
Μουσείο Ιστορίας της Ταφής 

Το Μουσείο Ιστορίας της Ταφής, αποτελεί έναν ιδιαίτερο χώρο, ο οποίος ευρίσκεται εντός του κοιμητηρίου 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται αποτελούσε 
το παλιό οστεοφυλάκιο, το οποίο κτίσθηκε 
περίπου το 1890 και έχει αναπαλαιωθεί και 
μετατραπεί ανάλογα για να τη νέα χρήση 
του 

Το Μουσείο αποτελείται από 3 ορόφους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ισόγειο παρουσιάζονται όλα τα ιερατικά κειμήλια από την έναρξη της λειτουργίας του ναού των Αγίων 
Κωνσταντίνου & Ελένης, καθώς και πίνακες έργων τέχνης σχετικούς με το θέμα, πωλητήριο αντιγράφων 
νομισμάτων, αργυρόχρυσων  αγιοκωνσταντινάτων, βυζαντινών και αρχαίων ελληνικών αντίστοιχα, από 
ασήμι και χαλκό.  

 

 



 

Στον πρώτο όροφο παρουσιάζεται η Ιστορία της Ταφής από την μινωική εποχή έως και σήμερα, με πιστά 
αντίγραφα από ευρήματα διαφόρων περιόδων της Κρήτης. Η έκθεση πρόκειται να εμπλουτισθεί περαιτέρω. 

 

Στο υπόγειο θα γίνει σύντομα έκθεση  ξυλογλυπτικής με εκθέματα διαφόρων σταδίων εξέλιξης της και 
ανάλογη έκθεση αγιογραφίας. 

Η επίσκεψη του Μουσείο είναι δωρεάν, με εθελοντική μόνο προσφορά των επισκεπτών όσου ποσού 
θέλουν να καταβάλουν οι ίδιοι. Οι προσφορές αυτές είναι αποκλειστικά για τη ενίσχυση 
χρηματοδότησης των δράσεων  που εξηγούνται παρακάτω. 

Εθελοντικές παροχές όλων των ειδικευμένων και μη ανθρώπων που δίνουν  την βοήθειά τους σε όλους τους 
ανασφάλιστους και άπορους συμπολίτες μας σε δύο κατηγορίες παροχών : 

1.Δωρεάν ιατρεία : περιλαμβάνουν παθολογικό τμήμα, οδοντιατρικό, διαιτολογικό , καρδιολογικό, 
κυτταρολογικό (τέστ Παπ), με συνεργασία επίσης παιδιάτρου, νευρολόγου και ψυχιάτρου. 

 Κύριος καθοδηγητής όλων των παραπάνω και επικεφαλής αποτελεί ο κ.Χρήστος Λιονής, καθηγητής 
Πανεπιστημίου της ιατρικής σχολής Κρήτης. 

2.Προσφορά συσσιτίων σε άπορους συμπολίτες μας, περίπου 160 καθημερινά. 

Τα ονόματα των ανθρώπων που μας δίνουν εθελοντικά την  βοήθειά τους στα ιατρεία της Αγιας 
Αναστασίας είναι:  Ψυχίατρος κ. Ν.Παρίτσης,      Οδοντίατρος κ. Βαγγέλης Σεγρεδάκης  Νευρολόγος  
κ.Θανάσης Πατρικαλακης,    Παιδίατρος κ. Ζαχαρίας Στειακάκης,  

Φυσιοθεραπευτές κ.Ζαχαρίας Πιτσικακης ,κ.Τάσος Αντωναρακης. 
Διατροφολόγος την κα Ανδρονίκη Καλομοίρη. Κυταρρολόγος κα Καλογεράκη Αλεξάνδρα 

Ωρες λειτουργίας :   Καθημερινά 10:00-12:00  ή κατόπιν συνεννοήσεως για διαφορετικές ώρες  

Υπεύθυνη Μουσείου Ταφής. Ανδρονικη Καλομοίρη, 6975 544 660    

Site: www.burialmuseum.gr    E-mail Μουσείου Ταφής:  museum_ag.konstantinos@hotmail.com 

Facebook: History of Burial 


