
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Ο Αύγουστος στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, στο 

Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού και τους 

Αρχαιολογικούς χώρους της Μαγνησίας 

 

 Στις 3 & 4 Αυγούστου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η 

Ελλάδα ένας πολιτισμός» η ομάδα «Εταιρεία Θεάτρου Per Theater – 

Formance» θα παρουσιάσει την παράσταση «ΣΚΗΝΗ 22»  στο Αρχαίο Θέατρο 

Δημητριάδος. Θα προσεγγίσουν τα θέματα της Μικρασιατικής  Καταστροφής 

μέσα από άγνωστα ποιήματα μικρασιατών ποιητών.  

Αναλυτικές πληροφορίες και προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr 

 

 Τη Δευτέρα, 8 Αυγούστου η 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας σε συνεργασία με το παγκόσμιο σωματείο 

αποδήμων Μαγνήτων «ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ», διοργανώνουν τη φετινή 

κεντρική εκδήλωση του σωματείου στον προαύλιο χώρο του Αθανασάκειου 

Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Η εκδήλωση αυτή θα έχει ως θέμα την 

Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της, με ομιλητές  δύο μέλη του σωματείου 

τους κ.κ.  Παναγιώτου Δ. Απόστολο ομότιμο Καθηγητή Π.Α. και Γιώργο 

Παπαρσένο, Ενεργειακό Εμπειρογνώμονα καθώς και την κα Όλγα Γ. 

http://digitalculture.gov.gr/


Χριστοπούλου Καθηγήτρια Ανάπτυξης και Προστασίας Αγροτικού και Ορεινού 

Χώρου Π.Θ.  

Είσοδος ελεύθερη.  

 

  Την Παρασκευή, 12 Αυγούστου, στα πλαίσια του εορτασμού 

της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου οι εκθεσιακοί χώροι του Αθανασάκειου 

Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό από 

20:00 μέχρι 23:30. 

Είσοδος ελεύθερη.  

  

 Η επιτυχημένη συνδιοργάνωση "Ελληνοαυστριακό 

Μουσικό Καλοκαίρι" της ΕΦ.Α. Μαγνησίας, του Σωματείου Φίλων του 

Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και της Αυστριακής Πρεσβείας 

θα πραγματοποιηθεί και φέτος στις 21 Αυγούστου στον κήπο του 

Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. 

Είσοδος ελεύθερη.  

 Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» η 

θεατρική ομάδα "What if? θα παρουσιάσει την παράσταση "ΝΙΚΗ" στο Αρχαίο 

Θέατρο Δημητριάδος στις 25 & 26 Αυγούστου.  

Αναλυτικές πληροφορίες και προκρατήσεις θέσεων στο digitalculture.gov.gr 

http://digitalculture.gov.gr/


 Τη Δευτέρα 29 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί, 

υπό την αιγίδα του φορέα πολιτισμού της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και 

Αλμυρού, «ΜΑΓΝΗΤΩΝ ΚΙΒΩΤΟΣ», συναυλία με τίτλο «Οι δραματικότερες 

ηρωΐδες  της όπερας κάτω από τον έναστρο ουρανό», στον κήπο του 

Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Πρόκειται για μια βραδιά 

όπου θα ακουστούν οι γνωστότερες άριες εκτελεσμένες από φωνή, φλάουτο 

και τρομπέτα με τη συνοδεία πιάνου. Οι συμμετέχουσες μουσικοί είναι 

Καθηγήτριες του Μουσικού Σχολείου και παλιές του μαθήτριες. 

 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

  Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας κάθε μήνα παρουσιάζει 

ψηφιακά «Το έκθεμα του μήνα». Η δράση έχει ως στόχο μέσα από τη προβολή 

επιλεγμένων αρχαιολογικών αντικειμένων να διηγείται  στο κοινό μια νέα 

ιστορία από το παρελθόν. Για φέτος ήδη παρουσιάστηκαν: Απελευθερωτική 

επιγραφή από τους Κωφούς Αλμυρού, απεικονίσεις του θεού Έρωτα σε 

αντικείμενα από την Αρχαία Δημητριάδα «Η Ανάσταση» ζωγραφική παράσταση 

από τον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας Ανηλίου Πηλίου, «Δύο ερυθρόμορφες λεκανίδες από 

το Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού», «Μία ανάγλυφη 

μαρμάρινη ενεπίγραφη στήλη, αναθηματική στους Διόσκουρους από την 

αρχαία πόλη των Φερών, το σημερινό Βελεστίνο» και «Το Κάστρο της Σκιάθου 

που ιδρύθηκε στα μέσα του 14ου αιώνα από τους κατοίκους της αρχαίας και 

βυζαντινής Σκιάθου που αναγκάστηκαν να μετοικήσουν στη θέση αυτή, λόγω 

των πειρατικών επιδρομών».  

Τον μήνα Αύγουστο στο πλαίσιο της δράσης «Το έκθεμα του μήνα» θα 

παρουσιαστούν:  

 Ένα σπίτι του 17ου αιώνα π.Χ.  από τον αρχαιολογικό χώρο των Παλαιών του 

Βόλου. Γύρω στο 1700-1600 π.Χ., υπήρχε ένα λιθόκτιστο σπίτι στη γειτονιά 

των Παλαιών του Βόλου, το οποίο ξεχώριζε από τα υπόλοιπα. Αρχοντόσπιτο 

θα μπορούσε κάποιος να το πει. Οι ένοικοί του είχαν στην κατοχή τους 

εξεζητημένα για την εποχή αντικείμενα και διήγαγαν βίο κοσμοπολίτικο. 



Κάποια στιγμή όμως, ένα συνταρακτικό γεγονός, ίσως μία πυρκαγιά, 

οδήγησε στην καταστροφή και στην οριστική του εγκατάλειψη… 

 Οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020, σε δυο σημαντικές μεταβυζαντινές μονές της Σκιάθου και 

συγκεκριμένα στην Ι.Μ. Εισοδίων της Θεοτόκου, τη γνωστή και ως Παναγία 

Εικονίστρια και στην Ι.Μ. Παναγίας Κεχριάς. 

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  

 (https://filoiefamagvolos.wordpress.com/)  και στη σελίδα στο Facebook  

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100054444921181) της ΕΦΑ 

Μαγνησίας. 

 

 

 Παρατείνεται η λειτουργία της περιοδικής έκθεσης 

«Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου 1909 – 2019». Η επέτειος των 110 

χρόνων από την ίδρυση του Μουσείου έδωσε το έναυσμα για την υλοποίηση 

έκθεσης στην οποία προβάλλονται τα ευρήματα αρχαίων θέσεων της 

Μαγνησίας, οι οποίες εντοπίστηκαν ή ταυτίστηκαν με τα αρχαία τοπωνύμια 

χάρη στις ανασκαφές του Απόστολου Σ. Αρβανιτόπουλου, με σκοπό να 

προβληθεί η δράση αυτού του σπουδαίου αρχαιολόγου και ταυτόχρονα να 

παρουσιαστεί το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας στις ίδιες θέσεις 

μετά από την παρέλευση μιας και πλέον εκατονταετίας. 

 

  Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:00 

πραγματοποιήθηκαν στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου τα 

εγκαίνια της εικαστικής έκθεσης «Meta – Κίνηση» σε συνεργασία με τον 

Εικαστικό Σύλλογο Βόλου. Η προσέλευση ήταν μεγάλη και τα σχόλια του κοινού 

πολύ θετικά. Πηγή έμπνευσης της έκθεσης απετέλεσαν τα ευρήματα του 

https://filoiefamagvolos.wordpress.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054444921181


Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου και αφορμή υπήρξε ο 

συσχετισμός με την επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική 

καταστροφή. Η έκθεση θα παραμείνει στο Μουσείο μέχρι 30 Οκτωβρίου 2022.  

 
Τον Ιούλιο … 
 

  Κατά τον μήνα Ιούλιο υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα με τίτλο «Ιστορίες θεών και ηρώων» για παιδιά 8-10 ετών και τους 

συνοδούς τους. Μέσα στις αίθουσες του Μουσείου σε ένα παιχνίδι αναζήτησης 

οι συμμετέχοντες με ενθουσιασμό έψαξαν και βρήκαν θεούς, θεές και τον κατ’ 

εξοχήν ήρωα της αρχαιότητας, τον Ηρακλή. Παρατήρησαν τα εκθέματα, 

εξέφρασαν απορίες, αναγνώρισαν τις μορφές και τα σύμβολά τους και άκουσαν 

γνωστές και άγνωστες ιστορίες γι’ αυτούς! 

 
 
 
Ωράριο λειτουργίας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων αρμοδιότητας της ΕΦΑ 
Μαγνησίας: 08:30 – 15:30. 
Εισιτήρια: Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, Αρχαιολογικός Χώρος Διμηνίου  
και Αρχαιολογικός Χώρος Ν. Αγχιάλου: 4 € κανονικό, 2 € μειωμένο (υπό προϋποθέσεις)  
Γιαννοπούλειο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού και Αρχαιολογικός Χώρος Σέσκλου: 3 € 
κανονικό, 2 € μειωμένο (υπό προϋποθέσεις) 
Τελευταία είσοδος στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς Χώρους: 20 λεπτά πριν τη 
λήξη του ωραρίου λειτουργίας. 


