
Το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου είναι ένα από τα παλαιότερα 

Μουσεία της χώρας και μέχρι σήμερα παραμένει το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

της Θεσσαλίας. Κτίσθηκε το 1909 με χρήματα που διέθεσε ο Αλέξιος Αθανασάκης 

από την Πορταριά του Πηλίου. Πρόκειται για ένα ισόγειο νεοκλασικό κτίριο με 

συνολικό εμβαδόν 870 τ.μ. που περιλαμβάνει επτά χώρους έκθεσης. Το αρχικό 

σχέδιο κατασκευής εκπόνησε ο μηχανικός της Αρχαιολογικής Εταιρείας Α. Αγγελίδης 

και το υλοποίησε ο αρχιτέκτονας Ι.Π. Σκούταρης. Βρίσκεται στην παραλία του 

Βόλου, μέσα στο πάρκο της περιοχής του Αναύρου. Αφορμή και σκοπός της 

ίδρυσής του υπήρξε η στέγαση και η έκθεση των γραπτών επιτύμβιων στηλών από 

το νεκροταφείο της αρχαίας Δημητριάδας, που είχαν έρθει στο φως με τις 

ανασκαφές του Α. Αρβανιτόπουλου στις αρχές του 20ου αι.

Ο τεράστιος πλούτος των αρχαιολογικών ευρημάτων της συλλογής του Μουσείου 

και η παράλληλη έλλειψη επαρκών εκθεσιακών χώρων και αποθηκών έκαναν 

επιτακτική την ανάγκη επέκτασης του κτηρίου. Το μακροχρόνιο αυτό αίτημα, αν και 

είχε διατυπωθεί από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, υλοποιήθηκε μόλις το 

2004. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του 2004 εγκαινιάστηκε η νέα πτέρυγα του 

Μουσείου Βόλου, που κατασκευάστηκε σε άμεση επαφή με το παλαιό κτήριο του 

Μουσείου. Το νέο κτίριο διαθέτει πρόσθετους εκθεσιακούς χώρους, εκτεταμένες 

αποθήκες με σύγχρονο εξοπλισμό και ελεγχόμενες συνθήκες διατήρησης των 

αρχαιοτήτων. 

Μετά την επανέκθεση του 2004, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου φιλοξενεί 

αρχαιολογικά ευρήματα από όλη τη Θεσσαλία, από την παλαιολιθική περίοδο έως 

και τα ρωμαϊκά χρόνια. Η έκθεση αναπτύσσεται σε οκτώ αίθουσες στο ισόγειο του 

παλιού και νέου κτηρίου και περιλαμβάνει ευρήματα από τις αρχαιολογικές έρευνες 

που άρχισαν στη Θεσσαλία στις αρχές του 20ου αιώνα και συνεχίζονται έως 

σήμερα. Ενημερωτικά κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες εμπλουτίζουν την έκθεση 

επιτρέποντας στο μη ειδικό κοινό την εμπεριστατωμένη πληροφόρησή του για το 

είδος και τη χρήση των αρχαιολογικών ευρημάτων, καθώς και για τους 

αρχαιολογικούς χώρους από τους οποίους τα εκθέματα αυτά προήλθαν. 
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  ΠΗΓΕΣ 
 odysseus.culture.gr 

 

Την εργασία υλοποίησε η μαθήτρια Ηλέκτρα Χουινάβα του τμήματος Γ5 του 15ου

Γυμνασίου Λάρισας στο πλαίσιο της επίσκεψης των μαθητών του τμήματος στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Ασπασία Κασσίδα, Διευθύντρια 

 

                                                  

 
 

 

 

 

 


