
 

 

 

 

 

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης υποδέχεται 

ξανά τους επισκέπτες του 

την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 

 

Από την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ανοίγει πάλι τους 

εκθεσιακούς του χώρους στο κοινό, τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής 

προστασίας. Εκτός από τις μόνιμες Συλλογές, οι άνετες και ασφαλείς περιηγήσεις 

συμπεριλαμβάνουν, για λίγους ακόμη μήνες, τις περιοδικές εικαστικές εκθέσεις με 

τους τίτλους, 

 Αλέξης Ακριθάκης. Εν Κινήσει με ζωγραφικά έργα, κατασκευές, σχέδια και 

κολλάζ του καλλιτέχνη από τη Συλλογή Σύγχρονης Τέχνης Ζαχαρία Γ. 

Πορταλάκη 

 

και  

 

 Μικρό Αφιέρωμα στον Θωμά Παπαδοπεράκη με έργα και σχέδια του 

ζωγράφου από τη δωρεά της Ασπασίας Παπαδοπεράκη. 

 

Το θερινό (2 Ιουνίου-31 Οκτωβρίου 2021) ωράριο λειτουργίας του Ιστορικού 

Μουσείου Κρήτης είναι: Δευτέρα, Τετάρτη - Παρασκευή, 10.00΄-17.00’, Σάββατο και 

Κυριακή, 11:00΄-17:00΄, ενώ τις Τρίτες το Μουσείο δεν είναι ανοιχτό.  

 

Στο ίδιο ωράριο, στο Πωλητήριο του ΙΜΚ, μπορείτε να επιλέξετε από κοντά τα 

αντικείμενα του ενδιαφέροντός σας (βιβλία, μουσειακά αντίγραφα κοσμημάτων, 

χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα από νέους σχεδιαστές κ.ά.). Η νεώτερη 

προσθήκη στο Πωλητήριο του Μουσείου είναι ο 13ος τόμος από την εκδοτική Σειρά 

Μαρτυρίες της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών υπό τον τίτλο Μια δύσκολη 

Απόδραση / No Easy Escape του Len Frazer (έκδ. 2021). 

https://www.historical-museum.gr/gr/exhibitions/view/alejhs-akrithakhs-en-kinhsei
https://www.historical-museum.gr/gr/exhibitions/view/mikro-afierwma-ston-thwma-papadoperakh
https://www.historical-museum.gr/store/?id_lang=6
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Ακόμα, στο ωράριο λειτουργίας του Μουσείου, ανοιχτοί προς το κοινό είναι όλοι οι 

αίθριοι χώροι του Café του Ιστορικού Μουσείου. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να 

έχουν πρόσβαση σε αυτό και από τη νότια αυλή, ανεξάρτητα από την επίσκεψη στο 

Μουσείο. 

Ενημερώνουμε την εκπαιδευτική κοινότητα ότι ανανεωμένα και νέα προγράμματα 

του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης θα προσφέρονται -δωρεάν, όπως πάντοτε- στους 

μαθητές από τον Οκτώβριο του 2021. Εκπαιδευτικές δράσεις μέσα στο καλοκαίρι θα 

ανακοινωθούν σύντομα.  

Δείτε επιπλέον πληροφορίες για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης στην ιστοσελίδα του: 

www.historical-museum.gr 

 

ΕΚΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών συνεχίζει την παρουσίαση των επετειακών 

της εκθέσεων, για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, και 

για τα 80 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. Συγκεκριμένα: 

1. Η υπαίθρια έκθεση 1821 Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ολοκλήρωσε τη 

διάρκεια της παρουσίασής της στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, όπου 

εγκαταστάθηκε σε σύμπραξη με τον Δήμο Ηρακλείου. Η Έκθεση βρίσκεται καθ΄οδόν 

προς την πόλη των Χανίων, όπου θα παρουσιάζεται στην Πλατεία Κατεχάκη από τις 6 

έως τις 28 Ιουνίου, με επόμενο σταθμό την πόλη του Ρεθύμνου. Η Έκθεση τελεί υπό 

την Αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021, με χορηγό δράσης της Επιτροπής την εταιρεία 

Πλαστικά Κρήτης Α.Ε., πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 

Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και υποστηρίζεται από την 

Περιφέρεια Κρήτης και τα Ιδρύματα Α. & Μ. Καλοκαιρινού.  

Η υπαίθρια παρουσίαση της Έκθεσης αποτελεί τον κεντρικό άξονα του ευρύτερου 

επετειακού αφιερώματος της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών / Ιστορικού 

Μουσείου Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει ακόμα τις παρακάτω παράλληλες δράσεις: 

• Πρόσωπα της Επανάστασης: 12 προσωπογραφίες Κρητών αγωνιστών του ‘21 

παρουσιάζονται σε δύο κεντρικά σημεία της πόλης του Ηρακλείου με τη συνδρομή 

του Δήμου Ηρακλείου και του Ο.Λ.Η. (στην λεωφόρο Δημοκρατίας, μπροστά στο 

Πάρκο Γεωργιάδη, και στην παραλιακή λεωφόρο, μπροστά από τον νέο λιμένα).  

• www.crete1821.gr: ιστοσελίδα η οποία περιέχει πληροφοριακό και εικονογραφικό 

υλικό για τη συμμετοχή της Κρήτης στην Επανάσταση του 1821. Η ιστοσελίδα 

δημιουργήθηκε από την ΕΚΙΜ ως ψηφιακό ανάλογο της έκθεσης στον φυσικό χώρο 

με προσθήκη πληροφορίας που επιτρέπει το ψηφιακό μέσο. Εγκαινιάστηκε στα μέσα 

https://www.historical-museum.gr/gr/visitors/view/imk-kafe
http://www.historical-museum.gr/
https://www.historical-museum.gr/gr/activities/view/egkatastash-ths-epeteiakhs-ektheshs-ths-ekim/2021
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/P6FN854V/www.crete1821.gr
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Μαρτίου 2021 και στον προσεχή εμπλουτισμό της περιλαμβάνεται και εκπαιδευτικό 

υλικό. 

• «Ένα νησί στην εποχή των επαναστάσεων: Κρήτη 1821-1830»: επιστημονική 

συνάντηση με θέμα τη συμμετοχή της Κρήτης στην Επανάσταση του 1821 σε 

συνάρτηση με τις διεθνείς συνθήκες και τις εξελίξεις στον ελλαδικό χώρο (αρχές 

Οκτωβρίου 2021). 

 

2. Με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και της 

Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών η περιοδική έκθεση 80η Επέτειος της Μάχης 

της Κρήτης - Η Μάχη του Ηρακλείου (20 Μαΐου-1 Ιουνίου 1941) θα παρουσιάζεται 

στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο, έως τις 27 Ιουνίου 2021.  

 

Με την επιμέλεια του Κωστή Μαμαλάκη, Συμβούλου του Ιστορικού Μουσείου 

Κρήτης της ΕΚΙΜ σε θέματα Νεότερης Ιστορίας, παρουσιάζονται επιλεγμένα 

εκθέματα από τις Συλλογές του ιδίου και του Γιάννη Πρεκατσουνάκη, που εστιάζουν 

στη Μάχη του Ηρακλείου, ενώ την ψηφιακή και διαδραστική ανάδειξη του υλικού 

έχει αναλάβει το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.). 

https://www.historical-museum.gr/gr/news/view/80h-epeteios-ths-machhs-ths-krhths-h-machh-tou-hrakleiou/2021
https://www.historical-museum.gr/gr/news/view/80h-epeteios-ths-machhs-ths-krhths-h-machh-tou-hrakleiou/2021

