
                                                                             Hμερολόγιον

                                                Των σπουδαιοτάτων περιστατικών του βίου μου

[αντι]γράφων υπηρεσιακών της υπηρεσίας μου δήλ. ό[τι][1]

Κατά τον Οκτώβριον του έτους 188[2] [μετέβην εις ]

Λάρισαν και εξετασθείς κατετάχθην εις την [ Γ’ τάξιν του] [2] 

                                                αυτόθι Ελληνικού Σχολείου και μετά[ πενταετή]

         φοίτησιν [3 ]έλαβον το απολυτήριον του Γυμνασίου τον Ιούνιον

                                                 του έτους 1887.

Κατά τον Δεκέμβριον του έτους 1887 διωρίσθην εις το

εν Λαρίση Ελλην.Σχολείον αναλαβών την διδασκαλίαν του

       Βου τμήματος της Α’τάξεως . ωρκίσθην δε την 31ην Δεκεμβρίου

                                                του αυτού έτους με μισθόν  δραχ. Ενενήκοντα.

                                                          1ον έγγραφον Διορισμού 

                                                     Εν  Αθήναις τη 23 Δ/βρίου 1887

                                                             Βασίλειον της Ελλάδος 

                                                Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                Αριθ. Πρωτ. 19615      

                                                               Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β .Διατάγματος τη 20 του λήγοντος εκδοθέντος και τη 22 του αυτού
καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.34 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διωρίσθητε βοηθός εις 
το εν Λαρίση[ Ελλην. Σχολ]είον  επι μηνιαίω μισθώ δραχμών ενενήκοντα.

            [ Όθεν ]προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την θέσιν υμών αφ’[ού ομόσητε τον όρκον της ]υπηρεσίας 
ενώπιον του Νομάρχου Λαρίσης

                                                                                   Ο υπουργός                                                               

         Π.Μανέτας   [4]                                                              Σ.Μ.Παρίσης

     

            Μετ’ ολίγας ημέρας υπεβιβάσθη ο μισθός εις δρ.75 κατά μήνα.



                     Έγγραφον 2ον

Εν  Αθήναις τη 30 Ιανουαρίου 1888

Βασίλειον της Ελλάδος

[Το υπ]ουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                      Αριθ. Πρωτ. 1158

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν βοηθόν του εν Λαρίση Ελλην. Σχολείου

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 26 του λήγοντος εκδοθέντος και τη 28 του αυτού 
καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.2 [φύλλω] της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ωρίσθη από της 3ης 
Ιανουαρίου ο μισθός υμών εις δραχμάς εβδομήκοντα πέντε (75) κατά μήνα, προς τον Αχ 113 νόμον 
της 20 Δ/βρίου 1887.

            

 Ο υπουργός                                                               

Π.Μανέτας                                                                 Σ.Μ.Παρίσης

 

               Έγγραφον 3ον

Εν  Αθήναις τη 28 Ιουνίου 1888

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                                 Αριθ. Πρωτ. 8493
                                           Διεκπ. 5800     

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν άχρι τούδε βοηθόν του εν Λαρίση Ελ. σχολείου

                      Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 23 του λήγοντος εκδοθέντος και τη 27 του     
αυτού  καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.164 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως απελύθητε της 
υπηρεσίας .            

 Ο υπουργός                                                              

                                                                                        Π. Μανέτας    

                                                                                                                                                                      Γ.Α.Οικνόμου    



                                                                                                                                                                  

               Χρόνος  υπηρεσίας μήνες 6 ημέραι 5      

                Έγγραφον 4ον

Εν  Αθήναις τη 16 Σ/βρίου 1888

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                    Αριθ. Πρωτ. 12171

                               Διεκπ. 8190

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν 

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 10 του λήγοντος εκδοθέντος και τη 12 του αυτού 
καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.23 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διορίσθητε βοηθός εις 
το εν Λαρίση Ελλην. σχολείον, επί τω νενομισμένω μισθώ δραχμών εβδομήκοντα πέντε κατά μήνα.

                     Όθεν προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την θέσιν υμών αφ’ού[ ομ]όσητε τον όρκον της υπηρεσίας 
ενώπιον του ειρηνοδίκου Λαρίσης

 Ο υπουργός                                                               

Π.Μανέτας                                                               Σ.Μ.Παρίσης

                Έγγραφον 5

Εν  Αθήναις τη 29 Ιουλίου 1889

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                 Αριθ. Πρωτ. 9865
                            Διεκπ. 6278

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν άχρι τουδε βοηθόν του εν Λαρίση Ελ.Σχολείου

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 24 του[ιστα]μένου εκδοθέντος και τη 26 του 
αυτού       καταχωρισθέντος εν τω [ υπ’] αριθ.191 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως απελύθητε
της υπηρεσίας .

Ο υπουργός                                                               



Γ.Ν.Θεοτόκης   [5]                                                            Σ.Μ.Παρίσης

     

               [Χρόνος ]υπηρεσίας μήνες 10 ημέραι 13

                    Την 29ην Ιουλίου 1889 μετέβην εις Ραψάνην όπου υπανδρεύσαμεν την αδελφήν μου Ελένην       
μετά του Βασιλείου Χρυσού, αλλά με[τ’ ολίγας ημ]έρας από του γάμου τούς έδιωξαν οι γονείς των και 
ήλθον και κατώκησαν εις την οικίαν μας εκ τούτου δε και εγώ ηναγκάσθην και ήλθον εις Ραψάνην, όπου 
μένω και διαρκώς σχεδόν έκτοτε διορισθείς εις το αυτόθι Ελ.Σχολείον

                                                    

                Έγγραφον 6

Εν  Αθήναις τη 17η Νοεμβρίου 1889

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                Αριθ. Πρωτ. 16955

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 14 του[ ισ]ταμένου εκδοθέντος και τη 16 του 
αυτού       καταχωρισθέντος [εν τω]  υπ’ αριθ.279 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
διορίσθ[ητε] βοηθός επί τω νενομισμένω μισθώ του εν Ραψάνη Ελ.Σχ[ολείου.]

Όθεν προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την θέσιν υ[μών αφ’ού ο]μόσητε τον όρκον της υπηρεσίας ενώπιον 
του κ. ειρηνοδίκου  [Oλύ]μπου.

Ο υπουργός                                                               

Γ.Ν.Θεοτόκης                                                               Σ.Μ.Παρίσης

     

                                   

                Έγγραφον 7

Εν  Αθήναις τη 24 Αυγούστου 1890

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.



                       Αριθ. Πρωτ. 11381
                                   Διεκπ. 7959

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν άχρι τούδε βοηθόν του εν Ραψάνη Ελ. Σχολείου

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 19 του ισταμένου μηνός εκδοθέντος και τη 23 
του αυτού       καταχωρισθέντος εν τω υπ’ αριθ.213 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
απελύθητε της υπηρεσίας .            

        Ο υπουργός                                                               

Θ.Κανακάρης      [6]                                                   Σ.Μ.Παρίσης

     

               υπηρεσία μήνες 9 ημέραι 7

             Την 1η Οκτωβρίου 1890 μετέβην εις Λάρισαν και κατετάχθην εις το 5ον Πεζ. Σύνταγμα ως κληρωτός   
της απογραφής του έτους [1890] ως γεννηθείς κατ’ Ιανουάριον του έτους 1869 ημέραν Δευτέραν.

               Την 2 Ιανουαρίου 1891 επανήλθον εις Ραψάνην  μετά τρίμηνον εν τω στρατώ υπηρεσίαν καθ΄ο 
διαθέσιμος και πάλιν μετ’ ολίγον διωρίσθην βοηθός εις το εν Ραψάνη Ελ.Σχολείον.

                                                    

            Έγγραφον 8

Εν  Αθήναις τη 16 Ιανουαρίου 1891

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

            Αριθ. Πρωτ. 779
                      Διεκπ. 768

                                                               Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 8 του ιστάμενου εκδοθέντος και τη 12 του αυτού 
καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.14 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διωρίσθητε βοηθός επί 
μηνιαίω μισθώ δρ. εβδομήκοντα πέντε εις το εν Ραψάνη Ελλην. Σχολείον  

             Όθεν προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την θέσιν υμών ,[αφ’ού] ομόσητε τον όρκον της υπηρεσίας 
ενώπιον του ειρηνοδίκου Ο[λύμ]που και αναλάβητε τα καθήκοντάς σας.

 Ο υπουργός                                                               

(Τ.Σ.) ΑΧ. Γεροκωστόπουλος     [7]                                               Σ.Μ.Παρίσης

     



                     Έγγραφον 9

Εν  Αθήναις τη 17 Ιουλίου 1891

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                     Αριθ. Πρωτ. 13693
                                Διεκπ. 9526

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν άχρι τούδε βοηθόν του εν Ραψάνη Ελλην. Σχολείου

                     Γνωστοποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 12 του ιστάμενου εκδοθέντος και τη 15 του    
αυτού       καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.201 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, απελύθητε 
της υπηρεσίας .            

 Ο υπουργός                                                               

[ΤΣ]Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος                                             Γ.Α.Οικονόμου

     

                     υπηρεσία μήνες 6 ημέραι 7

                             Επειδή η θέσις  των βοηθών  κατηργήθη μετέβην κατά  Σεπτέμβριον εις Αθήνας όπως   
υποστώ εξετάσεις ενώπιον της επί τούτο  συστάσης επιτροπείας υπό την προεδρείαν του καθηγητού 
Πανεπιστημίου Γ.Μιστριώτου, τόσον δε επέτυχον εις [ταύτας] ώστε μεταξύ 90 συνεξετασθέντων έλαβον 
τον πρώτον αριθμόν μετά του βαθμού «Άριστα». Έλαβον δε το υπ’ αρίθ.20821 πτυχίον  και υπό 
χρονολογίαν 30 Νοεμβρίου 1891.

                         Κατά την 22 Οκτωβρίου ανεχώρησα επί του ατμοπλοίου  ‘’Ελλάς ‘’ της ατμοπλοίας Γουδή 
αλλά μόλις εξήλθομεν του λιμένος Πειραιώς παρά τον «Κάβον Κράκαρη» κατά λάθος του πλοιάρχου το 
πλοίο μας εξώκειλεν και ηναγκάσθην να επιστρέψω εις Αθήνας και την 24 ανεχώρησα φθάσας εις Βώλον 
την 26ην.

              Έγγραφον 10

Εν  Αθήναις τη 14 Δεκεμβρίου 1891

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

               Αριθ. Πρωτ. 25470
                         Διεκπ. 18793

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν



                           Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 27 του Δεκεμβρίου μηνός εκδοθέντος και 
τη 10 του αυτού       καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.347 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
διωρίσθητε πρωτοβάθμιος διδάσκαλος εις το εν Ραψάνη Ελλην. Σχολείον  

                          Όθεν προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την θέσιν υμών και αναλάβητε τα καθήκοντά σας αφού 
ομόσητε τον νενομισμένον  όρκον της υπηρεσίας ενώπιον του K. Επάρχου Τυρνάβου

 Ο υπουργός                                                               

ΤΣ   Αχ. Γεροκωστόπουλος                                                 Σ.Μ.Παρί[σης]

     

                    Έγγραφον 11

Εν  Αθήναις τη 30  Ιουνίου 1893

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                      Αριθ. Πρωτ. 13647
                                Διεκπ. 13742

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν άχρι [τούδε] διδάσκαλον του καταργηθέντος εν Ραψάνη Ελλην. Σχολείου

                  Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 27 του φθίνοντος μηνός εκδοθέντος και τη 28 
του αυτού       καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.121 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
απελύθητε της υπηρεσίας .            

 Ο υπουργός                                                               

Αθ.Ευταξίας       [8]                                                   

Υπηρεσία μήνες 18 ημέραι 16

Παραλειφθέν .Κατά την 20 Μαρτίου 1890 έτεκε προώρως και μετά πολλών οδυνών η αδελφή μου Ελένη 
Χρυσού θήλυ ονομασθέν Αφροδίτη

                                                    

            έγγραφον 12

Εν  Αθήναις τη 4 Δεκεμβρίου 1893

Βασίλειον της Ελλάδος



Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

               Αριθ. Πρωτ. 29212
                         Διεκπ. 27629

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 30 του πα[ρελθ]όντος μηνός εκδοθέντος και τη 2 
του ιστάμενου   καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.254 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
διωρίσθητε διδάσκαλος εφ’ω και πρότερον μισθώ και βαθμώ εις το εν Φαναρίω Ελλην. Σχολείον  

             Όθεν προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την θέσιν υμών και αναλάβητε τα καθήκοντά σας αφ’ού 
ομόσητε τον όρκον της υπηρεσίας ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδίκου και αναλάβητε τα καθήκοντα 
σας .

 Ο υπουργός                                                               

                                                                                (Τ.Ε) Δ.Καλλιφρονάς  [9]                                                        

     

                    Έγγραφον 13

Εν  Αθήναις τη 27 Ιανουαρίου 1895

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                 Αριθ. Πρωτ. 1502
                           Διεκπ. 1025

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν άχρι τούδε διδάσκαλον του εν Φαναρίω Ελ. Σχολείου

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 25 του ισταμένου μηνός εκδοθέντος και τη 26 
του αυτού       καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.19 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
απελύθητε της υπηρεσίας ως εγκαταλιπόντως την θέσιν σας .            

 Ο υπουργός                                                               

(Τ.Ε) Αγ.Βλάχος     [10 ]                                                    

Υπηρεσία  μήνες 13 ημέραι 23

                Ευρισκόμενος εν Φαναρίω έλαβον επιστολήν ότι η αδελφή μου[ Ελένη Χρυ]σού την 10 
Φεβρουαρίου 1894 έτεκε θήλυ την Καλλιόπην.



                Την 8ην Ιανουαρίου 1895 αναχωρήσας εκ Φαναρίου μετέβην εις Αθήνας με τον σκοπόν να λάβω 
άδειαν, αλλά πεσόντος του υπουργείου Τρικούπη[11]και  διαλυθείσης της βουλής μη έχων βουλευτήν τινα
προς υποστήριξην της αιτήσεώς μου απελύθην της υπηρεσίας.

                 Σκοπός της εις Αθήνας μεταβάσεώς μου ήτο να δώσω εξετάσεις εις το φιλολογ. Φροντιστήριον 
του Πανεπιστημίου ως συμπληρώσας διετή φοίτησιν εν αυτώ και έχων δικαίωμα εις διδασκαλικάς 
εξετάσεις ας υπέστην την 3ην Φεβρουαρίου 1895 γενόμενος δευτεροβάθμιος Ελληνοδιδάσκαλος. Αριθμός 
πτυχίου 352 ημέρα εκδόσεως 7 Φεβρουαρίου 1895.

                                                    

           Έγγραφον 14

Εν  Αθήναις τη 21 Σ/βρίου 1896

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

          Αριθ. Πρωτ. 13727
                     Διεκπ. 8760

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν

                Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 19 του φθί[νοντο]ς μηνός εκδοθέντος και τη 20 
του αυτού καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.219 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 
διωρίσθητε διδάσκαλος εις το εν Φανάριω Ελλην. Σχολείον  

               Όθεν προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την θέσιν υμών αφ’ού ομόσητε τον όρκον της υπηρεσίας 
ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδίκου και αναλάβητε τα καθήκοντα σας .

 

Ο υπουργός                                                               

                                                                   [  ΤΣ ]     Δ.Πετρίδης       [12                                          Γ.Α.Οικονομόπουλος

     

               Έγγραφον 15

Εν  Αθήναις τη 24 Οκτωβρίου 1896

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

              Αριθ. Πρωτ. 15446



Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν άχρι τούδε διδάσκαλον του εν Φαναρίω Ελλην.Σχολείου.

              Γνωρίζομεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 15 του ιστάμενου μηνός εκδοθέντος και τη 19 του 
αυτού   καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.224 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μετατέθητε τη 
αιτήσει σας εις το εν Φαρ[σάλοις] Ελλην.Σχολείον . 
             Όθεν προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την νέαν θέαν υμών[ και ανα]λάβητε τα καθήκοντά σας άμα τη

λήψει τήσδε της κοινοποιήσεως.

 Ο υπουργός                                                               

                                                                                    Δ.Πετρίδης                                                        Γ.Α.Οικονόμου

                                                    

                     έγγραφον 16

                                                                     Εν  Αθήναις τη 14 Ιανουαρίου 1897

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

                    Αριθ. Πρωτ. 361
                              Διεκπ. 473

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν

Άχρι τούδε διδάσκαλον του εν Φαρσάλοις Ελλην.Σχολείου

             Γνωστοποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 4 του μεσούντος μηνός εκδοθέντος και τη 10 του 
αυτού καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.7 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εγένετο δεκτή η 
από της υπηρεσίας παραίτησις υμών.

             

 Ο υπουργός                                                               

                                                                                Θ.Δεληγιάννης    [ 13 ]                                                   Σ.Μ.Παρίσης

           Υπηρεσία  μήνες 3 ημέραι 20

             Μετά την εκ Φαναρίου αναχώρησίν μου, δους εξετάσεις, επέστρεψα ες Αθηνών εις Ραψάνην όπου 
ως εκ της πολιτικής καταδιώξεως διέ[μ]εινα μη δυνηθείς να διορισθώ εις τινα θέσιν μέχρι τον Σεπτέμβριον 
του 1896 οπότε διωρίσθην και πάλιν εις  Φανάριον .αλλ’ αφενός διότι ήμην αδύνατος [εισέτι; ] ως εκ της 
παθήσεως του στομάχου μου ην έπαθον εις  Φανάριον ένεκα της μεγάλης καταχρήσεως κονιάκ, αφ’ετέρου



δε διότι ανέλαβον εν  Ραψάνη την διδασκαλίαν των μαθητών των απολυθέντων εκ του Δημ.Σχολείου επί τη
υποσχέσει διορισμού μου εις  το εν Ραψάνη Ελ.Σχολείον όπέρ έμελλε να συσταθεί κατ’ Ιανουαρίον χωρίς 
να υποβληθώ εις παρακλήσεις  προς τους πολιτικούς, δεν μετέβην εις  ην διωρίσθην θέσιν ούτε δε και εις   
ην  μετετέθην. Εν ω δε κατ’ Ιανουάριον 1897 ανασυνέστη το Σχολείον και ανέμενον από ημέρας εις ημέραν
τον διορισμον μου αίφνης την 24η Φεβρουαρίου προσεκλήθην ως έφεδρος ένεκα των μετά της Τουρκίας 
ανωμάλων διεθνών σχέσεών  μας. Γενομένου δε του πολέμου απελύθην των τάξεων του στρατού την 30 
Σ/βρίου 1897 και μετέβην εις Αθήνας όπου διέμεινα μέχρι τέλους σχεδόν του έτους, οπόταν  την εσπέραν 
της 31 Δ/βρίου 1897 έφθασα ενταύθα σώος εν μέσω των Τούρκων.

      Την 27ην Ιανουαρίου 1898 έτεκεν η αδελφή μου Ελένη Β.Χρυσού άρρεν τον Κωνσταντίνον. 

      Επειδή καθ’ ον χρόνου διατέλουν έφεδρος διωρίσθην εις το εν Ραψάνη Ελ.Σχολείον αλλά δεν ηδυνήθην
να αναλάβω τα καθήκοντά μου, ο θείος μου βουλευτής κ.Ι.Παπαδόπουλος[14] μοι  έγραψεν εξ Αθηνών 
κατά τας αρχας Μαρτίου να μεταβώ εις Αθήνας και ορκισθώ καθ’ όσον συνεννοήθη περί[τούτου μετά] του 
υπουργού, μεταβάς δε εκεί δεν ηδυνήθην να ορκισθώ και [την με]γάλην Τρίτην επιστρέφων διά του 
ατμοπλοίου «Ήπειρος» [ηναγκά]σθην να αποβιβασθώ εις  Αγίαν Μαρίναν[15] ένεκα της εν αυτώ 
[επισυμ]βάσης πυρκαιάς κατά το μεσονύκτιον εις ην μεγάλως εκινδύνευσα διερχομένου δε ετέρου 
ατμοπλοίου της αυτής εταιρείας επέβην αυτού και την μεγάλην Τετάρτην απέβην εις Βώλον  οπόθεν την 
εσπέραν έφθασα εις Λάρισαν και την μεγάλη Πέμπτην εις Ραψάνην.

         Κατά τον Μάιον του 1898 εκκενωθείσης της Θεσσαλίας υπό του Τουρκικού στρατού και 
επανελθουσών των Ελλην.αρχών διωρίσθην εις το εν Ραψάνη ελλην.Σχολείον.
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Εν  Αθήναις τη 15 Οκτωβρίου 1898

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

      Αριθ. Πρωτ. 15285
                 Διεκπ. 9630

Προς τον κ. Ιωάν. Δουμακήν

              Γνωστόν  ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 9 του ιστάμενου μηνός εκδοθέντος και τη 12 του
αυτού       καταχωρισθέντος εν τω  υπ’ αριθ.241 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διωρίσθητε   
δευτεροβάθμιος διδάσκαλος εις το εν Ραψάνη Ελλην.σχολείον .
             Όθεν προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την θέσιν υμών, αφ’ού ομόσητε τον όρκον της υπηρεσίας 

ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδίκου και αναλάβητε τα καθήκοντα σας .



 Ο υπουργός                                                               

(Τ.Σ)Α.Παναγιωτόπουλος    [16 ]                               Γ.Α.Οικονομόπουλος      

       

           Κατά τον Ιούνιον του έτους 1899 εμνηστεύσαμεν την αδελφή μου Μαρίαν μετά του Γ.Ρεντιζέλα ην 
και ενυμφεύσαμεν την 22αν Απριλίου 1901

             Την 21 Ιουνίου η αδελφή μου Ελένη Χρυσού έτεκε θήλυ  την Μελπομένην.
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Εν  Αθήναις τη 21 Αυγούστου 1901

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

              Αριθ. Πρωτ. 14254

Προς τον άχρι τούδε διδάσκαλον του εν Ραψάνη Ελλην.Σχολείου Κ. Ιωάν. Δουμακήν

                Γνωστόν  ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 4 του ισταμένου μηνός εκδοθέντος και τη 10 
του αυτού ισταμένου μηνός εκδοθέντος και τα 5 του αυτού καταχωρισθέντος εν τω υπ’ αριθ.179 
φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως απελύθηκε της υπηρεσίας ως μη αναλαβόντως τα 
καθήκοντάς σας.

Ο υπουργός                                                               

(Τ.Σ.) Σ.Στάης     [17]

     

              Χρόνος υπηρεσίας μήνες 34 ημέραι 6
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Εν  Αθήναις τη 4 Σ/βρίου 1901

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

            Αριθ. Πρωτ. 15487
                       Διεκπ. 13979

Προς τον κ.Ιωάν. Δουμακήν

              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 30 του παρελθόντος  μηνός εκδοθέντος και τη 1 
του ιστάμενου εν τω  αριθ.202 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διωρίσθητε διδάσκαλος εις το εν 
Ραψάνη Ελλην.Σχολείον 
             Όθεν προσκαλείσθε να μεταβήτε εις την θέσιν σας και αναλάβητε τα καθήκοντά σας, αφού 

ομόσητε τον όρκον της υπηρεσίας ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδίκου.

Ο υπουργός                                                               

(Τ.Σ.) Σ.Στάης                                                             Σ.Μ.Παρίσης

     

             Την 9ην Φεβρουαρίου 1902 μετά τριετή νόσον απεβίωσεν ο πατήρ μου Αθανάσιος

              Κατ’ Απρίλιον του αυτού έτους εμνηστεύσαμεν την αδελφήν [μου] Αικατερίνην μετά του  
Ιωαν.Αβρ.Ράμμου.

              8ην  Δεκεμβρίου 1902 μεταβάς εις Λάρισαν αντήλλαξα δακτύλιον αρραβώνος μετά της Αγγελικής 
Ν.Παπαοικονόμου προς πατρός μεν εκ  Βλαχολειβάδου[18] προς μητρός δε εκ Χίου.

             Την 5ην Ιανουαρίου 1903 εμνηστεύσαμεν τον αδελφόν μου Κωνσταντίνο μετά της Ευανθίας 
Α.Βλάχου.

               Την 25ην Ιανουαρίου 1903 απεβίωσεν ο προς μητρός πάππος μου Αθανάσιος Γαγάρας ετών 98.

                Την 27ην Μαρτίου 1903 η αδελφή μου ελένη Χρυσού έτεκεν θήλυ την Φωτεινήν. 

                Την 3ην Απριλίου 1902 η αδελφή μου Μαρία Ρεντιζέλα έτεκε θήλυ την Βασιλικήν.
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Εν  Αθήναις τη 3 Οκτωβρίου 1903

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών κτλ.

               Αριθ. Πρωτ. 16679
                         Διεκπ. 15982

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον του εν Ραψάνη Ελλ.Σχολείου

                   Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 25 του παρελθόντος μηνός εκδοθέντος και τη 
29 του αυτού καταχωρισθέντος εν τω υπ’ αριθ.250 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
αυξάνεται κατά το πεμπτημόριον, ήτοι κατά δραχ.(26) είκοσιν εξ τον μήνα από της 16ης Ιουλίου 1903 
λόγω συμπληρώσεως πρώτης πενταετίας, [εν ω έ]χετε βαθμώ, ο μισθός υμών, ανερχόμενος ούτως εις 
δρ. εκατόν [πεν]τήκοντα έξ μηνιαίως .

Ο υπουργός                                                               

       (Τ.Σ.) Θ.Κ.Φαρμακόπουλος      [19]                                         Σ.Μ.Παρίσης

               Την 26ην Οκτωβρίου 1903 ενυμφέφθην την Αγγελικήν Νικ.Παπαοικονόμου.

                Την 26ην Φεβρουαρίου 1904 η αδελφή μου Μαρία Ρεντιζέλα έτεκεν άρρεν τον Αθανάσιον     
βαπτισθέντα την 15 Απριλίου του αυτού έτους.

                 Την 11  Απριλίου υπανδρεύσαμεν την αδελφή μου Αικατερίνην μετά του Ιωάννου Ράμμου.

                 Την 25  Απριλίου του αυτού έτους ενυμφέφθη ο αδελφός μου Κώστας μετά της Ευανθίας 
Αντ.Βλάχου.

                 Την 2 Φεβρουαρίου 1905 η αδελφήν μου Αικ. Ράμμου έτεκεν άρρεν τον Αβραάμ βαπτισθέντα τη 
1η Μαίου του αυτού έτους

                  Την 4 Απριλίου 1905 απέκτησεν ο αδελφός μου Κωνσταντίνος θήλυ την Αθηνάν και Χαμαιδήν, 
βαπτισείσαν τη 28 Αυγούστου 1905.

                   Την 14 Ιουλίου 1905 απεκτήσαμεν την θυγατέρα μας Θάλειαν  βαπτισθείσαν τη 4   Σεπτεμβρίου 
1905.

                   Την 7 Δεκεμβρίου έτεκεν η αδελφή μου Ελένη Β.Χρυσού θήλυ την Αικατερίνην  βαπτισθείσαν τη 
4 Φεβρουαρίου 1906. 



                     Την 1ην Ιανουαρίου 1906 η αδελφή μου Μαριγούλα Γ.Ρεντιζέλα έτεκεν θήλυ την Χαμαιδήν 
βαπτισθείσαν τη 2 Φεβρουαρίου 1906.

                     Την 30ην Σεπτεμβρίου 1906 ημέραν Σάββατον και ώραν 10ην Π.Μ.απεκτήσαμεν τον υιόν μας 
ΑθανάσιοΝ  βαπτισθέντα τη 3η Δ/βρίου 1906 ημέρα Κυριακή.

                      Τη 5 Δεκεμβρίου 1906 απεβίωσεν εξ ιλαράς η ανεψιά μου Αικατερίνη Β.Χρυσού. 

                       Τη 6 Δεκεμβρίου 1906 ημέρα Τετάρτη απέκτησεν η αδελφή μου Αικατερίνη Ράμμου υιόν τον 
Αθανάσιον  βαπτισθέντα τη 29 Απριλίου 1907.

                      Τη 2 Ιανουαρίου 1907 απεβίωσεν εξ ιλαράς η ανεψιά μου Χαμαιδή Γ.  Ρεντιζέλα. 

                      Τη 31 Ιανουαρίου απέκτησεν ο αδελφός μου Κωνσταντίνος υιόν τον Αθανάσιον βαπτισθέντα 
τη 19 Αυγούστου 1907

                      Τη 29 φεβρουαρίου 1908 απέκτησεν η αδελφή μου ελένη.Β.Χρυσού υιόν βαπτισθέντα την 3 
Μαρτίου και ονομασθέντα «Αθανάσιον»                                     
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Εν  Αθήναις τη 1 Σεπτεμβρίου 1908

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών και  της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως

                     Αριθ. Πρωτ. 12627

                                Διεκπ. 13368

Τον κ .Ιωάν. Δουμακήν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον του εν Ραψάνη Ελλην.Σχολείου

             Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 7 του παρελθόντος μηνός εκδοθέντος και τη 13 
του αυτού καταχωρισθέντος εν τω υπ’ αριθ.180 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αυξάνεται 
κατά το πεμπτημόριον ήτοι κατά δραχμάς είκοσι εξ τον μήνα από της 17 Ιουλίου 1908 λόγω 
συμπληρώσεως  δευτέρας πενταετίας, εν ω έχετε βαθμώ, ο μισθός υμών ανερχόμενος ούτως εις 
δραχμάς εκατόν ογδοήκοντα δύο μηνιαίως .

Ο υπουργός                                                               

       (Τ.Σ.) Σπ.Στάης                                                                Γ.Βενθύλος



                     Την 17 Νοεμβρίου 1908 ημέρα Δευτέρα απεκτήσαμε τον υιόν μας Νικόλαο βαπτισθέντα τη 12 
Απριλίου 1909. 

                     Την 8ην Ιανουαρίου 1909 ημέρα Πέμπτη απέκτησεν η αδελφή μας Κατήγκω Ράμμου την 
θυγατέρα Ελένην βαπτισθείσαν τη 12 Απριλίου 1909.

                    Την 7ην Φεβρουαρίου 1909 ημέρα Σαββάτω απέκτησεν ο αδελφός μου Κωνσταντίνος την 
θυγατέρα Μαρίαν βαπτισθείσαν τη 25 Μαρτίου.

                    Την 14ην Απριλίου ημέραν Τρίτην απεβίωσεν η θυγάτηρ της αδελφής μου Κατήγκος Ελένη εκ της
επιδημίας του κοκκύτου.

                    Την 18ην Απριλίου 1910 απεβίωσεν ο υιός της αδελφής μου Ελένης Χρυσού Αθανάσιος

                   Την 27ην  Απριλίου 1910 απέκτησεν η αδελφή μου Αικατ.Ράμμου υιόν, βαπτισθέντα την 20ην 
Αυγούστου και ονομασθέντα Χρήστον.

                    Την 4ην Ιουλίου Κυριακην απεκτήσαμεν θυγατέρα βαπτισθείσαν την31 Ιανουαρίου 1911 και 
ονομασθείσαν Αριάδνην.

                     Την 1ην Αυγούστου1912 , Τετάρτην απεκτήσαμεν Θυγατέρα βαπτισθείσαν την 10ην 
Σ/βρίου1912 και ονομασθείσαν Κλεονίκην
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Εν  Αθήναις τη 5 Σεπτεμβρίου 1913

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

                    Αριθ. Πρωτ. 17333
                               Διεκπ. 17650

Προς

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον του  εν Ραψάνη Ελλην.Σχολείου

             Γνωστόν  ποιούμεν υμίν, ότι διά Β.Διατάγματος τη 16 του παρελ. μηνός εκδοθέντος και τη 21 του 
αυτού καταχωρισθέντος εν τω υπ’ αριθ.145 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αυξάνεται κατά 
το πεμπτημόριον ήτοι κατά δραχ. είκοσιν εξ τον μήνα από της 17ης Ιουλίου 1913 λόγω συμπληρώσεως 
τρίτης πενταετίας, εν [ω]  έχετε βαθμώ, ο μισθός υμών, ανερχόμενος ούτως εις δραχμάς [δια]κοσίας 
οκτώ μηνιαίως .



Εντολή του υπουργού

Ο τμηματάρχης

Φιλ. Αγγ. Γεωργαντάς

                                  Την 10ην Μαίου 1914 ημέραν Σάββατον απεκτήσαμεν υιόν βαπτισθέντα τη 4 Ιουλίου 
1914 και ονομασθέντα Μενέλαον.

                                  Την 4ην Φεβρουαρίου 1916 ημέραν Πέμπτην απεκτήσαμεν υιόν βαπτισθέντα τη 16 
Απριλίου και ονομασθέντα Τηλέμαχον
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Εν  Αθήναις τη 4 Ιουλίου 1918

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών  και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

                      Αριθ. Πρωτ.22488
Προς

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν  διδάσκαλον του εν Ραψάνη Ελλην.Σχολείου

                                  Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι δι’ ημετέρας πράξεως τη 26 του παρελθόντος μηνός 
εκδοθείσης και τη 29 του αυτού καταχωρισθείσης εν τω υπ’αριθ.427 φύλλω της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως διαβαθμίζεσθε από 1ης  Μαίου ε.ε. ως δευτεροβάθμιος διδάσκαλος με μηνιαίον μισθόν 
εκ δραχ.258

Εντολή του υπουργού

Ο τμηματάρχης

Ι.Ν.Βαιανόπουλος
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Εν  Αθήναις τη 22 Ιουλίου 1920

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 

Τμήμα Δ’

                             Αριθ. Πρωτ.32705
Προς

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν  δευτεροβάθμιον διδάσκαλον του εν Ραψάνη Ελ.Σχολείου

             Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι δι’ημετέρας πράξεως της 15 του ισταμένου μηνός εκδοθείσης και τη 21 
του αυτού καταχωρισθείσης εν τω υπ’αριθ.160 φύλλω της εφημερίδας της κυβερνήσεως κανονίζεται 
ο μηνιαίος υμών μισθός από 1ης  Ιουνίου 1920 εις δραχμάς 450 ως έχοντος πλέον των είκοσιν ετών 
συντάξιμον  υπηρεσίαν .

Εντολή του υπουργού

Ο τμηματάρχης

Ι.Ν.Βαιανόπουλος
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Εν  Αθήναις τη 20 Ιουνίου 1923

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

                          Αριθ. Πρωτ.25802
Προς

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν  Βον διδάσκαλον του εν Ραψάνη Ελλην.σχολείου

             Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι δι’ημετέρας πράξεως τη 19 του Ιουνίου μηνός ε.έ. εκδοθείσης 
κανονίζεται ο μηνιαίος μισθός υμών εις δραχ. τετρακοσίας ογδοήκοντα (480) από 1 Ιουνίου 1923.



Εντολή του υπουργού

Ο τμηματάρχης

(Τ.Σ.)Ευάγ. Κακούρος  [20]
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Εν  Αθήναις τη 8 Φεβρουαρίου 1924

Βασίλειον της Ελλάδος

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

                             Αριθ. Πρωτ. 47131

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν μέχρι τούτε  Β/θμιον διδάσκαλον του εν Ραψάνη Ελλην.σχολείου

                      Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι δι’ημετέρας πράξεως τη 10 του Ιουλίου μηνός π.έ. εκδοθείσης και 
τη 11 Οκτωβρίου ιδίου έτους καταχωρισθείσης εν τω υπ’ αριθμό 254 φύλλω της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως, συμφώνως τω  άρθρω 2 του Ν. Διατάγματος της 18 Μαίου 1923 «περί διαβαθμίσεως 
του εποπτικού και διδακτικού προσωπικού των σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως ‘’απονέμεται υμίν 
ο βαθμός του γραμματέως β ’τάξεως από της ισχύος του μνημονευθέντος  Ν.Δ. ήτοι από 22 Μαίου 
1923.

                                                                            Εντολή του Υπουργού  

                                                                                  Ο τμηματάρχης   

                                                                                  Ευάγ. Κακούρος 

 

                                                    

                              



                            Έγγραφον 27

Εν  Αθήναις τη 21 Ιουνίου 1924

Ελληνική Δημοκρατία

Το υπουργείον των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

                             Αριθ. Πρωτ. 25349
Προς

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν γραμματέα β’τάξεως  του εν Ραψάνη Ελ.σχολείου

                                 Γνωστόν  ποιούμεν υμίν, ότι δι’ ημετέρας πρά[ξεως] τη 12 του ιστάμενου μηνός 
εκδοθείσης αυξάνεται κα[τά] 20% ο μηνιαίος υμών μισθός από 1ης Απριλίου 1924 λόγω 
συμπληρώσεως δύο τριετιών εν τω αυτώ βαθμώ ανερχόμενος ούτως εις δραχ. 570.

Εντολή του υπουργού

Ο τμηματάρχης

Ευάγ. Κακούρος

 

                           Έγγραφον 28

Εν  Αθήναις τη 30 Σεπτεμβρίου 1924

Ελληνική Δημοκρατία

Το υπουργείον  των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 

                        Αριθ. Πρωτ. 42561
Προς

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν δευτεροβάθμιον διδάσκαλον γραμματέα β’τάξεως του εν Ραψάνη Ελλην. σχολείου

                               Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι δι’ ημετέρας πράξεως τη 17 του ιστάμενου μηνός εκδοθείσης 
κανονίζεται ο μηνιαίος υμών μισθός από 1ης Ιουλίου 1924 εις δραχ.712,50, λόγω συμπληρώσεως 
είκοσιπενταετούς δημοσίας εν γένει εμμίσθου υπηρεσίας.

Εντολή του υπουργού



Ο τμηματάρχης

                                                                                  Ευάγ. Κακούρος 

 

                                                    

                Έγγραφον 29

Εν  Αθήναις τη 12 Νοεμβρίου 1924

Ελληνική Δημοκρατία 

Το  επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργείον

             Αριθ. Πρωτ. 49662
Προς

Τον κ.Ι. Δουμακήν δευτεροβάθμιον  διδάσκαλον γραμματέα β’τάξεως του εν Ραψάνη ελλην.σχολείου.

                Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι δι’ ημετέρας πράξεως τη 17 του παρελθόντος μηνός εκδοθείσης 
προσαυξάνεται κατά 25% ο μηνιαίος υμών μισθός 1ης Αυγούστου 1924,ανερχόμενος ούτως εις δραχ. 
μεταλλικάς 237,50, λόγω συμπληρώσεως εικοσιπενταετούς δημοσίας εμμίσθου πολιτικής υπηρεσίας.

Εντολή του υπουργού

Ο τμηματάρχης

                                                                                  Ευάγ. Κακούρος 

 

                         Εις τας 5 Ιουλίου 1926 ήρχισα την οικοδόμησιν της νέας οικίας μου εις ην εγκατεστάθην την 
22 Δ/βρίου 1926. [21]

                  Εξόδευσα δε μέχρι εγκαταστάσεως     δραχ.

                         »»              διά την τελειοποίησιν       »»         

                        Εν    όλω                     »»



              

                        Έγγραφον 30

Εν  Αθήναις τη 23 Δεκεμβρίου 1926

Ελληνική Δημοκρατία

Το υπουργείον των Παιδείας και Θρησκευμάτων

                      Αριθ. Πρωτ. 67029
Προς

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν διδάσκαλον των θεωρητικών μαθημάτων του εν Ραψάνη Ελ.Σχολείου

                                   Ανακοινουμεν υμίν, ότι δι’ ημετέρας ταυταρίθμου πράξεως τη 14η  του τρέχοντος μηνός
εκδοθείσης εν τω υπ’αριθ. 259 φύλλω της  Εφημερίδος της Κυβερνήσεως διεβαθμίσθητε εις  
δευτεροβάθμιον καθηγητήν επί βαθμώ και μισθώ εισηγητού από της 20ης Σεπτεμβρίου 1926, 
συμφώνως προς το από 17 Σεπτεμβρίου ε.έ. Ν.Δ. ,ως έχων πτυχίον του Φιλολογικού Φροντιστηρίου 
και συμπληρώνων τριακονταετή εκπαιδευτικήν  υπηρεσίαν.

Εντολή του υπουργού

                                                                                    Ο τμηματάρχης

ΤΣ      Υπογραφή δυσανάγνωστος 

                             Έγγραφον 31

Εν  Αθήναις τη 26 Ιανουαρίου 1927

Ελληνική Δημοκρατία

Το υπουργείον  Παιδείας και Θρησκευμάτων

                               Αριθ. Πρωτ. 2268
Προς

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν  δευτεροβάθμιον  καθηγητήν  του εν Ραψάνη Ελλην.σχολείου

                                Έχοντες υπ’όψιν την από 12ης λήγοντος μηνός υποβληθείσαν  υμετέραν αίτησιν 
γνωρίζουμεν υμίν, ότι ο μηνιαίος υμών μισθός είναι χάρτιναι δραχμαί 1012,50 αφ’ ης διαβαθμισθείς  
ήρξασθε  μισθοδοτούμένος ως τοιούτος μη απαιτούμενης ιδιαιτέρας πράξεως κανονισμού αυτού.



Εντολή του υπουργού

                                                                                   Ο Διευθυντής

                                                                                  Ευάγ. Κακούρος 

 

                                                    

                          Έγγραφον 32

Εν  Αθήναις τη 31 Ιανουαρίου 1927

Ελληνική Δημοκρατία

Το υπουργείον  Παιδείας και Θρησκευμάτων

                     Αριθ. Πρωτ. 3723
Προς

Τον κ.Ιωάν. Δουμακήν δευτεροβάθμιον  καθηγητήν  του εν Ραψάνη Ελ.σχολείου

                              Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι δι’ημετέρας πράξεως [τη  …….]του λήγοντος μηνός εκδοθείσης
προσαυξάνεται [κανονικώς ;] ο  μηνιαίος υμών μισθός λόγω συμπληρώσεως  εικοσ[ιπεντα]ετούς (;)
[22]δημοσίας εμμίσθου πολιτικής υπηρεσίας ανερχόμενος ούτως εις  δραχ.μεταλλικάς 350 αφ’ ης   
[διαβαθμ]ισθείς ήρξασθε μισθοδοτούμενος ως τοιούτος.

                                                                            Εντολή του Υπουργού  

                                                                                  Ο τμηματάρχης   

       ΤΣ   υπογραφή δυσανάγνωστος

            



 Έγγραφον 33

Πράξις 17

                 Συνελθόν εις συνεδρίαν το Σ.Δ.Σ.Μ.Ε[23] σήμερον 8 Ιουλίου 1930  υπό την προεδρίαν  του 
Προέδρου αυτού Ι. Ρωμανού συνεσκέφθη και απεφάσισε τα εξής·

………………………………………….

        Αποφασίζει να απολυθούν της υπηρεσίας οι κάτωθι υπολειπόμενοι 190 διδάσκαλοι των θεωρητικών 
μαθημάτων[24] ως μη κατέχοντες οργανικάς θέσεις και ως κατηργουμένων των ημιγυμνασίων εν οις ούτοι 
υπηρετούσιν, βαίνον κατά σειράν αρχαιότητος αυτών εν τη υπηρεσία

        19)  Ι.Δουμακής του εν Ραψάνη ημιγυμνασίου

                    Ο πρόεδρος        τα μέλη

                     Ι.Ρωμανός                                       Γ.Καψάλης

                                      Δ.Τσαμασφύρος

                                       Ι.Χαντέλης 

                                       Δ.Μισυρλής

Ακριβές αντίγραφον

         Εν Αθήναις τη 12 Ιουλίου 1930

              Εντολή του Προέδρου Ο Διευθυντής του γραφείου

                 Επεδόθη νομίμως (υπογραφή δυσανάγνωστος)

         Εν Ραψάνη τη 20 Ιουλίου 1930

                 Ο εκπαιδευτικός 

                    Ι.Δουμακής

                                                    

                                             



                 Έγγραφον 34

Εν  Αθήναις τη 23 Σεπτεμβρίου 1930

Ελληνική Δημοκρατία

Το υπουργείον  Παιδείας και Θρησκευμάτων

                Αριθ. Πρωτ. 54466
Προς

Τον κ. Ιωάν. Δουμακήν  άχρι  τούδε δευτεροβάθμιον  καθηγητήν   εκ διαβαθμίσεως του εν Ραψάνη
καταργηθέντος ημιγυμνασίου

                               Γνωστόν ποιούμεν υμίν, ότι δια Διατάγματος τη 26η του μηνός Αυγούστου εκδοθέντος και
τη 3η του ισταμένου καταχωρισθέντος εν τω υπ’αριθ.166 φύλλω της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 
απελύθητε της υπηρεσίας. 

                                                                           Εντολή του Υπουργού  

                                                                                  Ο τμηματάρχης   

Υπογραφή δυσανάγνωστος

              Παρελήφθη σήμερον                                                                                                          ο παραδούς

       Εν Ραψάνη τη 30 Σεπτεμβρίου 1930                                                                                Ματθαίος Ζαρκινός

                   Ο παραλαβών      Προιστάμενος του γραφείου ΤΤΤ

                      Ι.Δουμακής                                                         Ραψάνης

                Την 14ην Αυγούστου 1932 απεβίωσεν η σύζυγός μου Αγγελική εκ καρκίνου

                Την 3 Σ/βρίου 1933 ενυμφέφσαμεν την θυγατέρα  μου Θάλειαν  μετά του Δημ.Χατζησωτήρη

                Την 2 Ν/βρίου 1934 απέκτησεν η Θάλεια θήλυ την Αγλαίαν

                Την 11ην Ν/βρίου 1936 απεβίωσεν  και ετάφη η θυγάτηρ μου Αριάδνη εκ δηλητηριάσεως του 
αίματος.

                Την 24ην Απριλίου 1938 η θυγάτηρ μου Κλεονίκη έδωκεν  υπόσχεσιν γάμου μετά του Χριστοφόρου
Λαζ.Ραπτοπούλου εν  νέω Φαλήρω.

                Την 4η Δεκεμβρίου 1938 ετέλεσαν τους γάμους των εν Νέω Φαλήρω εν τη εκκλησία Αγ.Δημητρίου

                Την 4η Σεπτεμβρίου 1939 απέκτησεν άρρεν ονομάσαντες αυτό Λάζαρον.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.Εννοεί δηλονότι.

2.Τούτο φαίνεται και από την εγγραφή του στο  Μαθητολόγιον  του Ελληνικού σχολείου Λάρισας κατά το 
σχολ.έτος 1882-83.Bλ. Μαθητολόγιον του Ελληνικού Σχολείου εν Λαρίση, έτος σχολαστικόν 1882-1883, 
ΓΑΚ, Ν. Λάρισας.

3.Το Γυμνάσιο ως την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 ήταν τετραετές ·αν υπολογίσουμε και τη Γ’ 
τάξη του Ελληνικού Σχολείου Λάρισας , τότε η φοίτησή του στα ανωτέρω σχολεία  διήρκησε  5 έτη.

4.Ο Παν.Μανέτας διετέλεσε υπουργός (9/5/1886-15/2/1889)

5.O Γ.Ν.Θεοτόκης , πρωθυπουργός και υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 
(14/3/1900-27/5/1900    )

6.Ο Θ. Κανακάρης διετέλεσε υπουργός (30/6/1890-24/10/1890)

7.Ο Αχ. Γεροκωστόπουλος  διετέλεσε υπουργός (24/10/1890-18/2/18920)

8.Ο Αθ. Ευταξίας διετέλεσε υπουργός (3/5/1893-30/10/1893 , 2/4/1899-14/3/1900})

9.Δ.Ν.Καλλιφρονάς διετέλεσε υπουργός (30/10/1893-12/1/1895)

10.Άγγ. Βλάχος διετέλεσε υπουργός12/1/1895-31/5/1895

11. Αναφέρεται στην παραίτηση του  Χαρ.Τρικούπη ως πρωθυπουργού. Ο Χαρ. Τρικούπης (1832-1896) 
εκλέχτηκε  πρωθυπουργός επτά φορές  από το 1882 ως το 1895.

12.Ο Δ.Γ. Πετρίδης,(1838-1896),ως «Γενικός Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων» (1878-1882) είχε 
συντάξει την εργασία ΄΄Στοιχειώδεις  πρακτικαί  οδηγίαι περί διδασκαλίας μαθημάτων εν τοις δημοτικοίς 
σχολείοις’’,που θεωρείται σημαντικός σταθμός στην ιστορία του Δημοτικού Σχολείου.Βλ. Αλ.Δημαράς, Η 
μεταρρύθμιση που δεν έγινε .όπ.,π.Β’,Σ.κα΄. Ο Δ.Γ. Πετρίδης διετέλεσε και υπουργός των Εκκλησιαστικών 
και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως  ( 31/5/1895-23/11/1896).

13.Ο Θ.Π. Δεληγιάννης, πρωθυπουργός και υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
(23/11/1896-18/4/1897)

14.Ο Ιω.Παπαδόπουλος εκλέχτηκε βουλευτής επαρχίας Τυρνάβου τα έτη 1881,1885,1887 και1895.

15.Πρόκειται για τον όρμο της Αγίας Μαρίνας Αττικής.

16.Ο Ανδρ. Παναγιωτόπουλος διετέλεσε υπουργός( 18/1/1900-31/5/1901)

17.Ο Σ.Στάης διετέλεσε υπουργός (27/5/1900-12/11/1902), (6/12/1903-14/6/1904) και  (21/6/1908-
7/7/1909).

18.Το σημερινό Λιβάδι Ελασσόνας.

19.Ο Θ.Κ.Φαρμακόπουλος διετέλεσε υπουργός (28/6/1903-6/12/1903).



20.Ο Ευάγγελος Κακούρος, τμηματάρχης του Υπουργείου Παιδείας από το 1913,υπήρξε ο κύριος 
συντάκτης των νομοσχεδίων στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929.Βλ. Αλ. Δημαράς, ,ό.π.,Β’.σ.μ στ’.

21.Εντύπωση όντως προκαλεί το γεγονός ότι σε χρονικό διάστημα ολίγων μηνών κτίστηκε η νέα του 
κατοικία.

22.Μάλλον πρόκειται περί λάθους . Την 1η Ιουλίου1924 ο Ιω.Δουμακής συμπλήρωσε ήδη εικοσιπενταετή
δημόσια  υπηρεσία (έγγρ.  28/30-9-1924),  ενώ  σύμφωνα  με  το  αριθμ.30/23-12-1926  έγγραφο
διαβαθμίστηκε σε δευτεροβάθμιο καθηγητή με τριακονταετή υπηρεσία.

23.Το Σ.Δ.Σ.Μ.Ε. είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας το οποίο αποφάσισε την 
απόλυση 190 ελληνοδιδασκάλων, επειδή δεν κατείχαν  οργανικές θέσεις.

24. Ο Ιω. Δουμακής υπήρξε ελληνοδιδάσκαλος θεωρητικών μαθημάτων. Επειδή, όμως, την περίοδο αυτή
υπήρχε έλλειψη διδασκάλων ειδικοτήτων, οι ελληνοδιδάσκαλοι θεωρητικών μαθημάτων δίδασκαν και τα
φυσικομαθηματικά. Τούτο, άλλωστε, επισημαίνει και ο  Σύλλογος των Φυσικών Επιστημών εν Αθήναις ,ο
οποίος  με υπόμνημά του, το έτος 1905, διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι το μάθημα των  Φυσικών δε
διδάσκεται από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, αλλά «το πλείστον υπό Ελληνιστών και Θεολόγων, ή
υπό Ελληνοδιδασκάλων……».Βλ.Αλ.Δημαράς,Β’,ό.,π.,σ.45-47. 


