
Ιστορικό
Η ανέγερση Μουσείου στην Καρδίτσα ξεκίνη-
σε στη δεκαετία 1990, όταν, ύστερα από τις 
ενέργειες και τη συνεργασία της ΙΓ’ Εφορείας 
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με 
το Δήμο Καρδίτσας, το Δημοτικό Συμβούλιο  
παραχώρησε και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση Καρδίτσας ενέκρινε το χώρο του παλαιού 
Νοσοκομείου, έκτασης 5.120 τ. μ. στο κέντρο 
της πόλης, για την ίδρυση και λειτουργία Αρ-
χαιολογικού Μουσείου. Την πιο πάνω δωρεά 
αποδέχτηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, ενώ το 
1995 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, 
λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης παλιότε-
ρου, κτιριολογικού προγράμματος επιφανείας 
2.000 τ. μ., γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της 
έγκρισης του νέου κτιριολογικού προγράμμα-
τος του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας. 

Το όλο έργο εντάχθηκε στο Β’ Κοινοτικό Πλαί-
σιο Στήριξης. Η ανέγερση του νέου κτιρίου 
ολοκληρώθηκε το 2000 – 2001ενώ κατά το 
έτος 2002 έγινε από την ΙΓ’ ΕΠΚΑ  η διοι-
κητική παραλαβή για χρήση του περιβάλλοντα 
χώρου του Μουσείου Καρδίτσας.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας αποτε-
λεί ένα ίδρυμα, στο οποίο για πρώτη φορά 
θα εκτεθούν και θα γίνουν γνωστά τα αρχαι-
ολογικά ευρήματα που προέρχονται από την 
περιοχή της Καρδίτσας. Ως σκοπός ορίζεται 
η διαμόρφωση και η εδραίωση μίας στενής 
και εποικοδομητικής σχέσης των κατοίκων 
της πόλης, της ευρύτερης περιοχής και των 
επισκεπτών του Νομού με την αρχαιολογία 
και τα αρχαία κατάλοιπα του τόπου μας, μέσα 
από την οργάνωση εκθέσεων και άλλων δρά-
σεων. Έχοντας ως εφαλτήριο την διεύρυνση 
των οριζόντων, την όξυνση των ενδιαφε-
ρόντων και τη διακρίβωση άγνωστων πεδί-
ων, ευελπιστούμε μέσα από τα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα  να επιτελέσουμε το έργο της 
κοινωνικής, πολιτισμικής και ηθικής διαπαι-
δαγώγησης της κοινωνίας που στοχεύει στο 
μέλλον με γνώμονα  το παρελθόν.

Πληροφορίες

Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας

ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών &
Κλασικών Αρχαιοτήτων

Λαχανά 1 & Τζέλλα, Καρδίτσα 
(Νομός Καρδίτσης)

Τηλέφωνο: 2441025219
Email: ldepka@culture.gr
 
Ώρες λειτουργίας     

8:30π.μ. - 15:00μ.μ.
 
Υποδομές ΑμεΑ  

Χώρος προσβάσιμος σε ΑμεΑ  
και χώροι υγιεινής για ΑμεΑ.
   
Πρόσβαση στο Μουσείο

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας βρί-
σκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, δίπλα 
σχεδόν από την Πινακοθήκη. Η πρόσβαση 
γίνεται με τα πόδια ή με ΙΧ, καθώς διαθέτει 
χώρο στάθμευσης.
  
Εξυπηρέτηση Επισκεπτών

Φυλάκιο - Εκδοτήριο εισιτηρίων
Χώροι υγιεινής 
Πωλητήριο
Βεστιάριο
Parking
Aίθουσα οπτικοακουστικών προβολών
Κέντρο εκθεσιακών προγραμμάτων

•
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•



Περιήγηση στις αίθουσες  
Η έκθεση είναι δομημένη κατά χρονολογική σειρά 
και με θεματικές ενότητες, αποσκοπώντας στην 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση του παρελθόντος 
με αναφορές στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο, στις 
καθημερινές δραστηριότητες, την αισθητική, τη λα-
τρεία, το εμπόριο, την οικονομία και το θάνατο ως 
φυσική κατάληξη. 

Ξεκινώντας από 
το Ο άνθρωπος 
στο χώρο και το 
χρόνο (Ενότητα 
Α), περνάμε στη 
Παλαιολιθική 
Εποχή (Ενότητα 

Β1).  Ακολουθεί η Νεολιθική Περίοδος (Ενότητα 
Β2), η αρχή της Αγροτικής Οικονομίας,  η μόνιμη 
εγκατάσταση με τη δημιουργία οικισμού-Μαγού-
λας, η μικρογραφία της Νεολιθικής Οικίας από τις 
Μαυραχάδες ως πυρήνα της οικογένειας. Παρου-
σιάζεται ο εργαλειακός εξοπλισμός, η προετοιμα-
σία και η κατανάλωση της τροφής, η κεραμική τε-
χνολογία με αγγεία μονόχρωμα και γραπτά, όπως 
η καρποδόχη από την 
περιοχή της Αστρίτσας, 
η υφαντική, η ενδυμασία, 
η ειδωλοπλαστική, τα 
μικροτεχνήματα-σφραγί-
δες και τα κοσμήματα ως 
προϊόντα της Νεολιθικής 
Οικονομίας.

Η εξέλιξη με τις αλλαγές στην αρχιτεκτονική των 
οικισμών, στην παραγωγή της κεραμικής με τη 
χρήση του ταχύστροφου τροχού, στην μεταλλοτε-

χνία καθώς και στα έθιμα ταφής με 
τη μνημειακή κατασκευή του Μυκη-
ναϊκού Θολωτού Τάφου Γεωργικού 
- Ξινονερίου δίνεται μέσα από τις 
τρεις φάσεις της Χαλκοκρα-
τίας στη Δυτική Θεσσαλία 
(Ενότητα Β3).

H έκθεση συνεχίζεται με τη διαδοχή 
των πολιτισμικών περιόδων μέσα στα 
πλαίσια των Ιστορικών Χρόνων με-
ταβαίνοντας στην οικιστική και ταφική 
αρχιτεκτονική της Εποχής του Σιδή-
ρου με αντιπροσωπευτικότερο δείγμα 
το θολωτό τάφο των Αγ. Θεοδώρων 
(Ενότητα Γ1). 

Το Ηρώο του Αιάτου (Ιερό των προγό-
νων) στην Ενότητα Γ2 επιβάλλεται λόγω 
της δημιουργίας κατά τη Γεωμετρική και 
Αρχαϊκή περίοδο μύθων που στήριζαν 
την πολιτική δημιουργία των Πόλεων 
- Κρατών. Ο μυθικός Αίατος ήρωας και 
οικιστής της περιοχής που λατρεύτηκε με 
πλούσια αναθήματα.

Η πολιτική οργάνωση των Θεσ-
σαλών σε τέσσερις τετράδες, 
την Πελασγιώτιδα, τη Φθιώτι-
δα, την Εστιαιώτιδα και τη Θεσ-
σαλιώτιδα που οφείλεται στον 
Λαρισαίο Αλεύα, δίνεται στην 
Eνότητα Γ3 με θέμα τις Αρχαί-
ες Πόλεις. 

Η Eνότητα Γ ολοκληρώνεται με το Ομοσπον-
διακό Θεσσαλικό Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς 
(Ενότητα Γ4) λόγω του σημαντικού ρόλου που 
έπαιξε στη συνοχή του Θεσσαλικού Έθνους και 
στη διατήρηση της συνείδησης της κοινής κατα-
γωγής των κατοίκων.

Στον επίλογο της έκθεσης 
με θέμα «Αρχαιολογία και 
Κοινωνία» (Ενότητα Α2) δί-
νεται η πολιτιστική κληρονομιά 
ενός τόπου που δεν έχει μόνο 
ιστορική αξία ως φορέας πλη-
ροφοριών αλλά συνάμα πο-
λυδιάστατη σημασία για την 
κοινωνία και τους θεσμούς.

Η ιστορία των Αρχαί-
ων Πόλεων δίνεται 
μέσα από τις φιλολο-
γικές πηγές, τις επι-
γραφικές μαρτυρίες 
και τα αρχαιολογικά 
ευρήματα. Παράλλη-
λα γίνεται αναφορά 
στο ρόλο των δυο 
Κοινών των Θεσ-
σαλών, στην έννοια 
της Πόλης–Κράτους, 
στις πολιτικές αρχές 

των Πόλεων, στο Μηνολόγιο και στη βεβαιω-
μένη με επιγραφικά ευρήματα ταύτιση έξι αρ-
χαίων πόλεων.

Ακολουθεί η παρουσίαση των αρχαίων πόλε-
ων της περιοχής σύμφωνα με τη σειρά που 
δίνονται σε μια δελφική επιγραφή των μέσων 
του 2ου αι. π. Χ. με κατάλογο των θεωροδόκων 
Κιέριον, Όρθη, Κέλεθρα, Μεθύλιον, Μητρό-
πολις, Γόμφοι, Αργιθέα, (Ενότητες Δ1-6). 


