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Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου βρίσκεται στο Ρωμαίικο Γιαλό της Μύρινας και φιλοξενεί τα ευρήματα από τις ανασκαφές της τότε K΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κυρίως στη Μύρινα, και της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών στην Πολιόχνη, την Ηφαιστία και το
Καβείριο. Επίσης, περιλαμβάνει εκθέματα από περισυλλογές από ολόκληρη
τη Λήμνο, παραδόσεις-δωρεές ιδιωτικών συλλογών, καθώς και αρχαιότητες
από την Ίμβρο, τις οποίες διέσωσε ο μητροπολίτης Ίμβρου Ιωακείμ λίγο πριν
από τη μικρασιατική καταστροφή.
H έκθεση των αρχαιοτήτων στεγάζεται σε κτήριο της εποχής της Τουρκοκρατίας, το οποίο δωρίστηκε από το Παλλημνιακό Σχολικό Ταμείο στο
Δημόσιο για να στεγαστεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου. Η έκθεση,
που εγκαινιάστηκε το Μάρτιο του 1993, σκιαγραφεί την πορεία και την εξέλιξη της Λήμνου από την τελική νεολιθική περίοδο έως τους ρωμαϊκούς χρόνους. Τα τεκμηριωμένα κείμενα, οι επεξηγηματικές πινακίδες των εκθεμάτων,
οι χάρτες, τα σχεδιαγράμματα, οι φωτογραφίες και οι φωτεινές διαφάνειες
βοηθούν τον επισκέπτη να κατανοήσει τη σημασία και το ρόλο του νησιού,
λόγω κυρίως της γεωγραφικής του θέσης στην είσοδο των Δαρδανελλίων,
στα ιστορικά γεγονότα διά μέσου των αιώνων.
Α΄ ΟΡΟΦΟΣ. Προϊστορική Λήμνος και μαρμάρινα αντικείμενα του Μουσείου
Αίθουσα Ι. Ευρήματα από τις ανασκαφές στην Πολιόχνη: κεραμική της
Μαύρης (3500-3200 π.Χ.) και της πρώιμης Κυανής περιόδου (3200-2900 π.X.
περίπου) και ευρήματα της εξελιγμένης Κυανής περιόδου (2900-2700 π.Χ.),
της Πράσινης (2700-2600 π.Χ.) και Κόκκινης περιόδου (2600-2400 π.Χ.).
Αίθουσα ΙI. Κεραμική της Κόκκινης περιόδου της Πολιόχνης (2600-2400
π.Χ.), εκθέματα-περισυλλογές από όλη τη Λήμνο της πρώιμης εποχής του
Χαλκού, καθώς και δείγματα μυκηναϊκής κεραμικής από το Κουκονήσι.
Αίθουσα ΙΙΙ. Ευρήματα της ανασκαφής της Πολιόχνης από την Κίτρινη
(2400-2100 π.Χ.), την Καφέ (2100-1700 π.Χ.) και την Ιώδη (1700-1400 π.Χ.)
περίοδο και τέχνεργα της τελικής νεολιθικής περιόδου και της πρώιμης εποχής του Χαλκού από τον οικισμό της Μύρινας.
Αίθουσα IV. Επιγραφές, γλυπτά και ανάγλυφα από τη Λήμνο. Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν ο Έρωτας τοξότης, ρωμαϊκό αντίγραφο χάλκινου πρωτότυπου έργου του γλύπτη Λυσίππου του 4ου αι. π.Χ. από την Ηφαιστία, τα ανάγλυφα της θεάς Κυβέλης, ο Γανυμήδης με τον αετό σε τραπεζοφόρο από
τη Μύρινα των αρχών του 3ου αι. μ.Χ., το ακέφαλο άγαλμα Διόσκουρου του
2ου αι. μ.Χ., που αντιγράφει πρωτότυπο έργο του 5ου αι. π.Χ., από τη Μύρινα, οι λίθινοι όροι με επιγραφές για την υποθήκευση οικιών και κτημάτων
του 5ου-4ου αι. π.Χ., τα τιμητικά ψηφίσματα των κλασικών και ελληνιστικών
χρόνων από την Ηφαιστία, το Καβείριο και τη Μύρινα.
Αίθουσα V. Επιτύμβιες στήλες των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων από
τη Λήμνο και την Ίμβρο, καθώς και δύο μαρμάρινες ανάγλυφες λήκυθοι των
ελληνιστικών χρόνων.

The Lemnos Archaeological Museum at Romeikos Yialos, Myrina, houses
finds from the excavations by the then XX Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, mainly at Myrina, and by the Italian Archaeological School of
Athens at Poliochni, Hephaistia and the Kabeirion. It also contains exhibits
retrieved from all over Lemnos, items handed in to the Museum and donations from private collections, as well as antiquities from Imbros, rescued
by the metropolitan bishop of Imbros, Ioakeim, just before the Asia Minor
Disaster in 1922.
The exhibits are displayed in a building dating from the Ottoman period,
which was made available to the state by the Lemnos School Fund on
condition that it be used to house the Lemnos Archaeological Museum.
The display, which was inaugurated in March 1993 delineates the history
and evolution of Lemnos from the Late Neolithic period down to Roman
times. The authentic texts, explanatory panels accompanying the exhibits,
maps, drawings, photographs and slides assist visitors to understand the
importance of the island, due mainly to its geographical location at the
entrance to the Dardanelles, and the role played by it over the centuries
in the history.
FIRST FLOOR. Prehistoric Lemnos and the Museum’s collection of marble artefacts
Room I. Finds from the excavations at Poliochni: pottery of the Black
(3500-3200 BC) and early Blue period (ca. 3200-2900 BC), and also finds
from the late Blue (2900-2700 BC), Green (2700-2600 BC) and Red (26002400 BC) periods.
Room II. Pottery from Poliochni of the Red period, Early Bronze Age
objects retrieved from all over Lemnos, and examples of Mycenaean pottery from Koukonisi.
Room III. Finds from the excavations at Poliochni dating from the Yellow
(2400-2100 BC), Brown (2100-1700 BC) and Violet (1700-1400 BC) periods
and artefacts from the settlement at Myrina dating from the Late Neolithic
period and Early Bronze Age.
Room IV. Inscriptions, sculptures and reliefs from Lemnos. We may single
out Eros with his bow from Hephaistia, a Roman copy of a bronze original
by the sculptor Lysippos dating from the 4th c. BC; the reliefs of the goddess Cybele; Ganymedes and the eagle on a table support from Myrina,
dating from the early 3rd c. AD; the headless statue of one of the Dioskouroi from Myrina, dating from the 2nd c. AD, which copies an original of
the 5th c. BC; the stone boundary markers bearing inscriptions relating to
the mortgaging of houses and estates, dating from the 5th-4th c. BC; and
the honorific decrees of Classical and Hellenistic date from Hephaistia, the
Kabeirion and Myrina.
Room V. Grave stelai of Hellenistic and Roman date from Lemnos and
Imbros, and also two marble relief lekythoi of the Hellenistic period.

Β΄ ΟΡΟΦΟΣ. 8ος αι. π.Χ. - ρωμαϊκή περίοδος
Αίθουσα VI. Ευρήματα του 8ου-6ου αι. π.Χ.: θαυμάσια αγγεία από τον αποθέτη του ιερού των Καβείρων, κτερίσματα τάφων από το νεκροταφείο της
Ηφαιστίας και αφιερώματα του ιερού της Μεγάλης Θεάς στην Ηφαιστία.
Αίθουσα VII. Εκθέματα από την Ηφαιστία και τη Μύρινα του 8ου-6ου αι.
π.Χ.: αφιερώματα του ιερού της Μεγάλης Θεάς στην Ηφαιστία, ευρήματα
από την ανασκαφή του ιερού της Αρτέμιδος στον Αυλώνα της Μύρινας, καθώς και ευρήματα της ανασκαφής του ίδιου ιερού της Αρτέμιδος από τον
6ο αι. π.Χ. έως τον 1ο αι. μ.Χ. Στην ίδια αίθουσα εκτίθενται δύο όροι του ιερού της Αρτέμιδος του 6ου και 4ου αι. π.Χ., καθώς και χαμηλή προθήκη με
θυσιασμένο νεαρό ταύρο.
Αίθουσα VIII. Πήλινες σειρήνες και σφίγγες με την ιδιότυπη λημνιακή απεικόνιση των δαιμονικών αυτών όντων από το ιερό της Μεγάλης Θεάς στην
Ηφαιστία του 7ου-6ου αι. π.Χ., ευρήματα του 8ου-6ου αι. π.Χ. από τη Μύρινα με τα μοναδικά ειδώλια κιθαρωδών με ψηλό πόλο και ελικοειδή ενώτια
του αποθέτη από το κτήμα Παντελίδη και τα περίτμητα πλακίδια της Λήμνου
με παραστάσεις μουσικών, κτερίσματα τάφων από τη νεκρόπολη της Ηφαιστίας του 6ου και 5ου αι. π.Χ. και ευρήματα της Λήμνου των κλασικών και
ελληνιστικών χρόνων: αττικά μελαμβαφή αγγεία, ειδώλια και σκεύη από τους
τάφους των Αθηναίων κληρούχων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ένα επίνητρο
από την Ηφαιστία και τα ειδώλια της θεάς Κυβέλης.
Αίθουσα ΙΧ. Ελληνιστική Λήμνος: ευρήματα του αποθέτη του ιερού των
Καβείρων και των εργαστηρίων της ελληνιστικής κεραμικής και κοροπλαστικής από την Ηφαιστία και τη Μύρινα: κεραμικοί τροχοί, μήτρες ανάγλυφων
αγγείων και ειδωλίων, σφραγίδες και σκεύη καθημερινής χρήσης.
Αίθουσα Χ. Οστέινα και μεταλλικά – κυρίως χάλκινα – αντικείμενα, κοσμήματα, νομίσματα και εργαλεία όλων των περιόδων της ζωής στη Λήμνο από
τους προϊστορικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους.
Στον αύλειο χώρο έχουν τοποθετηθεί αρχιτεκτονικά μέλη, επιγραφές και
πίθοι μεγάλων διαστάσεων από την Πολιόχνη.
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SECOND FLOOR. 8th c. BC - Roman period
Room VI. Finds of the 8th-6th c. BC: superb vases from a deposit in the
sanctuary of the Kabeirion, grave offerings from the cemetery at Hephaistia,
and dedications in the sanctuary of the Great Goddess at Hephaistia.
Room VII. Exhibits from Hephaistia and Myrina dating from the 8th-6th
c. BC: dedications from the sanctuary of the Great Goddess at Hephaistia,
finds from the excavation of the sanctuary of Artemis at Avlonas, Myrina,
and finds from the excavation of the same sanctuary of Artemis, dating from
the 6th c. BC to the 1st c. AD. In this same room are displayed two boundary markers of the sanctuary of Artemis, dating from the 6th and 4th c. BC,
and a low showcase with a sacrificial young bull.
Room VIII. Terracotta Sirens and Sphinxes dating from the 7th-6th c. BC,
depicted in the distinctively Lemnian manner, from the sanctuary of the
Great Goddess at Hephaistia; finds dating from the 8th-6th c. BC from
Myrina, with the unique figurines of kithara-players wearing a high polos and
volute-earrings from the deposit on the Pantelidis property; cut-out plaques
from Lemnos with depictions of musicians; grave offerings from the cemetery at Hephaistia, dating from the 6th and 5th c. BC and finds from Lemnos of the Classical and Hellenistic periods: Attic black-figure vases, figurines
and vessels from the tombs of Athenian cleruchs. Amongst these we may
note an epinetron from Hephaistia and the figurines of the goddess Cybele.
Room IX. Hellenistic Lemnos: finds from the deposit in the sanctuary of
the Kabeiroi and the Hellenistic pottery and figurine workshops at Hephaistia and Myrina: potter’s wheels, moulds for relief vases and figurines, seals
and vessels of everyday use.
Room X. Bone and metal – mainly bronze – artefacts, jewellery, coins
and tools of every period on Lemnos from the Prehistoric down to Roman
times.
In the courtyard is displayed a collection of architectural members, inscriptions and large-scale pithoi from Poliochni.
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