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Το 2ο Φεστιβάλ Γρίφων στο Καστελλόριζο
ο 1ο Φεστιβάλ Γρίφων πραγμα-
τοποιήθηκε στο Καστελλόριζο τον
περασμένο Σεπτέμβριο με απρό-
σμενη επιτυχία. Υπήρξε ένα γε-
γονός εθνικής σημασίας, μια εθε-
λοντική πρωτοβουλία, μια διορ-

γάνωση υψηλού επιστημονικού επιπέδου και
κυρίως μια μεγάλη γιορτή επιστήμης και προ-
σφοράς νέας γνώσης στο κοινό του νησιού,
κάθε ηλικίας και γνωστικού επιπέδου. Πενήντα
και πλέον επιστήμονες/ερευνητές από πανε-
πιστήμια και ερευνητικούς φορείς της χώρας,
και γνωστοί καλλιτέχνες συμμερίστηκαν το
όνειρο του ιδρυτή του Μουσείου Γρίφων Με-
γίστης, Πανταζή Χούλη, που ενσαρκώθηκε
στην ιδέα της Ελένης Γραμματικοπούλου, γνω-
στής για τη μακρά εμπειρία της στον χώρο της
επικοινωνίας της Επιστήμης, και με ενθουσιασμό
πήραν μέρος στις 3ήμερες εκδηλώσεις του
1ου Φεστιβάλ Γρίφων Καστελλορίζου.

Μέσα από σειρά επιστημονικών εκδηλώ-
σεων, δράσεων και καλλιτεχνικών δρώμενων
με κύρια θεματική τους γρίφους το ΦΓ έδωσε
την ευκαιρία σε μαθητές από το νησί, αλλά
και από τη Ρόδο και στους ενήλικες ντόπιους
και επισκέπτες να δουν και να ακούσουν,
αλλά και να εκφραστούν, να κατανοήσουν,
να πειραματιστούν, να δημιουργήσουν, να
σκεφτούν και να βιώσουν την επιστήμη ως
μια συναρπαστική εμπειρία!

Το Καστελλόριζο έχει μακρά παράδοση
στους γρίφους και δεν είναι τυχαίο που από
το ακριτικό μας νησί κατάγονται οι δύο μονα-
δικοί Έλληνες γριφολόγοι, ο Πανταζής Χούλης
και ο Μιχάλης Τούλουζας, οι οποίοι αντιπρο-
σωπεύουν την Ελλάδα, ενεργά, στο Interna-
tional Puzzle Party, ενώ το Μουσείο Γρίφων
Μεγίστης (το μοναδικό στην Ελλάδα και από
τα λίγα παγκοσμίως), το οποίο λειτουργεί εδώ
και τρία χρόνια, έχει κηρυχθεί ως Ευρωπαϊκό
Κέντρο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Τέχνης
STARTS (Science+Technology+ARTS).

Παράλληλα, το Φεστιβάλ Γρίφων συνεχί-
στηκε με τη μορφή Εργαστηρίων Γρίφων που
διεξήχθησαν εβδομαδιαία κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς, όπου γονείς και παιδιά
αντάλλαξαν και μοιράστηκαν γνώση μέσω εκ-
παιδευτικών παιχνιδιών. Το όραμά μας είναι
να εμπνεύσουμε μικρούς και μεγάλους, να
τους εκθέσουμε σε ελκυστικές εφαρμογές και
μηχανισμούς, και να μετατρέψουμε το Κα-
στελλόριζο σε ένα παγκόσμιο κέντρο δημι-
ουργίας ποιοτικών και καινοτόμων γρίφων.

Το Φεστιβάλ Γρίφων έκλεισε με τη διαβε-
βαίωση, πως αυτό μπορεί και θα πρέπει να
γίνει ένας θεσμός, που θα φέρει το ακριτικό
νησί από την εσχατιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο κέντρο του διεθνούς επιστημονικού εν-
διαφέροντος, και πως το Καστελλόριζο μπορεί
πλέον να είναι υπερήφανο γιατί στο εξής θα
εξάγει πολιτισμό. Θέλοντας αυτή η ευχή που
διατυπώθηκε να γίνει πραγματικότητα και με
την πεποίθηση ότι η επικοινωνία της επιστήμης
-πέρα από τα στερεότυπα- είναι πάντα μέσα
στους στόχους μιας ευνομούμενης κοινωνίας,
αποφασίσαμε να επαναλάβουμε το ΦΓ Κα-
στελλορίζου στο νησί τον Σεπτέμβριο (22-
25/9) αλλά και να πάμε ένα ακόμη βήμα πε-
ραιτέρω: να «ταξιδέψουμε» το φεστιβάλ εκτός
νησιού με πρώτη στάση στην Πάτρα (Χώρος
Παλαιά Σφαγεία 21-23/10) και με επόμενη

στην Αθήνα (Καπνεργοστάσιο 16-18/12). Και
οι δύο αυτές εκδηλώσεις θα επικεντρώνονται
στο θέμα των Γρίφων.

Η οργάνωση πραγματοποιείται από την
ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ (Ένωση Ιδεών, Γρίφων, Μαθηματι-
κών), όπου το πλέον σημαντικό στοιχείο
δράσης της αποτελεί το Μουσείο Γρίφων Με-
γίστης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ν.
Αιγαίου και τον Δήμο Μεγίστης. Τα Υπουργεία
Ανάπτυξης/ Γενική Γραμματεία Έρευνας &
Καινοτομίας, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού &
Αθλητισμού, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
το έθεσαν υπό την αιγίδα τους.

Τέλος ….όπως το νέο λογότυπο του Φεστι-
βάλ Γρίφων παραπέμπει σε Ανεξήγητο Αντι-
κείμενο (πέρα των τριών διαστάσεων), έτσι
και το ίδιο το Φεστιβάλ Γρίφων είναι ένα
γεγονός ανεξήγητης επιτυχίας. ’Η μήπως μπορεί
να εξηγηθεί; Αυτό το αφήνουμε σε εσάς! Κα-
λωσορίστε ξανά(!) το Φεστιβάλ Γρίφων Κα-
στελλορίζου, όπου δεν επαναλαμβάνουμε
απλώς γεγονότα του παρελθόντος, αλλά γρά-
φουμε ιστορία πραγματοποιώντας εξαγωγή
παραδοσιακού, καινοτόμου, δημιουργικού πο-
λιτισμού από τους Καστελλοριζιούς στο Κα-
στελλόριζο, από το Καστελλόριζο στην υπόλοιπη
Ελλάδα, και από την Ελλάδα σε όλο τον κό-
σμο!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
το 1ο φεστιβάλ στο kastellorizofestival.gr

Στο www.youtube.com/channel/UC6xf
AL034OyJQbW7Sqj0FZg/videos μπορείτε να
δείτε τα video της περσινής διοργάνωσης.

Για το 2022, το νέο λογότυπο του Φεστιβάλ Γρίφων Καστελλορίζου (σχέδιο του
Πανταζή Χούλη) παραπέμπει σε ένα ανεξήγητο αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα,
κάθε γράμμα έχει χωριστεί σε δύο μέρη, ένα πάνω κι ένα κάτω, τα οποία φαίνονται
να έχουν τις ίδιες διαστάσεις στα σημεία επαφής της τομής τους. Ομως, οι σκιές και
οι γωνίες τους δημιουργούν την ψευδαίσθηση πως το πάνω μέρος έχει διαφορά 90
μοιρών από το κάτω μέρος. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται ένα αντικείμενο
που είναι αδύνατο να υπάρξει στον τρισδιάστατο κόσμο μας, και αποτελεί έναν
οπτικό γρίφο.
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