το εκθεσιακό πρόγραμμα του μουσείου της ακρόπολης
Το εκθεσιακό πρόγραμμα στοχεύει
να παράσχει στους επισκέπτες όλες
τις σημαντικές πληροφορίες για τα
αρχαιολογικά ευρήματα της Ακρόπολης.
Τα εκθέματα δεν παρουσιάζονται
αποκλειστικά ως έργα τέχνης, αλλά
και ως τεκμήρια του ιστορικού και
κοινωνικού πλαισίου της περιόδου από
την οποία προέρχονται. Οι συλλογές της
έκθεσης είναι οργανωμένες με άξονες
την τοπογραφική θέση, την χρονική
ακολουθία και τη θεματική συνάφεια
των μνημείων. Τα αρχιτεκτονικά γλυπτά
και τα ποικίλλα αναθήματα δίνουν
τη δυνατότητα στους επισκέπτες να
γνωρίσουν τα ιερά και τα μνημεία της
Αθηναϊκής Ακρόπολης. Με τη βοήθεια
της επεξηγηματικής αφήγησης οι
επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να
κατανοήσουν το σύνολο της ιστορίας
της Ακρόπολης κατά την αρχαιότητα.
Οι επισκέπτες του Νέου Μουσείου της
Ακρόπολης αποτελούν πάντοτε τον κύριο
πόλο ενδιαφέροντος του εκθεσιακού
προγράμματος.
Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης είναι ένα
θεματικό αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο
στεγάζει τα διασημότερα έργα της κλασικής
αρχαιότητας. Τα έργα αυτά αποτελούν
την καλλιτεχνική έκφραση εκείνων των
πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών που
μεταμόρφωσαν την αρχαία πόλη της Αθήνας
κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα και σημάδεψαν
ολόκληρες ιστορικές περιόδους από την

αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.
Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης
παρουσιάζει έργα με ευδιάκριτα
χαρακτηριστικά από την Αρχαϊκή Περίοδο.
Η συλλογή περιλαμβάνει κορυφαία
καλλιτεχνικά έργα, τα οποία βεβηλώθηκαν
κατά την Περσική εισβολή του 480 π.Χ.
Μετά την καταστροφή της Ακρόπολης
από τους Πέρσες, οι Αθηναίοι έθαψαν
πολλά από τα εναπομείναντα αναθηματικά
αγάλματα σε αποθέτες πάνω στον ιερό
βράχο της Ακρόπολης. Τα έργα αυτά
αντιπροσωπεύουν την Αθήνα του Σόλωνα,
του Πεισίστρατου και του Κλεισθένη
–την Αθήνα του 6ου π.Χ. αιώνα, με τις
οικονομικές εξελίξεις και τις κοινωνικές
ανακατατάξεις που οδήγησαν στη
γέννηση της δημοκρατίας. Πολλά από τα
αρχαιολογικά ευρήματα των ανασκαφών
του δέκατου ένατου αιώνα που προέρχονται
από τους αποθέτες αυτούς παρουσιάζονται
στην Αίθουσα των Αρχαϊκών Έργων στον
πρώτο όροφο.
Το εκθεσιακό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει
επίσης αρχαιολογικά ευρήματα των
πρώτων ανθρώπινων κατοικιών και
των ιερών που χτίστηκαν στις κλιτύς της
Ακρόπολης.
Τέλος, το εκθεσιακό πρόγραμμα
περιλαμβάνει τα ερείπια μιας συνοικίας της
αρχαίας Αθήνας στο κατώτερο επίπεδο
του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης.
Εκτεταμένες αρχαιολογικές ανασκαφές
που διενεργήθηκαν στο χώρο ανέγερσης

του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης
αποκαλύπτουν ιδιωτικές κατοικίες, λουτρά,
καταστήματα, εργαστήρια και δρόμους. Ο
αρχαιολογικός χώρος μετά την αναστήλωση
και αποκατάσταση των μνημείων θα είναι
επισκέψιμος. Κινητά ευρήματα από τις
ανασκαφές του θα εκτεθούν σε έναν ειδικά
σχεδιασμένο χώρο στο ίδιο επίπεδο.

