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σύγχρονη πόλη, καθώς και από την
Πολιόχνη (αριστερά προς τον θεατή
αίθουσα) στο ακρωτήριο Βρόσκοπος
στο νοτιοανατολικό τμήμα του νησιού.
Στη δεύτερη κεντρική αίθουσα
στο βάθος του ορόφου, εκτίθενται
επιτύμβιες ενεπίγραφες στήλες των
κλασικών έως και ρωμαϊκών χρόνων
κυρίως από τα εκτεταμένα νεκροταφεία της Ηφαιστίας και οικιστικών
θέσεων στην ύπαιθρο της ν. Λήμνου,
αλλά και των ακριτικών νησιών Ίμβρου και Τενέδου.
Στην παράπλευρη στα αριστερά
αίθουσα έχουν επιλεγεί ως εκθέματα
μαρμάρινα γλυπτά θεοτήτων (Διόσκουρος, Έρωτας, Κυβέλη, Δήμητρα
και Κόρη, Σάτυρος, κ.α.) και αυτοκρατόρων, αλλά και επιγραφές από τη
Μύρινα, την Ηφαιστία και το ιερό των
Καβείρων (τιμητικά ψηφίσματα, αναθηματικές επιγραφές, απελευθερωτικές επιγραφές, καθώς και όροι, δηλαδή ορόσημα των αποθηκευμένων
κτημάτων από τους Αθηναίους κληρούχους) που διασαφηνίζουν πτυχές
του δημόσιου και ιδιωτικού βίου της
δίπολης Λήμνου.

Λήμνος Αμιχθαλόεσσα
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου βρίσκεται στον Ρωμέικο Γιαλό της Μύρινας,
φιλοξενώντας ευρήματα από τις ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου,
αλλά και της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα, της Ακαδημίας Αθηνών
και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι
οποίες διεξάγονται σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους του νησιού, όπως τον
Ούριακο, την Πολιόχνη, το Κουκονήσι και
τη Μύρινα, το ιερό των Καβείρων, αλλά και
την αρχαία πόλη της Ηφαιστίας.
Καθώς το νησί της Λήμνου επλήγη από
τον ισχυρό σεισμό της 24ης Μα΅ιου 2014 με
αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές το
Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Λέσβου κατέβαλε προσπάθειες ώστε να επισκευαστεί και να εκσυγχρονιστεί ο πρώτος όροφος του Μουσείου
και να αποδοθεί και πάλι στο κοινό.
Η ανανεωμένη μόνιμη έκθεση με πλούσιο εποπτικό υλικό περιλαμβάνει στην
κεντρική αίθουσα χαρακτηριστικά κινητά
ευρήματα από θέσεις και οικισμούς της
προϊστορικής περιόδου της αμιχθαλόεσσας
Λήμνου, όπως τον Ούριακο στην παραλία
της Φισίνης στο νοτιοανατολικό τμήμα του
νησιού και το Κουκονήσι στον κόλπο του
Μούδρου. Στις δύο παράπλευρες αίθουσες παρουσιάζονται επίλεκτα ευρήματα
από την προϊστορική Μύρινα (δεξιά προς
τον θεατή αίθουσα) που έχει αρχίσει να
αποκαλύπτεται σταδιακά στην ομώνυμη

Μαρμάρινο αττικό
επιτύμβιο ανάγλυφο
αφηρωισμού νεκρού ανδρός.
Από την Ηφαιστία.
Μέσα 4ου αι. π.Χ.

Πήλινα δέπατα αμφικύπελλα από την Πολιόχνη.
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.)

Κορμός πήλινου ειδωλίου γυναικείας μορφής
με πλαστικά αποδοσμένο το στήθος.
Από τη Μύρινα.
Τελική Νεολιθική Περίοδος (4500 - 3200 π.Χ.)
Λίθινος όρος με δεκάστιχη επιγραφή
σχετική με την υποθήκευση κτήματος.
5ος αι. π.Χ.

Πήλινο αντικείμενο με σφαιρική κεφαλή
και κωνωειδείς αποφύσεις, πιθανώς
για τελετουργική χρήση ή κουδουνίστρα.
Από τη Μύρινα.
Πρώιμη Εποχή του Χαλκου (3η χιλιετία π.Χ.)

Πήλινα αγγεία από τη Μύρινα.
Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (3η χιλιετία π.Χ.)

Μαρμάρινη, ενεπίγραφη αττική
επιτύμβια στήλη της Καλλινίκης.
Από την Ιμβρο. 330 π.Χ.
Επανάχρηση στον 1ο αι. π.Χ.

Μαρμάρινος φτερωτός Έρωτας.
Ρωμαϊκό αντίγραφο χάλκινου πρωτοτύπου
του 4ου αι. π.Χ. από τον γλύπτη Λύσιππο.
Από την Ηφαιστία. 1ος - 2ος αι. μ.Χ.

