Αρχαιολογικό Μουσείο1

Η κατασκευή του Αρχαιολογικού Μουσείου της Φλώρινας άρχισε το 1964 και
ολοκληρώθηκε το 1969. Ωστόσο, ήδη από τον Ιούλιο του 1961, ιδρύθηκε από τη
Νομαρχία Φλωρίνης το «Μουσείο Πόλεως» προκειμένου να συγκεντρωθούν σ’
αυτό αρχαιολογικά ευρήματα από διάφορους αρχαιολογικούς χώρους του
νομού, καθώς και αντικείμενα περισυλλογών και παραδόσεων. Το κτήριο
επισκευάστηκε το 1998, η έκθεση στον πρώτο όροφο σχεδιάστηκε το 1991 και
η νέα έκθεση του ισογείου το 1998.
Στο μουσείο φιλοξενούνται ευρήματα από ανασκαφές και αντικείμενα
παραδόσεων που μέχρι την εποχή εκείνη στεγάζονταν σε κατάστημα της αγοράς
της σύγχρονης πόλης και καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τη Νεολιθική
εποχή ως τα Βυζαντινά χρόνια. Το μουσείο είναι διώροφο με τέσσερις αίθουσες
στο ισόγειο και δύο εκθεσιακούς χώρους στον πρώτο όροφο. Η έκθεση του
ισογείου

περιλαμβάνει

εκθέματα

από

τον

προϊστορικό

οικισμό

του

Αρμενοχωρίου και γλυπτά, κατά κύριο λόγο των ρωμαϊκών χρόνων, αλλά και
Οι πληροφορίες για το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας προέρχονται από τις πηγές που
παρατίθενται στη Βιβλιογραφία.
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της ελληνιστικής εποχής, από διάφορες αρχαιολογικές θέσεις του νομού.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ανάγλυφες επιτύμβιες και αναθηματικές στήλες,
τα ολόγλυφα έργα, οι επιγραφές και ένα ψηφιδωτό δάπεδο ρωμαϊκής έπαυλης
από τις Κάτω Κλεινές.
Στον πρώτο όροφο, παρουσιάζονται στοιχεία από την ελληνιστική και
βυζαντινή περίοδο στη Φλώρινα. Συγκεκριμένα, εκθέτονται τα ανασκαφικά
ευρήματα από τις ελληνιστικές πόλεις των Πετρών Αμυνταίου και του λόφου
του Αγίου Παντελεήμονα στη Φλώρινα. Οι ανασκαφές των δύο πόλεων έγιναν
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, αν και η
πρώτη συστηματική ανασκαφή στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα είναι
παλιότερη. Ο Α. Κεραμόπουλος μαζί με τον Γ. Μπακαλάκη αποκάλυψαν τμήματα
της

αρχαίας

πόλης

το

1930-1934,

τα

αρχιτεκτονικά

όμως

λείψανα

καταστράφηκαν από την ανέγερση του ξενοδοχείου Ξενία τη δεκαετία του ’50.
Αυτή την στιγμή στο μουσείο εκτίθεται ένα πλήθος ευρημάτων από τις δύο
ελληνιστικές πόλεις: δείγματα κεραμικής, ειδώλια, αγάλματα, μεταλλικά
αγροτικά εργαλεία και η αναπαράσταση δωματίου ενός σπιτιού. Επίσης,
παρουσιάζεται μια χάλκινη ασπίδα από τη Βεγόρα. Να σημειωθεί ότι η
ελληνιστική Φλώρινα αποτελούσε μέρος της «Άνω Μακεδονίας», την οποία ο
βασιλιας Φιλιππος ο Β΄ ενοποιησε με την πεδινή «Κάτω Μακεδονία» το 358 πΧ.
Τέλος, σε μια μικρή έκθεση παρουσιάζονται οι βυζαντινές Πρέσπες μέσα από
φωτογραφικό υλικό και ευρήματα (γλυπτά, τοιχογραφίες και αντικείμενα) του
10ου -18ου αι. μ.Χ. από το νησί του Αγίου Αχίλλειου και την ευρύτερη περιοχή των
Πρεσπών.
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