
 

 

Διαλέξεις για την τοπική ιστορία 

στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης 

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων που συνοδεύουν την περιοδική έκθεση Η Κρήτη από τον 19ο στον 20ό 

αιώνα. Οικονομία και κοινωνία στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών 

διοργανώνει στο Μουσείο, κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο έναν κύκλο ομιλιών για ζητήματα που άπτονται 

της νεώτερης τοπικής ιστορίας. Τα θέματα των ομιλιών σχετίζονται άμεσα με τις βασικές ενότητες της έκθεσης –

κοινωνία, οικονομία, πολιτική και πνευματική δραστηριότητα–, και συχνά εκτείνονται εκτός των ορίων του 

κρητικού πελάγους, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Πιο συγκεκριμένα, το 

πρόγραμμα έχει ως εξής: 

Η ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 

Ημερομηνία Όνομα Ομιλητή Τίτλος 

Τετάρτη 

19 Μαρτίου 

ώρα 19.00΄ 

Ντενίζ Αλεβίζου, Ιστορικός τέχνης 
Το αίτημα της Ένωσης στην εκκλησιαστική 

ζωγραφική του 19ου αιώνα 

Τετάρτη 

9 Απριλίου 

ώρα 19.00΄ 

Γιώργος Νικολακάκης, καθηγητής 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Τμήμα 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Κρήτη 1900: αστικοί και κοινωνικοί 

μετασχηματισμοί 

Αντώνης Αναστασόπουλος, επίκουρος 

καθηγητής οθωμανικής ιστορίας στο 

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

«Είναι του Θεού προσταγή, όποιος έρχεται 

στον κόσμο τούτο, να φεύγει κιόλας»: 

μουσουλμανικές επιτύμβιες στήλες της 

ύστερης οθωμανικής Κρήτης 

Τετάρτη 

23 Απριλίου 

ώρα 19.00΄ 

Αλκιβιάδης Πρέπης, αναπληρωτής 

καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης 

Η χρήση των ιστορικών μνημείων στη 

διαδικασία συγκρότησης των εθνικών 

ταυτοτήτων στα Βαλκάνια (19ος-20ός αιώνας) 

Σάββατο 

26 Απριλίου 

ώρα 11.00΄ 

Μάνος Περάκης, Δρ. Ιστορίας 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

Η δυναμική της προσαρμογής της κρητικής 

κοινωνίας στο μεταβαλλόμενο οικονομικο-

πολιτικό πλαίσιο (1878-1940) 

Γιάννης Κοκκινάκης, επίκουρος 

καθηγητής Νεότερης Ιστορίας στο Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης 

Νομισματικός κανόνας, οικονομική ανάπτυξη 

και κοινωνική αλλαγή: Η εμπειρία της 

Αυτόνομης Κρήτης και άλλων περιοχών από 

την εισαγωγή του χρυσού κανόνα 

Τετάρτη 

30 Απριλίου 

ώρα 19.00΄ 

Κατερίνα Αθανασάκη, Αρχαιολόγος 

Ειρήνη Γαλλή, Αρχαιολόγος 

Η διακίνηση των κρητικών αρχαιοτήτων στα 

τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα 



 

 

 

Στην πρώτη ομιλία, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Μαρτίου (ώρα έναρξης 19.00),΄ στο 

αμφιθέατρο Γιάννη Περτσελάκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, η ιστορικός τέχνης Ντενίζ-Χλόη 

Αλεβίζου θα παρουσιάσει μια άγνωστη ως σήμερα όψη της εκκλησιαστικής ζωγραφικής της Κρήτης 

του 19ου αιώνα που συνδέεται με τις πολιτικές εξελίξεις στο νησί. Μέσα από την ανάλυση των 

έργων ενός τέμπλου της περιόδου της ύστερης τουρκοκρατίας, θα δείξει πώς εκφράστηκε 

ζωγραφικά το αίτημα της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα και πώς συνέβαλε η αγιογραφία στην 

εμψύχωση του χριστιανικού πληθυσμού της νήσου, προς την κατεύθυνση του επιδιωκόμενου 

πολιτικού σκοπού. 

 

� Τετάρτη 19 Μαρτίου, ώρα 7.00 μμ., η Ντενίζ Αλεβίζου στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης: «Το 

αίτημα της Ένωσης στην εκκλησιαστική ζωγραφική του 19ου αιώνα» 

 


