
Ημερίδα "Ελιά και Λάδι ζηην Ζωγραθική" ζηα 
Χανιά 

 Διακριθένηες και ηα βραβεία ηοσ διαγωνιζμού  

  

   εκαληηθή ήηαλ ε επηηπρία ηεο εκεξίδαο «Διηά θαη Λάδη ζηελ Εωγξαθηθή» 

πνπ νξγάλωζε ζηα Υαληά ν ΔΓΖΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, 

ηνλ Γήκν Υαλίωλ θαη ην 

 ΜΑΗΥ (Μεζνγεηαθό 

Αγξνλνκηθό Ηλζηηηνύην 

Υαλίωλ) ηελ Παξαζθεπή 

18 Ηνπλίνπ. 

  Ζ εκεξίδα πνπ 

νξγαλώζεθε «πβξηδηθά» 

κε δωληαλή θαη 

δηαδηθηπαθή ζπκκεηνρή, 

παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ππήξμαλ ινγω ηωλ εηδηθώλ πγεηνλνκηθώλ θαη 

ηερληθώλ ζπλζεθώλ, εμειίρηεθε ηειηθά κε αξθεηή επηηπρία.  

   Σν πξόγξακκα ηεο εκεξίδαο άξρηζε κε ζύληνκε εηζαγωγηθή εηζήγεζε γηα 

ηνπο ζηόρνπο θαη ην πξόγξακκα ηεο εθδήιωζεο ηνπ Γξ. Νίθνπ Μηρειάθε 

Δπηζηεκνληθνύ πκβνύινπ ηνπ ΔΓΖΚ θαη κέινπο ηεο Οξγαλωηηθήο 

επηηξνπήο θαη ζπλερίζηεθε κε ραηξεηηζκνύο ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Αλη. 

Παπαδεξάθε, ηνπ Αληηδήκαξρνπ Υαλίωλ Γηάλλε Νηθεθνξάθε θαη ηνπ Γ/ληή ηνπ  

ΜΑΗΥ Γηώξγνπ Μπανπξάθε   

    ηελ ζπλέρεηα, ζηελ ζέζε ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εηζήγεζεο « Ζ Διηά ζηηο 

ηέρλεο ηωλ Μηλωηηώλ θαη ηωλ Αξραίωλ Αζελαίωλ» ηεο Αξραηνιόγνπ –

Αξραηνβνηαλαιόγνπ Γξ. Αλάγηαο αξπάθε, ε νπνία απνπζίαδε ινγω 

απξόβιεπηνπ θωιύκαηνο, ν Γξ. Νίθνο Μηρειάθεο παξνπζίαζε ζεηξά 

δηαθαλεηώλ κε εηθόλεο έξγωλ ηέρλεο γηα ηελ Διηά ηωλ Μηλωηθώλ θαη Κιαζηθώλ 

ρξόλωλ θαη κεηά παξνπζηάζηεθε ε   εηζήγεζε ηνπ Γξ. Κωλ/λνπ Πξωίκνπ 

Κξηηηθνύ ηέρλεο κε ζέκα : «Ζ ειηά ωο αθνξκή εηθαζηηθώλ αλαδεηήζεωλ» 

     Αθνινύζεζε ε ηειεηή απνλνκήο ηωλ δηαθξίζεωλ ηνπ δηαγωληζκνύ 

Εωγξαθηθήο γηα ηελ Διηά θαη ην Λάδη πνπ είρε πξνθεξύμεη ν ΔΓΖΚ θαηά ηελ 

όπνηα απνλεκήζεθαλ 3 Υξπζέο, 4 Αξγπξέο θαη 8 Υάιθηλεο πιαθέηεο ηεο 

Μηλωηθήο Διηάο θαη 12 Έπαηλνη. 

https://www.sedik.gr/neo/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-2021/2208-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82
https://www.sedik.gr/neo/el/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AD%CF%89%CE%BD-2021/2208-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CE%B7-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82


   Ζ απνλνκή έγηλε από ηνπο παξηζηάκελνπο εθπξνζώπνπο ηωλ νξγαλωηώλ 

θαη κέιε ηεο νξγαλωηηθήο θαη θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ δηαγωληζκνύ. 

 

   Οη δηαθξηζέληεο θαη ηα βξαβεία πνπ απνλεκήζεθαλ ήηαλ: 

     ΧΡΥΗ ΜΘΝΩΘΚΗ ΕΛΘΑ 

Ενήλικες: Ρνγγίηεο Γεκήηξηνο, Πάηξα -   Έξγν: «Μάδεκα Διηάο ζηα 
Καξαβνπιαίϊθα» 

Έθηβοι: Λακπξηλίδνπ Υαξά, Ζξάθιεην-Έξγν: «Γηάιιεηκα από ηελ δνπιεηά»  

Παιδιά: ωκαξάθεο Μαλόιεο, Λαζίζη- Έξγν: «Σν κάδεκα ηεο ειηάο ηα παιηά 
ρξόληα» 

     ΑΡΓΥΡΗ ΜΘΝΩΘΚΗ ΕΛΘΑ 

Ενήλικες: Βαιαξή ανπλάηζνπ Αξγπξώ, Ρέζπκλν-Έξγν: « Τπεξαηωλόβηα 
ειηά-γιππηό ηεο θύζεο» 

Καγηαιή Κνπθνύιε Φηιία, Ρέζπκλν-Έξγν: «Πέξαζκα ζην ρξόλν» 

ππξηδάθε Μαξία Διέλε, Άγηνο Νηθόιανο. Έξγν: «Ζ δωή ζην ηξαπέδη» 

Παιδιά: Γαθαλάιε Διηζάβεη, 15Ο Γεκνηηθό ρνιείν Ρεζύκλνπ. Έξγν: «Ο 
αηωλόβηνο θαξπόο ηεο ειηάο» 

     ΧΑΛΚΘΝΗ ΜΘΝΩΘΚΗ ΕΛΘΑ 

Ενήλικες: Βνλόξηα Διέλε, Ρέζπκλν. Έξγν: «Ζ ρξπζή ειηά», 

Γεκεηξνπνπιάθεο Πέηξνο, εηεία. –Έξγν: «Μλεκεηαθή ειηά Βνπβώλ 
Πιαηαληά Κξήηεο» 



Καπληζάθε Μνπζηεξάθε Αληηγόλε, Υαληά-Έξγν: «Αηωληόηεηα» 

Κνηζηθάθε Μαξία, Ζξάθιεην. Έξγν: «Διηά» 

Μπξανπδάθε Νηθνιαθάθε Ρέλα, Υαληά. –Έξγν: «Ζ ηέρλε εκπόδην ζηε ιήζε» 

Φάζνπξαο Γεκήηξηνο, Αζήλα. Έξγν: «Άξωκα Διιάδαο» 

Φξαγθηαδάθεο Μαλόιεο Ρέζπκλν. Έξγν: «Ζ θαξπνθνξία ηεο ρνλδξνιηάο»  

Παιδιά: Θενδωξάθε Υξπζάλλα, Ρέζπκλν. Έξγν: «Διηά ζην ειηνβαζίιεκα» 

       ΈΠΑΘΝΟΘ 

Ενήλικες: Απγνπζηάθε Καιιηόπε, εηεία. Έξγν: «Διηά, δωή!» 

Γαιαλνπνύινπ Ηζκήλε, εηεία. Έξγν: «Σν ρξπζνδάθξπ» 

Γιπληάο Νηθόιανο, Ρέζπκλν. Έξγν: «Έλαο θξεηηθόο θξεκάεη ζηαπξνύο ζηα 
δέληξα ηνπ γηα λα ηα πξνζηαηεύεη από ηνπο αληάξηεο» 

Γξακκαηά Διέλε, Λαζίζη. Έξγν: «Ληνκάδεκα» 

Καηζαλεβάθε Μαξία, Υαληά.- Έξγν «Ζ πξνζεπρή ηνπ Ηεζνύ ζην Όξνο ηωλ 
Διαηώλ» 

Λαγνπδάθε Υαηήξε Δηξήλε, Αζήλα. Έξγν: «Ππξθαγηά» 

Μαπξνκαηάθεο Γεκήηξεο, Ρέζπκλν. Έξγν «Σν κέιινλ κε νδεγό ηηο ξίδεο 
καο» 

Μελαδάθε Adriana Borst, Ρέζπκλν. Έξγν: «Διηέο ζε πεξίνδν covid» 

Ρνδακλάθεο Γεώξγηνο, Ρέζπκλν. Έξγν: «Παλάξραηα ειαηόδεληξα - 
Δκπξεζκόο - Γεηιή αλαγέλλεζε - Διπίδα;» 

ηεθαλνπδάθε Μαξία, Ζξάθιεην.-Έξγν: «Ζ ειηά από ηελ αξραηόηεηα ζηε δωή 
ηνπ αλζξώπνπ ζηα κπζηήξηα ηεο εθθιεζίαο»  

Φξαγθνύιε Φπηξνιάθε Δπαγγειία, Αζήλα. Έξγν: «Κιαδί ειηάο κε ώξηκνπο 
θαξπνύο» 

Παιδιά: Μαξάθεο Δκκαλνπήι, Λαζίζη. –Έξγν: «Δθνξκώλ ηαύξνο θαη 
ειαηόδεληξν» 

-Μαζεηέο ηνπ 15ν ρνιείνπ Ρεζύκλνπ- Έξγα: Γηάθνξα 

 


