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Οι επιπολής μυκητιάσεις του δέρματος και η εργαστηριακή τους διάγνωση αποτελούν 
το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου της Ε. Μιχαήλογλου - Φραγκούλη, Διευθύντριας 

του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου «Α. Συγγρός».
Το σύγγραμμα πραγματεύεται την κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση των επιπολής 

μυκητιάσεων του δέρματος και αναπτύσσονται διεξοδικά οι εργαστηριακές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται ώστε να παρέχονται έγκαιρα στον ιατρό ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα. 
Αρχικά παρέχονται γενικές πληροφορίες για τους μύκητες και τα γενικά χαρακτηριστικά τους 
και ακολουθεί η περιγραφή της κλινικής εικόνας των επιπολής μυκητιάσεων. Στη συνέχεια 
αναλύεται η ακριβής και εργαστηριακή μεθοδολογία για τη συλλογή του κλινικού δείγματος, 
την άμεση μικροσκόπηση, την καλλιέργεια, την απομόνωση και την ταυτοποίηση των μυκήτων. 
Περιλαμβάνεται επίσης γλωσσάριο των συνήθων μυκητολογικών όρων ενώ είναι εμπλουτισμένο 
με πληθώρα φωτογραφιών, πινάκων και σχηματικών απεικονίσεων. Aποτελεί κατάθεση της 
μακροχρόνιας εμπειρίας της συγγραφέως στον τομέα της Ιατρικής Μυκητολογίας και των 
επιπολής μυκητιάσεων. Είναι γραμμένο με αναλυτικό τρόπο και συνιστά πολύτιμο εγχειρίδιο 
για τους Ιατρούς Βιοπαθολόγους – Μικροβιολόγους, Δερματολόγους, Λοιμωξιολόγους αλλά 
και για Ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Ο Χάρης Κανδηλώρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Είναι 
γιατρός Ενδοκρινολόγος, τ. Επιμελητής του Παν/μίου του 

Νανσύ και τώρα ιδιωτεύει στο Κορωπί. Από το 1980 γράφει 
παραμύθια για μεγάλους, ποιήματα, διηγήματα και, τώρα 
τελευταία, θεατρικούς διαλόγους. Το βιβλίο «Το πέρασμα, τρία 
μονόπρακτα» από τη σειρά Ελληνικό θέατρο των εκδόσεων 
«Δωδώνη» είναι το πρώτο έργο του που εκδίδεται. 

Στο πρώτο μονόπρακτο, που έχει τίτλο «Δέκα λεπτά» περι-
γράφεται ο φόβος του ανύπαρκτου κινδύνου, στο δεύτερο με 
τίτλο «Ήθελα κάτι να σου πω», ο τρόμος του επικείμενου θα-
νάτου και στο τρίτο με τίτλο «Θυμάσαι το ποτάμι» μια συζή-
τηση στον Άδη. Όπως μαρτυρά και ο τίτλος πρόκειται για τρία 
θεατρικά μονόπρακτα, τα οποία πραγματεύονται την δυσκο-
λότερη στιγμή του ανθρώπου, που είναι η μετάβαση από τη 
γήινη διάσταση σε μια άλλη ... Αυτό γίνεται με μικρές δόσεις 
χιούμορ, κάτι που κάνει τα έργα ευανάγνωστα.

Ο φόβος του θανάτου, ο θάνατος κατά πρόσωπο, η διαχεί-
ριση του «μετά», θέματα επίκαιρα ανά τους αιώνες. Προσφιλές 
πεδίο αναζήτησης κι αντιπαράθεσης φιλοσόφων, θεολόγων, επι-
στημόνων, κι όμως ανοικτό και στον κάθε άνθρωπο, ακόμη κι 
αν θα τολμήσει να αντικρίσει τα ερωτήματα λίγο πριν το τέλος.  
Τα κείμενα αυτά αφορούν αυτούς τους ανθρώπους «της τελευ-

ταίας στιγμής», που ξορκίζουν το 
φόβο του τέλους με τη σκέψη - 
μια λέξη - μια κίνηση. Όλα λίγο 
πριν «το πέρασμα».

Σύμφωνα με την βιβλιοκριτι-
κή του δημοσιογράφου Φοίβου 
Καρζή «Ο Χάρης Κανδηλώρος επι-
λέγει να ξεκινήσει από τις πιο δύ-
σκολες τεχνικές, κάτι που μας κά-
νει να υποθέσουμε πως ίσως αυτή 
να μην είναι η πρώτη δοκιμή, αλλά 
–όπως συμβαίνει στον ήρωά του- 
να υπάρχουν και άλλα παρόμοια 
γραπτά στα συρτάρια του που 
δεν είδαν ποτέ το δρόμο προς τη 
«ζωή» ενός θεατρικού έργου, που είναι η δημοσιότητα. Λέω δύ-
σκολη και απαιτητική τεχνική γιατί από τον Προμηθέα Δεσμώτη, 
μέχρι το Μπέκετ, η απάρνηση της σκηνής δημιουργεί συνθήκες 
άκρας δραματικότητας αλλά και έχει εξαιρετικές απαιτήσεις τόσο 
συγγραφικές όσο και ερμηνευτικές».

Ένα όμορφο μικρό βιβλίο από τις εκδόσεις «ΔΩΔΩΝΗ» με 
καλαίσθητο εξώφυλλο της ζωγράφου Κάτιας Βαρδουλάκη.
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