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Τ

ο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας αποτελεί έναν χώρο περιορισμένων διαστάσεων, που προβάλλει την πολιτιστική φυσιογνωμία της περιοχής. Η έκθεσή του έχει διαχρονικό χαρακτήρα και καλύπτει χρονικά την ανθρώπινη παρουσία στον νομό Δράμας από τη μέση παλαιολιθική περίοδο (50.000 χρόνια
πριν από σήμερα) έως τους νεότερους χρόνους.
Ο εκθεσιακός χώρος αποτελείται από τρεις κύριες αίθουσες. Στην πρώτη
εκτίθενται ευρήματα από θέσεις προϊστορικών, κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων της πόλης και του νομού Δράμας. Στη δεύτερη παρουσιάζονται ευρήματα παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών, μεταβυζαντινών και νεότερων
χρόνων, έως το 1913, ενώ η εσωτερική αυλή του αρχικού κτηρίου διαμορφώθηκε σε στεγασμένο αίθριο, όπου βλέπει κανείς ταφικά, λατρευτικά και επιγραφικά
μνημεία και γλυπτά από τους κλασικούς ως και τους μεταβυζαντινούς χρόνους.
1. Αίθουσα προϊστορικών, κλασικών, ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
Παρουσιάζει την ανθρώπινη πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη της Δράμας και σε ολόκληρο τον νομό από τη μέση παλαιολιθική περίοδο έως τους
ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους.
Οι πρώτοι κυνηγοί εμφανίζονται στο Σπήλαιο Πηγών του Αγγίτη 50.000
χρόνια πριν από σήμερα, κατά τη μέση παλαιολιθική περίοδο, οπότε χρονολογούνται τα λίθινα εργαλεία και τα οστά ζώων που έφερε στο φως μια
πρώτη ανασκαφική έρευνα.
Ο νομός Δράμας γνωρίζει μεγάλη ακμή κατά τη μέση και τη νεότερη νεολιθική περίοδο. Τα ευρήματα των συστηματικών ανασκαφών των νεολιθικών οικισμών των Σιταγρών και του Αρκαδικού αποδεικνύουν την εγκατάσταση των
πρώτων γεωργών και κτηνοτρόφων ήδη από τα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ. Η
αναπαράσταση μιας νεολιθικής κατοικίας (σύμφωνα με μικρογραφικό ομοίωμα
σπιτιού που βρέθηκε στην ανασκαφή των Σιταγρών) βοηθά τον επισκέπτη του
Μουσείου να ταξιδέψει μέσα στον χρόνο και να γνωρίσει την απλή καθημερινή ζωή του νεολιθικού ανθρώπου. Η κατοικία είναι μονόχωρη, πασσαλόπηκτη,
ορθογώνια, φτιαγμένη με κλαδιά φουντουκιάς και πηλό. Στο εσωτερικό υπάρχει ένας μικρός πήλινος φούρνος, ξύλινα έπιπλα, πάγκοι, στρωσίδια και καλάθια. Πλήθος από αγγεία και εργαλεία συμπληρώνουν την απαραίτητη οικοσκευή
του νεολιθικού σπιτιού, που ήταν μικρό σε μέγεθος, αλλά κάλυπτε όλες τις ανάγκες των ενοίκων του. Παρουσιάζονται επίσης κοσμήματα, ειδώλια και τελετουργικά αγγεία. Η ζωή στον οικισμό των Σιταγρών συνεχίζεται και στην πρώιμη εποχή του Χαλκού. Από την ύστερη εποχή του Xαλκού εκτίθενται κτερίσματα των ταφικών τύμβων Ποταμών και Εξοχής, ενώ από την πρώιμη εποχή του
Σιδήρου ξεχωρίζουν τα πλούσια κτερίσματα τριών ταφικών τύμβων από τη βιομηχανική ζώνη της Δράμας.
Ελάχιστα ευρήματα και λίγες φιλολογικές πληροφορίες προέρχονται από
τους αρχαϊκούς και τους κλασικούς χρόνους. Σε «θησαυρό» 860 ασημένιων
νομισμάτων από τους Ποταμούς φαίνεται καθαρά η μετάβαση από τους κλασικούς στους ελληνιστικούς χρόνους, καθώς τα νομίσματα της Θάσου και των
αποικιών της παραχωρούν τη θέση τους στα νομίσματα του βασιλιά Φιλίππου
Β΄ της Μακεδονίας, της νέας δύναμης του τόπου.
Η πεδιάδα της Δράμας και οι γύρω ημιορεινές περιοχές αποτέλεσαν κατά την
ελληνιστική εποχή περιφέρεια του μακεδονικού βασιλείου και αργότερα τμήμα της ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας με κύριο αστικό κέντρο τους Φιλίππους. Μέσα στην πόλη της Δράμας, στην Καλή Βρύση και σε άλλες περιοχές του νομού, είναι κυρίαρχη η λατρεία του θεού Διονύσου από τους πρώι-

μους ελληνιστικούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους, με τοπικά ιερά και διάσπαρτα ευρήματα.
Στο βάθος της αίθουσας ξεχωρίζει η περίφημη επιτύμβια στήλη από τη
Γραμμένη, που περιγράφει τις στρατιωτικές επιτυχίες του Pωμαίου λεγεωναρίου Τιβερίου Κλαυδίου Μαξίμου, ο οποίος διακρίθηκε στον πόλεμο της
Δακίας (2ος αι. μ.Χ.).
2. Αίθουσα παλαιοχριστιανικών, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων
Αρχιτεκτονικά γλυπτά, κεραμική και νομίσματα βεβαιώνουν τη συνέχεια της
ζωής στην πόλη και τον νομό Δράμας κατά τους παλαιοχριστιανικούς, τους βυζαντινούς, τους μεταβυζαντινούς έως και τους νεότερους χρόνους.
Κατά την παλαιοχριστιανική εποχή η Δράμα αποτελεί επαρχία της επισκοπής των Φιλίππων. Στους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους υπάρχει στρατιωτικός διοικητής που ελέγχει την περιοχή, εγκατεστημένος στο «πολίχνιον»
ή «κάστρον» της Δράμας.
Το «κάστρον» της Δράμας κυριεύεται από τους Σέρβους (μέσα 14ου αι.)
και επανέρχεται στους Βυζαντινούς το 1371, οπότε γίνεται σημαντικό διοικητικό κέντρο και έδρα αρχιεπισκοπής έως την κατάκτησή του από τους Οθωμανούς, το 1383.
Ο επισκέπτης ταξιδεύει στους νεότερους χρόνους με φωτογραφική έκθεση που αναφέρεται στην πόλη της Δράμας, στα εκτός Δράμας αστικά κέντρα και στους ορεινούς οικισμούς, από τις αρχές της Τουρκοκρατίας έως
το τέλος του 19ου αιώνα.
3. Αίθουσα στεγασμένου αιθρίου
Το στεγασμένο αίθριο φιλοξενεί τον εκθεσιακό χώρο των λίθινων γλυπτών και
επιγραφών. Υπάρχουν διάφορες θεματικές ενότητες:
– ταφικά μνημεία από τον 4ο αι. π.Χ. έως και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους,
– γλυπτά και αναθηματικά ανάγλυφα σχετικά με τη λατρεία του θεού Διονύσου, διαφόρων άλλων θεών του ελληνορωμαϊκού πανθέου, καθώς και τοπικών θεοτήτων,
– αρχιτεκτονικά γλυπτά από τους αρχαίους χρόνους έως την Τουρκοκρατία.
Ξεχωρίζουν μία ενεπίγραφη στήλη με κείμενο βασιλικού διατάγματος στρατολόγησης του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Ε΄ (197 π.Χ.) και ένα ακέφαλο
άγαλμα ιματιοφόρου ρωμαϊκών χρόνων από τη Μικρομηλιά Ποταμών.
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