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Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Εκπαιδευτικών, οι «Ημέρες 
Ρεθύμνου 2022» διοργανώνουν την προσεχή Κυριακή ξενάγηση 
στην ιστορία της ρεθεμνιώτικης εκπαίδευσης, με τον τίτλο «Μάθε 
παιδί μου γράμματα. Περιήγηση στην εκπαιδευτική ιστορία της 
τέως επαρχίας Αμαρίου». Η ξενάγηση αναφέρεται στον αιώνα που 
μεσολάβησε ανάμεσα στη λειτουργία σχολείου στο Μοναστηράκι 
το έτος 1840 και στην είσοδο της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο (1940). Υπενθυμίζεται ότι η εφετινή είναι η πέμπτη κατά σει-
ρά παρόμοια ιστορική περιήγηση που πραγματοποιούμε για τον 
εορτασμό της Ημέρας των Εκπαιδευτικών. Η πρώτη, το 2018, ήταν 
αφιερωμένη στο «Σχολείο της κυρίας Αμαλίας». Η δεύτερη το 2019 
αναφερόταν στην εκπαιδευτική ιστορία της πόλης του Ρεθύμνου 
την περίοδο 1795-1925 και η τρίτη στην περίοδο 1925-2000. Η πε-
ρυσινή ξενάγηση αφορούσε την εκπαιδευτική ιστορία της τέως 

επαρχίας Αγίου Βασιλείου. Όλες κατέληξαν σε σχετικές συζητήσεις προβολές, στο Σπίτι του Πολιτισμού, στην αίθουσα «Παντελής 
Πρεβελάκης», στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης και στο Πνευματικό Κέντρο Μελάμπων.

Φέτος θα ξεκινήσουμε από τον Μέρωνα, στον οποίο λειτούργησαν σχο-
λεία τόσο χριστιανικά όσο και μουσουλμανικά. Σχολείο χριστιανικό λει-
τουργούσε τουλάχιστον από το έτος 1856. Το 1889 το σχολείο αναγνω-
ρίστηκε ως δευτεροβάθμιο και το 1899 επανιδρύθηκε ως μονοτάξιο. Το 
1900 προήχθη σε διτάξιο. Το 1904 ιδρύθηκε στον Μέρωνα δευτεροβάθ-
μιο παρθεναγωγείο, το οποίο καταργήθηκε και επανιδρύθηκε ως δευτε-
ροβάθμιο θηλέων το 1908. Το 1909 τα δύο σχολεία συγχωνεύτηκαν σε 
ένα πρωτοβάθμιο σχολείο, το οποίο το επόμενο σχολικό έτος λειτούργη-
σε ως ανώτερο. Το πρώτο διδακτήριο του Μέρωνα ανεγέρθηκε πριν από 
την επανάσταση του 1897-98 στο κέντρο του οικισμού. Επί Κρητικής Πο-
λιτείας το οίκημα αυτό στέγασε το παρθεναγωγείο του Μέρωνα. Το έτος 
1899 ολοκληρώθηκε η ανέγερση και δεύτερου διδακτηρίου. Στο διδα-
κτήριο αυτό, που οικοδομήθηκε σε λόφο πάνω από τον οικισμό, στεγά-
στηκε το σχολείο αρρένων. Σταδιακά το πρώτο οίκημα εγκαταλείφθηκε. 

Το έτος 1930 στο νεότερο διδακτήριο προστέθηκε αίθουσα. Στο κτήριο αυτό στεγάστηκε το σχολείο του Μέρωνα μέχρι το 1974, οπό-
τε ολοκληρώθηκε η οικοδόμηση στον οικισμό τρίτου διδακτηρίου, το οποίο σήμερα στεγάζει πυροσβεστικό σταθμό.

Εκ παραλλήλου με το χριστιανι-
κό σχολείο λειτουργούσαν στον 
Μέρωνα και δύο τύποι μου-
σουλμανικών σχολείων. Λει-
τουργούσαν δηλαδή τετραετές 
προπαιδευτικό σχολείο αρρέ-
νων (sybian) και τετραετές σχο-
λαρχείο αρρένων (rusdiye με-
κτεμπί, το λεγόμενο και «ελληνι-
κό»). Το πρώτο ήταν οργανωμέ-
νο μα βάση τα διατάγματα του 
Σαντουλάχ πασά που είχαν εκ-
δοθεί το 1869 και το δεύτερο 
ήταν σύμφωνο με τις ρυθμίσεις 
του 1846, που το καθιστούσαν 

προπαρασκευαστικό στάδιο προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών του περιλάμβανε 
θρησκευτικά, γραμματική, καλλιγραφία, αριθμητική, έκθεση, αραβική και περσική γραμματική, λογιστική, πα-
γκόσμια και οθωμανική ιστορία, γεωμετρία και στο τέταρτο έτος διδασκαλία ισλαμικών γλωσσών και των γαλ-
λικών. Η λειτουργία ενός τόσο προωθημένου τύπου σχολείου, αντίστοιχου του «ελληνικού», δεν δικαιολογεί-
ται βέβαια από την αριθμητική αναλογία χριστιανών/μουσουλμάνων του Μέρωνα (468 και 67 αντίστοιχα στην 
απογραφή του 1881) αλλά από την επιλογή του ως έδρας δήμου και επαρχείου του Αμαρίου. Να σημειώσου-
με ότι το φετινό ημερολόγιο-βιβλίο του Μέρωνα είναι αφιερωμένο στην εκπαιδευτική ιστορία του χωριού, για 
την οποία θα μας ενημερώσουν εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Στη συνέχεια θα 
σ τ α μ α τ ή σ ο υ μ ε 
στο ανακαινισμέ-
νο διδακτήριο των 
Ελενών. Αυτό θα 
το κάνουμε όχι 
μόνο για την εκ-
παιδευτική ιστορία 
του χωριού αυτού, 
για την οποία θα 
μας ενημερώσει ο 
επίτιμος σχολικός 

σύμβουλος Νίκος Μαρκαντώνης. Στις Ελένες σχολείο ιδρύθηκε σχε-
τικά καθυστερημένα, το έτος 1925. Μέχρι τότε τα παιδιά των Ελε-
νών φοιτούσαν στο σχολείο του Γερακαριού. Από την ίδρυσή του το 
σχολείο στεγάστηκε σε διδακτήριο, το οποίο είχε οικοδομήσει και 
δωρίσει στο Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας του οικισμού ο ομογε-
νής Στυλιανός Μαρκαντώνης. Επιγραφή που αναφέρεται στη δω-
ρεά του είναι εντοιχισμένη στο υπέρθυρο του διδακτηρίου και προ-
τομή του έχει τοποθετηθεί στον αύλειο χώρο. Στον χώρο αυτό λει-
τουργούσε το σχολικό αγροκήπιο των Ελενών, που θεωρούνταν το 
δεύτερο καλύτερο του νομού Ρεθύμνης. Υπολείμματά του σώζο-
νται μέχρι σήμερα. 

Στο Γερακάρι θα 
σταματήσουμε για 
να τιμήσουμε επί-
σης την εκπαιδευτι-
κή του ιστορία. Σχο-
λείο εδώ λειτούργη-
σε προ του 1850 και 
μετατράπηκε σε αλ-
ληλοδιδακτικό το 
έτος 1860. Το 1889 
αναγνωρίστηκε ως 
δευτεροβάθμιο και 

επανιδρύθηκε το 1899 ως μονοτάξιο. Κατά το σχολικό έτος 1910-1911 το σχο-
λείο λειτούργησε ως ανώτερο, ενώ παράλληλα λειτούργησε στον οικισμό και 
κατώτερο παρθεναγωγείο. Το 1911 τα δύο σχολεία ενοποιήθηκαν σε ένα ανώ-
τερο μεικτό και το 1912. Το σχολείο στεγάστηκε αρχικά σε ιδιωτικές κατοικίες. 
Πριν από το 1901 ανεγέρθηκε κοινοτικό διδακτήριο, το οποίο χρησιμοποιήθη-
κε μέχρι το έτος 1917. Από το 1911, με τη βοήθεια ομογενών ξεκίνησε η προ-
σπάθεια ανέγερσης νεότερου κοινοτικού διδακτηρίου, το οποίο αποπερατώθη-
κε το 1918. Ανατινάχτηκε το έτος 1944 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, 
στα πλαίσια της εκστρατείας ολοκαυτώματος των χωριών του όρους Κέντρος 
και ανοικοδομήθηκε το 1950. Στη φωτογραφία αποτυπώνεται ένα χαρακτηρι-
στικό στιγμιότυπο από την καταστροφή του χωριού.

Η επόμενη στάση μας θα γίνει σ’ ένα μέρος 
που δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να επι-
σκεφθούμε, στο Μοναστήρι της Καλόει-
δαινας του Άνω Μέρους. Εκεί αρχικά θα 
μιλήσουμε για την εκπαιδευτική ιστορία 
του χωριού αυτού, στο οποίο σχολείο πρω-
τολειτούργησε το έτος 1868. Το 1899 επα-
νιδρύθηκε ως διτάξιο. Το έτος 1911 ιδρύ-
θηκε στον οικισμό και μονοθέσιο παρθε-
ναγωγείο. Το πρώτο διδακτήριο του οικι-
σμού ανεγέρθηκε προ του έτους 1901 και 
περιλάμβανε αίθουσα διδασκαλίας και κα-
τοικία δασκάλου. Το παρθεναγωγείο στε-

γάστηκε σε ιδιωτική κατοικία. Το έτος 1923 η κατοικία του δασκάλου του κοινοτικού διδακτηρίου 
κατέρρευσε, οπότε ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανέγερσης νέου. Το σχολείο στεγάστηκε στο νέο διτά-
ξιο διδακτήριο το έτος 1925. Υπέστη σημαντικές καταστροφές από τα γερμανικά στρατεύματα κα-
τοχής το έτος 1944 και επισκευάστηκε ριζικά το 1949. Θα μιλήσουμε επίσης για την προσφορά της 
Μονής στην εκπαίδευση του Αμαρίου, που περιλάμβανε ακόμα και την εκποίηση των κτημάτων της 
μετά την καταστροφή της το 1823. Η εκποίηση πραγματοποιήθηκε υπέρ της εκπαίδευσης του Αμα-
ρίου. Και επειδή δεν αρκούμαστε στην εκπαιδευτική ιστορία, δεν θα παραλείψουμε να θαυμάσου-
με το φυσικό εκεί περιβάλλον και ιδιαίτερα το φαινόμενο του «σταυρώματος» των κλαδιών του γι-
γαντιαίου πλατάνου, στα τραπέζια κάτω από τον οποίο θα βγάλουμε τις προμήθειές μας στη μέση 
και θα κολατσίσουμε.

Στο Γερακάρι όμως θα σταθούμε και 
για έναν πρόσθετο λόγο. Για να τιμή-

σουμε την εκπαιδευτική προσφο-
ρά των τέκνων του χωριού και 

ιδιαίτερα του Εμμανουήλ Γε-
νεράλι. Κάτω από την προτο-
μή του θα πούμε δυο λόγια για 
τους αγώνες που έκανε για να 
σπουδάσει στην πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευση και ακόμα περισ-
σότερο στην τριτοβάθμια. Θα 
τον συναντήσουμε ως απλό 

δάσκαλο και καθηγητή στη συ-
νέχεια, και βέβαια ως γυμνασι-

άρχη και ως επιθεωρητή της παι-
δείας επί Κρητικής Πολιτείας. Δεν 

θα παραλείψουμε ν’ αναφερθούμε 
στην προσφορά του στους εθνικούς 

αγώνες, η οποία περιλάμβανε μέχρι και 
την προσφορά της ζωής του ανήλικου γιου 

του σ’ αυτούς. Κι αν μας μείνει καιρός, θα θυμηθούμε δυο τρία ιστορι-
κά ανέκδοτα για τον επονομαζόμενο «Παππού» του χωριού.

Θα συνεχίσουμε για τις Βρύσες, όπου σχολείο λει-
τούργησε προ του έτους 1850. Μετατράπηκε σε 

αλληλοδιδακτικό το έτος 1861. Το 1899 επα-
νιδρύθηκε ως μονοτάξιο. Κατά το σχολικό 

έτος 1911-12 λειτούργησε εδώ και κατώτε-
ρο παρθεναγωγείο. Το πρώτο διδακτήριο 
των Βρυσών οικοδομήθηκε προ του έτους 
1901. Το έτος αυτό ήδη είχε περιέλθει σε 
κακή κατάσταση. Από το 1923 ξεκίνησε η 
προσπάθεια ανέγερσης νέου διδακτηρίου, 
η οποία ολοκληρώθηκε το 1929. Το κτήριο 
ανατινάχτηκε το έτος 1944 από τα γερμα-

νικά στρατεύματα κατοχής και ανοικοδο-
μήθηκε το 1950. Στο ενδιάμεσο χρονικό δι-

άστημα τα παιδιά των Βρυσών φοιτούσαν 
σε σχολείο που λειτούργησε στη Σχολή Ασω-

μάτων. Δεν θα λησμονήσουμε να μιλήσουμε για 
το επιφανές τέκνο των Βρυσών Εμμανουήλ Βυβιλά-

κη, τον πρωτεργάτη της διάδοσης των γραμμάτων στην 
Κρήτη του 19ου αιώνα, μέσω της Επιτροπής επί των Σχολείων της Κρήτης, της οποί-
ας αποτελούσε την κινητήρια δύναμη. Με την ευκαιρία θα πούμε δυο λόγια και για 
το αλληλοδοδιδακτικό σύστημα διδασκαλίας, το οποίο με διάφορους τρόπους κα-
θίσταται και σήμερα επίκαιρο.

Θα συνεχίσουμε στη 
συνέχεια για το Μο-
ναστηράκι, στο 
οποίο σχολείο πρω-
τολειτούργησε μετα-
ξύ των ετών 1836 και 
1840 με έξοδα των 
μονών Ασωμάτων 
και Πρέβελη. Το έτος 
1858 μετατράπηκε 
σε αλληλοδιδακτικό. 
Μετά την επανάστα-
ση του 1866 το σχο-
λείο έκλεισε και στη 
θέση του λειτούργη-

σε ελληνικό σχολείο. Με τον δεύτερο Περί Παιδείας νόμο το 1881 το δημοτικό 
σχολείο συνέχισε τη λειτουργία του. Το έτος 1899 επανιδρύθηκε ως μονοτάξιο και 
από τότε συνέχισε σταθερά τη λειτουργία του. Το πρώτο διδακτήριο του Μονα-
στηρακιού οικοδομήθηκε με έσοδα από την εκποίηση των κτημάτων της μονής 
Καλοείδαινας το έτος 1850. Στο ίδιο οίκημα, το οποίο επισκευάστηκε το έτος 1899 
και εγκαινιάστηκε από τον Ρώσο Διοικητή του διαμερίσματος Ρεθύμνου Θ. Δε Χι-
οστάκ στεγάστηκε το σχολείο και μετά την επανίδρυσή του. Από το 1923 ξεκίνησε 
η οικοδόμηση νέου διτάξιου διδακτηρίου, η οποία ολοκληρώθηκε το έτος 1926. 
Το διδακτήριο αυτό αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα του μεσοπολέμου στο 
διαμέρισμα Ρεθύμνου.

Οπωσδήπο-
τε η εκπαι-
δευτική ιστο-
ρία και προ-
σφορά του 
Μοναστηρα-
κιού στο Αμά-
ρι συνολικό-
τερα ήταν με-
γάλη, με τη 
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α 
του ελληνι-
κού σχολεί-
ου, το οποίο 
ήταν το τρίτο 

κατά σειράν που λειτούργησε στην επικράτεια του Ρεθύμνου, μετά από εκείνα της 
πόλης και του Αγίου Πνεύματος. Σ’ αυτό δίδαξαν σημαντικές μορφές της εκπαίδευ-
σης αλλά και μορφωμένοι νέοι της εποχής, όπως ο μετέπειτα γιατρός Γεώργιος Αν-
δρεδάκης και ο αδελφός του Γρηγόριος, ο Εμμανουήλ Γενεράλις, ο Νικόλαος Δαμ-
βουνέλης, ο Νικόλαος Καλοειδάς, ο Μιχαήλ Κασιμάτης, ο Εμμανουήλ Κονιωτάκης, ο 
Εμμανουήλ Λουρωτός, ο Εμμανουήλ Σαουνάτσος και άλλοι. Το ελληνικό σχολείο ξε-
κίνησε τη λειτουργία του το έτος 1870. Σχετική μελέτη είχε κάνει ο αείμνηστος Δη-
μήτρης Αρχοντάκης και είχε καταθέσει για τα Πρακτικά του Συνεδρίου της επαρχίας 
Αμαρίου, όμως δεν δημοσιεύτηκε μέχρι σήμερα. Στη φωτογραφία υπόλειμμα του 
διδακτηρίου διακρίνεται πίσω από το μνημείο.

Η περιήγησή μας 
στην εκπαιδευτική 
ιστορία του Αμαρί-
ου θα τελειώσει στο 
Νεφς Αμάρι, όπου 
θα μας περιμένει ο 
Πολιτιστικός Σύλλο-
γος και ο Σύλλογος 
Γυναικών. Και οι δύο 
τιμούν έμπρακτα την 
ιστορία του χωριού 
τους, αφού έχουν 
συντηρήσει πρότυ-
πα το διδακτήριο και 
έχουν μετατρέψει τη 

μία από τις δύο το αίθουσες σε σχολικό μουσείο. Στο χωριό σχολείο λειτούργησε προ του 
έτους 1844, εξυπηρετώντας και τα παιδιά του οικισμού Οψιγιάς. Το σχολείο μετατράπηκε 
σε αλληλοδιδακτικό το 1861, με τη βοήθεια της Επιτροπής επί των Σχολείων της Κρήτης. 
Συνέχισε σταθερά τη λειτουργία του και το 1889 αναγνωρίστηκε ως τριτοβάθμιο. Επανι-
δρύθηκε το έτος 1899 ως μονοτάξιο παρθεναγωγείο. Ως μεικτό το σχολείο λειτούργησε το 
1911. Το πρώτο διδακτήριο ανεγέρθηκε το 1861. Το οίκημα επισκευάστηκε διαδοχικά τα 
έτη 1888 και 1899 και στέγασε το σχολείο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1920. Το έτος 
1929 ολοκληρώθηκε η οικοδόμηση δημόσιου διτάξιου διδακτηρίου, με έξοδα του ομογε-
νούς χωριανού Μ. Περαντωνάκη, το οποίο οικοδομήθηκε στη θέση του παλιού διδακτη-
ρίου. Αργότερα το σχολείο έτυχε και άλλης δωρεάς ομογενούς.

Στην περιήγησή μας θα επισκεφθούμε 7 χωριά από τα 
39 στα οποία λειτούργησαν πρωτοβάθμια σχολεία στο 
Αμάρι. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια στην 
προβολή-συζήτηση που θα κάνουμε, μαζί με τα 9 παρ-
θεναγωγεία που επίσης λειτούργησαν στην τέως επαρ-
χία, η οποία συχνά παινευόταν για την εκπαίδευσή της, 
και δικαίως, με την έκφραση «Αμαριώτες για τα γράμ-
ματα». Σήμερα λειτουργούν μόλις 3 δημοτικά σχολεία, 
δύο γυμνάσια και κάμποσα νηπιαγωγεία, όμως τίποτα 
δεν θυμίζει τις παλιές εκπαιδευτικές δόξες, πέραν της 
ιστορίας, την οποία θα προσπαθήσουμε να ανασύρου-
με με τον περίπατό μας. Όποιος δεν μπορέσει να τον 
ακολουθήσει αλλά ενδιαφέρεται για το θέμα μπορεί να 

έρθει κατευθείαν στο Νεφς Αμάρι περί τις 5.00 η ώρα το απόγευμα και να παρακολουθήσει την προβολή. Οι 
υπόλοιποι, όσοι αντέχουν την ταλαιπωρία, θα έχουμε μαζευτεί στο Ρέθυμνο στην πλατεία και το πάρκινγκ του 
ρέματος Συνατσάκη (λαϊκή Δευτέρας) το πρωί της προσεχούς Κυριακής 9 Οκτωβρίου στις 9.00, για να ξε-
κινήσουμε από εκεί, μετακινούμενοι όλη τη μέρα με τα δικά μας μεταφορικά μέσα. Όσοι πιστοί προσέλθετε!

Στα παλιότερα βιβλία υπήρχε πάντα μία σελίδα στο τέλος τους που διόρθωνε τα «παρο-
ράματα», εφόσον αυτά δεν γίνονταν αντιληπτά πριν από την εκτύπωσή τους. Αργότερα 
συνηθιζόταν να επικολλάται ένα κομμάτι χαρτί μ’ αυτά. Το ίδιο θα έπρεπε να κάνουμε με 
τον Θωμά Κρεβετζάκη στο βιβλίο μας «Οι μετακινήσεις στο Ρέθυμνο. Τεκμήρια συγκοι-
νωνιακής ιστορίας» αλλά το κάνουμε αποτελεσματικότερα σήμερα απ’ αυτή εδώ τη θέση. 
Στο βιβλίο αποδώσαμε τέσσερις φωτογραφίες, στις σελίδες 38 (επαναδημοσιευμένη στο 
οπισθόφυλλο), 84, 134 και 224 σε μη δικαιούχους και όχι στον συλλέκτη που τις είχε αρ-
χικά εντοπίσει και αποκτήσει Μπάμπη Κυριμάκη. Επανορθώνουμε λοιπόν, ζητώντας πα-
ράλληλα συγγνώμη. Όπως έχουν γίνει σήμερα τα πράγματα, απολύτως ρευστά στο δια-
δίκτυο, στον τομέα της εικόνας και των πνευματικών δικαιωμάτων γενικότερα, παρόμοια 

ατοπήματα είναι δύσκολο να αποφευχθούν, ακόμα κι από όσους θέλουν να αποδίδουν τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Να σημειώσουμε με την ευκαιρία 
ότι η πρώτη φωτογραφία (εδώ δίπλα) έχει τραβηχτεί από το καλντερίμι προς τα Καστελλάκια το 1936, η δεύτερη με τη ΒΙΟ (ΕΤΕΛ) στον Μεσοπόλεμο και 
οι άλλες δύο κατά τους εορτασμούς της εθελοθυσίας του Αρκαδίου το έτος 1936. Και μιας κι αναφερθήκαμε σήμερα στο Αμάρι, να διευκρινίσουμε ότι η 
συγκοινωνιακή του σύνδεση με το Ρέθυμνο, μέχρι τη Σχολή Ασωμάτων, είχε ολοκληρωθεί στο τέλος της δεύτερης τρίτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα. 

Διόρθωση ημαρτημένων


