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Περιήγηση στην εκπαιδευτική ιστορία της τέως επαρχίας Αγίου Βασιλείου
Αναδιφώντας το χθες (184)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

Πρόταση ανάγνωσης 

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

Η εκπαιδευτική ιστορία του Ρεθύμνου έχει και βάθος χρόνου -από το 
1795- και πλάτος χώρου. Σχολεία λειτούργησαν σε χωριά που σήμερα 
δεν μπορούμε να το διανοηθούμε, όπως για παράδειγμα στον Οψιγιά και 
στους Μύλους. Για μια σύντομη γνωριμία μ’ αυτήν μπορείτε να προμηθευ-
τείτε το βιβλίο του Σχολικού Μουσείου του Δήμου Ρεθύμνης «Περιηγή-
σεις στην εκπαιδευτική ιστορία του Ρεθύμνου» στην τιμή των 8€. Τα έσο-
δα από την πώληση διατίθενται για τη βελτίωση των εγκαταστάσεών του.

Οι εκπαιδευτικές ξεναγήσεις δεν θα τελειώσουν 
ασφαλώς στις τέσσερις, ούτε και μπορούν να περι-
λάβουν τον μεγάλο αριθμό οικισμών στους οποί-
ους λειτούργησαν κατά καιρούς σχολεία κάθε βαθ-
μίδας, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα διακόσια. 
Θα ακολουθήσουν ακόμα άλλες τέσσερις, που θα 
αναφέρονται στην εκπαιδευτική ιστορία του δυτι-
κού Ρεθύμνου, του Αμαρίου, του Μυλοποτάμου και 
της περιοχής των Αρκαδιώτικων. Μία από τις προ-
ϋποθέσεις για στάση σε σωζόμενα διδακτήρια εί-
ναι η συμμετοχή στις ξεναγήσεις των κατά τόπους 
πολιτιστικών συλλόγων και προέδρων των χωριών.

Μέλαμπες παρθεναγωγείο. Το παρθεναγωγείο στεγαζόταν κατά περιόδους στο 
ισόγειο είτε σε ιδιωτική κατοικία. Σήμερα διασώζεται τμήμα του οικοδομήματος με-
τασκευασμένο από την Ενορία. Από το έτος 1924 ξεκίνησαν οι ενέργειες ανέγερ-
σης δημόσιου πολυτάξιου διδακτηρίου, του οποίου οι τρεις από τις αίθουσες απο-
περατώθηκαν πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα γερμανικά στρατεύματα κατο-
χής επέφεραν καταστροφές στο κτήριο, οι οποίες επισκευάστηκαν μεταπολεμικά. Οι 
υπόλοιπες αίθουσες αποπερατώθηκαν το έτος 1953 και στέγασαν το δημοτικό αλλά 
και το γυμνάσιο που λειτούργησε στο χωριό. Σήμερα η μία αίθουσα του διδακτηρί-
ου στεγάζει έκθεση εκπαιδευτικών κειμηλίων, υπό τον τίτλο «Σχολικό Μουσείο Δή-
μου Αγίου Βασιλείου».

Πλατανές Αγίου Βασιλείου. Στάση θα πραγματοποιηθεί και στον Πλατανέ, ένα 
από τα χωριά στα οποία λειτούργησε σχολείο όψιμα, μόλις το έτος 1934. Το διδα-
κτήριο ολοκληρώθηκε το 1939, όμως σήμερα παραμένει εγκαταλελειμμένο και 
αναξιοποίητο, παρότι διαθέτει πανοραμική θέα στην ευρύτερη κοιλάδα. Οι ξενα-
γούμενοι θα καταλήξουν στην ολοήμερη περιοδεία τους στη Μονή Αγίου Πνεύμα-
τος Κισσού, τον εκπαιδευτικό φάρο του Αγίου Βασιλείου.

Μονή Αγίου Πνεύματος. Στις εγκαταστάσεις της από το έτος 1836 ο επίσκοπος Λά-
μπης και Σφακίων Νικόδημος ίδρυσε σχολείο, το πρώτο εκτός της πόλης στο διαμέρι-
σμα Ρεθύμνου. Το σχολείο απευθυνόταν στους μαθητές των οικισμών Κισσός, Κεντρο-
χώρι, Πλατανές, Βρύσες, Ακούμια, Βάτος, Άρδακτος και Ακτούντα. Το σχολείο μετατρά-
πηκε σε αλληλοδιδακτικό το 1841 και συνέχισε σταθερά τη λειτουργία του. Από το 1858 
λειτούργησε και ελληνικό σχολείο, που απευθυνόταν σε παιδιά όχι μόνο των επαρχι-
ών Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, αλλά και των επαρχιών Καινουρίου και Πυργιώτισσας 
του Ηρακλείου. Το σχολείο αυτό στεγάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του στις 
εγκαταστάσεις της μονής, οι οποίες ανοικοδομήθηκαν και διαρρυθμίστηκαν γι’ αυτό 
τον σκοπό. Καταργήθηκε το 1909.

33 σχολεία - πνευματικοί φάροι. Στο Άγιο Πνεύμα θα 
διεξαχθεί και η καθιερωμένη προβολή - συζήτηση του 
περιπάτου, στην οποία θα γίνει αναφορά στη λειτουργία 
σχολείων από το 1840 στα Σελλιά, από το 1858 στα Λευ-
κόγεια, από το 1870 στο Ροδάκινο, στον Βάτο και στον 
Κεραμέ (εικόνα), από το 1884 στου Μαριού, από το 1875 
στο Μιξόρρουμα και στη Λαμπινή, από το 1880 στο Κε-
ντροχώρι, στα Αγκουσελιανά, στον Άγιο Βασίλειο στην 
Κοξαρέ, στη Μουρνέ, στα Ακούμια, στην Κρύα Βρύση και 
στα Σακτούρια, από το 1889 στις Καρίνες και στον Ασώ-
ματο, από το 1899 στη Δρύμισκο, στον Άρδακτο και στην 
Αγία Γαλήνη, από το 1910 στου Γιαννιού, από το 1918 στις 
Ατσιπάδες και στην Καλή Συκιά, από το 1919 στην Ορνέ, 
από το 1922 στα Δαριβιανά, από το 1928 στο Φρατί και 
από το 1931 στα Ακτούντα.

Ο περίπατος θα πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά αυτοκίνητα 
την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021, από τις 9.00 το πρωί μέ-
χρι τις απογευματινές ώρες. Η αναχώρηση θα γίνει από το 
πάρκινγκ Συνατσάκη (λαϊκή Δευτέρας). Εμψυχωτής της όπως 
και στους προηγούμενους θα είναι ο συντάκτης των «Ανα-
διφήσεων». Την μαγνητοσκόπησή του θα διεξάγει ο διευθυ-
ντής των «Ημερών Ρεθύμνου» Θωμάς Κρεβετζάκης, ο οποί-
ος στη συνέχεια θα την αναρτήσει μόνιμα στον διαδικτυα-
κό τόπο των Ημερών Ρεθύμνου (https://www.facebook.com/
rethymnodays), προκειμένου να μπορέσουν να την παρακο-
λουθήσουν και όσοι λόγω κορωνοϊού ή κούρασης δεν θα τα 
καταφέρουν. Οι συμμετέχοντες θα φορούν στους κλειστούς 
χώρους μάσκα και δεν θα ξεπεράσουν ορισμένο αριθμό, γι’ 
αυτό και καλό θα είναι να δηλώσουν συμμετοχή για σειρά 
προτεραιότητας στο τηλέφωνο του εμψυχωτή 2831055031.

Μια καινούρια ξενάγηση στην ιστορία θα πραγματοποιήσουμε την προσε-
χή Κυριακή. Αυτή τη φορά πρόκειται για μια περιήγηση στην εκπαιδευτι-
κή ιστορία του τόπου μας. Την διοργανώνουν οι «Ημέρες Ρεθύμνου 2021» 
στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών. Με τον τίτλο «Μάθε 
παιδί μου γράμματα. Περιήγηση στην εκπαιδευτική ιστορία του Αγίου Βα-
σιλείου» θα περιηγηθούμε στην ιστορία της εκπαίδευσης του Αγίου Βασι-
λείου της περιόδου 1840-2000. Υπενθυμίζεται ότι η εφετινή είναι η τέταρ-
τη κατά σειρά ξενάγηση που διεξάγεται την Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαι-
δευτικών από τις «Ημέρες Ρεθύμνου». 

Η πρώτη, το 2018, ήταν αφιερωμένη στο «Σχολείο της κυρίας 
Αμαλίας» και περιλάμβανε, πέραν της ξενάγησης, σχετική εκ-
δήλωση στο Σπίτι του Πολιτισμού (εικόνα). Η δεύτερη είχε γί-
νει το 2019 και αφορούσε τη εκπαιδευτική ιστορία της πόλης 
του Ρεθύμνου μεταξύ 1795 και 1925 και τελείωσε με εκδήλω-
ση-προβολή στην αίθουσα «Παντελής Πρεβελάκης» του Ωδεί-
ου Ρεθύμνης. Η τρίτη το 2020 αφορούσε τη εκπαιδευτική ιστο-
ρία της πόλης του Ρεθύμνου μεταξύ 1925 και 2020 και κατέλη-
ξε σε εκδήλωση-προβολή στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Ρεθύμνης. Η φετινή ξενάγηση πραγματοποιείται σε συνεργα-
σία με τον Δήμο Αγίου Βασιλείου και τον εκπαιδευτικό και πρόε-
δρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αντώνη Τσουρδαλάκη. Ας δού-
με όμως τις στάσεις της.

Άη Γιάννης Καμένος. Η πρώτη μας στάση θα πραγ-
ματοποιηθεί στο χωριό αυτό, στο οποίο σχολείο λει-
τουργούσε τουλάχιστον από το έτος 1880 με έξο-
δα της μονής Πρέβελη. Στο σχολείο φοιτούσαν κατά 
καιρούς μαθητές από τους οικισμούς Καλή Συκιά, 
Κάνεβος και Κόκκινο Μετόχι. Κοινοτικό διδακτή-
ριο οικοδομήθηκε στον Άγιο Ιωάννη το έτος 1900. 
Το 1927 το κτήριο μεταρρυθμίστηκε. Το διδακτήριο 
αυτό στέγασε το σχολείο του οικισμού μέχρι το έτος 
1962, οπότε ολοκληρώθηκε η ανέγερση δημόσιου 
διδακτηρίου. Σήμερα το σχολείο, όπως και η συντρι-
πτική πλειοψηφία από τα παραπάνω από τρεις δε-
κάδες της επαρχίας Αγίου Βασιλείου, είναι κλειστό.

Μύρθιος Αγίου Βασιλεί-
ου. Η επόμενη στάση θα 

πραγματοποιηθεί στη 
Μύρθιο, όπου σχο-
λείο πρωτολειτούρ-
γησε μεταξύ των ετών 
1836 και 1840. Το σχο-

λείο εξυπηρετούσε μα-
θητές και από τους οικι-

σμούς Μαριού και Νιο Χω-
ριό. Από το έτος 1878 λειτούρ-

γησε και ελληνικό σχολείο, ενώ κοινοτικά διδακτήρια για τα 
σχολεία αρρένων και θηλέων αλλά και για το ελληνικό, με 
προσαρτημένες κατοικίες δασκάλων, είχαν οικοδομηθεί το 
έτος 1860 με έξοδα της εκκλησιαστικής επιτροπής της Μύρ-
θιου. Με την κατάργηση του ελληνικού σχολείου το 1909, 
το σχολείο αρρένων επεκτάθηκε στις εγκαταστάσεις του. Το 
1927 το διδακτήριο έτυχε ριζικής μετατροπής και στέγασε 
το σχολείο μέχρι το 1954, οπότε ολοκληρώθηκε η οικοδό-
μηση δημόσιου διδακτηρίου. Αυτό είναι και το μόνο που δι-
ασώζεται. Το σχολείο απέδωσε στην κοινωνία σημαντικούς 
ανθρώπους των γραμμάτων, με πιο γνωστό τον γλωσσολό-
γο Γεώργιο Χατζιδάκι (1881-1923).

Μονή Πρέβελη. Η επόμενη στάση θα πραγματοποιηθεί στη στυλοβάτη της 
εκπαίδευσης στον Άγιο Βασίλειο Μονή Πρέβελη. Με επισκόπους δύο φιλό-
μουσους ιεράρχες, τον Νικόδημο και τον Ευμένιο, και με ηγουμένους εξίσου 
φιλοπρόοδους, η μονή πρωτοστάτησε στην υπόθεση της κρητικής εκπαίδευ-
σης. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο τη δεκαετία 1889-1899 δαπάνησε γι’ αυ-
τήν περισσότερα από 500.000 γρόσια, χρηματοδοτώντας σχολεία σε χωριά 
αλλά και δικά της, στην πρώην Μονή Αγίου Πνεύματος.

Σπήλι. Θα ακολουθήσει 
η οικονομική πρωτεύου-
σα της επαρχίας, το Σπή-
λι, στο οποίο αλληλοδι-
δακτικό σχολείο πρωτο-
λειτούργησε το έτος 1858. 
Στο σχολείο φοιτούσαν 
μαθητές και από τους οι-
κισμούς Δαριβιανά, Λα-
μπινή, Μιξόρρουμα, Αγία 
Πελαγία, Φρατί, Μουρνέ 
και Ντιμπλοχώρι. Το 1899 
ιδρύθηκε και κατώτερο 
παρθεναγωγείο, ενώ από 
το 1883 λειτουργούσε και 
ελληνικό σχολείο, που κα-
ταργήθηκε το 1905. Το 

πρώτο διδακτήριο είχε οικοδομηθεί προ του 1910. Το παρθεναγωγείο στεγαζόταν σε ιδιωτικές 
κατοικίες. Από το έτος 1927 ξεκίνησε η ανέγερση δημόσιου διδακτηρίου, η οποία ολοκληρώ-
θηκε το 1938. Το κτήριο αυτό, κατεδαφισμένο σήμερα, ήταν ένα από τα αρτιότερα από αρχι-
τεκτονική άποψη διδακτήρια του Ρεθύμνου. Σήμερα τα πρωτοβάθμια σχολεία στεγάζονται σε 
σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα. Όπως φαίνεται και από το χάρτη, το Σπήλι αποτέλεσε εκπαι-
δευτικό κέντρο δευτέρου επιπέδου.

Μέλαμπες αρρεναγωγείο. Η συνέχεια επιφυλάσσει επίσκεψη σ’ ένα άλλο εκπαιδευ-
τικό κέντρο, τις Μέλαμπες. Εδώ το σχολείο είχε ιδρυθεί προ του έτους 1848 και λει-
τουργούσε με έξοδα της μονής Ασωμάτων, από τα εισοδήματα του μετοχιού (πα-
λιότερα μονής) αγίου Ιωάννη Βούλγαρη. Το σχολείο εξυπηρετούσε μαθητές και από 
τους οικισμούς Πάνω και Κάτω Σακτούρια, Ορνέ και Κρύα Βρύση. Εξυπηρέτησε, επί-
σης, τους μαθητές της Αγίας Γαλήνης, από τα τέλη του 19ου αιώνα που εποικίστηκε. 
Το 1899 ιδρύθηκε και παρθεναγωγείο. Το διδακτήριο των Μελάμπων οικοδομήθηκε 
προ του 1910, και αποτελούνταν από δύο κτήρια, οικοδομημένα στην αυλή του ναού 
του οικισμού. Το ένα από αυτά ήταν διώροφο. 


