλες στάσεις 
έγινε διδασκαλία για φυτά τα οποία συνάντησαν. Με αφορµή ασβεστοκάµινο, ο 

                                                
127  Αθήναι, 24 Ιουνίου 1910. Ο Οικονόµος διαπιστώνει τη κρίση αποτελεσµατικότητας στην οποία 
έχει περιέλθει η εκπαίδευση, και ενώ δεν είναι φίλος του Εκπαιδευτικού Οµίλου αντιµετωπίζει θετικά 
τις εκσυγχρονιστικές προσπάθειες του, πλήν των γλωσσικών τις οποίες αποκρούει ως µαλλιαρές. 
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µαθηµατικός εξήγησε τη παρασκευή του ασβέστη, µε αφορµή πηγή νερών, εξήγησε 
τον τρόπο σχηµατισµού του και έδειξε έναν πρόχειρο τρόπο µέτρησης του «ρέοντος 
ύδατος». Έγινε ακόµα προσανατολισµός στο χώρο µε πυξίδα, βαροµετρικές και 
θερµοµετρικές παρατηρήσεις και ιστορικές αναφορές σε σηµεία µε ιστορικό 
ενδιαφέρον. Παρόµοια µαθήµατα έγιναν στην εκδροµή του Μαΐου, στην οποία 
συµπεριλαµβανόταν διανυκτέρευση  στη Μονή Αγ. Τριάδας, η οποία ήταν και 
ιερατική σχολή. Μια ακόµα επίσκεψη έγινε από τµήµα µαθητών σε ελαιοτριβείο που 
φωτίζονταν από «λύχνους Edisson» µε ρεύµα παραγόµενο από ηλεκτρογεννήτρια, 
γαλλικής ιδιοκτησίας.  
   Να σηµειώσουµε λοιπόν µε αφορµή τη σηµειολογία των εκδροµών. Η άσκηση 
θεωρείται διδακτικός σκοπός. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής επιχειρείται να 
συνδεθεί βιωµατικά µε το χώρο και την ιστορία, ώστε να ενωθεί πολιτισµικά το 
αρχαίο παρελθόν µε το παρόν. Φυσικές και µαθηµατικές έννοιες επιχειρείται να 
προσεγγιστούν µέσα από αισθητηριακές και όχι µόνο νοησιαρχικές εµπειρίες. Η  
διδασκαλία της ιστορίας επικεντρώνει στα ορατά µνηµεία και στην τοπική ιστορία. 
Τέλος, οι προηγµένες τεχνολογικές εφαρµογές   αξίζουν της προσοχής του σχολείου 
που φαίνεται να επιθυµεί να λογικοκρατείται.  
   Σε πέντε σηµεία αναφοράς απολογίζει ο γυµνασιάρχης του Γυµνασίου Χανίων της 
Χριστιανικής κοινότητας, κατά τη τελετή έναρξης των απολυτηρίων εξετάσεων της 
Τετάρτης τάξεως. Οικογένεια, κοινωνία, επιστήµη, εκκλησία, πολιτεία. Η 
συγκεκριµένη ιεράρχηση και αναφορά καταδεικνύει, τις ιδεολογικές προκείµενες της  
µέσης εκπαίδευσης αλλά και τις κατευθύνσεις στις οποίες πραγµατοποιείται η 
αγωγή.128 Ο γυµνασιάρχης ηθεληµένα ή όχι εκφράζει το σηµείο ισορροπίας στο οποίο 
βρίσκεται η εκπαίδευση τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 
    Το Μάιο του 1894 οι µαθητές του Κρητικού Γυµνασίου Ηρακλείου επισκέφτηκαν 
στο χωριό Ρογδιά τον πρώην γυµνασιάρχη Αντώνιο Μιχελιδάκη. Περνώντας από τον 
Αλµυρό ποταµό, ο καθηγητής της φυσικής, τους εξήγησε την προέλευση και τον 
τρόπο δηµιουργίας των αρµυρών αναβλυζόντων νερών.  
   Το επόµενο έτος επισκέφτηκαν το τηλεγραφικό σταθµό Ηρακλείου και σε πρακτική 
εφαρµογή των όσων είδαν και έµαθαν επικοινώνησαν τηλεγραφικά µε τους µαθητές 
του Γυµνασίου Χανίων. Την ίδια χρονιά επισκέφτηκαν τις Αρχάνες. Πήγανε µια µέρα 
του Μαΐου και διανυκτέρευσαν εκεί.  Ο µαθηµατικός έκανε µάθηµα αστρονοµίας και 
την αυγή επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος αναφερόταν ως γενέθλιος 
τόπος του ∆ιός. Σηµειώνει η εφηµερίδα Ηράκλειον από όπου αντλούµε την 
περιγραφή « δια της εις Γιούκτα αναβάσεως εγένοντο ήδη προσκυνηταί, τουλάχιστον 
κατά την θρησκείαν των παλαιών ηµών προγόνων».129 
   Είναι η εποχή όπου λογικοκρατικά επιχειρήµατα  αναδύονται έναντι της απαίτησης 
ο κλήρος να ελέγχει και να διευθύνει την εκπαίδευση, η οικογένεια αποτελεί ισχυρό 
σηµείο αναφοράς και µαζί της συνοµιλεί το σχολείο, η πολιτεία συγκροτείται εθνικά 
και στηρίζει την εκπαίδευση για να τροφοδοτηθεί από αυτήν, η κοινωνία βρίσκεται 
σε περίοδο αλλαγών και µετασχηµατισµών και η επιστήµη χτυπάει τη πόρτα της 
εκπαίδευσης, έστω και αν παλινωδίες, αντιστάσεις και το θεοκρατικό πνεύµα που 
συνέχει τις µάζες την εµποδίζουν. Η αστική τάξη που, και στη Κρήτη, σχηµατίζεται 
και αποτελεί το δυναµικό κοινωνικό στρώµα έχει ανάγκη την ορθολογική επιστήµη 
για να µετασχηµατίσει τη κοινωνία κατά τα συµφέροντα της. Προβαίνει σε 

                                                
128 Κρήτη, Εφηµερίς της γενικής διοικήσεως Κρήτης, Απολυτήριοι εξετάσεις , Εν Χανίοις τη 21 Ιουλίου 
1893. 
 
129 Εφηµερίδα Ηράκλειον αριθ. Φ. 93/18-5-1895σ.β. 
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συµβιβασµούς µε τη παράδοση και την αδράνεια, όπως είδαµε σε άλλα κεφάλαια 
αλλά προχωράει. Ταυτόχρονα η εθνική ταυτότητα συγκροτείται µε µια απευθείας 
σύνδεση µε το αρχαίο παρελθόν. Η χριστιανική θρησκεία είναι παρούσα αλλά η 
χριστιανική Βυζαντινή Αυτοκρατορία προκαλεί αµηχανία και δεν αναφέρεται. 
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Ζ                                             ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
  Η ανάλυση και ερµηνεία που επιχειρήσαµε ανέδειξε ορισµένα συµπεράσµατα, που 
αφορούν στην εκπαιδευτική λειτουργία και στη σχέση της µε την κοινωνική 
αναπαραγωγή και το καταµερισµό της εργασίας. Ο σχολικός χρόνος στη 
πραγµατικότητα  γέµιζε τη καθηµερινότητα των µαθητών. ∆ιαρθρωνόταν στο 
ηµερήσιο πρωινό και απογευµατινό ωράριο, των έξι ηµερών την εβδοµάδα και συχνά 
επεκτεινόταν στο πρωινό της Κυριακής µε τον εκκλησιασµό. Επιπλέον η σχολική 
παρουσία υπήρχε και µετά το τέλος του προγράµµατος µέσα από απαγορεύσεις, τις 
οποίες ο δάσκαλος και αργότερα παιδονόµοι καλούνταν να ελέγχουν για την 
εφαρµογή τους. Το σχολείο έτεινε να αποτελεί θεσµό που εισαγάγει τους µαθητές σε 
µια νέα κοινωνικοποίηση και εθνικοποίηση. Τους απέκοβε από τη παραδοσιακή 
«µηχανιστική» αλληλεγγύη της κοινότητας µε σκοπό να τους εντάξει στο διευρυµένο 
κοινωνικό καταµερισµό που ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής επιζητούσε.130 Η 
διδασκαλία είχε καταναγκαστικά χαρακτηριστικά και κατά περίπτωση γινόταν 
καταπιεστική και βάναυση. Η εκπαίδευση της πλειονότητας των δασκάλων ήταν 
περιορισµένη, παιδαγωγικά φτωχή και απολύτως δέσµια των σκοπών της 
εκπαίδευσης. Του ηθικού, θρησκευτικού, εθνικού µε τη σειρά που κατά καιρούς 
ετίθεντο. Συνολικά η εκπαίδευση είχε αυξάνουσα κοινωνική αποδοχή και τύγχανε της 
προσοχής και του σχεδιασµού του πολιτικού συστήµατος της εποχής. 
  Σε µεγάλο βαθµό τα διδασκόµενα βιβλία ήταν αυτά του εκπαιδευτικού συστήµατος 
του Βασιλείου της Ελλάδος αν και υπήρξαν σοβαρές απόπειρες συγγραφής και 
εµπορίας σχολικών βιβλίων µε συνακόλουθες αντιθέσεις και ανταγωνισµούς. Η 
κατεύθυνση των βιβλίων ήταν θρησκευτικά χριστιανική. Γλωσσικά αρχαιοελληνική ή 
αρχαϊζουσα Φιλοσοφικά ουµανιστική. Ηθικά δεοντολογική και εθνικά εθνογεννετική 
και προσανατολισµένη στη σύνδεση µε την Αρχαία Ελλάδα. Οι εξετάσεις ήταν 
υπαρκτές, ως διαδικασίες πιστοποίησης της έγκυρης γνώσης αλλά δεν αποτελούσαν 
κριτήριο για την είσοδο από µια εκπαιδευτική βαθµίδα στην επόµενη. Ωστόσο ο 
αριθµός των µαθητών που συνέχιζαν µετά τη βασική βαθµίδα ήταν µικρός Οι λόγοι 
είναι το µικρό πρακτικού προσανατολισµού αντίκρισµα της µέσης εκπαίδευσης, η 
ολιγαριθµία σχολείων µέσης εκπαίδευσης συγκριτικά µε τη βασική, ο γλωσσικός 
φραγµός της κυριαρχούσας καθαρεύουσας και ο τεχνικός και κοινωνικός 
καταµερισµός της εργασίας,  που ήταν απλός και σε αρκετές περιπτώσεις 
πρωτόγονος.  
  Η πλειονότητα των κατοίκων ήταν ανεξάρτητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, πράγµα 
που έκανε περιττό ένα δίκτυο επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε σκοπό την ειδίκευση 
ή την εκµάθηση νέων τεχνικών. Εργατικά στρώµατα των πόλεων δεν υπάρχουν, αφού 
η παραγωγική δοµή δεν έχει µεταποιητικά ή βιοµηχανικά χαρακτηριστικά. 
Καταβλήθηκε ωστόσο προσπάθεια µέσω της εκπαίδευσης, µε την δηµιουργία 
σχολικών αγροκηπίων και την εισαγωγή σχετικών µαθηµάτων, να εκσυγχρονιστεί η 
γεωργία. 
  Τα στοιχεία της περιόδου δείχνουν γρήγορη εξάπλωση και ποσοτική αναβάθµιση 
της εκπαίδευσης στη Κρήτη. Σε µεγάλο βαθµό η εκπαίδευση συνδέθηκε µε τις 
προσπάθειες εθνικής χειραφέτησης, κοινωνικής αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού 

                                                
130 Η έννοια της µηχανιστικής κοινωνικής αλληλεγγύης, των µικρών χωρικά κοινοτήτων του 19ου 
αιώνα, αντικαθίσταται από την οργανική αλληλεγγύη ενός συνθετότερου καταµερισµού εργασίας που 
αντιστοιχεί, σε υπό αναδιάρθρωση, προς το πολυπλοκότερο, παραγωγικές σχέσεις. Παράβλεπε το 
βιβλίο του Εµίλ Ντυρκέµ για τον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας. 
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της αγροτικής παραγωγής. Ο ευρύς αναλφαβητισµός µειώνεται κατά παρόµοιο 
ποσοστό µε τις ελεύθερες ή υπό αλυτρωτική διαδικασία περιοχές. 
 Το σχολείο ως µηχανισµός υποβοήθησης της κοινωνικής κινητικότητας είχε 
σηµαντική συµβολή στη µεταφορά γόνων των αγροτών για να στελεχώσουν ως µέλη 
της µικρής αστικής τάξης τα δηµοσιοϋπαλληλικά στρώµατα. Τα τελευταία 
αναπτύσσονταν µε γρήγορο ρυθµό, αφενός για να συµπληρώσουν το κενό της 
απόσυρσης της Οθωµανικής διοίκησης αφετέρου εντός της γενικότερης τάσης στον 
περιφερειακό Ελληνικό κρατικό σχηµατισµό, να δηµιουργούνται µη παραγωγικά 
µικροαστικά στρώµατα των πόλεων. Η σχέση βέβαια ανάµεσα στη βάση της 
εκπαιδευτικής πυραµίδας και στην κορυφή της είναι δυσανάλογα µεγάλη. Η µέση 
εκπαίδευση ήταν προορισµένη να προετοιµάσει   τους µαθητές για να εισέλθουν στη 
τριτοβάθµια. 
  Ο κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας είναι απλός και αυτό αντανακλάται σε 
µεγάλο βαθµό στη δοµή της εκπαίδευσης. Η πρώτη βαθµίδα προοριζόταν για τη 
δηµιουργία εθνικής, θρησκευτικής και ηθικής συνείδησης. Η συντριπτική 
πλειονότητα των αποφοίτων της εξακολουθεί να είναι και να κάνει ότι και οι πατέρες 
και µητέρες τους. Οι απόφοιτοι της δεύτερης βαθµίδας, προερχόµενοι είτε από 
εύπορους ανεξάρτητους αγρότες, είτε από τα µεσαία στρώµατα των πόλεων 
στελεχώνουν στη συνέχεια τη διοίκηση, και ένα µικρό µέρος ασκεί «επιστηµονικά» 
επαγγέλµατα. Στο πλαίσιο της συµµόρφωσης µε τους νέους πραγµατικούς ή 
συµβολικούς ταξικούς προσδιορισµούς η σχολική γλώσσα, που είναι η γλώσσα του 
κράτους και οι παιδονοµικές ρυθµίσεις παίζουν το δικό τους ιδιαίτερα σηµαντικό 
ρόλο.  
  Για πολύ καιρό γινόταν συζήτηση για το εάν η εκπαίδευση πετυχαίνει τους σκοπούς 
της. Ενώ δεν υπήρξε αµφισβήτηση των ιδεολογικών εγχαράξεων που 
πραγµατοποιούσε, έγινε αντικείµενο κριτικής η γνωστική της ικανότητα. Τη 
συζήτηση µονοπώλησε η διδακτική επάρκεια των δασκάλων, η οποία ήταν όντως 
ισχνή και ανεπαρκής, χωρίς ωστόσο να αποφασισθεί κάτι  ουσιαστικό για την 
βελτίωση της. Μέρος της δηµόσιας συζήτησης, κάλυψε η κριτική στη τάση, το 
σχολικό γλωσσικό ιδίωµα της καθαρεύουσας να γίνεται όλο και πιο στριφνό, σε µια 
προσπάθεια διασύνδεσης µε την αρχαία γλώσσα και εποµένως άρσης πάσης 
αµφιβολίας για την πολιτισµική προέλευση των Νέων Ελλήνων. Παρατηρήθηκε ότι 
έβαζε φραγµό όχι µόνο στην εκµάθηση της γλώσσας αλλά και στην κατανόηση των 
άλλων µαθηµάτων. 
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  Το ιστορικό πλαίσιο για τη Κρήτη από την επανάσταση του 1821 µέχρι την 
ένωση µε την Ελλάδα 
 
 
1821/6/14    Θεωρείται ηµέρα έναρξης της Επανάστασης και συµβαίνει στα Σφακιά. 

 
1830/2/3      Υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου. Η Κρήτη παρά τον 
                    επαναστατικό αγώνα παραµένει τµήµα της Οθωµανικής αυτοκρατορίας. 

 
1831/1/21    Η Κρήτη δίνεται δώρο στο Μωχάµετ Άλυ, της Αιγύπτου ως αντάλλαγµα 
                    της βοήθειας του προς το Σουλτάνο κατά τα επαναστατικά χρόνια. 

 
1840/7/3      Συνθήκη του Λονδίνου Επαναφορά της Κρήτης στην Οθωµανική 
                   κυριαρχία.  

 
1839            Νοέµβριος ∆ιάταγµα του Γκιουλχανέ και έναρξη της εποχής των  
                   µεταρρυθµίσεων στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

 
1841           Επανάσταση Χαιρέτη και Βασιλογεώργη. 

 
1851          Αλλαγή της πρωτεύουσας του Εγιαλετίου της Κρήτης από το Χάνδακα   
                  στα Χανιά. ∆ιοικητικός διαχωρισµός σε 23 καζάδες (επαρχίες). 

 
1856           Συνθήκη των Παρισίων. Ο Σουλτάνος υπογράφει το Χάτι Χουµαγιούν.   
                   Περιέχει ευεργετικές διατάξεις υπέρ της ανεξιθρησκίας. Κινείται σε ένα  
                  πνεύµα   καλυτέρευσης της θέσης των µη µουσουλµανικών πληθυσµών   
                   της  αυτοκρατορίας. 

         
1858      Σύσταση ∆ηµογεροντιών, µεταξύ άλλων φορολογικών, διοικητικών,  
             δικαστικών και θρησκευτικών δικαιωµάτων. 
 
1866-69   Επανάσταση 

 
1868      Οργανικός νόµος Αναγνωρίζεται η διοικητική ισοτιµία των Χριστιανών, η 
             χρήση δύο γλωσσών στη διοίκηση και η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας. 

 
1877        Επαναστατική δράση και κήρυξη της Ένωσης της Κρήτης µε την Ελλάδα.  

 
1878       Ιούνιος. Ανακωχή. Εφαρµογή του Οργανικού νόµου. 
          Οκτώβριος Σύµβαση της Χαλέπας. Προβλέπεται Γενικός ∆ιοικητής, που  
              µπορεί   να είναι χριστιανός, Γενική Συνέλευση µε 49 χριστιανούς και 31  
          µουσουλµάνους πληρεξουσίους, ίδρυση χωροφυλακής, χορήγηση     
              γενικής αµνηστίας και µερικής φοροαπαλλαγής. Επιτρέπεται η ίδρυση   
              εφηµερίδων,  φιλολογικών συλλόγων και βιβλιοθηκών. ∆ηµιουργούνται 5 
     διοικήσεις (λιβά) και 23 επαρχίες (καζάδες). 

 
  1889    Επανάσταση, ατυχής και αποκηρυχθείσα από τη κυβέρνηση  Τρικούπη . 
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1895    Κλίµα γενικής αναρχίας, τροµοκρατίας και δολοφονιών. Μεταπολιτευτική 
            Επιτροπή. Επαναστατικές διεργασίες 

 
1897  Ιανουάριος 23-24       Σφαγές και πυρπολήσεις 
          Μάρτιος                      Στρατιωτική κατοχή από τις προστάτιδες ∆υνάµεις και 
                                             διαίρεση σε ζώνες κατοχής 

 
1898/11/2   Εκκένωση της Κρήτης από το τελευταίο Οθωµανό στρατιώτη 
          12/9   Άφιξη του Πρίγκιπα Γεωργίου ως Ύπατου Αρµοστή.  

 
1899 Ιανουάριος.  Εκλογή 138 χριστιανών και 50 µουσουλµάνων πληρεξουσίων στη  
                  Κρητική Βουλή.  
     Απρίλιος .   ∆ηµοσίευση συντάγµατος 

 
1905/2/26   Προκήρυξη της Αντιπολίτευσης της Βουλής, µε αίτηµα είτε την ένωση,  
              είτε την αναθεώρηση του Κρητικού Συντάγµατος, ώστε να απαλλαγούν 
                 από το δεσποτικό Πρίγκιπα. 
 
1905/3/10  Επανάσταση Θερίσου. Επαναστατική Επιτροπή. Ένοπλη εξέγερση  
                 εναντίον της Αρµοστείας  

 
1905/11/15  Μουρνιές Χανίων, διαπραγµατεύσεις µε τους εκπροσώπους των  
         ∆υνάµεων και  τερµατισµός της επανάστασης. Μία ∆ιεθνής Εξεταστική 
              Επιτροπή, που συστάθηκε για τη µελέτη του Κρητικού ζητήµατος, 
                 πρότεινε την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα, γεγονός που δεν έγινε 
                  δεκτό από τις Μ. ∆υνάµεις. 
 
1906/9/18 Ο βασιλιάς των Ελλήνων διόρισε, νέο Ύπατο Αρµοστή τον µετριοπαθή 
                 πολιτικό Αλέξανδρο Ζαΐµη, µε τον οποίο εγκαινιάστηκε µια νέα πιο οµαλή 
                 και φιλελεύθερη περίοδος. 

 
1909 Αύγουστος      Στην Αθήνα εκδηλώθηκε επαναστατικό κίνηµα στου «Γουδή». 

   
1910 Ο Ε Βενιζέλος επέστρεψε στην Κρήτη και συµµετείχε το Μάρτιο,  στις εκλογές 
που προκήρυξε η κυβέρνηση του νησιού. Το κόµµα του νίκησε και ο ίδιος ανέλαβε 
Πρωθυπουργός στη νέα  κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας. Αναστολή της  
               λειτουργίας της Κρητικής Βουλής µπροστά στις αντιδράσεις των ∆υνάµεων. 

 
 1910/10/6  Ο Ε Βενιζέλος αναλαµβάνει τη πρωθυπουργία στην Ελλάδα αφού πριν  
                  είχε παραιτηθεί από επικεφαλής στην κυβέρνηση, της Κρήτης. 

 
 1912/10/1         Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης ο Στέφανος ∆ραγούµης. 

 
1912-3 Α Βαλκανικός πόλεµος. Συνθήκη ειρήνης του Λονδίνου (17 Μαΐου1913) 
 σύµφωνα µε την οποία ο Σουλτάνος παραιτήθηκε από όλα τα δικαιώµατά του στην 
Κρήτη 
 
  1913 Ειδική Συνθήκη µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η Συνθήκη των Αθηνών  
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     (1 Νοεµβρίου 1913). Ο Σουλτάνος παραιτήθηκε από κάθε δικαίωµα  
επικυριαρχίας στην Κρήτη και επιπλέον ρυθµίστηκαν επιµέρους θέµατα . 
 
 
 
 
 
Τα βασικά εκπαιδευτικά νοµοθετήµατα από τη περίοδο της ηµιαυτονοµίας µέχρι 
την ένωση  
 
                                   Περίοδος  ηµιαυτονοµίας (1879-1897) 
 
1881  Πρώτος νόµος για τη παιδεία µε εισηγητή τον Αντώνιο Βορεάδη. Μπαίνει σε  
          εφαρµογή µε το 801/957 διάταγµα. 
1881  Αντίστοιχος νόµος για τα µουσουλµανικά σχολεία.  
1889  Μάιος Νόµος περί Παιδείας ο οποίος καταργεί τον προηγούµενο. 
 
 
                                   Περίοδος  Κρητικής Πολιτείας  
 
1901  Αύγουστος Νόµος 391 για την εκπαίδευση. Σύµβουλος Παιδείας ο Βορεάδης ο  
          οποίος καταργεί το νόµο του 1899. 
1902  Μάιος ∆ιάταγµα για τις εξετάσεις  
1903  Ιούνιος Νόµος 485 που τροποποιεί το 391 
1903  Ιούλιος ∆ιάταγµα για την ίδρυση δηµοτικών σχολείων. 
1903  Προστίθεται ένα ακόµα έτος στο ∆ιδασκαλείο και γίνεται τριετές. 
1905  Σεπτέµβριος Νόµος 601 που τροποποιεί και συµπληρώνει τον 485 
1906  Νοέµβριος ∆ιάταγµα για το αναλυτικό πρόγραµµα του νηπιαγωγείου. 
1907  ∆ιάταγµα 107 Καταργεί το ∆ιδασκαλείο  
1908  Αύγουστος ∆ιάταγµα για την κατάργηση των Ελληνικών σχολείων και την 
          ίδρυση Ανώτερων ∆ηµοτικών. 
1909  Ιούνιος Εγκύκλιος που υπενθυµίζει το ∆ιάταγµα 44 του 1902 για  
          προβιβαστικές, απολυτήριες  και επαναληπτικές εξετάσεις. 
1909  Σεπτέµβριος Νόµος 146 Εισαγάγει τα ανώτερα 6τάξια ∆ηµοτικά χωρίς να  
          καταργεί τα Ελληνικά  
1909  ∆ιάταγµα 73 µε παιδονοµικές ρυθµίσεις. 
1910  ∆ιάταγµα  252 περί εξετάσεως δηµοδιδασκάλων 
1911  ∆ιάταγµα  102 του Βασιλείου της Ελλάδος διαιρείται η Κρήτη σε 356 σχολικές 
          περιφέρειες 
1911  ∆ιάταγµα  103 του Βασιλείου της Ελλάδος καθιερώνει δύο εξαετείς κύκλους  
          εκπαίδευσης. 
1912  ∆ιάταγµα  79 του Βασιλείου της Ελλάδος ρυθµίζονται οι έδρες των 56 
         Ανώτερων ∆ηµοτικών Σχολείων. 
 
 
 




