AF Games
Επιτραπέζια Παιχνίδια

ΙΔΡΥΤΗΣ
Ο ιδρυτής της ΑF Αριστογείτων Φραντζεσκάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε
στην ευρύτερη περιοχή Λυκαβηττού-Κολωνακίου-Εξαρχείων.
Έχοντας από μικρός μεγάλη αγάπη για τη φύση, την ιστορία, το περιβάλλον,
τους ανθρώπους και λαχταρώντας την πατρίδα των γονιών του (Χανιώτες
αμφότεροι), επέλεξε για αντικείμενο σπουδών του την αρχαιολογία, σε ένα από τα τότε- ξακουστά ιδρύματα παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με έδρα το
Ρέθυμνο.
Οι επιρροές του από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά ρεύματα, τα οποία αναζητούν
τρόπους σύνδεσης της εκπαίδευσης με το παιχνίδι, η μεγάλη του αγάπη για τα παιδιά
και τα παιχνίδια, η βαθειά του πίστη στον ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο ειδικά
των επιτραπέζιων παιχνιδιών και προπάντων η θέλησή του να μείνει ο ίδιος παιδί για
πάντα τον οδήγησαν το 2005 στην ανατροπή!
Με εφόδιο ένα αξιόλογο αρχαιολογικό βιογραφικό, πήρε την απόφαση να
ιδρύσει την AF, μια εταιρεία για επιτραπέζια παιχνίδια, πάνω απ' όλα πρωτότυπα,
ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ως αρχαιολόγος ο Φραντζεσκάκης εργάστηκε για 8 συνεχόμενες ανασκαφικές
περιόδους στην ανασκαφή της αρχαίας Ελεύθερνας, στους τομείς Ι και ΙΙΙ, υπό την
εποπτεία των καθηγητών κ. Πέτρου Θέμελη και κ. Νικολάου Σταμπολίδη και πάντα
με την ιδιότητα του τομεάρχη. Στους τομείς αυτούς κυριαρχούν το γεωμετρικό
νεκροταφείο, η -ακριβώς χρονολογούμενη- Παλαιοχριστιανική Βασιλική, η
εκτεταμένη Ελληνιστική-Ρωμαϊκή πόλη με τα αναλημματικά οικοδομικά τετράγωνα
και τους εξαιρετικούς δρόμους, οι εντυπωσιακές λαξευμένες στο βράχο στέρνες
(τομέας ΙΙ-κ. Καλπαξή), ενώ οι χώροι έχουν δώσει εξαίρετα ευρήματα
(ελαφαντοστέινα κ.α) που φυλάσσονται στο Μουσείο Ρεθύμνου.
Το ίδιο χρονικό διάστημα απετέλεσε -και αποτελεί- μέλος της ομάδας Κάτω
Ζάκρου, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Λευτέρη Πλάτων, με στόχο την
καταγραφή και δημοσίευση του ακατάγραφου υλικού του μινωικού ανακτόρου της
Κάτω Ζάκρου. Τα πρόσφατα συμπεράσματα από τη μελέτη του υλικού αυτού
φαίνεται να αλλάζουν το «γίγνεσθαι» ολόκληρης της Μεσογειακή λεκάνης και έχουν
προκαλέσει οργασμό επιστημονικών συζητήσεων.
Επιπλέον έχει συμμετάσχει σε επιτόπιες ασκήσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης :
i) στη Συρία-Ιορδανία, υπό τη συνοδεία των καθηγητών κ. Σταμπολίδη και κ. Κάντα,
ii) στην Πελοπόννησο, υπό τη συνοδεία των καθηγητών κ. Γκράτζιου, κ. Φαράκλα
και κ. Καλπαξή,
iii) στην Αρχαία Μεσσήνη υπό τη συνοδεία του καθηγητή κ. Πέτρου Θέμελη,
iv) στην Αίγυπτο, υπό τη συνοδεία του καθηγητή κ. Σταμπολίδη
Εσχάτως είχε την τιμή να συμμετάσχει στη μοναδική ελληνική αρχαιολογική
αποστολή στην Ιορδανία (Tell Kafrein), ως τομεάρχης, υπό την εποπτεία των
καθηγητών κ. Αθανάσιου Παπαδόπουλου και κ. Λίτσας Κοντορλή, παρουσία των
αρχαιολόγων κ. Βασίλειου Χρυσικόπουλου (Έλληνα Αιγυπτιολόγου-αρχαιολόγου), κ.
Εύης Παπαδοπούλου και άλλων επιστημόνων.

