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«Φωτογραφίζοντας έναν εύθραυστο κόσμο:  

Πουλιά της Ελλάδας και της Κύπρου» 

 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και το Ίδρυμα Λεβέντη σάς προσκαλούν στα εγκαίνια 

της φωτογραφικής έκθεσης «Φωτογραφίζοντας έναν εύθραυστο κόσμο: Πουλιά της Ελλάδας και της 

Κύπρου». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, 

στις 10:00 το πρωί.  

Στα εγκαίνια της έκθεσης ο κύριος Αναστάσιος Παύλος Λεβέντη θα απευθύνει χαιρετισμό και 

θα μοιραστεί τη φωτογραφική του εμπειρία στο πεδίο. Την εκδήλωση θα προλογίσουν ο διευθυντής 

του Μουσείου και καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, κος Νίκος Πουλακάκης,  κος Δρ. Σταύρος 

Ξηρουχάκης, ΕΔΙΠ, Εργαστήριο Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και ο κος Προμπονάς, 

Δρ. Φυσικός, Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Οικολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

ΜΦΙΚ. 

Λίγα λόγια για την έκθεση από τον κο Λεβέντη: «Μπορεί ένας άνθρωπος που ασχολείται 

συστηματικά, όλη του τη ζωή, με την προστασία της άγριας ζωής να ξεκίνησε στα νιάτα του ως 

κυνηγός; Για τη γενιά μου –για εμάς που ζούσαμε στην Αφρική – το κυνήγι ήταν απλώς μια 

ασχολία. Κάτι που δεν το σκεφτόμασταν πολύ. Γρήγορα όμως, μέσα από αυτή την επαφή με τη 

φύση, αυτό που κέρδισε ήταν η αγάπη μου για την άγρια ζωή. Σιγά σιγά, στα διαλείμματα ανάμεσα 

στις επαγγελματικές και άλλες υποχρεώσεις, έβγαινα περισσότερο για περπάτημα στα δύσβατα 

εκείνα μέρη παρά για κυνήγι. Έκανα, λοιπόν, μια μεγάλη στροφή που τελικά έγινε στροφή ζωής· 

από το κυνήγι στην παρατήρηση της φύσης και αργότερα στη φωτογραφία. Σε ένα «κυνήγι» της 

τέλειας λήψης, της τέλειας εικόνας που αποτυπώνει τη μοναδικότητα της στιγμής. Ξεκίνησα από τη 

φωτογραφία τοπίων για να περάσω αργότερα στα άγρια θηλαστικά και, τέλος, στα πτηνά· στη 

φωτογραφία που αποτυπώνει ένα μοναδικό πλάσμα την ώρα που πετά, που εντοπίζει την τροφή του, 

που ταΐζει τα μικρά του ή που κάνει την πρώτη του πτήση από τη φωλιά!» 
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