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συγκαταλέγεται και η ανασκαφή του νεκροταφείου της αρχαίας Θήρας στη Σελλάδα από όπου 

παρουσιάζονται για πρώτη φορά στον τόπο προέλευσής τους επιλεγμένα ευρήματα, όπως το 

εντυπωσιακό ομοίωμα οικίσκου από γυναικεία ταφή με 103 αντικείμενα - μια μικρογραφία θηραϊκού 

νοικοκυριού της εποχής, το κορυφαίο ίσως έκθεμα του έκθεσης.  

Η τελευταία ενότητα, που ξεδιπλώνεται στον Πύργο Crispi (Γλέζου) της Νάξου (εγκαίνια 30/6/2018), 

ρίχνει φως στις συντονισμένες προσπάθειες εντοπισμού, προστασίας και συντήρησης σημαντικών 

βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων αλλά και μοναδικών αντικειμένων εξέχουσας ιστορικής και 

καλλιτεχνικής αξίας. Ιστορίες για σύνολα μνημειακής ζωγραφικής, φορητές εικόνες με τις προκλήσεις 

συντήρησής τους συνθέτουν το αφήγημα αυτής της ενότητας. Μεταξύ των εξαιρετικής ποιότητας 

εκθεμάτων, δύο άγνωστες έως σήμερα βυζαντινές εικόνες και αποτοιχισμένες βυζαντινές τοιχογραφίες 

που εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό. 

 

Διάρκεια έκθεσης: καλοκαίρι 2018 έως 31/12/2018 

 


