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Γνωριμία με το Μουσείο του τόπου μου
http://larisa.culture.gr/
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Website:
Αριθμός
Εργαζομένων:
Μέσα
Κοινωνικής Wikipedia:
Δικτύωσης:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83
%CE%B1
Facebook: Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
Messenger: @DiachronicMuseumLarissa
ΥouΤube: Κανάλι Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
https://www.youtube.com/channel/UCZCRKBOHI12GfMyjIObqcuQ
Τύπος:
Διαχρονικό, Τοπικό
Τύπος Μουσείου και Διαχρονικό, Αρχαιολογικό, Ανθρωπολογικό, Μουσείο Τέχνης
Συλλογών:
Ετήσιος
αριθμός Νοέμβριος 2015-Οκρώβριος 2016: 22.7311
επισκεπτών:
Πληροφορίες:
Διεύθυνση: Καραμπίλια 12 | & Μεζούρλο, Λάρισα 415 00, Ελλάδα,
Περιφερειακός Λάρισας - Τρικάλων, Μεζούρλο, Λάρισα
Τηλέφωνα:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
τηλ.: +302413 508200
fax: +302410 627935
Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
τηλ.: +302413 508242
fax: +302410 239927
Ωράριο λειτουργίας:
Θερινό ωράριο (1η Απριλίου - 31η Οκτωβρίου): Δευτέρα - Κυριακή, 08:00π.μ.
- 08:00μ.μ

Επίσημες Αργίες
Ελεύθερη Είσοδος
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Χειμερινό ωράριο (1η Νοεμβρίου - 31η Μαρτίου): Τρίτη - Κυριακή, 9:00π.μ. 4:00μ.μ
1η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, Κυριακή του Πάσχα, 1η Μαϊου, 25η
Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου
Την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα για τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο
6η Μαρτίου (ημέρα μνήμης Μ. Μερκούρη)
18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20000/3/SyrrouEiriniMsc2017.pdf Προσπελάστηκε την 19/06/2018
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Δωρεάν Είσοδος

Κάρτα
εισόδου

18η Μαϊου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)
το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου (διήμερο Ευρωπαϊκών
Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς)
28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)
Δικαιούνται:

• Νέοι έως 18 ετών με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Φοιτητές και σπουδαστές χωρών της Ε.Ε. με επίδειξη φοιτητικής
ταυτότητας
• Υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ και υπάλληλοι ΤΑΠΑ με επίδειξη υπηρεσιακής
ταυτότητας
• Κάτοχοι κάρτας ICOM και ICOMOS
• Ξεναγοί με την επίδειξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας
• Συνοδοί εκπαιδευτικοί σε επισκέψεις σχολείων και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων
• Μέλη εταιρειών και συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών
Χώρων με επίδειξη κάρτας μέλους
• Αστυνομικοί τμήματος Αρχαιοκαπηλείας και Διεύθυνσης Ασφάλειας
• Επίσημοι φιλοξενούμενοι Ελληνικού Δημοσίου
• Άτομα με αναπηρία 67% και άνω και ένας συνοδός αυτών με την επίδειξη
βεβαίωσης αναπηρίας
• Γονείς πολύτεκνων οικογενειών, με παιδιά έως 23 ετών (25 αν υπηρετούν
στρατιωτική θητεία) με επίδειξη πάσου πολυτέκνων ή βεβαίωσης από
σύλλογο πολυτέκνων, ή πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
• Γονείς τρίτεκνων οικογενειών έως 18 ετών, ή 24 εφόσον σπουδάζουν
• Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα με επίδειξη πιστοποιητικού
οικογενειακής κατάστασης
• Κάτοχοι κάρτας ανεργίας
• Κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης
• Κάτοχοι κάρτας ελευθέρας εισόδου
ελευθέρας Δικαιούνται:
• Μέλη Κεντρικών Συμβουλίων και Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του
ΥΠΠΟΑ
• Μέλη ΔΣ και Διευθυντές ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το
ΥΠΠΟΑ
• Εκπαιδευτικοί Α' βάθμιας, Β' βάθμιας και Γ' βάθμιας εκπαίδευσης
• Πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών σχολών, σχολών
Αρχιτεκτονικής, Καλών Τεχνών, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων
Τέχνης, Μουσειακών Σπουδών χωρών της Ε.Ε. καθώς και κάτοχοι
μεταπτυχιακών τίτλων των ανωτέρω σχολών
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• Διευθυντές και μέλη των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα
• Συνταξιούχοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ και ΤΑΠΑ
• Συμβασιούχοι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ και ΤΑΠΑ
Εν ολίγοις για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας….
Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας είναι κτισμένο στο λόφο "Μεζούρλο" στις νότιες παρυφές της πόλης,
πάνω στον περιφερειακό δρόμο της Λάρισας, σε έκταση 54 στρεμμάτων που παραχωρήθηκε σταδιακά
από το Δήμο Λάρισας στο Υπουργείο Πολιτισμού. To Μουσείο εγκαινιάστηκε στις 28 Νοεμβρίου του
2015 και πλέον είναι επισκέψιμο για το κοινό.
Πρόκειται για το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας. Ονομάζεται έτσι επειδή το «στήσιμο» των
εκθεσιακών ενοτήτων δεν περιορίζεται σε μια απλή χρονολογική παράθεση, αλλά ορίζεται από
οριζόντιες θεματικές παραμέτρους, όπως εξουσία, θεσμοί, κοινωνία, οικονομία, που είναι παρούσες σε
όλες τις ενότητες και λειτουργούν ενοποιητικά. Το μουσείο εκτίνεται σε ένα χώρο 1500 τ.μ. και
κτίστηκε με κοινοτική χρηματοδότηση ενώ η έκθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μεταξύ των
ετών 2012-2015. Περιλαμβάνει 11 ενότητες που παρουσιάζουν αρχαιότητες από τα παλαιολιθικά
μέχρι τα νεώτερα χρόνια.2 Τα εκθέματα προέρχονται από ανασκαφές που διενεργήθηκαν κατά τη
διάρκεια του 20ου αι. μέχρι σήμερα στους νομούς Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, από παραδόσεις
και δωρεές αντικειμένων καθώς και από επαναπατρισμό αρχαιοτήτων. Συνολικά στην έκθεση θα
εκτεθούν περί τα 2000 αντικείμενα.
Ως αποστολή του Μουσείου προσδιορίζεται η επαναδιαπραγμάτευση της σχέσης των κατοίκων με το
παρελθόν και τα κατάλοιπά του και η ευαισθητοποίησή τους για την προστασία τους, μέσα από τη
θεμελίωση μιας δυναμικής σχέσης με τις έννοιες αρχαιολογία, κληρονομιά, υλικός πολιτισμός και
πολιτισμική διαχείριση. Η σχέση αυτή θα βασίζεται στις μόνιμες υποδομές του Μουσείου και θα
ενισχύεται περαιτέρω από τις περιοδικές δράσεις του.
Η βασική αφήγηση της έκθεσης είναι ο θεσσαλικός χώρος διαχρονικά, η θεσμική οργάνωση των
κοινωνιών και η πορεία που προηγήθηκε προς την οργάνωση αυτή. Η προσέγγιση αυτής της
διαδρομής στον χρόνο και τον χώρο γίνεται μέσα από το τρίπτυχο: κράτος, θεσμοί, εξουσίες. Σε
ορισμένες ενότητες αναδεικνύονται χαρακτηριστικά για την εποχή θέματα ως διακριτές υποενότητες.
Οι επιλογές αυτές καθορίστηκαν από το ίδιο το αρχαιολογικό υλικό.
Συγκεκριμένα οι ενότητες έχουν ως εξής:
Εισαγωγή στην έκθεση
Ενότητα 1: Παλαιολιθική Εποχή
Ενότητα 2: Νεολιθική εποχή
Ενότητες 3 και 4: Εποχή του χαλκού και εποχή του σιδήρου
Ενότητες 5 και 6: Αρχαϊκά και κλασικά χρόνια
Ενότητες 7 και 8: Ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδος
Ενότητα 9: Παλαιοχριστιανική περίοδος
Ενότητα 10: Βυζαντινή περίοδος
Ενότητα 11: Οθωμανική περίοδος
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Το Μουσείο αποτελείται από τρία κτήρια ανάμεσα στα οποία υπάρχουν ανοιχτοί χώροι. Τα κτήρια
αναπτύσσονται σε δύο έως τέσσερα επίπεδα, συνολικού εμβαδού 11.750 τ.μ. Περιλαμβάνουν: α) τον
χώρο υποδοχής επισκεπτών με εκδοτήριο, βεστιάριο, χώρο καταστήματος πωλητών ειδών,
αναψυκτήριο και WC, β) αμφιθέατρο στο ισόγειο, δίπλα από τον χώρο υποδοχής, γ) εκθεσιακό χώρο
στο ισόγειο, εμβαδού 2.000 τ.μ., δ) αποθήκες σε δύο επίπεδα, ε) εργαστήριο λίθινων αντικειμένων,
μετάλλινων αντικειμένων, πήλινων αντικειμένων, ψηφιδωτών, εικόνων και τοιχογραφίας, στ) χώρο
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ζ) κτήριο διοίκησης όπου στεγάζονται τα γραφεία της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λάρισας και βιβλιοθήκη.
Η αρχή της προσβασιμότητας, που διέπει το κτίριο από την κατασκευή του, χαρακτηρίζει όλη την
έκθεση, σε μια προσπάθεια να γίνει προσιτή από άτομα με αναπηρία3. Πρόκειται για ένα κτήριο
κόσμημα στην πόλη της Λάρισας και ολόκληρη την περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπου πέρα από την
τοπική ιστορία έχει κτιστεί με μοντέρνα αρχιτεκτονικά πρότυπα.
Πηγές:
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20000/3/SyrrouEiriniMsc2017.pdf
Προσπελάστηκε την 19/06/2018
http://larisa.culture.gr/index.php/mouseia-kai-ekthesiakoi-xoroi
την 19/06/2018

Προσπελάστηκε

http://www.pemptousia.gr/2015/11/to-diachroniko-mousio-larisas/
Προσπελάστηκε την 19/06/2018
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%C
E%B1 Προσπελάστηκε την 19/06/2018
https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?id=81315&lng=1 Προσπελάστηκε την
19/06/2018
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/20000/3/SyrrouEiriniMsc2017.pdf
Προσπελάστηκε την 19/06/2018
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1*Μεταβείτε

στην κεντρική σελίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας. Στον
ιστότοπο δίνεται η δυνατότητα εικονικής περιήγησης (virtual tour) στο Διαχρονικό
Μουσείο:
http://larisa.culture.gr/index.php/mouseia-kai-ekthesiakoi-xoroi

2*Ανατρέξτε

στον παρακάτω σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο
σχετικά με τη μόνιμη έκθεση στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας:
https://www.youtube.com/watch?v=Nru0GYPe8ms
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