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Κάηη γηα λα αξρίζνπκε …..
« Γελ αγαπά θαλείο παξά ηα πξάγκαηα πνπ γλσξίδεη »1.Απηόο ήηαλ ν βαζηθόο
ζηόρνο καο, όηαλ δηαιέγακε ζαλ πεξηβαιινληηθή νκάδα ην ζέκα καο : «Σν ζρνιηθό
ζπγθξόηεκα ηεο Κνπληνπξηώηε 1»(Γπκλάζην Θειέσλ). ε κηα επνρή, πνπ ζε θαλέλα
δελ πεξηζζεύεη θαηξόο γηα λα γλσξίζεη βαζύηεξα ην γύξσ ηνπ θόζκν θαη πνπ ην
ζρνιείν έρεη πάςεη λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ζπλείδεζεο καζεηώλ, θνηλσλίαο θαη
πνιηηείαο , εκείο επηρεηξήζακε λα ην γλσξίζνπκε θαη λα ην αγαπήζνπκε.
Παξάιιεια κε ηνλ πξσηαξρηθό καο ζηόρν βάιακε θαη έλα δεύηεξν: Να
αζθεζνύκε ζε δεηήκαηα έξεπλαο θαη ηεθκεξίσζεο. Έηζη ζηηο αξρηθέο καο πξνζέζεηο
ήηαλ λα εμαληιήζνπκε ην ζέκα καο πνιύπιεπξα: 1ν: Να εξεπλήζνπκε ηα ζρεηηθά κε
ηελ αλώηεξε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηώλ πξηλ από ηελ ίδξπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
ζρνιείνπ, 2ν : Να εμεηάζνπκε ην θηηξηαθό από ηε ζεκειίσζε ηνπ κέρξη ζήκεξα, 3ν:
Να κειεηήζνπκε δηαρξνληθά ηε ζρνιηθή δσή κέζα ζε απηό , 4ν: Να αλαιύζνπκε ην
πνιηηηζηηθό θαη θνηλσληθό ηνπ ξόιν θαη 5ν: Να θαηαγξάςνπκε ηνπο θαζεγεηέο πνπ
δίδαμαλ ζηα εβδνκήληα ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Οη δπζθνιίεο ελόο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο θάλεθαλ από ηελ πξώηε θηόιαο
ζπλάληεζε ηεο νκάδαο . Ήηαλ εμαηξεηηθά πνιππιεζήο (ηξηάληα δύν παηδηά) ζε ζρέζε
κε ηνλ έλα ζπληνληζηή. Δπηπιένλ ε αξρηθή καο ζπκθσλία, λα κε θνξησζεί ην ήδε
βαξύ πξόγξακκα ησλ παηδηώλ, δε καο άθελε πεξηζώξηα γηα δνπιεηά πέξα από ην
πξνβιεπόκελν δίσξν θαηά εβδνκάδα, αλ θαη ηελ αζεηήζακε αξθεηέο θνξέο.
Έλα δεύηεξν πξόβιεκα ήηαλ ε απεηξία καο ζε δεηήκαηα έξεπλαο θαη ε δπζθνιία
καο λα βξνύκε γξαπηέο πεγέο. Βηβιηνγξαθία δηαζέηακε ειάρηζηε, αξρείν ηεο
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζην λνκό καο ππάξρεη κεηά ην 1971, αθόκα θαη ηα
πξαθηηθά ησλ ζπιιόγσλ θαζεγεηώλ, πεξηζζόηεξν πξνζβάζηκα γηα καο παξνπζηάδνπλ
ρξνληθά θελά. Δπίζεο δύζθνιε ήηαλ θαη ε πξόζβαζή καο ζηα αξρεία ησλ ηνπηθώλ
εθεκεξίδσλ, ειιηπή γηα ην δηάζηεκα πξηλ ην 1930, νγθώδε γηα ηε κεηαγελέζηεξε
επνρή. Δδώ ην πξόβιεκα εθηεηλόηαλ, γηαηί πνιιέο εθεκεξίδεο, εμαηηίαο ηεο
1

Παξαιιαγκέλε θξάζε από ηε λνπβέια ηνπ Α. ληε αίλη-Δμππεξύ «κηθξόο Πξίγθηπαο»
(" Γε γλσξίδεη θαλείο παξά ηα πξάγκαηα πνπ εκεξώλεη". Ζκέξσκα => γλσξηκία =>αγάπε).

[1]

παζίγλσζηεο ζηελόηεηαο ρώξνπ ζηε Γεκόζηα Βηβιηνζήθε ηεο πόιεο καο βξηζθόηαλ
ζην ππόγεην θη έηζη δε κπνξνύζακε λα ηηο πξνζεγγίζνπκε. Σέινο, ε δπζθνιία
θαηαλόεζεο ηεο γιώζζαο ησλ παιηόηεξσλ πεγώλ καο από ηα παηδηά καο έθαλε αθόκα
πην δπζθίλεηνπο.
Όια ηα παξαπάλσ ιεηηνπξγνύζαλ αλαζηαιηηθά γηα ηε δνπιεηά καο. Έηζη νη
αξρηθέο καο θηινδνμίεο γηα πνιύπιεπξε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο παξαρώξεζαλ ηε ζέζε
ηνπο ζηελ απειπηζία, ηελ απόγλσζε θαη ηνλ παληθό, κέρξη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε
θαη λα παξαδερηνύκε όηη είλαη αδύλαην λα παξνπζηάζνπκε κηα νινθιεξσκέλε
εξγαζία κε ην ρξόλν θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηακε. Σώξα μέξνπκε όηη δίλνπκε κηα
δνπιεηά απνηειεζκαηηθή. ηελ πξνζπάζεηά καο λα εξεπλήζνπκε ην απώηεξν
παξειζόλ, παξακειήζακε ζεκαληηθά ην πξόζθαην θαη βεβαίσο, είκαζηε έηνηκνη λα
ππνζηνύκε έιεγρν θαη θξηηηθή. Αλ όκσο θαηαθέξακε λα θσηίζνπκε, έζησ θη
ειάρηζηα, ηα εθπαηδεπηηθά πξάγκαηα ηεο πόιεο καο , είλαη γηα καο κεγάιε
ηθαλνπνίεζε .
Βάζσ Καιαληδή –Βελεηάθε
Καζεγήηξηα θηιόινγνο

Ζ Γεκόζηα αλώηεξε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηώλ ηνπ Ρεζύκλνπ πξηλ από ηελ ίδξπζε
ηνπ Γπκλαζίνπ Θειέσλ(ην Αλώηεξν ή Γπκλαζηαθό Παξζελαγσγείν).
ε παιηόηεξεο επνρέο ε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηώλ ζηελ Διιάδα ζεσξνύληαλ από
πεξηηηή κέρξη θαη επηδήκηα. Ωζηόζν από ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 19νπ αη. θαη κεηά
αξρίδνπλ, δεηιά-δεηιά, θαη ηα θνξίηζηα λα απνιακβάλνπλ ηα αγαζά ηεο κόξθσζεο.
Απηό ζπκβαίλεη θπξίσο ζηηο κεγάιεο πόιεηο, όπνπ θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο θαη
αλαπηύζζεηαη ε αζηηθή ηάμε, ελώ ζηελ ύπαηζξν εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί ην ζθνηάδη
ηεο απαηδεπζηάο, ηόζν ζηηο απειεπζεξσκέλεο από ηνλ ηνπξθηθό δπγό πεξηνρέο, όζν
θαη ζηηο ππόδνπιεο.
Ζ Κξήηε έκεηλε θάησ από ην δπγό ηεο δνπιείαο πεξηζζόηεξν ρξόλν ζε ζρέζε κε
ηελ θεληξηθή Διιάδα (Πεινπόλλεζν- ηεξεά). Παξόια απηά ε νζσκαληθή δηνίθεζε,
ηδηαίηεξα κεηά ηελ έθδνζε ηνπ "Υάηη Υνπκαγηνύλ"(1856), κέζα ζηε γεληθόηεξε
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο παίξλεη κέηξα θαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Υξηζηηαλώλ.
ηελ εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα ελεξγό κέξνο παίξλεη ε Δθθιεζία. Με ηηο
"Μνλαζηεξηαθέο" θαη "ελνξηαθέο επηηξνπείεο" ηεο ηδξύεη θαη εληζρύεη νηθνλνκηθά ηα
ζρνιεία. Ζ ζπκβνιή απηή ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο ζηελ παηδεία εθηείλεηαη θαη
ζηελ πεξίνδν ηεο απηνλνκίαο 1898-1913, αιιά θαη κεηά ηελ έλσζε Κξήηεο κε ηελ
Διιάδα. ηα πιαίζηα απηά ε Δθθιεζία ζπληεξεί, ζρεδόλ απνθιεηζηηθά, ηα ζρνιεία
ηνπ Ρεζύκλνπ, πόιεο θαη πεξηθέξεηαο. Αλάκεζά ηνπο θαη ην αλώηεξν Παξζελαγσγείν
Ρεζύκλνπ.
Ύπαξμε Παξζελαγσγείνπ "Υξηζηηαλώλ θνξαζίδσλ", ζην Ρέζπκλν ζεκεηώλεηαη
ζηα 1870, όπνπ θνηηνύζαλ 120 καζήηξηεο. Πξόθεηηαη όκσο γηα ην ζρνιείν αληίζηνηρν
ηνπ Γεκνηηθνύ, αθνύ ηόηε δελ ππήξρε ζηελ πόιε νύηε εκηγπκλάζην αξξέλσλ.
Αλώηεξν Παξζελαγσγείν, είλαη πηζαλό λα ηδξύζεθε αλάκεζα ζηα 1881-1887, γηαηί
ηόηε ςεθίζηεθαλ λόκνη γηα ηελ ίδξπζε παξζελαγσγείσλ, παξάιιεια κ’ εθείλε ησλ
Γπκλαζίσλ θαη ησλ Ζκηγπκλαζίσλ, πνπ αθνξνύζαλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αγνξηώλ.
Βέβαηε είλαη ε ιεηηνπξγία ζην Ρέζπκλν Αλώηεξνπ Παξζελαγσγείνπ ζηηο αξρέο ηνπ
αηώλα καο. Απηή ηελ πιεξνθνξία καο δίλεη έλα ιεύθσκα καζήηξηαο πνπ απνθνίηεζε
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ζηα 1903 θαη κηα θσηνγξαθία ηνπ 1905 πνπ απαζαλαηίδεη καζήηξηεο θαη
θαζεγήηξηεο ηνπο.
Σν ζρνιείν απηό, πνπ θηινμελνύζε θνξίηζηα ησλ πην επηθαλώλ νηθνλνκηθά θαη
θνηλσληθά Ρεζεκλησηώλ, ήηαλ ηξηηάμην θαη ζηεγαδόηαλ ζην ρώξν ηεο Αγίαο
Βαξβάξαο, όπνπ ζήκεξα ζηεγάδεηαη ε δεκόζηα βηβιηνζήθε. Άιια ζηνηρεία
ζπγθεληξώζακε ειάρηζηα, αθνύ αξρείν δε ζώδεηαη. Έλα δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο
"Κξεηηθή επηζεώξεζηο" πνπ έθηαζε ζηα ρέξηα καο κε ρξνλνινγία Γεθέκβξηνο 1914,
δίλεη ηελ πιεξνθνξία. "Διορίζεται γυμνασιάρχης εν τω Γυμνάσιω ο πολυμαθέστατος
διευθυντής του Παρθεναγωγείου μας ο κ. Μ. Πρεβελάκης". Ο Μ. Πξεβειάθεο είρε
δηεπζύλεη ην Γπκλάζην αξέλσλ ηξεηο θνξέο: 1908-1912, 1915-1916 θαη 1921-1926.
Δίλαη πηζαλό, ινηπόλ, ηα ρξόληα 1913-1914 λα δηεύζπλε ην Παξζελαγσγείν.
ηα 1918 βξίζθνπκε δηεπζύληξηα ηε Υξπζή Σζηξηλδάθε, πνπ είρε εκπιαθεί ζε
δίθε κε ηνλ πθηζηάκελν ηεο θαζεγεηή Υξήζην Ενπξάξε κε ηελ ππνθίλεζε γνλέσλ
ησλ καζεηξηώλ.
Αλαθνξηθά κε ηα δηδαζθόκελα καζήκαηα νη πιεξνθνξίεο καο είλαη, επίζεο,
ειάρηζηεο. ίγνπξν είλαη όηη νη θαζεγεηέο δίδαζθαλ αλεμάξηεηα από εηδηθόηεηα
θάπνην κάζεκα, όπσο θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε Ενπξάξε πνπ δίδαζθε καζεκαηηθά
θαη γπκλαζηηθή. Αθόκα νη καζήηξηεο δηδάζθνληαλ νηθηαθή νηθνλνκία θαη μέλε
γιώζζα.
Με ην απνιπηήξην ηνπ παξζελαγσγείνπ νη καζήηξηεο κπνξνύζαλ λα εγγξαθνύλ
ζην Αξζάθεην Αζελώλ θαη λα πάξνπλ δίπισκα δαζθάιαο. Όζεο επηζπκνύζαλ
παλεπηζηεκηαθή κόξθσζε έπξεπε λα θνηηήζνπλ ζην Γπκλάζην αξξέλσλ, κεηά από
θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζε καζήκαηα πνπ δελ είραλ δηδαρζεί ζην παξζελαγσγείν,
όπσο ηα ιαηηληθά. Σν κέηξν απηό θαίλεηαη πσο δπζαξεζηνύζε ηελ θνηλή γλώκε ηνπ
Ρεζύκλνπ. ε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο "Βήκα" (4-9-1919), ν αξζξνγξάθνο
δηακαξηύξεηαη γηα ηελ άληζε απηή κεηαρείξηζε αγνξηώλ- θνξηηζηώλ, αθνύ ηα δύν
ζρνιεία ζεσξνύληαη ηζόηηκα. Αξγόηεξα νη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο πξέπεη λα
θαηαξγήζεθαλ, γηαηί άιινο αξζξνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα "Κξεηηθή επηζεώξεζηο "
(12-10-1924), ζεσξεί όηη ε παξερόκελε κόξθσζε ζην Γπκλαζηαθό Παξζελαγσγείν
είλαη θαηώηεξε θαη ε ρσξίο εμεηάζεηο εγγξαθή ηνπο ζην γπκλάζην αξξέλσλ "απνηειεί
πιήγκα θαηά ηεο παηδείαο ".
Σν ηξηηάμην Παξζελαγσγείν έγηλε ηεηξαηάμην , δελ μέξνπκε πόηε αθξηβώο αιιά
ζίγνπξα πξηλ ην 1920, όπσο ζα θαλεί παξαθάησ. Δπεηδή νη αίζνπζεο ηνπ θηηξίνπ ηεο
Αγίαο Βαξβάξαο δελ επαξθνύζαλ γηα ηηο δηδαθηηθέο αλάγθεο, ην πκβνύιην ηεο
"Μνλαζηεξηαθήο επηηξνπείαο" πνπ είρε, όπσο είπακε, ηε θξνληίδα ηεο εθπαίδεπζεο
ζην λνκό, απνθάζηζε ηελ αλέγεξζε ζύγρξνλνπ νηθήκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
καζεηξηώλ.

Σν ηζηνξηθό ηεο ίδξπζεο ηνπ Γπκλαζίνπ Θήιεσλ
Δπηθεθαιήο ηεο δηαδηθαζίαο ίδξπζεο ηνπ Αλώηεξνπ Παξζελαγσγείνπ θαη
αξγόηεξα Γπκλαζίνπ Θήιεσλ ηέζεθε ν εκβξηζέζηαηνο θαη θηινπξόνδνο επίζθνπνο
Ρεζύκλεο θαη Απινπνηάκνπ Σηκόζενο Βελέξεο (1916-1933). Μεηά από εηζήγεζή ηνπ
ε Μνλαζηεξηαθή Δπηηξνπεία , κε πξόεδξν ηνλ ίδην θαη κέιε ηνπο Βαζίιε παλδάγν
θαη Ησάλλε Καζζηκάηε πξνρώξεζε ζηελ αξηζκό 51|1920 απόθαζή ηεο γηα ηελ
νηθνδόκεζή εθπαηδεπηεξίνπ "πξνο εθπαίδεπζηλ ελ απηώ ησλ καζεηξηώλ ηνπ
Γπκλαζηαθνύ Παξζελαγσγείνπ" .
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Ζ επόκελε Μνλαζηεξηαθή Δπηηξνπεία κε πξόεδξν επίζεο ηνλ Σηκόζεν Βελέξε
θαη κέιε ηνπο Μηράιε Παπαδάθε θαη Ησάλλε Μαλνπδάθε δήηεζε από ην Γήκν
Ρεζύκλεο ηελ παξαρώξεζε νηθνπέδνπ, επί δεκαξρίαο Παληειή Πεηπράθε (19211922) θαη πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ηπιηαλνύ Κσζηνγηάλλε. Σν
Γεκνηηθό πκβνύιην κε ηελ αξηζκό 130|23-10-1921 απόθαζε ηνπ εγθξίλεη ηελ
παξαρώξεζε νηθνπέδνπ 3.375m² ζην ρώξν ηνπ άιινηε νζσκαληθνύ λεθξνηαθείνπ
(ηνύξθηθα κεδάξηα). Σν θείκελν ηεο απόθαζεο παξαρώξεζεο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη ην
παξαθάησ : Αξηζκ. απνθ. 130|23-10-1921.
Σν Γεκνη. πκβνύιην
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
Απνθαζίδεη νκνθώλσο:
Παραχωρεί δωρεάν εις την Μοναστηριακήν Επιτροπείαν Ρεθύμνης οικόπεδον εκτάσεως τριών
χιλιάδων τριακοσίων εβδομήκοντα πέντε (3.375)τετραγωνικών μέτρων κείμενον εκτός του
χώρου των υπέρ του Δήμου απαλλοτριωθέντων Μουσουλμανικών Νεκροταφείων, αρχόμενου
από της δυτικής πλευράς του οικήματος όπερ στεγάζει σήμερον το κοινωφελές ταμείον,
καταλαμβάνου μέρος της βατής οδού Ρεθύμνης –Μασταμπά και εφαπτόμενον της οδού
Ρεθύμνης –Χανίων (νυν Λεωφόρου Π. Κουντουριώτου) προς το σκοπόν όπως η
Μοναστηριακή Επιτροπεία Ρεθύμνης οικοδομήση επ’ αυτού δαπάναις του Μοναστηριακού
Σαμείου, κατάστημα Γυμνασιακού Παρθεναγωγείου.

Αθξηβέο απόζπαζκα ηεο ππ’ αξηζκό 130 απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Ρεζύκλεο.
Ζ παξά ηε Γεκαξρία
Βνεζόο γξακκαηέαο
Γέζπνηλα ππξηδάθε
Δθηόο από ηελ αξηζκό 51|1920 απόθαζε ηεο Μνλαζηεξηαθήο Δπηηξνπείαο ππήξμε
θαη κηα αθόκα, ε αξηζκό 98|1923. Ζ απόθαζε απηή, εθηηκνύζε, όηη αθνξνύζε απηή
θαζαπηή ηελ νηθνδόκεζε ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ.
Ζ ζεκειίσζε ηνπ "θαηαζηήκαηνο Γπκλαζηαθνύ Παξζελαγσγείνπ" έγηλε ζηα 1923 ή
1924 επί δεκαξρίαο Μελέιανπ Παπαδάθε (1923-1925). Ο γεξαηόηεξνο από ηνπο
ζπλνκηιεηέο καο θ. Κώζηαο Ξεδάθεο πνπ ζπκάηαη ην γεγνλόο ηεο ζεκειίσζεο καο
ιέεη: <<Ζ εθθιεζία ησλ Σεζζάξσλ Μαξηύξσλ ήηαλ έμσ από ηελ πόιε θαη λόηηα ηεο
εθθιεζίαο ήηαλ κηα έθηαζε πεπθόθπηε θαηά ην πιείζηνλ θαη αγξνηηθή πεξηνρή. Δγώ
ήξζα καζεηήο ζην Ρέζπκλν ην 1922-23 θαη δε ζπκάκαη αθξηβώο αλ ην ’23 ή ην ’24
ζεκειηώζεθε γηα πξώηε θνξά ζην ρώξν απηό, λόηηα ησλ Σεζζάξσλ Μαξηύξσλ έλα
Παξζελαγσγείν. Ήκνπλ κηθξό παηδί ηόηε. Μαο πήξαλε από ην Γπκλάζην πνπ ηόηε
εζηεγάδεην ζε αίζνπζεο γύξσ από ηε ζεκεξηλή Μεηξόπνιε …….. ζπληεηαγκέλνπο
γηα λα παξαθνινπζήζνπκε ηε ζεκειίσζε ελόο λένπ εθπαηδεπηεξίνπ…. ……………..
Δπεηδή ήκνπλ κηθξόο εγώ, ζηεθόκνπλ ζρεηηθώο κπξνζηά, θνληά –θνληά. Θπκάκαη
ινηπόλ όηη ήηαλ ν ηόηε Δπίζθνπνο Σηκόζενο Βελέξεο θαη επίζεο ζπκάκαη θαη λνκίδσ
όηη δελ θάλσ ιάζνο, δήκαξρνο ηόηε ήηαλ θάπνηνο Μελέιανο Παπαδάθεο θαη ηνλ
ζπκάκαη γηαηί θόξαγε ρξπζά γπαιηά θαη θάλαλε εληύπσζε. Δγώ ήζεια λα δσ πσο
γίλεηαη ε ζεκειίσζε, ζ’ αξρίζεη λα θηίδεη θάπνηνο, θαη είδα κε έθπιεμε ην εμήο:"
Δίραλ ξίμεη ζην ραληάθη πνπ είραλ αλνίμεη κεξηθέο πέηξεο θαη δελ ζπκάκαη αθξηβώο
πνηνο έπηαζε ην παιακάθη θαη έξημε κεξηθέο παιακηέο ιάζπε, πνπ ήηαλ έηνηκε ζε έλα
δνρείν, θαη έξημε πάλσ ζ’ απηέο ηηο πέηξεο………. Οη δε Ρεζπκληώηεο έιεγαλ πνπ
πάλε λα ην ρηίζνπλ απηό ην Γπκλάζην, έμσ από ηελ πόιε, ζηελ εξεκηά !!!
Γε κπνξέζακε λα κάζνπκε ην όλνκα ηνπ εξγνιάβνπ πνπ αλάιαβε ηελ
νηθνδόκεζε, ή πνηνο έθαλε ηα ζρέδηα θαη αλ νη εξγαζίεο πξνρώξεζαλ αξθεηά
γξήγνξα. Όκσο ζηα 1926 ην Παξζελαγσγείν είρε απνπεξαησζεί . Γη’ απηό καο
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πιεξνθνξνύλ δύν επηγξαθέο: ε πξώηε βξίζθεηαη πάλσ από ηελ θύξηα είζνδν, ζηε
βόξεηα πιεπξά θαη είλαη έλα ζηηρνύξγεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Σηκόζενπ Βελέξε:
Ζ ΔΚΚΛΖΗΑ ΑΗ ΜΟΝΑΗ ΠΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΣΑΗΓΗΓΑ
ΔΓΩΚΑΝ ΦΩΣΑ ΑΤΛΟΤ ΣΟΤ ΔΘΝΟΤ ΣΖΝ ΔΛΠΗΓΑ ΓΔΝΝΑΗΟΓΩΡΩ
ΖΓΔΗΡΑΝ ΤΠΟ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΝ
ΣΟΝ ΗΔΡΟΝ ΣΟΤΣΟΝ ΒΩΜΟΝ ΣΟΤ ΓΔΝΟΤ ΣΖΝ ΠΑΗΓΔΗΑΝ
ΔΣΗ ΩΣΖΡΗΩ απκς΄
+Ο ΡΔΘΤΜΝΖ ΚΑΗ ΑΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
ΣΗΜΟΘΔΟ
Ζ δεύηεξε είλαη ζην λόηην ηνίρν ηνπ δηαδξόκνπ ηνπ ηζνγείνπ, ζηε βάζε ηεο εηθόλαο
ηνπ Υξηζηνύ πνπ επινγεί ηα παηδηά. Μαο πιεξνθνξεί ηα εμήο:
ΑΝΖΓΔΡΘΖ ΔΚ ΒΑΘΡΩΝ ΣΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΟΝ
ΣΟΤΣΟ ΥΟΡΖΓΗΑ, ΣΟΤ ΜΟΝΑΣΖΡΗΑΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ
ΡΔΘΤΜΝΖ ΔΝ ΔΣΔΗ ΩΣΖΡΗΩ, απκς΄
ΔΠΗ ΔΠΗΚΟΠΟΤ ΡΔΘΤΜΝΖ ΚΑΗ ΑΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ
ΣΗΜΟΘΔΟΤ ΒΔΝΔΡΖ
Ζ Μνλαζηεξηαθή Δπηηξνπεία κε ηελ αξηζκ.115|21-10-1927 παξαρσξεί ην
Παξζελαγσγείν ζηελ Δλνξηαθή Δπηηξνπεία ηεο πόιεσο Ρεζύκλεο, ε νπνία δέρεηαη
ηελ παξαρώξεζε ζε πλεδξίαζε ηεο ζηηο 27-10-1927. ηηο 29-10-1927 νη παξαπάλσ
ελέξγεηεο επηθπξώλνληαη κε ην αξηζκό 28828 ζπκβόιαην ζην ζπκβνιαηνγξαθείν ηνπ
Γ. Λνπθάθε. Σα θείκελα παξαρώξεζεο θαη απνδνρήο είλαη ηα επόκελα.
Α. απνθ.115
πλεδξία ηεο 21εο Οθησβξίνπ 1927
Ζ Μνλαζηεξηαθή Δπηηξνπεία Ρεζύκλεο
υγκειμένη εκ του προέδρου αυτής του θεοφιλέστατου επισκόπου Ρεθύμνης και
Αυλοποτάμου κ. Σιμόθεου Βενέρη και των μελών κ.κ. Γεωργίου Ι. Σσουδερού ιατρού και
Γεωργίου Λ. Ματθαιουδάκη υπολοχαγού παρόντος και του Γραμματέως της Γεωργ. Α.
Πρεβελάκη. υνελθούσα σήμερον εν τω Γραφείω της Ιεράς Επισκοπής. Κατά την συνεδρίασιν
ταύτην ο θεοφιλέστατος κ. πρόεδρος είπεν ότι η Μοναστηριακή αυτή Επιτροπεία έχει, κατόπιν
και νομίμου εγκρίσεως, οικοδομήσει εκπαιδευτήριον επί της οδού Π. Κουντουριώτου τη πόλεως
Ρεθύμνης αποτελούμενον εξ οκτώ δωματίων και συναφούς αυλής χρήσιμου δια γυμναστήριου,
συνορευόμενου νοτίως και δυτικώς με κτήματα του Δήμου Ρεθύμνης, προς βοράν δε με
λεωφόρο Π. Κουντουριώτου και προς ανατολάς με οδόν Μάρκου Μουσούρου, προορισμένον,
συμφώνως προς τας υπ’αριθμ. 51 του 1920 και 98 του 1923 αποφάσεις της Μοναστηριακής
Επιτροπείας, προς εκπαίδευσιν εν αυτώ των μαθητριών του Γυμνασιακού Παρθεναγωγείου·
προέτεινε δε όπως το οικοδόμημα τούτο προς τον σκοπόν της διατηρήσεως αυτού πάντοτε ως
εκπαιδευτηρίου των θηλέων και συμφώνως προς τας αρχικώς λειφθείσας αποφάσεις υπό της
Μοναστηριακής Επιτροπείας και ίνα διατηρείται πάντοτε εν καταστάσει εξυπηρετούση την
διαρκή αυτού συντήρησιν και την χρησιμοποίησιν του ως ανωτέρω, παραχωρηθή εις την
Ενοριακήν Επιτροπείαν πόλεως Ρεθύμνης, όπως αυτή μεριμνά και επιμελήται της
προσήκουσης αυτώ συντηρήσεως εν τω μέλλοντι ως Παρθεναγωγείου και υπό τον όρον όπως
μη χρησιμοποιηθή άλλως καθ’ οιονδήποτε τρόπον, αλλά παρέχηται διαρκώς και εσάει δωρεάν
προς φοίτησιν και διδασκαλίαν εν αυτώ των μαθητριών του εκάστοτε εν τη πόλει Ρεθύμνης
ανωτέρου εκπαιδευτηρίου Θηλέων.
κεφθείσα .
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Επειδή τα υπό του θεοφιλέστατου κ. προέδρου αυτής ως ανωτέρω προτεινόμενα
εξυπηρετούσιν και εξασφαλίζουσιν τον σκοπόν ον απ’ αρχής προέθετο η Μοναστηριακή αυτή
Επιτροπεία. Επομένως δέον όπως γίνωσι ταύτα δεκτά και γίνη η προτεινόμενη παραχώρησις.
Δια ταύτα
Αποφαίνεται .
Δέχεται την προκειμένην πρότασιν του θεοφιλέστατου κ. προέδρου αυτής.
Εγκρίνει να παραχωρηθή εις την Ενοριακήν Επιτροπείαν πόλεως Ρεθύμνης το δαπάναις
του Μοναστηριακού ταμείου Ρεθύμνης και επί της οδού Π. Κουντουριώτου ανεγερθέν
εκπαιδευτήριον αποτελούμενον εξ οκτώ δωματίων και συναφούς αυλής χρήσιμου δια
γυμναστήριον συνορευόμενον νοτίως και δυτικώς με κτήματα του Δήμου Ρεθύμνης, βορείως
με λεωφόρον Π. Κουντουριώτου και ανατολικώς με οδόν Μάρκου Μουσούρου, όπως αυτή
μεριμνά και επιμελήται της προσηκούσης αυτώ συντηρήσεως εν τω μέλλοντι ως
Παρθεναγωγείου άνευ αναμείξεως οιονδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου και υπό τον
όρον όπως μη χρησιμοποιηθή άλλως καθ’ οιονδήποτε τρόπον, αλλά παρέχηται διαρκώς και
εσάει δωρεάν προς φοίτησιν και διδασκαλίαν εν αυτώ των μαθητριών του εκάστοτε εν τη πόλει
ανωτέρου εκπαιδευτηρίου των θηλέων.
Εν Ρέθυμνη αυθημερόν
Ο πρόεδρος
+ ο Ρεθύμνης και αυλοποτάμου
Σιμόθεος

Σα μέλη
Γ. Σσουδερός
Γ. Λ. Ματθαιουδάκης

Ο γραμματεύς
Γ. Α. Πρεβελάκης
Ακριβές αντίγραφον εν Ρεθύμνη αυθημερόν
Ο γραμματεύς
Γ. Πρεβελάκης

Β. Πξάμηο
Δλνξηαθή Δπηηξνπεία ηεο πόιεσο Ρεζύκλεο
πλεδξίαζηο ηεο 27 Οθησβξίνπ 1927
Παρόντων
Σου Αρχιερατικού αντιπροσώπου Αιδ. Γεωργίου Φραγάκι οικονόμου προεδρεύοντος
κωλυομένου του προέδρου αυτής θεοφιλέστατου επισκόπου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ.
Σιμόθεου και των μελών Πέτρου Μανουσάκι, Λεωνίδα Δρανδάκι, Χαράλαμπο Πατσουράκι,
Εμμανουήλ Φραγκιαδάκι και Νικολάου . ταυριδάκι.
Ο προεδρεύων ανακοίνωσε το υπ’ αριθμόν 384 και χρονολογίαν 27 Οκτωβρίου έγγραφον
της Μοναστηριακής Επιτροπείας Ρεθύμνης και την σχετικήν υπ’ αριθμόν 115 της 21
Οκτωβρίου 1927 απόφασιν αυτής, δι’ ης <<Παραχωρείται εις την Ενοριακήν Επιτροπείαν της
πόλεως Ρεθύμνης το αναγερθέν δαπάναις του Μοναστηριακού ταμείου Ρεθύμνης και επί της
οδού Π. Κουντουριώτου της πόλεως Ρεθύμνης ανεγερθέν εκπαιδευτήριον αποτελούμενον εξ’
οκτώ δωματίων και συναφούς αυλής χρήσιμου δια γυμναστήριον συνορευόμενον νοτίως και
δυτικώς με κτήματα του Δήμου Ρεθύμνης, βορείως με λεωφόρον Π. Κουντουριώτου και
ανατολικώς με οδόν Μάρκου Μουσούρου, όπως η Ενοριακή Επιτροπεία Ρεθύμνης μεριμνά και
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επιμελήται της προσηκούσης αυτώ συντηρήσεως εν τω μέλλοντι, ως Παρθεναγωγείου, άνευ
αναμείξεως οιουδήποτε άλλου φυσικόυ ή νομικού προσώπου και υπό τον όρον όπως μη
χρησιμοποιηθή άλλως καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αλλά παρέχηται διαρκώς και εσαεί δωρεάν προς
φοίτησιν και διδασκαλίαν εν αυτώ των μαθητριών του εκάστοτε εν τη πόλει Ρεθύμνης
ανώτερου εκπαιδευτηρίου θηλέων>> και προέτεινεν όπως η Ενοριακή Επιτροπεία αποδέχθη
την τοιαύτην παραχώρησιν και σύμπραξη εις την σύνταξιν του απαιτούμενου
συμβολαιογραφικού τίτλου, συμφώνως προς τω ανώτερω αναφερόμενον έγγραφον της
Μοναστηριακής Επιτροπείας Ρεθύμνης.
Η Ενοριακή Επιτροπεία λαβούσα υπ’ οψιν το κοινωφελές της τοιαύτης δωρεάς και της ηθικής
και νομικής υποχρεώσεως ην έχει συμφώνως και προς τας διατάξεις του άρθρου 155 του υπ’
αριθμού 276. Καταστατικού νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως επιμελήται και
δαπανά δια την συντήρησιν διδακτηρίων, Αποφαίνεται παμψηφεί.
Αποδέχεται την ανωτέρω αναφερόμενην δωρεάν υπό τους ανωτέρω λεπτομερώς
προσδιοριζόμενους όρους.
Ανατήθησι τω προέδρω αυτής την ανακοίνωσιν της παρούσης αποδοχής προς την
Μοναστηριακήν Επιτροπείαν του Νομού Ρεθύμνης με την διαβεβαίωσιν της πλήρους
εκτελέσεως των εν τη μνησθήση απόφασει της Μοναστηριακής Επιτροπείας όρων προς
διηνεκή εξυπηρέτησιν της εκπαιδεύσεως της θρησκευτικής και ηθικής μορφώσεως των
μαθητριών του εκάστοτε εν τη πόλει Ρεθύμνης ανωτέρου εκπαιδευτηρίου θηλέων και
αποφασίζει την συμφώνως προς τα ανώτερω σύνταξιν του απαιτούμενου συμβολαιογραφικού
εγγράφου και την νόμιμον μεταγραφήν τούτου.
Έγένετο εν Ρέθυμνω και εν τω γραφείω της Ενοριακής Επιτροπείας της πόλεως Ρεθύμνης
την εικοστή εβδόμην(27)του μηνός Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια είκοσιν επτά(1927).
Ο προεδρεύων
(Σ..) +Γεώργιος κ. Φραγάκις

Σα μέλη
Πέτρος Μανουσάκις
Λεωνίδας Δρανδάκις
Χαράλαμπος Πατσουράκις
Εμμανουήλ Φραγγιουδάκις
Νικόλαος . ταυριδάκις
[ο, τω] ακριβές αντίγραφον
Εν Ρέθυμνω αυθυμερόν
Ο ποεδρεύων
+(υπογραφή +Γ. Φραγάκι)

ηηο 30 Οθησβξίνπ 1927, επί ηεο δεκαξρίαο Σίηνπ Πεηπράθε έγηλαλ κε εμαηξεηηθή
ιακπξόηεηα ηα εγθαίληα ηνπ λένπ εθπαηδεπηεξίνπ. Σνλ αγηαζκό αθνινύζεζε ε νκηιία
ηνπ Δπηζθόπνπ Σηκόζενπ Βελέξε θαζώο θαη επραξηζηήξηνη ιόγνη, ηνπ πξνέδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Πέηξνπ Μαλνπζάθε, ηεο δηεπζύληξηαο ηνπ Παξζελαγσγείνπ
Αζαλαζηάδνπ, εθπξνζώπνπ ησλ καζεηξηώλ θαη ζπγραξεηήξηνο ιόγνο ηνπ Μηραήι
Πξεβειάθε.
Σν λέν θηίξην , αξρηθά απνηεινύληαλ κόλν από ην ηζόγεην θαη δηέζεηε νθηώ
δσκάηηα, πέληε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηξία γξαθεία. Δπεηδή όκσο δελ επαξθνύζαλ
γηαηί ν αξηζκόο ησλ καζεηξηώλ απμαλόηαλ ρξεζηκνπνηνύληαλ παξάιιεια θαη ε
βόξεηα πηέξπγα ηνπ παιηνύ δηδαθηεξίνπ ηεο Αγίαο Βαξβάξαο.
Ο ζεζκόο ηνπ ηεηξαηάμηνπ Παξζελαγσγείνπ θξάηεζε σο ηα1934. Από ην ζρνιηθό
έηνο 1934-1935 ζεζπίζηεθε ην εμαηάμην Γπκλάζην ζειέσλ. Σόηε θαίλεηαη όηη έγηλε ε
επέθηαζε ηνπ Πξώηνπ νξόθνπ θαη ην ζρνιείν πήξε ηε κνξθή ηνπ λενθιαζηθνύ
νηθνδνκήκαηνο πνπ βιέπνπκε ζήκεξα. Λόγσ ησλ εξγαζηώλ πνπ γίλνληαλ, νη
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καζήηξηεο ηεο πξώηεο ηάμεο εθείλε ηε ρξνληά θνίηεζαλ ζην Γπκλάζην Αξξέλσλ,
όπσο καο πιεξνθνξεί ε θ. Υξπζή Γεξαθάξε-Παπαδνγησξγάθε.
Ζ θξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε ηεο επέθηαζεο θαίλεηαη πσο ππαγόξεπζε ηελ αλάγθε,
ώζηε ε Δλνξηαθή Δπηηξνπεία πόιεσο Ρεζύκλεο λα παξαρσξήζεη ην ζρνιείν "δια
δωρεάς εν ζωή στη χολική Εφορία" κε ηελ ππ’αξηζκό73|13-6-37 πξάμε ηεο. Ζ πξάμε
ηεο δσξεάο ζέηεη ζαλ όξν λα επαλέξρεηαη ην θηίξην απηνδηθαίσο ζηελ θπξηόηεηα ηνπ
Ηεξνύ Νανύ Δηζνδίσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ πάςεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο "ρνιή
Μέζεο Δθπαηδεύζεσο παληόο ηύπνπ".
ηα ρξόληα 1935-1939 ην Γπκλάζην ζειέσλ ή αιιηώο " ρνιή Μέζεο
Δθπαηδεύζεσο ιεηηνπξγεί κε ππνδεηγκαηηθό ηξόπν κε ηε δηεύζπλζε ηεο Μαξίαο
Παιπκελάθνπ. ηα ρξόληα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη ηεο Καηνρήο ιεηηνπξγεί
ζαλ κεηθηό, ιόγσ ηεο επίηαμεο ηνπ Γπκλαζίνπ Αξξέλσλ. Από ηελ απειεπζέξσζε
κέρξη ηα 1948 ζα απεηιεζεί κε θαηάξγεζε. Μεηά ην 1948 ζα μαλαιεηηνπξγήζεη
θαλνληθά, κε Γπκλαζηάξρε ην Νίθν Κνπαλάθε. Δθείλε ηελ πεξίνδν θαη κέρξη ην 1958
νλνκάδεηαη νθηαηάμην, αιιά γηαηί κπνξνύζαλ νη καζήηξηεο λα θνηηήζνπλ ζ’ απηό
κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ηελ Γ΄ Γεκνηηθνύ.
Μεηά ηελ Καηνρή θαη ηνλ εκθύιην ν αξηζκόο ησλ καζεηξηώλ απμάλνληαλ όιν θαη
πεξηζζόηεξν. Από 350 πνπ είρε θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ έθηαζαλ πεξίπνπ ηηο 1.000 ζηα
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50. Τπάξρεη αλάγθε λέαο επέθηαζεο. Έηζη κε απαιινηξίσζε
ηκήκαηνο, ηνπ νηθνπέδνπ Γεκεηξαθάθε θαηαζθεπάδεηαη ζηα 1960-1961 ε δπηηθή
ηξηώξνθε πηέξπγα κε νθηώ αίζνπζεο θαη ηξία γξαθεία επί γπκλαζηαξρίαο Π.
Πιαγηαλάθνπ.
ηα 1965 κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξύζκηζε Παπαλδξένπ γίλεηαη δηρνηόκεζε ηνπ
εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ζε ηξηεηέο Γπκλάζην θαη ηξηεηέο Λύθεην. Απηόο ν ρσξηζκόο
θξάηεζε κέρξη ην 1967, νπόηε ηνλ θαηάξγεζε ε Υνύληα κε ην λόκν 651|70.
ηελ πεξίνδν 1968-1970 ν αξηζκόο ησλ καζεηξηώλ είρε θηάζεη ηηο 1.400 θαη ηόηε
έγηλε άιιε επέθηαζε. Δπί γπκλαζηαξρίαο Κ. Ξεμάθε ζπκπιεξώζεθε ε δπηηθή
πηέξπγα, όπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα.
Σν πνιππιεζέο απηό ζρνιείν ιεηηνύξγεζε ζαλ Δληαίν Γπκλάζην ζειέσλ κέρξη ην
1974. Μεηά δηρνηνκήζεθε ζε Α΄ Γπκλάζην ζειέσλ πνπ θαηέιαβε ην παιηό θηίξην θαη
ζε Β΄ πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηε λέα πηέξπγα. Από ην1976 ηα δύν εμαηάμηα ζρνιεία ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο δηαηξέζεθαλ ζε ηξηεηή Γπκλάζηα θαη ηξηεηή Λύθεηα.
Από ην 1980, κε ηε κεηθηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ αιιάδνπλ νλόκαηα. Έηζη ζην
παιηό θηίξην ζηεγάδνληαη ην 3ν Γπκλάζην θαη ην 3ν Λύθεην θαη ζηε δπηηθή πηέξπγα ην
4ν Γπκλάζην θαη ην 4ν Λύθεην. Αξγόηεξα κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνύ ησλ
Πνιπθιαδηθώλ Λπθείσλ ην 4ν Λύθεην θαηαξγήζεθε ζηα 1986. ην 4ν Γπκλάζην
εμαθνινύζεζε λα ζηεγάδεηαη κέρξη ην 1991, νπόηε θαη κεηαθέξζεθε ζην λεόθηηζην
ζρνιείν ησλ Πεξβνιίσλ.
Μεηά ηε κεηαζηέγαζε ηνπ 4νπ Γπκλαζίνπ ην ζπγθξόηεκα ηεο Κνπληνπξηώηνπ 1
ζηεγάδεη ην ηξίην Λύθεην ζην παιαηό θηήξην θαη ην ηξίην Γπκλάζην ζηε λέα πηέξπγα.
Σν 1995 έγηλε κηα αθόκα επέθηαζε ζηε λόηηα πιεπξά ηνπ πξναπιίνπ. Με
λνκαξρηαθή ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Γήκνπ πξνζηέζεθε ε αίζνπζα πνιιαπιώλ θαη ε
αίζνπζα ηερλνινγίαο.
ε αίζνπζα ηνπ Γπκλαζίνπ ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά νξγαλσκέλν εξγαζηήξην κε
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Γήκνπ Ρεζύκλεο ελώ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο
θηινμελνύληαη ζε αίζνπζα ηνπ Λπθείνπ. Δπίζεο ζε έλα από ηα γξαθεία ηνπ Α΄
νξόθνπ ηνπ Λπθείνπ θηινμελείηαη θαη ΔΛΜΔΡ(Έλσζε Λεηηνπξγώλ Μέζεο
Δθπαίδεπζεο Ρεζύκλεο) .
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