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Η Αιανή είναι κωμόπολη του νομού Κοζάνης και έχει οριστεί ως ιστορική έδρα του 
δήμου Κοζάνης. Βρίσκεται κοντά στον Αλιάκμονα και απέχει 22 χλμ. νότια της 
πόλης της Κοζάνης. 

Το όνομά της το οφείλει στην αρχαία πόλη Αιάνη, ή Αίανα,αρχαία πόλη της 
Μακεδονίας στη περιοχή της Ελιμίας, πρωτεύουσα των Αιανών ή Ελιμιωτών. Σε 
απόσταση περίπου 1,5 χλμ από τη σύγχρονη πόλη βρίσκεται η αρχαία Αιάνη ή 
Αίανα, που υπήρξε σημαντικό κέντρο της περιοχής Ελίμειας. Ιδρυτής της αρχαίας 
Αιανής φέρεται ο Αιανός, γιος του Ελύμου, βασιλέως των Τυρρηνών, μιας 
Μακεδονικής πόλης. 

 

 

 

 

 

 

Λίγα λόγια για την Αιανή… 



Τουριστικά αξιοθέατα 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής Iερός Ναός Παναγίας 

Πάρκο Αιανής 



Ξενοδοχείο Αιανής «Ελίμεια» 

Στην Αιανή, την πρωτεύουσα της Αρχαίας Ελίμειας, σε έναν από τους σημαντικότερους 

αρχαιολογικούς τόπους της χώρας, από διετίας λειτουργεί ένα νέο ξενοδοχείο τριών 

αστέρων, 15χλμ από την Κοζάνη. Εκεί ο επισκέπτης θα βρει άνετες σουίτες των 30 τμ με 

υποδομή για άτομα με ειδικές ανάγκες, ασανσέρ, τηλέφωνο, TV, mini-bar, άπλετο 

PARKING, κεντρικό κλιματισμό, παιδική χαρά. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για ειδικό 

menu και υποδομή για ομάδες καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου σε ένα φιλικό και 

φιλόξενο περιβάλλον.  

Φιλοξενούνται εκδηλώσεις, μικρά συνέδρια, εκπαιδευτικές εκδρομές σχολείων και 

αποτελεί μοναδικό τόπο εξόρμησης για κυνηγούς – περιηγητές στο όρος Μπούρινος, 

Μουσείο Μακεδονικού αγώνα, κοιλάδα Μεσιανού νερού, Καμβούνια, Πιέρια. 

Εναλλακτικά, παρόλο που ακόμη δεν έχει εγκαινιασθεί επίσημα, είναι δυνατή η 

επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία της χώρας το 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής και στον αντίστοιχο Αρχαιολογικό Χώρο με μοναδικές 

υδραυλικές εγκαταστάσεις σε ανεπτυγμένους οικισμούς της Ελληνιστικής περιόδου. 



Μπορεί κάνεις να απολαύσει το παραδοσιακό φαγητό που διαθέτουν 

η ταβέρνες και ένα κάφε με γλύκισμα στις καφετέριες που 

βρίσκονται στην πλάτεια του χωρίου. 



Αν θέλεις περισσότερη δράση, εξερεύνησε τον Άγιο Δημήτριο και 

το ξακουστό βούνο «Μπούρινος» 

Ο Βούρινος (και Μπούρινος) 

είναι βουνό της Δυτικής 

Μακεδονίας, μεταξύ των νομών 

Κοζάνης και Γρεβενών, με 

υψόμετρο 1.866 μέτρα. 

Άγιος Δήμητριος Αίανης 



ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ 

 Μαρία Τζέλλου 

 Αργυρώ Ντούμπα 

 Δημήτρης Τζανόπουλος 

 Γεώργιος Μπούλης 

 Κωνσταντίνος Μπούλης 

 

 Υπέθυνες καθηγήτριες  

 Κωνσταντινίδου Σεβαστή 

 Αλβανού Αφροδίτη 

 


