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Ήμουν κι εγώ εκεί, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής 
και Ενημέρωσης «Φάλκονας»!

Αναδιφώντας το χθες (223)

  ■ Του ΧΑΡΗ 
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ*

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

Διακόπτουμε τη δημοσίευ-
ση για την ξενάγηση που 
εμψυχώσαμε την περασμέ-
νη εβδομάδα, με θέμα την 
επίδραση των Μικρασια-
τών προσφύγων στη δια-
τροφή του Ρεθύμνου, για 
να ασχοληθούμε μ’ ένα 
θέμα ακόμα πιο επίκαιρο. 
Πρόκειται για την παρου-
σίαση στον Δημοτικό Κήπο 
την προσεχή Τετάρτη 20 
Ιουλίου του βιβλίου που κυ-
κλοφόρησα πρόσφατα με 
τον τίτλο «Ένας Φάλκονας 
δεν φέρνει την άνοιξη» και 
τον υπότιτλο «Κέντρο Πε-
ριβαλλοντικής Αγωγής και 
Ενημέρωσης «Φάλκονας». 

25 χρόνια από το φτερούγισμά του». Θα προσπαθήσω λοιπόν στις ση-
μερινές και στις επόμενες «Αναδιφήσεις» να δώσω αντιπροσωπευτικά 
αποσπάσματα από τα κεφάλαια της προϊστορίας και της ιστορίας της 
προσπάθειας εκείνης, που μετράει ήδη ένα τέταρτο του αιώνα!

Το δημοτικό της Κα-
ρωτής ήταν το σχο-
λείο από το οποίο ξε-
κίνησα τη διδασκαλι-
κή μου καριέρα και 
το αγάπησα περισσό-
τερο απ’ όλα, όπως εί-
ναι φυσικό. Δεν ξέρω 
πόσα γράμματα έμα-
θα στα 21 μαθητού-
δια μου όλων των τά-
ξεων κατά το εξάμη-
νο που υπηρέτησα 
εκεί, εγώ όμως, σαν 
πρωτόπειρος που 
ήμουν, έμαθα αρκε-
τά. Αγάπησα τα 21 

αυτά στερημένα παιδιά, όπως και τους γονείς τους, οι οποίοι ήταν μικρογεωργοί και μι-
κροκτηνοτρόφοι. Η βοήθεια που μπορούσαν να προσφέρουν στα παιδιά τους ήταν μη-
δαμινή, όμως ενδιαφέρονταν γι’ αυτά με τον τρόπο τους, στέλνοντάς τα ανελλιπώς στο 
σχολείο, καθαρά και περιποιημένα. Η διδασκαλική θητεία δίπλα τους έληξε πρόωρα, 
όταν ο ελληνικός στρατός με κάλεσε να τον υπηρετήσω. Έτσι η υπόσχεσή μου στα παι-
διά ότι θα διασχίζαμε μαζί το φαράγγι του γειτονικού Πετρέ δεν μπόρεσε να εκπληρωθεί.

Σε πολύ λίγα από τότε 
χρόνια το σχολείο 
έκλεισε και τα λιγοστά 
πια παιδιά μεταφέρο-
νταν με λεωφορείο σ’ 
εκείνο της γειτονικής 
Επισκοπής. Οπωσδή-
ποτε δεν αθέτησα την 
υπόσχεσή μου για διά-
σχιση του φαραγγιού. 
Το κάναμε το 1991, με 
τα περισσότερα από 
τα παιδιά και με τον 
γιο μου, ηλικίας 15 μη-

νών, στην πλάτη. Και δεν το μετάνιωσα, παρ’ όλες τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Οι παλιοί μου 
μαθητές ήταν δικαίως περήφανοι για την ομορφιά του τόπου τους! Όμως, προδιαγεγραμμέ-
νη, όπως παντού την εποχή εκείνη, ήταν η μοίρα του κλειστού διδακτηρίου, που είχε οικοδο-
μηθεί το έτος 1931,και του σχολικού κήπου, που εκτεινόταν σε δύο επίπεδα. Το κτήριο των πα-
λιότερων μαθητικών συσσιτίων είχε περιέλθει σε κακή κατάσταση, στο κυρίως κτήριο σημειω-
νόταν κάθε τόσο εισροή νερού από την κεραμοσκεπή και οι κήποι είχαν μετατραπεί σε χωματε-
ρή. Αναφέρομαι σε μια εποχή που η αποκομιδή των απορριμμάτων από τις δημοτικές υπηρεσί-
ες της υπαίθρου, φαινόταν ακόμα όνειρο μακρινό κι αυτά εκτοξεύονταν παντού, ιδιαιτέρως σε 
κοίτες ποταμών από τα υπεράνω τους γεφύρια.

Η κατάσταση αυτή με στενοχω-
ρούσε και μ’ έκανε να υπενθυμί-
ζω στους παλιούς μου μαθητές και 
στους χωριανούς στις συχνές μου 
επισκέψεις, ότι τα κτήρια είχαν ανε-
γερθεί με προσφορά ατομικής ερ-
γασίας από τους προπάτορές τους 
και ότι οι καρυδιές, οι λεμονιές και ο 
χαρακτηριστικός φοίνικας είχαν βα-
γιοκλαδιστεί κι από τους ίδιους. Εν 
τω μεταξύ η κοινωνική συνοχή του 
χωριού είχε διαρραγεί. Ένα φονικό 
ανάμεσα σε μέλη επιφανών οικο-
γενειών κινδύνευε να πάρει διαστά-
σεις βεντέτας. Η ατμόσφαιρα αυτή, 
σε συνδυασμό με την παρατηρη-
μένη στις κτηνοτροφικές κοινωνίες 
επιφυλακτικότητα, δεν ήταν επιβο-
ηθητική για οποιαδήποτε προσπά-
θεια, που όπως ο «Φάλκονας» αρ-
γότερα, προϋπέθετε την κοινωνική 
συνέγερση. 

Υπήρχε όμως ένας χωρια-
νός, προ ολίγου αφιχθείς 
από την Αθήνα, ο Κω-
στής Τζουγανάκης, με 
πλούσιες προσλαμβάνου-
σες παραστάσεις και ανοι-
χτό μυαλό, ο οποίος εκτε-
λούσε χρέη αντιδημάρχου 
στον εκεί δήμο Επισκοπής, 
που είχε προκύψει από 
την εθελοντική συνένωση 
των παλιών κοινοτήτων 
της κωμόπολης Επισκοπή 
με τα χωριά Καρωτή, Κού-
φη και Αρχοντική. Υπήρ-
χε επίσης ένας δήμαρχος, 

ο οποίος, παρ’ όλη την ηλικία του, έβλεπε μπροστά, ο Λεωνίδας Δαμανάκης, ο απο-
καλούμενος και «Γιατρός», εξαιτίας του επαγγέλματός του. Έτσι φτάσαμε αισίως στο 
έτος 1995. Θα πρέπει ν’ αναφερθεί εδώ ότι οκτώ χρόνια πριν, κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 1988, είχα οργανώσει στο Ρέθυμνο το Κέντρο Νέων. Εμψυχωτής του το 1995 ήταν 
ο τότε φοιτητής της Φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Κρήτης Θωμάς Κρεβε-
τζάκης, ο οποίος, απ’ ότι αποδείχτηκε με τη λειτουργία του Κέντρου, έβλεπε μακριά. 

Συνεργαστήκαμε λοιπόν, με την 
ιδέα και την όρεξη να οργανώ-
σουμε στο παλιό σχολείο του 
χωριού ένα παράρτημα του Κέ-
ντρου Νέων, το οποίο θα στήρι-
ζαν οι εμψυχωτές των εκπαιδευ-
τικών του προγραμμάτων. Παρ’ 
όλες τις καλές προθέσεις όλων 
των εμπλεκόμενων, η προσπά-
θεια δε στάθηκε δυνατόν να προ-
χωρήσει. Η τοπική νεολαία χαρα-
κτηριζόταν από άλλες προτεραι-
ότητες και αξίες, ενώ η νοοτρο-

πία των επιδοτήσεων των ποιμνίων και η κουλτούρα του αλκοόλ που είχε αναπτυ-
χθεί, καθιστούσαν το εγχείρημα αδύνατο. Οπωσδήποτε, η ιδέα επαναχρησιμοποί-
ησης του σχολικού κελύφους για κάποιου τύπου πολιτιστική - εκπαιδευτική χρήση 
παρέμενε, σε μια περίοδο μάλιστα που τόσο εγώ όσο κι ο συνταξιούχος δάσκαλος 
και νομαρχιακός σύμβουλος Αντώνης Δαφέρμος αρθρογραφούσαμε για το μέλλον 
των κλειστών διδακτηρίων. Ο Α. Δαφέρμος ήταν από τους πρώτους Ρεθεμνιώτες που 
κατανόησαν το εγχείρημα του «Φάλκονα» και εισηγήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβού-
λιο την ενίσχυσή του. Το μικρό ποσόν των 3.000€ (τότε 720.000 δρχ.) που εγκρίθηκε 
αποτέλεσε την κρίσιμη μάζα για τη συνέχεια.

Η επόμενη ενέργειά ήταν να υπο-
βάλλω στις 27 Μαΐου 1996 πρότα-
ση συνδιοργάνωσης του Περιβαλ-
λοντικού Κέντρου στον υπεύθυνο 
Περιβαλλοντικής της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Ρεθύμνου. Η 
έγγραφη αυτή πρόταση δεν απα-
ντήθηκε ποτέ, αφού εκείνος είχε άλ-
λες προτεραιότητες, προσπαθώντας 
ν’ αποκτήσει ατομικά εφόδια, μετα-
πτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα 
στη συνέχεια, από τη θέση που είχε 
καταλάβει και από την οποία είχε 
εκτοπίσει μια εξαίρετη προκάτοχο. 
Αντί λοιπόν να συμμετάσχει, προτί-
μησε να κηρύξει πόλεμο στην προ-
σπάθεια που μόλις ξεκινούσε. Να 
σημειωθεί ότι ο ίδιος άνθρωπος ανέ-

λαβε μερικά χρόνια αργότερα υπεύθυνος σε Περιβαλλοντικό Κέντρο του 
υπουργείου Παιδείας σε γειτονικό νομό και ότι μετά την αποχώρησή του 
από το Ρέθυμνο είχε διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση, με άδηλα απο-
τελέσματα... 

Συμμέτοχοι στην υλοποίηση 
της ιδέας δεν στάθηκαν επί-
σης εκείνοι που όφειλαν εξαι-
τίας της θέσης που κατείχαν, 
δηλαδή ο τότε γενικός γραμ-
ματέας Δασών αλλά και ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος, 
που είχαν διατελέσει διαδο-
χικά τοπικοί βουλευτές. Αντί-
θετα μ’ αυτούς, ως εθελοντές 
στάθηκαν δίπλα στην προ-
σπάθεια δυόμιση εκατοντά-
δες ενεργών πολιτών, οι οποί-
οι αναφέρονται στο βιβλίο 
που κυκλοφορεί. Δεν ήταν 
όλοι εκπαιδευτικοί, ήταν και 
αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, 

βιοκαλλιεργητές, απλοί γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, γεωπόνοι, ιστορικοί τέχνης, 
κομπιουτεράδες, καλλιτέχνες, μουσειοπαιδαγωγοί, δικηγόροι, δασικοί υπάλληλοι και δασο-
φύλακες, χημικοί, γιατροί, πανεπιστημιακοί καθηγητές, κηροπλάστες, οικολόγοι, σπηλαιο-
λόγοι, καταστηματάρχες, ιερείς, κοινωνικοί λειτουργοί, ιδιοκτήτες παιδικών σταθμών, μέλη 
ΚΑΠΗ, πρόεδροι και μέλη πολιτιστικών συλλόγων, δημοσιογράφοι κ.ά.

Ομολογώ ότι μέχρι το 1980 η ευαισθητο-
ποίησή μου για την υπόθεση της υποβάθ-
μισης και ρύπανσης του περιβάλλοντος 
ήταν στοιχειώδης. Περιοριζόταν στην αρ-
θρογραφία περισσότερο και λιγότερο στην 
πρακτική. Μια τυχαία επίσκεψή μου το κα-
λοκαίρι του έτους εκείνου σ’ ένα ισπανικό 
περιβαλλοντικό κέντρο στα Πυρηναία μου 
είχε προσφέρει ιδέες και μου άνοιξε νέους 
ορίζοντες. Ήταν καλοκαίρι και φιλοξενού-
νταν εκεί ομάδες Ισπανών τρίτης ηλικίας, 
ενώ τις άλλες εποχές παρείχε περιβαλλο-
ντική αγωγή σε μαθητές όλων των ηλικιών, 

από τη νηπιακή μέχρι τη φοιτητική. Το 1996 λοιπόν, ως υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης που είχα οριστεί, μπορούσα να υλοποιήσω μερικά απ’ όσα είχε δει εκεί. Πρώ-
τη μου ενέργεια ήταν να ενημερώσω σχετικά τον τότε προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Γιάννη Φωτάκη. Απ’ ότι αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος, ήταν ένας φω-
τισμένος άνθρωπος, που δεν είχε παρωπίδες, όπως συμβαίνει συνήθως μ’ όσους επιλέ-
γονται για τέτοιου είδους θέσεις. Έτσι, δέχτηκα και απ’ αυτόν την αναγκαία ενθάρρυνση, 
σε μια εποχή μάλιστα που η περιβαλλοντική εκπαίδευση αντιμετωπιζόταν αδιάφορα έως 
εχθρικά από τα στελέχη της εκπαίδευσης, ως εισάγουσα καινά δαιμόνια αλλά και επειδή 
αντιστρατευόταν τη γενικευμένη ατμόσφαιρα της ήσσονος προσπάθειας. 

Για τη στέγαση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν οι 
εγκαταστάσεις του κλειστού σχολείου της Καρωτής. Μεγάλο μέρος των εργασιών 
πραγματοποιήθηκε με προσφερθείσα προσωπική εργασία. Έτσι, με πολλή προσω-
πική εργασία πολλών, κατέστη δυνατή μέσα στο 1996 η λειτουργία του Κέντρου. 
Η κατάσταση μεταβλήθηκε προς το καλύτερο όταν ζήτησα άδεια από τους απο-
γόνους σημαντικών στελεχών της κρητικής οικολογίας να χρησιμοποιήσω τα ονό-
ματά τους για συμβολική ονοματοδοσία των εγκαταστάσεων. Έτσι, η αίθουσα πα-
ρουσιάσεων πήρε το όνομα του πρόδρομου μελετητή της κρητικής φύσης Ελευ-
θέριου Πλατάκη, εκείνη της Βιβλιοθήκης του οικολόγου Βασίλη Τσάκωνα, το αμ-
φιθέατρο το όνομα της βιοκαλλιεργήτριας Petra Pascoe, το Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων το όνομα του αδικοχαμένου νεαρού σπηλαιολό-
γου Σάββα Βαρδάκη και η αίθουσα δραστηριοποίησης - κέντρο τεκμηρίωσης εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων το όνομα της επίσης αδικοχαμένης Jill Barrett. Η Jill, 
όντας απόφοιτος βιολογίας, είχε αφήσει στον τόπο μας τη ζωή της, όταν, ως εθελό-
ντρια στον σύλλογο Προστασίας Θαλάσσιας Χελώνας ένα ξημέρωμα, πηγαίνοντας 
με το ποδήλατο για καταμέτρηση των φωλιών σε παραλία των Χανίων, έχασε τη 
ζωή της κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου ενός μεθυσμένου συμπατριώτη μας.

Οι γονείς της άτυχης κοπέλας θεώρησαν εξόχως τιμητική την 
πρόταση κι έφτασαν σε σύντομο χρόνο στην Ελλάδα για να δι-
απιστώσουν περί τίνος επρόκειτο. Παρότι ήταν καλοκαίρι, επο-
χή αργίας του Κέντρου, τους υποδεχτήκαμε στην Καρωτή, προ-
σφέροντάς τους μια αντάξια του ονόματος της Κρήτης φιλο-
ξενία. Το αποτέλεσμα ήταν να ενισχύσουν τις εργασίες πλακό-
στρωσης του αύλειου χώρου, κατασκευής του αμφιθεάτρου, 
επισκευής της αίθουσας δραστηριοτήτων, και εξοπλισμού, με 
συνολικά 5.000.000 δραχμές, σημερινά δηλαδή σχεδόν 15.000 
ευρώ. Η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν το επόμενο καλοκαίρι 
επιστρέφοντας αντίκρισαν τελειωμένο τον «Φάλκονα» και μά-
λιστα με περισσότερες κατασκευές και εξοπλισμό από εκείνον 
που τους είχαμε υποσχεθεί. Η συγκίνησή τους ήταν ακόμα με-
γαλύτερη όταν στάθηκαν μπροστά σε μια αναμνηστική για την 
προσφορά της κόρης τους πλάκα, την οποία είχε λαξεύσει ο 
Γιώργος Ξενικάκης του Κέντρου Νέων και η οποία είχε τη μορ-
φή αρχαιοελληνικού επιτύμβιου ανάγλυφου. 

Εν τω μεταξύ ο κήπος, πέραν των καρυδιών, μου-
ριών, εσπεριδοειδών και του φοίνικα που τον στόλι-
ζαν, απέκτησε και δύο αειθαλείς πλατάνους, καθώς 
και τυπικά δέντρα και θάμνους της κρητικής φύσης 
(κυπαρίσσι, αριά κ.λπ.). Απέκτησε επίσης μια λαξευ-
τή σε πέτρα κρήνη, προσφορά του Μανόλη Μα-
νωλάκη, κι ένα υπαίθριο πέτρινο αμφιθέατρο, το 
οποίο στη συνέχεια αντικατέστησε σε πολλές περι-
πτώσεις την αίθουσα. Οι υπεραγορές «Μαμαλάκης» 
(τότε «Ψηλορείτης») προσέφεραν ένα φωτοβολταϊ-
κό πάνελ, το οποίο κατά μεγάλο μέρος εξυπηρέτησε 
τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η θέρμανση πραγματοποιού-
νταν με ξυλόσομπα, τη βιομάζα για τη λειτουργία 
της οποίας προσέφεραν οι χωριανοί. Καλό είναι βέ-

βαια να γνωρίζουμε ότι, αντίθετα με ό,τι συνήθως συμβαίνει στα σχολεία, η απογευματινή και βραδινή λειτουργία 
του «Φάλκονα» ήταν παραπάνω από συνηθισμένες, με εκδηλώσεις, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια, φτάνοντας ακό-
μα και σε κατασκηνώσεις, κατά τις οποίες τους χειμερινούς μήνες το κεντρικό κτήριο φιλοξενούσε στο εσωτερικό του 
τους κατασκηνωτές σε υπνόσακους (φωτογραφία). Το καλοκαίρι αυτό γινόταν σε αντίσκηνα, κάτω από τις καρυδιές.

Μια καθυστερημένη γιορτή κατά ένα τέταρτο του αιώνα!

Η λειτουργία του «Φάλκονα», όπως θα δούμε και την 
επόμενη εβδομάδα, ήταν μια γιορτή. Όπως γιορτή 
θα είναι και η βιβλιοπαρουσίασή του την επόμενη 
εβδομάδα, την Τετάρτη 20 Ιουλίου στις 8.30 μ.μ. 
στον Δημοτικό Κήπο, την οποία θα κάνει η ανα-
πληρώτρια καθηγήτρια του πανεπιστημίου Κρήτης 
Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη. Ελάτε μαζί μας να μοιρα-
στούμε τις μνήμες μας και να τιμήσουμε δύο στυλο-
βάτες της προσπάθειας, τον Κώστα Τζουγανάκη, 
για την προσφορά τη δική του, τον γονιών του και 
των Καρωθιανών, και τον Κώστα Καπελώνη του Β΄ 
ΚΑΠΗ, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εμψύ-
χωσε σ’ αυτόν, στην προσπάθεια εισαγωγής από τον 
«Φάλκονα» της διαγενεακής μάθησης.


