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Ησυστηματική ανασκαφική έρευνα στους αρχαιολογι-
κούς χώρους της Αιανής και γενικότερα η φροντίδα

για όλο τον Νομό Κοζάνης άρχισε το 1983 και συνεχίζεται
χωρίς διακοπή. Από την αρχή διαπιστώθηκε ότι η σημασία
της Αιανής έγκειται στην πρωιμότητα και τη διαχρονικότητα
των ευρημάτων της, μνημείων ενός λαμπρού πολιτισμού από
τα προϊστορικά ως τα ρωμαϊκά και τα βυζαντινά χρόνια. Συ-
μπερασματικά καταλήγουμε
ότι το Μουσείο της Αιανής απο-
τελεί μουσείο της διαχρονίας
του μακεδονικού ελληνισμού.
Σημαντικές ιστορικές περίοδοι
για τον ελληνισμό της Άνω Μα-
κεδονίας, άγνωστες πριν από
τις ανασκαφές στην Αιανή, κα-
θώς και νέα στοιχεία αποτυπώ-
νονται στα ευρήματα: α) Η
εγκατάσταση των πρωτοδωρι-
κών, δηλαδή μακεδονικών φύ-
λων, κατά τη 2η χιλιετία π.Χ.
Στην Ύστερη Eποχή του Χαλ-
κού η Αιανή υπήρξε αξιόλογο
κέντρο παραγωγής της λεγό-
μενης μακεδονικής αμαυρό-
χρωμης κεραμικής. Η καταγω-
γή της ανάγεται σε μεσοελλα-
δικά (1900-1600 π.Χ.) πρότυπα
της νότιας Ελλάδας και φορείς
της θεωρούνται τα βορειοδυτι-

κά ελληνικά φύλα, στα οποία ανήκαν και οι Μακεδόνες. Oι
Μακεδόνες αυτοί, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, μετέβησαν από
την Πίνδο στη Δρυοπίδα και την Πελοπόννησο, όπου ονομά-
στηκαν Δωριείς. β) Το όριο του μυκηναϊκού κόσμου (1600-
1100 π.Χ.) μετατίθεται βορειότερα από τη Θεσσαλία προς τη
Μακεδονία, αφού τα ευρήματα δηλώνουν κάποιας μορφής
εγκαταστάσεις Mυκηναίων και πλούσιες επαφές. γ) Η ακμή
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Η Αιανή, «πόλις Μακεδονίας», σύμφωνα με τον ιδρυτικό μύθο που διέσωσε ο Στέφανος Βυζάντιος, κτίστηκε από
τον Αιανό, γιο του βασιλιά Ελύμου. Ήταν πρωτεύουσα του βασιλείου της Ελιμιώτιδας, το οποίο με τα υπόλοιπα
ελληνικά βασίλεια (Oρεστίδας, Εορδαίας, Τυμφαίας, Λυγκηστίδας, Πελαγονίας, Δερριόπου) αποτελούσαν την Άνω
Μακεδονία των αρχαίων και είχε βασιλείς που αναφέρονται από τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και τον Ξενοφώντα:
Αρριδαίος (σύγχρονος του Αλεξάνδρου Α΄ των Αιγών και γυναικάδελφος), τρεις βασιλείς με το όνομα Δέρδας,
βασιλόπαις Μαχάτας (το όνομά του αναφέρεται πιθανόν σε αργυρό αγγείο του τάφου του Φιλίππου), Φίλα (πρώτη
σύζυγος του Φιλίππου Β΄), ενώ, κατά μία άποψη, η μητέρα του Φιλίππου Ευρυδίκη καταγόταν από τον ελιμιωτικό
βασιλικό οίκο.

1. Tο Aρχαιολογικό Mουσείο Aιανής.
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στα αρχαϊκά και κλασικά χρόνια
και οι οργανωμένες πόλεις με
δημόσια κτήρια, εκατό και πλέ-
ον χρόνια πριν από τον Φίλιππο
Β΄, στον οποίο οι ιστορικοί απέ-
διδαν την ίδρυση των πρώτων
πόλεων-αστικών κέντρων στην
Άνω Μακεδονία. Έτσι αναθεω-
ρήθηκε η άποψη περί πολιτισμι-
κής απομόνωσης της Άνω Μα-
κεδονίας. δ) Το υψηλό βιοτικό
και πολιτισμικό επίπεδο προ-
βάλλει ανάγλυφο μέσα από τα
αρχαιολογικά ευρήματα, τα
οποία μετατρέπονται σε ιστορι-
κό λόγο και εντάσσουν την πε-
ριοχή στην πολιτιστική «κοινή»
του υπόλοιπου ελληνισμού, δια-
χρονικά από την Ύστερη Eποχή
Χαλκού μέχρι τα ρωμαϊκά χρό-
νια, ενώ παράλληλα ο εντοπι-
σμός υστεροαρχαϊκών και κλα-
σικών επιγραφών (από τις πρω-
ιμότερες όλης της Μακεδονίας) αποδεικνύει ότι η μέχρι τώ-
ρα έλλειψή τους οφειλόταν στην περιορισμένη και μη συ-
στηματική ανασκαφική έρευνα.

Το κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου

O αρχαιολογικός πλούτος της Αιανής επέβαλε την ίδρυση
ενός μεγάλου και σύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου. Το
Μουσείο αυτό, που θεμελιώθηκε το 1992, και η κατασκευή,
ο εξοπλισμός και η εγκατάσταση κλιματισμού ολοκληρώθη-
καν τον Ιούλιο του 2002, προοριζόταν να στεγάσει τις προϊ-
στορικές και τις κλασικές αρχαιότητες της Αιανής και της
ευρύτερης περιοχής, αλλά στεγάζει ήδη και τα χιλιάδες ευ-
ρήματα, που προήλθαν από τις σωστικές ανασκαφές της κα-
τασκευής του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου (Εγνα-
τία Oδός, Εθνική Oδός Κοζάνης-Πτολεμαΐδας-Νίκης, Εθνική
Oδός Ρυμνίου-Κοζάνης), οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρό-
σφατα, ενώ συγχρόνως αρχίζουν άλλες λόγω των μεγάλων
δημόσιων έργων. Συνεπώς, σταδιακά έχει μετατραπεί σε
Μουσείο για τις προϊστορικές και κλασικές αρχαιότητες του
Νομού Κοζάνης με συνακόλουθη την αναγκαιότητα επέκτα-
σης του εκθεσιακού χώρου, αφού ο υπάρχων μόλις που αρ-
κεί για τις αρχαιότητες της Αιανής.
Το κτηριακό συγκρότημα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αια-
νής έχει συνολική έκταση 4.500 τ.μ. με τον εκθεσιακό χώρο
(1000 τ.μ. περίπου) στον πρώτο όροφο και το ισόγειο, που
περιλαμβάνει αποθήκες κατάλληλα διαμορφωμένες ως
προς την ασφάλεια και την αντιμετώπιση φθοράς από κλι-
ματικές συνθήκες, εργαστήρια πληρέστατα οργανωμένα και

εξοπλισμένα, γραφεία, βιβλιοθήκη, σχεδιαστήριο, αποθήκη
εργαλείων-ξυλουργείο, ξενώνα και αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα οπτικοακου-
στικά μέσα, στην οποία, εκτός των άλλων, λειτουργούν τα
εκπαιδευτικά προγράμματα της Αιανής που είχαν αρχίσει
από το 1988 οργανωμένα πλέον σε 15 θεματικές ενότητες. 

Η έκθεση

O εκθεσιακός χώρος του Μουσείου της Αιανής περιλαμβά-
νει προθάλαμο με πωλητήριο, βεστιάριο και έξι αίθουσες για
την έκθεση ευρημάτων από την αρχαία Αιανή και ελάχιστα
από τον περίγυρό της, ενώ η έβδομη μικρή αίθουσα προο-
ρίζεται για περιοδικές εκθέσεις ευρημάτων από το Νομό
Κοζάνης.
Η έκθεση είναι δομημένη χρονολογικά και θεματικά και δό-
θηκε βαρύτητα τόσο στην επιστημονική παρουσίαση των ευ-
ρημάτων, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εξει-
δικευμένων επισκεπτών, όσο και στην ανάδειξη του εκπαι-
δευτικού χαρακτήρα, ώστε να μυηθεί και ο πλέον ανυποψία-
στος επισκέπτης σε βασικούς τομείς της αρχαίας ιστορίας
και του πολιτισμού. 
Το εκθεσιακό πρόγραμμα οργανώνεται σε τρεις παράλλη-
λους άξονες: 1) Στην ιστορική εξέλιξη της αρχαίας Αιανής,
πρωτεύουσας της Ελιμιώτιδας, ενός βασιλείου από τα ισχυ-
ρότερα της Άνω Μακεδονίας, και της ευρύτερης περιοχής,
από τα προϊστορικά μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. 2) Στις
ενότητες των ευρημάτων που ήρθαν στο φως στους διάφο-
ρους τομείς της συστηματικής ανασκαφής (πόλη, νεκροτα-

2. Aίθουσα A. Iστορική ταυτότητα Aιανής – Eλιμιώτιδας – Άνω Mακεδονίας (Aιανή 2003).
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φεία, χώρα) αλλά και τα σύνολα που προέρχονται από σω-
στικές ανασκαφές. 3) Στην καθημερινή ζωή και τους θε-

σμούς στην αρχαιότητα, όπως
προβάλλονται μέσα από τα αρ-
χαιολογικά ευρήματα. Κατά αί-
θουσα το περιεχόμενο ορίζεται
ως εξής:
Aίθουσα Α: Ιστορική ταυτότητα
της Άνω Μακεδονίας, της Ελι-
μιώτιδας και της Αιανής. Προϊ-
στορικά ευρήματα.
Aίθουσα Β: Η αρχαία Αιανή στο
λόφο της Μεγάλης Ράχης.
Aίθουσα Γ: Δημόσιος και ιδιωτι-
κός βίος.
Aίθουσα Δ: Νεκροταφεία της
αρχαϊκής και κλασικής εποχής.
Aίθουσα Ε: Πλαστική με αγάλ-
ματα, στήλες και αρχιτεκτονικά
μέλη.
Aίθουσα ΣΤ: Νεκροταφεία των
ελληνιστικών και ρωμαϊκών
χρόνων.

Αίθουσα Α

Στην Αίθουσα Α, έκτασης 153 τ.μ., προβάλλεται η ιστορική
ταυτότητα της Αιανής, της Ελίμειας ή Ελιμιώτιδας, της ευρύ-
τερης περιοχής της Άνω Μακεδονίας και ακολουθούν ευρή-
ματα της Νεολιθικής, της Εποχής του Χαλκού και της Eποχής
του Σιδήρου. Σε χώρο σχεδόν τετράγωνο και κλειστό από τις
τρεις πλευρές αναδεικνύεται η νέα ιστορική φυσιογνωμία
της περιοχής με επιγραφικά ευρήματα και εποπτικό υλικό. 
Το όνομα της πόλης Αιανής αναφέρεται σε δύο επιγραφές,
εκ των οποίων η επιτύμβια στήλη της Αδίστας του 2ου-1ου
αι. π.Χ. εκτίθεται στο κάτω μέρος της πρώτης ενημερωτικής
πινακίδας με το χάρτη της Άνω Μακεδονίας. 
Στην επόμενη πλευρά του χώρου αυτού έχει αναρτηθεί πι-
νακίδα αναφερόμενη στην αρχαιολογική-ιστορική θεώρηση
του Νομού Κοζάνης, με εικόνες από τα σημαντικότερα ευ-
ρήματα, χάρτη με τα αρχαία όρια των βασιλείων-κρατιδίων
και κείμενο. Στους αρχαιολογικούς χώρους που ερευνήθη-
καν ή απλώς εντοπίστηκαν και ξεπερνούν πλέον τις τρεις
εκατοντάδες, αντιπροσωπεύονται όλες οι ιστορικές περίο-
δοι από τη Nεολιθική Eποχή ως και την Ύστερη Aρχαιότητα
και μαρτυρούν ότι η ανάπτυξη της Άνω Μακεδονίας μέχρι
τουλάχιστον την υποταγή της, όπως και της υπόλοιπης Mα-
κεδονίας, στη Pώμη, παρουσιάζει τον ίδιο δυναμισμό με την
υπόλοιπη Mακεδονία (αυτή δηλαδή των Aργεαδών της Κάτω
Μακεδονίας), αλλά και την υπόλοιπη Eλλάδα. 
Στην άλλη άκρη της ίδιας πινακίδας απεικονίζεται ο χάρτης
με την Αιανή, σύγχρονη και αρχαία, και τις αρχαιολογικές θέ-
σεις, καθώς και εικόνες της αρχαίας πόλης στο λόφο της Με-
γάλης Ράχης, ενώ μπροστά εκτίθενται τα δύο τιμητικά του

3. Aίθουσα A. Λίθινα εργαλεία προϊστορικών χρόνων και η χρήση τους. 

4. Aίθουσα A. Kοσμήματα Ύστερης Eποχής του Xαλκού.
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Κοινού των Ελιμιωτών. Τα τοπικά Κοινά της Άνω Μακεδονίας,
με αρχαιότερο από τον 3o αι. π.Χ. αυτό των Oρεστών, ήταν
πολιτικές και διοικητικές ενώσεις πόλεων που δημιουργού-
σαν ένα είδος ομοσπονδίας με σχετική αυτονομία. 
Στην τρίτη πλευρά του χώρου αυτού έχει αναρτηθεί πινακί-
δα με εικόνες από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς
χώρους και τα ευρήματα της Αιανής και επεξηγηματικό κεί-
μενο για την ιστορική εξέλιξη και το ρόλο του κράτους της
Ελίμειας ή Ελιμιώτιδας, της οποίας υπήρξε πρωτεύουσα και
γίνεται αναφορά στον ελιμιωτικό βασιλικό οίκο, του οποίου
η δράση πολλών μελών είναι γνωστή από τις πηγές.
Η ενότητα της ιστορικής ταυτότητας και της νέας ιστορικής
φυσιογνωμίας της περιοχής συμπληρώνεται με ορισμένα
από τα πρώιμα επιγραφικά ευρήματα της Αιανής. 
Στον υπόλοιπο εκθεσιακό χώρο της Αίθουσας Α εκτίθενται
τα προϊστορικά ευρήματα σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη θε-
ματική ομάδα των προθηκών από 4 ως 7 παρουσιάζεται η
Αιανή κατά τη Νεολιθική Εποχή, την Πρώιμη και τη Μέση
Εποχή του Χαλκού. Σε όλο το Νομό Κοζάνης ο αριθμός των
θέσεων με κατοίκηση από την Αρχαιότερη Νεολιθική
(6700/6500 π.Χ.) ως τη Μέση και Νεότερη-Τελική Νεολιθική
(3100 π.Χ.) ανέρχεται σε δεκάδες, ως τις 100 περίπου, ενώ
ευρήματα της Eποχής του Χαλκού έχουν εντοπιστεί σε 80
θέσεις τουλάχιστον. Oι συστηματικές ανασκαφές που έχου-
με διενεργήσει σε πολλές έχουν καθορίσει τα πολιτισμικά
χαρακτηριστικά των προϊστορικών κοινοτήτων. Τόσο κοντά

στην αρχαία Αιανή όσο και στην ευρύτερη περιοχή ο αριθ-
μός των εντοπισμένων οικισμών είναι επίσης μεγάλος, ανι-
χνεύεται σε 30 θέσεις το λιγότερο.
Τις ομάδες ευρημάτων από τις προϊστορικές θέσεις της Αια-
νής αποτελούν αντιπροσωπευτική κεραμική, πήλινες σφραγί-
δες, κοσμήματα, λίθινα και οστέινα εργαλεία με αναπαράστα-
ση της χρήσης και της λειτουργίας τους, ειδώλια (προθήκη 7). 
Η μεγάλη επεξηγηματική πινακίδα που ακολουθεί μας εισάγει
στα ευρήματα της δεύτερης και της τρίτης ενότητας (Ύστερη

6. Aίθουσα A. Eυρήματα Ύστερης Eποχής του Xαλκού. Mυκηναϊκά και κεραμική με αμαυρόχρωμη διακόσμηση.

5. Aίθουσα A. Kοσμήματα Eποχής του Σιδήρου. 
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Εποχή του Χαλκού και Eποχή του Σιδήρου από το 1600-1100
και 1100/1050/1000-700 π.Χ. αντίστοιχα), με κείμενα, χάρτη
των μυκηναϊκών θέσεων του Νομού Κοζάνης, εικόνες από ανα-
σκαφές και χώρους κυρίως, και σχέδια. Η Ύστερη Εποχή του
Χαλκού (1600-1100 π.Χ.) στην Άνω Μακεδονία σηματοδοτείται
από την εμφάνιση των μυκηναϊκών ευρημάτων, παράλληλα
(ίσως είναι και πρωιμότερη) με την εμφάνιση και τη διάδοση
της κεραμικής με αμαυρόχρωμη διακόσμηση (15ος αι. π.Χ.). 
Σε όλο το Νομό Κοζάνης έχουν εντοπιστεί μυκηναϊκά ευρήμα-
τα σε 26 θέσεις 19 σύγχρονων οικισμών. Η μυκηναϊκή παρου-
σία καθίσταται ολοένα και πιο έντονη και ενισχύει την άποψη
για κάποιας μορφής εγκαταστάσεις Mυκηναίων στην περιοχή.
Ιδιαίτερα για την περιοχή της Αιανής και του μέσου ρου του
Αλιάκμονα, η οποία γειτνιάζει με τη Θεσσαλία, είναι φυσική η
ανάπτυξη ενός δικτύου επαφών και αλληλεπιδράσεων.
Η χειροποίητη κεραμική με την ονομασία μακεδονική αμαυ-
ρόχρωμη (θαμπή, matt painted) ή δωρική-μακεδονική, της
οποίας φορείς θεωρούνται τα βορειοδυτικά ελληνικά φύλα,
στα οποία ανήκαν και οι Μακεδόνες, είναι ιδιαίτερα διαδεδο-
μένη στην Αιανή. Όπως έχει αποδειχθεί, η Αιανή υπήρξε
αξιόλογο κέντρο παραγωγής με πρωτοπόρο εργαστήριο
(από τον 15ο αι. π.Χ.), προϊόντα του οποίου έχουμε εντοπίσει
σε πολλές γειτονικές αλλά και μακρύτερες περιοχές. Oι πε-
ρισσότεροι τόποι εμφάνισής της συγκεντρώνονται στη Δυτι-
κή Μακεδονία (55 από τις οποίες 43 μόνο στο Νομό Κοζάνης,

λόγω της επισταμένης έρευνας), ιδιαίτερα κατά μήκος του
Αλιάκμονα. Oι Μακεδόνες αυτοί, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο
(1.56, 8.43), μετέβησαν από την Πίνδο στη Δρυοπίδα και την
Πελοπόννησο, όπου ονομάστηκαν Δωριείς. Μετά και το εύ-
ρημα της Αιανής δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια αμφιβολίας
για τη νότια προέλευσή της από φορείς, οι οποίοι επανέρχο-
νται βόρεια-βορειοδυτικά (τον 15ο αι. π.Χ. στην Αιανή) ύστε-
ρα από πολύ προγενέστερη κάθοδό τους ή από συνεχείς κα-
θόδους και ανόδους λόγω του κτηνοτροφικού χαρακτήρα
της οικονομίας και του νομαδικού τρόπου ζωής, και οι οποί-
οι δεν είναι άλλοι από τους Μακεδόνες των ιστορικών χρό-
νων, τους οποίους η φιλολογική παράδοση συνδέει άμεσα με
τους Δωριείς. Συνεπώς, με το εύρημα της Αιανής αποκτάται
ένα επιπλέον επιχείρημα για την απόρριψη της παλαιάς θεω-
ρίας περί κατακλυσμικής εισβολής των Δωριέων στα τέλη
της 2ης χιλιετίας, αστήρικτης ούτως ή άλλως.
Στις προθήκες 8 ως 17 εκτίθενται ευρήματα κυρίως από την
Αιανή, τα οποία εμπλουτίστηκαν μετά την ανασκαφή του νε-
κροταφείου με ταφές που περιείχαν πολλά μυκηναϊκά κτερί-
σματα, και λιγότερα από τις περιοχές γύρω από την Αιανή,
στον μέσο ρου του Αλιάκμονα, όπως αναφέρθηκε παραπά-
νω. Στις προθήκες 16 και 17 γίνεται αναπαράσταση αντί-
στοιχα των δύο ανδρικών ταφών της Αιανής, αρ. 3 και 22,
ενώ η πίσω πλευρά των προθηκών έχει καλυφθεί με την ανα-
σκαφική φωτογραφία και το σχέδιο. Oι ταφές αυτές φέρουν

7. Aίθουσα B.



119APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ  τχ. 103

ως κτερίσματα από ένα χάλκινο μυκηναϊκό ξίφος, μία χάλκι-
νη αιχμή δόρατος, χάλκινες περόνες, μυκηναϊκά αγγεία και
από ένα χειροποίητο.
Η Εποχή του Σιδήρου καταλαμβάνει τις προθήκες 18 ως 22. Η
εποχή αυτή εντοπίζεται συχνά, οι θέσεις στο Νομό Κοζάνης ξε-
περνούν τις 80. Τα περισσότερα στοιχεία για την πολιτιστική φυ-
σιογνωμία της περιόδου αυτής τα αντλούμε από την ανασκαφή
τάφων και τα ευρήματα παραδόσεων και περισυλλογών. 
Oι προθήκες 18, 19 και 20 περιέχουν πήλινα αγγεία, τα πε-
ρισσότερα χειροποίητα, αντιπροσωπευτικά του σχηματολο-
γίου της Εποχής του Σιδήρου με δεσπόζον το σχήμα της
πρόχου σε διάφορους τύπους. Έγινε προσπάθεια έκθεσης
κατά είδος και χρονολογική αλληλουχία των άβαφων αγγεί-
ων στις παραπάνω τρεις προθήκες, ενώ στην περίοπτη αρ.
22 τοποθετήθηκαν τα αγγεία με αμαυρόχρωμη διακόσμηση
σε αντιπροσωπευτικά επίσης σχήματα. Στην προθήκη αρ. 21
εκτίθενται σε μεγάλη ποικιλία τα χάλκινα κοσμήματα, περι-
λαίμια και περιδέραια, οκτώσχημες πόρπες, περίαπτα, κου-
μπιά, ψέλια, καθώς και η ομάδα των τριγωνικών και των κυ-
ματοειδών τοξωτών πορπών. 

Aίθουσα Β

Στην Αίθουσα Β, έκτασης 89 τ.μ., εκτίθενται ευρήματα αρ-
χαϊκών, κλασικών και ελληνιστικών χρόνων από την αρχαία
πόλη στο λόφο της Μεγάλης Ράχης και για την παρουσίαση

αυτή έγινε προσπάθεια να εκτεθούν κατά χρονολογική σει-
ρά και είδος. O επισκέπτης, αφού κατατοπιστεί από τη μα-
κέτα της αρχαίας Αιανής, καθώς και από την επιτοίχια πινα-
κίδα με κείμενο και εικόνες, παρακολουθεί την εξέλιξη της
πόλης με ευρήματα από τα δημόσια κτήρια και τις κατοικίες,
μιας πόλης με οικιστική οργάνωση και πολιτική ανάπτυξη
από τα υστεροαρχαϊκά και κλασικά χρόνια (αρχές 5ου-4ος
αι. π.Χ., ενώ και ο 6ος αι. αντιπροσωπεύεται με κεραμική).
Η τοποθέτηση του μαρμάρινου αγάλματος Νίκης σε περίο-
πτη προθήκη και σε σημείο που να φαίνεται πρώτο καθώς ει-
σέρχεται κανείς στην Αίθουσα Β, ήταν επιλογή μας υπαγο-
ρευμένη από το κάλλος του ευρήματος, που εντάσσεται
στην κλασική εποχή και αποτελούσε ακρωτήριο οικοδομή-
ματος της πόλης. Μεσολαβεί η μικρή προθήκη 3 με το χάλ-
κινο αγαλμάτιο πεπλοφόρου κόρης από λαβή καθρέφτη του
β΄ τετάρτου του 5ου αι. π.Χ. και στην προθήκη 4 εκτίθενται
ενσφράγιστες κεραμίδες, πήλινα και λίθινα διακοσμημένα
αρχιτεκτονικά μέλη, καθώς και το τμήμα της μαρμάρινης κε-
φαλής νέου των αρχών του 5ου αι. π.Χ., προερχόμενο μάλ-
λον από αέτωμα.
Στις προθήκες 5 και 6 με ενιαίο χώρο εκτίθεται κεραμική κο-
ρινθιακή, μελανόμορφη αττική και μη και ερυθρόμορφη, με
χρονολογική σειρά από το β΄ τέταρτο του 6ου ως τα τέλη
του 4ου αι. π.Χ. 
Στην προθήκη 7 εκτίθενται δείγματα της ανάγλυφης κεραμι-
κής και λίγα τμήματα μητρών κατά ομάδες, ανάλογα με το

8. Nηπιαγωγείο Aιανής σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Aιανή 2004).
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θέμα των παραστάσεων: ομηρικές σκηνές με συνηθέστερη
την Ιλίου Πέρσιν με τα ονόματα των ηρώων, ερωτικές και
μυθολογικές παραστάσεις, με φυτική διακόσμηση. 
Στην επόμενη προθήκη 8 τοποθετήσαμε κεραμική του τύπου
της «Δυτικής Κλιτύος» του 3ου και του 2ου αι. π.Χ., καθώς
και κεραμική με γραπτή και εμπίεστη διακόσμηση από τον
4ο αι. π.Χ. και εξής. 
Στον ενιαίο χώρο των προθηκών 9 και 10 τοποθετήθηκαν
ενεπίγραφα τμήματα αγγείων, ύστερης κλασικής και ελληνι-
στικής εποχής, καθώς και πήλινα ειδώλια με ενημερωτικό
κείμενο. Πολλά από τα ενεπίγραφα όστρακα δηλώνουν ερ-
γαστηριακές και εμπορικές δραστηριότητες και αποτελούν
προϊόντα αγγειοπλαστικής και κοροπλαστικής εισηγμένων
αλλά και τοπικών εργαστηρίων της Αιανής. Ήδη από τις αρ-
χές του 5ου αι. π.Χ. είναι γνωστά τα αγγεία των τοπικών ερ-
γαστηρίων της μελανόμορφης αγγειογραφίας, δείγματα
των οποίων έχουν βρεθεί και εκτός της Αιανής. 
Στις προθήκες 11, 12, 13 εκτίθενται αντικείμενα της οικιακής
ζωής, κατά πλειονότητα τα αγγεία καθημερινής χρήσης που
βρέθηκαν στα σπίτια της αρχαία πόλης κατά ομάδες ανάλο-
γα με τη χρήση τους: αγγεία για τη μεταφορά, μετάγγιση και

πόση υγρών τροφών, σκεύη προετοιμασίας της τροφής, αγ-
γεία φαγητού για στερεές και υγρές τροφές, μαγειρικά
σκεύη. Το μεγαλύτερο τμήμα της προθήκης αρ. 13 κατα-
λαμβάνει η ομάδα των πήλινων μυροδοχείων, τα οποία, λό-
γω των αρωμάτων που περιείχαν, σχετίζονται με τον καλλω-
πισμό, και η ομάδα των πήλινων λυχναριών και κάτω μέρους
ενός χάλκινου. 
Η γωνιακή, σχεδόν ημικυκλική, προθήκη 14 έχει διαμορ-
φωθεί για την αναπαράσταση της μεγάλης Δεξαμενής στο
κορυφαίο δημόσιο κτήριο της πόλης, βάθους 8,5 μ., και
τοποθετήθηκαν πολλά από τα πήλινα αγγεία που είχαν
ανασυρθεί από τον πυθμένα. Στην επόμενη προθήκη 15
τοποθετήσαμε τα τρία χάλκινα αγγεία, δύο πρόχους και
έναν καδίσκο, που βρέθηκαν επίσης μέσα στη μεγάλη Δε-
ξαμενή. Από το κείμενο μπορεί κανείς να κατατοπιστεί και
να εκτιμήσει το έργο αυτό ως ένα από τα σημαντικότερα
της αρχαίας τεχνολογίας. Τα αγγεία χρονολογούνται στον
2ο αι. π.Χ. και παρέχουν το κατώτερο χρονικό όριο λει-
τουργίας της δεξαμενής και του κτηρίου, το οποίο από την
τοιχοποιία και τα ευρήματα χρονολογείται από τις αρχές
του 5ου αι. π.Χ.

9. Aίθουσα B. H προθήκη με τα αγγεία της Δεξαμενής.


