Επανεκδίδεται «Το Μαλεβίζι» 20 χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του

Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017
Σε μια σημαντική πρωτοβουλία παιδείας και πολιτισμού με αποδέκτη τους κατοίκους του
Μαλεβιζίου και το πλήθος των επισκεπτών της προέβη ο Δήμος Μαλεβιζίου, επανεκδίδοντ
ας
το κλασσικό
πλέον έργο για την ιστορία και τον πολιτισμό της τ. Επαρχίας Μαλεβιζίου,
«Το ΜΑΛΕΒΙΖΙ»
, 20 ολόκληρα χρόνια από την αρχική έκδοση του.
Ο εν λόγω συλλογικός τόμος, που φέρει τον πλήρη τίτλο «Το Μαλεβίζι, από τα
προϊστορικά χρόνια έως σήμερα»
είχε εκδοθεί το 1998, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Μαλεβιζίου (ΟΡ.Α.ΜΑ), με βασικούς
συντελεστές τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού κ. Σταύρο Χαλκιαδάκη και τον τότε
Αντινομάρχη κ. Ηρακλή Πυργιανάκη. Είχε δε εξαντληθεί σε σύντομο χρόνο μετά την έκδοσή
του. Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, ο τόμος περιλαμβάνει θεματικά κείμενα για την
ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής, από την προϊστορική εποχή έως τις μέρες μας. Για
τη συγγραφή του
συμμετείχαν 12 από τους κορυφαίους ειδικούς ερευνητές
της ιστορίας και του πολιτισμού της Κρήτης, και την επιμέλεια της τελικής έκδοσης είχε ο
δημοσιογράφος και συγγραφέας κ. Νίκος Ψιλάκης. Οι συγγραφείς των κειμένων και οι
τίτλοι των σχετικών άρθρων τους, σύμφωνα με τη διάρθρωση των περιεχομένων του
Τόμου, είναι:

Χαράλαμπος Φασουλάς, Καλούστ Παραγκαμιάν, Μωυσής Μυλωνάς: Το φυσικό
περιβάλλον του Μαλεβιζίου.

Μαρίνα Βελεγράκη: Το Μαλεβίζι στην αρχαιότητα.

Στυλιανός Αλεξίου: α) Η πραγματική θέση των κρητικών πόλεων Απολλωνία - Πάνορμος
και β) Μαλβαζία: Το Μαλεβιζιώτικο κρασί.

Θεοχάρης Δετοράκης: Η Ακολουθία του Αγίου Μύρωνος, Ποίημα του Γερασίμου του
Καλογνώμονος.

Κατερίνα Μυλοποταμιτάκη: Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία της Επαρχίας
Μαλεβιζίου.
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Νίκος Ψιλάκης: Τα μοναστήρια της Επαρχίας Μαλεβιζίου.

Μαρία Γ. Πατραμάνη: Το Μαλεβίζι στη Βενετοκρατία.

Κωστής Μαστρογιαννάκης: Το Μαλεβίζι κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Μανόλης Ε. Δετοράκης: α) Γιατροί Αγωνιστές στην επαρχία Μαλεβιζίου τον ΙΘ΄αιώνα και
β) Εν τοις σπηλαίοις του Μαλεβιζίου την 25 Ιανουαρίου 1867.

Αντώνης Σανουδάκης: Το Μαλεβίζι στον 20 αιώνα.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το θετικό
αποτέλεσμα και αφού ευχαρίστησε όλους τους εμπλεκόμενους, τόνισε: «Η σπουδαία
συλλογική εργασία που εξέδωσε το 1998 ο τότε Οργανισμός Ανάπτυξης Μαλεβιζίου
ΟΡ.Α.ΜΑ., με τους επιφανείς συντελεστές της έκδοσης και τους έγκριτους συγγραφείς των
κειμένων, τα 20 χρόνια που ακολούθησαν δεν έχασε τίποτα από την εγκυρότητά της και
παραμένει έως σήμερα ένα κλασσικό επιστημονικό έργο για το περιβάλλον, την ιστορία,
τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του τόπου μας. Με την επανέκδοσή του, η οποία γίνεται
από ίδιους πόρους του Δήμου μας, είμαστε βέβαιοι ότι το «Μαλεβίζι» θα συνεχίσει, για
πολλά ακόμη χρόνια να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ερευνητές, τους μαθητές, αλλά
και τους κατοίκους και επισκέπτες του τόπου μας».
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