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ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  

Σύντομες ξεναγήσεις σε επιλεγμένα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου 

 
Οι ψηφιακές δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου συνεχίζονται με την ενότητα σύντομων ξεναγήσεων 

σε επιλεγμένα εκθέματα του Μουσείου.  

Οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου αφηγούνται ενδιαφέρουσες ιστορίες  

αντικειμένων που μαρτυρούν σχέσεις των αρχαίων πολιτισμών της Κρήτης με άλλους πολιτισμούς στο Αιγαίο και 

την Ανατολική Μεσόγειο.  

Στο νέο video-ξενάγηση δείτε: 

Ανάκτορο και κοινωνία στην επικράτεια της Κνωσού, 14ος αι. π.Χ. 

Οι χιλιάδες πινακίδες Γραμμικής Β γραφής από την Κνωσό αποτελούν την αρχαιότερη μέχρι σήμερα γραπτή 

μαρτυρία της ελληνικής γλώσσας και πλούσια πηγή πληροφοριών για την κοινωνική οργάνωση κατά τον 14ο αι. π.Χ. 

Η Γεωργία Φλούδα, αρχαιολόγος του ΑΜΗ, παρουσιάζει τις σχέσεις μεταξύ του ανακτόρου της Κνωσού, που 

αποτελούσε το κέντρο μιας μεγάλης διοικητικής περιφέρειας, και των ανθρώπων που δρούσαν στην επικράτειά 

του. Συζητά για τη σημασία θεσμών γνωστών κυρίως από τα μεταγενέστερα ομηρικά έπη, όπως ο ἅναξ, ο βασιλεύς, 

ο δῆμος και ο ναός, για τους εκπροσώπους της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, για την οργάνωση των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τις ενδείξεις για επαφές με μακρινές περιοχές.  

Το video είναι διαθέσιμο 

Στο κανάλι του Μουσείου στο Youtube 

https://youtu.be/Vb_mGsySoEI 

στην ιστοσελίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου 

https://heraklionmuseum.gr/?p=2973 

και στη σελίδα Facebook Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Heraklion Archaeological Museum  

Δείτε επίσης στα προηγούμενα βίντεο 

 Την ιστορία του σείστρου, του μουσικού οργάνου που υιοθέτησαν οι Μινωίτες από την Αίγυπτο, από την 

Προϊσταμένη του Μουσείου, Στέλλα Μανδαλάκη  

https://www.youtube.com/watch?v=5nN76zC7L6s  

 Την ιστορία του «τύμπανου» του Ιδαίου Άντρου, από τον Κλεάνθη Σιδηρόπουλο, αρχαιολόγο-

νομισματολόγο του ΑΜΗ 

https://youtu.be/hStQSnJ8oiQ   

 Την ιστορία των Κυκλαδικών αγγείων από το Κεντρικό Ιερό της Κνωσού, από την αρχαιολόγο του ΑΜΗ 
Ειρήνη Νικολακοπούλου 

https://youtu.be/uTNgzhuIe_8  

 Το ταξίδι των Κυκλαδικών ειδωλίων που βρέθηκαν στην Κρήτη, από την Ειρήνη Γαλλή, αρχαιολόγο του ΑΜΗ 

 https://www.youtube.com/watch?v=9AXAGUJPpb4  

 Το ταξίδι των μπλε χρωστικών, από την Έφη Τσίτσα, συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης του ΑΜΗ 

https://www.youtube.com/watch?v=dQXRDty6MOA  
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