
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σαββατοκύριακο με εκδηλώσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου! 

 Αυλαία για την περιοδική έκθεση "ΔΑΙΔΑΛΟΣ. Στα ίχνη του μυθικού τεχνίτη", η οποία 

ολοκληρώνεται την Κυριακή 1 Μαρτίου 2020.  

Δωρεάν ξενάγηση για ενήλικες το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, στις 11.30. 

Δωρεάν ξενάγηση για οικογένειες με παιδιά την Κυριακή 1 Μαρτίου, στις 11.30, με το εκπαιδευτικό 

φυλλάδιο «Εξερεύνησε τα Ίχνη του Δαίδαλου».  

Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου ξετυλίγουν τον μίτο της αφήγησης των επιτευγμάτων του ευρηματικού 

τεχνίτη Δαίδαλου, μέσα από τις θεματικές ενότητες της έκθεσης. Αποκαλύπτουν στον επισκέπτη τα 

μυστικά της κατασκευής των πήλινων αγγείων στον τροχό, των λίθινων σκευών με τα διάφορα είδη 

τρυπανιών, αλλά και των τεχνικών συναρμογής διαφορετικών υλικών στη μικροτεχνία και την 

πλαστική. Αναπαραστάσεις των σύνθετων αρχιτεκτονικών κατασκευών και μινωικών ανακτορικών 

χώρων, καθώς και των ιστιοφόρων πλοίων, αναδεικνύουν σημαντικές καινοτόμες επιλογές από τους 

Μινωίτες τεχνίτες.  

Σημείο συνάντησης: Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων, με είσοδο από την οδό Δουκός Μποφώρ.  

Είσοδος ελεύθερη για την ξενάγηση. 

 

 Απόκριες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου! 
 

«Σώστε τον Μινώταυρο!» Ένα εναλλακτικό παιγνίδι κρυμμένου θησαυρού για παιδιά από 7 έως 11 

ετών, το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, στις 11.00. 

Στον σκοτεινό λαβύρινθο της Κνωσού, που έφτιαξε ο αρχιτεχνίτης Δαίδαλος, είναι φυλακισμένος ο 

Μινώταυρος, το φοβερό πλάσμα με κεφάλι ταύρου και σώμα ανθρώπου. Κάθε εννιά χρόνια, οι 

Αθηναίοι στέλνουν επτά νέους και επτά νέες στα δόντια του Μινώταυρου. Φέτος όμως ήρθε ο 

Θησέας στην Κρήτη μαζί με τους άλλους νέους από την Αθήνα με έναν και μόνον σκοπό: να σκοτώσει 

τον Μινώταυρο και να γλιτώσει την Αθήνα από τον βαρύ φόρο που πληρώνει στον βασιλιά Μίνωα. 

Και τον καημένο τον Μινώταυρο; Δεν θα τον βοηθήσει κανένας; Μα, για σταθείτε λίγο, ποιοι είναι 

αυτοί οι μικροί Μινωίτες που τρυπώνουν κρυφά στον λαβύρινθο του Μουσείου; Μήπως είναι αυτοί 

που θα σώσουν τον Μινώταυρο και το βασίλειο του Μίνωα;  

Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2810 279080.  

Διάρκεια παιγνιδιού περ. 1 ½ ώρα. Τα παιδιά πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικες. Η συμμετοχή 

είναι δωρεάν.  

Σημείο συνάντησης: Εκδοτήρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, στις 11.00.  

 

 



 

 Επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου την Κυριακή 1 Μαρτίου με 

δωρεάν είσοδο για όλους!  

Τελευταία ημέρα για την περιοδική έκθεση "ΔΑΙΔΑΛΟΣ. Στα ίχνη του μυθικού τεχνίτη". 

Τελευταία εβδομάδα για την περιοδική έκθεση «Αρχείον» που παρουσιάζει το αρχείο του 

φωτογράφου Γιώργου Ξυλούρη, πολύτιμου συνεργάτη του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου για 

τέσσερεις δεκαετίες. Η έκθεση διαρκεί έως τις 8 Μαρτίου.  
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