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Δελτίο Τύπου
ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: ΧΑΝΙΑ
Έκθεση
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο- Ναυτικό Μουσείο Κρήτης

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στα πλαίσια του επετειακού του προγράμματος
για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης εγκαινιάζει το
Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 στις 20.00 την έκθεση ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: Χανιά στο
Νεώριο Μόρο με τη συνεργασία του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης.
Μέσα από τις θεματικές της έκθεσης επιχειρείται μια πολλαπλή προσέγγιση
του Αγώνα της Ανεξαρτησίας που αφορά στο διεθνές σκηνικό της εποχής, τις
ιδιαιτερότητες του τόπου, τις ετερόκλητες καταβολές των πρωταγωνιστών,
τις θυσίες και την πολιτική, τις συνθήκες της ζωής και του πολέμου, τους
αντιπάλους, τον αντίκτυπο, τις συνέπειες και τη μνήμη του Αγώνα. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στους Κρήτες πρωταγωνιστές, την εξέλιξη της Επανάστασης
στο πολύπαθο νησί και τους αγώνες που ακολούθησαν μέχρι την
απελευθέρωση και την ένωση με το ελληνικό κράτος.
Παρουσιάζονται πολύτιμοι θησαυροί του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου,
προσωπικά κειμήλια και
προσωπογραφίες των Κρητών αγωνιστών,
σπανιότατο αρχειακό υλικό, όπλα και αντικείμενα που συνδέονται με το
φιλελληνικό κίνημα, καθώς και τις κρητικές επαναστάσεις.
Η έκθεση πλαισιώνεται από διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές. Η Χάρτα του
Ρήγα» αναφέρεται στη συμβολή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και την
πνευματική ανάπτυξη του Ελληνισμού. Τα «Μαχόμενα Τυπογραφεία»
επιτρέπουν στον επισκέπτη να ξεφυλλίσει τις εφημερίδες της Επανάστασης

Ελληνικά Χρονικά και Φίλος του Νόμου, αλλά και τον ξένο τύπο της εποχής.
Τέλος, οπτικοακουστικά μέσα αναφέρονται στη χρήση των όπλων των
αγωνιστών, τη χρήση των πυρπολικών και τους τύπους των πλοίων, την
Ιατρική στον Αγώνα, και τις διπλωματικές εξελίξεις μέχρι τη χάραξη των
πρώτων συνόρων του ελληνικού κράτους.
Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» με τη
στήριξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και των Ιδρυμάτων: Ευγενίδου,
Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, Λαμπράκη, Αικατερίνης
Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και Μποδοσάκη. Η
υλοποίηση του διαδραστικού εκθέματος της Χάρτας του Ρήγα έγινε με τη
στήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, ενώ την τεχνολογική
υποστήριξη της έκθεσης είχε το Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ηράκλειο Κρήτης).
Τα εγκαίνια, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό, θα πραγματοποιηθούν με
περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων στις 20.00.
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ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ’21: ΧΑΝΙΑ
Διάρκεια έκθεσης: Ιούνιος – Οκτώβριος 2021
Ναυτικό Μουσείο Κρήτης
Ακτή Κουντουριώτη, Χανία | http://mar-mus-crete.gr/

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.nhmuseum.gr/epanacystasi-21/perifereiakes-ektheseis
www.nhmuseum.gr
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Το διαδραστικό της Χάρτας του Ρήγα
υλοποιήθηκε με τη στήριξη

Τεχνολογική
υποστήριξη

Χορηγοί επικοινωνίας
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