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   Εμπόριο
  Σφραγίσματα πάνω σε πήλινα λακωνικού τύπου κεραμίδια 
  και αγνύθες διαφορετικών αρχαίων πόλεων της περιοχής, 
  αντικείμενα που προέρχονται από άλλες περιοχές της 
  Ελλάδας καθώς επίσης και ζεύγος υποδημάτων 
  (τέλη 4ου αι. π.Χ. ) από την περιοχή της Συκεώνας.

   
 
Αργυρά και χάλκινα νομίσματα

                 α) Νομισματικές εκδόσεις των πόλεων που 
                     περιλαμβάνονται στην Π.Ε. Καρδίτσας. 

                                         β) Νομισματικές εκδόσεις των άλλων θεσσαλικών πόλεων 
          και του Κοινού των Θεσσαλών & 

                                       γ) Νομισματικές εκδόσεις πόλεων, βασιλέων και Κοινών 
                           από τον υπόλοιπο αρχαίο Ελληνικό Κόσμου

 

21 Επιτύμβια στήλη με ανάγλυφη παράσταση αθλητή
που συνοδεύεται από νέο ο οποίος κρατά αρύβαλλο
Μάρμαρο   Σοφάδες 5ος αι. π.Χ.

Φίλια :Πανθεσσαλικό Ιερό Ιτωνίας Αθηνάς  

  
 
  
 Ασκληπιείο Κιερίου

 Μητρόπολη

     Περιρραντήριο με ανάγλυφες κεφαλές στο στέλεχος
    Πηλός,   Μητρόπολη
    Ρωμαϊκή περίοδος (1ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.)

Ενεπίγραφη αναθηματική στήλη με τοξωτή επίστεψη 
ΔΙΙ ΟΜΟΛΟΙΟΙ
Ασβεστόλιθος, Μητρόπολη (Β΄ μισό του 5ου αι. π.Χ.)

Τμήμα ενεπίγραφης στήλης με τη συνθήκη συμπολιτείας
μεταξύ της Μητρόπολης και της Ιθώμης («Θώνης»)
Μάρμαρο, Μητρόπολη  (3ος - 2ος αι. π.Χ.)

� . Συνθήκη Ενεπίγραφη στήλη με αετωματική επίστεψη
 των Βασαϊδών, Ασβεστόλιθος, Μητρόπολη (3ος αι. π.Χ.)
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23 Αναπαράσταση δένδρου με προσφορές από το Ιερό Άλσος 
της Ιτωνίας Αθηνάς 

24 Ενεπίγραφο τμήμα από βάθρο αναθηματικού ανδριάντα 
ΚΟΙΝΟΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
Μάρμαρο, Φίλια, «Ιερό Ιτωνίας Αθηνάς»
Ρωμαϊκή περίοδος (1ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.)

25 Τμήμα ενεπίγραφης στήλης με τη συνθήκη μεταξύ των 
Γόμφων και της Ιθώμης
Μάρμαρο, Φίλια, (230 - 200 π.Χ.)

26 Επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη.
Ανάγλυφη παράσταση νέου με σκύλο
Αγ. Θεόδωροι  (4ος αι π.Χ.)

27 Κιέριον

28 Ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη με αετωματική επίστεψη .
 Ανάγλυφη παράσταση με «Δεξίωση», Μάρμαρο
 Πύργος Κιερίου  (2ος αι. μ.Χ.)
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A. Γεωλογικοί χρόνοι
B. Προϊστορική περίοδος
Τεχνολογία του πελεκήματος

   Στάδια εκμετάλλευσης του πυρήνα
Εργαλειακή πανοπλία 

Δημήτρης Γιολδάσης (1897-1993)
«Λίχνισμα»  Ελαιογραφία (1928)

(5300-4500 π.Χ.)

(5800-5300 π.Χ.)

Καρποδόχη
Πηλός.  Αστρίτσα, θέση «Μαγούλα Μακρή»
Αρχές Νεότερης Νεολιθικής περιόδου

Ιπνός(φούρνος),       Πηλός
Μέση Νεολιθική περιόδος

Αναπαράσταση Νεολιθικής Οικίας 

Ταφή ενηλίκου σε συνεσταλμένη στάση
Πετρόπορος Τρικάλων
Μέση Εποχή Χαλκού (1900-1650 π.Χ.)

Ταφή νέου ατόμου
Πρόδρομος, οικόπεδο Δημοτικού Σχολείου
Χαλκολιθηκή περίοδος (4500-3200 π.Χ.)

   :Εργαλεία, όπλα, κοσμήματα και Εποχή του Χαλκού
  μικροαντικείμενα 
   .Εποχή του Χαλκού: Αγγεία  της Πρώιμη - Μέση  και
Ύστερης Εποχής του Χαλκού

Ύστερη Εποχή Χαλκού (Μυκηναϊκή Εποχή)

 β.  Αγναντερό
γ.  Θολωτός τάφος Κτιμένης

α. Θολωτός τάφος Γεωργικού-Ξυνονερίου 

   με ανθεμωτή Ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη
  επίστεψη ΜΕΓΑΛΟΚΛΕΑΣ
  Μάρμαρο, Βλοχός, (3ος αι. π.Χ.)

Ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη με ανθεμωτή 
 επίστεψη  ΝΙΚΑΣΙΠΠΟΣ ΝΙΚΙΟΥ
 Mάρμαρο, Βλοχός (200 - 150 αι. π.Χ.)

Τμήμα ενεπίγραφης πλίνθου
Μάρμαρο, Συκεώνας, θέση «Ζευγαρολίβαδο», 
κοίτη Ενιπέα ποταμού (6ος αι. π.Χ.)

  : Η Σχέση του Ανθρώπου Κομνηνός Κ
                         με τον Χώρο και τον Χρόνο  
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Αναπαράσταση Μαγούλας
Φωτογραφία μίας χαρακτηριστικής Μαγούλας 
της θεσσαλικής πεδιάδας με παράθυρα που ανοίγουν 
με φωτοκύτταρο  μόλις πλησιάσει ο επισκέπτης μπορεί  
να κατανοήσει τις διάφορες φάσεις κατοίκησης μιας 
«Μαγούλας»
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(16ος – 12ος αι. π.Χ.) 

δ. Φίλια

16 Πρώιμη Εποχή Σιδήρου (1050-7ος αι. π.Χ)

Πήλινα αγγεία από το θολωτό τάφο 
των Αγίων Θεοδώρων (10ος-7ος αι. π.Χ.)

17  ,  ΠηλόςΑμφορέας
 Άγιοι Θεόδωροι, θέση «Αμπέλια»
 Πρώιμη Γεωμετρική περίοδος (9ος αι. π.Χ.)

Μαρμάρινο σταθμίο (Ρωμαϊκή περίοδος)

  Όρθη30

 Ιερό extra muros  Όρθη :
 Ιερό αφιερωμένο στις χθόνιες θεότητες  
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37-41 Αρχιτεκτονικά μέλη του Αρχαϊκού Ναού του Απόλλωνα 
(Μητρόπολη)

42 

Χάλκινο λατρευτικό άγαλμα Απόλλωνα Οπλίτη
           Μητρόπολη, «Αρχαϊκός Ναός Απόλλωνα» (6ος αι π.Χ.)

Κιβώτιο, Πηλός
Μητρόπολη, «Αρχαϊκός Ναός Απόλλωνα»
(3ος - 2ος αι. π.Χ.)

43

 Ευρήματα από τον Αρχαϊκό Ναό του Απόλλωνα44

45 Ενεπίγραφη πλίνθος ταφικού μνημείου 
ΦΙΛΟΞΕΝΑ ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥ
Ασβεστόλιθος, Αρχαίοι Γόμφοι, κοίτη Πάμισου ποταμού 
(2ος αι. π.Χ.)

46  Αναθηματική στήλη με  ανάγλυφη παράσταση 
Απόλλωνα  Κιθαρωδούο οποίος συνοδεύεται από 
τον αναθέτη και δυο σκύλους
Μάρμαρο, Αρχαίοι Γόμφοι, (1ος αι. π.Χ. - 3ος αι. μ.Χ.)

47 Γόμφοι

48 Ημίεργη προτομή
Μάρμαρο, Αρχαίοι Γόμφοι, θέση «Επισκοπή»
Ρωμαϊκή περίοδος (3ος - 4ος αι. μ.Χ.)

49 Λάρνακα «Νεοαττικού τύπου» με παράσταση αρπαγής 
Κόρης στη μια πλευρά, αετού, φυτικών πλοχμών και 
κεφαλών βοών στην άλλη
Μάρμαρο, Αρχαίοι Γόμφοι, θέση «Επισκοπή»
Ρωμαϊκή περίοδος (3ος - 4ος αι. μ.Χ.)

50 Ταφική κάλπη
Ασβεστόλιθος, Αρχαίοι Γόμφοι, θέση «Επισκοπή»
Ρωμαϊκή περίοδος (1ος αι. π.Χ. - 4ος αι. μ.Χ.)

51 Ενεπίγραφος ορθοστάτης από βάση αγάλματος
με τα ονόματα των γλυπτών ΚΛΕΟΓΕΝΑΔΗ και ΕΥΤΥΧΙΔΗ
Ασβεστόλιθος, Αργιθέα, θέση «Ελληνικά»  (2ος αι. π.Χ.)

52 Ενεπίγραφο τμήμα επίστεψης ταφικού μνημείου 
ΣΤΑΘΜΟΝΝΩ ΑΝΤΙΚΡΑΤΟΥΣ
Ασβεστόλιθος, Αργιθέα, θέση «Ελληνικά» (2ος αι. π.Χ.)

53 Τμήμα αετωματικής επίστεψης ταφικού μνημείου
με παράσταση καθήμενης σφίγγας
Μάρμαρο, Αργιθέα, θέση «Ελληνικά»
(6ος αι. π.Χ.)

Αργιθέα  θέση «Ελληνικά»

 Όπλα 
 Αργιθέα, θέση «Ελληνικά», νεκροταφεία 
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56 Ταφές ενηλίκων σε κιβωτιόσχημους τάφους
Αργιθέα, θέση «Ελληνικά», Ανατολικό Νεκροταφείο
Ελληνιστική περίοδος

57 Ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη ΑΛΚΙΑΣ
Ψαμμίτης λίθος, Αργιθέα, θέση «Παλιόρογκα» 
(6ος αι. π.Χ.)

58 Ενεπίγραφη επιτύμβια στήλη ΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΕΥΣ
Μάρμαρο,  Αργιθέα, θέση «Ελληνικά» 
(τέλη 3ου - αρχές 2ου αι. π.Χ.)
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Ιερό του Αιάτου (Ιερό των προγόνων) 
Ιδρύθηκε στο τέλος του 7ου αι π.Χ.
Ο Αίατος σύμφωνα με την Μυθολογία 
είναι γιός του Έλληνα και πατέρας του Θεσσαλού.
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Αρχαιολογικό  Μουσείο
            Καρδίτσας
ΛΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών 
& Κλασικών Αρχαιοτήτων 

Ταχ. Διεύθυνση: Λαχανά 1 & Τζέλλα
                                43100 Καρδίτσα

Τηλέφωνο : 2441025219
Fax :               24410 25217
e-mail:           amk@culture.gr
                         ldepka@culture.gr

www.facebook.com/ArchaiologikoMouseioKarditsas

Υπουργείο  Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων

& Πολιτιστικής Κληρονομάς

 Οι διαδικασίες ίδρυσης του Αρχαιολογικού Μουσείου 
Καρδίτσας ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ύστερα 
από τις ενέργειες της ΙΓ΄ Ε.Π.Κ.Α. στην αρμοδιότητα της οποίας 
υπαγόταν ο Νομός Καρδίτσας. Ευνοϊκές ωστόσο συνθήκες για 
την κατασκευή και ολοκλήρωση του κτιρίου δημιουργήθηκαν 
στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, όταν ο Δήμος Καρδίτσας 
παραχώρησε στο Υπουργείο Πολιτισμού, το χώρο του παλαιού 
Νοσοκομείου Καρδίτσας, έκτασης 5.120 τ. μ. και όταν η 
χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε από τους πόρους του 
Β΄ Κ.Π.Σ. Το 1995 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης του κτιριολογικού 
προγράμματος του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας. Η 
ανέγερση του  κτιρίου  ολοκληρώθηκε  το  2001 .  Η 
Μουσειολογική μελέτη συντάχθηκε από τους αρχαιολόγους της 
ΙΓ' ΕΠΚΑ το 2003. Η υλοποίηση της και η οργάνωση της 
έκθεσης έγινε σε συνεργασία με την Δ/νση Μελετών Μουσείων, 
την Δ/νση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και την Δ/νση Μουσείων 
του ΥΠΠΟ καθώς και την ΙΓ΄ ΕΠΚΑ και την ΛΔ΄ ΕΠΚΑ και 
χρηματοδοτήθηκε από το Γ' Κ.Π.Σ.

Η Έκθεση
 Η έκθεση του Μουσείου χωρίζεται σε δύο (2) μέρη. 
Μέρος Α: Ο Άνθρωπος στον Χρόνο. Μέρος Β: Ο Άνθρωπος στον 
Χώρο. Το έργο του Κομνηνού Κ : Η Σχέση του Ανθρώπου με τον 
Χώρο και τον Χρόνο στην Είσοδο της έκθεσης, εισάγει τον 
επισκέπτη στην σχέση του ανθρώπου με τον Χώρο και τον 
Χρόνο. Την επίδραση του χρόνου στο χώρο και στον άνθρωπο, 
αλλά και οι αλληλεπιδράσεις που συντελούνται ανάμεσα στον 
άνθρωπο και στο χώρο.

Μέρος Α : Ο Άνθρωπος στον Χρόνο
 Η προσέγγιση στην αρχαιότητα γίνεται κατά 
χρονολογική σειρά, έτσι όπως συμβατικά έχει καθιερωθεί η 
διαίρεση των διαδοχικών πολιτισμικών φάσεων σε περιόδους. Η 
έκθεση ξεκινάει με την Προθήκη με ευρήματα της Μέσης 
Παλαιολιθικής Περιόδου από το οροπέδιο της Νεβρόπολης 
(Λίμνη Πλαστήρα) και ένα απολίθωμα ζωντανού οργανισμού. Η 
Θεσσαλία, και η περιοχή της Καρδίτσας σαν κομμάτι της 
θεσσαλικής πεδιάδας, θεωρείται ένας από τους αρχικούς 
πυρήνες της εξέλιξης του νεολιθικού πολιτισμού για τον 
ελλαδικό χώρο. Η Νεολιθική Περίοδος είναι η αρχή του 
παραγωγικού σταδίου και συνοδεύεται από τη μόνιμη 
εγκατάσταση, την καλλιέργεια της γης και την εξημέρωση των 
ζώων. Το κυριότερο αναγνωρίσιμο στοιχείο της νεολιθικής 
εποχής στην πεδιάδα είναι οι «Μαγούλες». Φωτογραφία μίας 
χαρακτηριστικής Μαγούλας με παράθυρα που ανοίγουν με 
φωτοκύτταρο μόλις πλησιάζει ο επισκέπτης, όπου μπορεί να δει 
και να κατανοήσει την τις διάφορες φάσεις κατοίκησης μιας 
«Μαγούλας». Η έκθεση που αφορά στην Νεολιθική περίοδο 
κλείνει με την αναπαράσταση νεολιθικής οικίας, η οποία δίνει 
την δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει  την 
αρχιτεκτονική, την κεραμική τεχνολογία, τα μικροτεχνήματα 
ειδώλια και σφραγίδες και τέλος τον εργαλειακό εξοπλισμό για 
την καλλιέργεια της γης, το κυνήγι, την προετοιμασία και την 
κατανάλωση της τροφής, την υφαντική και την ενδυμασία.
 Ακολουθεί η θεματική ενότητα που αφορά στην Εποχή 
του Χαλκού, που άρχισε στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου την 3η χιλιετία π.Χ. Η Εποχή του Χαλκού 
χαρακτηρίζεται από τη γενίκευση της χρήσης των μετάλλων, η 
οποία επιφέρει σταδιακά κοινωνικές αλλαγές. Στην Πρώιμη 
Χαλκοκρατία βασικός πυρήνας της οργάνωσης παραμένει ο 
οικισμός που είναι γνωστός από την Νεολιθική Εποχή. Στη 
Μέση εποχή του Χαλκού (1900-1580 π.Χ.) κυριαρχεί ο 
αγροτικός τρόπος ζωής σε μικρής κλίμακας οικισμούς με 
αψιδωτές οικίες. Στο τμήμα αυτό της έκθεσης εκτός από αγγεία 
αντιπροσωπευτικά της Εποχής του Χαλκού, υπάρχει σύγχρονη 
απομίμηση του ταχύστροφου τροχού όπου έχουν τοποθετηθεί 
εργαλεία, όπλα, κοσμήματα και μικροαντικείμενα της Εποχής 
του Χαλκού από διάφορες περιοχές της Π.Ε. Καρδίτσας. Στην 
ίδια θεματική ενότητα στην υποενότητα «Ταφικά έθιμα» 

παρουσιάζονται οι αντιλήψεις περί θανάτου της εποχής αυτής, 
με δύο τάφους της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Η αποκορύφωση 
του Πολιτισμού της Εποχής του Χαλκού επέρχεται στην 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού, εποχή που είναι γνωστή και σαν 
μυκηναϊκή Εποχή,  κατά την διάρκεια της οποίας 
δημιουργήθηκε η πολύ πιο σύνθετη κοινωνία με την ανάπτυξη 
του εμπορίου, τα ανάκτορα, τις οχυρωμένες ακροπόλεις και τους 
μνημειώδεις θολωτούς τάφους. Η δυτική Θεσσαλία μέχρι 
πρόσφατα εθεωρείτο ότι ανήκε στα όρια του «μυκηναϊκού 
κόσμου». Εκτός από τον Θολωτό Τάφο του Γεωργικού- 
Ξινονερίου, την Φίλια, το νεκροταφείο στο Αγναντερό και 
κάποια άλλα σποραδικά ευρήματα δεν υπήρχαν οι αποδείξεις 
που χρειαζόταν να αποδειχθεί ότι η δυτική Θεσσαλία 
ακολούθησε τις εξελίξεις της Εποχής του Χαλκού. Λόγω του ότι 
πολλές από τις αποδείξεις αυτές ήρθαν στο φως μετά την 
ολοκλήρωση της έκθεσης οι πληροφορίες αυτές αλλά και η 
πλειονότητα των ευρημάτων δεν εκτίθενται στο Α.Μ.Κ. 
 Η θεματική ενότητα που αφορά στη Εποχή του Σιδηρού 
(1.050/1025 – 700 π.Χ.) αντιπροσωπεύεται από το θολωτό τάφο 
των Αγίων Θεοδώρων (10ος - 8ος αι. π.Χ.). O οποίος βρίσκεται 
μέσα στα όρια της «χώρας» του αρχαίου Kιερίου. Ακολουθεί η 
ενότητα του Ιερού του Αιάτου (ιερό των προγόνων). Το Ιερό των 
Προγόνων, ιδρύθηκε στο τέλος του 7ου αι π.Χ. και η ίδρυσή του 
σχετίζεται με έναν οικιστικό μύθο της περιοχής της 
Μητρόπολης και με την ίδρυση και δημιουργία των πρώτων 
πόλεων-κρατών. Ο Αίατος σύμφωνα με την Μυθολογία είναι 
γιός του Έλληνα και πατέρας του Θεσσαλού.

Μέρος Β : Ο Άνθρωπος στον Χώρο
Αρχαίες Πόλεις

 Στην εισαγωγή αυτής της ενότητας γίνεται αναφορά στο 
ρόλο των δύο Κοινών των Θεσσαλών, στην έννοια της πόλης-
Κράτους, στις πολιτικές αρχές των θεσσαλικών πόλεων, στο 
Μηνολόγιο, στο εμπόριο και την οικονομία, στα αρχαιότερα 
δείγματα επιγραφικών κειμένων της περιοχής, αλλά και στην 
γεωγραφική κατανομή των πόλεων στην περιοχή της Π.Ε της 
Καρδίτσας. Η υποενότητα εμπόριο περιλαμβάνει στοιχεία με το 
εμπόριο, όπως διαπιστώνονται από την ανεύρεση ομοίων 
σφραγισμάτων πάνω σε πήλινα λακωνικού τύπου κεραμίδια και 
αγνύθες διαφορετικών αρχαίων πόλεων της περιοχής, 
αντικείμενα που προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας 
καθώς επίσης και ζεύγος υποδημάτων (τέλη 4ου αι. π.Χ. ) από 
την περιοχή της Συκεώνας.
 Στην ενότητα Νομίσματα γίνεται αναφορά σε θέματα 
οικονομικής ζωής των πόλεων της περιοχής που σχετίζονται με 
την κυκλοφορία των νομισμάτων.

Ομοσπονδιακό Θεσσαλικό Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς
 Ο πανθεσσαλικός χαρακτήρας του Ιερού της Ιτωνίας 
Αθηνάς επέβαλε την ένταξη του Ιερού στην αρχή της ενότητας. 
Τα παλαιότερα ευρήματα χρονολογούνται στην μυκηναϊκή 
περίοδο (ΥΕ ΙΙΙΒ. ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο). Τα αρχιτεκτονικά μέλη τα 
οποία βρίσκονται διάσπαρτα στον χώρο καθώς και η παρουσία 
της κεραμικής αποτελούν σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη ναών 
των αρχαϊκών, κλασσικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. 
Το Ιερό έπαιζε έναν αναγνωρισμένο ρόλο, ως το θρησκευτικό 
κέντρο όλων των Θεσσαλών, ως εκ τούτου ήταν ο χώρος μέσα 
στον οποίο ανατέθηκαν δώδεκα χάλκινα βόδια, έργο του 
Αργείου γλύπτη Φράδμωνα, ανάμνηση της νίκης των Θεσσαλών 
κατά των Ιλλυρίων. Εκεί ανατέθηκαν τιμητικά αγάλματα εκ 
μέρους του Κοινού των Θεσσαλών και ακόμη από τον βασιλιά 
της Ηπείρου Πύρρο τα όπλα των Γαλατών, το 277 π.Χ.
 Επιγραφές από την Κω μας πληροφορούν ότι: α) στην 
πόλη Ίτωνος οι εκλεγμένοι θεωροί ανήγγειλαν στους Θεσσαλούς 
την τέλεση της γιορτής των Ασκληπιείων στο νησί. β) ο δήμος 
των Κώων ανήγγειλε στη θεσσαλική πόλη Ίτωνος ότι τιμά τις 
πόλεις της Θεσσαλίας με χρυσό στεφάνι που ανέθεσε στο Ιερό.
 Έπονται οι ενότητες των πόλεων: Κιέριον, Όρθη, 
Μητρόπολις, Γόμφοι και Αργιθέα. Η επιλογή των παραπάνω 
πόλεων, αλλά και η σειρά τους μέσα στην έκθεση 

προσδιορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη σειρά με την οποία 
αναγράφονται σε μία Δελφική επιγραφή, (Δελφική λίστα των 
θεωροδόκων) των μέσων του 2ου αι. π.Χ. Στην επιγραφή αυτή 
αναγράφονται κατά σειρά οι πόλεις Κιέριον, Όρθη, Κέλεθρα, 
Μεθύλιον, Μητρόπολις, Γόμφοι και Αργιθέα. Η σειρά αυτή 
υποδηλώνει ίσως την ύπαρξη ενός δικτύου αρχαίων δρόμων που 
συνέδεε τις αρχαίες πόλεις της περιοχής και δεν είναι γνωστό 
από αλλού.

Κιέριον
 Το Κιέριο των ιστορικών χρόνων βρισκόταν στο κέντρο 
της αρχαίας Θεσσαλιώτιδας. Η Θεσσαλιώτιδα αποτελούσεμία 
από τις τέσσερις τετράδες, στις οποίες ήταν χωρισμένη η 
Θεσσαλία για διοικητικούς και στρατιωτικούς λόγους. Ήλεγχε 
μια ευρύτερη περιοχή γύρω από την πόλη, που αποτελούσε την 
«χώρα» της πόλεως. Κατά την κλασική εποχή το Κιέριον 
αναπτύχθηκε οικονομικά και διέθετε όλα τα χαρακτηριστικά 
της πόλης – κράτους. Στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. 
χαρακτηρίστηκε πρωτεύουσα της Θεσσαλιώτιδας και κόπηκαν 
τα πρώτα χάλκινα και αργυρά νομίσματα με την επιγραφή 
ΚΙΕΡΙΕΩΝ. Ο σημαντικός και πρωταγωνιστικός ρόλος της 
πόλης του Κιερίου συνεχίστηκε και κατά την ελληνιστική και 
ρωμαϊκή εποχή, ενώ πιθανότατα έπαψε να υπάρχει κατά τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους.

Το Ιερό του Ασκληπιού
 Το Ασκληπιείο βρίσκεται 3 περίπου χιλιόμετρα ΒΔ του 
Κιερίου και πάνω στην πορεία αρχαίου δρόμου που συνέδεε το 
Κιέριο με το αρχαίο Μεθύλιο. Η ίδρυση του Ασκληπιείου στη 
θέση αυτή είναι πολύ πιθανόν να σχετίζεται με την ύπαρξη της 
πηγής «Μάτι», το νερό της οποίας θεωρείται από τους 
σύγχρονους κατοίκους της περιοχής ότι έχει ιαματικές 
ιδιότητες. Το Ασκληπιείο του Κιερίου αποτελούσε ένα από τα 
πολυσύχναστα κατά την αρχαιότητα ιατρικά κέντρα της 
περιοχής. Η ανεύρεση του Ασκληπιείου του Κιερίου είναι 
ιδιαίτερα σημαντική, διότι το ιερό αυτό είναι το εγγύτερα 
ευρισκόμενο στο μεγάλο Ασκληπιείο της Τρίκκης, που ήταν η 
πόλη καταγωγής του μεγάλου ιατρού θεού Ασκληπιού και από 
την οποία ξεκίνησε και εξαπλώθηκε η λατρεία του σε ολόκληρο 
το ελλαδικό χώρο. Με την έκθεση των μαρμάρινων γλυπτών και 
λόγω του ότι πολλά από τα γλυπτά ανήκουν σε παιδικές μορφές 
στην έκθεση δίνονται στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας των 
Ασκληπιείων και του ρόλου που έπαιζε η παρουσία των παιδιών 
μέσα σε αυτά.

Όρθη
 Η Όρθη είναι μία από τις λίγες πόλεις της περιοχής που 
αναφέρεται στον Όμηρο. Η ταύτιση της αρχαίας πόλης στο 
«Χελωνόκαστρο» του Κέδρου με την αρχαία πόλη της Όρθης 
έγινε τελευταία και ήταν μη αναμενόμενη λόγω του ότι οι 
σύγχρονοι ερευνητές την τοποθετούσαν στην περιοχή της 
Περραιβίας. Η ταύτιση της αρχαίας πόλης έγινε με την 
ανεύρεση αρχικά δύο χάλκινων νομισμάτων της πόλης που 
μαρτυρούν τη λατρεία της Αθηνάς και του Ποσειδώνα από την 
περιοχή του νεκροταφείου και μιας ενεπίγραφης κεραμίδας με 
τα γράμματα Ο] ΡΘΙΕΩ [Ν. Στην έκθεση του Μουσείου δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση σε τρείς τομείς της ζωής των κατοίκων της 
πόλης. α) στην ταφή των νεκρών β) στη λατρεία θεοτήτων 
σχετικά με τους νεκρούς και γ) στην παραγωγή κεραμικών 
προϊόντων.

Όρθη: Το ιερό extra muros
 Εκτός πόλεως και σε μικρή απόσταση από τα ανατολικά 
τείχη ανασκάφηκε ένα μικρό ελληνιστικό ιερό με ναό «εν 
παραστάσει» και πολυμερή σηκό. Στην ενότητα αυτή 
εκτίθενται: α) Πήλινα ειδώλια, προτομές και ανάγλυφα 
πλακίδια. β) Χάλκινα δακτυλίδια με παραστάσεις στη σφενδόνη. 
γ) Μολύβδινα ομοιώματα επίπλων και ένα καπάκι μολύβδινης 
πυξίδας με ανάγλυφες παραστάσεις.

Μητρόπολη
 Η αρχαία Μητρόπολη δημιουργήθηκε στις αρχές 
μάλλον του 4ου αι. π.Χ., σύμφωνα με τις αρχαίες φιλολογικές 

πηγές, από το συνοικισμό τριών μικρών οικισμών της περιοχής. 
Υπήρξε μία από τις τρεις πιο σημαντικές και ισχυρές 
τειχισμένες αρχαίες πόλεις στα όρια του νομού Καρδίτσας. Κατά 
τον Στράβωνα περιλαμβανόταν στη διοικητική διαίρεση της 
τετράδας Εστιαιώτιδας και μαζί με τις πόλεις Τρίκκη, Πέλιννα 
και Γόμφους σχημάτιζε τετράπλευρο.

Ο Αρχαϊκός Ναός του Απόλλωνα στη Μητρόπολη
 Έ ν α  α π ό  τ α  σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ α  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά 
αρχιτεκτονικά μνημεία της αρχαιότητας που έχουν 
αποκαλυφθεί στην περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας, είναι ο 
αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα. Αποτελεί μοναδικό μνημείο 
αρχαϊκής αρχιτεκτονικής με σπάνιες ιδιαιτερότητες. Είναι ο 
καλύτερα διατηρημένος αρχαίος μνημειακός ναός σε όλη τη 
Θεσσαλία και αποτελεί πηγή πληροφόρησης, όχι μόνο για την 
ιστορία και τις λατρευτικές πρακτικές της περιοχής, αλλά και 
την εξέλιξη της τεχνικής στους τομείς της αρχιτεκτονικής και 
της πλαστικής. Χρονολογείται λίγο πριν τα μέσα του 6ου π.Χ. αι. 
με βάση το λατρευτικό χάλκινο άγαλμα, αλλά και από τον τύπο 
των δωρικών κιονόκρανων. Ενεπίγραφη αναθηματική στήλη 
που βρέθηκε μέσα στο σηκό βεβαιώνει ότι ήταν αφιερωμένος 
στον θεό Απόλλωνα. Το χάλκινο λατρευτικό άγαλμα του 
Απόλλωνα στον τύπο του οπλίτη καθώς και τα σύμβολα που 
κρατούσε στα χέρια του (δόρυ και κλαδί δάφνης) δίνουν μια νέα 
διάσταση στην απεικόνιση του θεού στα μέσα του 6ου αι. π.Χ.

Γόμφοι
 Οι αρχαίοι Γόμφοι βρίσκονται ΒΑ του Μουζακίου στη 
θέση «Επισκοπή». Η πόλη ιδρύθηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα από 
συνοικισμό κωμών σε «θεατροειδή» χώρο ενός μακρόστενου 
υψώματος που σήμερα ορίζει τα όρια των Π.Ε. Καρδίτσας και 
Π.Ε. Τρικάλων. Έλεγχε τις δύο εισόδους από τη θεσσαλική 
πεδιάδα προς την αρχαία Αμβρακία (Άρτα) και την χώρα των 
Αθαμάνων. Ο Πάμισος ποταμός φαίνεται πως όριζε την αρχαία 
πόλη στα ΝΑ. Ο Φίλιππος Β΄, βασιλιάς της Μακεδονίας, 
ενίσχυσε το κτίσιμο της νέας πόλης. Έκοψε νομίσματα με την 
επιγραφή "Φιλιπποπολιτών" και για μικρό χρονικό διάστημα η 
πόλη έφερε το όνομα "Φίλιπποι ή Φιλιππόπολις". Μετά το 330 
π.Χ. η πόλη εμφανίζεται με το παλιό της όνομα Γόμφοι. Οι 
Γόμφοι έκοψαν δικά τους νομίσματα, τα οποία έφεραν τις 
επιγραφές ΓΟΜΦΕΩΝ ή ΓΟΜΦΙΤΟΥΝ στη θεσσαλική 
διάλεκτο. Στους αρχαίους Γόμφους λάτρευαν και τον Διόνυσο 
Κάρπιο, που υποδήλωνε την καλλιέργεια της αμπέλου. Επειδή 
οι αρχαίοι Γόμφοι έλεγχαν την διάβαση προς την Αθαμανία και 
την Ήπειρο, αρκετές φορές υπέστησαν πολιορκίες και 
καταστροφές. Έτσι το 198 π.Χ. κατέλαβε την πόλη ο 
Αμύνανδρος, βασιλιάς των Αθαμάνων, με τη βοήθεια των 
Ρωμαίων, στη συνέχεια ο Φίλιππος Ε΄ της Μακεδονίας, το 191 - 
185 π.Χ. και αργότερα, το 48 π.Χ., ο Ιούλιος Καίσαρας στον 
εμφύλιο πόλεμο με τον Πομπήιο. Από τις φιλολογικές πηγές και 
τα ανασκαφικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι η πόλη των Γόμφων 
υπήρχε τον 6ο μ.Χ. αι., οπότε ανακαινίστηκε το τείχος της από 
τον Ιουστινιανό. Οι αρχαίοι Γόμφοι φαίνεται ότι αποτελούσαν 
κέντρο άσκησης της λιθοξοϊκής τέχνης.

Αργιθέα
 Ο αρχαιολογικός χώρος της Αργιθέας βρίσκεται στη 
θέση «Ελληνικά», στην πορεία της οδού από την αρχαία 
Αμβρακία (σημερινή Άρτα) στους αρχαίους Γόμφους (Μουζάκι). 
Στην περιοχή της Αργιθέας κατοικούσαν οι Αθαμάνες, φύλλο 
ελληνικό. Ήταν απόγονοι του Αθάμα, βασιλιά της Βοιωτίας. 
Εμφανίστηκαν στην περιοχή της Πίνδου στη 2η χιλιετία και 
έφτασαν στην ακμή τους κατά την ελληνιστική περίοδο, με τους 
βασιλείς τους Θεόδωρο και Αμύνανδρο. Τα νεκροταφεία 
εκτείνονται ανατολικά και δυτικά της πόλης. Οι ταφές 
χρονολογούνται από τον 4ο έως τον 1ο αι. αι. π.Χ. Από τους 
τάφους ήρθαν στο φως σημαντικά κτερίσματα, όπως μεταλλικά, 
πήλινα και γυάλινα αγγεία, λύχνοι, αργυρά και χάλκινα 
νομίσματα, ξίφη, μάχαιρες, αιχμές δοράτων και κοσμήματα 
όπως δακτυλίδια, ενώτια, κάτοπτρα και πόρπες από χαλκό, 
άργυρο και χρυσό.

Πληροφορίες

Ημέρες λειτουργίας: Τρίτη έως Κυριακή

Ώρες λειτουργίας: 08:00 – 15:00

Τιμή εισόδου: €3,00

Μειωμένη τιμή εισόδου: €2,00

Ελεύθερη είσοδο δικαιούνται οι:
1. Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών με την επίδειξη Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας.
2. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων,  Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, 
Στρατιωτικών Σχολών ή Ισοτίμων Σχολών των Κρατών − Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την 
επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας».
3. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) και του 
Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών 
Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους 
ταυτότητας.
4. Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου 
Μουσείων (ICOM) ή του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και 
Τοποθεσιών (ICOMOS) με την επίδειξη αυτής.
5. Οι ξεναγοί με την επίδειξη επαγγελματικής ταυτότητας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
6. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και 
ιδρυμάτων της Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης και 
Στρατιωτικών Σχολών.
7. Οι δημοσιογράφοι με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους 
ταυτότητας.
8. Τα μέλη Εταιριών και Συλλόγων Φίλων Μουσείων και 
Αρχαιολογικών Χώρων σε όλη την Ελλάδα με την επίδειξη της 
θεωρημένης κάρτας μέλους.
9. Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από 
έγκριση του Γενικού Διευθυντή Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς.
10. Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα.
11. Οι κάτοχοι Δελτίου ελευθέρας εισόδου.
12. Οι κάτοχοι της Κάρτας Πολιτισμού.
13. Οι ακαδημαϊκοί
14. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας και 
Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία ημεδαποί και αλλοδαποί). Στην 
περίπτωση των αναπληρωτών και ωρομισθίων καθηγητών, η έκδοση 
δελτίου ελευθέρας εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν 
το εκπαιδευτικό λειτούργημα.
15. Τα μέλη του Ελληνικού Καλλιτεχνικού και Εικαστικού 
Επιμελητηρίου.

Μειωμένο τιμή εισόδου δικαιούνται οι:
1. Οι φοιτητές Ανωτέρων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ισοτίμων 
Σχολών των εκτός της Ε.Ε. χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής 
τους ταυτότητας.
2. Οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών Κρατών − Μελών 
της Ε.Ε. άνω των 65 ετών, με την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας 
ή Διαβατηρίου.
3. Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων της 
Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

Ελεύθερη είσοδος για όλους:
1. Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα από 1ης Νοεμβρίου έως 31ης 
Μαρτίου
2. Την Εθνική εορτή 28η Οκτωβρίου
3. 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)
4. 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
5. 5η Ιουνίου (Παγκόσμιος Ημέρα Περιβάλλοντος)
6. Το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
(τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους)
7. 6η Μαρτίου (Μνήμη Μελίνας Μερκούρη)


