
Πρόταση ανάγνωσης
Για περισσότε-
ρες πληροφορίες 
διαβάστε κάποιο 
από τα πέντε βι-
βλία που αναφέ-
ρονται στην ιστο-
ρία της ρεθεμνιώ-
τικης εκπαίδευ-
σης: του Μανού 
Αστρινού «Μα-
θητικές αναπο-
λήσεις», του πα-
πα-Χαράλαμπου 
Καμηλάκη «Ο μη-
τροπολιτικός ιε-
ρός ναός Τα Ει-
σόδια της Θεοτό-
κου», της Μαριέτ-
τας Ασημομύτη-Νίκου Δρανδάκη «Από την ιστορία του 1ου 
Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Ρεθύμνου» και τα δικά μου «Η εκ-
παίδευση στο Ρέθυμνο κατά τον 19ο αιώνα» και «Η εκπαί-
δευση στο Ρέθυμνο 1795-1940».
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ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΑΓΓΛΙΚΩΝ. 

Εδώ λειτούργησαν οι 
Σχολές Χατζηγάκη, που 
προσέφεραν διδασκα-
λία βασικά της αγγλι-
κής γλώσσας. Για πρώ-
τη φορά διδασκαλία 
της στο Ρέθυμνο είχε 
προσφερθεί το έτος 
1921, την οποία συνέ-
χισε η Εύα Σκορδαλού 
στην περιοχή της Νο-
μαρχίας, ενώ μέχρι και 
τις μέρες μας η προ-
σφορά, φροντιστηρι-
ακή ή κατ’ άτομο, εί-
ναι πληθωρική. Πιο 
γνωστά φροντιστήρια 
έχουν μένει στη μνή-
μη εκείνα του Μιχάλη 
Λυρούδια, του Χαμπά-
κη και το Ελληνοαμερι-
κανικόν και Βρετανικόν 
Ινστιτούτον.

ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ. 
Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα του, «Το Κέντρο Μελέτης και έρευνας της Ιστο-
ρίας της εκπαίδευσης και του Διδασκαλικού Επαγγέλματος (ΚΕ.Μ.Ε.Ι.Ε.Δ.Ε.) του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης τελεί 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει δυο μονάδες: τη Μονά-
δα Διεθνούς εκπαίδευσης και Έρευνας και τη Διαρκή/ Διαδραστική Έκθεση Σχολι-
κού Μουσειακού Υλικού».

Αναδιφώντας το χθες (150)
Περιήγηση στην εκπαιδευτική ιστορία του Ρεθύμνου (ΙΙΙ)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ

* Ο Χάρης Στρατιδάκης είναι Δρ Παιδαγωγικής-ιστορικός ερευνητής-συγγραφέας, strharis@yahoo.gr, 2831055031

ΟΔΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗ. 
Βρισκόμαστε στην κατε-
ξοχήν περιοχή των φρο-
ντιστηρίων, ένα από τα 
πρώτα των οποίων υπήρ-
ξε εκείνο του μαθηματι-
κού Δημήτρη Χαλκιαδά-
κη, έχοντας μεταφερθεί 
εδώ από την οδό Δρου-
λίσκου. 
Στην ίδια ευρύτερη πε-
ριοχή λειτούργησαν επί-
σης τα φροντιστήρια Δα-
νάκου (μετεξέλιξη Χαλ-
κιαδάκη), Γενεράλη, Στε-
φανάκη, Δεληγιώργη και 
αρκετά νεότερα. Λίγο μα-
κρύτερα λειτούργησε το 
φροντιστήριο του φιλο-
λόγου και τέως δημάρχου 
Δημήτρη Αρχοντάκη, με 
δύο κύκλους, φιλολογικό 
και παιδαγωγικό. 
Οι επιτυχίες τους, τις οποί-
ες μοιράζονταν με τη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση, 
στις εισαγωγικές για την 
τριτοβάθμια ήταν ομολο-
γουμένως μεγάλες.

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέ-
ρα Εκπαιδευτικών, ο τρίτος κατά σειρά περίπατός μας στην εκπαιδευτική ιστο-
ρία του Ρεθύμνου, για περιορισμένο αριθμό περιπατητών, λόγω κορωνοϊού. Ορ-
γανωτής ήταν και αυτή τη φορά οι «Ημέρες Ρεθύμνου 2020», ο διευθυντής των 
οποίων Θωμάς Κρεβετζάκης τον μαγνητοσκόπησε και τον ανάρτησε στο διαδι-
κτυακό τόπο του φεστιβάλ (https://www.facebook.com/rethymnodays). Ο πε-
ρίπατος κατέληξε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης, όπου και πραγ-
ματοποιήσαμε σχετική προβολή. Εν καιρώ οι περίπατοι θα συνεχιστούν με ακό-
μα έξι, στην εκπαιδευτική ιστορία αντίστοιχα των Κατωχωριών, των Βρυσινοχω-
ριών, του Δυτικού Ρεθύμνου, του Αγίου Βασιλείου, του Αμαρίου και του Μυλοπο-
τάμου. Για την ώρα συνεχίσουμε όμως θα συνεχίσουμε τη νοερή περιήγησή μας 
εντός πόλης.

ΟΔΟΣ ΜΟΑΤΣΟΥ. 
Το «Ημιγυμνάσιον Ρεθύμνης» και στη συνέχεια το «Γυμνάσιον» λειτούργησε στα 
κτήρια πέριξ του μητροπολιτικού ναού μέχρι το έτος 1932, οπότε εγκαινιάστη-
κε το διδακτήριο που ονομάστηκε από τον γυμνασιάρχη Μιχαήλ Πρεβελάκη «Οί-
κος Παιδείας». Ήταν επιφανές για την εποχή του, κτισμένο με αρχιτεκτονικό σχέ-
διο της Αρχιτεκτονικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Στέγασε το Γυμνά-
σιο αυτό και αργότερα και το 2ο Γυμνάσιο, από το 1955 που ιδρύθηκε, μέχρι που 
απέκτησε δική του στέγη το 1978. Το 1ο Γυμνάσιο εξυπηρετήθηκε μέχρι το 1986, 
οπότε μετακόμισε στον λόφο του Τιμίου Σταυρού. Το διδακτήριο στέγασε στη συ-
νέχεια το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο και μετά την κατάργησή του το 1ο Λύκειο.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 
Το έτος 1929, με την καθιέρωση της συμφοίτησης των δύο φύλων, το κατώτερο 
παρθεναγωγείο, που όπως είδαμε στεγαζόταν στο κτήριο του Μοσχάκειου Ημι-
γυμνασίου, ονομάστηκε 2ο μικτό. Δύο χρόνια αργότερα ξεκίνησε η οικοδόμη-
ση του νέου διδακτηρίου του, σε σχέδια Π. Καραντινού, που ολοκληρώθηκε το 
1933. Μια νέα πτέρυγα οικοδομήθηκε αργότερα, κατά τη δεκαετία του 1970 και 
μια τρίτη στις αρχές του 21ου αιώνα. Σχετικά κοντά, στη συνοικία του Μαστα-
μπά, οικοδομήθηκε το 1987 το διδακτήριο του 13ου Σχολείου, που είχε ιδρυθεί 
και λειτουργούσε από το 1997. Αρχικά είχε λίγους μαθητές μέχρι που πολύ γρή-
γορα έγινε πληθωρικό και χρειάστηκε να αποσυμφορηθεί από τα 15ο και 16ο 
Δημοτικά Σχολεία.

ΟΔΟΣ ΓΕΡΑΚΑΡΗ. 
Με είσοδο από την οδό Γερακάρη και κήπο στο οικόπεδο του σημερινού δη-
μαρχιακού μεγάρου, το «Παλλάδιον Λύκειον» (1959-1969) του καθηγητή φυσι-
κής αγωγής Γιάννη Σπανογιάννη και της φιλολόγου συζύγου του Καδιανής Παπα-
δογιάννη άφησε εποχή στο Ρέθυμνο. Αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο συνέχεια και 
μετεξέλιξη του «Πυθαγορείου Λυκείου». Το εκπαιδευτήριο διέθετε και το απα-
ραίτητο για την εποχή του οικοτροφείο, ενώ προσέφερε και ανεξάρτητη διδα-
σκαλία ξένων γλωσσών.

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ. 

Στην περιοχή αυτή είχε λει-
τουργήσει από το 1958 το 
«Πυθαγόρειον Λύκειον», 
με διευθυντή τον Γεράσι-
μο Μιχελιουδάκη. Οπωσ-
δήποτε διετέλεσε «μαθη-
τογειτονιά», με τις δεκά-
δες των επαρχιωτών μαθη-
τών να συρρέουν για να πα-
ραλάβουν από τα πρακτο-
ρεία λεωφορείων τα σακί-
δια με τα φαγητά τους. Εδώ 
ο μετέπειτα πανεπιστημια-
κός καθηγητής Κ. Καλοκύ-
ρης προετοίμαζε μαθητές 
για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ. 

Εδώ επίσης είχε λειτουργή-
σει το πρώτο φροντιστήριο 
γαλλικής γλώσσας, το 1935, 
από τις Χρυσούλα Δάβη και 
Ασπασία Μαγριπλή. Πολύ κο-
ντά, στην οδό Γερακάρη πα-
ρόμοια μαθήματα προσέφε-
ρε η Μαρία Πρεβελάκη, ενώ 
από τη δεκαετία του 1960 το 
ίδιο έκανε η Κατίνα Βιγδίνη-
Χαλκιαδάκη (εικόνα) στην πε-
ριοχή του Δημοτικού Κήπου. 
Μαθήματα ιταλικής γλώσσας 
είχε πρώτος προσφέρει ο Εμ-
μανουήλ Τσιριμονάκης, στη 
γωνία Τσουδερών και Εθνικής 
Αντιστάσεως.

ΟΔΟΣ ΔΡΟΥΛΙΣΚΟΥ. 
Στην οδό Δρουλίσκου λειτούργησαν επί σειρά ετών οι ιδιωτικές 
σχολές της Ελένης Παπαδογιάννη. Πρόκειται καταρχήν για την 
«Οικοκυρική Σχολή», αλλά και σχεδιαστών, που παρείχαν το δι-
καίωμα συνέχισης των σπουδών με εγγραφή στις Μέσες Τεχνι-
κές Σχολές Εργοδηγών και Τεχνικών Βοηθών Σχεδιαστών. Πα-
ράλληλα λειτουργούσαν Σχολές Λογιστών, Γραφομηχανής και 
Κοπτικής Ραπτικής, στις οποίες θήτευσαν οι πρώτοι λογιστές και 
οι πρώτες γραμματείς και επαγγελματίες μοδίστρες (όχι εμπει-
ροτέχνες) του Ρεθύμνου. 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ. 
Εδώ, στην πρώην οικία Παγώνη, στεγάστηκε αρχικά η Βιβλιοθή-
κη των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είχε ιδρυθεί το 
έτος 1973. Με υπεύθυνο τον Μιχάλη Τζεκάκη, εξυπηρετήθηκε 
κεντρικά η Φιλοσοφική Σχολή, μέχρι τη μεταφορά της Βιβλιοθή-
κης στις εγκαταστάσεις των Περιβολίων, από τις οποίες η σχο-
λή αυτή, μαζί με τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και των Κοινω-
νικών Επιστημών μεταστεγάστηκαν στην Πανεπιστημιούπολη 
Γάλλου. Η επιλογή του Μ. Τζεκάκη η Βιβλιοθήκη να είναι κεντρι-
κή και όχι ανά σχολή υπήρξε πρωτοπόρα στον ελληνικό ακαδη-
μαϊκό χώρο.

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ. 
Το 1924 ιδρύθηκε στο Ρέθυμνο το «Εθνικόν Ορφανοτροφείον 
Αρρένων», που στεγάστηκε στο οίκημα που οικοδομήθηκε ει-
δικά γι’ αυτό τον σκοπό. Εδώ λειτούργησε άτυπα από το 1936 
και τυπικά από το 1940 μονοτάξιο δημοτικό σχολείο. Μετα-
πολεμικά η ανάπτυξη της περιοχής οδήγησε στην ίδρυση 
το 1954 νέου μονοτάξιου σχολείου, του 5ου Δημοτικού, που 
γρήγορα κατέστη πληθωρικό, στεγαζόμενο αρχικά σε παρα-
πήγματα της Γερμανοκατοχής και σε νεότευκτο διδακτήριο 
από το 1961. Στο Ορφανοτροφείο στεγάστηκε αργότερα το 
Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο της πόλης, ενώ λίγο ανατολικό-
τερα είχε ιδρυθεί από το 1961 και το 6ο Δημοτικό Σχολείο και 
νοτιότερα από το 1979 είχε στεγαστεί το 2ο Γυμνάσιο.


