
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
         ∆ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

 
Ηράκλειο,  ∆ευτέρα  28/03/2011 

     Αρ. πρωτ. :36778 
 

Προς 
κα Λίνα Μενδώνη  
Γεν. Γραµ. ΥΠ.ΠΟ.& Τ 

 
ΘΕΜΑ : «Έκθεση Αρχαιολογικών θησαυρών στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου» 

 
 

Αγαπητή κ. Μενδώνη 
 

Όπως γνωρίζετε, η  επανέκθεση του Μουσείου Ηρακλείου προχωρεί µε τους 
δικούς της επιστηµονικούς και τεχνικούς ρυθµούς, όχι ικανοποιητικούς για την Τοπική 
Κοινωνία. Προς το παρόν λειτουργεί, µόνο µια µικρή προσωρινή έκθεση µε τα 
γνωστότερα αντικείµενα του Κρητικού πολιτισµού, την οποία µπορούν να επισκεφτούν 
οι πολυπληθείς επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, της πόλης µας. 

Είναι γνωστό ότι η τουριστική κίνηση στο Ηράκλειο αλλά και την Κρήτη 
γενικότερα, γνώρισε την περσινή χρονιά µια σηµαντική µείωση. Αυτό επιβάλλει, την 
εντατικοποίηση των προσπαθειών όλων των φορέων για την ενίσχυση του Τουριστικού 
ρεύµατος στο Ηράκλειο και την Κρήτη.  

Προκειµένου να ενισχύσει αυτήν την προσπάθεια, ο ∆ήµος Ηρακλείου προτίθεται 
να συµβάλει στη διοργάνωση ενός πολύ σηµαντικού πολιτιστικού γεγονότος, ∆ιεθνούς 
επιπέδου, ώστε να  προσελκύσει στην Κρήτη µεγάλο αριθµό των επισκεπτών της χώρας 
µας. 

Μετά από συνεννόηση µε το Καθηγητή κ. Ν. Χρ. Σταµπολίδη, ανασκαφέα της 
Ελεύθερνας, και την προϊσταµένη της ΚΓ Ε.Π.Κ.Α. κ. Α. Κάντα προτείνουµε τη 
διοργάνωση έκθεσης στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου µε τίτλο ¨Η Κρήτη  γεννά… η 
Αρχαιολογία τίκτει. Αριστουργήµατα πρόσφατων αρχαιολογικών ανακαλύψεων στο 
νησί¨ και ελπίζουµε ότι θα έχουµε και από την πλευρά του ΥΠ.ΠΟ.&Τ. την έγκριση και 
τη συµπαράστασή του για το πολιτιστικό αυτό γεγονός. 

Η έκθεση θα περιλαµβάνει έως 300 αριστουργηµατικά αντικείµενα, νέα 
ευρήµατα, τα οποία δεν έχουν ποτέ εκτεθεί κατά το παρελθόν και ανήκουν σε όλες τις 
φάσεις του Κρητικού πολιτισµού. 

Τα αντικείµενα αυτά προέρχονται από ανασκαφές της Κεντρικής, ∆υτική και 
Ανατολικής Κρήτης (κυρίως θέσεων των ∆ήµων του πρώην Νοµού Ηρακλείου, της 
Ελεύθερνας, του Αγ. Νικολάου), το µεγαλύτερο µέρος των οποίων φυλάσσεται σήµερα 
στις αποθήκες της ΚΓ ΕΠΚΑ και εποµένως, ελάχιστο µόνο µέρος θα απαιτηθεί να 
µεταφερθεί από αλλού. Μικρός, καλαίσθητος οδηγός στην Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα θα συνοδεύει την έκθεση. 

Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί σ’ ένα από τα πιο σηµαντικά κτίρια του Ιστορικού 
Κέντρου της πόλης, τη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, όπου έχουν εκτεθεί κατά το 
παρελθόν, µεγάλης αξίας έργα και από ξένα µουσεία (π.χ πίνακες του Ελ Γκρέκο, 
Κρητικές Εικόνες, κ.α) και η ασφάλεια του χώρου είναι πλήρως εξασφαλισµένη. 

Με την βεβαιότητα ότι θα έχουµε την έγκριση, τη βοήθεια και την αµέριστη 
συµπαράστασή σας στην προσπάθειά µας, που αποβλέπει κυρίως στη προβολή του 
Ηρακλείου και της Κρήτης, σας ευχαριστούµε θερµά. 
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