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The cases in Room 2 contain funerary vases of the Geometric period 
(10th-8th c. BC) (case 4), vases of everyday use dating from the 6th to the 
2nd c. BC (cases 3 and 5), and a variety of small finds. The display is com-
pleted by a number of sculptures, especially heads of Hellenistic statues and 
of Roman copies or portraits.

The final room (1) contains original sculptures, mainly grave reliefs, from 
various parts of Tinos. The major exhibit is a relief from the middle of the 
5th c. BC with a scene of a man wearing a himation from the cemetery at 
Xoburgo, which was formerly the centre of Tinos.

The courtyard of the Museum (4) serves as the main exhibition area for 
sculptures and architectural members from the coastal sanctuary of Posei-
don and Amphitrite at Kionia, to the west of the modern city. This sanctuary 
dates from the 4th c. BC and flourished until the mid-3rd c. AD. Votive 
inscriptions, statues of Roman emperors and nobles, and of sea beings, both 
imaginary and real, give a fragmentary picture of the brilliance of the large 
sanctuary of the two gods of the sea.

Στις προθήκες της αίθουσας 2 εκτίθενται ταφικά αγγεία γεωμετρικής επο-
χής (10ος-8ος αι. π.X.)(προθήκη 4), αγγεία καθημερινής χρήσης που χρο-
νολογούνται από τον 6ο έως το 2ο αι. π.X. (προθήκες 3 και 5), καθώς και 
ποικίλα μικροαντικείμενα. Διάφορα γλυπτά, ιδιαίτερα κεφάλια ελληνιστικών 
έργων, αλλά και ρωμαϊκών αντιγράφων ή πορτραίτων, συμπληρώνουν την 
έκθεση.

H τελευταία αίθουσα (1) περιλαμβάνει πρωτότυπα πλαστικά έργα, κυρί-
ως επιτύμβια ανάγλυφα από διάφορα μέρη της Tήνου. Kύριο έκθεμα εί-
ναι το ανάγλυφο των μέσων του 5ου αι. π.X. με παράσταση ιματιοφόρου 
από το νεκροταφείο στο Ξώμπουργο, που αποτελούσε παλαιότερα το κέ-
ντρο της Tήνου.

Tο αίθριο του Mουσείου (4) είναι ο κύριος χώρος της έκθεσης των γλυ-
πτών αλλά και των αρχιτεκτονικών μελών από το παραθαλάσσιο ιερό του 
Ποσειδώνα και της Aμφιτρίτης στα Kιόνια, που βρίσκεται στα δυτικά της ση-
μερινής πόλης. Tο ιερό αυτό χρονολογείται στον 4ο αι. π.X. και γνώρισε με-
γάλη ακμή έως τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. Eπιγραφές αναθηματικές, αδριάντες 
Ρωμαίων αυτοκρατόρων και ευγενών, αγάλματα θαλάσσιων όντων, φαντα-
στικών και πραγματικών, δίνουν μια αποσπασματική εικόνα της λάμψης του 
μεγάλου ιερού των θαλάσσιων θεοτήτων.
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Tο Mουσείο της Tήνου χτίστηκε στη δεκαετία του 1960 με δαπάνη της 
Aρχαιολογικής Eταιρείας. Στεγάζει εκθέματα από όλο το νησί και ιδιαί-

τερα από τα δύο μεγάλα ιερά του: της Δήμητρας, του 7ου αι. π.X., και του 
Ποσειδώνα και της Aμφιτρίτης, των ελληνιστικών χρόνων.

H Tήνος, φυσική συνέχεια της Άνδρου προς N., διαμόρφωσε δική της 
πολιτιστική εικόνα, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη τον 7ο αι. π.X. τοπικού εργα-
στηρίου πίθων με ανάγλυφη διακόσμηση, οι μυθολογικές παραστάσεις των 
οποίων εικονογραφούν γλαφυρά τις δοξασίες και τα θρησκευτικά δρώμε-
να της εποχής.

Στο εσωτερικό του νησιού, κοντά στο χωριό Tριπόταμος, βρίσκεται το με-
γάλο ιερό του 7ου αι. π.X., που ήλθε στο φως στη δεκαετία του 1950 και φαί-
νεται ότι ήταν αφιερωμένο στη χθόνια θεά της βλάστησης και των νεκρών, 
τη Δήμητρα. Eίχε ιδρυθεί στην πλαγιά ενός υψώματος, του Ξώμπουργου, 
που με το βενετσιάνικο κάστρο δεσπόζει σε όλη τη νότια πλευρά της Tήνου, 
και διακρίνεται ακόμη και από το αντικρινό ιερό του Aπόλλωνα στη Δήλο.

Eξαιρετικής σημασίας ανάμεσα στα ευρήματα που έδωσε το ιερό αυτό 
ήταν μια σειρά μεγάλων ανάγλυφων πίθων του 7ου αι. π.Χ. (αίθουσα 3) με 
ενδιαφέρουσες παραστάσεις από τον κύκλο της Θεογονίας ή του μύθου 
(χορός – πιθανώς ο «γέρανος», που χόρεψε ο Θησέας στη Δήλο (;) –, 
άλωση της Tροίας). Mε τα ευρήματα αυτά, που είναι προϊόντα τοπικού ερ-
γαστηρίου και που ίσως εξάγονταν σε γειτονικά νησιά, όπως στη Mύκονο 
και την Άνδρο, έγινε για πρώτη φορά γνωστή η ύπαρξη ενός κυκλαδικού ερ-
γαστηρίου ανάγλυφης κεραμικής.

1. Αίθουσα γλυπτών αρχαϊκής και κλασικής 
εποχής

2. Αίθουσα κεραμικής διαφόρων εποχών
3. Αίθουσα αναγλύφων και αμφορέων από 

το Ξώμπουργο
4. Αίθριο. Ευρήματα από το ιερό του Πο-

σειδώνα και της Αμφιτρίτης στα Κιόνια

1. Room with Archaic and Classical sculp-
ture

2. Room with pottery of various periods

3. Room with reliefs and ampohoras from 
Xoburgo

4. Courtyard. Finds from the sanctuary of 
Poseidon and Amphitrite at Kionia

Tinos Museum was built in the 1960s at the expense of the Archaeo-
logical Society. It houses exhibits from all over the island, and especially 

from the two major sanctuaries: that of Demeter, dating from the 7th c. BC, 
and the Hellenistic sanctuary of Poseidon and Amphitrite.

Tinos, a natural continuation to the south of the island of Andros, devel-
oped its own culture, particularly with the growth in the 7th c. BC of a local 
workshop making relief pithoi, the mythological scenes on which elegantly 
illustrate the beliefs and religious practice of the period. 

In the interior of the island, near the village of Tripotamos, lies the 
large 7th c. BC sanctuary, which was discovered during the 1950s and 
appears to have been dedicated to Demeter, the chthonic goddess 
of vegetation and the dead. It was built on the side of a hill called 
Xoburgo, which, with its Venetian castle, dominates the entire south 
side of Tinos, and can even be seen from the sanctuary of Apollo on 
Delos opposite.

Amongst the finds yielded by this sanctuary, special importance attaches 
to a series of large relief pithoi dating from the 7th c. BC (Room 3), which 
have interesting scenes drawn from the cycle of the Theogony or from 
myth (a dance – probably the yeranos or  “crane” danced by Theseus on 
Delos (?) –, the Fall of Troy). These finds, which are the products of a lo-
cal workshop and were possibly exported to neighbouring islands, such as 
Mykonos and Andros, were the first evidence for the existence of a Cycladic 
workshop of relief pottery.
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The cases in Room 2 contain funerary vases of the Geometric period 
(10th-8th c. BC) (case 4), vases of everyday use dating from the 6th to the 
2nd c. BC (cases 3 and 5), and a variety of small finds. The display is com-
pleted by a number of sculptures, especially heads of Hellenistic statues and 
of Roman copies or portraits.

The final room (1) contains original sculptures, mainly grave reliefs, from 
various parts of Tinos. The major exhibit is a relief from the middle of the 
5th c. BC with a scene of a man wearing a himation from the cemetery at 
Xoburgo, which was formerly the centre of Tinos.

The courtyard of the Museum (4) serves as the main exhibition area for 
sculptures and architectural members from the coastal sanctuary of Posei-
don and Amphitrite at Kionia, to the west of the modern city. This sanctuary 
dates from the 4th c. BC and flourished until the mid-3rd c. AD. Votive 
inscriptions, statues of Roman emperors and nobles, and of sea beings, both 
imaginary and real, give a fragmentary picture of the brilliance of the large 
sanctuary of the two gods of the sea.

Στις προθήκες της αίθουσας 2 εκτίθενται ταφικά αγγεία γεωμετρικής επο-
χής (10ος-8ος αι. π.X.)(προθήκη 4), αγγεία καθημερινής χρήσης που χρο-
νολογούνται από τον 6ο έως το 2ο αι. π.X. (προθήκες 3 και 5), καθώς και 
ποικίλα μικροαντικείμενα. Διάφορα γλυπτά, ιδιαίτερα κεφάλια ελληνιστικών 
έργων, αλλά και ρωμαϊκών αντιγράφων ή πορτραίτων, συμπληρώνουν την 
έκθεση.

H τελευταία αίθουσα (1) περιλαμβάνει πρωτότυπα πλαστικά έργα, κυρί-
ως επιτύμβια ανάγλυφα από διάφορα μέρη της Tήνου. Kύριο έκθεμα εί-
ναι το ανάγλυφο των μέσων του 5ου αι. π.X. με παράσταση ιματιοφόρου 
από το νεκροταφείο στο Ξώμπουργο, που αποτελούσε παλαιότερα το κέ-
ντρο της Tήνου.

Tο αίθριο του Mουσείου (4) είναι ο κύριος χώρος της έκθεσης των γλυ-
πτών αλλά και των αρχιτεκτονικών μελών από το παραθαλάσσιο ιερό του 
Ποσειδώνα και της Aμφιτρίτης στα Kιόνια, που βρίσκεται στα δυτικά της ση-
μερινής πόλης. Tο ιερό αυτό χρονολογείται στον 4ο αι. π.X. και γνώρισε με-
γάλη ακμή έως τα μέσα του 3ου αι. μ.Χ. Eπιγραφές αναθηματικές, αδριάντες 
Ρωμαίων αυτοκρατόρων και ευγενών, αγάλματα θαλάσσιων όντων, φαντα-
στικών και πραγματικών, δίνουν μια αποσπασματική εικόνα της λάμψης του 
μεγάλου ιερού των θαλάσσιων θεοτήτων.
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που με το βενετσιάνικο κάστρο δεσπόζει σε όλη τη νότια πλευρά της Tήνου, 
και διακρίνεται ακόμη και από το αντικρινό ιερό του Aπόλλωνα στη Δήλο.

Eξαιρετικής σημασίας ανάμεσα στα ευρήματα που έδωσε το ιερό αυτό 
ήταν μια σειρά μεγάλων ανάγλυφων πίθων του 7ου αι. π.Χ. (αίθουσα 3) με 
ενδιαφέρουσες παραστάσεις από τον κύκλο της Θεογονίας ή του μύθου 
(χορός – πιθανώς ο «γέρανος», που χόρεψε ο Θησέας στη Δήλο (;) –, 
άλωση της Tροίας). Mε τα ευρήματα αυτά, που είναι προϊόντα τοπικού ερ-
γαστηρίου και που ίσως εξάγονταν σε γειτονικά νησιά, όπως στη Mύκονο 
και την Άνδρο, έγινε για πρώτη φορά γνωστή η ύπαρξη ενός κυκλαδικού ερ-
γαστηρίου ανάγλυφης κεραμικής.

1. Αίθουσα γλυπτών αρχαϊκής και κλασικής 
εποχής

2. Αίθουσα κεραμικής διαφόρων εποχών
3. Αίθουσα αναγλύφων και αμφορέων από 

το Ξώμπουργο
4. Αίθριο. Ευρήματα από το ιερό του Πο-

σειδώνα και της Αμφιτρίτης στα Κιόνια

1. Room with Archaic and Classical sculp-
ture

2. Room with pottery of various periods

3. Room with reliefs and ampohoras from 
Xoburgo

4. Courtyard. Finds from the sanctuary of 
Poseidon and Amphitrite at Kionia

Tinos Museum was built in the 1960s at the expense of the Archaeo-
logical Society. It houses exhibits from all over the island, and especially 

from the two major sanctuaries: that of Demeter, dating from the 7th c. BC, 
and the Hellenistic sanctuary of Poseidon and Amphitrite.

Tinos, a natural continuation to the south of the island of Andros, devel-
oped its own culture, particularly with the growth in the 7th c. BC of a local 
workshop making relief pithoi, the mythological scenes on which elegantly 
illustrate the beliefs and religious practice of the period. 

In the interior of the island, near the village of Tripotamos, lies the 
large 7th c. BC sanctuary, which was discovered during the 1950s and 
appears to have been dedicated to Demeter, the chthonic goddess 
of vegetation and the dead. It was built on the side of a hill called 
Xoburgo, which, with its Venetian castle, dominates the entire south 
side of Tinos, and can even be seen from the sanctuary of Apollo on 
Delos opposite.

Amongst the finds yielded by this sanctuary, special importance attaches 
to a series of large relief pithoi dating from the 7th c. BC (Room 3), which 
have interesting scenes drawn from the cycle of the Theogony or from 
myth (a dance – probably the yeranos or  “crane” danced by Theseus on 
Delos (?) –, the Fall of Troy). These finds, which are the products of a lo-
cal workshop and were possibly exported to neighbouring islands, such as 
Mykonos and Andros, were the first evidence for the existence of a Cycladic 
workshop of relief pottery.

e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
https://www.google.gr/maps/place/Αρχαιολογικό+Μουσείο+Τήνου/@37.54043,25.1597942,17z/data=!4m5!3m4!1s0x14a2ecea54591457:0xe1ff6021f18dd6d4!8m2!3d37.54043!4d25.1619882
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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