
Σήμερα και την επό-
μενη εβδομάδα θα 
προσπαθήσουμε να 
περιγράψουμε το πλή-
ρες πρόγραμμα, αν φυ-
σικά δεν υπήρχαν οι 
κάθε μορφής περιορι-
σμοί. Θα ξεκινούσαμε 
λοιπόν από εκεί που 
είχε τελειώσει η ξενά-
γησή μας για την προ-
ηγούμενη ιστορική πε-
ρίοδο, τη Μεσαμπελί-
τισσα. 

Εκεί είχαμε σταθεί 
στο ενοριακό νεκρο-
ταφείο του Αγίου Κων-
σταντίνου, για να επι-
σκεφθούμε τον τάφο 
τεσσάρων επισκόπων 
του Ρεθύμνου και να 
αποτίσουμε φόρο τι-
μής σε έναν από αυ-
τούς, τον δάσκαλο 
του ελληνικού σχο-
λείου Ιωάννη Μετα-
ξά-Λαζαρίδη, μετέπει-
τα επίσκοπο Ρεθύμνης 
και Ιωαννίνων.

Εφέτος, διανύοντας την πρώτη μ.Κ. (μετά Κορωνοϊόν) περίοδο, δεν θα μπορέ-
σουμε να έχουμε μια αντίστοιχη προβολή εικόνων. Όμως θα θέλαμε να πραγμα-
τοποιηθεί τουλάχιστον η ξενάγηση, αυτή τη φορά στην εκπαιδευτική ιστορία της 
επόμενης περιόδου, 1925-2000. Κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι εφικτό, αφού τα μέ-
χρι στιγμής επιδημιολογικά μέτρα επιβάλλουν ως ανώτατο όριο συνύπαρξης πο-
λιτών τον αριθμό 50. Όμως, όπως το διατυπώνουν οι Γερμανοί, «Όταν οι άνθρω-
ποι κάνουν όνειρα, ο θεός γελάει», γι’ αυτό και θα περιμένουμε μέχρι το τέλος της 
άλλης εβδομάδας για να το αναγγείλουμε.
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Περιήγηση στην εκπαιδευτική ιστορία του Ρεθύμνου 
(συνέχεια δεύτερη)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ

Η 5η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Ημέρα των Εκπαιδευτικών. Πέρυσι 
τέτοια μέρα είχαμε προσφέρει σε μια εκλεκτή ομάδα ξεναγούμενων, με συνδιορ-
γάνωση του Σχολικού Μουσείου και των Ημερών Ρεθύμνου 2019, μια περιήγηση 
στη ρεθεμνιώτικη εκπαιδευτική ιστορία της περιόδου 1795-1925. Αφού μάλιστα 
τότε διανύαμε την τελευταία π.Κ. (προ Κορωνοϊού) περίοδο, μπορέσαμε στη συ-
νέχεια να μαζευτούμε στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» του Ωδείου Ρεθύ-
μνης και να παρακολουθήσουμε μια σχετική προβολή, για όλα όσα δεν μπορέσα-
με να δούμε επί του πεδίου είτε επειδή δεν βόλευε είτε επειδή δεν υφίσταντο πια.

Παρότι δεν επιβάλλεται από τον νόμο, θα απαιτηθεί από τους συμμετέχο-
ντες, οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν τους είκοσι, να φορούν μάσκα, όπως το 
κάναμε και στην Ημερίδα που πραγματοποιήσαμε στο Λαογραφικό Μουσείο 
πριν από σχεδόν ένα μήνα, με απόλυτη ασφάλεια. Κι αυτό γιατί, ενώ ευτυχώς ο 
τομέας της τέχνης δεν σίγησε το τελευταίο εξάμηνο, ο τομέας των γραμμάτων 
φαίνεται να έχει πιει το αμίλητο νερό, παρότι δεν το είχε πράξει σε πολύ χειρό-
τερες καταστάσεις και εποχές.

Ο περίπατός μας στη νεότερη περίοδο θα συνεχιστεί στο 7ο Δημοτικό Σχολείο, 
που ιδρύθηκε το 1964 ως διθέσιο, σε μια γειτονιά τότε αραιοκατοικημένη. Μέσα 
σε μια δεκαπενταετία είχε γίνει πλήρες, ενώ δικό του διδακτήριο, πρότυπο από 
βιοκλιματική άποψη (αρχιτέκτων Ι. Καλλιγέρης), απέκτησε το έτος 1987. Εδώ κο-
ντά, στη Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρα Κουμπέ, ο ιδρυτής της Νέστωρ Βασσά-
λος προσέφερε συστηματικά μαθήματα ζωγραφικής σε ενδιαφερόμενους Ρεθε-
μνιώτες και Ρεθεμνιώτισσες ήδη πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγο μακρύ-
τερα, στην περιοχή του Κόμβου Ατσιπόπουλου, στεγάζεται ένα πολύ πρόσφατο 
για τον περιήγησή μας εκπαιδευτικό ίδρυμα, το 2ο ΕΠΑΛ.

Η επόμενη στάση θα πραγματοποιηθεί στον λόφο του Τιμίου Σταυρού. Το πρό-
βλημα της φοίτησης των επαρχιωτών μαθητών του Ρεθύμνου σε δευτεροβάθ-
μιο επίπεδο ήταν μέχρι και τη δεκαετία του 1960 δυσεπίλυτο και αντιμετωπιζό-
ταν από το 1962 από την «Παιδική Στέγη Άγιος Νικόλαος» του ιερέα Ιωάννη Πίτε-
ρη και αργότερα από το Οικοτροφείο της Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδων Ρεθύ-
μνης. Το οικοτροφείο θηλέων στεγαζόταν αρχικά στην οδό Κριάρη και το αρρέ-
νων στη Λεωφόρο Σταμαθιουδάκη, όπου σήμερα το κατάστημα πώλησης μοτο-
συκλετών. Το πρόβλημα είχαν επιχειρήσει κατά καιρούς να λύσουν και ιδιώτες με 
οικοτροφεία τους, όπως οι καθηγητές Στ. Δρακάκης και Κ. Δασκαλάκης.

Στο κτήριο της ΧΕΝ, που σταδιακά ατόνησε ως προς τη λειτουργία του αυτή, 
μεταστεγάστηκε το 1986 το 1ο Γυμνάσιο. Στο Γυμνάσιο αυτό στεγάστηκε η μο-
ναδική δημόσια δομή προώθησης της αθλητικής εκπαίδευσης, το Τμήμα Αθλη-
τικής Διευκόλυνσης. Στο κτήριο «Θεομήτωρ» παραδίπλα στεγάζεται ο Σύλλογος 
«Αγάπη», που πρώτος το 1989 με τη «Μονάδα Ημερήσιας Περίθαλψης, Εκπαίδευ-
σης και Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ» προσέφερε εκπαίδευση σ’ αυτή την 
κατηγορία πολιτών του Ρεθύμνου.

Η επόμενη 
στάση ξενάγη-
σης θα πραγμα-
τοποιηθεί στην 
οδό Κριάρη. Εδώ 
στεγάστηκε από 
το 1958 το απο-
κληθέν «Μικρό 
Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο » 
του Ρεθύμνου, 
στο οποίο στη-
ρίχτηκε η αλμα-
τώδης οικοδομι-
κή και γενικά τε-
χνική ανάπτυξή 
του των δεκαε-
τιών του 1970 
και 1980. Οι Σχο-
λές Βαβουράκη 
είχαν δύο κλά-
δους, το Τεχνικό 
Λύκειο-Τεχνικές 
Σχολές και τη 
Σχολή Εργοδη-
γών. Οι ειδικότη-

τες που προσφέρονταν ήταν Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών, Μηχανολόγων 
Εργοδηγών και Ηλεκτρολόγων Εργοδηγών, ενώ παράλληλα είχαν λειτουργήσει 
και τμήματα Ελευθέρων Σπουδών (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών και Σχεδια-
στών). Στην ίδια περιοχή νοτιότερα στεγάζεται από το έτος 2000 το 15ο Δημοτι-
κό Σχολείο κι ακόμα ψηλότερα, από το 1994, το 16ο.

Συνεχίζουμε τώρα για το 3ο Δημοτικό Σχολείο. Το είχαμε βέβαια συναντήσει 
στην προηγούμενη περιήγησή μας, αφού είχε ιδρυθεί πριν από την περίοδο στην 
οποία περιηγούμαστε, το 1924, ως προσφυγικό. Το έτος 1930 είχε ιδρυθεί και λει-
τούργησε εδώ το πρώτο δημόσιο νηπιαγωγείο του Ρεθύμνου, με νηπιαγωγό την 
Ελένη Ράδου (εικόνα). Είχαν προηγηθεί αρκετά νηπιαγωγεία (Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου, Αμαλίας Ζαννιδάκη, Αφροδίτης Μονιάκη κ.ά.), όλα ιδιωτικά. Η ανάλη-
ψη της νηπιακής εκπαίδευσης από το ελληνικό κράτος, που στο Ρέθυμνο άργησε 
πολύ να συμβεί, σηματοδότησε τη μετατόπιση του ενδιαφέροντός του από την 
επέκταση και παγίωση του εθνικού κράτους μέσω κυρίως της ελληνικής γλώσ-
σας στις περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, στη διαμόρφωση συνειδητών 
πολιτών ήδη από μικρή ηλικία.

Πρόταση ανάγνωσης
Θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε μπορείτε 

να διαβάσετε το έντυπο περιγραφής της προηγούμενης περιήγησής μας, που είχε 
κυκλοφορήσει με χορηγία της εφημερίδας «Ρεθεμνιώτικα Νέα». Αν αντέχετε περισ-
σότερα, μπορείτε να τα διαβάσετε τη διδακτορική μου διατριβή, η οποία κυκλοφό-
ρησε το 2017 με τον τίτλο «Η εκπαίδευση στο Ρέθυμνο (1795-1940). Σχολικό και δι-
δακτηριακό δίκτυο». Αν και έχει εξαντληθεί, μπορείτε να τη βρείτε στις βιβλιοθήκες 
των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σ’ όλες τις δη-
μόσιες της Κρήτης.

Δημόσιος έπαινος 
Άξιοι επαίνου είναι οι διοργανωτές της Έκθεσης «Φωτίζοντας το Ρέ-

θεμνος των αλλοτινών χρόνων», που τελειώνει σήμερα στο ισόγειο 
του Νομαρχιακού Μεγάρου. Καταρχήν συγχαρητήρια στον φορέα 
τους, Σύλλογο Μηχανικών Δημοσίου Δυτικής Κρήτης, και ιδιαιτέρως 
σ’ όσους κι όσες έτρεξαν γι’ αυτήν: στον Μάνο Νικολουδάκη, στην 
Άννα Πίτερη, στη Βίκυ Κολυβάκη, στην Έλμα Μαρκουλάκη και στο 
φίλο Νίκο Δασκαλάκη. Μας προσέφεραν μια αχτίδα φωτός σε μια δύ-
σκολη εποχή. Καλή συνέχεια!
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