"Καταραμένε Έλληνα.
Όπου να γυρίσω την σκέψη μου, όπου και να... στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου σε
βλέπω, σε βρίσκω.
Τέχνη λαχταρώ, Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, εσύ μπροστά, πρώτος και αξεπέραστος.
Επιστήμη αναζητώ, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, κορυφαίος και ανυπέρβλητος.
Για Δημοκρατία διψώ, Ισονομία και Ισότητα, εσύ μπροστά μου, ασυναγώνιστος κι
ανεπισκίαστος.
Καταραμένε Έλληνα, καταραμένη Γνώση...
Γιατί να σε αγγίξω;
Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος, μηδαμινός;
Γιατί δεν με αφήνεις στην δυστυχία μου και στην ανεμελιά μου;”
Ο Friedrich Schiller, 1759-1805, Γερμανός συγγραφέας και ποιητής

Η παιδεία είναι δόξα,
είναι αληθής τιμή,
είναι πλούτος, ευτυχία,
ένδοξος ανταμοιβή.

Παράδοση δεν είναι το να σου παραδίδουν, ούτε να
παραδίνεσαι στο χθες, όπως φρονούν οι ανοήτως
φρονούντες και συχνά φαιά φορούντες. Παράδοση είναι
να συνεχίζεις.

(ΤΟΥ ΕΠΑΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟ 1900
Η ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΟΙ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η πλήρης έκδοση περιλαμβάνει Cd με βιβλία ΦΕ του 19ου αιώνα
i) Χημείας Επιτομή, Κ.Μ. ΚΟΥΜΑ (εκδ 1826)
ii) Στοιχεία της πειραματικής Φυσικής και Μετεωρολογίας, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΥΧΑ
(εκδ 1840)
iii) Στοιχεία Φυσικής πειραματικής, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Β. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ (εκδ 1871)
iv) ) Στοιχεία Χημείας Α.Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ (εκδ 1883)
v) Εγχειρίδιο Χημείας Α.Κ. ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ (εκδ 1887)
vi) Φυσική Ιστορία, Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΥ (εκδ 1891)
vii) Πρακτικά μαθήματα Φυσικής πειραματικής, Κ. ΖΙΩΤΑ (εκδ. 1892)
viii) Πειραματική φυσική, ΤΙΜ.Α.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (εκδ 1892)
ix) Γεωγραφία της Κρήτης, ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΛΑΝΔΡΑΚΗΣ (εκδ 1900)
x) Γεωγραφία της Κρήτης, ΑΡΙΣ. ΚΡΙΑΡΗΣ, (εκδ 1900)
( ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ)
Υπεύθυνος για τυχόν λάθη και ανακρίβειες Μπεχτσούδης ∆ημήτρης ΕΠΑΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

(ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΠΑΛ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ - ΕΚΦΕ ΧΑΝΙΩΝ )

«Ο Σουλτάνος παραιτείται πάντων ων εκέκτητο επι
της νήσου Κρήτης και εκχωρεί στην εύνοιαν των
συμμάχων ηγεμόνων όλα τα δικαιώματα της
κυριαρχίας και όλα τα άλλα δικαιώματα που κατείχε
σε εκείνο το νησί»
Αυτή ήταν η τυπική δικαίωση του αγώνα και του πόθου των Κρητών για την
ένωση. Οι Κρήτες σε όλες τις επαναστάσεις και τους αγώνες τους, ιδιαίτερα στη
διάρκεια του 19ου αιώνα, έθεταν το στόχο της ένωσης. Το σύνθημα «Ένωσις ή
Θάνατος» αποτυπώνονταν στα λάβαρα των αγώνων. Με αυτό το σύνθημα
ήθελαν να δείξουν ότι για τη σκλαβωμένη, εδώ και αιώνες Κρήτη δεν αρκούσε
να ελευθερωθεί, αλλά να ενωθεί με την Ελλάδα.
Οι Κρητικοί ξεσηκώθηκαν κατά των Τούρκων
κατακτητών, αμέσως μετά το ξέσπασμα της
ελληνικής επανάστασης, οδηγούμενοι σε νέους
αιματηρούς αγώνες, που δεν έφεραν αποτέλεσμα σε
σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. Κατάφεραν
Κρήτες
να
όμως
οι
επαναστατημένοι
διεθνοποιήσουν το πρόβλημα και να αρχίσει σ’
ευρωπαϊκό επίπεδο, να γίνεται η πρώτη συζήτηση για την ένωση.

Χανιά 2-4-2013

Αυτή ήταν η ιστορική αναφορά στο άρθρο 4 της συνθήκης του
Λονδίνου, που υπεγράφη στις 30 Μαΐου 1913. Η Ένωση έγινε
τυπικά την 1η Δεκεμβρίου 1913 και στο φρούριο του Φιρκά
υψώθηκε η ελληνική Σημαία, παρουσία του βασιλιά
Κωνσταντίνου, του πρωθυπουργού Ελ. Βενιζέλου.
Παρόντες ήταν: ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής Ζαβιτσάνος, ο Λουκάς Κανακάρης Ρούφος, Γενικός
∆ιοικητής Κρήτης, ο Επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου Αγαθάγγελος, ο ∆ήμαρχος Χανίων Μανώλης
Μουντάκης. οι γηραιοί αγωνιστές των Κρητικών επαναστάσεων, ο Γενικός Αρχηγός Κυδωνίας Χατζή
Μιχάλης Γιάνναρης, και ο Αρχηγός Λάκκων Αναγνώστης Μάντακας, μαζί με πολλούς οπλαρχηγούς και
πολλοί αξιωματούχοι του Ελληνικού κράτους.

Ο λιμενάρχης Χανίων Γεώργιος Κουρκούτης
έδεσε την ελληνική σημαία στο σχοινί του ιστού
και παρέδωσε το σχοινί στο βασιλιά για να την
υψώσει. ΄Ηταν η ίδια Ελληνική σημαία που είχε
καταβιβασθεί βίαια από τον στόλο των Μεγάλων
∆υνάμεων το 1909 και είχε διαφυλαχθεί από τον
Γενικό Αρχηγό Κυδωνίας Χατζή Μιχάλη
Γιάνναρη. Ο τελευταίος την είχε προσκομίσει,
ύστερα από σχετικό έγγραφο των ανακτόρων,
την 1η ∆εκεμβρίου 1913, για να υψωθεί στον
άλλοτε κομμένο ιστό του φρουρίου Φιρκά κατά
την επίσημη τελετή της ΄Ενωσης. Ο βασιλιάς, σε
ένδειξη σεβασμού και τιμής προς όλους τους
αγωνιστές της λευτεριάς της Κρήτης, έδωσε το
σχοινί στους αρχηγούς Χατζή Μιχάλη Γιάνναρη
και Αναγνώστη Μάντακα και μαζί ύψωσαν την
ελληνική σημαία στον ιστό, σύμβολο της
΄Ενωσης της Κρήτης με τη Μητέρα Ελλάδα.
(Σημαντηράκη
Ζαχαρένια
προϊσταμένη
Ιστορικού Αρχείου Κρήτης)

Ο ατυχής όμως για την Ελλάδα ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897
αναγκάζει τους Κρήτες να αποδεχτούν τη λύση της αυτονομίας που προτείνουν
οι Ευρωπαίοι.
Στις 9 ∆εκεμβρίου 1898 αποβιβάζεται στο νησί ο ύπατος αρμοστής των
∆υνάμεων, πρίγκιπας Γεώργιος, δευτερότοκος υιός του βασιλιά Γεωργίου.Οι
Κρήτες τον υποδέχονται με άκρατο ενθουσιασμό και εκλαμβάνουν την
παρουσία του στο νησί ως έναν αρραβώνα για την Ένωση. Πολύ γρήγορα
όμως οι ελπίδες τους διαψεύδονται. Θα ακολουθήσουν νέοι αγώνες των
Κρητών, η συμμετοχή τους στον Α΄ βαλκανικό πόλεμο, ώσπου να φθάσουμε
στον Οκτώβρη του 1912 που ο Στέφανος ∆ραγούμης διορίστηκε Γενικός
∆ιοικητής Κρήτης και οι πόρτες του ελληνικού κοινοβουλίου άνοιξαν για τους
Κρήτες βουλευτές. Η τελική πράξη της ένωσης, με βάση το διεθνές δίκαιο,
πραγματοποιήθηκε με τη συνθήκη του Λονδίνου.

Αναμνηστικό γραμματόσημο της Ένωσης που δείχνει το
νησάκι της Σούδας, έργο της γνωστής ζωγράφου
Φλωρεντίνης Καλούτση (1894-1971)

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ένωση
1913/1914

ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 82/1899 (περί Οργανισμού της Δημοσίας Εκπαίδευσης)

Κρητική πολιτεία
1898-1913

Στις 9 ∆εκεμβρίου του 1898 αποβιβάστηκε στη Σούδα ο πρίγκιπας Γεώργιος,
δευτερότοκος γιος του βασιλιά της Ελλάδας Γεωργίου, ο οποίος ανέλαβε τη
διοίκηση της Κρήτης με απεριόριστα δικαιώματα.Στις 24 Ιανουαρίου 1899
έγιναν οι πρώτες εκλογές, από τις οποίες αναδείχτηκαν 138 χριστιανοί και 50
μουσουλμάνοι πληρεξούσιοι. Το Σύνταγμα, αυστηρά συντηρητικό, που
αποτελούνταν από 114 άρθρα δημοσιεύτηκε στην Επίσημο Εφημερίδα της
Κρητικής Πολιτείας στις 16 Απριλίου 1899. Στο άρθρο 21 του Κρητικού
Συντάγματος ορίζονταν με σαφήνεια: «Η εκπαίδευσις είναι ελευθέρα, αρκεί να
ασκήται υπό προσώπων κεκτημένων την υπό του νόμου οριζομένην ικανότητα
και χρηστότητα, υπό την επίβλεψιν δε και της αρμοδίας αρχής, όσον αφορά τα
χρηστά ήθη, την δημόσιαν τάξιν και το σέβας προς τους νόμους της Πολιτείας».
Λίγες μέρες αργότερα σχηματίστηκε η πρώτη κυβέρνηση με την ακόλουθη
σύνθεση συμβούλων (υπουργών): Ελευθέριος
Βενιζέλος ∆ικαιοσύνης,
Μανούσος Κούνδουρος Εσωτερικών και Συγκοινωνίας, Νικόλαος Γιαμαλάκης
∆ημοσίας Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων, Κων. Φούμης Οικονομικών και
Γεωργίας και Χουσείν Γενιτσαράκης ∆ημοσίας Ασφαλείας.

Ημι-αυτονομία
1878-1898

Ανάλογη με την περιπετειώδη πορεία του κρητικού λαού στο διάβα του
χρόνου, ήταν και η πορεία της εκπαίδευσης. Οι ιστορικοί χωρίζουν την
Τουρκοκρατία στην Κρήτη σε δύο περιόδους, την Πρώιμη (1669-1821) και την
Ύστερη (1821-1898). Κατά τη διάρκεια της πρώιμης περιόδου επικρατούσε
βαθύ σκοτάδι, σχολεία δεν λειτουργούσαν, οι εγγράμματοι είχαν εκπαπτριστεί
και οι βιβλιοθήκες ιδιωτικές και μοναστηριακές είχαν καταστραφεί. Η αμάθεια
συνεχίστηκε και τα πρώτα χρόνια της Ύστερης περιόδου. Η μόρφωση
περιορίζονταν στα «κολλυβογράμματα» που κρυφά δίδασκαν οι μοναχοί μέσα
από τα ιερά βιβλία της εκκλησίας. Προσπάθειες λειτουργίας σχολείων την
περίοδο αυτή διακόπτονται βίαια κάθε φορά που οι Κρήτες ξεσηκώνονταν και οι
εκπαιδευτικοί διώκονταν. Φθάνουμε στον Οκτώβριο του 1878 στην «Σύμβαση
της Χαλέπας». Η σύμβαση αυτή αποτέλεσε σταθμό στην ανάπτυξη των
γραμμάτων και των τεχνών. Σύμφωνα με το άρθρο 15 της σύμβασης επετράπη
η σύσταση φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και η έκδοση πολιτικών εφημερίδων.
∆υστυχώς αρκετά από τα προνόμια της σύμβασης καταργήθηκαν, οι Κρήτες
επαναστάτησαν και πάλι το 1889, ενώ το «Κρητικό Ζήτημα» κορυφώνεται με
την επανάσταση του 1897-1898. Στο τέλος του 1898 κηρύσσεται η αυτονομία
του νησιού.

(Α. Χουρδάκης)

Σύμφωνα με την απογραφή του 1900 ο συνολικός αριθμός της Νήσου ανέρχονταν
στους 301.273 κατοίκους από τους οποίους οι 267.192 ήταν χριστιανοί και οι
υπόλοιποι 32.281 μουσουλμάνοι, «το πλείστον μέρος Κρήτες»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 1899-1900
Γυμνάσια
Προγυμνάσια
Ιεροδιδασκαλείο
∆ημοτ. Σχολεία αρρένων
«-»
«-» Θηλέων
Μουσουλ. ∆ημοτ. αρρένων
Μουσουλ. ∆ημοτ. θηλέων

2
2
1
432
70
16
5

Καθηγητές
36
∆ημοδιδάσκαλοι
603
∆ημοδοδασκάλισσες 125

Μαθητές Γυμνασίων-προγυμνασίων-Ιεροδιδασκαλίου
821
Μαθητές ∆ημοτικών άρρενες
25.511
Μαθητές ∆ημοτικών θήλεις
10.333

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
2

ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΕΣ
Δ/ΝΤΕΣ
2

ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΙΑ

2

2

4

ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

1

1

4

5

5

28

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
20

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΕΧΝ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2
24

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
4

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

ΕΞΟΔΑ

507

0

51,803

6

2

223

0

13,213

1

6

6

91

0

13,257

3

36

12

821

0

78,273

ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (είναι επτατάξιο) Ιδρύονται δύο πλήρη γυμνάσια το ένα στο Ηράκλειο και το δεύτερο στα Χανιά. Προγυμνάσια επίσης δύο, το ένα στο Ρέθυμνο
και το άλλο στη Νεάπολη.
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ΑΝΩΤΑΤΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΙΟ
33%

Το προσωπικό:

Τα μαθήματα:
α) Επιστημονικά
Θρησκευτικά
Αρχαία και νέα Ελληνική γλώσσα
Λατινική γλώσσα
Γαλλική γλώσσα
Παγκόσμιος Ιστορία
Μαθηματικά και Κοσμογραφία
Γεωγραφία
Φυσική Ιστορία
Φυσική
Χημεία
Ψυχολογία και Λογική
Καθήκοντα και δικαιώματα του
Συνταγματικού πολίτη

β) Τεχνικά

Α) Γυμνάσιο
Γυμνασιάρχης (1)
Φιλόλογοι (4) «Ελληνιστές»
Μαθηματικός (1)
Φυσικός (1)
Θεολόγος (1)
Γυμναστής (1)
Τεχνικά μαθήματα (1ή 2)

Β) Προγυμνάσιο
∆ιευθυντής (1)
Φιλόλογοι (2)
Ή εναλλακτικά 1 φιλόλογος και 1 μαθηματικός ή φυσικός ή
προλύτης της θεολογίας.
Ο Γυμνασιάρχης και ο διευθυντής του προγυμνασίου είναι
υποχρεωτικά φιλόλογοι.
Κάθε καθηγητής έχει υποχρεωτικό ωράριο 24 ωρών την
εβδομάδα, ο δ/ντής προγυμνασίου 18-20 και ο
Γυμνασιάρχης 12-15.

Ιχνογραφία
Καλλιγραφία
Γυμναστική
Ωδική

Μέγιστος αρθμ. μαθητών/τάξη:

Οι φυσικοί διδάσκουν (εκτός των μαθημάτων τους) τη
γεωγραφία και τα μαθηματικά της 1ης τάξης.

Οι διορισμοί των εκπαιδευτικών:

Προγυμνάσιο 50
Γυμνάσιο 40

Το κόστος της φοίτησης:
Η εγγραφή σε κάθε εξάμηνο στις τρεις
κατώτερες τάξεις του Γυμνασίου δρχ
3. Η εγγραφή στις 4 ανώτερες τάξεις
και στο παιδαγωγικό τμήμα δρχ 5. Οι
μεταγγραφές δρχ 5. Τα ενδεικτικά και
αποδεικτικά του προγυμνασίου δρχ 5
, των ανωτέρων τάξεων δρχ 10 και τα
απολυτήρια των Γυμνασίων δρχ 20.
Στους μαθητές του φιλολογικού
τμήματος του Γυμνασίου επιβάλλονται
δίδακτρα για την ∆ και Ε τάξη δρχ 10/
μήνα και για τις ΣΤ και Ζ δρχ 15/μήνα.

Όποιος επιθυμούσε να διορισθεί καθηγητής στο Γυμνάσιο
έπρεπε να υποβάλλει αναφορά στο Σύμβουλο εκπαίδευσης
επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου του και έγγραφα
πιθανής προϋπηρεσίας του.

Αμοιβές προσωπικού:
Οι καθηγητές των προγυμνασίων 200 δρχ το μήνα. Οι
φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί των Γυμνασίων 250 δρχ το
μήνα, ο καθηγητής των Γαλλικών και των θρησκευτικών
200δρχ, ο Γυμνασιάρχης 320δρχ και ο δ/ντής του
προγυμνασίου επίδομα 20 δρχ το μήνα. Ο Γυμναστής και οι
εκπαιδευτικοί των τεχνικών μαθημάτων 100δρχ το μήνα.
Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι με το διορισμό τους
μονιμοποιούνται. Τα παιδιά τους απαλλάσσονται από όλα τα
εκπαιδευτικά τέλη. Σε περίπτωση θανάτου πληρώνεται ένας
ακόμη μισθός στις χήρες και τα ορφανά.

19%

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΙΕΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ
(οικοτροφείο)

Απουσίες:
Ο μαθητής οφείλει να φοιτά στις παραδόσεις και για κάθε απουσία του η διεύθυνση
του εκπαιδευτηρίου ενημερώνει αμέσως την οικογένειά του και ζητεί τον λόγο.
Μαθητής προγυμνασίου ή Γυμνασίου αν συμπληρώσει στα Ελληνικά 30 απουσίες ή
40 απουσίες στα άλλα μαθήματα ή 130 στο σύνολο, αποκλείεται από τις εξετάσεις του
Ιουνίου και υποχρεούται να επαναλάβει την τάξη.
Μπορεί να του επιτραπεί η εξέτασης μόνο αν δικαιολογήσει στον επιθεωρητή τους
λόγους και ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα είναι τουλάχιστον 6.
(Εντύπωση προκαλεί το άρθρο 36β όπου σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων
αδικαιολόγητων απουσιών επιβάλλεται πρόστιμο από 10 λεπτά μέχρι 1 δραχμής για
κάθε μέρα απουσίας, το μέτρο μάλλον αφορά την υποχρεωτική δημοτική
εκπαίδευση.)

Καθήκοντα και ποινές:
Οι μαθητές οφείλουν εντός και εκτός σχολείου να φέρονται «κοσμίως και ευπρεπώς»,
να εφαρμόζουν τις σχολικές διατάξεις και τις «διαταγές» των δασκάλων χωρίς
αντιλογία, να φροντίζουν τα διδακτικά όργανα, έπιπλα και συσκευές και σε
περίπτωση ζημίας να γίνεται αποκατάσταση με δική τους δαπάνη.
Σε περίπτωση που οι μαθητές εμφανίζουν παραβατική συμπεριφορά επιβάλλονται οι
παρακάτω ποινές:
Α. Παρατήρηση
Β. Επίπληξη «κατ’ ιδίαν» ή μπροστά σ’ όλους τους μαθητές της τάξης ή μπροστά στο
σύλλογο από τον δ/ντή. Η επίπληξη αναγράφεται στο ποινολόγιο.
Γ. Απομόνωση των μαθητών που τσακώνονται ή φλυαρούν κατά την ώρα της
παράδοσης ή και αποβολή από την αίθουσα.
∆. Στέρηση της «ελευθερίας του διαλείμματος»
Ε. Στέρηση σχολικού αξιώματος
ΣΤ. Κράτηση στο σχολείο επί 1-2 ώρες μετά το τέλος των μαθημάτων με την
επίβλεψη του τιμωρούντος καθηγητή.
Ζ. Αποβολή προσωρινή
Η. Αποβολή διαρκής
Θ. Αποκλεισμός από όλα τα δημόσια Εκπαιδευτήρια.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
1. Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται στο σχολείο ακριβώς την ορισμένη
ώρα (το πολύ 10 λεπτά πριν την έναρξη του μαθήματος). Να προσέρχονται
καθαροί τόσο στο σώμα όσο και στα ρούχα τους και έχοντας τα απαραίτητα για
το μάθημά τους.
2. Οι μαθητές πηγαίνοντας στην αίθουσα τους, καταλαμβάνουν ορισμένες
θέσεις και ετοιμάζουν για το μάθημα που θα ακολουθήσει τα απαραίτητα
βιβλία και τετράδια.
3. Ο μαθητής δεν επιτρέπεται να εξέλθει από την αίθουσα της παράδοσης χωρίς την άδεια του δασκάλου. Από
τη στιγμή που αρχίζει το μάθημα δίδεται άδεια μόνο σε περίπτωση ανάγκης και ποτέ σε δύο συγχρόνως
μαθητές.
4. Πριν την έναρξη των μαθημάτων και μετά το τέλος γίνεται προσευχή, είτε σε κάθε τάξη είτε με το σύνολο των
μαθητών. Η προσευχή πρέπει να είναι σύντομη και κατανοητή από τους μαθητές. Απαγγέλλεται με δυνατή και
καθαρή φωνή, κάθε φορά από άλλο μαθητή.
5. Μαθητής αργοπορημένος που έρχεται ενώ γίνεται η προσευχή, δεν μπαίνει στην αίθουσα αλλά περιμένει
στην πόρτα. Δικαιολογεί την αργοπορία του και παίρνει τη θέση του με την άδεια του δασκάλου. Ο μαθητής που
προσέρχεται μετά την έναρξη του μαθήματος, αναφέρει τις αιτίες της αργοπορίας στο δάσκαλο και αν αυτές
κριθούν επαρκείς κάθεται στη θέση του και σβήνεται η απουσία του. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται η
ανάλογος ποινή που προβλέπει το διάταγμα περί ποινών.
6. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές κάθονται σιωπηλοί, ήσυχοι, κοιτώντας μπροστά τους και έχοντας
τα χέρια τους πάνω στο θρανίο. Το να παρενοχλούν ή να εμποδίζουν τη διαδασκαλία απαγορεύεται αυστηρώς.
Κανείς μαθητής δεν επιτρέπεται να ομιλεί παρά μόνο αν τον ερωτήσει ο δάσκαλος. Αν κάποιος επιθυμεί να
ρωτήσει ή να πει κάτι, δηλώνει την επιθυμία του σηκώνοντας το χέρι του, χωρίς να σηκωθεί από τη θέση του,
στηρίζοντας τον αγκώνα του δεξιού του χεριού προβάλλοντας τον δείκτη.
7. Τον δάσκαλο ή οποιοδήποτε ξένο που εισέρχεται στην αίθουσα οι μαθητές χαιρετούν με το να σηκώνονται
όρθιοι. Κάθονται μόνο αν ο δάσκαλος ή ο ξένος καταλάβει τη θέση του. Αν στο δρόμο συναντήσουν τους
δασκάλους, τις αρχές της πολιτείας και τους κληρικούς χαιρετούν βγάζοντας το καπέλο τους.
8. Κατά την ώρα του μαθήματος προσέχουν το δάσκαλο ή είναι αφοσιωμένοι στις γραπτές εργασίες τους. Όταν
απαντούν σε ερωτήσεις του δασκάλου σηκώνονται από τη θέση τους. Οι απαντήσεις δίνονται καθαρά και
δυνατά, ώστε να ακούγονται σε όλη την τάξη.
9. Το να ψιθυρίζονται οι απαντήσεις στον μαθητή που εξετάζεται ή να ανοίγονται βιβλία και γενικότερα η
αντιγραφή τιμωρείται αυστηρά.
10. Κάθε μαθητής οφείλει να έρχεται στο σχολείο διαβασμένος σε κάθε μάθημα και έχοντας καθαρά τα βιβλία
του και τα τετράδιά του. Η αντιγραφή των εργασιών που δίνονται στο σπίτι απαγορεύεται αυστηρά.

11. Ο μαθητής στο σχολείο φέρνει μόνο ότι είναι αναγκαίο για το μάθημα. Παιχνίδια, εικόνες
κ.λ.π απαγορεύονται. Όποιος συλλαμβάνεται για πρώτη φορά να φέρει τέτοια, του γίνεται
παρατήρηση από το δάσκαλο. Αν το επαναλάβει, ο δάσκαλος τα εξαφανίζει σαν επιβλαβή
μηδενικής αξίας. Αν είναι πράγματα πολύτιμα τα επιστρέφει μετά από κάποιο χρόνο στο
μαθητή ή στους γονείς του, με την υπόσχεση ότι δεν θα επαναληφθεί.
12. Απαγορεύται αυστηρά να ρυπαίνεις το σχολείο και να καταστρέφεις τραπέζια, θρανία και
διδακτικά όργανα. Κάθε βλάβη επιδιορθώνεται με δαπάνη του μαθητή. Σε περίπτωση που
δεν ανακαλύπτεται ο ένοχος υποχρεούται όλη η τάξη να αποκαταστήσει τη ζημιά.
13. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και την καθαριότητα της θέσης
του.
14. Οι μαθητές οφείλουν να φοιτούν τακτικά στο σχολείο και να παρακολουθούν όλα τα
διδασκόμενα μαθήματα. Απαλλάσσονται από την γυμναστική μόνο εκείνοι που έχουν
πιστοποιητικό γιατρού και από τα θρησκευτικά οι ετερόδοξοι και ετερόθρησκοι. Οι γονείς ή ο
κηδεμόνας οφείλουν να ειδοποιούν το σχολείο για την απουσία λόγω ασθένειας του μαθητή
και να αποστέλλουν το σχετικό πιστοποιητικό γιατρού. Για κάθε απρόβλεπτη απουσία
απαιτείται έγγραφη δικαιολογία του πατέρα ή του κηδεμόνα.
15. Μαθητής που απουσιάζει χωρίς λόγο υπόκειται σε ποινή που ορίζει το άρθρο 24 του
νόμου 485.
16. Η απομάκρυνση από το σχολείο την ώρα του διαλείμματος χωρίς την άδεια του δασκάλου
που επιβλέπει, απαγορεύεται.
17. Οι μαθητές φέρονται μεταξύ τους με ευγένεια και αδελφικότητα. Η αυτοδικία, η
βλασφημία και κάθε προσβλητικό τιμωρείται.
18. Προς το δάσκαλο φέρονται με ευγένεια, σεμνότητα, λέγοντας πάντα την αλήθεια.
19. Στους μεγαλυτέρους οι μαθητές φέρονται με ευπρέπεια και κόσμια. Αν ερωτηθούν για κάτι
που γνωρίζουν πρόθυμα απαντούν.
20. Μετά τη δύση του ηλίου δεν επιτρέπεται οι μαθητές να περιφέρονται στους δρόμους εκτός
και αν πηγαίνουν για εργασία ή συνοδεύονται από τους γονείς τους.
21. Καφενεία και άλλα κέντρα αυτού του είδους δεν επιτρέπεται να επισκέπτονται οι μαθητές,
εκτός και αν συνοδεύουν τις οικογένειές τους.

Η παιδαγωγική προετοιμασία των δασκάλων προκειμένου να «μονιμοποιηθούν» το 1900
(100 χρόνια τα ίδια βάσανα, παρόμοιες οι περιπέτειες των ταλαίπωρων εκπαιδευτικών!)

Κριτική στην παλαιά παιδαγωγική

Μεταξύ άλλων παραδειγμάτων αναφέρεται και το παρακάτω:

Η μετάδοση των γνώσεων γίνεται μηχανικά. Οι μαθητές αποστηθίζουν τις
γνώσεις, γεγονός ολέθριο . Ο Μονταίγνιος (Γάλλος παιδαγωγός) είπε ότι «η
αποστήθιση δεν είναι γνώση».
∆ιδάσκουμε από το γενικό στο μερικό, ενώ θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο.
∆εν φροντίζουμε να εκπαιδεύουμε τους μαθητές στην παρατήρηση, δηλ. δεν
χρησιμοποιείται η εποπτική διαδασκαλία.
∆ε φροντίζουμε κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας να δημιουργείται το
ενδιαφέρον και η ευχαρίστηση των μαθητών.
Η διδασκαλία είναι ανεξάρτητη από τις αντιλήψεις των μαθητών και δεν
παρατηρείται καμμία αυτενέργεια.

( Η ύπαρξη της ψυχής σα συνέπεια της αρχής της αδράνειας !!!)

Για το μάθημα της Γεωγραφίας στους στόχους γράφονται: Σήμερα με την
ανάπτυξη των μέσων συγκοινωνίας, με τα ατμόπλοια, τον σιδηρόδρομο και με τον
τηλέγραφο όλη η οικουμένη είναι προσιτή στον καθένα. Γι’ αυτό το λόγο βλέπουμε
ανθρώπους και προϊόντα μακρινών χωρών να έρχονται σ’ εμάς και το αντίστροφο.
Είναι ανάγκη να γνωρίζουμε τις χώρες και τους λαούς που άμεσα ή έμμεσα θα
έλθουμε σε συναλλαγή. Αλλά εκτός από λόγους συμφέροντος υπάρχει και ο λόγος
της ηθικής και διανοητικής ανάπτυξης που η σωστή διδασκαλία της γεωγραφίας
παρέχει. Η γεωγραφία κατορθώνει να μας γνωρίσει ξένες χώρες και προ παντός να
γνωρίσουμε τον πολιτισμό τους και να μπορέσουμε να τους μιμηθούμε...Πρέπει
εκτενώς να διδαχθεί η Κρήτη, η Ελλάδα, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη, η
μικρά Ασία, η Αίγυπτος, η Ευρώπη και με συντομία οι άλλες χώρες.
(η μίμηση πολιτισμών παιδαγωγικός στόχος!!!)

Οι παιδαγωγικές αρχές που προτείνονται
Από την πρώτη διδασκαλία στους μαθητές πρέπει να δείχνονται «πράγματα»,
η διδασκαλία να είναι εποπτική, συγκεκριμένη.
Οι γνώσεις δεν πρέπει να προσφέρονται από την αρχή με ακρίβεια και
λεπτομέρεια.
Η διδασκαλία πρέπει να γίνεται έτσι, ώστε οι μαθητές να βρίσκουν μόνοι τους
τις ιδιότητες των «πραγμάτων». Ο δάσκαλος να τους προτρέπει στην
προσεκτική παρατήρηση και να επανορθώνει τυχόν σφάλματα. Με άλλα λόγια
κατά την διδασκαλία να επικρατεί αυτενέργεια.
Σε κάθε μάθημα πρώτα πρέπει να διδάσκεται η εμπειρία και μετέπειτα η
θεωρία.
Οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν με ενδιαφέρον. Αυτό αποτελεί κριτήριο μιας
κανονικής διδασκαλίας.
Οι τιμωρίες των μαθητών
Πρώτος και απαραίτητος όρος της ανατροφής είναι ο μαθητής να υπακούει στο
δάσκαλο. Τρία πράγματα συντελούν σ’ αυτό: Ο σεβασμός προς το δάσκαλο, η
αγάπη προς αυτόν και ο φόβος της τιμωρίας. Με το τελευταίο δεν εννοούμε την
μαστίγωση, αλλά κάθε μέσο που μπορεί να λυπήσει τον μαθητή και να τον
οδηγήσει στη μετάνοια για το σφάλμα που διέπραξε.
Σκοπός κάθε τιμωρίας είναι η διόρθωση του μαθητή. Γι’ αυτό απαγορεύεται κάθε
τιμωρία που βλάπτει την υγεία του μαθητή, όπως το γονάτισμα, η νηστεία, η
φυλάκιση σε υγρό και σκοτεινό δωμάτιο, όπως και κάθε τιμωρία που εξευτελίζει το
μαθητή όπως το μουτζούρωμα, οι ύβρεις. Επίσης απαγορεύονται τιμωρίες που
σκληρύνουν την ψυχή του, όπως τα ραπίσματα, τα χαστούκια και οι μαστιγώσεις .

Το σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης

Ο Σύμβουλος
της Δημοσίας Εκπαίδευσης και
Θρησκευμάτων

Εργασία κατά την περίοδο
των θερινών διακοπών

Γενικός Επιθεωρητής με έδρα την
Ανωτέρα Διεύθυνση

Εποπτεύει τα
Γυμνάσια, τα
Διδασκαλεία και τα
Ιεροδιδασκαλεία

Εποπτεύουν όλα τα
Δημοτικά Σχολεία
στην περιφέρεια του
Νομού τους.

Εποπτεύει τις
εργασίες των
Νομαρχιακών
επιθεωρητών

4 Νομαρχιακοί Επιθεωρητές με
αρμοδιότητες
στους
νομούς:
Λασηθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου,
Χανίων και Σφακίων.

Εποπτεύουν όλους
τους δασκάλους της
περιφέρειάς τους.

Οι διευθυντές κάθε σχολείου

Από τον επίσκοπο ... στον επιθεωρητή!

(Α. Χουρδάκης)

Ο δάσκαλος δεν διδάσκει μόνο αλλά πρέπει να κάνει ερωτήσεις
Η πρώτη ερώτηση ονομάζεται παρατηρητική, η δεύτερη επαναληπτική και η τρίτη
ευρετική. Η παρατηρητική χρησιμεύει να συγκεντρώνει την προσοχή του μαθητή
στο αντικείμενο που πρέπει δει με προσοχή για να μάθει. Η επαναληπτική που
απευθύνεται στη μνήμη, του ζητά να ανακαλέσει στο μυαλό του τις γνώσεις που
έχει και σχετίζονται με το αντικείμενο της παρατήρησης. Η ευρετική ερώτηση
παροτρύνει τον μαθητή να ανακαλύψει νέες αλήθειες, χρησιμοποιώντας τις
προηγούμενες γνώσεις του, μόνος του. Αυτή η εργασία είναι η πλέον
δυσκολώτερη.
∆ιδακτικοί στόχοι κατά μάθημα (ορισμένα μαθήματα)
Κύριος σκοπός του μαθήματος της φυσικής είναι να μορφώσει τους μαθητές, ώστε
να παρατηρούν τα φυσικά φαινόμενα και να αναζητούν το λόγο εμφάνισή τους και
την ερμηνεία τους. Εδώ δεν πρόκειται απλώς για γνώσεις, αλλά για κάτι
σπουδαιότερο. Ο μαθητής πρέπει να διδαχθεί να ερευνά, να θέτει ερωτήματα στον
εαυτόν του γύρω απ’ αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Αυτό είναι πολύ
σπουδαίο, γιατί οι γνώσεις μπορούν να λησμονούνται, η κανότητα όμως να ερωτά
τη φύση και να μαθαίνει απ’ αυτή είναι πολύτιμο εφόδιο της ζωής του. Για να
επιτευχθεί ο στόχος αυτός δεν αρκεί η απλή μετάδοση της γνώσης, αλλά διαρκής
παρατήρηση και αποδεικτικά πειράματα.
Προσέξτε τη συμφωνία παιδαγωγικής θεωρίας και σχολικού βιβλίου φυσικής με ένα
παράδειγμα (ίσως είναι ακραίο αλλά είναι ενδεικτικό)!

1. Ανακοινώνεται ο διορισμός του με τα
καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητού Παιδείας
και προχωρεί σε ορισμένες συστάσεις και
παρατηρήσεις.
2. Αναφέρεται σαν αυταπόδεικτη αλήθεια ότι
το εκπαιδευτικό σύστημα «χωλαίνει» και
πρέπει επειγόντως να μεταρρυθμιστεί.
3. Μία από τις κύριες αιτίες θεωρείται η
«ατελής προπαρασκευή ή προπαίδευσις ουκ
ολίγων διδασκάλων και η απαρχαιωμένη και
μηχανική
διδακτική
μέθοδος»
που
χρησιμοποιούν.
Πολλοί
διδάσκαλοι
αισθάνονται απογοητευμένοι και αδικημένοι
οικονομικά και ηθικά και «αφιλοτίμως»
αποφεύγουν κάθε προοδευτικό νεωτερισμό
και
ανανέωση
των
γνώσεων
τους.
Προκατειλημμένοι θεωρούν ότι τα πάντα
παρέμειναν στάσιμα από την ώρα που
τελείωσαν το σχολείο.
4.
Μερικοί
από
τους
δασκάλους
λειτουργώντας ασυνείδητα «καταβιβάζουσιν
εαυτούς από διδασκάλων εις απλούς
παιδοκόμους, ομοίους τοις αρχαίοις δούλοις
παιδαγωγοίς». Με τη στάση τους αυτή
εμπνέουν αδιαφορία ......

...

5. Άλλοι πιστεύουν ότι τα σχολεία
ιδρύθηκαν υπερ των διδασκάλων ώστε
με πρόσχημα τη διδασκαλία να έχουν
ένα
εισόδημα
οι
οικογένειες
πραγματικών
ή
φανταστικών
αγωνιστών.... Αν ο διορισμός ενός
δασκάλου λόγω πενίας νομίζετε ότι
αποτελεί
φιλανθρωπία,
αυτή
η
παρανόηση
αποτελεί
συγχρόνως
αφιλανθρωπία και αστοργία για τη
νεότητα
και
την
κοινωνία.
Επιβουλεύεται την ίδια την Πολιτεία.
6. Αποδοκιμάζεται και τιμωρείται η
αδικία απέναντι στους μαθητές, αλλά
και η υπερβολική εύνοια που
εκδηλώνεται αρκετές φορές. Το να
προάγονται αδιάκριτα όλοι οι μαθητές
για να φανεί αρεστός ο δάσκαλος είναι
μεγάλο σφάλμα. Η συμπεριφορά, η
διδασκαλία και η βαθμολογία πρέπει
να
προσφέρονται
με
ισότητα,
απροσωληψία,
δικαιοσύνη
και
αξιοπρέπεια.
(ελεύθερη απόδοση)

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΝΙΑ 24 – 29 ΙΟΥΛΗ 1900
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ ΝΑ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΄Η ΑΠΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ;

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1. Νικόλαος Γιαμαλάκης Σύμβουλος ∆ημόσιας Εκπαίδευσης και
Θρησκευμάτων και πρόεδρος του συνεδρίου.
2. Γεώργιος Πλουμίδης Εφέτης.
3. Γεώργιος Σ. Παπαδάκης ιατρός.
4. Ιωάννης Περδικάρης Γενικός Επιθεωρητής
Εκπαίδευσης και εισηγητής του συνεδρίου.

της

∆ημόσιας

5. Κ. Χρ. Χελιουδάκης Νομαρχιακός Επιθεωρητής των δημοτικών
σχολείων Χανίων και Σφακίων.
6. Γεώργιος Στεφανάκης Νομαρχιακός Επιθεωρητής Ρεθύμνης.
7. Εμμ. Γ. Παντελάκης Νομαρχιακός Επιθεωρητής Ηρακλείου.
8. Νικόλαος Ε. Γραμματικάκης Νομαρχιακός Επιθεωρητής Λασηθίου.
9. Ανδρέας Βουρδουμπάκης ∆/ντής Γυμνασίου Χανίων.
10. Χρήστος Ανδρούτσος Γυμνασιάρχης Ηρακλείου.
11. Χρ. Τσεπετάκης Αρχιμανδρίτης Ιεροδιδασκαλείου Αγ. Τριάδας.
12. ∆ημήτριος Νικητάκης ∆/ντης του Προγυμνασίου Νεαπόλεως.
13. Π. Φωτεινός Καθηγητής Προγυμνασίου Ρεθύμνης.
14. Ελένη ∆ρανδράκη δ/ντρια Ανωτέρου Παρθεναγωγείου Χανίων.
15. Ανδρέας Ζ. Κοκκινάκης δ/ντης του Α΄ Χριστ. ∆ημοτικού Σχολείου
Ηρακλείου.

Οι καθηγητές του Ηρακλείου είχαν την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να υποχρεώνονται να επιβλέπουν τους
μαθητές στα διαλείμματα επικαλούμενοι φόρτο εργασίας και θεωρώντας ότι οι επιμελητές θα είχαν καλύτερα
αποτελέσματα. Ο γεν. Επιθεωρητής κ. Περδικάρης διαφωνεί και υποστηρίζει ότι η παρουσία των καθηγητών
στα διαλείμματα αναγκάζει τους μαθητές να φέρονται κοσμιώτερα και ταυτόχρονα ενισχύεται ο σύνδεσμος
αγάπης μεταξύ καθηγητών - μαθητών και μια μεγαλύτερη οικειότητα στα πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού.
Το συνέδριο αποφάσισε η επίβλεψη των μαθητών στα διαλείμματα να γίνεται από τους καθηγητές, όσο
αφορά τους παιδονόμους ή επιμελητές η συζήτηση και οι αποφάσεις αναβλήθηκαν.

Η ∆ΙΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ;
Ο σύλλογος Ηρακλείου πιστεύει ότι πρέπει να δίνεται αριθμητικός βαθμός διαγωγής στους μαθητές, ώστε
συνδυαζόμενος με τους βαθμούς των μαθημάτων να επηρεάζει το αποτέλεσμα του τελικού βαθμού. Ο κ.
Περδικάρης διαφωνεί και θεωρεί ότι μια τέτοια διαδικασία είναι επικίνδυνο όπλο στα χέρια των καθηγητών.
Είναι άδικο, επιχειρηματολογεί, μαθητής ευφυής και προοοδευτικός να καθυστερήσει στις σπουδές του για
κάποια παιδική ζωηρότητα που θα κριθεί περισσότερο αυστηρά από κάποιον καθηγητή. Ο γυμνασιάρχης κ.
Ανδρούτσος διαφωνεί και υποστηρίζει ότι η βαθμολογία της διαγωγής δεν γίνεται από ένα καθηγητή, αλλά
αλλά από το σύνολο των διδασκόντων της τάξης και του γυμνασιάρχου. Άλλωστε ο συνυπολογισμός της
διαγωγής συμβάλλει στον παιδαγωγικό σκοπό του γυμνασίου που έχει σχέση με την κοσμιότητα και την
ευταξία. Ο επιθεωρητής Λασιθίου υποστηρίζει ότι η αγωγή των μαθητών των γυμνασίων οφείλει να
στηρίζεται στην αγάπη και όχι στο φόβο. Στο σημείο αυτό ο γενικός επιθεωρητής αναφέρει ότι ο δάσκαλος
πρέπει με κάθε τρόπο να εκριζώσει από την καρδιά του παιδιού το φόβο και όχι να τον μεταχειρίζεται σαν
παιδαγωγικό μέσο. Τελικά το συνέδριο αποφάσισε να μην συνυπολογίζεται ο βαθμός της διαγωγής.

ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ;
Την πρόταση αυτή, με μορφή νόμου, κατέθεσε στο εκπαιδευτικό συνέδριο η Ιερά Σύνοδος Κρήτης. Σ’ αυτήν
υποστηρίζεται ότι το συγκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης έχει χαλαρό διοικητικό έλεγχο και συντελεί στην
χαλάρωση του ήθους των μαθητών και της επιβαλλόμενης πειθαρχίας σε μαθητές και καθηγητές. Για να
αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα προτείνεται η δημιουργία εποπτικού συμβουλίου σε κάθε νομό που
θα αποτελείται: από τον αρχιερέα (πρόεδρος), τον Γυμνασιάρχη, τον προέδρο των Πρωτοδικών, ενός
επιστήμονα και ένα μέλος από τους ευηπόληπτους κτηματίες ή εμπόρους. Τα καθήκοντα του εποπτικού
συμβουλίου είναι: (α) Η εξέλιξη και η βαθμολογική κατάταξη των διδασκόντων, (β) Η κάλυψη των κενών
θέσεων στα σχολεία, (γ) η υπόδειξη των αναγκαίων μέτρων για την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία,
(δ) η κατάρτιση προϋπολογισμών για τη λειτουργία των σχολείων, (ε) αποφασίζει την μετάθεση ή απόλυση
του νομαρχιακού επιθεωρητού, (στ) επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στο διδακτικό προσωπικό, (ζ) εξετάζει τις
ενστάσεις στις αποφάσεις του νομαρχιακού επιθεωρητού. Ακολουθεί ενδιαφέρουσα ανταλλαγή
επιχειρημάτων και η πρόταση καταψηφίζεται.

ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΠΕΡΙ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑΣ
1. Οι Μαθήτριες ωφείλουν να φροντίζουν για την καθαριότητά τους και να
είναι ντυμένες με απλότητα.
2. Απαγορεύεται η χρήση κρινολίνου (μαλακοφίου) με ποινή την μόνιμη
αποβολή τους από το σχολείο.
3. Κάθε μήνα και για κάθε μαθήτρια η διευθύντρια οφείλει να δίνει έλεγχο
που εκτός από τις επιδόσεις στα μαθήματα αναφέρεται στα προτερήματα
και τα ελαττώματα και γενικότερα στη διαγωγή και τη συμπεριφορά κάθε
μαθήτριας. Στη συνέχεια οι γονείς οφείλουν να γράφουν στο ίδιο έλεγχο τη
διαγωγή τους στο σπίτι.

ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ

Αρσακειάδες

Οι μαθήτριες που είναι φρόνιμες, εύτακτες και συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους αμοίβονται ως εξής:
(α) Επαινούνται από τη δ/ντρια μπροστά στις συμμαθήτριές τους.
Στις 3 Απρίλη του 1906 εγκρίθηκε το καταστατικό του συνδέσμου των Λειτουργών
της Μέσης Εκπαίδευσης. Σκοπός του συνδέσμου είναι η μελέτη και προώθηση των
εκπαιδευτικών ζητημάτων και η ενίσχυση της θέσης των λειτουργών της
εκπαίδευσης. Ο σύνδεσμος απαρτίζεται από τακτικά και επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη
γίνονται οι πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής ή Φυσικομαθηματικής σχολής του παν/μίου,
των θεολογικών σχολών, της Γαλλικής γλώσσας και οι πτυχιούχοι των τεχνικών
μαθημάτων, είτε βρίσκονται στην υπηρεσία είτε όχι. Επίτιμα μέλη γίνονται
διαπρέπουν στα γράμματα ή στα κοινωνικά αξιώματα και επιθυμούν να εργαστούν
για την επίτευξη των στόχων του συνδέσμου. Η μηνιαία συνδρομή των τακτικών
μελών ορίστηκε στις δύο δραχμές. Το διοικητικό συμβούλιο ήταν 7μελές και είχε
θητεία 2 χρόνων.

(β) Παίρνουν επαίνους που καταχωρούνται καθημερινά σε βιβλίο και αναγράφονται στον μηνιαίο έλεγχο.
(γ) Όταν για τρεις συνεχόμενους μήνες έχουν παρόμοια συμπεριφορά τα ονόματά τους γράφονται σε πίνακα
που έχει κυανόλευκο πλαίσιο και ονομάζεται πίνακας τιμής.
Οι μαθήτριες που είναι αφιλότιμες, άτακτες, αμελείς, απείθαρχες και παραμελούν τα καθήκοντά τους
τιμωρούνται ως εξής:
(α) Επιπλήττονται και νουθετούνται από τη δ/ντρια ιδιαιτέρως.
(β) Αν η συμπεριφορά τους παραμένει προβληματική τότε επιπλήττονται μπροστά στις συμμαθήτριές τους.
(γ) Αν δεν συμμορφωθούν γράφονται αρνητικά σχόλια σε βιβλίο.
(δ) Καταδικάζονται να γράψουν μία, δύο, τρεις ή και περισσότερες φορές, ανάλογα με την βαρύτητα του
σφάλματος τη συμβουλή που τους δόθηκε ή το μάθημα που αμέλησαν να μάθουν.
(ε) Αν παρά τα προηγούμενα μέτρα επιμένουν στην αφιλοτιμία, αμέλεια, παρακοή και αταξία τιμωρούνται με
απουσία από τις παραδόσεις.
(στ) Με νηστεία
(ζ) Με κράτηση σε θάλαμο για ορισμένο χρόνο κατά τον οποίο αποστηθίζουν κάτι που έχει εγκρίνει η δ/ντρια
και αντιστοιχεί στο σφάλμα τους.
(η) Αναγράφονται τα ονόματά τους στον πίνακα της ντροπής, που έχει μαύρο πλαίσιο. Αν σε τρεις μήνες
δείξουν βελτίωση της συμπεριφοράς τους τότε διαγράφονται από τον πίνακα της ντροπής και αναγράφονται
στον πίνακα της τιμής.
Η αποβολή από το σχολείο δεν είναι δυνατή στα κορίτσια γιατί πιστεύουμε ότι λόγω της φύσης τους είναι
προικισμένα με ευαισθησία και φιλοτιμία και συνεπώς μπορούν να βελτιωθούν και να μορφωθούν.
Οι μαθήτριες που φθείρουν τα βιβλία τους ή όργανα της σχολής ή έχουν τα εργόχειρά τους ακάθαρτα
καταδικάζονται να πληρώσουν 20 δραχμές, οι οποίες κατατίθενται στο λεγόμενο ταμείο της προσοχής. Με τα
χρήματα του ταμείου αγοράζονται χαρτιά και μολύβια που μοιράζονται στις επιμελείς και προσεκτικές
μαθήτριες. Επίσης μέρος των χρημάτων διανένεται σε πτωχά κορίτσια.

Ο Κρητικός Μινώταυρος (ξένος τύπος εποχής)

«Οικιακή Οικονομία προς χρήσιν των
Παρθεναγωγείων» (1892)

Τα «γυνακεία» προτερήματα:
Τάξη, καθαριότητα, εργατικότητα, επιδεξειότητα, φειδώ, καλή χρήση του
χρόνου, καλαισθησία

Η κόρη είναι άνθος και η γυνή καρπός. Αν ο καρπός βρεθεί κακός, τι ωφελεί η ανάμνηση του άνθους; (από τον τύπο της εποχής)

Η ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟ 1900 ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ.
Το 1900 το ποσοστό των αναλφάβητων ανερχόταν σε 218.344
–εκ των οποίων 130.000 ήταν γυναίκες και 88.000 άνδρες ενώ
13.091 ήταν Μουσουλμάνοι- επί 303.543 κατοίκων. Η Κρητική
Πολιτεία ωστόσο καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες. Το
ποσοστό των αγράμματων από 82% το 1881 μειώνεται στα
55%, ποσοστό όχι υψηλό ανάλογα με τις συνθήκες.

11% το ποσοστό φοίτησης στην Κρήτη το 1900
Για να κατανοήσει κανείς τη σημασία του ποσοστού
φοιτήσεως στην Κρήτη αρκεί να το συγκρίνει με τα ποσοστά
φοίτησης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
...... επήγα εις το Παρθεναγωγείον Βάμου και είδα 60 έως 70 κορίτσια να
κάθωνται εις τα ποδαράκια των επάνω και εμάνθανον γράμματα. Πηγαίνω εις το
δημοτικόν σχολείον το ίδιο. Υπήρχον εκεί μερικά από τα παλαιά σεσαθρωμένα
θρανία, αλλά τα περισσότερα εκάθηντο εις τα κούτσουρα και τις πέτρες. Αυτή
δεν πιστέυω, κύριοι, να νομίζητε ότι είναι κατάστασις σχολείων. Αν το παιδί
καθήμενον αναπαυτικώς εις το θρανίον δεν πρέπει να κάθηται πρισσότερον των
τριών ωρών την ημέραν κατά τα πρώτα έτη των σπουδών του όπως
αποφαίνονται άνδρες σοφοί και όπως ενομοθέτησεν η Αυστρία εσχάτως, δεν
ηξεύρω τι ειμπορεί να είπη κανείς, όταν το παιδί αναγκάζεται να κάθηται
ανακούρκουβα… δεν ημπορεί να γράψη, η σπονδυλική στήλη κυρτούται, τα
μάτια στραβώνονται … .

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

Βασικός πρωταγωνιστής μαζί
με το δάσκαλο. Χτίζουν το
μέλλον αυτού του τόπου.

Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΩΝ
Η δημόσια εκπαίδευση στα 15 χρόνια ζωής της Κρητικής Πολιτείας τράβηξε ένα δρόμο δύσκολο.
Υπήρχαν τεράστιες δυσκολίες, αντιδράσεις και συνεχείς αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου. Μια
εναγώνια αναζήτηση της σωστής εκπαίδευσης των Κρητικόπουλων σ’ όλα τα επίπεδα. Παρά τις
τεράστιες ανάγκες της εποχής ο προϋπολογισμός του 1899 διέθετε για την εκπαίδευση το 14%
των δημοσίων εσόδων, το 1903 το 34% και το 1910 το 19%.

«Φαντασθήτε κύριοι», έλεγε ο Αντ. Μιχελιδάκης ειρωνευόμενος τον επί της
Παιδείας Σύμβουλο «ένα διδάσκαλον εκ των πολλών εκείνων των ασθενεστάτων
και εξ εκείνων μάλιστα οι οποίοι έλαβον ή μηδέν ή εν εις τα ελληνικά, να είναι
διδάσκαλος εις δύο ημιημερήσια σχολεία, να είναι υποχρεωμένος από πρωΐας
μέχρι μεσημβρίας να διδάσκη ολόκληρον την σειράν των μαθημάτων, και από
μεσημβρίας μέχρις εσπέρας να διδάσκη ολόκληρον την σειράν των αυτών
μαθημάτων εις δεύτερον σχολείον, να οδοιπορή καθ’ εκάστην, είτε βρέχει είτε
χιονίζει επί ημίσειαν ώραν ή τρία τέταρτα καθ’ εκάστην από το έν σχολείον στο
άλλο» … «εν καιρώ δε χειμώνος να διακινδυνεύη διερχόμενος χειμάρρους
πλήθοντας ή υπερεκχειλίζοντας ποταμούς ν’ απολέση κι αυτήν την ζωήν του. Επί
πάσι δε τούτοις αυτός ο δυστυχής ο οποίος έχει 80 ή 100 παιδιά εις το εν
σχολείον και 70 ή 80 εις το άλλο έχει να κυττάζη και τα ποινολόγια…και να
αναγράφη καθ’ εκάστην τι εδίδαξε. Αμφιβάλλω αν ο ζήλος κα ο ενθουσιασμός
ενός Πεσταλότση θα επήρκει εις το Ηράκλειον αυτό αληθώς έργον. Τι δε
νομίζετε κύριοι ότι λαμβάνει αυτός ο διδάσκαλος; Τριάκοντα πέντε δραχμάς!
Ιδού πώς ανταμείβομεν τους παιδαγωγούς της Πολιτείας, ιδού πώς έχομεν
αξίωσιν να γίνωσι τέλειοι και οι παίδες οι οποίοι θα παιδευθώσιν εν αυτοίς και
ν’ αποκριθώσι προς τας προσδοκίας της Πολιτείας μας και του όλου
Ελληνισμού».

Η ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Μορφωτική Κατάσταση του γυναικείου χριστιανικού και οθωμανικού πληθυσμού κατά το έτος 1900
Με την απογραφή του 1900 εξακριβώθηκε η μορφωτική κατάσταση 132.497
γυναικών, από τις οποίες μόνο οι 16.467 γνώριζαν γραφή και ανάγνωση και οι
116.030 ήταν αναλφάβητες, ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 87,51% του
συνολικού γυναικείου πληθυσμού. Στο νομό Χανίων που ήταν η πρωτεύουσα της
Κρήτης και συνεπώς η πολιτικοπνευματική κίνηση εντονότερη από ότι στα
υπόλοιπα διοικητικά διαμερίσματα, το ποσοστό είναι μικρότερο μέσα στην πόλη,
56,82%, αλλά το ποσοστό των αναλφάβητων γυναικών της υπαίθρου επηρεάζει το
δείχτη του αναλφαβητισμού και τον ανεβάζει στο ύψος του 85,16%.
Στις 6 Ιουνίου 1901 στη συνεδρίαση της Κρητικής Βουλής, ο σφακιανός βουλευτής
Γεώργιος ∆ασκαλογιάννης ( εξέχουσα φυσιογνωμία της Επανάστασης του 1897 και
προασπιστής λαικών συμφερόντων ), υποβάλλει πρόταση χειραφέτησης της
γυναίκας:
«Εγώ θα υποβάλλω μίαν πρότασιν. Ίσως φανεί περίεργον από βουλευτήν ο οποίος
εξελέγει από ψηφοφόρους οι οποίοι διατηρούν ίσως τα αυστηρότερα ήθη και έθιμα
του τόπου, να υποβληθεί τοιαύτη πρότασις, αλλά εγώ, πεποιθώς εις τας ιδίας μου
σκέψεις, εις την ιδίαν μου πεποίθησιν ότι εκείνο το οποίο θα υποβάλλω είναι ορθόν
και δίκαιον, συμφώνως με τας παρούσας περιστάσεις, θα την υποβάλλω: Προτείνω
όπως απολαμβάνωσι πάντων των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων,
μετερχόμεναι και επαγγελόμεναι πάντα των εις τους άνδρας επιτρεπόμενα υπό των
εγγράφων και αγράφων νόμων της Κρητικής Πιολιτείας επαγγέλματα και αξιώματα,
και αι γυναίκες επί τη βάσει των κατωτέρων άρθρων:
Άρθρον 1ον: Η ύπανδρος και έγγαμος γυνή, εγγράματος ούσα και Κρήσσα την
ιθαγένειαν, δύναται να εκλέγει και να εκλέγηται συμφώνως προς τους διέποντας την
Κρητικήν Πολιτείαν νόμους.
Άρθρον 2ον: Τα δημόσια αξιώματα είναι προσιτά:
Α) εις τας εγγραμμάτους και υπάνδρους, εχούσας ηλικίαν άνω των 25 ετών.
Β) εις τας κεκτημένας πτυχίον αναγνωρισμένης σχολής τινός.
Γ) εις τας δημοσιογράφους.
∆) εις τας εγνωσμένης ικανότητος και χρηστότητος απολαμβανούσας εκτίμησιν, εν
τη πόλει ή κωμοπόλει της κατοικίας των.
Παρατεταμένα γέλοια κάλυψαν τα λόγια του ∆σκαλογιάννη. Η «Νέα Έρευνα»
σχολιάζει:
«Εις τον φίλον βουλευτήν Σφακίων θα κάμωμεν την εξής ερώτησιν: όταν θα γίνονται
εκλογαί και εν γένει καθ’όλην την διάρκεια της εκλογικής περιόδου, ποίος θα
μαγειρεύει εις το σπίτι του, και τί θα γίνουν τα παιδιά του; Η πρότασις του δεν
Προς το τέλος του 1900, η κατάσταση της γυναικείας εκπαίδευσης εξακολουθεί να παραμένει στο περιθώριο.
προβλέπει περί τούτου και είναι νομίζομεν ανάγκη να την συμπληρώσει».
Επί τούτου ο Σύμβουλος της ∆ημόσιας Εκπαιδεύσεως και των Θρησκευμάτων, Ν.Γιαμαλάκης, παραδέχεται την
ανεπάρκεια των διδακτηρίων και διδασκαλικού προσωπικού και ομολογεί: «…Τα δε σχολεία των κοριτσιών
περιωρίσαμεν εις ένα σχεδόν μόνον εν εκάστη Επαρχία το μεν διότι ταύτα δύνανται μέχρι του ενάτου της ηλικίας
αυτών έτους να συμφοιτώσι μετά των αγοριών, το δε διότι αϊ ολίγαι διδασκάλισσαι ας έχομεν δεν πείθονται να
απομακρυνθώσι των οικογενειών αυτών και να μεταβώσι εις χωρία, όπου ουδένα συγγενή θα είχον ως
προστάτην». Κοντά σε όλα αυτά έρχεται να προστεθούν και τα εκπαιδευτικά τέλη που όφειλαν να πληρώνουν
τόσο οι μαθητές όσο και οι μαθήτριες. Ακολουθεί επιστολή της δ/ντριας του Παρθεναγωγείου Ρεθύμνου:
«…Τα Ανώτερα Παρθεναγωγεία θεωρώ δώρον άδωρον, τουλάχιστον δια το Ρέθυμνον όπου επικρατεί
φτώχεια. Τα δίδακτρα είναι υπέρογκα και μόλις 5-6 μαθήτριαι θα δύνανται να τα καταβάλουν. Το κατ’ εμέ
φρονώ ότι αϊ μαθήτριαι των μεν δύο κατωτέρων τάξεων πρέπει να πληρώνωσι 3 δραχμάς μηνιαίως, αϊ δε των
ανωτέρων τάξεων 5 μόνον. Και ακόμη πρέπει να απαλλαγώσι των τελών τούτων αϊ επιμελείς και πτωχοί
μαθήτριαι. Ημείς έχομεν μαθητρίας από τας καλλιτέρας μάλιστα, αίτινες αδυνατούσι μα πληρώσωσι το
χαρτόσημον του ενδεικτικού και όχι να πληρώσωσι 10 ή 5 φράγκα κατά μήνα. Και αφού ο λόγος περί
ενδεικτικών θα σας ζητήσω μιαν χάριν. Υπάρχουσιν πολλά πτωχά παιδιά τα οποία δεν δύνανται να λάμβωσι το
ενδεικτικόν απορία δραχμής προς αγοράν χαρτοσήμων. Θα είναι δυνατόν να γίνη κάποια ευκολία δια τα
δυστυχή αυτά πτωχά, τουλάχιστον εις τας 4 τάξεις του ∆ημοτικού;…∆ια τα δίδακτρα των ανωτέρων τάξεων
επαναλαμβάνω ότι πρέπει να ελαττωθώσι κατά το ήμισυ. Ας λαμβάνωσι ολιγώτερον μισθόν οι διδάσκαλοι και
ας εργάζονται περισσοτέρα ώρας δια να οικονομηθή το πράγμα. Άλλοτε έκαστος Ρεθύμνιος καθηγητής
ειργάζετο 8-10 ώρας καθ’ εβδομάδα εις το Παρθεναγωγείον άνευ επιμισθίου. Επί τέλους η παιδεία δεν πρέπει
να είναι προνόμιον των πλουσίων μόνον διότι συνήθως τα πτωχά παιδιά προοδεύουσι περισσότερον και
απόδειξις της αληθείας των λόγων μου αϊ τελευταίαι απορρίψεις του Παρθεναγωγείου Ρεθύμνης».

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Οι

φυσικές επιστήμες τον 19ο αιώνα ήταν σχεδόν ανύπαρκτες τόσο στην
Ελλάδα όσο και στην Κρήτη, που ακολουθούσε (με κάποιες διαφοροποιήσεις)
κοινά προγράμματα. Η διάδοση τους, με εκδόσεις βιβλίων και με τη διδασκαλία
τους στα σχολεία, αποσκοπούσε τόσο στον εμπλουτισμό των πρακτικών γνώσεων
και την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης, όσο και στην «πνευματική
αφύπνιση» του Έλληνα. Με τον όρο αυτό εννοούσαν κυρίως δύο πράγματα:
(α) Η ορθή γνώση του κόσμου, οδηγεί στη γνώση του Θεού. Έτσι στις φυσικές
επιστήμες δίνεται ο ρόλος του «ενισχυτή» του βαθύτερου θρησκευτικού
συναισθήματος (κυρίως στο ∆ημοτικό) και
(β) Το φωτισμό του νου, δηλ. την απαλλαγή από δεισιδαίμονες αντιλήψεις. Οι
φυσικές επιστήμες έχουν σα στόχο να δείξουν ότι οι προλήψεις όπως π.χ ο
κόκκινος ουρανός σημαίνει θάνατο, οι κομήτες είναι προάγγελοι μεγάλων
συμφορών, οι εκλείψεις του ήλιου και της σελήνης μαρτυρούν οργή Θεού κ.λ.π
βασίζονται σε φυσικά φαινόμενα. ∆ύσκολος στόχος αν σκεφθεί κανείς πως
ορισμένοι πιστεύουν ακόμη στο γεωκεντρικό σύστημα και έχουν πλήρη άγνοια της
μηχανικής.
Η άποψη, των διαφωτιστών, ότι η επιστήμη ελευθερώνει το ανθρώπινο πνεύμα,
προϋποθέτει «και την αναγνώριση της δυνατότητας της επιστήμης να μεταβάλλει
τη ζωή του ανθρώπου, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητά του να κυριαρχήσει πάνω
στη φύση και να τη μεταβάλλει για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του».
Γύρω στο 1780 ξέρουμε πως η Φυσική και η Χημεία διδάσκονται στη Σχολή του
Βουκουρεστίου από το δάσκαλο Μανασσή Ηλιάδη και μάλιστα όχι θεωρητικά αλλά
πειραματικά. Εγκαινιάζεται έτσι μια περίοδος θεαματικής – εντυπωσιακής –
διδασκαλίας της Φυσικής που προκαλεί το θαυμασμό στους ηγεμόνες και τους
απλούς εμπόρους που τα παρακολουθούν. Φαίνεται ότι τα πειράματα αυτά
παρακολούθησε και ο Ρήγας Βελεστινλής. Αυτό συνάγεται από το διδακτικό βιβλίο
του «Φυσικής Απάνθισμα» (Βιέννη, 1790) όπου περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια
την ηλεκτροστατική μηχανή Ramsden που χρησιμοποιούσε ο Ηλιάδης στο
Βουκουρέστι. Η συνέχεια με την «επιτομή Φυσικής» του ∆. ∆άρβαρη με στόχο οι
μαθητές να γνωρίσουν τα αίτια των φαινομένων.

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Το πρώτο – και το μοναδικό μέχρι το 1925 - Ελληνικό Παν/μιο, το «Οθώνειο»
ιδρύεται το 1837, ενώ το 1862 μετονομάζεται σε «Εθνικό Παν/μιο». Στις λεγόμενες
θετικές επιστήμες ανήκουν το Φυσικό και το Μαθηματικό τμήμα, τα οποία σ’ όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα ανήκουν στη Φιλοσοφική Σχολή, ενώ χημικό τμήμα δεν
έχει ιδρυθεί ακόμη.
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ (1837)
Δομνάδος Κυριάκος «επίτιμος καθηγητής» Φυσικής Ιστορίας
Βούρης Γεώργιος τακτικός καθηγητής Μαθ/κών και Μαθηματικής φυσικής
Φράας Νικόλαος Κάρολος έκτακτος καθηγητής βοτανικής
Λάνδερερ Ξαυρέριος έκτακτος καθηγητής στη Γεν. Χημεία & πειραμ. φυσική
Νέγρης Κων/νος τακτικός καθηγητής μαθ/κών

Μετά το 1862 δίνεται περισσότερη έμφαση στη χημεία. Ενώ το 1862 ο υφηγητής Β.
Λάκων γίνεται επίτιμος καθηγητής της θεωρητικής μηχανικής, το 1863 διορίζονται 3
υφηγητές στη χημεία: Ο Ι. Ιωάννου στην οργανική χημεία, ο Γ. Ζαβιτσιάνος στην
«Εμπειρική Χημεία» και ο Α. Χρηστομάνος στην πειραματική και αναλυτική χημεία.
Το 1865 προάγεται σε έκτακτο καθηγητή και η είσοδός του στο Παν/μιο αποτέλεσε
σταθμό για τις φυσικές επιστήμες. Η φυσική μέχρι του τέλους του 19ου αιώνα
διατηρεί μία μόνο «έδρα», την έδρα του Στρούμπα (έγινε τακτικός το 1855) και την
έδρα αυτή αναλαμβάνει το 1885 ο Τ. Αργυρόπουλος. Η οπτική και ο ηλεκτρισμός
θεωρούνται καινοτομίες δικές του. Την περίοδο αυτή εμφανίζονται και οι πρώτες
εργαστηριακές ασκήσεις. Το 1887 ιδρύεται το νέο μεγάλο «πανεπιστημιακό
χημείο» και συνενώνεται με το εργαστήριο της ορυκτολογίας του Κ. Μητσόπουλου.
Τα τελευταία 15 χρόνια του 19ου αιώνα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τις
φυσικές επιστήμες, ιδρύεται ο φοιτητικός «σύλλογος των φυσικών επιστημών»
(1887-1892) καθώς και το περιοδικό «Προμηθεύς» (1890-1892) με δ/ντή τον Κ.
Μητσόπουλο.

Την ίδια εποχή, ο Κ. Κούμας (διδάσκει στο φιλολογικό Γυμνάσιο Σμύρνης φυσική και
χημεία), στον πρόλογο του βιβλίου του «Σύνοψις Φυσικής» (1812) στέλνει ένα
καινούργιο μήνυμα, ότι, μέσω των φυσικών επιστημών, κατανοώντας τους νόμους και
τα αίτια των φαινομένων είναι δυνατό να προκύψει άμεση ωφέλεια για τον αγρότη, τον
έμπορο, τον ναυτικό κ.λπ. Το 1830 κυκλοφόρησε στην Αίγινα το «Εγχειρίδιον δια τα
αλληλοδιδακτικά σχολεία ή Οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου» του Γάλλου
Σαραζίνου, σε μετάφραση Ι. Κοκκώνη. Αναπροσαρμόστηκε στα Ελλαδικά δεδομένα
και επανακυκλοφόρησε το 1840. Αναφέρεται ως θεμελιακή αρχή του μαθήματος των
Φυσικών στο ∆ημοτικό Σχολείο, η εξήγηση των αιτίων και αποτελεσμάτων των
Φυσικών φαινομένων με στόχο την κατάργηση των προλήψεων «ό,τι αληθώς ο
μαθητής του ∆ημοτικού πρέπει να γνωρίζει» όπως για παράδειγμα: «περί μετεώρων,
περί βροχής και χαλάζης και χιόνος, περί σεισμών, περί διαττόντων αστέρων και
τυχαίων πυρών» κ.λ.π. Ακολουθεί το σχολικό εγχειριδίου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ» του Εμμ. Ψύχα (1840) : «Η γνώσις των φυσικών φαινομένων δύναται
προσέτι να απαλλάξει τον άνθρωπο από παντοίας προλήψεις και δεισιδαιμονίας». Θα
ασχοληθούμε αναλυτικά μ’ αυτό, επειδή ήταν από τα βιβλία που διδάχθηκε την
περίοδο που μελετούμε. Η προσπάθεια συνεχίζεται με τον Πύρλα (1856) ακολουθεί το
σχολικό βιβλίο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΡΕΩΛΟΓΙΑΣ»
μετάφραση από τα Γαλλικά του Γ.Α. Παυλίδη (1857). Σοβαρή προσπάθεια γίνεται το
1871 με τα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ» του Α. ∆αμασκηνού. Ώθηση στη
χημεία με τη «Γενική Χημεία» του Α. Χρηστομάνου 1883 και 1887.
Ο Τ.
Αργυρόπουλος δημοσιεύει σειρά βιβλίων φυσικής από το 1891 ως το 1900. Αξιόλογη
προσπάθεια του εγγεκριμένου βιβλίου «Πρακτικά μαθήματα Φυσικής Πειραματικής»
του Κ. Ζιώγα το 1892. Ενδιαφέρουσες προσπάθειες γίνονται στην έκδοση βιβλίων
Φυσικής Ιστορίας και Γεωγραφίας.
Αξιόλογες προσπάθειες, αλλά αναποτελεσματικές για τις συνθήκες της εποχής. Οι
καθηγητές των φυσικών επιστημών αποφοιτούσαν από τη φιλοσοφική του
Πανεπιστημίου Αθηνών και οι γνώσεις τους ήταν ανεπαρκείς για να διδάξουν. Μόλις
στις 3 Ιουνίου 1904 με βασιλικό διάταγμα ιδρύθηκε η Φυσικομαθηματική σχολή και
δόθηκε νέα ώθηση στη διάδοση των φυσικών επιστημών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Το 1835 ιδρύθηκε στην Αθήνα η «Εταιρεία της Φυσικής Ιστορίας» με σκοπό να
μελετήσει τα φυτά, ζώα και τα ορυκτά της Ελλάδας. Σημαντικό της έργο ήταν η
δημιουργία συλλογών από φυτά, ζώα και ορυκτά, τις οποίες παρέδωσε το 1858 στο
Παν/μιο Αθηνών. Στη συνέχεια δεν ανέπτυξε καμία δράση. Το Φεβρουάριο του 1845
σχεδιάστηκε η ίδρυση της «Ελληνικής Εταιρείας υπερ της προόδου των Επιστημών,
των Τεχνών και της Γεωργίας εν Ελλάδι», η οποία μάλλον έμεινε στα χαρτιά. Η ίδρυση
της Φυσιοδιφικής Εταιρείας το 1905, λίγους μήνες μετά την αυτονόμηση της
φυσικομαθηματικής σχολής, είναι η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια δυναμικής
παρουσίας των φυσικών επιστημών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με υπόμνημα της
Φυσιοδιφικής Εταιρείας 22-5-1905, στην Ελλάδα υπηρετούν 285 καθηγητές στα
Γυμνάσια και απ’ αυτούς 2 μόνο είναι των φυσικών επιστημών, ενώ το σύνολο των
πτυχιούχων είναι πάνω από 150. Τα φυσικά μαθήματα είναι πολύ λίγα και ανεπαρκή,
ενώ διδάσκονται από Ελληνιστές, Λατινιστές, Μαθηματικούς, Ιστορικούς,
Αρχαιολόγους, Θεολόγους ή ακόμα και από καθηγητές της Γαλλικής.

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου
ΑΙΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και τα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής δημιουργούν
μέσα στην κοινωνία μια τάση που απαιτεί την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών και
της Τεχνικής εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικά γράφει ο Ιωακείμ Παυλίδης το 1902
«βρισκόμαστε στην εποχή του ατμού, του ηλεκτρισμού, των ατράκτων και της
ακάπνου πυρίτιδας ......Πυρπολήσατε τα θλιβερά σχολεία της θεωρητικής και
σχολαστικής ψευδοπαιδείας και αναγείρατε ανάκτορα Πρακτικής και Τεχνολογικής
εκπαιδεύσεως»..
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΠΑΝ/ΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΕΠΟΧΗΣ !
ΝΟΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΞΗΣ

ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ
(Ο ∆ημήτριος Χόνδρος ήταν Έλληνας
καθηγητής του Πανεπιστημίου του 19ου αιώνα.)

Οι 5 βαθμίδες των τεχνιτών
Οι απλοί εργάτες. Υπάρχουν πολλών ειδών ανάλογα με την κατανομή εργασίας.
Οι τεχνίτες
Οι εργοδηγοί
Οι λεγόμενοι Techniker δηλ. μηχανικοί, χημικοί κ.λ.π
Οι οικονομικοί διαχειριστές
Ανάλογα με τις βαθμίδες των τεχνιτών που υπήρχαν, προτείνεται και η οργάνωση της
τεχνολογικής εκπαίδευσης:
Στα ∆ημοτικά και Εσπερινά σχολεία των τεχνιτών με τη χειροτεχνία
προετοιμάζονται απλοί τεχνίτες οι οποίοι με τη γνώση και την εμπειρία που θα
αποκτήσουν μπορούν να φθάσουν και στην τάξη των καλφάδων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Ένα αστέρι χάνεται από το ουράνιο στερέωμα. Ένα έθνος εξαφανίζεται από
προσώπου γης. Χιλιάδες έτη το ακτινοβόλο εκείνο φως έλαμπε μεταξύ των ουρανίων
σωμάτων. Για πολλούς αιώνες, το έθνος αυτό κατέπληξε τους άλλους λαούς της
οικουμένης με την ιστορία και τη δράση του. Το αστέρι εκείνο, το έθνος αυτό, είναι η
Ελλάδα. Μετά από πολλούς αιώνες πτώσης και νεκροφάνειας το Ελληνικό έθνος
αναστήθηκε και έδωσε ελπίδες για μια δεύτερη περίοδο ζωής όμοια προς την πρώτη.
Μάταιες ελπίδες. Οι εραστές της αλήθειας παρατηρούν με λύπη το παράδοξο
φαινόμενο της κατάπτωσης και διαφθοράς του μικρού αλλά δαιμόνιου λαού, ο οποίος
οδηγείται προς τον όλεθρο. Ποια μυστηριώδης αιτία σκόρπισε το μαρασμό στα νεαρά
μέλη του μόλις αναγεννηθέντος έθνους;
Η εκπαίδευση αυτού!
Αυτή έδωσε πνοή θανάτου στις από φύση και καταγωγή ισχυρές δυνάμεις του
έθνους. Το όνομά της είναι Ψευδοπαιδεία.
Μάταια αγωνίζεται ο Έλληνας ιδιώτης, με την ακατάβλητη δραστηριότητα του
τρέχοντας πολλές φορές ως τα πέρατα του κόσμου, να οικοδομήσει την ευημερία του
σπιτιού του και της πατρίδας του. Το ψωμί του πικραίνει και την ευημερία εξαφανίζει η
αδυναμία του έθνους και η αδοξία του λαού που ανήκει. Οι συμφορές τον ακολουθούν.
Η εκπαίδευση δεν τον προίκισε με δυνάμεις υλικές, διανοητικές και ηθικές αξίες
έντιμης και ενάρετης ύπαρξης, με γνώσεις και δεξιότητες για να δημιουργήσει ένα
σταθερό μέλλον γι’ αυτόν και τα παιδιά του, να δημιουργήσει μια πατρίδα ελεύθερη,
ισχυρή και ένδοξη. Κανείς σχεδόν δεν πήρε από το σχολείο τα εφόδια για την εργασία
που επιθυμούσε, ούτε υπάρχει στην Ελλάδα εργασία πλήρης και ικανοποιητική για
όλους. Ο Έλληνας δεν εργάζεται γιατί δεν διδάχθηκε να εργάζεται. Οι φυσικές
επιστήμες άνοιξαν τους θησαυρούς της γης και πνίγουν τον πολιτισμένο κόσμο με
πλούτη. Στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε την υπαρξή τους. Με μακάρια σχολαστικότητα
ψάλλουμε τους κανόνες της Γραμματικής και ξηραίνουμε ομοιοκαταληξίες στον ήλιο,
για να χορτάσουμε την πείνα μας. Οι τεχνολογικές γνώσεις μεταβάλλουν το πρόσωπο
της γης, κάνουν θαύματα στη βιομηχανία, γεωργία, το εμπόριο και τη ναυτιλία. Στην
Ελλάδα ούτε μελάνη μπορούμε να κατασκευάσουμε, αυτή που τόσο άφθονα χύνουμε
στο χαρτί που επίσης εισάγουμε. Πεινούν οι Έλληνες από έλλειψη εργασίας,
διαπληκτίζονται αιωνίως από έλλειψη ηθικής και αλληλοσφάζονται από έλλειψη και
των δύο. Ποιος θα σώσει το λαμπρό έθνος της Μεσογείου; Ποιος την υπερήφανη
φυλή;
... συνεχίζοντας «όσο αφορά την ανθρωπιστική εκπαίδευση, την οποία φαντάζονται
ότι έχουν οι Έλληνες, απατώνται. Μελετείστε το λόγο του μεγάλου φιλοσόφου και
προπάτορος Σωκράτη που έλεγε: Αρετή και κακία δεν υπάρχει σ’ αυτό τον κόσμο.
Υπάρχει η γνώση και η άγνοια. Αρετή είναι γνώση και κακία η άγνοια. Η σημερινή
εκπαίδευση των Ελλήνων σχεδόν καμμία θετική γνώση δεν παρέχει σ’ αυτούς. Η
αμάθεια γεννά την τεμπελιά, την ανεργία και την άρνηση της εργασίας, ενώ οι
πιεστικές ανάγκες της ζωής οδηγούν στα κακά της διαφθοράς. Αρνείται ο Έλληνας
την Τεχνική Εκπαίδευση! Όποιος όμως την αρνείται, αρνείται ταυτόχρονα και την
ευδαιμονία του λαού».
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 1902.

Σχολεία μαθητείας ή δοκίμων της τέχνης: Προετοιμάζονται απλοί τεχνίτες,
σπουδαιότεροι από τους πρώτους, αλλά βαθμιαία φθάνουν στην τάξη των τέλειων
τεχνιτών.
Σχολεία Επαγγελματικά: Φοιτούν μαθητές μετά από το ∆ημοτικό και
προετοιμάζονται κυρίως τέλειοι τεχνίτες οι οποίοι μπορούν να γίνουν μέχρι και
αρχιτεχνίτες.
Ανώτερα Επαγγελματικά σχολεία: Σ’ αυτά εκπαιδεύονται οι αρχιτεχνίτες κυρίως
για τη μικρή βιομηχανία, αλλά πολλές φορές εργάζονται και στη μεγάλη
βιομηχανία.
Η Ανωτέρα Τεχνική Εκπαίδευση. Σπουδές στη Μηχανική, Χημική, Οικοδομητική,
Ηλεκτροτεχνική τεχνολογία καθώς και τα αντίστοιχα εμπορικά τμήματα.
Οι πολυτεχνικές σχολές. Αντιπροσωπεύουν την ανώτατη τεχνική εκπαίδευση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Πού θα ευρίσκομεν ημείς, Κύριοι, διδασκάλους, οι οποίοι να διδάξωσι χημείαν, να
διδάξωσι φυσικήν ιστορίαν, να διδάξωσι φυσικήν..τα οποία ομολογουμένως Κύριοι, είνε
τα μόνα μαθήματα, τα οποία διαπλάττουσι τους νέους, διότι δια τηςασχολίας εις τας
επιστήμας τας φυσικάς το πνεύμα του νέου γυμνάζεται δια να παρατηρή και
αναπτύσσεται παρ’ αυτώ το παρατηρητικόν- και τούτο, Κύριοι, είνε το σπουδαίον
πλεονέκτημα, όταν εις νέος αποκτήση το παρατηρητικόν. Όταν αποκτήση το
παρατηρητικόν τότε έχει τα δύο δέκατα της όλης παιδείας- πού θα ευρίσκομεν ημείς
τοιούτους διδασκάλους...

Α. Μιχελιδάκης

Από τα στατιστικά στοιχεία του 1897 προκύπτει ότι
στην Ελλάδα υλοτομήθηκαν από τα ελλην. δάση
1.400.000 κυβ. μέτρα. Κατά τους ελάχιστους
υπολογισμούς. Αν υπολογίσουμε κατά μέσο όρο 5-6
κυβ. μέτρα ανά στρέμμα, συμπεραίνουμε ότι
250.000 στρεμ. δασικής έκτασης κάθε έτος απαιτεί
μόνο η υλοτομία!!!

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Λεπτομέρεια: Το θέμα της διδακτορικής
διατριβής του Ιωακείμ Παυλίδη ήταν
«Σαπφώ η Μυτιληναία»

Η ΚΡΗΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ
ΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Η
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ!!!

Σαν άνεμος μου τίναξε ο έρωτας τη σκέψη
σαν άνεμος που σε βουνό βελανιδιές λυγάει.
'Ηρθες, καλά που έκανες, που τόσο σε ζητούσα
δρόσισες την ψυχούλα μου, που έκαιγε ο πόθος.
Από το γάλα πιο λευκή
απ' το νερό πιο δροσερή
κι από το πέπλο το λεπτό, πιο απαλή.
Από το ρόδο πιο αγνή
απ' το χρυσάφι πιο ακριβή
κι από τη λύρα πιο γλυκιά, πιο μουσική...
(Σαπφώ- Ποιήματα με μετάφραση
του Οδυσσέα Ελύτη)

ΙΔΡΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΤΟ 1900
Με τροποποίηση του νόμου 143 ιδρύεται Χημείο και στο Ηράκλειο το
1903, στη συνέχεια καταργείται το 1905 και επανιδρύεται το 1907.

Ίδρυση Γεωπονικού Χημείου στο Ηράκλειο το 1907.

Από την ίδρυσή του το Χημείο προσπάθησε να υποστηρίξει την γεωργική
βιομηχανία και να βελτιώσει τις δύο κύριες δραστηριότητες της Κρήτης που
βασίζονται στο αμπέλι και στην ελιά. Άρχισαν μετρήσεις στα αποστάγματα, στη
γύψωση των κρασιών και στην οξύτητα των ελαίων. Μελετήθηκαν αποστάγματα
από μούρα, κούμαρα, χαρούπια και στεμφύλων. Τα κρητικά προϊόντα έπρεπε να
ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα, με κυριότερα το κονιάκ, το ρούμι, το αψέντι κ.λ.π.
Η Πολιτεία δεν μπορούσε να εμποδίσει την εισαγωγή των ποτών, λόγω των
Ευρωπαϊκών ∆ιομολογήσεων και έπρεπε να βρεθεί άλλος τρόπος να εμποδιστεί
η κατανάλωσή τους. Έτσι επικαλούνταν λόγοι υγείας για τον περιορισμό της
κατανάλωσης των εισαγομένων. Επίσημα λειτουργούσαν στο Ηράκλειο τρία
«Οινοπνευματοποιεία» που τηρούσαν τις προδιαγραφές ποιότητας.

Τα πρώτα αποτελέσματα των αναλύσεων
Από τις 12 του Μάη ως 10 του Ιούνη (έτη 1900-1901) έγιναν στο χημείο 55 αναλύσεις
διάφορων οινοπνευματωδών ποτών. Τα περισσότερα ήταν κονιάκ προερχόμενα από
την Ελλάδα. Τα δείγματα είχαν μεν ως βάση το αιθυλικό οινόπνευμα, περιείχαν όμως
οινοπνεύματα της κεφαλής και της ουράς αναμεμιγμένα με τα προϊόντα της καρδιάς.
Είχαν χρωματιστεί τα περισσότερα με καραμέλλα, ορισμένα δε ήταν αρωματισμένα
με εκχύλισμα κανέλλας. Η παρουσία των πρώτων (κεφαλή) και των τελευταίων
(ουρά) προϊόντων της οινοπνευματικής απόσταξης καταγγέλλεται ως νοθεία, γιατί η
παρουσία τους είναι λίγο ή πολύ επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό. Από τα
οινοπνευματοποιεία μόνο ένα (στο Ηράκλειο) ακολουθεί τους κανόνες για ασφαλές
προϊόν. Η τσικουδιά με τον τρόπο που παράγεται δεν θα μπορούσε να είναι προϊόν
προς εξαγωγή. Είναι γνωστό βέβαια ότι μεγάλες ποσότητες τσικουδιάς
«φυγαδεύονται» στα λιμάνια της Τρίπολης και Κυρηναϊκής, της Ηπείρου και Αλβανίας
με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, ενώ θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην τοπική
βιομηχανία με τη δημιουργία καθαρών και υγιεινών προϊόντων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Η Κρήτη σήμερα (1905) έχει πληθυσμό γύρω στις
320.000, συμπεριλαμβανομένων 6.500 περίπου
αλλοδαπών. Από τους ιθαγενείς 280.000 είναι
Χριστιανοί και 33.000 Μωαμεθανοί. Άνδρες 165.000
και γυναίκες 155.000. Από τους άνδρες το 80%
ασχολείται με τη γεωργία.

166.000
164.000
162.000
165.000

160.000
158.000
156.000
154.000

155.000

152.000
150.000

άρρενες

θήλεις

10,000
20%

9,000

18%

8,000
16%

7,000

Στη μελέτη του κ. Γιάνναρη επισημαίνεται ότι
εγγράμματοι άνδρες επιδιώκουν μια πιο άνετη
ασχολία ή θέση (θεσισκόποι ή θεσιθήρες). Σ’ αυτούς
πρέπει να προστεθεί και ένα πλήθος από
αγράμματους που επιδιώκουν θέση χωροφύλακα,
τελωνοφύλακα ή θέση δημοτικού υπαλλήλου.
Χαρακτηρίζονται ως «υπαλληλίσκοι ή μικροί
μισθαρχίδαι».

6,000

Το ερώτημα ήταν: Μπορούν αυτοί οι θεσιθήρες να
στραφούν στη γεωργία, το εμπόριο, την κτηνοτροφία
και τη βιομηχανία και τι πρέπει να γίνει γι’ αυτό;
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5,000
4,000
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5%

2,000

3%

1,000

Οι τιμές των βασικών προϊόντων, για παράδειγμα, το 1903 κυμαίνονται γύρω
45.000 εγγράμματοι άνδρες
από 20 λεπτά η οκά το άσπρο ψωμί, 60 λεπτά η ζάχαρη, 80 λεπτά το λάδι, 20
λεπτά τα χαρούπια. Το μεροκάματο όμως δεν ξεπερνούσε τα 70 80 λεπτά για
τον εργάτη και τη 1 1,20 δρχ. για τον τεχνίτη. Την ίδια εποχή ένας γιατρός
παίρνει για μια εγχείρηση 40 δρχ., ένας δημόσιος κλητήρας 50 δρχ. μισθό το
μήνα, ένας δάσκαλος γύρω στις 100 δρχ. ένας τελωνειακός υπάλληλος μέχρι
30.000 μαθητές και γέροντες πάνω από 65 ετών 250 δρχ. το μήνα. Ο μισθός του ∆ημάρχου φθάνει στις 300 δρχ., του ∆ικαστή
στις 400 δρχ., του αξιωματικού τής Χωροφυλακής και του ∆εσπότη στις 500. Το
δημόσιο ταμείο ξοδεύει για τους βουλευτές 44.400 δρχ. το χρόνο, ενώ η ετήσια
χορηγία του Ηγεμόνα είναι 200.000 δρχ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

75.000
70.000

75.000

65.000
Αγράμματοι

ΑΝΕΡΓΟΙ

ΤΙΜΕΣ - ΑΜΟΙΒΕΣ

ΑΛΛΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

90.000

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

85.000

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΕΣ

90.000

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

ΕΜΠΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝ∆ΡΩΝ

80.000

6%

3,000

ΓΕΩΡΓΟΙ

95.000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ

Εγγράματοι

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Αξία σε δραχμές
Εξάγονται Καταναλώνονται Παράγονται
Μονάδας Σύνολο
kg
kg
kg
Λάδι
6,420,000
25,840,000
32,260,000
0.55 17,743,000
Χαρούπια
15,833,000
1,583,000
17,416,000
0.09 1,567,440
Κρασί
6,350,000
4,762,000
11,112,000
0.10 1,111,200
Μούστος
260,000
52,000
312,000
0.25
78,000
Σταφίδα
3,407,000
568,000
3,975,000
0.20
795,000
Πορτοκάλια
708,000
254,000
962,000
0.15
144,300
Μανδαρίνια
345,000
172,000
517,000
0.14
72,380
Κίτρα
1,851,000
185,900
2,036,900
0.06
122,214
Δέρματα
190,000
10,000
200,000
1.00
200,000
Τυρί
104,000
35,000
139,000
1.40
194,600
Αμύγδαλα
130,600
6,500
137,100
1.25
171,375
Βελανίδια
1,044,000
26,000
1,070,000
0.15
160,500
Μέλι
79,000
16,000
95,000
0.65
61,750
Μετάξι
3,000
150
3,150
20.00
63,000
Κουκούλια
28,740
1,460
30,200
5.20
157,040
Στέμφυλα ελιάς 4,276,000
427,000
4,703,000
0.02
94,060
Προϊόντα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η βιοτεχνία του νησιού είναι ασήμαντη. Άξια λόγου είναι :

Σαπούνια

8,30%

Βελανίδια

49,20%

Ένα ζυθοποιείο στα Χανιά

Πορτοκάλια

38,30%

∆ύο οινοπνευματοποιεία στο Ηράκλειο.

Αμύγδαλα

21,67%

18 σαπωνοποιεία (παλαιά σε περίοδο παρακμής)

Κάστανα

21,66%

Κίτρα

20,65%

Πρόβατα

18,20%

Χαρούπια

16,90%

3 ελαιουργεία

Μέλισσες

15,93%

3 βαφεία

Κατσίκες

15,82%

Άγνωστος αριθμός μικρών σιδηρουργείων.

Μανταρίνια

15,00%

Σταφίδα

10,40%

40.000 οικιακοί αργαλειοί
13.000 περίπου άνδρες χειροτεχνίτες

Πατάτες

9,35%

Λάδι

8,70%

0,4

Κρασί

6,00%

Αξιωματικοί Στρατού: Με το βαθμό του ανθυπολοχαγού εξέρχονται από τη σχολή
Ευελπίδων, για το πεζικό, ιππικό, πυροβολικό και μηχανικό. Η διάρκεια της εκπαίδευσης
είναι δύο έτη. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εκπαιδεύονται και
συντηρούνται με δαπάνη του κράτους. Η προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής γίνεται
τον Μάϊο. Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία 16-22 ετών και απολυτήριο Γυμνασίου. Ο
διαγωνισμός γίνεται τον Αύγουστο.
Αξιωματικοί του ναυτικού (Σχολή Δοκίμων): Προσόντα των εισαγομένων. Να είναι Έλληνες
υπήκοοι ή αλλοδαποί αλλά τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς να έχει την Ελληνική
υπηκοότητα, ηλικίας 13-16 ετών, απολυτήριο Β΄ τάξης Γυμνασίου. Η αίτηση πρέπει να γίνει
από τον γονέα ή κηδεμόνα προς το Υπουργείο των Ναυτικών. Υποχρεούται να καταβάλλει
1000 δραχμές κάθε έτος για δίδακτρα και 500 δραχμές το πρώτο έτος για την ενδυμασία
του κ.λ.π.
Εμποροπλοίαρχοι. Για πάρει κανείς το δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού πλοίου απαιτείται:
Να έχει συμπληρώσει τα 22 έτη, να έχει προϋπηρεσία στη ναυτιλία 4 έτη ή να εκτελούσε
χρέη κυβερνήτη πάνω από ένα έτος, ή ναύκληρος εμπορικού πλοίου πάνω από 100 τόννους
για τρία έτη, ή να ήταν υπαξιωματικός α΄ τάξης στο πολεμικό ναυτικό. Γίνονται εξετάσεις σε
πρακτικά και θεωρητικά θέματα που ορίζονται από το Υπουργείο των Ναυτικών.
Γεωργική εκπαίδευση. Εις την Γεωπονική Σχολή της Λάρισας γίνονται δεκτοί αυτοί που
έχουν απολυτήριο Σχολαρχείου. Οι απόφοιτοι διορίζονται βοηθοί Νομογεωπόνων ή Δ/ντές
αγροκηπίων.
Εμπορική εκπαίδευση: Υπάρχουν πολλές ιδιωτικές εμπορικές σχολές στην Ελλάδα.
Συνιστάται η Εμπορική και Λογιστική Σχολή στον Πειραιά του κ. Παναγνωτοπούλου
(ιδρύθηκε το 1904).
(εφημερίδα Ελληνικός κόσμος Αθηνών)
Από το σύνολο των επαγγελμάτων (κωδικοί από το τμήμα οικονομικών) που κατέγραψαν οι
μαθητές εντύπωση προκαλούν:
Από την Α΄ κατηγορία τα επαγγέλματα: Τραπεζίτες και τοκιστές τοκίζοντες άνω των 15.000
δρχ, δ/ντες καφωδείων και οίκων ανοχής (Η Κρητική Πολιτεία νομιμοποίησε την πορνεία Ν.
173 το 1900).
Από τη Β΄ κατηγορία τα επαγγέλματα: Εργολάβος θεαμάτων, ακροαμάτων ή χορών,
Προεξοφλητές χρημ. Ενταλμάτων και αποδείξεων πιστωτών του Δημοσίου.
Από τη Γ΄ κατηγορία: αμπατζής (κατασκευαστής και πωλητής ρούχων από τσόχα),
αργυμαροιβός ή σαράφης (ανταλλάκτης νομισμάτων), Βαλανεύς ή λουτράρης (υπάλληλος ή
ιδιοκτήτης
Δημόσιων λουτρών), διδάσκαλος ποδηλασίας, γανωτής, σακκοποιοί
(μοτάφηδες), καλαποδάς, καπποτάδες, σαρωματάς, σαράτσης (σελοποιός, σκυτορράπτης)
κ.λ.π.
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ΣΑΠΩΝΟΥΡΓΙΑ (1901)
Μέση τιμή/kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Άλογα
Μουλάρια
Γάιδαροι
Πρόβατα
Κατσίκια
Βόδια (ζεύγη)
Χοίροι
Όρνιθες

Εξαγωγή (kg)

Εξαγωγή (δρχ)

2.505.000

1.002.000

Σύνολο παραγωγής: 3.119.000 kg

Κατανάλωση (kg)
614.000

Κατανάλωση (δρχ)
245.600

Συνολική αξία παραγωγής:1.247.600 δρχ

( Η τιμή του σαπουνιού την επόμενη 5ετία μειώνεται και κυμαίνεται από 0,36 – 0,38 δρχ/Kg)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Εισαγωγές
Εξαγωγές
Σύνολο

1901
1902
14,448,447 12,401,254
7,285,480 7,471,950
21,733,927 19,873,204

1903
1904
1905
14,504,352 13,741,653 15,185,075
10,979,168 10,491,305 11,224,449
25,483,520 24,232,958 26,409,524

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙ∆Η

ΑΞΙΑ
ΣΕ ∆ΡΧ

Η διαφορά μεταξύ εισαγωγών και εξαγωγών
τρομάζει. ∆εν είναι όμως έτσι γιατί:

Υφάσματα & νήματα
Άλευρα
Σιτηρά
Όσπρια
Ρύζι
Καπνός
Βούτυρο
Καφές
Ζάχαρι
Ζώα
Ψάρια
Δέρματα
Ξυλεία
Πετρέλαιο
Σίδηρος

3,060,825
2,679,170
1,146,525
883,464
438,941
926,520
220,292
200,560
368,309
318,761
466,529
771,022
468,253
291,564
150,675

(α) Οι Κρήτες εξαγωγείς εισπράττουν
περισσότερα απ’ όσα αναγράφονται στο
τελωνείο σαν αξία εξαγωγής. Παράλληλα
γίνονται και εξαγωγές που δεν δηλώνονται.
(β) Πολύ χρήμα εισάγεται στο νησί από τις
συχνές επισκέψεις των ξένων στόλων,
καθώς και από τη μισθοδοσία των διεθνών
στρατών και άλλων υπαλλήλων που
πληρώνονται από τις χώρες τους.

ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΤΟΥΣ

Στα πλαίσια της οργάνωσης του προγράμματος των 100 χρόνων της ένωσης της Κρήτης με
την Ελλάδα συζητήθηκε στην τάξη ο κανονισμός λειτουργίας των σχολείων το 1900.
Αναφέρθηκε το ζήτημα της πειθαρχίας και των ποινών που υπήρχαν για τους παραβάτες των
κανόνων της σχολικής ζωής την εποχή εκείνη. Σας ζητήθηκε να σχολιάσετε την αυστηρότητα
και να πείτε τη γνώμη σας, αν στο σημερινό σχολείο απαιτείται περισσότερη πειθαρχία και
αυστηρότητα.
Απαντήσεις μαθητών
( Οι απαντήσεις είναι ονομαστικές και προηγήθηκε διάλογος. Οι μαθητές δεν έχουν πρόβλημα
να γραφούν τα ονόματά τους, τα οποία είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου).
Μαθητής 1ος Α1: Πιστεύω ότι η πειθαρχία την εποχή εκείνη ήταν υπερβολική και
μερικές από τις τιμωρίες άδικες και σκληρές. Αν και το σημερινό κλίμα στην τάξη είναι χαλαρό
και πολλές φορές γίνεται υπερβολική φασαρία δε νομίζω ότι η αυστηρότητα και η πειθαρχία
θα βοηθήσουν στη μάθησή μας. Αντίθετα σ’ ένα χαλαρό κλίμα οι μαθητές σιγά- σιγά θα
ωριμάσουν και θα φέρονται πιο υπεύθυνα. Οι συχνές ωριαίες αποβολές δε μας βοηθούν και
μας απομακρύνουν από τον καθηγητή. Δεν αισθανόμαστε ωραία και αντιδρούμε άσχημα.
Μαθητής 2ος Α1: Διαφωνώ με το συμμαθητή μου. Νομίζω πως στο σχολείο πρέπει να
υπάρχει περισσότερη πειθαρχία και κανόνες. Αν είναι συγκεκριμένοι και γνωρίζεις πως δεν
μπορείς να τους παραβιάσεις προσέχεις περισσότερο και δε φορτώνεσαι ένα σωρό αποβολές.
Για παράδειγμα στον αθλητισμό η προπόνηση είναι σκληρή και οι κανόνες αυστηροί. Κανείς
δε διαμαρτύρεται και τους ακολουθούμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
Μαθητής 3ος Α1: Και εγώ πιστεύω πως πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πειθαρχία στο
σχολείο. Ταυτόχρονα όμως για να μπορούμε να προσέχουμε πρέπει οι καθηγητές να
διδάσκουν πράγματα που τα καταλαβαίνουμε. Πώς να προσέχω αν δεν καταλαβαίνω τίποτα;
Μαθήτρια 4η Α1: Νομίζω πως χρειάζεται μεγαλύτερη πειθαρχία. Δεν μου αρέσει να
τιμωρούνται οι συμμαθητές μου γιατί κάνουν φασαρία, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν
και μαθητές που θέλουν να προσέξουν και δεν μπορούν, όταν υπάρχει αναστάτωση μέσα στην
τάξη. Πρέπει να βρεθεί ένα τρόπος να γίνεται το μάθημα κάτω από καλύτερες συνθήκες γι’
αυτούς που θέλουν να μάθουν.
Μαθήτρια 5η Α2: Η χαλαρότητα που υπάρχει σήμερα παρασύρει τους μαθητές και
τους κάνει απρόσεκτους. Δημιουργείται ένα περίεργο κλίμα στην τάξη και οι καθηγητές
εμποδίζονται να διδάξουν όπως θα ήθελαν.
Μαθήτρια 6η Α2: Στο σχολείο θα πρέπει να επικρατεί ένα ενδιάμεσο κλίμα. Ούτε
μεγάλη αυστηρότητα ούτε όμως και υπερβολική χαλαρότητα. Δεν μπορεί να βρεθεί κάτι
ενδιάμεσο;
Μαθητής 7ος Α2: Στα παλιά χρόνια ήταν πολύ αυστηρά στο σχολείο. Σήμερα οι καιροί
έχουν αλλάξει και δεν χρειάζεται τόση αυστηρότητα. Δεν μπορεί σήμερα να εφαρμόζονται οι
τιμωρίες που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι στο σχολείο (ΕΠΑΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)
έχουμε ένα σωστό μίγμα αυστηρότητας και χαλαρότητας.
Μαθητής 8ος Α4: Το εκπαιδευτικό σύστημα του 1900 ήταν ακραίο γιατί εφάρμοζε
βίαιες μεθόδους διαπαιδαγώγισης. Πιστεύω πως η συμπεριφορά των εκαπιδευτικών ήταν
αντιπαιδαγωγική, δεν υπήρχε η ελευθερία της έκφρασης και κυριαρχούσε ο φόβος. Στο
σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα εφαρμόζεται ο διάλογος. Οι σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών
είναι πιο οικίες και υπάρχει καλύτερη επικοινωνία. Ο σημερινός τρόπος εκπαίδευσης έχει
αρνητικά και θετικά αποτελέσματα. Με το σημερινό σύστημα οι μαθητές καλλιεργούνται
πνευματικά, αναπτύσσονται κοινωνικά μέσω του διαλόγου και έρχονται πιο κοντά με τους
εκπαιδευτικούς. Η αρνητική πλευρά είναι, ότι οι μαθητές εκμεταλλεύονται την ελευθερία που
τους δίνεται και οδηγούνται σε παραβατικές συμπεριφορές.
Μαθήτρια 9η Α4: Η αυστηρότητα και η πειθαρχία χρειάζεται μερικές φορές, αρκεί να
μην είναι υπερβολική. Στο σημερινό σχολείο δεν υπάρχει και πολύ αυστηρότητα. Οι μαθητές δεν
παίρνουν στα σοβαρά τις αυστηρές παρατηρήσεις και τις τιμωρίες. Μπορώ να πω πως κάνουν
πλάκα.
Μαθήτρια 10η Α4: Η αυστηρότητα και η πειθαρχία είναι σωστή όταν δεν είναι
υπερβολική. Η αλήθεια είναι ότι στο σημερινό σχολείο είναι ανύπαρκτα. Ούτε και αυτό είναι
καλό γιατί έχει χαθεί ο σεβασμός προς τους μεγαλύτερους και προς το κτήριο που ονομάζεται
σχολείο και μας φιλοξενεί.
Μαθήτρια 11η Α4: Στο σημερινό σχολείο απαιτείται περισσότερη πειθαρχία και
αυστηρότητα, γιατί τα σημερινά παιδιά έχουν ξεφύγει. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι
καθηγητές είναι πιο χαλαροί μαζί τους.
Μαθήτρια 12η Α4: Η παλιά σχολική ζωή ήταν πολύ αυστηρή και σκληρή απέναντι στα
παιδιά. Η αυστηρότητα στο σχολείο δε χρειάζεται. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει την
προσπάθειά του για την πρόοδο του. Δε χρειάζεται την αυστηρότητα και την πίεση των
καθηγητώ του.

Ό

ταν σχολιάζαμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα επαγγέλματα, παρατηρήσατε
ότι οι νέοι σε πολύ μικρή ηλικία (από 16 χρονών) άρχιζαν να ακολουθούν κάποιο επάγγελμα
ή να μαθαίνουν μια τέχνη. Συμβαίνει κάτι παρόμοιο στην εποχή μας; Πιστεύετε ότι έχετε την
ωριμότητα να κάνετε αυτές τις επιλογές;
Απαντήσεις μαθητών
(Οι μαθητές σε ομάδες 2 ατόμων αφού συζήτησαν μεταξύ τους, σ’ ένα κείμενο έδωσαν
τις απαντήσεις).
Μαθήτριες Α2 : Στην εποχή μας αυτό δεν συμβαίνει γιατί τα παιδιά δεν έχουν την
απαιτούμενη ωριμότητα. Είναι πολύ νωρίς στην ηλικία των 16 ετών να αποφασίζεις
πιο επάγγελμα θα ακολουθήσεις. ∆εν υπάρχει η γνώση και η ωριμότητα για τέτοιες
αποφάσεις.
Μαθητές Α2: Μπορούν να γίνουν επιλογές επαγγελματικού προσανατολισμού στην
ηλικία των 16 ετών. Όπως τότε η ανάγκη έσπρωχνε τους μαθητές στην εργασία, έτσι
και σήμερα οι ανάγκες θα μας οδηγήσουν σε τέτοιες επιλογές. Απαραίτητη
προϋπόθεση να υπάρχει η σοβαρότητα και η συναίσθηση της ευθύνης.
Μαθήτριες Α1: Εμείς νομίζουμε ότι σήμερα τα παιδιά δεν έχουν την ωριμότητα να
πάρουν τόσο σημαντικές αποφάσεις σ’ αυτή την ηλικία. Ίσως πριν από 100 χρόνια
να ήταν πιο ώριμοι και πιο υπεύθυνοι οι νέοι. Ίσως οι συνθήκες της εποχής να τους
έκαναν περισσότερο υπεύθυνους και σοβαρούς.
Μαθήτρια του Α2: Ίσως οι νέοι πριν 100 χρόνια να είχαν τα εφόδια και τη δύναμη να
παίρνουν τόσο σημαντικές αποφάσεις στην ηλικία των 16 ετών. Σήμερα η νέα γενιά
έχει αποπροσανατολιστεί και φταίει και το σύστημα γι’ αυτό. ∆εν ξέρει τι της γίνεται,
πώς να πάρει αποφάσεις;
Μαθήτριες του Α2: Σήμερα τα παιδιά έχουν «ξεφύγει» κυρίως λόγω της
χαλαρότητας που υπάρχει στο σχολείο. Έχουν αλλάξει τρόπο σκέψης και ο ένας
επηρεάζεται από τον άλλον. Είναι μόδα η φασαρία και η φιγούρα. Πώς να υπάρχει
ωριμότητα για σοβαρές αποφάσεις αν δεν υπάρχει σοβαρό κλίμα;
Μαθητές Α1: Στην εποχή μας δεν συμβαίνουν αυτά που γίνονταν πριν από 100
χρόνια. Τα παιδιά σήμερα δεν σταματούν το σχολείο από το Γυμνάσιο, αλλά
συνεχίζουν στο Λύκειο. Στη συνέχεια ακολουθούν ότι ειδικότητα θέλουν, Είναι
αδύνατο να αποφασίσεις το μελλοντικό σου επάγγελμα στην ηλικία των 16 χρονών.
Στο σχολείο θα μας άρεσε να αρχίζει αργότερα (για να ξυπνάμε πιο αργά) και να
κάναμε μάθημα λιγότερες ώρες.
Μαθήτριες Α1: Τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας μας δεν νοιάζονται για τα
οικονομικά των γονέων τους. Κυνηγούν τη διασκέδασή τους και τρέχουν πίσω από
τις «γκόμενες». Με την οικονομική κρίση σε λίγο δεν θα υπάρχουν τα χρήματα για
να βγαίνουν και να κάνουν τη ζωή που έμαθαν. Τότε αυτοί που δεν μελετούν θα
αναγκαστούν να βρούνε μια οποιαδήποτε δουλειά με πολύ μικρή αμοιβή, ενώ αυτοί
που μελετούν θα σπουδάσουν και θα ακολουθήσουν το επάγγελμα που επιθυμούν.
Σίγουρα θα έχουν καλύτερο μέλλον, καλύτερη δουλειά και η ζωή τους θα είναι πιο
εύκολη.
Μαθητής Α4: Σήμερα οι νέοι επιλέγουν το επάγγελμά τους από μικρή ηλικία με βάση
τον επαγγελματικό προσανατολισμό που τους δίνεται, αλλά και με την οικογενειακή
καθοδήγηση. Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος να καθορίζεται η επαγγελματική
πορεία των νέων σε ηλικία κάτω των 18 ετών. ∆εν υπάρχει η ωριμότητα και η
εμπειρία για τέτοιες επιλογές.
Μαθήτρια Α4: Τα παιδιά στη σημερινή εποχή δεν έχουν την ωριμότητα που είχαν τα
παιδιά περασμένων γενεών, λόγω των διαφορετικών συνθηκών ζωής.
Μαθήτρια Α4: Νομίζω ότι έχω την ωριμότητα να σκεφτώ και να προγραμματίσω τι
θα κάνω στη ζωή μου. ∆εν ισχύει όμως για όλους, είναι σπάνιο.
Μαθήτρια Α4: Άλλοι έφηβοι έχουν κατασταλάξει το τι θα κάνουν στο μέλλον, άλλοι
όχι. Γνώμη μου είναι πως είναι κάπως νωρίς για αποφάσεις που θα επηρεάσουν
όλη σου την υπόλοιπη ζωή.
Μαθήτρια Α4:Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν για τις δικές τους ανάγκες ή για να
βοηθήσουν τις οικογένειές τους οικονομικά. Ορισμένοι μαθητές είναι ώριμοι και
ελεύθεροι να διαλέξουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους.

Η προκήρυξη του 1905 των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Χανίων

ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΚΑΛΟΣ
στη διάρκεια του μαθήματος
χημείας στα σχολεία της
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας το
1912.

(από το σχολ. περιοδικό μαθητικοί παλμοί)

(παρατήρηση: Θα προσέξατε ίσως το εγέρθητι και πως
χρησιμοποιείται)

ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Αναφερόμενοι στην τεχνική εκπαίδευση διατυπώθηκε η άποψη του κ. Παυλίδη ότι «ο
Έλληνας δεν εργάζεται γιατί δε διδάχθηκε να εργάζεται. Η αμάθεια γεννά την
τεμπελιά, την ανεργία και την άρνηση της εργασίας». Το σημερινό σχολείο σας δίνει
το κίνητρο για μάθηση, σας εφοδιάζει κατάλληλα ώστε να αποφύγετε την ανεργία;
Αξιοποιείτε την όποια γνώση σας προσφέρει ή την αρνείστε , γιατί θεωρείται ανεπαρκής
για την αντιμετώπιση της ανεργίας και ανιαρή; Η άρνηση (αν υπάρχει) οδηγεί στην
τεμπελιά ή στη δημιουργικότητα;
Απαντήσεις μαθητών

( Οι απαντήσεις είναι ονομαστικές)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μαθήτρια Α2: Πολλοί μαθητές
δεν ασχολούνται συστηματικά με
το σχολείο. Υπάρχουν αρκετά
μαθήματα χωρίς ενδιαφέρον
που τα θεωρούμε ασήμαντα και
δε μας προσφέρουν τίποτα. Η
άρνηση του σχολείου δεν μας
σπρώχνει σε άλλες δημιουργικές
ασχολίες εκτός σχολείου απλά
μας οδηγεί στην τεμπελιά και τη
βαρεμάρα.
Μαθητής Α2: Τεμπελιάζουμε
συνεχώς. Πρέπει να μάθουμε να
δουλεύουμε, αλλά δεν είναι
δύσκολο;
Μαθήτριες
Α1:
Όσοι
τεμπελιάζουν και δε διαβάζουν
τίποτα, θα δυσκολευτούν και θα
το πληρώσουν αργότερα.

Μαθήτριες Α1: Η άποψη του κ. Παυλίδη νομίζουμε πως ισχύει και σήμερα. Οι μαθητές
σήμερα έχουμε μάθει να τα βρίσκουμε όλα έτοιμα από τους άλλους, δε νοιαζόμαστε
και δεν αποφασίζουμε να δουλέψουμε με συστηματικό τρόπο στο σχολείο.
Αρνούμαστε να εργαστούμε και αυτό μας οδηγεί στο να καθόμαστε συνέχεια και να
τεμπελιάζουμε.
Μαθήτριες Α2: Οι περισσότεροι μαθητές της ηλικίας μας τεμπελιάζουμε σήμερα στο
σχολείο. Πρέπει να μπει μια «τάξη» και ένα σωστό κλίμα που να ευνοεί την πρόοδο
και την εργασία και να αντιμετωπιστεί η τεμπελιά.
Μαθητής Α4: Το σημερινό σύστημα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του ιδανικού
σχολείου. ∆εν καταρτίζει με τις απαιτούμενες γνώσεις τους μαθητές, με αποτέλεσμα
να μην παρέχεται ολοκληρωμένη μόρφωση. Όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση
στη χώρα δεν πρέπει να επηρεάζονται οι νέοι, γιατί η μάθηση είναι το μεγαλύτερο
όπλο κατά της ανεργίας. Όποια δυνατότητα και αν μας δίνεται πρέπει να την
αξιοποιούμε με το μέγιστο τρόπο. Η άρνηση οδηγεί στην αδρανοποίηση και στη
μετέπειτα επαγγελματική αποτυχία.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ
Ένα απόγευμα συναντηθήκαμε και συζητήσαμε με τον κ. Σταμάτη Αποστολάκη, συνταξιούχο
δάσκαλο και λαογράφο, με πλούσιο έργο και στους δύο τομείς. Τιμήθηκε γι’ αυτό τόσο από την
Ακαδημία Αθηνών όσο και από πλήθος πολιτιστικών φορέων. Θα αναφερθούμε επιγραμματικά
σε επιλεγμένα σημεία των όσων μας είπε ο κ. Αποστολάκης :
Μπορείτε να μας μιλήσετε για την πειθαρχία και την αυστηρότητα που υπήρχε στο Γυμνάσιο
που φοιτούσατε;
Είναι δύσκολο για τους σημερινούς μαθητές να αντιληφθούν τις συνθήκες που επικρατούσαν την
εποχή που εγώ πήγαινα σχολείο. Ξυπόλυτοι, πεινασμένοι, φοβισμένοι προσπαθούσαμε να
ανταποκριθούμε στις μαθητικές μας υποχρεώσεις. Η αυστηρότητα και η πειθαρχία άγγιζε
ορισμένες φορές τα όρια της βαρβαρότητας. Μαθητής Γυμνασίου σε σχολική εκδήλωση, τα
καρφιά από τα παπούτσια που φορούσα πλήγωσαν άσχημα το πόδι μου, αίματα έτρεχαν.
Αναγκάστηκα να σταματήσω. Με μάζεψε ο παιδονόμος και ο Γυμνασιάρχης με τιμώρησε με 4
μέρες αποβολή. Ευτυχώς που το περιστατικό δεν πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις.
Κάνατε μαθήματα σε μαθητές ∆ημοτικού από το 1952 ως το 1986 δηλ. 34 χρόνια. Θα
θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν η φιλομάθεια των μαθητών παρέμεινε βασικά η ίδια ή
αυξομειώθηκε;
Η φιλομάθεια των μαθητών αναμφισβήτητα αυξήθηκε κατά πολύ. Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του
δασκάλου να παρακινεί τους μαθητές του, ώστε να ασχολούνται με το βιβλίο. ∆ιαβάζαμε με τα
παιδιά Βιζυηνό, ∆ροσίνη, Καρκαβίτσα που ήταν οι αγαπημένοι τους, αλλά και Παλαμά και
άλλους συγγραφείς. Αν σκεφτείτε ότι το 1906 οι μαθητές εξασκούνταν στη σκοποβολή και με το
πέρασμα του χρόνου καταφέραμε στα σχολεία να διαβάζουμε λογοτεχνία καταλαβαίνετε ότι
υπήρξε μεγάλη πρόοδος. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτή την πρόοδο είχαν, η ίδρυση βιβλιοθηκών
όπως η Παιδική Βιβλιοθήκη του ∆ήμου, οι κινητές βιβλιοθήκες στην επαρχία αλλά και οι
συλλογές βιβλίων στις σχολικές βιβλιοθήκες.
Εργαστήκατε σαν βοηθός επιθεωρητού στα Χανιά. Ποια η γνώμη σας για τον επιθεωρητισμό
της εποχής; Κρίνοντας σε βάθος χρόνου πιστεύεται ότι πρόσφερε στην εκπαίδευση; Είχατε
πρόσβαση στις απόρρητες βαθμολογίες των δασκάλων, μπορείτε να θυμηθείτε τι έγραφαν;
Από τους 6-7 επιθεωρητές που συνάντησα στην καριέρα μου, μόνο ένας ήταν εμπαθής. Θυμάμαι
στην Καστοριά που υπηρετούσα τον επιθεωρητή που μας πίεζε να αντιμετωπίσουμε το
πρόβλημα με το γλωσσικό ιδίωμα των ντόπιων. Ήταν σχεδόν αδύνατο. Άλλη γλώσσα μιλούσαμε
στο σχολείο και άλλη μιλούσαν οι μαθητές στο σπίτι τους. Όσο για την προσφορά του θεσμού
του επιθεωρητή στη βελτίωση της διδασκαλίας, δεν κατάλαβα να μου προσέφερε κάτι
συγκεκριμένο. Ο επιθεωρητής αξιολογούσε μόνος του, δεν συζητούσε τα συμπεράσματά του, οι
εκθέσεις και η βαθμολογία του ήταν απόρρητα. Θυμάμαι στην Καστοριά όταν «έπεφταν» τα
μπετά για την ανέγερση σχολείου (ο δάσκαλος ήταν και εργολάβος) αναγκαστήκαμε να
βοηθήσουμε με τους μαθητές το μάστορα. Μετά από λίγο εμφανίστηκε ο επιθεωρητής για
επιθεώρηση. ∆υστυχώς έμεινε στο παπούτσι μου λίγο τσιμέντο. Η έκθεση που κατάφερα μετά
από πολλά χρόνια να δω έγραφε:
«Ως προς τη διδασκαλία ουδέν μεμτόν. Ως προς την πειθαρχία, αμφισβητούμε την ικανότητά του
να επιβληθεί πλήρως, ως προς την εμφάνισή και την παρουσία του απάδει της ιδιότητας του
∆ημοσίου Υπαλλήλου». Γενική βαθμολογία 17,5. Μετά βίας κατάφερα να περάσω τη βάση που
ήταν το 17.

Αρκετοί «παλιοί» θα θυμούνται από το σχολείο
Τι είναι η πατρίδα μας; Μην είν' οι κάμποι;
Μην είναι τ' άσπαρτα ψηλά βουνά;
Μην είναι ο ήλιος της, που χρυσολάμπει;
Μην είναι τ' άστρα της τα φωτεινά;
Μην είναι κάθε της ρηχό ακρογιάλι
και κάθε χώρα της με τα χωριά;
κάθε νησάκι της που αχνά προβάλλει,
κάθε της θάλασσα, κάθε στεριά;

Μαθήτρια Α4: Το σχολείο εφοδιάζει κατάλληλα τους μαθητές που πραγματικά θέλουν
να εκπαιδευτούν και όχι να τεμπελιάζουν ή να θέλουν απλά να περνούν την ώρα τους.
Αυτό όμως δε σημαίνει ότι το Ελληνικό κράτος βοηθά τους απόφοιτους των σχολών
(ΤΕΙ, ΑΕΙ, Πολυτεχνεία) να βρουν δουλειά. Η ανεργία συνεχώς μεγαλώνει και
δυστυχώς αρχίζει ξανά η μετανάστευση σε άλλες χώρες και η αναζήτηση εργασίας
ακόμη και άσχετης με το αντικείμενο των σπουδών τους.
Μαθήτρια Α4: Όταν κάποιος δεν εργάζεται συνήθως τεμπελιάζει, αλλά όχι πάντα.
Υπάρχουν άνθρωποι που όταν δεν έχουν δουλειά δημιουργούν δικά τους πράγματα.
Είναι πολύ καλό όταν δεν δουλεύεις να δημιουργείς.

Ι. ΠΟΛΕΜΗΣ

Μάγεμα ασημοϋφαντο, φως μαργαριταρένιο
λυώνομαι σ' ένα χάραμα ξανθό, μαλαματένιο.
Γιομάτος μόσχους και δροσιές ο Ζέφυρος τερπνά
μέσ' απ' αγάπης φαντασιές τα πλάσματα ξυπνά.
κι' ανάμεσα στα χρώματ' από χίλια ουράνια τόξα,
προβαίνει πάλ' ο ήλιος εις όλη του τη δόξα
και σαν του μεγαλείου σου σύμβολο φωτεινό,
ως στο χρυσό βασίλεμα λάμπει στον ουρανό.
Ελλάς, το μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει
και δίχως γνέφια τους καιρούς η δόξα σου διατρέχει,
όσες φορές ο ήλιος σου να σε φωτίσει ερθεί,
θε να σ' ευρεί, πεντάμορφη, στεφανωμένη, ορθή.

Μαθήτρια Α4:Η ανεργία στις μέρες μας είναι πολύ μεγάλη, αλλά όχι λόγω τεμπελιάς
αλλά επειδή δεν υπάρχει δουλειά. Γίνονται συνεχώς απολύσεις και δεν υπάρχουν
χρήματα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Άλλοι παρατάνε τις δουλειές τους επειδή
μένουν απλήρωτοι πολλούς μήνες.
Μαθήτρια Α4: Στις μέρες μας και οι επιτυχημένοι μαθητές των σχολείων δεν μπορούν
να αποφύγουν την ανεργία. Υπάρχουν παιδιά που αντί να πηγαίνουν στο σχολείο
προτιμούν να εργάζονται ή να ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες.

Η Μαθήτρια του ΕΠΑΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Κουριδάκη Άννα-Μαρία με βάση
http://www.explorecrete.com/crete-east/GR-spinalonga-nisi-lepron.html
έγραψε τα παρακάτω:

Η Σπιναλόγκα παρά την μεγάλη και
πολυτάραχη ιστορία της είναι κυρίως γνωστή
σήμερα σαν το νησί των λεπρών. Το 1903 στην
Κρήτη
ιδρύεται
Λεπροκομείο
στη
Σπιναλόγκα για την απομόνωση όσων έπασχαν
από τη νόσο του Χάνσεν από τον υγιή
πληθυσμό. ∆εν είχε βρεθεί ακόμα το φάρμακο
για τη λέπρα και η κολλητική νόσος ήταν ο
φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων.
Οι
χανσενικοί ήταν απομονωμένοι σε περιοχές
(μεσκινιές) έξω από τις πόλεις περιμένοντας να
ζήσουν από την φιλευσπλαχνία των διαβατών.
Ηταν η εποχή που ο κόσμος πανικοβάλλονταν από τη λέπρα και οι λεπροί έπρεπε να
φορούν κουδούνια για να προειδοποιούν τον κόσμο να απομακρύνεται έγκαιρα από κοντά
τους. Έτσι ένα νησάκι ήταν ιδανική λύση για να απομακρυνθούν από τον υγιή πληθυσμό οι
χανσενικοί και να αισθανθούν ασφαλείς οι υγιείς. Η Σπιναλόγκα ήταν ιδανική λύση γιατί
πρόσφερε εύκολη επικοινωνία με τη στεριά για τη μεταφορά των ασθενών, τροφίμων και
εφοδίων Αρχικά η ζωή τους ήταν άθλια. Σπιναλόγκα είναι μια απέραντη τρώγλη, ένα
νεκροταφείο υπό προθεσμία, χωρίς την παραμικρή οργάνωση, χωρίς φαρμακευτική αγωγή
για τους νοσούντες, χωρίς ελπίδα.
Πολλοί πέθαιναν «ζωντανοί» με φρικτούς πόνους,
παραμορφωμένοι και διαμελισμένοι. Η κατάσταση αυτή αρχίζει να αλλάζει από το 1936, έτος
άφιξης στη Σπιναλόγκα του ασθενούς Επαμεινώνδα Ρεμουνδάκη, τριτοετούς φοιτητή
της Νομικής, ο οποίος ιδρύει την «Αδελφότητα Ασθενών Σπιναλόγκας» και αγωνίστηκε τα
χρόνια που ακολούθησαν για την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης των ασθενών.
Ο Ρεμουνδάκης με το κλείσιμο της Σπιναλόγκας το 1957 νοσηλεύτηκε στο Λεπροκομείο της
Αγ. Βαρβάρας.

Λ. ΜΑΒΙΛΗΣ

Ἐκoύνησε τὴν ἀνθισμένη μυγδαλιὰ
μὲ τὰ χεράκια της
κι ἐγέμισε ἀπὸ ἄνθη ἡ πλάτη, ἡ ἀγκαλιὰ
καὶ τὰ μαλλάκια της.

Γ. ∆ΡΟΣΙΝΗΣ

Ἄχ! χιονισμένη σὰν τὴν εἶδα τὴν τρελλὴ
γλυκὰ τὴ φίλησα,
τῆς τίναξα τὰ ἄνθη ἀπ᾿ τὴν κεφαλὴ
κι ἔτσι τῆς μίλησα:

ή ξέχασαν ....
Δὲν ξέρω ἐγὼ κανένα θεὸ Χρέος,
ἕνα θεὸ ἐγὼ ξέρω· τὴν Ἀγάπη.
Ἀγάπη, ἀπὸ τὸ χρέος σου εἶμαι ὡραῖος.
Ἐσὺ μὲ κάνεις δοῦλο, ἐσὺ σατράπη,
Ἀκοῦστε. Ἐγὼ εἶμαι ὁ γκρεμιστής, γιατί εἶμ᾿ ἐγὼ κι ὁ κτίστης,
φτερὰ τὰ κάνεις τὰ σκοινιὰ τοῦ γάμου·
ὁ διαλεχτὸς τῆς ἄρνησης κι ὁ ἀκριβογιὸς τῆς πίστης.
πότε μὲ δέρνεις, βέργα ἑνὸς ἀράπη,
Καὶ θέλει καὶ τὸ γκρέμισμα νοῦ καὶ καρδιὰ καὶ χέρι.
πότε
ἀνθεῖς, περιβόλι ὁλόγυρά μου.
Στοῦ μίσους τὰ μεσάνυχτα τρέμει ἑνὸς πόθου ἀστέρι.
Ἐσὺ μὲ τὰ βαθιά τα καταφρόνια
Κι ἂν εἶμαι τῆς νυχτιᾶς βλαστός, τοῦ χαλασμοῦ πατέρας,
μὲ γιομίζεις· πλαταίνεις τὴν καρδιά μου,
πάντα κοιτάζω πρὸς τὸ φῶς τὸ ἀπόμακρο τῆς μέρας.
σὰ θάλασσας ἀγέρας τὰ πλεμόνια.
Ἔρωτα ἐσύ, μονάρχη καὶ γενάρχη!
Ἐσὺ τυφλὴ καὶ ἡ Μοίρα, ἐσὺ καὶ ἡ πρόνοια.
Ὅ,τι δὲν ἀγαποῦμε, δὲν ὑπάρχει.
Ἡ μεγαλοσύνη τῶν ἐθνῶν δὲ μετριέται μὲ τὸ στρέμμα.
Μὲ τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα μετριέται καὶ τὸ αἷμα.

Κ. Παλαμάς

ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1900 - 1906
Με

πρωτοβουλία των καθηγητών ΠΕ 04 στο ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου και στο
Γυμνάσιο Παλαιόχωρας διδάχθηκαν μαθήματα Γεωγραφίας, Φυσικής και Χημείας
χρησιμοποιώντας τα βιβλία της εποχής και προσεγγίζοντας το κλίμα της περιόδου,
με τη βοήθεια της εφημερίδας μας. Περισσότεροι από 40 μαθητές στην τάξη,
παράδοση με βάση το βιβλίο της περιόδου, την παιδαγωγική του 1900, παρουσία
επιθεωρητή, παιδονόμου και χωροφύλακα. Τα μαθήματα φυσικής και χημείας
καταγράφηκαν σε Video που θα είναι διαθέσιμο στους αναγνώστες μας.
Γράφει ο Σαρτζετάκης Παντελής (μαθητής Α
Γυμνασίου Παλαιόχωρας): Διδάχτηκα το μάθημα

1898

της Γεωγραφίας από τα βιβλία της εποχής
εκείνης :Γεωγραφία της Κρήτης του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΚΡΙΑΡΗ -1908 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΓΕΝΕΡΑΛΙ
-1902, με τους κανόνες μάθησης , συμπεριφοράς
και ποινών εκείνης της εποχής.Μου άρεσε που
έκανα ένα ταξίδι στο χρόνο. Έμαθα πως κάνανε
μάθημα τα παιδιά της ηλικίας μου .Εντύπωση
μου έκαναν τα καθήκοντα των μαθητών και οι
αυστηρές τιμωρίες. Ήξερα ότι η Κρήτη είναι μεγάλο
νησί με σημαντική θέση στη Μεσόγειο θάλασσα και
ότι είναι σταυροδρόμι των 3 ηπείρων…δεν ήξερα όμως
ότι το 1902 είχε 303.543 κατοίκους από τους οποίους
δεν ήξερα όμως ότι το 1902 είχε 303.543 κατοίκους
οι περισσότεροι ήταν χριστιανοί , γύρω στους 33.496 μωαμεθανοί και 728 Ισραηλίτες.
Ήξερα ότι από το Βορρά βρέχεται από το Κρητικό Πέλαγος και από το νότο από το Λιβυκό πέλαγος
δεν ήξερα όμως για το Ιόνιο και το Καρπάθιο πέλαγος που βρέχουν τη Κρήτη από Δυτικά και
Ανατολικά αντίστοιχα.
Η Πατεράκη Ιωάννα (μαθήτρια Α τάξης Γυμνασίου Παλαιόχωρας) αναφέρει: Γεωγραφία Κρήτης

διδάχτηκα και εγώ. Πιάστηκα να κάθομαι με τα χέρια στο θρανίο σε θέση προσοχής. Δεν
είχα και βιβλίο ….δε μπορώ να φανταστώ το εαυτό μου μαθητή χωρίς βιβλία… όπως ήταν
τα παιδιά της εποχής εκείνης. Μου άρεσε που έμαθα πράγματα για τον τόπο μου.
Έμαθα ότι την εποχή εκείνη η επαρχία Σελίνου είχε 78 χωριά και 7938 κατοίκους. Το
Σέλινο είχε 3 δήμους: 1. Το δήμο Καμπανό 2. Το δήμο Καντάνου 3. Το δήμο
Παλαιόχωρας.
Πρωτεύουσα της επαρχίας τότε ήταν η Παλαιόχωρα. Τότε στην Κάντανο υπήρχε το
Ειρηνοδικείο Σελίνου, ο Σταθμός Χωροφυλακής και Τριτάξιο Ελληνικό Σχολείο. Στην
Παλαιόχωρα υπήρχε υποτελωνείο β τάξης με ενετικά τείχη.
Έμαθα ότι στο Καμπανό υπάρχει το Αγιερηνιώτικο φαράγγι μέρος των Λευκών Ορέων με
δάσος από Κυπαρίσσια και πεύκα, στην Παλαιόχωρα η μονή των Αγίων Πατέρων και ότι
έχουμε ιαματικά νερά στα Τεμένια
Γράφει ο Παυλάκης Νίκος (μαθητής Α
Γυμνασίου Παλαιόχωρας): Ξαφνιάστηκα που

Ναός του Χριστού Σωτήρος

υπάρχουν τόσες αρχαίες πόλεις στο τόπο
μου: Έλυρος : Ροδοβάνι
Υρτακίνα: Τεμένια
Συία: Σούγια
Λισσός: Σούγια
Κάντανος : Κάντανος
Βίεννος: Ακρωτήριο Κριού-Παλαιοχωρα
Ποικιλασσός : Σούγια

Μέχρι τώρα τα ονόματα αυτά τα άκουγα ως ονόματα πλοίων, ποδοσφαιρικών ομάδων και
ξενοδοχείων. Είναι ωραίο να γνωρίζεις τον τόπο σου , να τον μαθαίνεις και να τον αγαπάς.
Μέσα από αυτή την εργασία έμαθα για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Έμαθα πως γινόταν
το μάθημα εκείνη την εποχή ….δε μου άρεσε που δεν είχαν βιβλία… δε μου άρεσε το ξύλο στο
σχολείο ως τιμωρία ….όμως συμφωνώ να απαγορεύεται αυστηρά να ρυπαίνεις το σχολείο και να
καταστρέφεις τα τραπέζια , τα θρανία και τα διδακτικά όργανα.
Συμφωνώ ότι κάθε βλάβη πρέπει να επιδιορθώνεται από το μαθητή.
Ονομάζομαι ΔΡΑΚΑΚΗ ΧΑΝΑ και είμαι μαθήτρια της Α τάξης του
Γυμνασίου Παλαιόχωρας. Από το μάθημα Γεωγραφία Κρήτης
συγκράτησα αρκετά πράγματα. Το 1908 η Παιδεία στην Κρήτη είχε :
2 πλήρη Γυμνάσια ,ένα στα Χανιά και ένα στο Ηράκλειο
Ένα Διδασκαλείο στο Ηράκλειο και ένα Ιεροδιδασκαλείο στη Μονή
Αγίας Τριάδας στο Ακρωτήρι Χανιών.
4 Ανώτατα Παρθεναγωγεία και πολλά δημοτικά σχολεία.
Επίσης τότε υπήρχαν και μουσουλμανικά σχολεία.
Έμαθα για το χαρακτήρα των κρητικών της εποχής εκείνης:
Φιλελεύθεροι, Φιλοπάτριδες, Φιλοπόλεμοι, Ανδρείοι, Φιλόξενοι,
Ευφυείς, Εύρωστοι και υψηλοί οι περισσότεροι αλλά και
δεισιδαίμονες.
Έμαθα για τα προϊόντα της εποχής εκείνης: κρασί, λάδι,
σταφίδα,
χαρούπια, βελανίδια, αμύγδαλα, τυριά, ανθότυρο, πορτοκάλια,
Φαράγγι Αγ. Ειρήνης

μανταρίνια, κάστανα, κίτρα, μετάξι. Μεγάλες εξαγωγές είχαμε σε σαπούνι, κονιάκ, και
ακατέργαστα δέρματα.Έμαθα για τα προϊόντα της εποχής εκείνης: κρασί, λάδι,
σταφίδα,
χαρούπια, βελανίδια, αμύγδαλα, τυριά, ανθότυρο, πορτοκάλια, μανταρίνια, κάστανα, κίτρα, μετάξι.
Μεγάλες εξαγωγές είχαμε σε σαπούνι, κονιάκ, και ακατέργαστα δέρματα.
Συμπέρασμα: Ζούμε σε ένα εύφορο τόπο με καλό κλίμα άρα πρέπει να τον προστατεύουμε.
Α και να μη το ξεχάσω δε μου άρεσε που οι μαθητές της εποχής εκείνης μετά τη δύση του Ήλιου δε
επιτρεπόταν να περιφέρονται στους δρόμους…
Εμένα μου αρέσει ειδικά όταν έχει καλό καιρό να περπατώ και να κάνω ποδήλατο στους δρόμους
της Παλαιόχωρας.

Τα μαθήματα Γεωγραφίας αφορούσαν την επαρχία Σελίνου των αντίστοιχων βιβλίων. Το μάθημα της
χημείας είχε αντικείμενο το νερό, ενώ της φυσικής το νόμο της ελεύθερης πτώσης και απευθύνονταν σε
μαθητές Α Λυκείου.

Ερώτηση: Τι σας άρεσε από αυτά που μάθατε στο Βιωματικό μάθημα της Γεωγραφίας; Διατυπώστε
τις σκέψεις για τη ύλη του μαθήματος και για τους κανόνες καθηκόντων-συμπεριφοράς –τιμωριών
των μαθητών της εποχής εκείνης. (Ερώτηση της καθηγήτριας Αρχοντάκης Νεκταρίας).
Μπικογιαννάκη Σταυρούλα: Μου άρεσε που έμαθα για τη γεωγραφική θέση του νησιού μας και πολλές άλλες
πληροφορίες για αυτό, όπως αρχαία χωριά, κυρίως όμως για τα μουσουλμανικά σχολεία που χτιζόνταν. Οι τρόποι και
οι κανονισμοί συμπεριφοράς δε μου άρεσαν ,όπως η στάση του σώματος τη ώρα του μαθήματος και η απαγόρευση
κυκλοφορίας των μαθητών μετά τη δύση του ήλιου. Επιπλέον δε μου άρεσε και ότι δε είχαμε βιβλία γιατί δεν
μπορούσαμε να θυμόμαστε αυτά που μας έλεγε η καθηγήτρια.
Μπουρδάκης Μάριος. Από τα παλιότερα χρόνια δε μου άρεσε που έδερναν τους μαθητές αλλά μου άρεσε ότι δεν είχαν
βιβλία.
Περδικάκη Ελένη. Από τα παλιότερα χρόνια δε μου άρεσε που τα παιδιά δε είχαν βιβλία ,ότι τα έδερναν και ότι
καθόντουσαν περίεργα στα θρανία τους. Μου άρεσε όμως ότι όταν ήθελαν να πουν τη γνώμη τους σηκωνόντουσαν
όρθια.
Σάλλα Σκελτζεν. Ένα πράγμα που δε μου άρεσε ήταν το ότι τα αγόρια άμα κάνανε σκανδαλιές τους κουρεύανε γουλί και
ότι έπρεπε να φοράνε καπέλο στο σχολείο. Ένα άλλο πράγμα που δε μου άρεσε καθόλου ήταν το ότι στα παιδιά δε
τους επιτρέπονταν να βγαίνουν βόλτα μετά τη δύση του ήλιου. Δε μου άρεσε όταν ο δάσκαλος ασκούσε βία στα
παιδιά. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε το ότι πολλά καράβια στις σημερινές μέρες έχουν ονόματα από παλιά χωριά, το
ίδιο και για τις ομάδες.
Ροδομαγουλάκη Βασιλική - Φρειδερίκη. Διδάχτηκα πολλά πράγματα για την Κρήτη αλλά νομίζω ότι δε τα συγκράτησα
γιατί δε είχαμε βιβλίο για να τα μάθω. Δε μου άρεσαν οι αυστηρές τιμωρίες που υπήρχαν όπως το μουτζούρωμα με
κάρβουνο, το χτύπημα με τη βέργα και που έκλειναν τα παιδιά σε ένα δωμάτιο. Επίσης δε μου άρεσε η στάση με την
οποία έπρεπε να καθόταν οι μαθητές την ώρα του μαθήματος και η απαγόρευση κυκλοφορίας των μαθητών μετά τη
δύση του ήλιου.
Σταυριανουδάκης Ευτύχης. Μου αρέσει που όταν μπαίνει ο δάσκαλος πρέπει να είμαστε όρθιοι. Μου αρέσει ότι όταν
θέλω να πω μάθημα πρέπει να σηκώνω το χέρι μου διακριτικά. Αυτό που δε μου αρέσει είναι ότι πρέπει να υπάρχει
απόλυτη ησυχία μέσα στη τάξη και ότι όταν λέω μάθημα πρέπει να είμαι όρθιος.
Σφηναρολάκη Αντωνία. Αρχικά μου άρεσε που έμαθα για την ιστορία του τόπου μας. Επίσης μου έκανε εντύπωση ο
τρόπος που διδάσκονταν τα παιδιά στα παλιά χρόνια. Όμως υπάρχουν και πράγματα που δε μου άρεσαν. Δε μου
άρεσαν οι τιμωρίες της εποχής εκείνης, ο τρόπος που κάθονταν την ώρα του μαθήματος σε στάση προσοχής, δε μου
άρεσε ότι δε είχαμε βιβλία και έπρεπε να τα θυμόμαστε αυτά που μας έλεγε η καθηγήτρια και ότι τα παιδιά δε
μπορούσαν να κυκλοφορούν μετά τη δύση του Ήλιου μόνα τους.
Σφηναρολάκη Ιωάννα. Μου άρεσε πολύ που έμαθα για τη γεωγραφία του τόπου μου. Δε μου άρεσε ότι τα παιδιά
εκείνη τη εποχή δε είχαν βιβλία, δε μου άρεσαν οι τιμωρίες και το καθήκον των μαθητών να μη κυκλοφορούν μετά τη
δύση του Ήλιου. Κουράστηκα να καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα την ώρα του μαθήματος. Με εντυπωσίασε όμως
ιδιαίτερα που έμαθα για την Ιστορία της Κρήτης και πως συνήθιζαν να διδάσκουν οι δάσκαλοι παλιότερα.
Φαλελάκη Κατερίνα. Αρχικά δε μου άρεσαν οι κανόνες, αλλά ούτε και οι τιμωρίες. Επίσης δε μου άρεσε που οι
μαθητές δεν είχαν βιβλία. Μου έκαναν εντύπωση τα χαρακτηριστικά των Κρητικών παλιά αλλά και τα γεωγραφικά
μέρη που δε ήξερα.
Φουρναράκη Άρτεμις. Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν ότι τα παιδιά δε μπορούσαν να βγαίνουν έξω μετά τη δύση του
ήλιου .Επίσης δε μου άρεσε που παλιά στο σχολείο έδερναν τα παιδιά. Μου άρεσε που κάναμε αυτό το ταξίδι πίσω
στα παλιά ενώ δε μου άρεσε που καθόμαστε με τα χέρια πάνω στο θρανίο και την πλάτη ίσια.
Τριφύλλης Στέλιος. Μου άρεσε που έμαθα πως γινόταν το μάθημα τότε αλλά πιάστηκα να έχω τα χέρια μου σε στάση
προσοχής. Επίσης χάρηκα που έμαθα για την Ιστορία του τόπου μου και τους αρχαίους τόπους που υπήρχαν στην
περιοχή.
Τσούκα Αντελαιντα. Αρχικά τα μαθήματα στα παλιά χρόνια δε μου άρεσαν καθόλου. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες, οι
τιμωρίες αυστηρές και τα καθήκοντα των μαθητών περίεργα. Δε μου άρεσε που τα αγόρια έπρεπε να φοράνε καπέλο
και όταν έβλεπαν το δάσκαλο τον χαιρετούσαν βγάζοντας το καπέλο. Το χειρότερο από όλα ήταν ότι στους μαθητές
απαγορευόταν η έξοδος μετά τη δύση του ήλιου έκτος άμα ήταν με τους γονείς τους.
Φαλελάκης Θοδωρής. Σε πολλά παιδιά δε τους άρεσε η ιδέα το να κάθονται σαν «στρατιωτάκια» στο Θρανίο χωρίς να
μιλάνε. Σε κάποιους αν και λίγους τους άρεσε. Το χειρότερο είναι ότι δε είχαμε βιβλίο με αποτέλεσμα να μη
θυμόμαστε ότι λέει η καθηγήτρια . Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε έμαθα κάτι. Αρχικά μου άρεσε όπως χαρακτήριζε το
βιβλίο του κυρίου Κρίαρη τους Κρητικούς, φιλελεύθεροι, ανδρείοι, φιλόξενοι ,ευφυείς, αγαπούσαν την πατρίδα και οι
περισσότεροι ήταν υψηλοί και πλούσιοι .Μου έκανε εντύπωση ότι ο δήμος Παλαιόχωρας αποτελούνταν από 32 χωριά.
Υπήρχαν λίγα σχολεία. Επίσης με ξάφνιασε ότι υπήρχαν μουσουλμανικά σχολεία αφού εκείνη την εποχή ζούσαν στη
Κρήτη Μουσουλμάνοι , Ισραηλίτες και Χριστιανοί. Τέλος η Κρήτη έχει περάσει από τα χέρια πολλών κατακτητών και αν
δε ήταν η Ελλάδα να μας σώσει, ποιος ξέρει σε τι κατάσταση θα βρισκόμαστε.
Αλυγιζάκη Αντωνία. Aυτό που μου άρεσε ήταν ο τρόπος διδασκαλίας εκείνης της εποχής. Αυτό που μου έκανε
εντύπωση ήταν ότι όταν έκαναν οι μαθητές πολύ φασαρία τους απομονώνανε σε ένα δωμάτιο. Αυτό που δε μου άρεσε
ήταν ότι έπρεπε να κάθονται οι μαθητές με συγκεκριμένο τρόπο στο θρανίο τους.
Βλησίδης Στέλιος. Στην παλιά εποχή δε μου άρεσε όπως κάθονταν τα παιδιά στο θρανίο και η διαδικασία της
απαγγελίας και της αποστήθισης του μαθήματος. Τέλος μου άρεσε που τα παιδιά μάθαιναν στη Γεωγραφία για τον
τόπο τους και μόνο.
Γιαλούση Κωνσταντίνα. Ήταν μια ωραία εμπειρία διότι καταφέραμε να δούμε πώς ήταν οι παιδαγωγικοί μέθοδοι
παλαιότερα. Επίσης μάθαμε κάποια καινούργια και ενδιαφέρον πράγματα για τη Κρήτη και όχι μόνο
Δαμοράκης Μιλτιάδης. Μου άρεσαν τα πάντα.
Θεοδωράκη Μαρία. Εμένα μου αρέσει η παλιά Γεωγραφία και επιπλέον μου αρέσει που καθόμαστε έτσι στο θρανίο
γιατί έχει πολύ πλάκα. Επίσης μου αρέσει που όταν μιλάμε σηκωνόμαστε όρθιοι και όπως σηκώνουμε το χέρι μας.
Τέλος έχω να πω ότι μου άρεσε έτσι όπως ήταν παλιά ο τόπος μου.
Καλλιγέρης Εμμανουήλ. Μου άρεσε αυτή η παλιά εποχή επειδή ήταν πολύ καλά χρόνια. Δε μου άρεσε τότε το σχολείο
επειδή έδερναν τα παιδιά και αυτά δε μπορούσαν να καθίσουν όπως ήθελαν. Σήμερα είναι καλύτερο το σχολείο.
Κουφιδάκης Χαράλαμπος. Πρώτα από όλα θέλω να αναφέρω ότι μου άρεσαν σχεδόν τα πάντα, εκτός από ότι έπρεπε
να σηκωνόμαστε όρθιοι κάθε φορά που έχουμε τον λόγο .Όλα τα άλλα μαζί και το μάθημα ήταν πολύ ωραία.
Μιχελεράκης Ιωάννης. Αυτό που άρεσε σε αυτήν την εποχή ήταν οι τιμωρίες, που τους μουντζουρώνανε και τους
κλείδωναν στην αποθήκη. Αυτό που δε μου άρεσε είναι ότι έδερναν τους μαθητές με χάρακα ή με βούρδουλα.
Μπελιβανάκη Στυλιανή - Μαρία. Εκείνη η εποχή ήταν αρκετά αυστηρή σε σχέση με την τωρινή. Όμως ήταν ωραία που
όλα τα παιδιά έπρεπε να κάθονται σε μια συγκεκριμένη θέση και που υπήρχαν μικρές τιμωρίες για να καταλαβαίνουν
τα παιδιά τα λάθη τους. Γενικότερα ήταν ωραία.

ΣΟΥΓΙΑ Εκκλησία Αγ. Ειρήνης

Παυλάκης Νίκος. Στα παλιά τα χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ πιο αυστηρά από ότι είναι τώρα. Εντύπωση μου έκανε
πως τα παιδιά έπρεπε να είχαν όλη την ώρα του μαθήματος τα χέρια τους σταυρωμένα. Κανείς μαθητής δεν μπορούσε
να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη, του αλλιώς θα είχε αυστηρή τιμωρία. Ο ξυλοδαρμός των μαθητών ήταν ένα από τα
χειρότερα πράγματα. Έμαθα πολλά πράγματα για τη γεωγραφία του τόπου μας. Αυτό που δε ήξερα είναι ότι υπήρχαν
σχολεία για παιδιά με διαφορετική θρησκεία. Έμαθα για το πληθυσμό του χωριού μας στα αρχαία χρόνια.

ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Βαρδάκη Σταυρούλα. Εμένα αυτό που μου άρεσε από το μάθημα που έκαναν παλιά είναι ότι
τα παιδιά μαθαίνανε για την Ιστορία του τόπου τους.

Εισήγηση μαθητή του ΕΠΑΛ στο μαθητικό συνέδριο για τα 100 χρόνια της
ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

Δρακάκη Ιωάννα. Αυτό που μου άρεσε είναι η διδασκαλία της εποχής εκείνης και ότι τα
παιδιά σέβονταν τους δασκάλους τους. Δε μου άρεσαν οι τιμωρίες και οι περιορισμοί στην
ώρα.

Αγαπητοί σύνεδροι και παρατηρητές του συνεδρίου μας

Κασσελάκης Γιώργος. Μου άρεσαν οι τιμωρίες τα παλιά χρόνια και ειδικά το μουτζούρωμα.
Δε μου άρεσαν οι περιορισμοί στην έξοδο.
Κοντορίνης Αντώνης. Εμένα μου άρεσε που μαθαίνανε για την Ιστορία του τόπου μας και
όλες αυτές οι τιμωρίες για να είμαστε πιο φρόνιμοι οι μαθητές. Το μόνο που δε μου άρεσε
είναι ότι δε μπορούσαμε να είμαστε έξω από το σπίτι μας μετά το σχολειό.
Ο Ε. Βενιζέλος νεαρός
μαθητής

Λόγια Μπειγιε. Μου άρεσε ότι τα παιδιά μάθαιναν για τη Γεωγραφία και την Ιστορία τους
τόπου τους.

Μαράκης Χρήστος. Δε μου άρεσαν οι τιμωρίες και ο τρόπος που κάθονταν στα θρανία οι μαθητές.
Μαράκης Εμμανουήλ. Εμένα μου άρεσαν όλα. Ότι μαθαίνανε και μάθαμε και εμείς για τη Κρήτη και τους Κρητικούς, ότι
σηκωνόμαστε όταν μπαίνει ο Καθηγητής στη τάξη. Επίσης μου άρεσε που υπήρχαν αυτές οι αυστηρές τιμωρίες ,έτσι τα
παιδιά το έπαιρναν στα σοβαρά όχι σαν σήμερα. Τέλος το μόνο που δε μου άρεσε είναι ότι έπρεπε να καθόμαστε με αυτόν
το τρόπο γιατί είναι κουραστικά.
Α, δεν βαστό βαρέθηκα θα τα
Ένας μαθητής το 1912 έγραφε στίχους:
/τινάξω κατο
θα ρίψω το βιβλίον μου στης
(στιχούργημα αντιγραμμένο από
/θάλασσας τον πάτω
τον Μ. Τριανταφυλλίδη, με την
δεν ιποφέρω τι μαμά προΐ
ορθογραφία του μαθητή)
/ναμε ξυμνάϊ
και να με λέγη διάβασε και
/παϊνε στο σχολοίω
ακούσ’ εκεί κατάστασις ακούσ
/εκεί κακία,
Να με παραφορώνουνε σε
/τέτοια ηλικία.

Μερικά συμπεράσματα, από τα μαθήματα της παλαιάς εποχής, των μαθητών του ΕΠΑΛ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ:
1.
Το περιεχόμενο των μαθημάτων δεν ήταν πιο εύκολο από τα σημερινά, σε μερικά σημεία ειδικά η
φυσική μας φάνηκε πιο δύσκολη. Τα σύμβολα ήταν διαφορετικά και αρκετοί συλλογισμοί ήταν περίπλοκοι. Αν
μάλιστα σκεφτούμε ότι πέρασαν και 100 χρόνια, μας προξένησε μεγάλη εντύπωση! Στη χημεία του νερού το
μάθημα ήταν πιο εύκολο απ’ ότι η ελεύθερη πτώση στη φυσική, αλλά κουραστήκαμε και μειώθηκε η προσοχή
μας.
2.
Ο πολύ μεγάλος αριθμός μαθητών στην τάξη ήταν μια περίεργη εμπειρία. Σίγουρα τα πράγματα είναι
πολύ καλύτερα σήμερα, απορούμε πως γινόταν το μάθημα με τόσα πολλά παιδιά. Μάλλον γι’ αυτό θα υπήρχε
πολύ αυστηρή πειθαρχία. Τάξη με περισσότερα από 20 παιδιά είναι δύσκολο να λειτουργήσει σωστά.
3.
Οι ραβδισμοί που όριζε η καθηγήτρια και εκτελούσε ο παιδονόμος, μπορεί να είχαν πλάκα στην αρχή,
αλλά επειδή χτυπούσε στ’ αλήθεια, γι’ αυτούς που τις άρπαζαν δεν είχε καθόλου πλάκα. Τα χέρια τους
κοκκίνησαν και έτσουζαν. Τέτοια πειθαρχία και τέτοιες ποινές μας φαίνονται σήμερα αδιανόητες και φυσικά
απαράδεκτες.
4.
Ο επιθεωρητής δεν μας ενόχλησε. Ρώτησε μερικά πράγματα. Άλλα ξέραμε να απαντήσουμε άλλα όχι.
Βαθμολογούσε τις καθηγήτριες που έκαναν το μάθημα. Δεν μας είπαν τι βαθμό τους έβαλε, αν και νομίζουμε ότι
πρέπει να πήραν καλό βαθμό γιατί προσπάθησαν πολύ.. Δεν καταλάβαμε τι χρειάζεται ο επιθεωρητής. Αφού
δεν προσφέρει τίποτα τι τον ήθελαν; Δεν χρειαζόμαστε βαθμολογητές, ενδιαφέροντα μαθήματα χρειαζόμαστε.
Αυτό μας έλειπε να φέρουν και αστυνομικό μέσα στη τάξη ή σεκιούριτι!
5.
Αν σκεφθεί κανείς τις κατά πολύ χειρότερες συνθήκες τις εποχής και ότι ορισμένα παιδιά τα
κατάφεραν και προόδεψαν, αυτό πράγματι προκαλεί θαυμασμό! Ίσως τότε να είχαν μεγαλύτερη θέληση να
πετύχουν. Εμείς σήμερα είμαστε μπερδεμένοι και δεν ξέρουμε που βαδίζουμε. Η ανεργία φοβίζει και τους
μαθητές που προσπαθούν και τους τεμπέληδες. Δεν υπάρχουν κίνητρα να προσπαθήσουμε. Απλά θέλουμε να
τελειώσουμε το σχολείο.
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Αγαπητοί σύνεδροι και παρατηρητές του συνεδρίου μας
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που μας απασχόλησε και θα θέλαμε να το θέσουμε στο συνέδριο μας
είναι « πού οφείλονται τα υψηλά ποσοστά φοίτησης των Κρητών μαθητών αμέσως μετά την ανακύρηξη της
Αυτονομίας το 1898»; Πώς ερμηνεύεται μέσα σε συνθήκες φτώχειας, πολέμων, σκληρής κατοχής, τα ποσοστά
φοίτησης μέσα σε δύο χρόνια να είναι παραπλήσια μεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών;
Μέσα από την εφημερίδα του σχολείου μας εντοπίσαμε ορισμένους λόγους που επιγραμματικά
αναφέρουμε:
1.
Τα «κολλυβογράμματα» που κρυφά δίδασκαν οι μοναχοί μέσα από τα ιερά βιβλία της εκκλησίας
δημιούργησαν τη βάση, αφού ένα μέρος των παιδιών μάθαινε ανάγνωση.
2.
Το 1878 με τη «Σύμβαση της Χαλέπας» επετράπη η έκδοση εφημερίδων και εντύπων και δόθηκε
έμφαση στα γράμματα. Το γεγονός αυτό θα επηρέασε ένα μέρος του πληθυσμού να ασχοληθεί με τη μόρφωση.
3.
Ο πρώτος νόμος για την εκπαίδευση 82/1899, η χρηματοδότηση της Κρητικής πολιτείας (14% των
δημοσίων εσόδων για την εκπαίδευση) και η πίεση που ασκούσε η πολιτεία να στείλουν οι γονείς τα παιδιά τους
στα σχολεία, ίσως έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο.
4.
Οι ηρωϊκές προσπάθειες των δασκάλων της εποχής. Οι δάσκαλοι δίδασκαν από το πρωί μέχρι το
μεσημέρι όλα τα μαθήματα στο ένα σχολείο και το απόγευμα μετακινούνταν με τα πόδια χειμώνα – καλοκαίρι
και δίδασκαν σ’ ένα δεύτερο. Μάθαιναν γράμματα σε 80 – 100 παιδιά στο ένα σχολείο και σε 70 – 80 στο άλλο.
Έπρεπε να γράφουν βιβλία ύλης, ποινολόγια, απουσίες και να έχει πάνω από το κεφάλι τους και την απειλή του
επιθεωρητή. Όλα αυτά με αμοιβή 35 ως 100 δραχμές. Ο τόπος αυτός οφείλει πολλά σ’ αυτούς του ανθρώπους.
Προτείνουμε στους μαθητές να δραστηριοποιηθούμε ώστε στο Δήμο Χανίων να στηθεί ένα μνημείο αφιερωμένο
στον ανώνυμο εκπαιδευτικό. Νομίζω πως είναι χρέος μας.
5.
Αυτά διαβάσαμε αλλά δεν νομίζουμε ότι είναι αρκετά να απαντήσουμε στο ερώτημα που τέθηκε.
Λείπει κάτι σημαντικό απ’ όλα αυτά. Ποιό; Μα ο μαθητής. Γνωρίζουμε πολύ καλά, από την εμπειρία μας, πως
όταν δε θέλουμε να μάθουμε δύσκολα μπορεί κανείς να μας πείσει. Χτυπιούνται οι φιλότιμοι εκπαιδευτικοί
αλλά εμείς χαμπάρι. Άρα πρέπει να υπήρχε και η θέληση των μαθητών για να μάθουν. Δεν ξέρουμε αν η
προοπτική ενός καλύτερου μέλλοντος τους έδινε την απαραίτητη ώθηση, αλλά τι μέλλον είχε στο νου του ο γέρο
βοσκός που ήξερε την Ερωτόκριτο απ’ έξω; Ποιό το όφελος να ξέρει ο γεωργός τις μαντινάδες για τα
κατορθώματα του Δασκαλογιάννη; Αναφέρει ο ανταποκριτής Hillary Skinner στο βιβλίο του -«Roughing it in
Crete 1868»- ο Νικόλας (Σφακιανός) γνώριζε να επισκευάζει υποδήματα, να κόβει και να ράβει ενδύματα, να
διηγείται μύθους τερατώδεις για συμβάντα σε ξηρά και σε θάλασσα. Το βράδυ σ’ ένα κύκλο γύρω από τη φωτιά
ή διάβαζε μεγαλόφωνα ή απήγγελε ολόκληρα τμήματα της Ιλιάδας...». Αλήθεια εσείς ξέρετε κάποιο ποίημα απ’
έξω; Εγώ δε μπορώ να θυμηθώ κανένα. Μήπως η προσπάθεια για μόρφωση ήταν χαρακτηριστικό του τόπου
μας, του λαού μας, της ιστορίας μας και στο πέρασμα του χρόνου άρχισε να εκφυλίζεται; Μήπως επικράτησαν οι
λεγόμενες χρήσιμες γνώσεις και ποιες είναι οι άχρηστες; Η ποίηση, το τραγούδι, οι ιστορίες των παππούδων
μας, η φιλοσοφία, το εξωσχολικό βιβλίο; Ας προβληματιστεί ο καθένας μας. Οι εποχές γίνονται και πάλι πολύ
δύσκολες.
Σας ευχαριστώ.

ΚΡΗΤΗ 1905
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Εισήγηση μαθήτριας του ΕΠΑΛ στο μαθητικό συνέδριο για τα 100 χρόνια της ένωσης της Κρήτης
με την Ελλάδα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ

ΕΜΠΟΡΟΙ

Παιδονόμος: Μπεχτσούδης ∆ημήτρης

Σας ευχαριστώ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Επιθεωρητής: Μπλαζάκης Νίκος

Οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ήταν, το 2008, 1.022.000 (εργαζόμενοι στον
δημόσιο τομέα, στο σύνολό τους - στενού και ευρύτερου, μόνιμοι, με σύμβαση
ορισμένου και αορίστου χρόνου, με σχέση ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, σε θέσεις
οργανικές και μη, σε Υπουργεία, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία,
νοσοκομεία, κλπ) σε σύνολο 4.582.500 εργαζομένων (σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα).
Αυτό μας κάνει το 22% επί του συνόλου των εργαζομένων. Προφανώς με την
οικονομική κρίση οι αριθμοί είναι τελείως διαφορετικοί. Το 1905 στην αυτόνομη
Κρήτη ήταν το 10% όχι του συνόλου των εργαζομένων, αλλά των εγγράμματων
ανδρών.
Στη μελέτη του κ. Γιάνναρη επισημαίνεται ότι εγγράμματοι άνδρες επιδιώκουν
μια πιο άνετη ασχολία ή θέση (θεσισκόποι ή θεσιθήρες). Σ’ αυτούς πρέπει να
προστεθεί και ένα πλήθος από αγράμματους που επιδιώκουν θέση χωροφύλακα,
τελωνοφύλακα ή θέση δημοτικού υπαλλήλου. Χαρακτηρίζονται ως «υπαλληλίσκοι ή
μικροί μισθαρχίδαι». Οι αριθμοί δείχνουν πως έστω και μετά από ένα αιώνα μάλλον
τα κατάφεραν. Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε και η νοοτροπία του «μισθαρχίδη»
φαίνεται να είναι αρκετά ισχυρή. Αν παραδεχθούμε πως άλλαξαν τόσα, ο
προσανατολισμός αυτός γιατί έμεινε ίδιος;
Εμείς σαν μαθητές των ΕΠΑΛ έχουμε άλλο προσανατολισμό. Θέλουμε να μάθουμε
μια τέχνη, ένα επάγγελμα. Το πετυχαίνουμε όμως σήμερα στα σχολεία που φοιτούμε;
Έχουμε τα προσόντα με τα εφόδια που αποκτούμε στα ΕΠΑΛ να διεκδικήσουμε
θέσεις εργασίας; Τελειώνοντας τις ειδικότητες που σπουδάζουμε μπορούμε να
εξασκήσουμε με επιτυχία το επάγγελμά μας;
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα δεν είναι αισιόδοξες. Χρειαζόμαστε μια πιο
αποτελεσματική και ουσιαστική τεχνική εκπαίδευση. Πρέπει να τη διεκδικήσουμε,
διαφορετικά μας περιμένει η ανεργία ή στην καλύτερη περίπτωση ο δίσκος του
σερβιτόρου και το ντελίβερι. Δεν μπορούμε να μαντέψουμε αν η οικονομική κρίση
θα εξοντώσει τον «μισθαρχίδη» αν και η ιστορία δείχνει ότι είναι ανθεκτικό είδος,
εμείς όμως πρέπει να διεκδικήσουμε και να εργαστούμε για να αποκτήσουμε
αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας στο αντικείμενο των σπουδών μας.

ΓΕΩΡΓΟΙ

∆ίδαξαν: Φυσική, η Αναστασάκη Όλγα
Χημεία, η Αρετάκη Ελένη

Με βάση τα στοιχεία του 1905 όπως βλέπετε παρακάτω δημιουργούνται
ορισμένα ζητήματα:

ΜΙΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ...
Η απάντησή μας στο συνάδελφο μαθηματικό από το Ρέθυμνο στην ερώτησή του (μέσω
της συμβούλου κ. Καλαθάκη) για την αποτυχημένη προσπάθεια ανατίναξης Τουρκικού
πλοίου στα Σφακιά το 1867.

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ
There was Monsieur Gustave Flourens an enthusiastic Philhellene whose
writings had done much to make known the wrongs of Crete There was the
jovial light hearted Jules Anemos also a Frenchman though his name might
seem to be Greek and Monsieur Poinsot another Frenchman who had arrived
in the island in command of some fifty foreign volunteers MM Flourens
Anemos and Poinsot were all by this time experienced Cretans They had
spent the dreary winter at Omalo ....

Ο ηλεκτρισμός δεν στάθηκε ικανός να βοηθήσει την Κρητική επανάσταση του

.

1866-1869

Το 1867 μια ετερόκλητη ομάδα εμφανίστηκε στη Χώρα
Σφακιών. Αποτελούνταν από 7 άνδρες : τρεις Γάλλοι, ένας
Βρετανός, ένας Ούγγρος και δύο Έλληνες. Επικεφαλής της
ομάδας ήταν ο Γάλλος Gustave Flourens (εικόνα) συγγραφέας,
μαχόμενος δημοσιογράφος και μελλοντικός στρατηγός της
παρισινής Κομμούνας. Οι ξένοι είχαν κατέβει στο νησί σαν
εθελοντές στην υπηρεσία του Κρητικού λαού. Ήταν περίοδος
που οι Κρήτες περνούσαν πολύ δύσκολα και η ομάδα έψαχνε
να βρει πλοίο για να μεταβεί στην Αθήνα προκειμένου να
ενημερώσουν για την άμεση ανάγκη ανεφοδιασμού του νησιού
με τρόφιμα και πολεμοφόδια. Ο Φλουράνς ήταν φιλλέληνας και
προσπαθούσε να πείσει ανθρώπους με επιρροή, όπως ο
Βκτωρ Ουγκώ, να στηρίξουν την Κρητική εξέγερση.
Έκπληκτοι ενημερώθηκαν πως στα Σφακιά βρίσκονταν ένας Αμερικανός o Sidney de Kay πρώην
ταγματάρχης των Βορείων στον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, που συνοδευόταν από τον
Ελληνοαμερικανό ∆. Ροδοκανάκη (υπηρέτησε στο Αμερικανικό ναυτικό). Στόχος των δύο ανδρών
ήταν να χρησιμοποιήσουν ένα εκρηκτικό μηχανισμό (την ονόμαζαν τορπίλη) για να ανατινάξουν μια
τουρκική φρεγάδα. Οι ονομαζόμενες «τορπίλες» είχαν παραληφθεί από την Αγγλία, ανήκαν «στην
υπερ των Κρητών Επιτροπή των Αθηνών» και
ήταν αποθηκευμένες στη Σύρο.
Ο εκρηκτικός μηχανισμός (η ονομαζόμενη
τορπίλη) βρίσκονταν στο σημείο D και
συνδέονταν με κύκλωμα Α μέσω καλωδίου C.
Όταν ο χειριστής έβλεπε με το τηλεσκόπιο το
πλοίο-στόχο έκλεινε το ηλεκτρικό κύκλωμα με
το διακόπτη Η προκαλούνταν ηλεκτρικός
σπινθήρας και γινόταν η έκρηξη.

Ο Αμερικανός επέλεξε ως στόχο μια ατμοκίνητη φρεγάτα που συμμετείχε στο ναυτικό αποκλεισμό
της Κρήτης και ήταν αγκυροβολημένη στο λιμάνι του Λουτρού. Ο κόσμος αντιλήφθηκε την
προσπάθεια ανατίναξης και κατέβηκαν στην παραλία για να δουν τι θα συμβεί. Έγιναν τρεις
προσπάθειες ανατίναξης. Στην πρώτη ένας ντόπιος δύτης προσπάθησε να προσκολλήσει την
«τορπίλη» , έγινε όμως αντιληπτός από το σκοπό του καταστρώματος και εγκατέλειψε. Στη δεύτερη
προσπάθεια η «τορπίλη» δέθηκε στη μέση ενός μεγάλου σχοινιού οι δύο άκρες του οποίου
σύρονταν από ένα καΐκι και μία άκατο. Τα δύο πλοιάρια θα περνούσαν το ένα από αριστερά και το
άλλο από δεξιά του Τουρκικού πλοίου και μόλις η τορπίλη βρίσκονταν κάτω από το πλοίο θα
πυροδοτούνταν από την ακτή. ∆υστυχώς και πάλι έγινα αντιληπτοί και το σχέδιο ναυάγησε. Η
φρεγάτα μετακινήθηκε αφήνοντας την άγκυρα με το σημαντήρα. Στην τρίτη προσπάθεια
τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό στην άγκυρα. Όταν το τουρκικό πλοίο επέτρεψε για να
μαζέψει την άγκυρα και την έσυρε πάνω στο πλοίο έγινε η πυροδότηση αλλά δυστυχώς τα
εκρηκτικά δεν εξεράγησαν. Η εξήγηση που δόθηκε ήταν πως είχε φθαρεί το καλώδιο και επομένως
δε λειτούργησε το κύκλωμα πυροδότησης.(περιοδικό Νέαρχος τεύχος 27, 2003, αναφορά στη βιβλιογραφία)

ΠΩΣ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΠΥΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ;
Κατά τη γνώμη των μελετητών (;) χρησιμοποιούσαν μια συστοιχεία πυκνωτών της
εποχής (πυκνωτές Leyden). Η εκφόρτιση των πυκνωτών (κλείνοντας το κύκλωμα με
το διακόπτη) δημιουργούσε ηλεκτρικό σπινθήρα που πυροδοτούσε το εκρηκτικό
(υποθέτουμε πυρίτιδα). Η γνώμη τους στηρίζονταν στην περιγραφή του Βρετανού
στρατιωτικού ανταποκριτή Hilary Skinner ο οποίος περιέγραφε: «Η συσκευή
αποτελείται
από ηλεκτρική λάγηνο η οποία συνδέεται με το
Torpedo
(τορπίλη)....Μελετώντας τα βιβλία φυσικής της περιόδου παρόμοια αναφορά
βρίσκουμε και στο βιβλίο (σελ. 251) του Τιμ. Αργυρόπουλου το 1899 «αν
διαβιβάσουμε ηλεκτρικό σπινθήρα λουγδουνικής λαγήνου ή συστοιχίας σε πυρίτιδα ή
Ο πρώτος
άλλων εύφλεκτων μιγμάτων, τα μίγματα αυτά αναφλέγονται. Χρήση συτής της
πυκνωτής
διαδικασίας γίνεται για ανάφλεξη εκρηκτικών υλών στους υπόνομους ή στις
(Leyden)
υποβρύχιες τορπίλες».
Στο ΕΚΦΕ Χανίων κατασκευάστηκε μια μικρή συστοιχία από πυκνωτές Layden, φορτίστηκαν με την
ηλεκτροστατική μηχανή και κλείνοντας το κύκλωμα εκφόρτισης παράγεται ο απαραίτητος
ηλεκτρικός σπινθήρας για την πυροδότηση των εκρηκτικών. ∆είτε την επίδειξη στο μαθητικό
συνέδριο για τα 100 χρόνια της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

CHAPTER XXII AMERICAN VOLUNTEERS
(Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρεται το γεγονός της αποτυχημένης απόπειρας
που αναφέραμε).
Rhodokanaki an American citizen of Greek origin had served in the Federal
navy during the great civil war Mr De Kay had been a major in the Federal
cavalry and had also taken part in the late American struggle ...

Εντοπίσαμε τις περιγραφές του Skinner στο παραπάνω σύγγραμμά του για το γεγονός, όχι όμως και
την περιγραφή κάποιων τεχνικών στοιχείων του εκρηκτικού μηχανισμού. Οι πληροφορίες αυτές δεν
υπάρχουν ούτε στη μετάφραση του βιβλίου του στα ελληνικά «Σκληραγωγίαι εν Κρήτη κατά το 1867"
από τον Θ.Γ. Δίξωνα (Εθνικό τυπογραφείο 1868)

Στα Χανιώτικα Νέα (14-7-2012) γράφει ο Γ.Π. Εκκεκάκης για το ρόλο του Λ. Ροδοκανάκη στον εφοδιασμό
των επαναστατημένων Κρητών με όπλα υψηλής τεχνολογίας. Για το συγκεκριμένο γεγονός γίνεται αναφορά
στο ημερολόγιο του περιηγητή Edwards Postlethwaite (μετάφραση Λ. Εκκεκάκη) « καθώς προχωρούσαμε
συναντήσαμε τον Captain (ψευδώνυμο) που ήταν Έλληνας την καταγωγή, κάτοικος Αμερικής. Τύχαινε
εκείνη τη στιγμή να υπάρχει στ’ ανοικτά μια τούρκικη φρεγάτα και σκόπευε να την καταστρέψει με τορπίλη.
Εμείς φυσικά δεν μπορούσαμε να μείνομε για να παρακολουθήσομε την έκβαση της επιχείρησης κι έτσι, αφού
ανταλλάξαμε φιλικούς αποχαιρετισμούς, συνεχίσαμε το δρόμο μας για το χωριό Ανώπολη»...

Άρθρο στην Εστία το 1885 του Ν.Κ. Γουλίνη (λοχαγού του πυροβολικού) «Τορπίλλαι και Τορπιλλοβόλα»

∆

ιαβάζοντας το άρθρο της Εστίας διαπιστώσαμε ότι δεν έχει καμμιά σχέση με το γεγονός της
απόπειρας στα Σφακιά, αναφέρεται σε μια τελείως διαφορετική τεχνική τορπιλισμού . ∆εν έχει
σχέση μ’ αυτό που ονομάζεται «ηλεκτρική τορπίλη».

Ο

Φλωράνς βρισκόταν προσωρινά στην Αθήνα, όπου σε λίγο έφθασαν οι φήμες
μιας επικείμενης επανάστασης των Κρητών κατά των Οθωμανών. Στις 25 Μαρτίου
1866 πραγματοποιήθηκε στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου της Αθήνας μία
μεγάλη και δυναμική διαδήλωση αλληλεγγύης προς τους Κρήτες, η οποία πολύ
γρήγορα κατέληξε σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Ανάμεσα στους
συλληφθέντες κατά τα επεισόδια εκείνης της ημέρας ήταν και ο Γκουστάβ.
Υπερασπίστηκε τον διωκόμενο από τους ορθόδοξους θεοκράτες 30χρονο τότε
συγγραφέα Εμμανουήλ Ροϊδη (1836 - 1904) για το βιβλίο
του «Η Πάπισσα Ιωάννα» με άρθρο του στην γαλλόφωνη εφημερίδα «L' independance Hellenique» της
3ης Απριλίου 1866. Στην Κρήτη εντάχθηκε στους επαναστατικούς κύκλους του νησιού, όπου ήδη
συμμετείχαν αρκετοί ξένοι, κυρίως γαριβαλδινοί Ιταλοί και ευρωπαίοι σοσιαλιστές και αναρχικοί από
διάφορες χώρες, καθώς και 100 περίπου εθελοντές από την Πάτρα με επικεφαλής τον Δήμο
Σκαλτσογιάννη. Πήρε τον βαθμό του λοχαγού και αργότερα, το καλοκαίρι του 1868, η «Εθνοσυνέλευση
της Κρήτης», που ήδη του είχε χορηγήσει τιμητική ιθαγένεια, τον όρισε επίσημο πρέσβη της απέναντι
στο βασίλειο της Ελλάδος. Ζήτησε με τηλεγραφήματά του από την Γαλλική κυβέρνηση την προάσπιση
των εθνικών δικαιωμάτων των Κρητών και έφυγε για την Αθήνα, προκειμένου να συνομιλήσει με τον
μονάρχη, ο οποίος όμως όχι μόνον δεν τον δέχθηκε, αλλά διέταξε επιπλέον την σύλληψή του, ενώ ο
πρέσβης της Γαλλίας ζητούσε και την απέλασή του. Μετά από διαδηλώσεις συμπαράστασης από
δημοκράτες και ριζοσπάστες, όπως λ.χ. ο βουλευτής Ρόκκος Χοϊδάς, αφέθηκε ελεύθερος, όμως μετά
από λίγο συνελήφθη ξανά με αίτηση του πρέσβη της Γαλλίας και απελάθηκε στην Μασσαλία.

Ο Γάλλος εθελοντής που αναφέρεται με το όνομα Jules Anemos, στην περιγραφή του Skinner,
αποδείχθηκε (Καλλιβρετάκης Λ) πράκτορας της Γαλλικής κυβέρνησης με το όνομα Jules Ballot και
έγραψε βιβλίο με επιχειρήματα υπέρ της αναγκαιότητας της τουρκικής κατοχής της Κρήτης.
Σημειώστε μια περίεργη σύμπτωση! Την ίδια χρονιά δηλ. το 1867 ο Άλφρεντ Μπέρναρντ
Νόμπελ εφηύρε τη δυναμίτιδα. Τελειοποίησε τον τρόπο παρασκευής της
νιτρογλυκερίνης και ίδρυσε εργοστάσιο παραγωγής της σε μεγάλες ποσότητες. Το 1873
εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου εφηύρε την νεοδυναμίτιδα ή ζελατοδυναμίτιδα (1875)
και την πολεμική άκαπνη πυρίτιδα (βαλλιστίτιδα, 1888). Από τα κέρδη των
επιχειρήσεών του προέρχονται τα χρηματικά ποσά των βραβείων Νόμπελ.
Παρατηρήσεις:

ακροδέκτης (-)

μεταλλικό
στέλεχος

ακροδέκτης (+)

μέσα μεταλλικό
φύλλο

διηλεκτρικό
μεταλλικό φύλλο

έξω μεταλλικό
φύλλο

Με δεδομένο ότι την εποχή εκείνη είχαν κατασκευαστεί στήλες του βόλτα αρκετά ισχυρές για να προκαλέσουν
πυροδότηση και την άγνοιά μας (μέχρι στιγμής) για το καλώδιο που χρησιμοποίησαν, διατηρούμε ορισμένες
επιφυλάξεις ως προς την εγκυρότητα της περιγραφής του Skinner (δεν ήταν γνώστης σχετικής επιστήμης). Τα
γραφόμενα του Αργυρόπουλου διασταυρωμένα είναι ακριβή, αλλά δεν αναφέρονται στο συγκεκριμένο
περιστατικό. Αν το σχήμα είναι έγκυρο τότε το εκρηκτικό δεν μπορεί να ήταν πυρίτιδα, γιατί απαιτείται μεγάλη
ποσότητα. Θα έπρεπε να είναι όπως το σχέδιο του 1861. Αντίθετα το σχήμα παραπέμπει σε παρόμοια πειράματα
που έγιναν για τη σταθεροποίηση της νιτρογλυκερίνης σε νάρκες από την οικογένεια Νόμπελ (και άλλους). Αποτελεί
αντικείμενο έρευνας, της εφημερίδας μας, πως βρέθηκε το υλικό στη Σύρο και απο που το προμηθεύτηκε η «υπέρ
των Κρητών επιτροπή των Αθηνών». Έχουμε την υπόνοια ότι επρόκειτο για άχρηστο πολεμικό υλικό.

αλουμίνιο

αλυσίδα

πλαστικό
περιτύλιγμα

φορτισμένος Leyden

Ηλεκτροστατική μηχανή

Μορφή
σύγχρονου
πυκνωτή

Παρά την αποτυχία της απόπειρας (την πλήρωσαν οι Σφακιανοί με μερικούς κανονιοβολισμούς) η
όλη επιχείρηση ανησύχησε του Τούρκους για δύο κυρίως λόγους: (α) φάνηκε ότι οι Έλληνες έχουν
ή μπορούν να προμηθευτούν σύγχρονα όπλα και (β) υπήρχε ανάμιξη Αμερικανών στις
Ελληνοτουρκικές συγκρούσεις.

Σχέδιο τορπίλας του 1861
χρησιμοποιήθηκε στο
Αμερικανικό εμφύλιο

Πειραματική επίδειξη υποβρύχιων ναρκών από τη
βιομηχανία των Νόμπελ που κατέληξαν σε αποτυχία.

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ...
Α

πό το 1ο Γυμνάσιο Χανίων αποφοίτησε το 1913 ο Κώστας
Καρυωτάκης με βαθμό «λίαν καλώς». Εδώ στα Χανιά και ο
πρώτος έρωτας με την Άννα Σκορδύλη. Μαθητής Γυμνασίου
(από το 1910) γράφει ποιήματα σε παιδικά περιοδικά, ενώ το
όνομά του αναφέρεται και σε διαγωνισμό διηγήματος. Το 1910
έγραψε το «Σέβας προς τους διδασκάλους». Προσέξτε
σεβασμός από τον ποιητή του « Απ’ όλα θέλω λεύτερος να
πλέω στα χάη του κόσμου...» έχει μάλλον ιδιαίτερη σημασία.
Τα γράμματά σου τα 'χω, Αγάπη πρώτη,
σε ατίμητο κουτί, μες στην καρδιά μου.
Τα γράμματά σου πνέουνε τη νιότη
κι ανθίζουνε την όψιμη χαρά μου.

............................

Ενδεικτικό Γυμνασίου Χανίων

Τα γράμματά σου πάνε, Αγάπη μόνη,
βάρκες λευκές, τη σκέψη μου εκεί κάτου.
Τα γράμματά σου τάφοι· δεν τελειώνει
απάνω τους η λέξη του Θανάτου.

Καλλιρόη Σιγανού - Παρέν, η μεγάλη Ρεθυμνιώτισα πρωτοπόρος του αγώνα
για τη χειραφέτηση της γυναίκας. Φοιτά στην Αθήνα στη Γαλλική σχολή
Καλογραιών και παίρνει το πτυχίο του Αρσακείου το 1878. Ιδρύει την
εβδομαδιαία «εφημερίδα των Κυριών» και είναι η πρώτη Ελληνίδα που
συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια με φεμινιστικούς προβληματισμούς. Εκτός
των άλλων δράσεων (ίδρυση Ασύλων, σχολών) το 1911 ιδρύει το γνωστό
«Λύκειο Ελληνίδων».

Το πρώτο φύλλο της «εφημερίδας των κυριών» διαβάστηκε σχεδόν από τους πάντες. Πούλησε
10.000 αντίτυπα σε έναν αθηναϊκό πληθυσμό μόνον 65.000 ανθρώπων, αρκετοί από τους οποίους
ήσαν αναλφάβητοι. Ο δ/ντής της εφημερίδας «Επιθεώρησις» δήλωνε «θα τη συντρίψω διότι
μαστροπεύει τας γυναίκας». Δεν τα κατάφερε. Με τη βοήθεια των λιγοστών (αρχικά) υποστηρικτών
της, ανάμεσα στους οποίους ο Κ. Παλαμάς και ο Γ. Ξενόπουλος, κατάφερε η εφημερίδα να εκδίδεται
κάθε βδομάδα για 31 συνεχή χρόνια. Σταμάτησε, με την εξορία της Παρέν στην Ύδρα το 1918.
Κ. Παλαμάς

«Χαίρε γυναίκα της Αθήνας, Μαρία, Ελένη, Εύα. Να η ώρα σου. Τα
ωραία σου φτερά δοκίμασε και ανέβα και καθώς είσαι ανάλαφρη
και πια δεν είσαι σκλάβα προς τη μελλούμενη άγια γη πρωτύτερα
εσύ τράβα και ετοίμασε τη νέα ζωή, μιας νέας χαράς υφάντρα και
ύστερα αγκάλιασε, ύψωσε και φέρε εκεί τον άντρα…»

Μονογραφία του Βασιλείου Ψυλλάκη

Γυμνασιάρχη φιλολόγου του
1ου Γυμνασίου Χανίων. Ο καθηγητής εξιχνιάζει την προέλευση και
την ιστορική εξέλιξη των 5 φυλών (Ετεόκρητες, Κύδωνες, Πελασγοί,
Αχαιοί, ∆ωριείς) που κατοίκησαν στην Κρήτη από τους αρχαίους
χρόνους μέχρι την υποταγή στους Ρωμαίους (67 π.χ). Το βιβλίο
κυκλοφόρησε ένα έτος πριν την μεγάλη Κρητική εξέγερση του 186669.

Το 1910 αποφοίτησε από το Ανώτερο Παρθεναγωγείο του
Ηρακλείου η Έλλη Αλεξίου. Το 1913 μετά από απόφαση της
κρητικής Πολιτείας εξετάστηκε από την Αρσάκειο Παιδαγωγική
Ακαδημία και αναγνωρίστηκε ως ∆ιπλωματούχος δασκάλα. Η Έλλη
Αλεξίου καταξιώθηκε ως αγωνίστρια για τη δημοκρατία και την
ελευθερία, ως παιδαγωγός και ως λογοτέχνης με πλούσιο
συγγραφικό έργο εμπνευσμένο από τους κοινωνικούς της

Ενώ στην Ελλάδα στην «εφημερίδα των κυριών» γράφεται «η ποίησις της βελόνης» αναφέροντας πως
στο πουκάμισο που έραψε η γιαγιά στο νεογέννητο επενδύεται η αγάπη της, στο λευκό φόρεμα της
κοπέλας που πρωτοπηγαίνει στο χορό αποτυπώνεται η ανάμνηση της συγκίνησης, τη μοναδική εκείνη
βραδιά που πραγματοποιείται η εισαγωγή της στον «κόσμο»....δηλ. δημιουργείται μια ιδεολογική
ατμόσφαιρα όπου οι οικιακές εργασίες αξιολογούνται με νέα κριτήρια και εξυψώνονται στο επίπεδο
μιας ιδιαίτερης παιδείας, παγκόσμια εμφανίζονται μέσω της διαφήμισης κάποια διαφορετικά
πρότυπα.

Από τα Ευρωπαϊκά «καφέ
σαντάν» έχουμε τα «καφέ
αμάν
(καφωδεία)»
της
Κρητικής
Πολιτείας.
Πρόκειται για συνδιασμό
παραδοσιακού καφενείου με
επαγγελματικά
οργανωμένη διασκέδαση. ‘Τόπος
τέρψης και αναψυχής» ή
«των μαέστρων και των
μανετζήδων
με
την
τρουμπέταν
και
την
μανδόλα τω Βάκχω που
εκάλουν τους λάτρεις να
θύσουν τη Αφροδίτη»;

προβληματισμούς και τα επαγγελματικά της βιώματα.
Η ίδια γράφει:«Στα βιβλία μου αυτά αποτυπώθηκαν οι πρώτες εμπειρίες μου από την τραγική
ανισότητα που μας περιβάλλει. Όταν διορίστηκα δασκάλα σε δημοτικό σχολείο στο Ηράκλειο,
βρέθηκα σε μια ατμόσφαιρα απύθμενης δυστυχίας, πρωτόγνωρης, που χτύπησε ανελέητα την πιο
αθώα πλευρά της ζωής, τα μικρά παιδιά. Τα παιδιά σα να με τραβούσαν από το φόρεμα και
απαιτούσαν να ζητήσω το δίκιο τους. Δεν μπορούσα να επικαλεστώ το ανεύθυνο της άγνοιας. Από
τα πρώτα κιόλας βιβλία μου συμμάχησα με τους αδύνατους και τους αδικημένους. Kαι τη
συμμαχία αυτή την κράτησα πιστά σε όλη μου τη ζωή».

1. Καπνοβιομηχανία Pearl
(1871)
2. Διαφήμιση για κορσέδες
(1898)

Γλωσσίτσα ροδάνι
και γέλοιο τρελλό,
κοντό το φουστάνι,
κοντό το μυαλό!

Ο νιός αγάπησε τη νιά κι’ αυτή ανταποκρίθη...
Με ένα χτύπο δυό καρδιές σε δυο εζούσαν στήθη
Καθώς λουλούδια δίδυμα σε ασημένια γλάστρα Και σε
γαλάζιο ουρανό ολόχρυσα δυο άστρα.
Κ’ είν’ ουρανός απέραντος το στήθος π’ αγαπάει, Κάμπος
που το γλυκύτερο αηδόνι καλαηδάει.

Ο Γ. Ρίτσος έγραψε για
την Αλεξίου το ποίημα
Έλλη.

Εκείνος ήταν 23 χρόνων κι εκείνη λίγο πριν τα 18, τη χρονιά της
γνωριμίας τους, το 1887. Το ειδύλλιο μπορεί να πλέχτηκε γρήγορα,
αλλά ο πατέρας της Μαρίας ήθελε να την παντρέψει με τον Ανδρέα
Κοπάση (ανώτερο υπάλληλο). Τελικά ο Βενιζέλος κατάφερε κσι
ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τη Μαρία. Ο γάμος έγινε στην
Αγία Φωτεινή στα Χανιά. Εγκαταστάθηκαν στη Χαλέπα. Το 1892
γεννήθηκε ο Κυριάκος, δύο χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο
Σοφοκλής και η Μαρία πέθανε μετά τον τοκετό.

(Στρατουδάκης)
(περίδρομος)

Στην επανάσταση του 1866 οι Κρήτες ζητούν την συμπαράσταση του Ουγκώ.
Ο θερμός φιλλέληνας γράφει την «πρώτη επιστολή στους Κρήτες» όπου
μεταξύ των άλλων αναφέρει: «Επιμένετε. Έστω και καταπνιγμένοι θα
θριαμβεύσετε...Η κατάπνιξη μιας επανάστασης δε σημαίνει και την
κατάργηση των αρχών της...Το δίκιο δεν καταποντίζεται. Έλληνες της Κρήτης
έχετε το δίκιο με το μέρος σας κι έχετε μαζί σας τη λογική. Να υπάρχει πασάς
στην Κρήτη δεν το χωράει μυαλό ανθρώπου. Στο μεταξύ το αίμα κυλάει κι η
Ευρώπη το ανέχεται. Αρχίζει να το συνηθίζει ....»

Βενιζέλος - Μαρία Κατελούζου
Ο Βολανάκης γεννιέται στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 17 Μαρτίου 1837. Ως τόπος καταγωγής
έχουν αναφερθεί τα χωριά «Μπολάνια» του Ηρακλείου –εξ ου και το όνομα Βολανάκης-,
αλλά και το χωριό «Βολάνη» Ρεθύμνου. Στο Ηράκλειο τελειώνει το Σχολαρχείο. Από το 1851
ως το 1855 φοιτά στο Ελληνικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου, όπου είχε μεταφερθεί η
οικογένεια για επαγγελματικούς λόγους. Σύμφωνα με νεώτερες έρευνες, φαίνεται πως ο
Βολανάκης δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις γυμνασιακές του σπουδές. Το 1874 νυμφεύεται στην
Ελλάδα την Φανή Ιωάννου Χρηστίδου από τη Ζαγορά. Διδάσκει στο Σχολείο των Τεχνών
(Πολυτεχνείο) ως το 1903, οπότε και παραιτείται για λόγους υγείας. Το 1907, ο Βολανάκης
πεθαίνει –φτωχός και ξεχασμένος. Πέντε άνθρωποι ακολούθησαν την κηδεία.

Ό Στρατηγός Garibaldi έδωσε στή δημοσιότητα ένα θερμό χαιρετισμό υπέρ
τών «γενναίων τέκνων τής Ίδης», φρόντισε γιά τήν αποστολή όπλων καί
κάλεσε τους εθελοντές του νά συνδράμουν τήν επανάσταση. Τόνιζε πως
ενάντια στην Ιερά Συμμαχία των ηγεμόνων θα έπρεπε να ορθωθεί η Ιερά
συμμαχία των Λαών. Αρκετοί Ιταλοί (και όχι μόνο) εθελοντές βρέθηκαν στο
πλευρό του κρητικού λαού. Παρόλα αυτά ορισμένοι υποστήριζαν ότι «την
αταξία στο νησί συντηρούσαν συμμορίες αποτελούμενους από ξένους
ληστές που διάλεξαν το νησί της Κρήτης για τις ραδιουργίες τους». Ο
Ricciotti Garibaldi γιος του στρατηγού Γαριβάλδη δήλωσε εθελοντής στην
Κρητική επανάσταση του 1866. Έφθασε στην Αθήνα το Μάρτιο του 1867
αλλά τελικά δεν πολέμησε στην Κρήτη.

Κωνσταντίνος Βολανάκης, 1837-1907,
«Πολυσύχναστη Ακτή (Η Τράτα)». Λάδι σε
καμβά, 74,2 x 144,3 εκ. Αρχική εκτίμηση:
47.000 - 70.500 ευρώ. Πρόκειται για
δημοπρασία που θα πραγματοποιήσει στις
23 Μαΐου 2013 ο οίκος Sotheby’s στο
Λονδίνο.

(Λ. Καλλιβρετάκης)
Ricciotti Garibaldi γιος του
στρατηγού Γαριβάλδη.

Μπορεί ο Μάρκος Ρενιέρης να γεννήθηκε στην Τεργέστη το 1815, οι γονείς του
όμως κατάγονταν από τα Παλαιά Ρούματα Χανίων.Νομικός, μπήκε στο δικαστικό
σώμα έφθασε μέχρι το βαθμό του αρεοπαγίτη και απολύθηκε το 1844. Ήταν, μαζί
με τους Ν. ∆εικτάκη, Μ. Σαπουτζάκης, Λαδά, Μ. Παπαδάκη, Λυμπρίτη, πρόεδρος
της επιτροπής όλων των Κρητών στην Αθήνα και βοηθούσε τον ένοπλο αγώνα
τροφοδώντας τον με χρήματα, εφόδια και όπλα. Από το 1855-1864 διετέλεσε
καθηγητής της νομικής σχολής Αθηνών. Έγινε διοικητής της Εθνικής Τράπεζας το
1869. Μαζί με τους κ. Παπαρρηγόπουλο, Ραγκαβή, ∆ραγούμη και Βασιλείου
προχώρησαν στην έκδοση του περιοδικού «Spectateur d’ Orient».

Ο Ρενιέρης απολύθηκε το 1844 γιατί θεωρήθηκε «ετερόχθονας» πολίτης.
Πρόκειται για χαρακτηρισμό που δόθηκε στις συζητήσεις των συντακτικών
συνελεύσεων το 1843. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών, που έγιναν
σε πάνω από πενήντα διαφορετικές προτάσεις, για τους ετερόχθονες ισχύει: (α)
αποκλεισμός από την Εθνοσυνέλευση ορισμένων ετεροχθόνων, (β) οι
ετερόχθονες που είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα μετά το 1827 δεν δικαιούνται να
καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις για διάστημα 2 – 4 έτη και απολύονται για όσες κατείχαν, (γ) με περιορισμούς η
άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων εκ μέρους των ετερόχθονων. ∆ικαίωση του «Έλληνα του αγώνα» έναντι του
«ξένου» της Βαυαροκρατίας;

