Τ

ο παλαιό κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της πόλης και φιλοξενεί ευρήματα από τις ανασκαφές
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου κυρίως στη Μυτιλήνη, της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών στη Θερμή, την Άντισσα και τη Μήθυμνα και
του Καναδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα στο Κάστρο της
Μυτιλήνης. Επίσης, περιλαμβάνει εκθέματα από περισυλλογές από ολόκληρη τη Λέσβο και από παραδόσεις-δωρεές ιδιωτικών συλλογών. Η έκθεση
των αρχαιοτήτων στεγάζεται στους χώρους του αρχοντικού της οικογένειας
Αχιλλέα Βουρνάζου, που οικοδομήθηκε από τον Σμυρναίο αρχιτέκτονα Βαφειάδη στις αρχές του περασμένου αιώνα. Με την έκθεση, που εγκαινιάστηκε το 1991, γίνεται μια προσπάθεια να σκιαγραφηθεί η πορεία της Λέσβου
από τους προϊστορικούς έως τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους μέσα από
τα ευρήματα, τις επεξηγηματικές πινακίδες, τις φωτογραφίες και τους χάρτες και να κατανοηθεί η ιστορία του νησιού και ο ρόλος που διαδραμάτισε
διαμέσου των αιώνων στο Αιγαίο και τα μικρασιατικά παράλια.
ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟ
ΙΣΟΓΕΙΟ. Φιλοξενεί ευρήματα της προϊστορικής Λέσβου.
Αίθουσα Ι. Ευρήματα (κεραμική, εργαλεία, κοσμήματα) από το σπήλαιο του Αγίου Βαρθολομαίου της τελικής νεολιθικής περιόδου.
Αίθουσα ΙΙ. Λίθινα εργαλεία από προϊστορικές θέσεις της Λέσβου και ευρήματα της ανασκαφής στη Θερμή των οικισμών Ι και ΙΙ της πρώιμης εποχής του Χαλκού.
Αίθουσα ΙΙΙ. Δείγματα κεραμικής, κοροπλαστικής, μεταλλοτεχνίας και εργαλείων
από τη Θερμή ΙΙΙ, ΙV και V της πρώιμης εποχής του Χαλκού. Στη μεσαία προθήκη εκτίθενται εργαλεία, πήλινα μικροαντικείμενα και σκεύη της καθημερινής
ζωής από όλες τις πόλεις της Θερμής (Ι-V).
Διάδρομος. Στην προθήκη παρουσιάζονται ευρήματα από τον οικισμό της
Θερμής της μέσης και ύστερης εποχής του Χαλκού.
Α΄ ΟΡΟΦΟΣ. Περιλαμβάνει ευρήματα της Λέσβου από τους μυκηναϊκούς έως
τους ρωμαϊκούς χρόνους.

T

he old building of the Mytilene Archaeological Museum is near the town
harbour and houses finds from the excavations of the Ephorate of Antiquities of Lesvos, mainly at Mytilene, of the British School of Archaeology
in Athens at Thermi, Antissa and Methymna, and of the Canadian Institute in Greece at the Castle in Mytilene. It also contains exhibits retrieved
throughout the island of Lesbos, and items handed in or donated by private
individuals.The exhibition of antiquities is housed in the rooms of the Achilleas Vournazos family mansion, built at the beginning of the last century by
the architect Vapheiades from Smyrna. The display, which was inaugurated
in 1991, seeks to sketch the history of Lesbos from Prehistoric to Late Roman
times through the finds, explanatory panels, photographs and maps, and to
elucidate the history of the island and the role it played over the centuries
in the Aegean and on the Asia Minor coast.
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MAIN BUILDING
GROUND FLOOR. Finds from prehistoric Lesbos.
Room I. Pottery, tools and jewellery from the cave of Ayios Vartholomaios,
dating from the Late Neolithic period.
Room II. Stone tools from prehistoric sites on Lesbos and finds from the
excavations of the Early Bronze Age settlements I and II at Thermi.
Room III. Examples of pottery, figurine-making, metallurgy and tools from
Thermi III, IV and V, dating from the Early Bronze Age. The central showcase
contains tools, ceramic small finds, and vessels of everyday use from all the
cities at Thermi (I-V).
Corridor. The showcase contains finds from the Middle and Late Bronze Age
settlement at Thermi.
FIRST FLOOR. Finds from Lesbos from Mycenaean to Roman times.
Room IV. Examples of the figurine-making of Lesbos from the Classical period
to Roman times (5th c. BC-2nd c. AD). The female figures performing som-
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Αίθουσα IV. Δείγματα λεσβιακής κοροπλαστικής από τους κλασικούς έως τους
ρωμαϊκούς χρόνους (5ος αι. π.Χ.-2ος αι. μ.Χ.). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γυναικείες μορφές που κυβιστούν, η καθιστή Νίκη και οι καθιστές μορφές Αφροδίτης από τη νεκρόπολη της αρχαίας Πύρρας του 5ου-4ου αι. π.Χ.
Αίθουσα V. Μυκηναϊκή και γεωμετρική Λέσβος. Ξεχωρίζουν τα γκριζόχρωμα αγγεία του τοπικού εργαστηρίου από την Άντισσα και τη Μυτιλήνη των γεωμετρικών χρόνων και το κεφάλι πήλινου ειδωλίου των ίδιων χρόνων από τη Μήθυμνα.
Αίθουσα VI. Ευρήματα από την αρχαϊκή Λέσβο. Ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά γκριζόχρωμα αγγεία της λεσβιακής κεραμικής με την εγχάρακτη διακόσμηση, ο κάνθαρος με την επιγραφή ΕΥΜΑΧΟΣ από την Άντισσα, οι κορινθιακοί αρύβαλλοι από τη δωρεά Σημαντήρη.
Αίθουσα VII. Κτερίσματα (κοσμήματα, ειδώλια, αστράγαλοι) του τάφου III της
ανασκαφής του οικοπέδου Καμάτσου στη Μυτιλήνη του τέλους του 4ου αι.
π.Χ., χρυσά κοσμήματα και νομίσματα από τη Λέσβο των ελληνιστικών, ρωμαϊκών και μεσαιωνικών χρόνων.
Αίθουσα VIII. Κλασική Λέσβος. Αντικείμενα από ανασκαφές στη Λέσβο και τις
δωρεές Σημαντήρη και Αλατζά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το μαρμάρινο κεφάλι που εικονίζει τη νύμφη Πύρρα ή Μυτιλήνη, που θεωρείται έργο του γλύπτη
Αγορακρίτου του 5ου αι. π.Χ. από το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης και τα κτερίσματα (αγγεία, ειδώλια) από την ανασκαφή των τάφων στο βόρειο νεκροταφείο της Μυτιλήνης των κλασικών χρόνων.
Αίθουσα IX. Κλασική και ελληνιστική Λέσβος. Περιλαμβάνει κτερίσματα από τις
νεκροπόλεις της Μυτιλήνης, της Πύρρας και της Μήθυμνας και αφιερώματα των
ιερών της Αφροδίτης και του Απόλλωνα στη Μυτιλήνη.
Αίθουσα X. Ρωμαϊκή Λέσβος. Περιλαμβάνει κτερίσματα (πήλινα και γυάλινα αγγεία, ειδώλια) από τη νότια νεκρόπολη της Μυτιλήνης, αφιερώματα από τα ιερά
της Αφροδίτης και της Δήμητρας. Σημαντικοί είναι οι μολύβδινοι κατάδεσμοι με
τους καταλόγους ονομάτων δικαστών από το ιερό της Δήμητρας στο Κάστρο
της Μυτιλήνης των αρχών των ελληνιστικών χρόνων.
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ)
Αίθουσα XI. Φιλοξενεί αρχιτεκτονικά μέλη του αιολικού ναού της Κλοπεδής,
γλυπτά, αναθηματικές επιγραφές και ιερούς νόμους από τον 7ο αι. π.Χ. έως
τους ρωμαϊκούς χρόνους από όλη τη Λέσβο.
Αίθουσα XII. Περιλαμβάνει ψηφίσματα, τιμητικές επιγραφές, πλίνθους από το
Ποταμώνειο μνημείο με γραμμένες τις επίσημες πράξεις της Μυτιλήνης και της
Ρώμης, καθώς και γλυπτά των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Ξεχωρίζουν τα
τρία πορτρέτα της Αγριππίνας της Πρεσβυτέρας με περίτεχνη κόμμωση (14-33
μ.Χ.) και ο θρόνος του ρήτορα Ποτάμωνα με πλούσια πλαστική διακόσμηση του
3ου αι. π.Χ. και επιγραφή του 1ου αι. π.Χ. από το αρχαίο θέατρο της Μυτιλήνης.
Αίθουσα XIII. Επιτύμβιες στήλες και νομίσματα από την αρχαϊκή έως τη ρωμαϊκή περίοδο.
ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
Εκτίθενται γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη κτηρίων και βωμών ιωνικού και κορινθιακού ρυθμού, ενεπίγραφες και ανάγλυφες στήλες, αναθηματικά βάθρα και βωμοί με ανάγλυφη διακόσμηση από ολόκληρο το νησί από τους κλασικούς έως
τους ρωμαϊκούς χρόνους.

ersaults are of great interest, as are the seated Nike and the seated figures of
Aphrodite from the cemetery of ancient Pyrrha (5th-4th c. BC).
Room V. Mycenaean and Geometric Lesbos. Note the grey pottery from
Antissa and Mytilene, produced by the local workshop and dating from the
Geometric period, and the head of a terracotta figurine of the same date
from Methymna.
Room VI. Finds from the Archaic Lesbos. Outstanding exhibits include the
typical grey Lesbian pottery with incised decoration, the kantharos inscribed
with the name of ΕΥΜΑΧΟΣ (Eumachos) of Antissa, and the Corinthian
aryballoi, from the Simantiris donation.
Room VII. Grave offerings (jewellery, figurines, astragaloi) from grave III,
yielded by the excavation of the Kamatsos plot in Mytilene, dating from the
late 4th c. BC; gold jewellery and coins from Lesbos of Hellenistic, Roman
and Medieval date.
Room VIII. Classical Lesbos. Objects from excavations on Lesbos and from
the Simantiris and Alatzas donations. Note the marble head depicting the
Nymph Pyrrha or Mytilene from the ancient theatre of Mytilene, thought to
be by the sculptor Agorakritos (5th c. BC), and the grave offerings (vases,
figurines) dating from the Classical period from the excavation of tombs in
the north cemetery of Mytilene.
Room IX. Classical and Hellenistic Lesbos. Grave offerings from the cemetery
of Mytilene, Pyrrha and Methymna, and dedications from the sanctuaries of
Aphrodite and Apollo at Mytilene.
Room X. Roman Lesbos. Grave offerings (clay and glass vases, figurines) from
the south cemetery of Mytilene, and dedications from the sanctuaries of Aphrodite and Demeter. The lead curse tablets (defixiones) with the lists of names of
jurors are important; they come from the sanctuary of Demeter in the Castle of
Mytilene, and date from the Early Hellenistic period.
SERVICE BUILDING
Room XI. Architectural members from the Aeolic temple at Klopedi, sculptures, votive inscriptions and sacred laws from all over Lesbos, dating from the
7th c. BC to Roman times.
Room XII. Decrees, honorific inscriptions, plinths blocks from the Potamoneion
monument inscribed with official enactments passed by ancient Mytilene and
Rome, and sculptures of Hellenistic and Roman date. Note the three portraits
of Agrippina the Elder with an elaborate coiffure (AD 14-33) and the throne of
the orator Potamon with lavish sculptural decoration (3rd c. BC), and an inscription of the 1st c. BC from the ancient theatre of Mytilene.
Room XIII. Grave stelai and coins from the Archaic period to Roman times.
COURTYARD
Architectural members from buildings and altars of the Ionic and Corinthian orders, inscribed and relief stelai, pedestals of dedications, and altars with relief decoration from all over the island, dating from the Classical period to Roman times.
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