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Το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο του Μουσείου σας πληροφορεί για τα τελευταία νέα, τις εκδηλώσεις, τις εκθέσεις, τα 

εκθέματα, τις δραστηριότητες για δασκάλους και γονείς και για όλα όσα έχει να προσφέρει το Μουσείο!  

Το Διαχρονικό Μουσείο σας εύχεται 

καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα 

Η Εις Άδου Κάθοδος, Μονή Αγ. Παντελεήμονος Αγιάς (18oς αι.) 
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Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας ξεκινά τη συνεργασία του με το Κρατικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Βαρσοβίας και φιλοξενεί την περιοδεύουσα έκθεση «Μεσαιωνικοί θησαυροί / Treasures of the Mid-

dle Ages». Η έκθεση παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, ενώ 

έχει ήδη ταξιδέψει σε πολωνικές και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.  

Τα εκθέματα, κοσμήματα και περίτεχνα εξαρτήματα ένδυσης, συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο 

αντιπροσωπευτικά και πολύτιμα δείγματα των συλλογών του Κρατικού Αρχαιολογικού Μουσείου 

Βαρσοβίας. Προέρχονται όλα από αρχαιολογικές θέσεις στην Πολωνία, τη Λευκορωσία και την 

Ουκρανία και χρονολογούνται στον πρώιμο μεσαίωνα, κυρίως στον 11ο-13ο αι.  

Δαχτυλίδια, σκουλαρίκια, βραχιόλια, πόρπες, περίαπτα, περιδέραια, σταυροί, κοσμήματα κεφαλής 

και άλλα, φτιαγμένα από γυαλί, χαλκό, ασήμι και χρυσό, τα περισσότερα πλούσια διακοσμημένα, 

αποτελούν αντικείμενα σπουδαίας καλλιτεχνικής και ιστορικής σημασίας, που μαρτυρούν τόσο το 

υψηλό επίπεδο των ντόπιων τεχνιτών όσο και το εκλεπτυσμένο γούστο των κατόχων τους.  

Η παρουσίαση αρθρώνεται σε εννέα θεματικές ενότητες, ανάλογα με το είδος, τη χρήση και την 

τεχνική κατασκευής και διακόσμησης των αντικειμένων. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί ο περίφημος 

«Θησαυρός του Borucin», ένα σύνολο πολύτιμων αντικειμένων, που χρονολογούνται στον 11ο αι. 

και βρέθηκαν στο Borucin στην κεντρική Πολωνία.   

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018.  

Διάρκεια έκθεσης έως 30-9-2018. 

 

 

 

«ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ/ TREASURES OF THE MIDDLE AGES». 

Εγκαίνια της περιοδεύουσας έκθεσης του Κρατικού Αρχαιολογικού Μουσείου Βαρσοβίας  
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Συνεχίζεται ως τις 6 Μαΐου η περιοδική έκθεση 

«Κάστρο Καλλιθέας, ματιές σε μια αρχαία πόλη», 

στην οποία παρουσιάζονται ευρήματα που προέρ-

χονται από την εκτεταμένη αρχαιολογική έρευνα 

που διεξάγει από το 2004 η Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Λάρισας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της 

Alberta του Καναδά, υπό την αιγίδα του Καναδικού 

Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και με την αρωγή του 

Δήμου Φαρσάλων.  Την έκθεση επιμελήθηκαν η 

Σοφία Καραπάνου, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρ-

χαιοτήτων Λάρισας και η Margriet Haagsma, κα-

θηγήτρια του Πανεπιστημίου της Alberta.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον 

σύνδεσμο: http://larisa.culture.gr/index.php/

mouseia-kai-ekthesiakoi-xoroi/109-periodiki-ekthesi

-kastro-kallitheas-maties-se-mia-arxaia-poli 

Κάστρο Καλλιθέας,  ματ ιές  σε  μ ια αρχαία πόλη  

Ξεναγήσε ις  στην περιοδική έκθεση  

“Κάστρο Καλλιθέας,  ματ ιές  σε  μ ια αρχαία πόλη ”  

Την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018, στις 12 το με-

σημέρι, η αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιο-

τήτων Λάρισας κ. Σοφία Καραπάνου  πραγ-

ματοποίησε ξενάγηση για το κοινό στην πε-

ριοδική έκθεση «Κάστρο Καλλιθέας, ματιές σε 

μια αρχαία πόλη». Η ξενάγηση συνοδεύτηκε 

από παράσταση Κλασικού Αρχαίου Ελληνι-

κού χορού συνοδευόμενου από Αρχαία Ελ-

ληνική ποίηση και μουσική. Χόρεψε η κ. Ανδριάνα Παπανικολάου, η οποία έχει ειδικευτεί στον Ελλη-

νικό Κλασικό χορό της Μεθόδου Ρούμπι Τζίννερ.  

Στις 27 και 29 Μαρτίου την έκθεση επισκέφθηκαν μαθητές από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων. 

Ξεναγήσεις για σχολεία πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης.  
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Ημερίδα  

“Μνημε ία και  τουριστ ική ανάπτυξη.  Μια αμφίδρομη σχέση ”  

Από τις 8 έως τις 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο) 

το 3ο Φεστιβάλ Open Nights. Πρόκειται για ένα διακαλλιτεχνικό φεστιβάλ που συνδιοργανώνεται 

από την ομάδα χοροθεάτρου OFF ART, την Αντιδημαρχία 

Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων  και την 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας,  

Για τρίτη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Open Nights είχε ως 

βάση μια ομαδική εικαστική έκθεση, ενώ κατά τη διάρκειά 

του παρουσιάστηκαν παραστάσεις μουσικής, θεάτρου και 

χορού και πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια, διαλέξεις και 

δράσεις για νέους,  βασισμένα όλα στο κοινό θέμα της 

σκιάς. 

 

3ο Φεστ ιβάλ Open Nights  στο Γεν ί  Τζαμί  

Ημερίδα με θέμα “Μνημεία και τουριστική ανάπτυξη, μια αμφί-

δρομη σχέση” διοργανώθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 και 

ώρα 17:00 στο αμφιθέατρο του Διαχρονικού Μουσείου, στο 

πλαίσιο μίας συλλογικής προσπάθειας και στρατηγικής για την 

ανάδειξη της πόλης της Λάρισας σε κομβικό σημείο πολιτιστικής 

και τουριστικής ανάπτυξης στη Θεσσαλία.  

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι σχέσεις μνημείων και τουρι-

σμού, οι ευκαιρίες που διανοίγονται μετά τη λειτουργία του Δια-

χρονικού Μουσείου και, κατόπιν, σε στρογγυλή τράπεζα συζητή-

θηκαν, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, των παραγωγικών τομέων και του τουρισμού, οι δυνατότη-

τες ανάπτυξης της περιοχής στον τομέα του πολιτιστικού τουρι-

σμού.  

 



Ο “Ελληνικός πόλεμος ”  στο Διαχρονικό Μουσε ίο  

Το Διαχρονικό Μουσείο εδώ και λίγες μέρες φιλοξενεί 

στον χώρο υποδοχής ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι στρατη-

γικής, τον «Ελληνικό Πόλεμο» (“Greek War”). Έμπνευση 

για τη δημιουργία του αποτέλεσε η φονικότατη μάχη 

μεταξύ των Μακεδόνων του Φιλίππου Ε’ και των Ρωμαί-

ων στη θέση Κυνός Κεφαλές, κοντά στα Φάρσαλα (197 

π.Χ.), ενώ την επιστασία και επιμέλεια γι’ αυτό είχε ο χει-

ρουργός – ουρολόγος Μάριος Ξηρομερίτης. Η εικαστι-

κή εγκατάσταση στο Μουσείο φιλοτεχνήθηκε από τον 

εικαστικό Αντώνη Καρακωνσταντάκη και η ψηφιακή – 

διαδικτυακή έκδοση του παιχνιδιού οφείλεται στον Βαγ-

γέλη Αντωνόπουλο. 

Ο «Ελληνικός Πόλεμος» θα εμπλουτίσει τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα του Μουσείου: Ηγεμόνες και Βασίλισσες, 

Πρίγκιπες, Χίμαιρες και Άτλαντες και, φυσικά, οι δυο 

στρατοί – Μακεδόνες και Ρωμαίοι – περιμένουν μικρούς 

και μεγάλους φίλους, για να τους διασκεδάσουν και να 

τους διδάξουν. 

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο και για κινητά android στη 

διεύθυνση: https://dml-gr.itch.io/greek-wars. 
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Την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Λάρισας και ο Σύλλογος «Ο Ιπποκράτης 

στη Λάρισα» διοργάνωσαν εκδήλωση στο αμφιθέα-

τρο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, με θέμα: 

«Περί ἀέρων, ὑδάτων, τόπων – ο διαχρονικός Ιππο-

κράτης». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η προβολή και 

ανάλυση του έργου του Ιπποκράτη «Περί ἀέρων, 

ὑδάτων, τόπων», ενός έργου πρωτοποριακού για την 

εποχή του, στο οποίο ο σπουδαίος γιατρός της Αρχαιότητας μελέτησε το φυσικό τοπίο, το νερό, 

το έδαφος, τον αέρα και άλλα φυσικά στοιχεία και τη σχέση τους με την υγεία. 

Με την εκδήλωση αυτή ο Σύλλογος «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» εγκαινίασε μια σειρά ημερίδων 

που σκοπό έχουν αφενός να φωτίσουν το πρωτοπόρο έργο του Ιπποκράτη και αφετέρου να συ-

νεχίσουν την προβολή της ιπποκρατικής ιδέας στην πόλη αλλά και πανελλαδικά. 

«Περί  αέρων,  υδάτων,  τόπων –  Ο διαχρονικός Ιπποκράτης »   

«1ος Πελάσγιος Δρόμος »  

Την Κυριακή 4 Μαρτίου  πραγματοποιήθηκε με αφετηρία και τερματισμό το Διαχρονικό Μουσείο 

ο “1ος Πελάσγιος Δρόμος”. Οι αγώνες 6, 3 και 1 χλμ διοργανώθηκαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θεσ-

σαλίας σε συνεργασία με τον ΑΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ και τον ΣΥ.Β.Α.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ υπό την αιγίδα 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας,  της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων. 

“Ο Σχολικός Επαγγελματ ικός Προσανατολισμός πάε ι   

στο Διαχρονικό  Μουσε ίο »  

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας διά των υπευθύ-

νων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Κέντρο Συμ-

βουλευτικής και Προσανατολισμού Λάρισας διοργάνωσε στις 23 Φε-

βρουαρίου ημερίδα με τίτλο «Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατο-

λισμός πάει στο Διαχρονικό Μουσείο», η οποία επαναλήφθηκε στις 9 

Μαρτίου, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τα παιδιά συνοδευόμε-

να από καθηγητές των σχολείων τους είχαν την ευκαιρία  να ξεναγη-

θούν στην έκθεση του Μουσείου, να επισκεφτούν τα εργαστήρια και 

να παρακολουθήσουν προβολή  και προφορικές παρουσιάσεις σχε-

τικά με τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.  



Πέντε εκπαιδευτικά προγράμματα δίωρης διάρκειας πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς 2017 – 2018 στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.  

1. Ένας φορμίσκος γεμάτος παιχνίδια: απευ-

θύνεται σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου 

δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τα 

παιχνίδια που παίζονταν στην αρχαιότητα και 

το Βυζάντιο. 

2. Με χώμα και νερό, ταξίδι μαγικό σε χωριό 

νεολιθικό: ένα ταξίδι στη Νεολιθική εποχή μέσω 

του οποίου τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη 

ζωή και τον πολιτισμό της (για μαθητές του Δη-

μοτικού). 

3. Ταξίδι στον Βυζαντινό Πολιτισμό της Θεσσα-

λίας: γνωριμία με την Ιστορία, τον Πολιτισμό, 

την Τέχνη και την καθημερινή ζωή της Θεσσαλί-

ας κατά τη βυζαντινή εποχή (απευθύνεται σε 

μαθητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού καθώς και Γυμνα-

σίου - Λυκείου). 

4. Αθέατη πόλη: (Νέο πρόγραμμα) Πρωτότυπη 

περιήγηση – εξερεύνηση στην έκθεση του Δια-

χρονικού Μουσείου με οδηγούς συγκεκριμένα 

αντιπροσωπευτικά εκθέματα, μέσα από την οποία θα γίνει προσπάθεια να φωτιστεί η ιστορία της 

Λάρισας, που κρατά κρυμμένα μυστικά 8500 ετών κάτω από τον σύγχρονο αστικό ιστό (για μα-

θητές Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου – Λυκείου). 

5. Πνοές Ανέμων: (Νέο πρόγραμμα) η συμβολή και η αποτύπωση του ανέμου στην τέχνη, τη 

θρησκεία, τις δραστηριότητες – πνευματικές και μη – των ανθρώπων από την Προϊστορία έως 

σήμερα. Το πρόγραμμα αφορά μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

«Περιήγηση στα μνημεία της πόλης μας». Από την Παρασκευή 16 Μαρτίου ξεκινά ξανά το πρό-

γραμμα των περιηγήσεων, ώστε μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου να επι-

σκεφθούν τα αρχαία, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της Λάρισας και μέσα από αυτά να γνω-

ρίσουν την ιστορία της. Οι περιηγήσεις πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή ως 8/6/2018. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2413 508242. 

6 

Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο 



Σε κάθε τεύχος η συντακτική επιτροπή επιλέγει να παρουσιάσει ένα  διακεκριμένο έκθεμα από τη συλλογή του Μουσείου 7 

Από τη σιωπή της προθήκης 

Ενότητα 11:  Οθωμανική περίοδος  

Τμήμα το ιχογραφίας με  την παράσταση της Προδοσίας .  

Ναός  Γέννησης της  Θεοτόκου  στο Πολυδένδρι ,  1590  

Η  μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου στο 

Πολυδένδρι αναφέρεται σε οθωμανική 

πηγή του 1570 ως ένα από τα οκτώ μο-

ναστήρια της επαρχίας Αγιάς. Το 1590 

το καθολικό κοσμείται με τοιχογραφίες, 

με πρωτοβουλία του ηγουμένου παπα – 

Κυριακού και δωρητές τον μοναχό Αρ-

σένιο και τον τοπικό άρχοντα Καλοϊωάν-

νη. 

Το εικονογραφικό πρόγραμμα περιλαμ-

βάνει πολυπρόσωπες σκηνές από το 

Δωδεκάορτο, τη ζωή και τα Πάθη του 

Χριστού. Στοιχεία από τη βυζαντινή πα-

ράδοση επιβιώνουν στη θεματολογία, 

την τεχνική και το ύφος της ζωγραφικής.  

Η σκηνή της Προδοσίας βρισκόταν 

στον δυτικό τοίχο του ναού και εικονογραφεί το  γεγονός του ασπασμού του Ιούδα και τη σύλληψη 

του Χριστού στο Όρος των Ελαιών. Στο κέντρο και σε πρώτο επίπεδο εικονίζονται ο Χριστός με τον 

Ιούδα. Ο Χριστός αποδίδεται σχεδόν ακίνητος με το κεφάλι στραμμένο προς την αντίθετη πλευρά, 

ενώ ο μαθητής, με ζωηρή κίνηση, τον αγκαλιάζει, για να του δώσει το προδοτικό φιλί. Γύρω τους 

συνωθούνται πρεσβύτεροι Ιουδαίοι και υπηρέτες «μετά φανών και λαμπάδων όπλων». Δεξιά ένας 

νεαρός Ιουδαίος αρπάζει τον Χριστό από τον βραχίονα. Κάτω δεξιά εικονίζεται το επεισόδιο του 

Πέτρου και του Μάλχου. 

Το τέμπλο του ναού, μέρος του οποίου εκτίθεται στο μουσείο, ανήκει στην κατηγορία των απλών 

ξύλινων ζωγραφιστών τέμπλων και αποτελεί αντιπροσωπευτικό έργο τοπικού εργαστηρίου της Α-

γιάς. Συνδυάζει στοιχεία από τη βυζαντινή παράδοση και μοτίβα από την ισλαμική τέχνη.  Η ποιότη-

τα της διακόσμησης του καθολικού σηματοδοτεί μία νέα καλλιτεχνική κίνηση στην περιοχή της Α-

γιάς στα τέλη του 16ου αι.  

 



 Στα εργαστήρια συντήρησης  
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Εργαστήριο Τοιχογραφιών και Εικόνων 

Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια, στα οποία γίνεται συντήρηση και 

αποκατάσταση σημαντικών ευρημάτων και αντικειμένων από εξειδικευμένο επιστημονικό προσω-

πικό συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.  

Παρουσιάζουμε μερικά από τα πρόσφατα συντηρημένα αντικείμενα.  

Εργαστήριο Κεραμικής 

Εργαστήριο Μαρμάρου 



© 2018 Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 
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Περιφερειακή οδός Λάρισας 

Μεζούρλο 

       41500, Λάρισα                                                 

 

  

   +30 2413 508 242 

 

   +30 2410 627 935 

 

 

  efalar@culture.gr 

 

  dml.culture.gr 

 

 
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας 

Το Διαχρονικό Μουσε ίο  υποψήφιο  

για το βραβε ίο  του Ευρωπαϊκού Μουσε ίου της χρονιάς  

Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας είναι ένα 

από τα νεότερα και πλέον σύγχρονα μουσεία 

της χώρας, μέσα από τα ευρήματα του οποί-

ου ξεδιπλώνεται όλη η ιστορία της Θεσσαλί-

ας από την παλαιολιθική εποχή έως και τον 

19ο αιώνα. Το μουσείο μας διεκδικεί φέτος το 

βραβείο του Ευρωπαϊκού Μουσείου της χρο-

νιάς για το έτος 2018. Τα αποτελέσματα θα 

ανακοινωθούν τον Μάιο, στο ετήσιο συνέ-

δριο του European Museum Forum, που θα 

πραγματοποιηθεί στη Βαρσοβία.  

Ο θεσμός του «European Museum of the Year Award» (EMYA) θεσπίστηκε το 1977 και τελεί υπό 

την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με στόχο να βραβεύει, σε ετήσια βάση, την καλύτερη μου-

σειακή πρακτική στην Ευρώπη και να ενθαρρύνει τις καινοτόμες δράσεις στην κοινωνία των Μου-

σείων.  


