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80 περιηγήσεις στην ιστορία και στη φύση της Κρήτης (1)
Αναδιφώντας το χθες (205)
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Πρόταση ανάγνωσης 

Προμηθευτείτε ή διαβάστε απευθείας στο διαδίκτυο 
(civisrethymnensisuniversalis.blogspot.com/) το βιβλίο με 
τον τίτλο «Ένας «Φάλκονας» δεν φέρνει την άνοιξη. 25 χρό-
νια από το φτερούγισμά του». Εκεί θα δείτε μερικές από τις 
παραπάνω εκδρομές, καθώς και αρκετές άλλες που οργάνω-
σαν οι φίλοι του «Φάλκονα». Θα δείτε επίσης τα 61 διαφορε-
τικά εκπαιδευτικά του προγράμματα, τις 46 εκδόσεις, τις εκ-
δηλώσεις, ημερίδες και συνέδριά του, τους 232 εθελοντές κα-
θώς και το κλείσιμό του, μετά πολλών οπωσδήποτε επαίνων. 
Προς δόξαν της πολιτικής και των λειτουργών της. 

Παρασκευάζοντας σαπούνι στις δροσε-
ρές Βολιώνες. Η εξόρμηση περιλάμβανε 
εργαστήριο παρασκευής σαπουνιού με τη 
θερμή μέθοδο στις Βολιώνες Αμαρίου και 
πραγματοποιήθηκε το έτος 2000, σε συ-
νεργασία του Β΄ ΚΑΠΗ (κοινωνική λειτουρ-
γός Κατερίνα Κατσιμάνη) με την Περιβαλ-
λοντική Εκπαίδευση. Έγινε στο σπίτι του 
Μανούσου και της Βαγγελίτσας Ανδρουλά-
κη και περιλάμβανε επίσης παρακολούθη-
ση παραδοσιακής σφυρηλάτησης για δη-
μιουργία γεωργικών εργαλείων, κατασκευ-
ής ξύλινων «κλουβών» μεταφοράς προϊ-
όντων με υποζύγια κ.ά. Οι συνδιοργανώ-
σεις εκδρομών με τα ΚΑΠΗ εντάσσονταν 
στα πλαίσια της φιλοσοφίας διαγενεακής 
μάθησης που προωθούσα και η οποία είχε 
εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο στην επα-
φή της τρίτης και τέταρτης ηλικίας με τους 
εκπαιδευτικούς (δεύτερη ηλικία) όσο και 
με τα παιδιά (πρώτη ηλικία).

Η επιτυχημένη εξόρμηση, παρά την «παντέρμη» νοτιά, που είχαμε την πε-
ρασμένη Κυριακή στα μνημεία της φύσης και του πολιτισμού των φαραγ-
γιών της Ελεύθερνας, μ’ έκανε να νοσταλγήσω μερικές όμορφες εκδρομές 
του παρελθόντος. Τις είχαμε οργανώσει με πολλούς και διαφορετικούς φο-
ρείς, το Κέντρο Νέων, τον «Φάλκονα», τα ΚΑΠΗ (Α’, Β’ Ρεθύμνου και Ανω-
γείων), το τμήμα Δυτικής Κρήτης της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας 
αλλά και με φίλους, που είχαν διάθεση να περπατήσουν, γνωρίζοντας πα-
ράλληλα καινούριους τόπους και ανθρώπους. Στις περισσότερες απ’ αυ-
τές, που υπερβαίνουν τις ογδόντα, είχα συνθέσει και μοιράσει σχετικό φά-
κελο προγράμματος, ώστε να μένει στους συμμετέχοντες, να τους υπενθυ-
μίζει τις όμορφες στιγμές που έζησαν και να τους ωθεί να τις επαναλάβουν. 
Όλους και όλες θέλω να τους ευχαριστήσω και από αυτή τη θέση, εφόσον 
μου έδωσαν την ικανοποίηση του συμπεραπατήματος και του διαμοιρα-
σμού των αισθημάτων.

Πρόκειται για εξορμήσεις απο-
κλειστικά για ενήλικες, κα-
θότι εκείνες με τους μαθη-
τές μου περιλαμβάνονται σε 
μεγάλο μέρος τους στο βι-
βλίο «Εκτός σχολικής αιθού-
σης» και μπορεί ο ενδιαφερό-
μενος να τις βρει στον ιστότοπο 
civisrethymnensisuniversalis.
blogspot.com/. Σε κάθε περί-
πτωση οι σημερινές και μερι-
κές από τις επόμενες «Αναδι-
φήσεις» ελπίζω να προσφέρουν 
στους αναγνώστες κάτι από τη 
χαρά που πήραμε οι συμμετέχο-
ντες. Αν μάλιστα παρακινηθούν 
να πραγματοποιήσουν κάποιες 
από αυτές, τόσο το καλύτερο. 
Οπωσδήποτε είμαι στη διάθε-
σή τους, τηλεφωνικά και διαδι-
κτυακά, για περισσότερες πλη-
ροφορίες και διευκρινίσεις. Για-
τί, όπως συμβαίνει κι αλλού, στις 
εκδρομές συχνά η επιτυχία κρί-
νεται στις λεπτομέρειες, όπως 
βέβαια και στη σύνθεση της 
ομάδας και στη διάθεση των με-
λών της.

Φαράγγι Ελεύθερνας. Για πρώτη φορά οργανώσαμε την εκδρομή αυτή το έτος 1985 με τη σύζυγό 
μου και συμπεριπατητές τους αείμνηστους Λεωνίδα Χατζηδάκη και Βαγγέλη Κιαγιαδάκη. Από τότε την 
επαναλάβαμε πολλές φορές, με τελευταίες το 2017 για σπηλαιολόγους και την περασμένη Κυριακή, ως 
μνημόσυνο για την αείμνηστη Erica Weber, που αγάπησε την Κρήτη περισσότερο κι απ’ την πατρίδα 
της. Η εκκίνηση γινόταν από τέσσερις εισόδους: Από τον Καλλέργο μέσω του ποταμού «Καρές», από 
την Αλφά μέσω της περιοχής «Μνήματα», από την Ελεύθερνα μέσω Αγίας Ελέσας και από την Αρχαία 
Ελεύθερνα (Πρινέ) μέσω Κατσιβέλου ή Πύργου. Η εξόρμηση περιλαμβάνει αλώβητο φυσικό περιβάλ-
λον και πάμπολλα μνημεία πολιτισμού.

Σημειώνω εν-
δεικτικά: Κα-
τ α ρ ρ ά κ τ η ς , 
τρία φαράγ-
για με συμ-
βολή στη Δι-
Χαλοπότα, αι-
ωνόβιες ελιές 
(ιδιαίτερα στην 
περιοχή Παπά 
Κ ό λ υ μ π ο ς ) , 
σπήλαια (14, 
τεχνητά και φυ-
σικά), λατομεία, 
νε κρ ο τα φ ε ί α 

λαξευτών τάφων, τείχη, τέσσερις ανασκαφικούς τομείς (Πυργί, Ορθή Πέ-
τρα, Κατσιβέλος και Νησί), νερόμυλοι και κατοικία μυλωνά, βραχοκλησιές 
(Άγιοι Αντώνιος, Νικόλαος, Καλή, Ελέσα, Κωνσταντίνος και Ελένη, Γεώργι-
ος), συστήματα διαχείρισης νερού, παλιότερα και πιο πρόσφατα.

Εξερευνήσεις στις 
Μαργαρίτες και στον 
Πίκρη. Ήταν οι πρώτες 
μη σχολικές εκδρομές 
που είχα οργανώσει, το 
1987, με φορέα το Κέ-
ντρο Νέων του οποί-
ου διατελούσα συντο-
νιστής. Ήταν στοχευμέ-
νες για τις ομάδες Κε-
ραμικής και Φωτογρα-
φίας, για παρακολούθη-
ση στις Μαργαρίτες της 
τέχνης του πηλού, που 
τότε ήταν ακόμα αρχέ-

γονη (μάλαμα με τα πόδια, καμίνια με ξύλα και λάστιχα αυτοκινήτων κ.ά.), και εξάσκηση 
της φωτογραφικής τεχνικής στα βενετσιάνικα του Πίκρη και ιδιαίτερα στο δύσκολα απο-
τυπούμενο στο φωτογραφικό χαρτί φως του θολωτού περάσματος της βίλλας Clodio, που 
δυστυχώς κατέρρευσε προ χρόνων.

Τυροκόμηση σε 
κούμο του οροπε-
δίου της Νίδας. Την 
εξόρμηση αυτή είχα-
με συνδιοργανώσει 
η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση (υπεύ-
θυνος ο γράφων) και 
το ΚΑΠΗ Ανωγείων 
(κοινωνικός λειτουρ-
γός ο Φανούρης 
Οικονομάκης) το 
έτος 1998. Ήταν μια 
εμπειρία άλλου επι-
πέδου, μέσα στα με-

γαλιθικά αυτά μνημεία, με τυροκόμους «παλαιάς κοπής», οι περισσότεροι από τους οποί-
ους δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας. Την είχαμε επίσης επαναλάβει πολλές φορές στο Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ενημέρωσης «Φάλκονας» με τον αείμνηστο Δημήτρη 
Μανταδάκη.

Στις ομορφιές 
του Πάνω Μυ-
λ ο π ο τ ά μ ο υ . 
Την εξόρμη-
ση εκείνη είχα-
με οργανώσει 
με την Περιβαλ-
λοντική Εκπαί-
δευση τον Σε-
πτέμβριο του 
1999 και περι-
λάμβανε επί-
σκεψη στις κλα-
σικές και βυζα-

ντινές αρχαιότητες της Αξού (ναός Αφροδίτης, νεκροταφείο λαξευτών τά-
φων, βυζαντινοί τοιχογραφημένοι ναοί), στα μουσεία των Ανωγείων (Πα-
λιό Ανωγειανό Σπίτι, Μουσεία Ξυλούρη και Γρυλιού) και νυχτερινή αστρο-
παρατήρηση στο Αστεροσκοπείο του Σκίνακα. Ηρωικός οδηγός μας, του 
πρώτου ουσιαστικά λεωφορείου που ανέβηκε στον Σκίνακα (και κατέβη-
κε με πυκνότατη ομίχλη), ήταν ο Νίκος Κανακάκης.

Μουσεία Ηρα-
κλείου. Η εκ-
δρομή αυτή 
πραγματοποι-
ήθηκε δύο φο-
ρές, το 1999 και 
το 2000 και περι-
λάμβανε επισκέ-
ψεις και αναλυ-
τικές ξεναγήσεις 
για εκπαιδευτι-
κούς στα Μου-
σεία Φυσικής 
Ιστορίας Ηρα-
κλείου και Παρα-
δοσιακής Κρη-
τικής Ζωής «Λυ-

χνοστάτης». Στη συνέχεια είχαμε επισκεφθεί στις Αρχάνες της Αρχαιολογική Συλλογή (με-
τέπειτα Αρχαιολογικό Μουσείο), στην οποία μας είχε ξεναγήσει ο αξέχαστος Γιάννης Σα-
κελλαράκης. και το εκεί Λαογραφικό Μουσείο. 

Επίσκεψη στο 
Μουσείο του Πό-
νου. Με το τμήμα 
Περιβαλλοντικής 
της Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης εί-
χαμε διοργανώσει 
δύο επισκέψεις-
ξεναγήσεις στη 
Σπιναλόγκα, το 
1999 και το 2000, 
πολύ δηλαδή πριν 
το νησί γίνει γνω-
στό και «έρθει 
στη μόδα». Στην 
πρώτη υπεύθυνος 
ήμουν ο ίδιος και 
στη δεύτερη η δα-

σκάλα Σταυρούλα Κουμεντακάκου. Στην εξόρμηση εκείνη δεν είχαμε καταφέρει να απο-
βιβαστούμε στο νησί λόγω θαλασσοταραχής και αναγκαστικά η ξενάγηση πραγματοποι-
ήθηκε απέναντι, στο χωριό Πλάκα, με φόντο τη Σπιναλόγκα,.

Αναζητώντας τα 
κρυμμένα στη 
φύση ίχνη των αν-
θρώπων στο Αρκα-
διώτικο φαράγγι. 
Το 1999 διασχίσαμε 
το Αρκαδιώτικο φα-
ράγγι τόσο με τους 
μαθητές τού Γιώργου 
Πολάκη από το Δη-
μοτικό Σχολείο Χαρ-
κίων όσο και με εκ-
παιδευτικούς και φί-
λους. Το επαναλά-
βαμε το 2005 με την 
Ορειβατική Ομά-

δα του Α’ ΚΑΠΗ (κοινωνική λειτουργός Αγάπη Μαμαλάκη) και με τους σπηλαιολόγους το 
2012. Στο φαράγγι εντοπίζεται μυλοτόπι (σειρά νερόμυλων, αρκαδιώτικων στην ιδιοκτη-
σία), ναΐσκοι, πηγές νερού, τεχνητά και φυσικά δάση, απολιθώματα κ.ά.

Αναζητώντας τον 
Κρητικό Λαβύριν-
θο. Και αυτή η εξόρ-
μηση είχε γίνει το 
1999, με υπεύθυνους 
τον Γιώργο Καλούδη 
και τον γράφοντα. 
Πραγματοποιήθηκε 
στο σπήλαιο Λαβύ-
ρινθος Καστελλίου 
Μεσαράς, σε συνερ-
γασία της Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευ-
σης με το Τμήμα Δυ-
τικής Κρήτης της Ελ-
ληνικής Σπηλαιολο-

γικής Εταιρείας. Συμμετείχαν πλην των σπηλαιολόγων και εκπαιδευτικών, ξεναγοί και αρ-
χαιολόγοι, μεταξύ των οποίων ο πανεπιστημιακός καθηγητής, επιγραφολόγος Γιάννης Τζι-
φόπουλος. Έκτοτε την εμψύχωσα τέσσερις φορές, με τελευταία τον Σεπτέμβριο του 2019.

Τα νοικοκερά-
τα του φτάζυ-
μου. Η εξόρμη-
ση εκείνη του 
έτους 1999 πε-
ριλάμβανε την 
πραγματοποί-
ηση εργαστη-
ρίου φτάζυ-
μου (αυτόζυ-
μου) ψωμιού 
στις Κουρούτες 
Αμαρίου, σε συ-

νεργασία με το Β’ Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (κοινωνική 
λειτουργός Κατερίνα Κατσιμάνη)  και την οικογένεια του Κώστα και της αεί-
μνηστης Μαρίας Καπελώνη. Περιλάμβανε επίσης παρακολούθηση εργασι-
ών στο παραδοσιακό χαρκιάδικο του Γιώργου Σαρρή με το τεράστιο φυσε-
ρό του, επίσκεψη στη μνημειακή ελιά του χωριού, στο σχολείο κ.ά. Η φιλο-
ξενία που μας είχε προσφερθεί ήταν περισσότερο από εξαιρετική.


