
 έκθεση περιγράφει τη ζωή τριών πόλεων, της 
Απτέρας, της Ελεύθερνας και της Κνωσού 

από τη γέννησή τους, το πώς εξελίχθηκαν με το 
πέρασμα του χρόνου, την εγκατάλειψή τους καθώς 
και το τι ήρθε στο φως από τις νεώτερες ανα-
σκαφές και έρευνες. 500 περίπου αρχαιότητες 
κάθε είδους από τρεις πρωτεύουσες πόλεις της 
«Εκατόμπολης» Κρήτης, ζωντανεύουν μέσα από 

νέες ανασκαφές αλλά και παλαιά ευρήματα που 
για πρώτη φορά βγαίνουν στο φως. Ορισμένες 
μάλιστα από τις αρχαιότητες αυτές ξεχωρίζουν 
μέσα από προσωποποιημένες ιστορίες που τις 
συνοδεύουν. Συγχρόνως, είναι η πρώτη φορά που 
τόσα πολλά αρχαία αντικείμενα φεύγουν από τον 
γενέθλιο χώρο, την Κρήτη, για μια περιοδική 
έκθεση. 
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Πήλινο σκεύος σε μορφή ειδωλίου 
Σειρήνας 2ος-1ος αι. π.Χ. Από τo 
δυτικό νεκροταφείο της Απτέρας. 
Τελετουργικό σκεύος που συνδυάζει 
κεφαλή και σώμα νεαρής γυναίκας 
με φτερά και πόδια πτηνού, 
αποδίδοντας τη μορφή Σειρήνας  
(© ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑ Χανίων).

ΜΟΥΣΕΙΟ  ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  

Κρήτη. Αναδυόμενες πόλεις 
Άπτερα - Ελεύθερνα - Κνωσός 
Τρεις αρχαίες πόλεις ζωντανεύουν

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΥΠ.ΠΟ.Α. 
(Εφορείες Αρχαιοτήτων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου) συνδιοργανώνουν την έκθεση 
με τίτλο «Κρήτη. Αναδυόμενες Πόλεις: Άπτερα - Ελεύθερνα - Κνωσός. Τρεις αρχαίες 
πόλεις ζωντανεύουν» που θα διαρκέσει από 12 Δεκεμβρίου 2018 έως 30 Απριλίου 2019.

H

http://www.themata-archaiologias.gr
http://www.themes-in-archaeology.gr
http://www.themata-archaiologias.gr
http://www.themes-in-archaeology.gr


Όπως αναφέρει ο Διευθυντής του Μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης, Καθηγητής Νίκος Σταμπο-
λίδης: «Η έκθεση αυτή ασχολείται με πόλεις που 
έπαψαν να ζουν και λησμονήθηκαν, εκτός ίσως 
από το όνομά τους που έμεινε στη μνήμη, συχνά 
παραφθαρμένο. Αυτές που πέθαναν και ξεχάστη-
καν αλλά ανασύρθηκαν από τη λήθη μέσα από την 
αχλύ του μύθου και της ιστορίας, από ανθρώπους 
που δεν ξεχνούν, από νοσταλγούς που γύρισαν 
πίσω, που θυμήθηκαν, που αναζήτησαν μέσα από 
την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για το παρελθόν 
ή για ποικίλους άλλους λόγους: τους χαρτογρά-
φους, τους περιηγητές, τους ιστοριοδίφες, τους 
φυσιοδίφες. Για ανθρώπους «αναγεννησιακούς». 
Για πόλεις που αναδύθηκαν και συνεχίζουν να 
αναδύονται και ξαναζωντανεύουν μέσα από τα 
χέρια των αρχαιολόγων, των εργατών, των 
τεχνητών, των φοιτητών. Μέσα από όλους εκεί-

νους που ηθικά και υλικά βοηθούν σε αυτήν την 
ανάσυρση: της ίδιας της Πολιτείας, ιδρυμάτων, 
οργανισμών, ιδιωτών… Πόλεις που «αναγεννώνται», 
πόλεις που ξαναζωντανεύουν και ξανανασαίνουν 
μέσα από «κατοίκους» που δεν τις κατοικούν, 
αυτούς που ονομάζονται επισκέπτες.» (απόσπασμα 
από το εισαγωγικό κείμενο στον κατάλογο της 
έκθεσης) 

Η έκθεση πραγματοποιείται με τη συνεργασία 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου και του 
Πανεπιστημίου Κρήτης-Κέντρο Μελέτης Μουσείου 
αρχαίας Ελεύθερνας και με τη σύμπραξη Ιδρυ-
μάτων που δανείζουν αναγεννησιακούς χάρτες και 
βιβλία όπως η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπου-
δών Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, το Ίδρυμα Σύλβιας 
Ιωάννου και το Μουσείο Μπενάκη.
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Πήλινο ειδώλιο ένθρονης βρεφοκρατούσας Ίσιδος, 
31 π.Χ.-324 μ.Χ., από Ρωμαϊκό Ιερό  
(© ΥΠΠΟΑ / Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου). 

Χρυσό περίαπτο, πριν τα μέσα του 7ου αι. π.Χ.,  
από τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας. Εικονίζεται 
γυναικεία μορφή, κάτω από την οποία αποδίδονται 
τρία αγγεία σε σειρά (© Πανεπιστήμιο Κρήτης / 
Κέντρο Μελέτης, Μουσείο αρχαίας Ελεύθερνας).


