ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΑΝΗΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Περιγραφή

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής αναπτύσσεται η ιστορική εξέλιξη της
αρχαίας Αιανής, πρωτεύουσα της Ελιμιώτιδας, ενός από
τα ισχυρότερα βασίλεια
της Άνω Μακεδονίας, καθώς και της ευρύτερης περιοχής, από τα προϊστορικά
μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν ευρήματα ιδιαίτερης
σημασίας, που συμπληρώνουν την εικόνα της ιστορίας του ελληνισμού της Άνω
Μακεδονίας, όπως αυτά της Ύστερης Εποχής το Χαλκού (15
ος

– 12
ος

αι. π.Χ.) και της αρχαϊκής – κλασικής περιόδου (6
ος

–5
ος

αι. π.Χ.), στα οποία αποτυπώνονται η κατάσταση των δωρικών – μακεδονικών φύλων και η
παρουσία
Μυκηναίων στην περιοχή, καθώς και η οικιστική ανάπτυξη και πολιτική οργάνωση που
υπήρχε στην Αιανή από τον 6
ο

αι. π.Χ.

Το κτηριακό συγκρότημα του μουσείου έχει συνολική έκταση 4.500τ.μ. και διαθέτει ισόγειο
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και πρώτο όροφο. Οι χώροι του περιλαμβάνουν επτά εκθεσιακές αίθουσες συνολικού
εμβαδού 1000τ.μ.,
αποθήκες
αρχαιοτήτων, γραφεία, βιβλιοθήκη, σχεδιαστήριο, αποθήκη εργαλείων – ξυλουργείο,
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ξενώνα, καθώς και σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης
μεταλλικών και πήλινων αντικειμένων. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, από το 1995 ως το
2007, έχει φιλοξενήσει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων: έκθεση με εικόνες, κείμενα,
χάρτες και λίγα αντίγραφα αρχαιοτήτων, έκθεση ζωγραφικής, θεατρικές και μουσικές
εκδηλώσεις, βραδιές ποίησης.

Στους στόχους του μουσείου, που υπάγεται στη Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων, είναι με την έκθεση των ευρημάτων της Αιανής, τα οποία δίνουν νέα
διάσταση στην ιστορία της Μακεδονίας, να αναδείξει τον παιδευτικό – εκπαιδευτικό
χαρακτήρα του, ώστε, εκτός από την επιστημονική κοινότητα και ο απλός επισκέπτης να
κατανοεί
και να αναγνωρίζει τα νέα στοιχεία κα
ι τα συμπεράσματα της έρευνας. Παράλληλος στόχος είναι να ενταχθεί δυναμικά και
πολύμορφα στην τοπική
και στην ευρύτερη κοινωνία με εκδηλώσεις, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις,
συμπόσια, συνέδρια και περιοδικές εκθέσεις. Από το 1988 έχει οργανώσει εκπαιδευτικά
προγράμματα για παιδιά και αλλοδαπούς φοιτητές σε διάφορες θεματικές ενότητες, τρεις
επιστημονικές ημερίδες, έχει δημιουργήσει πέντε ταινίες για την προβολή του
αρχαιολογικού πλούτου, ενώ παράλληλα παρέθεσε γεύματα αρχαίας διατροφής (1995,
1996, 2000, 2003, 2005, 2006), πραγματοποίησε ιππικές πορείες σε ίχνη αρχαίων
διαδρομών, που έχουν συνδεθεί με σημαντικά ιστορικά γεγονότα (1996, 1997, 2000, 2002,
2003) και μια ετήσια, καθιερωμένη πια, αθλητική εκδήλωση με αγώνα δρόμου υπό τον τίτλο
«ο Δρόμος του Απολλοδώρου» (αρχαίου δρομέα από την Αιανή) ενταγμένη στα Αιαναία
Άθλα σε συνεργασία με το Δήμο Αιανής. Η συμμετοχή του σε δραστηριότητες για την
ενημέρωση των πολιτών με ομιλίες, οργανωμένες ξεναγήσεις, διαλέξεις και φωτογραφικές
εκθέσεις είναι συνεχής με στόχους την ευαισθητοποίηση, την κτήση ιστορικής και εθνικής
αυτογνωσίας, την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και τη σύνδεση του φυσικού
με το πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά και την αυτοεκτίμηση μέσω της πολιτιστικής
δημιουργίας.

Η Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής

Δρ.Γεωργία Καραμήτρου - Μεντεσίδη
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