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Αναδιφώντας το χθες (178)
Υπήρξαν, αλήθεια, ποτέ τέτοια σχολεία στο Ρέθυμνο;

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

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

Υπήρξαν αλήθεια στον τόπο μας 
σχολεία που σέβονταν τους μα-
θητές τους και τα ενδιαφέρο-
ντά τους, αντιαυταρχικά, ανοι-
χτά στην κοινωνία, και με εκπαι-
δευτικούς που δεν λειτουργού-
σαν τόσο ως άτομα όσο ως μέλη 
παιδαγωγικών ομάδων; Υπήρ-
ξαν σχολεία στον τόπο μας που 
πίστεψαν στην ατομική αξία του 
κάθε παιδιού, ανεξαρτήτως των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων 
που εκείνο καταφέρνει να επιτυγ-
χάνει; Υπήρξαν σχολεία που οι 
μαθητές σέβονταν τους δασκά-
λους τους, τους προϊσταμένους 
τους, τις εγκαταστάσεις τους, το 
όνομα του σχολείου τους; Και 
που τα αναφέρουν μέχρι σήμερα 
με σεβασμό και νοσταλγία; Που 
αναφέρουν έτσι όχι κάποιους με-
μονωμένους από τους εκπαιδευ-
τικούς τους αλλά συνολικά το εκ-
παιδευτικό ίδρυμα;

Ήταν η εκδήλωση που διοργανώσαμε στο Σπίτι του Πολιτισμού για 
να ευχαριστήσουμε τον Άγγελο Πατσιά και τους συνεργάτες του Γι-
ούλη Μποσδελεκίδου, Στάθη Παπαδόπουλο, Παναγιώτα Ρόπαλη, 
Μαρία Χαριτάκη, Κική Κούρτογλου και Γιάννη Μανωλακάκη. Θυ-
μίζω ότι ήταν η εποχή που οι εκπαιδευτικές αρχές του τόπου αντί 
να τους επιβραβεύσουν είχαν ξεκινήσει ένορκες διοικητικές εξετά-
σεις και που καθηγήτρια Πανεπιστημίου τους απειλούσε με απέ-
νταξη από τα συνεργαζόμενα μ’ αυτό σχολεία (!). Αυτή είναι η μοί-
ρα στον τόπο μας των εκπαιδευτικών καινοτομιών και τέτοια περί-
που ήταν η μοίρα ενός ακόμη σχολείου, του Ενιαίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου Ρεθύμνου.

Έχουμε ήδη αναφερθεί στο παρελθόν απ’ αυτή εδώ τη στήλη σε δύο τέτοια σχολεία. Ήταν πρώ-
τα πρώτα το «σχολείο της κυρίας Αμαλίας», το ιδιωτικό δηλαδή νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο 
της Αμαλίας Μανουσάκη-Ζαννιδάκη, που οι μαθητές και οι μαθήτριές του, όσοι ζουν ακόμη (έκλει-
σε το 1964), το θυμούνται με τις γλυκύτερες δυνατές των αναμνήσεων. Πριν από τέσσερα χρόνια 
είχαμε διοργανώσει ειδική εκδήλωση και ξενάγηση με τις Ημέρες Ρεθύμνου και η συμμετοχή τους 
ήταν συγκινητική. Το ίδιο συγκινητική ήταν η προσέλευση των μαθητών και των γονιών τους του 
σχολείου του Φουρφουρά στην εκδήλωση που διοργανώσαμε για ένα από τα πιο σύγχρονα παι-
δαγωγικά πειράματα που πραγματοποιήθηκαν ποτέ στη χώρα μας.

Σ’ αυτό το σχολείο 
θα έχουμε την ευκαι-
ρία να αναφερθούμε 
την επόμενη εβδο-
μάδα, στην ειδική εκ-
δήλωση που διοργα-
νώνουμε στο Σχολι-
κό Μουσείο του Δή-
μου Ρεθύμνης στην 
Αμνάτο. Το Μουσείο, 
πιστό στον καταστα-
τικό του σκοπό της 
μελέτης της ιστορί-
ας της νεοελληνικής 
εκπαίδευσης και ιδι-
αιτέρως της τοπικής, 
έχει μέχρι σήμερα δι-

οργανώσει μια σειρά σχετικών ημερίδων. Τέτοιες ήταν εκείνες για την εκπαιδευτική 
ιστορία του Ρεθύμνου, της προσφοράς των Αντώνη Δαφέρμου, Κώστα Μυγιάκη και 
Νίκου Τυροκομάκη στην προώθηση των φυσικών επιστημών στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση, της μελέτης του φαινομένου των Κρητικών σχολικών βιβλίων, της προσφο-
ράς εκπαιδευτικών όπως η Αργίνη Φραγκούλη, η Ελένη Φραγκούλη - Κοτζαμπασάκη 
και η Ευγενία Σπαντιδάκη – Ζαμπετάκη, και της μελέτης της εκπαιδευτικής ιστορίας 
από ερευνητές-εκπαιδευτικούς όπως ο Γεώργιος Δρανδάκης, η Μαριέττα Ασημομύ-
τη-Εκκεκάκη και ο Γιώργος Τσιγδινός. 

Ημερίδες διοργανώσαμε επίσης για τα δύο σχολεία που προαναφέραμε, όπως και μια πιο «πρό-
σφατη» για τον Αφανή Δάσκαλο, στον οποίο αφιερώθηκε και η αναμνηστική στήλη που από το 
2019 κοσμεί τον αύλειο χώρο του Μουσείου. Στην ημερίδα αυτή αφιερώσαμε και το βιβλίο «Δεν 
μόχθησαν ματαίως. Τιμή στον αφανή δάσκαλο της Κρήτης». Φυσιολογικά λοιπόν ήρθε η σειρά της 
ημερίδας που διοργανώνουμε την προσεχή Τετάρτη (κορωνοϊού επιτρέποντος), που υπέχει θέση 
απολογισμού της προσφοράς του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου στην κοινωνία του Ρεθύμνου. 
Να σημειώσουμε με την ευκαιρία ότι από παλιά εκκρεμούν υποσχέσεις μας για ημερίδες με θέμα-
τα την προσφορά της ρεθεμνιώτικης εκκλησίας στην εκπαίδευση και για την αποτίμηση της περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης στον τόπο μας.

Από πολλά χρό-
νια είχα εστιά-
σει την προσοχή 
μου στο φαινό-
μενο της αγάπης 
που έτρεφαν κά-
ποιοι φίλοι από-
φοιτοι του Πο-
λυκλαδικού Λυ-
κείου στο σχο-
λείο τους αυτό, 
το «σχολείο της 
καρδιάς τους», 
όπως το αποκα-
λούσαν. Οπωσ-
δήποτε δεν είναι 
κάτι το συνηθι-
σμένο στη δευ-

τεροβάθμια εκπαίδευση, σε αντίθεση με την πρωτοβάθμια, με την 
οποία τα παιδιά λόγω ηλικίας και παιδαγωγικής σχέσης δένονται πε-
ρισσότερο. Αλλά ακόμα κι αν οι έφηβοι μαθητές συνδέονται με συ-
γκεκριμένους καθηγητές τους, είναι πολύ σπάνιο η εκτίμησή τους 
αυτή να καλύψει ολόκληρο το σχολείο. Αυτό συμβαίνει συνήθως σε 
επώνυμα σχολεία, κυρίως ιδιωτικά, που φροντίζουν να καλλιεργούν 
μια αντίστοιχη κουλτούρα στους μαθητές τους.

Στην περίπτωση του Ρεθύμνου, οι μαθητές του Πολυκλαδικού Λυκείου ορκίζονταν στο όνομά του και απο-
καλούσαν τον διευθυντή και την υποδιευθύντριά του όχι με άσχημα παρωνύμια, όπως σε άλλες περιπτώσεις, 
αλλά «Μπαμπαστρούμφ» και «Μαμά»! Συζήτησα το θέμα μαζί τους κι αργότερα με εκπαιδευτικούς που είχαν 
υπηρετήσει στο σχολείο αυτό στη σύντομη πορεία του κι όλοι περίγραφαν μια αξιομνημόνευτη περίοδο της 
ζωής τους. Έτσι από το 2017 ξεκίνησα την προσπάθεια διοργάνωσης στο Μουσείο μιας σχετικής ημερίδας, αρ-
χικά με τη βοήθεια της φίλης μαθήτριάς του Αιμιλίας Μιχελιδάκη και της καθηγήτριας Βάλιας Ρομπογιαννά-
κη-Κυδωνάκη. Από το 2020 στην προσπάθεια άρχισε να συμμετέχει και η συνάδελφος δασκάλα και γραμμα-
τέας του Σχολικού Μουσείου Δέσποινα Μαυράκη. Στη συνέχεια περιλάβαμε στην οργανωτική ομάδα τους δι-
ατελέσαντες διευθυντές του σχολείου Ευρυδίκη Κούνουπα και Θεόδωρο Πελαντάκη και την καθηγήτριά του 
Βάλια Παπαδάκη-Μακρή.

Παρότι η επι-
δημία του κο-
ρωνοϊού εμπό-
δισε τη διεξα-
γωγή της ημε-
ρίδας τον πε-
ρυσινό Αύγου-
στο, ακυρώνο-
ντάς την την τε-
λευταία -κυριο-
λεκτικά- στιγμή 
και παρά το γε-
γονός ότι υπήρ-
ξαν και άλλα 
πρ ο β λ ή μ α τα , 
πιστεύω ότι η 
εμπειρία όλων 
από την προ-
σπάθεια είναι 
παραπάνω από 

θετική. Οι συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε ήταν απο-
λαυστικές και δημιούργησαν παιδαγωγικό κλίμα και κουλ-
τούρα συνεργασίας μεταξύ μας. Όλοι όσοι συμμετείχαν 
εκ μέρους του Πολυκλαδικού είχαν από πολλά χρόνια στο 
μυαλό την αναγκαιότητα ενός απολογισμού του ιδρύμα-
τος το οποίο υπηρέτησαν με ζήλο, δεν μπορούσαν όμως 
να βρουν τον οργανωτικό φορέα, ο οποίος έπρεπε επιπρο-
σθέτως να είναι εκτός της εμπειρίας εκείνης, ώστε να μπο-
ρέσει να τηρήσει τις αναγκαίες αποστάσεις, χρονικές και 
συναισθηματικές.

Από την πλευρά μου, γνώριζα εξ αρχής ότι το ΕΠΛ του Ρεθύμνου αλλά και τα υπό-
λοιπα 13 του ελληνικού χώρου είχαν δεχτεί, εκτός των διθυραμβικών αναφορών, 
και ανελέητη κριτική. Ειδικά για το Λύκειο του Ρεθύμνου, το οποίο δεν στεγάστη-
κε σε δικές του εγκαταστάσεις αλλά «κατέλαβε» εκείνες του παλιότερου 1ου Γυμνα-
σίου (τις οποίες και επαύξησε σημαντικά), η κριτική αυτή ήταν εντονότερη. Ήταν 
φανερό ότι στο σχολείο είχε εμπλακεί στη δίνη των πολιτικών παθών της δεκαετί-
ας του 1980, που σε άλλο επίπεδο είχε εκφραστεί με τα «πράσινα» και «μπλε» καφε-
νεία και τον διχασμό ακόμη και μελών οικογενειών μεταξύ τους. Γνώριζα επίσης ότι 
ένας από τους πρωτεργάτες του σχολείου στο Ρέθυμνο είχε αναγκαστεί να το εγκα-
ταλείψει εξαιτίας του πολέμου που είχε δεχτεί. Όμως πίστευα ότι η εικοσιπενταετία 
που διέρρευσε από τότε είναι ικανή να επουλώσει πληγές και να παράσχει την ανα-
γκαία απόσταση για έναν αντικειμενικό απολογισμό του εγχειρήματος. 

Τον προβληματισμό μου αυτό μετέφερα στα κατά καιρούς 
συμβούλια του Σχολικού Μουσείου, τα οποία, παρότι προε-
δρευόμενα από αιρετούς άρχοντες (Μίνωα Αλεφαντινό και 
στη συνέχεια Στέλιο Σπανουδάκη), ούτε στιγμή δεν δίστα-
σαν -προς τιμήν τους- να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Θέλω 
λοιπόν και από τη θέση αυτή να τους ευχαριστήσω, όπως κι 
όλους τους συντελεστές της ημερίδας, που προανέφερα. Σ’ 
αυτήν η Ευρυδίκη Κούνουπα-Τζαγκαρούλη θα εισηγηθεί 
σύντομα το θέμα «Στόχοι και επιδιώξεις του Ενιαίου Πολυκλα-
δικού Λυκείου». Η Βάλια Ρομπογιαννάκη-Κυδωνάκη θα μι-
λήσει με το θέμα «Η σύνδεση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-
κείου με την κοινωνία - Σχολική ζωή».

Η Βάλια Παπαδάκη-Μακρή θα μιλήσει συναισθηματικά 
για το «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο: το σχολείο που αγα-
πήσαμε» και η Αιμιλία Μιχελιδάκη-Ρακιντζή ακόμα πιο 
συναισθηματικά με θέμα «Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο: τι-
μαλφή από το θησαυροφυλάκιο της μνήμης». Με τη σειρά 
μου θα εισηγηθώ σύντομα ένα θέμα διαχρονικό, που άπτε-
ται της ιστορίας του σχολείου αυτού: «Ενιαίο Πολυκλαδικό 
Λύκειο: μια ακόμα επαγγελία αδύνατης μεταρρύθμισης». 
Θ’ ακολουθήσει η μετά θάνατον τίμηση της «ψυχής» του 
σχολείου, του επονομαζόμενου και «Μπαμπά» του, Κώστα 
Τουρνάκη, τον οποίο θα προσφωνήσει ο επίτιμος Σχολι-
κός Σύμβουλος Φιλολόγων Θησέας Τσιάτσικας. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ανηφορίσουν την προσεχή Τετάρτη 18 Αυ-
γούστου στις 7.30μ.μ. στην δροσόλουστη Αμνάτο, για να παρακο-
λουθήσουν -με υγειονομική ασφάλεια- μια ημερίδα ποιότητας, που 
θα προσφέρει όχι μόνο αναμνήσεις σε όσους έζησαν το σχολείο 
αυτό αλλά και γνώση, αποτιμώντας το έργο που παρήχθη. Θα είναι 
ούτως ειπείν η «γιορτή του Πολυκλαδικού», αυτή που δεν επέτρεψε 
ποτέ να γίνει η ατυχής και άδικη κατάργησή του το 1996, αναπολό-
γητου και χωρίς ποτέ να ζυγιστούν τα αποτελέσματά του σε σχέση 
με τους πόρους που διατέθηκαν για τη λειτουργία του. Ενός σχολεί-
ου που παρ’ ελπίδα άφησε γερές ρίζες στην εκπαίδευση και που μέ-
χρι σήμερα αποτελεί πρότυπο σε πολλούς τομείς. Να σημειώσουμε 
ότι η όλη εκδήλωση θα συνοδεύεται μουσικά από την Ελένη Κυδω-
νάκη, που την βλέπουμε εδώ παιδούλα το 1993, μαζί με τις επίσης 
μαθήτριες του Πολυκλαδικού Στέλλα Πίσσα, Ράνια Καράλη, Στέλ-
λα Μικρούλη και Μαρίζα Τζαγκαρούλη.. Ας μη λείψουμε από τη 
γιορτή αυτή της εκπαίδευσης!

Η ημερίδα θα λήξει με 
την τίμηση της -επίσης- 

«ψυχής» του σχολεί-
ου, της αρχιτέκτο-

νος-εκπαιδευτικού 
Ευρυδίκης 
Κούνουπα-
Τζαγκαρούλη, 
την οποία θα 
προσφωνή-
σει ο Πρόε-
δρος του Σχο-
λικού Μου-
σείου Στέλιος 
Σπανουδάκης. 

Την όλη ημερί-
δα θα συντονί-

σει η δασκάλα και 
γραμματέας του 

Μουσείου Δέσποινα 
Μαυράκη. 

Κατά τη διάρκειά της θα 
κυκλοφορήσει ο Τόμος 

Πρακτικών της, του οποίου έχω την επιμέλεια. Είναι μια πα-
ράδοση αυτή του Σχολικού Μουσείου, που έχει ήδη κάμπο-
σες σχετικές εκδόσεις στο ενεργητικό του («Δεν μόχθησαν 
ματαίως», «Τα Κρητικά σχολικά βιβλία», «Εκπαιδευτικές πε-
ριηγήσεις στο Ρέθυμνο» κ.ά.), να «απαθανατίζει» τις εκδηλώ-
σεις του με τα αντίστοιχα βιβλία. Από την πλευρά μου ευχαρι-
στώ τους ομιλητές που ανταποκρίθηκαν στους πολύ σύντο-
μους χρόνους παράδοσης των εισηγήσεών τους..


