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“Ζωγράφοι θρησκευτικών εικό-
νων (αγιογράφοι) και εικόνες
(αγιογραφίες) στον Νομό Χα-
νίων τον 20ό αιώνα” ήταν το
θέμα συνεδρίου το οποίο διορ-
γάνωσαν το Σαββατοκύριακο
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων,
η Ιστορική, Λαογραφική και
Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης
(ΙΛΑΕΚ) και η Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων.

Σ
την εισαγωγική της ομιλία με θέμα

“Η Βυζαντινή παράδοση και οι δυ-

τικές επιδράσεις στην Ορθόδοξη

θρησκευτική ζωγραφική στην Κρήτη κα-

θώς και επισκόπηση των αισθητικών

αναζητήσεων και προσανατολισμών των

αγιογράφων στο νομό Χανίων κατά τον

20ο αιώνα” η Αλεξάνδρα Κουρουτάκη Δρ.

Ιστορικός τέχνης και μέλος του Δ.Σ. της

ΙΛΑΕΚ επιχείρησε μια επισκόπηση του αι-

σθητικού χαρακτήρα της Ορθόδοξης θρη-

σκευτικής ζωγραφικής στην Κρήτη. 

Η ομιλία πλαισιώθηκε με διαφάνειες

όπου παρουσιάστηκαν φωτογραφίες έρ-

γων (φορητές εικόνες και τοιχογραφίες)

από επίσκεψη και έρευνα πεδίου.  Τα έργα

αυτά, αποτελούν όπως είπε, «θησαυρί-

σματα της τοπικής μας εκκλησίας, μαρ-

τυρίες της συλλογικής μας μνήμης και

δείγματα της υψηλής αισθητικής αντί-

ληψης των δημιουργών τους». 

Μιλώντας στα «Χ.ν.» κα Κουρουτάκη,

σημείωσε ότι « η Ιστορική Λαογραφική

και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης στο

πλαίσιο των δράσεων της για την προώ-

θηση της ιστορίας, της τέχνης και του πο-

λιτισμού της Κρήτης σε συνεργασία με την

περιφερειακή ενότητα Χανίων διοργά-

νωσαν ένα διήμερο γνωριμίας με τους

αγιογράφους και την αγιογραφία στα

Χανιά κατά τον 20οαιώνα που αποτελεί

μια σημαντική περίοδο για την εξέλιξη της

αγιογραφικής τέχνης». 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου έγιναν εν-

διαφέρουσες ομιλίες που κάλυψαν αρκε-

τούς σημαντικούς αγιογράφους των Χα-

νίων όπως οι: Αντώνιος Χατζηγεωργίου

Bεβελάκης,  Εμμανουήλ Tριπαλιτάκης, Ιω-

άννης Αλιγιζάκης, Iερέας Γεώργιος Καλ-

λιτεράκης, Ξενοφών Παπαγγελάκης, Εμ-

μανουήλ Παπαδάκης, Μιχαήλ Παπαδά-

κης, Μανώλης Θεοδωσάκης, Γεώργιος

Πολάκης, Στυλιανός Περράκης, Ιωσήφ Βο-

λουδάκης, Κώστας Ευθυμάκης, Κώστας

Μαραθάκης,  Ιωάννης Ανουσάκης, Γε-

ώργιος Παπαδημητράκης,  Στέλιος Καρ-

τάκης, Εμμανουήλ Τζιρτζιλάκης, Γιώργος

Κουνάλης, ο Τράικο ή Ευστάθιος Θεο-

δώρου  και Νίκος Γιαννακάκης.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν  οι δε-

σποτικές εικόνες που φιλοτέχνησε ο Φώ-

της Κόντογλου, στο Ι. Ν. Αγίας Μαρίας

Μαγδαληνής, στη Χαλέπα  Χανίων.  

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Πρεμιέρα για το Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Χανίων

Με προβολή μίας από τις ταινίες – σταθμός στον νεότερο διεθνή κινηματογρά-

φο: “το μετέωρο βήμα του πελαργού” ξεκινά το 6ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χα-

νίων την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χα-

νίων.

Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 3 Νοεμβρίου.

Την έναρξη του Φεστιβάλ και την προβολή θα τιμήσουν με την παρουσία τους

τρεις άνθρωποι οι οποίοι συνδέθηκαν με την Θόδωρο Αγγελόπουλο στην ζωή και

στην δημιουργία.

Η κ. Φοίβη Οικονομοπούλου-Αγγελοπούλου, σύντροφος στην ζωή και παραγω-

γός των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου, η κ. Ελένη Καραΐνδρου, συνθέτης

και ο  κ. Γιώργος Αρβανίτης, διευθυντής φωτογραφίας, σταθεροί συνεργάτες του

σκηνοθέτη.

Η είσοδος – στην προβολή - θα γίνει με  δωρεάν δελτίο εισόδου τα οποία το κοι-

νό μπορεί να προμηθευτεί – με σειρά προτεραιότητας – από την γραμματεία του

φεστιβάλ στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων σήμερα Δευτέρα και αύριοΤρί-

τη 11:00 – 13:00 και 18:00 – 20:00. Πληροφορίες στο 6970651153 (γραμ-

ματεία 6ου CFF).
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ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Γνωριμία με την αγιογραφία
στα Χανιά τον 20ο αιώνα

Ομιλητές του συνεδρίου, από αριστερά ο κ. Βασίλης Τζουράς, η κα Κωνσταντίνα Στεφανάκη, η κα Δέσποινα Πετρουγάκη, 

ο κ. Αντώνης Πετρουλάκης, η κα Αλεξάνδρα Κουρουτάκη και ο κ. Κώστας Μουτζούρης, πρόεδρος της ΙΛΑΕΚ.

Στιγμιότυπο από το συνέδριο.


