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The Archaeological Museum of Ioannina, designed by the distinguished 
architect Aris Konstantinidis, was build in the early 1960s. It combines ele-

ments of Modernism, Greek tradition, and Epirote architecture. The Museum 
was closed between 2003 and 2008, during which time it was modernized and 
completely refurbished. The new permanent exhibition includes almost 3,000 
archaeological finds from all over Epirus. Exhibits encompass a wide chrono-
logical period, extending from man’s first appearance in Epirus 250,000 years  
ago down to the Late Roman period (3rd c. AD).

Its nine permanent thematic units are grouped in seven halls and the Mu-
seum’s main corridor as follows: 

Exhibition Hall 1: Prehistoric Epirus. The first exhibition hall is de-
voted to prehistoric societies and the cultures that evolved in this unusual, 
though resource-rich, mountain landscape. Finds from caves, settlements, 
and burials illustrate aspects of the daily life of Ice Age hunters, the earliest 
archaeologically-attested semi-nomadic herdsmen of the late 3rd millen-
nium BC, and the inhabitants who towards the end of the 2nd millennium 
BC came into contact with the Mycenaean world. 

Exhibition Hall 2: Political and administrative organization  
of Epirus. The idiosyncratic form of civic organization of the Epirote na-
tions and their institutions, the economy and trade relations of the Epirote 
cities with other urban centers in the Greek world are illustrated through a 
large coin collection and the written testimony of inscriptions. 

Exhibition Hall 3: Aeacids, kings of the Molossians. This small exhi-
bition hall is devoted to the Aeacids, the royal dynasty of the inland nation 
of Epirus, the Molossians. Particular emphasis is placed on the role of King 
Pyrrhus and the ecumenical dimension of his policies. 

Exhibition Hall 4: Everyday life of the Epirotes. The common sub-
strate and parallel historical paths of those in the hinterland and those living 
along the coast comprise the museological focus of this thematic section. 
Production (herding, farming), trade, handicrafts, houses, dress in both the 
small mountain settlements and enclosed Ioannina basin as well as in the 
cities, and the colonies of powerful southern Greek centers that devel-
oped along commercial sea routes are presented. A separate section is built 
around the weapons used by inhabitants, not only in war but also in their 
daily life when protecting their settlements and herds. 

Exhibition Hall 5: The archaeology of death. Customs and beliefs 
connected with death are illustrated through a free recreation of various 
types of burial and funerary gifts in mountain villages, the Ioannina basin, and 
the Epirote coastal region. The fort-like complex that has been identified as 
the Nekromanteion of Acheron forms a separate section. 

Exhibition Hall 6: Roman Epirus. This exhibition hall outlines aspects 
of life in Epirus from the era of the Roman conquest in 167 BC to the pre-
dominance of Christianity in the 3rd c. AD. 

Exhibition Hall 7: The sanctuary of Dodona. Here the history of 
Greece’s oldest oracle is presented. Special emphasis is given to Dodo-
na’s twin role as a religious and administrative center for the Epirotes. The 
oracular process is illustrated through the inscribed lead tablets containing 
questions for the oracle and by pilgrims’ votives, some of which comprise 
superb works of art. The nearly life-size “reconstruction” of the few pre-
served fragments from two bronze statues of generals of the Epirote League 
and decrees of state bodies recall the administrative character of the site.

 
Corridor: Ancient myths and new cults - The Oikonomou and 

Melas donations. There are two thematic sections on display in the main 
corridor. The first presents the chief deities worshipped in ancient Epirus 
through coin depictions, fragments of cult statues, and inscribed votive stelai. 
The second section is devoted to two collections given to the Museum by 
private citizens. The first was donated by the late Mimis I. Oikonomou in 
1970, and includes Proto-Geometric pottery from the Agrinio area. The 
second, which includes pottery, sculpture, figurines and jewelry from various 
periods, belonged to Alexandros Leontas Melas and was donated to the 
Museum by Andromachi Mela in 1974.
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Αίθουσα 5: Η αρχαιολογία του θανάτου. Εδώ παρουσιάζονται τα έθι-
μα και οι δοξασίες που σχετίζονται με τον θάνατο, μέσα από την ελεύθερη 
αναπαράσταση διάφορων τρόπων ταφής και κτέρισης στα ορεινά χωριά, 
το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και τα παράλια της Ηπείρου. Ιδιαίτερη ενό-
τητα αποτελεί το κτηριακό, φρουριακού τύπου, συγκρότημα που έχει ταυ-
τιστεί με το Νεκρομαντείο στον Αχέροντα. 

Αίθουσα 6: Η  Ήπειρος στη ρωμαϊκή εποχή. Στην αίθουσα αυτή δια-
γράφονται όψεις της ζωής στην  Ήπειρο από την εποχή της ρωμαϊκής κα-
τάκτησης το 167 π.Χ. έως την επικράτηση του χριστιανισμού τον 3ο αι. μ.Χ. 

Αίθουσα 7: Το ιερό της Δωδώνης. Εδώ παρουσιάζεται η ιστορική 
διαδρομή του αρχαιότερου μαντείου στον ελλαδικό χώρο. Τονίζεται ιδι-
αίτερα ο διττός ρόλος της Δωδώνης ως θρησκευτικού και διοικητικού 
κέντρου των Ηπειρωτών. Η διαδικασία της χρησμοδότησης αναδεικνύεται 
μέσα από τα ενεπίγραφα μολύβδινα πινάκια με τα ερωτήματα προς το 
μαντείο και από τα αφιερώματα των προσκυνητών, μερικά από τα οποία 
αποτελούν έξοχα έργα τέχνης. Η σε σχεδόν πραγματική κλίμακα «ανα-
σύνθεση» από λιγοστά σωζόμενα σπαράγματα δύο χάλκινων ανδριάντων 
στρατηγών του Κοινού των Ηπειρωτών, καθώς και ψηφίσματα των πολι-
τειακών οργάνων πάνω σε λίθινες στήλες παραπέμπουν στον διοικητικό 
χαρακτήρα του χώρου.

Διάδρομος: Παλαιοί μύθοι και νέες λατρείες - Δωρεές Οικονό-
μου και Μελά. Στον κεντρικό διάδρομο εκτίθενται δύο ενότητες. Στην 
πρώτη παρουσιάζονται οι κύριες λατρευόμενες θεότητες στην αρχαία  
Ήπειρο, μέσα από τις απεικονίσεις σε νομίσματα, τα αποτμήματα λατρευ-
τικών αγαλμάτων και τις αναθηματικές ενεπίγραφες στήλες. Η δεύτερη 
ενότητα είναι αφιερωμένη σε δύο συλλογές που παραχωρήθηκαν στο 
Μουσείο από ιδιώτες. Η πρώτη δωρήθηκε από τον αείμνηστο εκπαιδευτι-
κό Μίμη Ι. Οικονόμου το 1970 και περιλαμβάνει πρωτογεωμετρικά αγγεία 
από την περιοχή του Αγρινίου. Η δεύτερη, με αγγεία, γλυπτά, ειδώλια και 
κοσμήματα διαφόρων περιόδων, ανήκε στον Αλέξανδρο Λέοντα Μελά και 
παραχωρήθηκε από την Ανδρομάχη Μελά το 1974.

Tο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, κτίσμα της δεκαετίας του 1960, 
είναι έργο του διαπρεπούς αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη. Συνδυάζει 

στοιχεία του μοντέρνου κινήματος, της ελληνικής παράδοσης και της 
ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Από το 2003 έως το 2008 παρέμεινε κλειστό 
προκείμενου να εκσυγχρονιστεί και να ανασκευαστεί ριζικά. Η νέα μόνιμη 
έκθεση περιλαμβάνει περίπου 3.000 αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την  
Ήπειρο. Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη 
εμφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο, πριν από 250.000 χρόνια, έως και τους 
ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.). 

Οι εννέα μόνιμες θεματικές ενότητες διαρθρώνονται στις επτά αίθουσες 
και τον κεντρικό διάδρομο του Μουσείου ως εξής:

Αίθουσα 1: Προϊστορική  Ήπειρος. H πρώτη αίθουσα είναι αφιερω-
μένη στις προϊστορικές κοινωνίες και στους πολιτισμούς που αναπτύχθη-
καν στο ιδιόμορφο ορεινό, αλλά πλούσιο σε φυσικούς πόρους, ανάγλυφο. 
Ευρήματα από σπήλαια, οικισμούς και ταφές σκιαγραφούν πτυχές της κα-
θημερινής ζωής των κυνηγών της εποχής των παγετώνων, των παλαιότε-
ρων αρχαιολογικά τεκμηριωμένων κτηνοτρόφων ημινομάδων του τέλους 
της 3ης χιλιετίας π.Χ., καθώς και των κατοίκων που, προς το τέλος της 2ης 
χιλιετίας π.Χ., έρχονται σε επαφή με τον μυκηναϊκό κόσμο.

Αίθουσα 2: Πολιτική και διοικητική οργάνωση της Ηπείρου. Η 
ιδιαίτερη πολιτειακή οργάνωση των εθνών της Ηπείρου και οι θεσμοί τους, 
καθώς και η οικονομία και οι εμπορικές επαφές των πόλεων της Ηπείρου 
με άλλα αστικά κέντρα του ελληνικού κόσμου προβάλλονται μέσα από την 
πλούσια συλλογή νομισμάτων και τις επιγραφικές μαρτυρίες. 

Αίθουσα 3: Αιακίδες, οι βασιλείς των Μολοσσών. Η μικρή αυτή 
αίθουσα είναι αφιερωμένη στους Αιακίδες, τη βασιλική δυναστεία του 
έθνους της ενδοχώρας της Ηπείρου, των Μολοσσών. Υπογραμμίζεται 
ιδιαίτερα ο ρόλος του βασιλιά Πύρρου και η οικουμενική διάσταση της 
πολιτικής του.

Αίθουσα 4: Ο καθημερινός βίος των Ηπειρωτών. Το κοινό υπό-
στρωμα και οι παράλληλες ιστορικές διαδρομές στην ενδοχώρα και την 
παράκτια ζώνη συνιστούν τον μουσειολογικό πυρήνα αυτής της θεματικής. 
Παρουσιάζονται οι παραγωγικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, γεωργία), 
οι εμπορικές ανταλλαγές, η οικοτεχνία, η κατοικία, η ένδυση τόσο στους 
μικρούς ορεινούς οικισμούς και το περίκλειστο λεκανοπέδιο των Ιωαννί-
νων όσο και στις πόλεις, αποικίες ισχυρών νοτιοελλαδικών κέντρων, που 
αναπτύχθηκαν πάνω στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους. Μια ξεχω-
ριστή μουσειακή ενότητα δομείται γύρω από τον οπλισμό που χρησιμο-
ποιούσαν οι κάτοικοι όχι μόνο σε εμπόλεμες καταστάσεις αλλά και στην 
καθημερινή τους ζωή για την προστασία των οικισμών και των κοπαδιών 
τους. 
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Αίθουσα 5: Η αρχαιολογία του θανάτου. Εδώ παρουσιάζονται τα έθι-
μα και οι δοξασίες που σχετίζονται με τον θάνατο, μέσα από την ελεύθερη 
αναπαράσταση διάφορων τρόπων ταφής και κτέρισης στα ορεινά χωριά, 
το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και τα παράλια της Ηπείρου. Ιδιαίτερη ενό-
τητα αποτελεί το κτηριακό, φρουριακού τύπου, συγκρότημα που έχει ταυ-
τιστεί με το Νεκρομαντείο στον Αχέροντα. 

Αίθουσα 6: Η  Ήπειρος στη ρωμαϊκή εποχή. Στην αίθουσα αυτή δια-
γράφονται όψεις της ζωής στην  Ήπειρο από την εποχή της ρωμαϊκής κα-
τάκτησης το 167 π.Χ. έως την επικράτηση του χριστιανισμού τον 3ο αι. μ.Χ. 

Αίθουσα 7: Το ιερό της Δωδώνης. Εδώ παρουσιάζεται η ιστορική 
διαδρομή του αρχαιότερου μαντείου στον ελλαδικό χώρο. Τονίζεται ιδι-
αίτερα ο διττός ρόλος της Δωδώνης ως θρησκευτικού και διοικητικού 
κέντρου των Ηπειρωτών. Η διαδικασία της χρησμοδότησης αναδεικνύεται 
μέσα από τα ενεπίγραφα μολύβδινα πινάκια με τα ερωτήματα προς το 
μαντείο και από τα αφιερώματα των προσκυνητών, μερικά από τα οποία 
αποτελούν έξοχα έργα τέχνης. Η σε σχεδόν πραγματική κλίμακα «ανα-
σύνθεση» από λιγοστά σωζόμενα σπαράγματα δύο χάλκινων ανδριάντων 
στρατηγών του Κοινού των Ηπειρωτών, καθώς και ψηφίσματα των πολι-
τειακών οργάνων πάνω σε λίθινες στήλες παραπέμπουν στον διοικητικό 
χαρακτήρα του χώρου.

Διάδρομος: Παλαιοί μύθοι και νέες λατρείες - Δωρεές Οικονό-
μου και Μελά. Στον κεντρικό διάδρομο εκτίθενται δύο ενότητες. Στην 
πρώτη παρουσιάζονται οι κύριες λατρευόμενες θεότητες στην αρχαία  
Ήπειρο, μέσα από τις απεικονίσεις σε νομίσματα, τα αποτμήματα λατρευ-
τικών αγαλμάτων και τις αναθηματικές ενεπίγραφες στήλες. Η δεύτερη 
ενότητα είναι αφιερωμένη σε δύο συλλογές που παραχωρήθηκαν στο 
Μουσείο από ιδιώτες. Η πρώτη δωρήθηκε από τον αείμνηστο εκπαιδευτι-
κό Μίμη Ι. Οικονόμου το 1970 και περιλαμβάνει πρωτογεωμετρικά αγγεία 
από την περιοχή του Αγρινίου. Η δεύτερη, με αγγεία, γλυπτά, ειδώλια και 
κοσμήματα διαφόρων περιόδων, ανήκε στον Αλέξανδρο Λέοντα Μελά και 
παραχωρήθηκε από την Ανδρομάχη Μελά το 1974.

Tο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, κτίσμα της δεκαετίας του 1960, 
είναι έργο του διαπρεπούς αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη. Συνδυάζει 

στοιχεία του μοντέρνου κινήματος, της ελληνικής παράδοσης και της 
ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Από το 2003 έως το 2008 παρέμεινε κλειστό 
προκείμενου να εκσυγχρονιστεί και να ανασκευαστεί ριζικά. Η νέα μόνιμη 
έκθεση περιλαμβάνει περίπου 3.000 αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την  
Ήπειρο. Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη 
εμφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο, πριν από 250.000 χρόνια, έως και τους 
ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.). 

Οι εννέα μόνιμες θεματικές ενότητες διαρθρώνονται στις επτά αίθουσες 
και τον κεντρικό διάδρομο του Μουσείου ως εξής:

Αίθουσα 1: Προϊστορική  Ήπειρος. H πρώτη αίθουσα είναι αφιερω-
μένη στις προϊστορικές κοινωνίες και στους πολιτισμούς που αναπτύχθη-
καν στο ιδιόμορφο ορεινό, αλλά πλούσιο σε φυσικούς πόρους, ανάγλυφο. 
Ευρήματα από σπήλαια, οικισμούς και ταφές σκιαγραφούν πτυχές της κα-
θημερινής ζωής των κυνηγών της εποχής των παγετώνων, των παλαιότε-
ρων αρχαιολογικά τεκμηριωμένων κτηνοτρόφων ημινομάδων του τέλους 
της 3ης χιλιετίας π.Χ., καθώς και των κατοίκων που, προς το τέλος της 2ης 
χιλιετίας π.Χ., έρχονται σε επαφή με τον μυκηναϊκό κόσμο.

Αίθουσα 2: Πολιτική και διοικητική οργάνωση της Ηπείρου. Η 
ιδιαίτερη πολιτειακή οργάνωση των εθνών της Ηπείρου και οι θεσμοί τους, 
καθώς και η οικονομία και οι εμπορικές επαφές των πόλεων της Ηπείρου 
με άλλα αστικά κέντρα του ελληνικού κόσμου προβάλλονται μέσα από την 
πλούσια συλλογή νομισμάτων και τις επιγραφικές μαρτυρίες. 

Αίθουσα 3: Αιακίδες, οι βασιλείς των Μολοσσών. Η μικρή αυτή 
αίθουσα είναι αφιερωμένη στους Αιακίδες, τη βασιλική δυναστεία του 
έθνους της ενδοχώρας της Ηπείρου, των Μολοσσών. Υπογραμμίζεται 
ιδιαίτερα ο ρόλος του βασιλιά Πύρρου και η οικουμενική διάσταση της 
πολιτικής του.

Αίθουσα 4: Ο καθημερινός βίος των Ηπειρωτών. Το κοινό υπό-
στρωμα και οι παράλληλες ιστορικές διαδρομές στην ενδοχώρα και την 
παράκτια ζώνη συνιστούν τον μουσειολογικό πυρήνα αυτής της θεματικής. 
Παρουσιάζονται οι παραγωγικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, γεωργία), 
οι εμπορικές ανταλλαγές, η οικοτεχνία, η κατοικία, η ένδυση τόσο στους 
μικρούς ορεινούς οικισμούς και το περίκλειστο λεκανοπέδιο των Ιωαννί-
νων όσο και στις πόλεις, αποικίες ισχυρών νοτιοελλαδικών κέντρων, που 
αναπτύχθηκαν πάνω στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους. Μια ξεχω-
ριστή μουσειακή ενότητα δομείται γύρω από τον οπλισμό που χρησιμο-
ποιούσαν οι κάτοικοι όχι μόνο σε εμπόλεμες καταστάσεις αλλά και στην 
καθημερινή τους ζωή για την προστασία των οικισμών και των κοπαδιών 
τους. 
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The Archaeological Museum of Ioannina, designed by the distinguished 
architect Aris Konstantinidis, was build in the early 1960s. It combines ele-

ments of Modernism, Greek tradition, and Epirote architecture. The Museum 
was closed between 2003 and 2008, during which time it was modernized and 
completely refurbished. The new permanent exhibition includes almost 3,000 
archaeological finds from all over Epirus. Exhibits encompass a wide chrono-
logical period, extending from man’s first appearance in Epirus 250,000 years  
ago down to the Late Roman period (3rd c. AD).

Its nine permanent thematic units are grouped in seven halls and the Mu-
seum’s main corridor as follows: 

Exhibition Hall 1: Prehistoric Epirus. The first exhibition hall is de-
voted to prehistoric societies and the cultures that evolved in this unusual, 
though resource-rich, mountain landscape. Finds from caves, settlements, 
and burials illustrate aspects of the daily life of Ice Age hunters, the earliest 
archaeologically-attested semi-nomadic herdsmen of the late 3rd millen-
nium BC, and the inhabitants who towards the end of the 2nd millennium 
BC came into contact with the Mycenaean world. 

Exhibition Hall 2: Political and administrative organization  
of Epirus. The idiosyncratic form of civic organization of the Epirote na-
tions and their institutions, the economy and trade relations of the Epirote 
cities with other urban centers in the Greek world are illustrated through a 
large coin collection and the written testimony of inscriptions. 

Exhibition Hall 3: Aeacids, kings of the Molossians. This small exhi-
bition hall is devoted to the Aeacids, the royal dynasty of the inland nation 
of Epirus, the Molossians. Particular emphasis is placed on the role of King 
Pyrrhus and the ecumenical dimension of his policies. 

Exhibition Hall 4: Everyday life of the Epirotes. The common sub-
strate and parallel historical paths of those in the hinterland and those living 
along the coast comprise the museological focus of this thematic section. 
Production (herding, farming), trade, handicrafts, houses, dress in both the 
small mountain settlements and enclosed Ioannina basin as well as in the 
cities, and the colonies of powerful southern Greek centers that devel-
oped along commercial sea routes are presented. A separate section is built 
around the weapons used by inhabitants, not only in war but also in their 
daily life when protecting their settlements and herds. 

Exhibition Hall 5: The archaeology of death. Customs and beliefs 
connected with death are illustrated through a free recreation of various 
types of burial and funerary gifts in mountain villages, the Ioannina basin, and 
the Epirote coastal region. The fort-like complex that has been identified as 
the Nekromanteion of Acheron forms a separate section. 

Exhibition Hall 6: Roman Epirus. This exhibition hall outlines aspects 
of life in Epirus from the era of the Roman conquest in 167 BC to the pre-
dominance of Christianity in the 3rd c. AD. 

Exhibition Hall 7: The sanctuary of Dodona. Here the history of 
Greece’s oldest oracle is presented. Special emphasis is given to Dodo-
na’s twin role as a religious and administrative center for the Epirotes. The 
oracular process is illustrated through the inscribed lead tablets containing 
questions for the oracle and by pilgrims’ votives, some of which comprise 
superb works of art. The nearly life-size “reconstruction” of the few pre-
served fragments from two bronze statues of generals of the Epirote League 
and decrees of state bodies recall the administrative character of the site.

 
Corridor: Ancient myths and new cults - The Oikonomou and 

Melas donations. There are two thematic sections on display in the main 
corridor. The first presents the chief deities worshipped in ancient Epirus 
through coin depictions, fragments of cult statues, and inscribed votive stelai. 
The second section is devoted to two collections given to the Museum by 
private citizens. The first was donated by the late Mimis I. Oikonomou in 
1970, and includes Proto-Geometric pottery from the Agrinio area. The 
second, which includes pottery, sculpture, figurines and jewelry from various 
periods, belonged to Alexandros Leontas Melas and was donated to the 
Museum by Andromachi Mela in 1974.
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Αίθουσα 5: Η αρχαιολογία του θανάτου. Εδώ παρουσιάζονται τα έθι-
μα και οι δοξασίες που σχετίζονται με τον θάνατο, μέσα από την ελεύθερη 
αναπαράσταση διάφορων τρόπων ταφής και κτέρισης στα ορεινά χωριά, 
το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και τα παράλια της Ηπείρου. Ιδιαίτερη ενό-
τητα αποτελεί το κτηριακό, φρουριακού τύπου, συγκρότημα που έχει ταυ-
τιστεί με το Νεκρομαντείο στον Αχέροντα. 

Αίθουσα 6: Η  Ήπειρος στη ρωμαϊκή εποχή. Στην αίθουσα αυτή δια-
γράφονται όψεις της ζωής στην  Ήπειρο από την εποχή της ρωμαϊκής κα-
τάκτησης το 167 π.Χ. έως την επικράτηση του χριστιανισμού τον 3ο αι. μ.Χ. 

Αίθουσα 7: Το ιερό της Δωδώνης. Εδώ παρουσιάζεται η ιστορική 
διαδρομή του αρχαιότερου μαντείου στον ελλαδικό χώρο. Τονίζεται ιδι-
αίτερα ο διττός ρόλος της Δωδώνης ως θρησκευτικού και διοικητικού 
κέντρου των Ηπειρωτών. Η διαδικασία της χρησμοδότησης αναδεικνύεται 
μέσα από τα ενεπίγραφα μολύβδινα πινάκια με τα ερωτήματα προς το 
μαντείο και από τα αφιερώματα των προσκυνητών, μερικά από τα οποία 
αποτελούν έξοχα έργα τέχνης. Η σε σχεδόν πραγματική κλίμακα «ανα-
σύνθεση» από λιγοστά σωζόμενα σπαράγματα δύο χάλκινων ανδριάντων 
στρατηγών του Κοινού των Ηπειρωτών, καθώς και ψηφίσματα των πολι-
τειακών οργάνων πάνω σε λίθινες στήλες παραπέμπουν στον διοικητικό 
χαρακτήρα του χώρου.

Διάδρομος: Παλαιοί μύθοι και νέες λατρείες - Δωρεές Οικονό-
μου και Μελά. Στον κεντρικό διάδρομο εκτίθενται δύο ενότητες. Στην 
πρώτη παρουσιάζονται οι κύριες λατρευόμενες θεότητες στην αρχαία  
Ήπειρο, μέσα από τις απεικονίσεις σε νομίσματα, τα αποτμήματα λατρευ-
τικών αγαλμάτων και τις αναθηματικές ενεπίγραφες στήλες. Η δεύτερη 
ενότητα είναι αφιερωμένη σε δύο συλλογές που παραχωρήθηκαν στο 
Μουσείο από ιδιώτες. Η πρώτη δωρήθηκε από τον αείμνηστο εκπαιδευτι-
κό Μίμη Ι. Οικονόμου το 1970 και περιλαμβάνει πρωτογεωμετρικά αγγεία 
από την περιοχή του Αγρινίου. Η δεύτερη, με αγγεία, γλυπτά, ειδώλια και 
κοσμήματα διαφόρων περιόδων, ανήκε στον Αλέξανδρο Λέοντα Μελά και 
παραχωρήθηκε από την Ανδρομάχη Μελά το 1974.

Tο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, κτίσμα της δεκαετίας του 1960, 
είναι έργο του διαπρεπούς αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη. Συνδυάζει 

στοιχεία του μοντέρνου κινήματος, της ελληνικής παράδοσης και της 
ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Από το 2003 έως το 2008 παρέμεινε κλειστό 
προκείμενου να εκσυγχρονιστεί και να ανασκευαστεί ριζικά. Η νέα μόνιμη 
έκθεση περιλαμβάνει περίπου 3.000 αρχαιολογικά ευρήματα από όλη την  
Ήπειρο. Τα εκθέματα καλύπτουν μια μεγάλη χρονική περίοδο, από την πρώτη 
εμφάνιση του ανθρώπου στην Ήπειρο, πριν από 250.000 χρόνια, έως και τους 
ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους (3ος αι. μ.Χ.). 

Οι εννέα μόνιμες θεματικές ενότητες διαρθρώνονται στις επτά αίθουσες 
και τον κεντρικό διάδρομο του Μουσείου ως εξής:

Αίθουσα 1: Προϊστορική  Ήπειρος. H πρώτη αίθουσα είναι αφιερω-
μένη στις προϊστορικές κοινωνίες και στους πολιτισμούς που αναπτύχθη-
καν στο ιδιόμορφο ορεινό, αλλά πλούσιο σε φυσικούς πόρους, ανάγλυφο. 
Ευρήματα από σπήλαια, οικισμούς και ταφές σκιαγραφούν πτυχές της κα-
θημερινής ζωής των κυνηγών της εποχής των παγετώνων, των παλαιότε-
ρων αρχαιολογικά τεκμηριωμένων κτηνοτρόφων ημινομάδων του τέλους 
της 3ης χιλιετίας π.Χ., καθώς και των κατοίκων που, προς το τέλος της 2ης 
χιλιετίας π.Χ., έρχονται σε επαφή με τον μυκηναϊκό κόσμο.

Αίθουσα 2: Πολιτική και διοικητική οργάνωση της Ηπείρου. Η 
ιδιαίτερη πολιτειακή οργάνωση των εθνών της Ηπείρου και οι θεσμοί τους, 
καθώς και η οικονομία και οι εμπορικές επαφές των πόλεων της Ηπείρου 
με άλλα αστικά κέντρα του ελληνικού κόσμου προβάλλονται μέσα από την 
πλούσια συλλογή νομισμάτων και τις επιγραφικές μαρτυρίες. 

Αίθουσα 3: Αιακίδες, οι βασιλείς των Μολοσσών. Η μικρή αυτή 
αίθουσα είναι αφιερωμένη στους Αιακίδες, τη βασιλική δυναστεία του 
έθνους της ενδοχώρας της Ηπείρου, των Μολοσσών. Υπογραμμίζεται 
ιδιαίτερα ο ρόλος του βασιλιά Πύρρου και η οικουμενική διάσταση της 
πολιτικής του.

Αίθουσα 4: Ο καθημερινός βίος των Ηπειρωτών. Το κοινό υπό-
στρωμα και οι παράλληλες ιστορικές διαδρομές στην ενδοχώρα και την 
παράκτια ζώνη συνιστούν τον μουσειολογικό πυρήνα αυτής της θεματικής. 
Παρουσιάζονται οι παραγωγικές δραστηριότητες (κτηνοτροφία, γεωργία), 
οι εμπορικές ανταλλαγές, η οικοτεχνία, η κατοικία, η ένδυση τόσο στους 
μικρούς ορεινούς οικισμούς και το περίκλειστο λεκανοπέδιο των Ιωαννί-
νων όσο και στις πόλεις, αποικίες ισχυρών νοτιοελλαδικών κέντρων, που 
αναπτύχθηκαν πάνω στους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους. Μια ξεχω-
ριστή μουσειακή ενότητα δομείται γύρω από τον οπλισμό που χρησιμο-
ποιούσαν οι κάτοικοι όχι μόνο σε εμπόλεμες καταστάσεις αλλά και στην 
καθημερινή τους ζωή για την προστασία των οικισμών και των κοπαδιών 
τους. 
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