
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ

Γνωριμία με τον βοτανολόγο Ζακ Ζαφράν 

32 | Κοινωνία Χανιώτικα νέα | Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018

Μια ξεχωριστή συνέντευξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+»»
Μια ομάδα μαθητών από το Γυ-
μνάσιο Κολυμβαρίου επισκε-
φτήκαμε την Ορθόδοξο Ακαδη-
μία Κρήτης προκειμένου να πά-
ρουμε συνέντευξη από τον Γάλ-
λο Βοτανολόγο Ζακ Ζαφράν για
την ολοκλήρωση της εργασίας
μας που αφορά επαγγέλματα τα
οποία σχετίζονται με τα βότανα,
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus+ KA2
"Mission Possible Health 2017-
2019".

O
ι σπουδές του καθηγητή Ζακ Ζα-

φράν βασίζονται κυρίως στη Βιο-

λογία, όπως μας είπε. Το 1964,

έχοντας αποφοιτήσει από το πανεπιστή-

μιο της Αλγερίας, του ζητήθηκε από το πα-

νεπιστήμιο της  Μασσαλίας να κάνει τη

διδακτορική του διατριβή πάνω στα βό-

τανα της Κρήτης. Σκέφτηκε: «Γιατί όχι; Η

Κρήτη είναι ένα πανέμορφο μέρος!».

Αφοσιώθηκε, λοιπόν, στην έρευνα των

κρητικών βοτάνων. Από το 2004, ζει μό-

νιμα εδώ.

Ήταν η πρώτη φορά που πήραμε συνέ-

ντευξη από έναν επιστήμονα, οπότε είχαμε

προετοιμάσει μερικές πολύ ενδιαφέρου-

σες ερωτήσεις και σιγά σιγά, χωρίς να το

καταλάβουμε, μπήκαμε σε μια βαθύτερη

και πιο φιλική συζήτηση. 

Ρωτήσαμε τον καθηγητή Ζαφράν για την

πιο σημαντική δεξιότητα που πρέπει να

έχει ένας βοτανολόγος. «Να πηγαίνει στα

χωράφια.», απάντησε. «Το πιο δύσκολο

πράγμα είναι να δουλεύουμε στα βουνά

και να περπατάμε πολλά χιλιόμετρα για να

συλλέξουμε φυτά.», είπε. Ένα από τα προ-

βλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρ-

κεια της σταδιοδρομίας του ήταν όταν

πρωτοήλθε στην Κρήτη. «Η γλώσσα ήταν

ένα μεγάλο πρόβλημα. Επίσης έπρεπε να

βρω ένα μουλάρι για να μεταφέρω μια

σκηνή και φαγητό. Έμενα στο βουνό για

μία εβδομάδα και στη συνέχεια πήγαινα

στο χωριό για δύο ημέρες και μετά πάλι

πίσω. Αυτό γινόταν για τέσσερα χρόνια.»

- Γιατί θα έπρεπε να νοιαζόμαστε για

τα βότανα;

- Επειδή δεν μπορούμε να ζήσουμε χω-

ρίς αυτά, είναι το πιο σημαντικό απόθε-

μα οξυγόνου.

Επίσης, ζητήσαμε να μάθουμε τα πιο κοι-

νά και τα πιο σπάνια βότανα στην Κρή-

τη. Η μαλοτήρα, δηλαδή το κρητικό τσάι

του βουνού, είναι το πιο κοινό και το οποίο

ο καθηγητής Ζαφράν προτείνει να πίνουν

οι έφηβοι αντί για καφέ ή συνηθισμένο

τσάι. Όσο για τα πιο σπάνια, υπάρχουν αρ-

κετά, όπως η κρητική καμπανούλα. Είπε

ότι υπάρχουν κάποια είδη που έχουν κα-

ταγραφεί αλλά ο ίδιος δεν έχει δει ποτέ.

Γίνονται όλο και πιο σπάνια και υπάρχουν

μόνο στις κορυφές των βουνών που δεν

μπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι. 

Η αλλαγή του κλίματος είναι μια από τις

προκλήσεις που αντιμετωπίζει το επάγ-

γελμα του βοτανολόγου τον 21ο αιώνα,

σύμφωνα με τον κ. Ζακ Ζαφράν. Ο Περι-

βαλλοντολόγος Μηχανικός κ. Αντώνης Κα-

λογεράκης, υπεύθυνος του Ινστιτούτου Θε-

ολογίας & Οικολογίας της ΟΑΚ, ο οποίος

συντόνισε και την επίσκεψή μας, εξήγη-

σε περαιτέρω ότι η υπερβόσκηση, οι

πυρκαγιές και η ατμοσφαιρική ρύπανση

είναι οι σοβαρότερες απειλές για τα βότανα

σήμερα.

Μετά τη συνέντευξη μας δόθηκε η ευ-

καιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο

Κρητικών Βοτάνων, το οποίο ονομάζεται

επίσης Herbarium Jacques Zaffran καθώς

περιέχει βότανα που έχει συλλέξει ο κα-

θηγητής. Μεταξύ άλλων, τον ρωτήσαμε για

τις μεθόδους συντήρησης των αποξηρα-

μένων βοτάνων ηλικίας έως και 50 ετών.

«Κάθε δύο χρόνια τα βγάζουμε από τις βι-

τρίνες, τα βάζουμε στο ψυγείο για μια

εβδομάδα για να σκοτωθούν όλοι οι ζω-

ντανοί οργανισμοί και στη συνέχεια τα βά-

ζουμε πίσω στην έκθεση. »

Όσο για τα βότανα που αναφέρονται

στην Αγία Γραφή, όπως η αλόη, μας είπε

ότι είναι επίσης πολύ κοινά στην Κρήτη,

επειδή το κλίμα στο Ισραήλ είναι το ίδιο

με το μεσογειακό.

Αυτό που μας έκανε ιδιαίτερα περήφα-

νους ήταν η διαπίστωση ότι στην Κρήτη

υπάρχουν περισσότερα ενδημικά είδη

βοτάνων απ' ότι σε ολόκληρη τη Γαλλία.

Μπορείτε να το φανταστείτε; 

- Τώρα που είσαστε 83, τι είναι αυτό

που δεν μπορείτε να κάνετε και σας

στεναχωρεί;

-Το ότι δεν μπορώ πια να πηγαίνω στα

βουνά, αυτό με στεναχωρεί.

Το γεγονός ότι πήραμε πολλές γνώσεις

από έναν ειδικό δίνει μια πρόσθετη αξία

στο πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε

και καθιστά την αποστολή μας ... εφικτή!

Περισσότερα για το έργο Erasmus+ με

τίτλο "Mission Possible Health 2017-

2019" μπορείτε να δείτε στη σελίδα:

http://www.erasmusplus.zsnw.edu.pl/

Η ομάδα επίσκεψης:
Αναστασάκη Μαρένια

Αρχοντάκη Κατερίνα

Βρουχάκης Χάρης

Κορκίδη Αλεξία

Μελάκη Δέσποινα

Νικολακάκη Ευαγγελία

Νικοπούλου Ελένη

Ξανθουδάκη Aννα

Παπαδοκωνσταντάκη Ιωάννα

Πατεράκης Θοδωρής

Πιλλάτι Χριστίνα

Προβατινάκης Αντώνης

Σφακιανάκη Ελευθερία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ -

Εναρξη ομάδας γονέων με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας 
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ διοργανώνει από 5
Μαρτίου έως 30 Απριλίου 2018 ομάδα γονέων παιδιών έως 6 ετών. 
Η ομάδα (8 συναντήσεων) θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα 10:00 έως 11:30
στο Κέντρο Πρόληψης (οδός Μιχελιδάκη 17, 1ος όροφος). Συντονίστριες: Τερεζά-
κη Αλεξάνδρα, κοινωνιολόγος, Νυσταζάκη Ιωάννα, κοινωνική λειτουργός.
Πληροφορίες στο 2821028166 και 2821051214 και στην ιστοσελίδα
www.prolipsichania.gr  

•••

Πνευματική εσπερίδα  

To ηλεκτρονικό κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών και βιβλίων Κατάνυξις

(www.katanyxis.gr) διοργανώνει πνευματική εσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί αύ-

ριο Τρίτη και ώρα 5.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Μουρνιών.

Ομιλήτρια θα είναι η κυρία Ιωάννα Πετράκη, διαιτολόγος διατροφολόγος με θέμα

“Νηστεία. Αρμονία Σώματος και ψυχής”.

Από χορό Ιεροψαλτών θα ακούσουμε ύμνους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

•••

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Υπ' αριθ. 01/2018

Ανακοινώνεται, ότι η 5η Ταξιαρχία

Πεζικού προκηρύσσει Ανοιχτό Μει-

οδοτικό Διαγωνισμό προμήθειας

παγωτών για τις ανάγκες των Μο-

νάδων - Υπηρεσιών που εδρεύουν

στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ)

Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η

πλέον συμφέρουσα από οικονομι-

κή άποψη προσφορά η οποία προσ-

διορίζεται μόνο βάση του προσφε-

ρόμενου υψηλότερου ενιαίου πο-

σοστού επί τοις εκατό (%) έκπτω-

σης ανά Περιφερειακή Ενότητα και

η συνολική εκτιμώμενη αξία εβδο-

μήντα έξι χιλιάδων ευρώ (76.000,00

€) περίπου, χωρίς ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιη-

θεί με χρήση της πλατφόρμας του

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-

κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ-

ΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύ-

λης www.promitheus.qov.qr όπου

θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf)

μορφή το πλήρες σώμα της διακή-

ρυξης. Ως καταληκτική ημερομη-

νία υποβολής των προσφορών στο

σύστημα, ορίζεται η 26 Μαρ 2018

και ώρα 15:00.

Σχετικές πληροφορίες θα διατίθε-

νται από την 5η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙ-

ΚΟΥ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΣΤΕΦΑ-

ΝΑΚΗ», Βλητές Σούδας Χανίων,

τηλέφωνο: 28210-25256, καθημε-

ρινά 09:00 - 14:00 πλην Σαββάτου -

Κυριακής.


