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Δωρεάν ξεναγήσεις σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας
του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της να δώσει στους φοιτητές δωρεάν πρόσβαση στο
Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών διατίθεται να προσφέρει
ξεναγήσεις στις Συλλογές του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, δωρεάν, σε ομάδες μελών των
ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, διδασκόντων, υπαλλήλων και
φοιτητών. Η είσοδος των ομάδων στο Μουσείο θα γίνεται επίσης δωρεάν.
Οι ξεναγήσεις θα αφορούν είτε στο σύνολο των Συλλογών του Μουσείου, είτε –σε
μεγαλύτερο βάθος– σε ειδικότερες Συλλογές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των ομάδων
που θα εκδηλωθούν, τόσο για τις μόνιμες όσο και για τις περιοδικές εκθέσεις του Ιστορικού
Μουσείου.
Πέρα από τη δυνατότητα συνολικής ξενάγησης στο Μουσείο, αναφέρονται παρακάτω
ενδεικτικά θεματικές ξεναγήσεις, διάρκειας περίπου τριάντα λεπτών η καθεμιά, οι οποίες
μπορούν να συνδυαστούν σε ζεύγη ή τριάδες, σύμφωνα με την επιθυμία των
ενδιαφερομένων:
1. Από το Βυζάντιο ως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: μια συνοπτική παρουσίαση της
κρητικής ιστορίας, στην Αίθουσα Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού.
2. Στον απόηχο της βυζαντινής εικονογραφίας: θρησκευτική τέχνη από την Κρήτη, την
ηπειρωτική Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Ρωσία.
3. Ιστορία και γλυπτική: ξενάγηση στη Βυζαντινή και Ενετική Γλυπτοθήκη του
Μουσείου, όπου θα συνεκτίθενται, από 14/2 ως 10/3/2018 σύγχρονα μεταλλικά και
χάρτινα γλυπτά της Ναταλίας Μελά.
4. Μορφές της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής: Γιάννης Σπυρόπουλος, ο
πρωτοπόρος της Αφαίρεσης (ως τις 3/4/2018∙ από τις 19/4/2018, ξενάγηση στη
διάδοχη περιοδική έκθεση του Διαμαντή Διαμαντόπουλου, Από την ιστορία του
ανθρώπου).
5. Νομισματικές μαρτυρίες: τα νομισματικά τεκμήρια της κρητικής ιστορίας, στην
Αίθουσα της Νομισματικής Συλλογής.
6. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Κρήτη: Μάχη, κατοχή, αντίσταση,
απελευθέρωση.
7. Περιήγηση στην κρητική λαογραφία: ο λαϊκός πολιτισμός της κρητικής υπαίθρου,
στην Έκθεση της Εθνογραφικής Συλλογής.

Οι ξεναγήσεις θα γίνονται από τους επιστημονικούς επιμελητές του Ιστορικού Μουσείου
Κρήτης στις ώρες λειτουργίας του και μέσα στα όρια του διαθέσιμου χρόνου τους, από τον
Οκτώβριο ως και τον Ιούνιο, μετά από προηγούμενη συνεννόηση δέκα τουλάχιστον
ημερών.
Η συγκρότηση των ομάδων που θα ξεναγηθούν μπορεί να γίνεται με πρωτοβουλία
ακαδημαϊκών μονάδων, συλλόγων, και μελών της ακαδημαϊκής και κοινότητας.

Επικοινωνία: κ. Δημήτρη Μαθιουδάκη, 2810 288708, εσωτ. 101, Δευτέρα-Παρασκευή,
9.00-17.00. Email: secr1@ekim.gr

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1953 και στεγάζεται στον ιδιαίτερης
αρχιτεκτονικής αξίας νεοκλασικό Οίκο Α. & Μ. Καλοκαιρινού. Το Μουσείο αφηγείται
δεκαεπτά αιώνες τοπικής ιστορίας και πολιτισμού, από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες
ως τη σύγχρονη εποχή. Η Βυζαντινή τέχνη και ο πολιτισμός, η περίοδος της Βενετσιάνικης
και της Οθωμανικής κυριαρχίας, η εποχή των επαναστάσεων στην πορεία προς την ένωση
με την Ελλάδα, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μάχη της Κρήτης και η αντίσταση, αλλά και ο
λαϊκός πολιτισμός της κρητικής υπαίθρου, προβάλλονται μέσω επιλεγμένων εκθεμάτων σε
συνδυασμό με πλούσιο εποπτικό υλικό και πολυμέσα. Κορυφαία εκθέματα αποτελούν οι
πίνακες του El Greco, Η Βάπτιση του Χριστού (1569) και Άποψη του Όρους και της Μονής
Σινά (1570), τα μοναδικά έργα του που υπάρχουν στην Κρήτη. Σε ιδιαίτερη ενότητα, η
Συλλογή Νίκου Καζαντζάκη περιλαμβάνει προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφα του
κρητικού συγγραφέα. Ξεχωριστό έκθεμα στην αρχή της επίσκεψης αποτελεί το μεγάλο
ομοίωμα της πόλης του Χάνδακα (Ηράκλειο) των μέσων του 17ου αιώνα. Το Μουσείο
ενδιαφέρεται επίσης για τη σύγχρονη τέχνη, όπως φαίνεται στις συχνές περιοδικές εκθέσεις
του. Οργανώνει πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται δωρεάν σε όλους
τους μαθητές. Το Μουσείο διαθέτει ακουστική ξενάγηση σε έξι γλώσσες, Καφέ και
Πωλητήριο.
Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης του Ηρακλείου,
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 & Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7.
Χρόνος λειτουργίας του Μουσείου:
Χειμερινό Ωράριο (ως 31/3/2018 και 5/11/2018 – 31/12/2018)
Δευτέρα - Σάββατο 09.00-15.30. Κλειστό, Κυριακές & Αργίες.
Θερινό Ωράριο (2/4/2018 – 3/11/2018)
Δευτέρα - Σάββατο 09.00-17.00. Κλειστό, Κυριακές & Αργίες.
Για περισσότερη ενημέρωση, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιστορικού
Μουσείου Κρήτης: www.historical-museum.gr

