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The Archaeological Museum of Salamis is housed in the building of the 
former Kapodistrian Primary School, which the Municipality ceded to 

the Ministry of Culture and Tourism. The rich history of Salamis from the 
Prehistoric Age to the Early Christian period is reflected in the Museum’s 
display cases, where finds – primarily pottery and sculpture – from all over 
the island are on display.

The main entrance staircase divides the large central exhibition hall into two 
sections. In the smaller Gallery A on the left, finds from the Prehistoric period 
are displayed. Only the prominently-displayed Case 1 contains objects from 
the historical period, which were found in the Cave of Peristeria as well as the 
Hellenistic sanctuary of Dionysus, presented as a single whole. The cave, re-

treat and place where the great tragedian Euripides drew inspiration, which is 
known from the sources, was securely identified following the discovery of the 
adjacent sanctuary, which was dedicated to the god οf the theater Dionysus. 
Thus, together with typical examples of pottery, small-scale sculpture and 
metalworking from the Late and Final Neolithic periods, which marked the 
cave’s earliest habitation, finds from the historical period are also displayed. 
These include Euripides’ inscribed skyphos, vases from the Classical and Ro-
man periods, as well as objects from the period of Frankish rule, all of which 
attest to the cave’s use for an extended period of time. 

In Case 2 we see pottery, figurines, bronze and stone tools, and objects 
of daily use of the Mycenaean period, coming from the palace complex on 
the acropolis at Kanakia.

In Case 3 funerary finds, chiefly from the Mycenaean but also from the 
Early Helladic period are displayed. They come from an extensive cemetery 
of mostly chamber tombs, which was uncovered in the center of the city 
of Salamis and belonged to a settlement that is being gradually revealed. 
The vases with painted decoration present particular interest, as do the 
tin-plated vases that imitate metal prototypes. On the right-hand side of this 
case are objects of the Sub-Mycenaean period from the large necropolis at 
the Salamis Naval Base (Nafstathmos).

The five cases in the Gallery B present in chronological order finds from 
the historical period, coming from funerary and residential groups from im-
portant archaeological sites throughout the island. 

In Case 4 there are groups from Geometric graves in the city of Salamis. 
In Cases 5 and 6 are displayed finds from the Archaic and Classical periods 

from the cemetery and settlement at Ambelakia, as well as from graves 
located within the area of the famous Salamis sea battle Tumulus.  

In Case 7 one sees mostly bronze grave offerings from female tombs, such 
as mirrors and cosmetic utensils, a few finds from the funerary monument at 
Kolones, and a collection of alabastra. Here prominent are the votive naiskoi 
to Cybele and the relief with a scene from a funerary meal, which according 
to its inscription was dedicated to an unknown hero by Euphrante. 

Case 8 contains finds from Hellenistic tombs, including the folding bronze 
mirror with a relief scene of Aphrodite and Eros, as well as objects belong-
ing to the Roman and Early Christian periods. 

An important collection of funerary reliefs as well as a small number of 
votive reliefs, primarily of the 4th c. BC, frames the display cases in Gallery B 
and adorns its small atrium. The relief stelae, with the names of the dead and 
the scenes of dexiosis (farewell gesture) express both the feelings of sadness 
at the final separation from loved ones as well as the conviction that they 
will be remembered for ever. 

The Gallery Γ is primarily dedicated to the city of Salamis. Its displays 
include decree reliefs with the names of eponymous archons, a wealth of 
visual material concerning the personality of the mythical ruler of the island 
Ajax, the sea battle of Salamis, as well as the city’s administration and gov-
ernance. Here one will also see a copy of the Metrological Relief, whose 
original is on display in the Archaeological Museum of Piraeus. Finally, a small 
display case will serve to host important new finds from the latest archaeo-
logical excavations on the island.
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Στην Προθήκη 8 υπάρχουν ευρήματα από τάφους ελληνιστικών χρόνων, 
όπως το χάλκινο πτυκτό κάτοπτρο με ανάγλυφη παράσταση Αφροδίτης και 
Έρωτα, καθώς και αντικείμενα των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Μια σημαντική συλλογή από επιτύμβια και λίγα αναθηματικά ανάγλυφα, κυ-
ρίως του 4ου αι. π.Χ., πλαισιώνει τις προθήκες της Αίθουσας Β και στολίζει 
τον μικρό αίθριο χώρο του Μουσείου. Οι ανάγλυφες στήλες με τα ονόματα 
των νεκρών και με τις παραστάσεις δεξίωσης (χειραψία αποχαιρετισμού) εκ-
φράζουν τόσο τα συναισθήματα θλίψης για τον οριστικό αποχωρισμό των 
αγαπημένων όσο και την πεποίθηση για τη διαιώνιση της μνήμης των νεκρών. 

Η Αίθουσα Γ αφιερώνεται κυρίως στην πόλη της Σαλαμίνας. Εκτίθενται ψη-
φισματικά ανάγλυφα με τα ονόματα επώνυμων αρχόντων, πλούσιο εποπτικό 
υλικό για την προσωπικότητα του μυθικού ηγεμόνα του νησιού Αίαντα, για τη 
ναυμαχία της Σαλαμίνας, αλλά και για τη διοικητική οργάνωση της πόλης. Εδώ 
θα δει κανείς και αντίγραφο του Μετρολογικού Αναγλύφου, το πρωτότυπο 
του οποίου εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς. Τέλος, μια μικρή 
προθήκη θα φιλοξενεί τα εκάστοτε σημαντικά νέα ευρήματα από τις πιο πρό-
σφατες ανασκαφές στο νησί. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας στεγάζεται στο κτήριο του πρώην Κα-
ποδιστριακού Δημοτικού Σχολείου, το οποίο παραχώρησε στο ΥΠΠΟΤ ο 

Δήμος της πόλης. Η πλούσια ιστορία της Σαλαμίνας, από την προϊστορική έως 
και την παλαιοχριστιανική εποχή, αποτυπώνεται ανάγλυφα στις προθήκες 
του Μουσείου, όπου εκτίθενται ευρήματα, κυρίως έργα κεραμικής και γλυ-
πτικής, από όλο το νησί.

Η κλίμακα της κεντρικής εισόδου χωρίζει τη μεγάλη κύρια εκθεσιακή αί-
θουσα σε δύο τμήματα. Στην αριστερή και μικρότερη Αίθουσα Α εκτίθενται 
τα ευρήματα των προϊστορικών χρόνων και μόνο η περίοπτη Προθήκη 1 πε-
ριέχει αντικείμενα και ιστορικών χρόνων τόσο από το Σπήλαιο των Περιστε-
ριών όσο και από το ελληνιστικό ιερό του Διονύσου, που παρουσιάζονται 
ως αναπόσπαστο σύνολο. Το γνωστό από τις πηγές σπήλαιο, ησυχαστήριο 
και τόπος έμπνευσης του μεγάλου τραγωδού Ευριπίδη, ταυτίστηκε με βεβαι-
ότητα μετά την αποκάλυψη του παρακείμενου ιερού, που είναι αφιερωμένο 
στον θεό του θεάτρου Διόνυσο. Έτσι, μαζί με τα χαρακτηριστικά δείγματα 
της κεραμικής, της μικρογλυπτικής και της μεταλλοτεχνίας της νεότερης και 
τελικής νεολιθικής περιόδου, που αποτελεί την απαρχή κατοίκησης του σπη-
λαίου, εκτίθενται και τα ευρήματα των ιστορικών χρόνων, όπως ο ενεπίγρα-
φος σκύφος του Ευριπίδη, αγγεία κλασικών και ρωμαϊκών χρόνων, καθώς 
και αντικείμενα της φραγκοκρατίας, που πιστοποιούν τη μακραίωνη χρήση 
του σπηλαίου. 

Στην Προθήκη 2 βλέπουμε κεραμική, ειδώλια, χάλκινα και λίθινα εργαλεία 
και αντικείμενα από την καθημερινή ζωή της μυκηναϊκής εποχής από το 
ανακτορικό συγκρότημα της ακρόπολης των Κανακίων.

Στην Προθήκη 3 εκτίθενται ταφικά ευρήματα από τα πρωτοελλαδικά και 
κυρίως τα μυκηναϊκά χρόνια. Προέρχονται από το εκτεταμένο νεκροταφείο, 
κυρίως θαλαμοειδών τάφων, του κέντρου της πόλης της Σαλαμίνας, που 
ανήκει σε οικισμό, ο οποίος αποκαλύπτεται σταδιακά. Ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν τα αγγεία με γραπτή διακόσμηση, καθώς και τα επικασσιτερωμένα 
που μιμούνται μεταλλικά πρότυπα. Στα δεξιά αυτής της προθήκης βλέπει 
κανείς αντικείμενα των υπομυκηναϊκών χρόνων από τη μεγάλη νεκρόπολη 
του Ναυστάθμου.

Στις πέντε προθήκες της Αίθουσας Β παρουσιάζονται με χρονολογική 
σειρά ευρήματα των ιστορικών χρόνων από ταφικά και οικιστικά σύνολα 
σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων του νησιού.

Στην Προθήκη 4 παρουσιάζονται σύνολα από γεωμετρικούς τάφους της 
πόλης της Σαλαμίνας. 

Στις Προθήκες 5 και 6 εκτίθενται ευρήματα αρχαϊκών και κλασικών χρό-
νων από το νεκροταφείο και τον οικισμό των Αμπελακίων, καθώς και από 
τους τάφους που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Τύμβου των Σαλαμινο-
μάχων.

Στην Προθήκη 7 βλέπει κανείς ως επί το πλείστον χάλκινα κτερίσματα γυ-
ναικείων τάφων, όπως κάτοπτρα και καλλωπιστικά εργαλεία, λίγα ευρήματα 
από το ταφικό μνημείο στις Κολώνες, όπως και μια συλλογή από αλάβα-
στρα. Σημαντική θέση κατέχουν εδώ οι αναθηματικοί ναΐσκοι της Κυβέλης 
και το ανάγλυφο με την παράσταση νεκρόδειπνου, αφιέρωμα από την Ευ-
φράντη σε άγνωστο ήρωα, σύμφωνα με την επιγραφή του.

ΑΙΘΡΙΟ
ATRIUM

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ
GALLERY Γ

ΑΙΘΟΥΣΑ Β
GALLERY B

ΑΙΘΟΥΣΑ Α
GALLERY Α

ΧΑΡΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
MAP OF SALAMIS

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
INFORMATION

ΕΙΣΟΔΟΣ
ENTRANCE

WC

WC

WC

ΤΕΛΟΣ
END

T: 210 4640759

ΚΕΙΜΕΝO: Τ. ΚΑΤΤΟΥΛΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

TEXT: T. KATTOULA

TRANSLATION: D. BROWN-KAZAZIS

GENERAL SUPERVISION: ARF, PUBLICATIONS 
DEPARTMENT

LAYOUT: E ELEUTHERIADI

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  
MOYΣΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ARCHAEOLOGICAL
MUSEUM OF SALAMIS

ΣΑΛΑΜΙΝΑ / SALAMIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
HELLENIC REPUBLIC

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Ministry of Culture and Sports www.tap.gr

1
4

5
 S

A
L.

G
R 

EN
 -

 2
0

1
9

 ©
 T

.Α
.Π

.

 i  

Στην Προθήκη 8 υπάρχουν ευρήματα από τάφους ελληνιστικών χρόνων, 
όπως το χάλκινο πτυκτό κάτοπτρο με ανάγλυφη παράσταση Αφροδίτης και 
Έρωτα, καθώς και αντικείμενα των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Μια σημαντική συλλογή από επιτύμβια και λίγα αναθηματικά ανάγλυφα, κυ-
ρίως του 4ου αι. π.Χ., πλαισιώνει τις προθήκες της Αίθουσας Β και στολίζει 
τον μικρό αίθριο χώρο του Μουσείου. Οι ανάγλυφες στήλες με τα ονόματα 
των νεκρών και με τις παραστάσεις δεξίωσης (χειραψία αποχαιρετισμού) εκ-
φράζουν τόσο τα συναισθήματα θλίψης για τον οριστικό αποχωρισμό των 
αγαπημένων όσο και την πεποίθηση για τη διαιώνιση της μνήμης των νεκρών. 

Η Αίθουσα Γ αφιερώνεται κυρίως στην πόλη της Σαλαμίνας. Εκτίθενται ψη-
φισματικά ανάγλυφα με τα ονόματα επώνυμων αρχόντων, πλούσιο εποπτικό 
υλικό για την προσωπικότητα του μυθικού ηγεμόνα του νησιού Αίαντα, για τη 
ναυμαχία της Σαλαμίνας, αλλά και για τη διοικητική οργάνωση της πόλης. Εδώ 
θα δει κανείς και αντίγραφο του Μετρολογικού Αναγλύφου, το πρωτότυπο 
του οποίου εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς. Τέλος, μια μικρή 
προθήκη θα φιλοξενεί τα εκάστοτε σημαντικά νέα ευρήματα από τις πιο πρό-
σφατες ανασκαφές στο νησί. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας στεγάζεται στο κτήριο του πρώην Κα-
ποδιστριακού Δημοτικού Σχολείου, το οποίο παραχώρησε στο ΥΠΠΟΤ ο 

Δήμος της πόλης. Η πλούσια ιστορία της Σαλαμίνας, από την προϊστορική έως 
και την παλαιοχριστιανική εποχή, αποτυπώνεται ανάγλυφα στις προθήκες 
του Μουσείου, όπου εκτίθενται ευρήματα, κυρίως έργα κεραμικής και γλυ-
πτικής, από όλο το νησί.

Η κλίμακα της κεντρικής εισόδου χωρίζει τη μεγάλη κύρια εκθεσιακή αί-
θουσα σε δύο τμήματα. Στην αριστερή και μικρότερη Αίθουσα Α εκτίθενται 
τα ευρήματα των προϊστορικών χρόνων και μόνο η περίοπτη Προθήκη 1 πε-
ριέχει αντικείμενα και ιστορικών χρόνων τόσο από το Σπήλαιο των Περιστε-
ριών όσο και από το ελληνιστικό ιερό του Διονύσου, που παρουσιάζονται 
ως αναπόσπαστο σύνολο. Το γνωστό από τις πηγές σπήλαιο, ησυχαστήριο 
και τόπος έμπνευσης του μεγάλου τραγωδού Ευριπίδη, ταυτίστηκε με βεβαι-
ότητα μετά την αποκάλυψη του παρακείμενου ιερού, που είναι αφιερωμένο 
στον θεό του θεάτρου Διόνυσο. Έτσι, μαζί με τα χαρακτηριστικά δείγματα 
της κεραμικής, της μικρογλυπτικής και της μεταλλοτεχνίας της νεότερης και 
τελικής νεολιθικής περιόδου, που αποτελεί την απαρχή κατοίκησης του σπη-
λαίου, εκτίθενται και τα ευρήματα των ιστορικών χρόνων, όπως ο ενεπίγρα-
φος σκύφος του Ευριπίδη, αγγεία κλασικών και ρωμαϊκών χρόνων, καθώς 
και αντικείμενα της φραγκοκρατίας, που πιστοποιούν τη μακραίωνη χρήση 
του σπηλαίου. 

Στην Προθήκη 2 βλέπουμε κεραμική, ειδώλια, χάλκινα και λίθινα εργαλεία 
και αντικείμενα από την καθημερινή ζωή της μυκηναϊκής εποχής από το 
ανακτορικό συγκρότημα της ακρόπολης των Κανακίων.

Στην Προθήκη 3 εκτίθενται ταφικά ευρήματα από τα πρωτοελλαδικά και 
κυρίως τα μυκηναϊκά χρόνια. Προέρχονται από το εκτεταμένο νεκροταφείο, 
κυρίως θαλαμοειδών τάφων, του κέντρου της πόλης της Σαλαμίνας, που 
ανήκει σε οικισμό, ο οποίος αποκαλύπτεται σταδιακά. Ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν τα αγγεία με γραπτή διακόσμηση, καθώς και τα επικασσιτερωμένα 
που μιμούνται μεταλλικά πρότυπα. Στα δεξιά αυτής της προθήκης βλέπει 
κανείς αντικείμενα των υπομυκηναϊκών χρόνων από τη μεγάλη νεκρόπολη 
του Ναυστάθμου.

Στις πέντε προθήκες της Αίθουσας Β παρουσιάζονται με χρονολογική 
σειρά ευρήματα των ιστορικών χρόνων από ταφικά και οικιστικά σύνολα 
σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων του νησιού.

Στην Προθήκη 4 παρουσιάζονται σύνολα από γεωμετρικούς τάφους της 
πόλης της Σαλαμίνας. 

Στις Προθήκες 5 και 6 εκτίθενται ευρήματα αρχαϊκών και κλασικών χρό-
νων από το νεκροταφείο και τον οικισμό των Αμπελακίων, καθώς και από 
τους τάφους που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Τύμβου των Σαλαμινο-
μάχων.

Στην Προθήκη 7 βλέπει κανείς ως επί το πλείστον χάλκινα κτερίσματα γυ-
ναικείων τάφων, όπως κάτοπτρα και καλλωπιστικά εργαλεία, λίγα ευρήματα 
από το ταφικό μνημείο στις Κολώνες, όπως και μια συλλογή από αλάβα-
στρα. Σημαντική θέση κατέχουν εδώ οι αναθηματικοί ναΐσκοι της Κυβέλης 
και το ανάγλυφο με την παράσταση νεκρόδειπνου, αφιέρωμα από την Ευ-
φράντη σε άγνωστο ήρωα, σύμφωνα με την επιγραφή του.
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The Archaeological Museum of Salamis is housed in the building of the 
former Kapodistrian Primary School, which the Municipality ceded to 

the Ministry of Culture and Tourism. The rich history of Salamis from the 
Prehistoric Age to the Early Christian period is reflected in the Museum’s 
display cases, where finds – primarily pottery and sculpture – from all over 
the island are on display.

The main entrance staircase divides the large central exhibition hall into two 
sections. In the smaller Gallery A on the left, finds from the Prehistoric period 
are displayed. Only the prominently-displayed Case 1 contains objects from 
the historical period, which were found in the Cave of Peristeria as well as the 
Hellenistic sanctuary of Dionysus, presented as a single whole. The cave, re-

treat and place where the great tragedian Euripides drew inspiration, which is 
known from the sources, was securely identified following the discovery of the 
adjacent sanctuary, which was dedicated to the god οf the theater Dionysus. 
Thus, together with typical examples of pottery, small-scale sculpture and 
metalworking from the Late and Final Neolithic periods, which marked the 
cave’s earliest habitation, finds from the historical period are also displayed. 
These include Euripides’ inscribed skyphos, vases from the Classical and Ro-
man periods, as well as objects from the period of Frankish rule, all of which 
attest to the cave’s use for an extended period of time. 

In Case 2 we see pottery, figurines, bronze and stone tools, and objects 
of daily use of the Mycenaean period, coming from the palace complex on 
the acropolis at Kanakia.

In Case 3 funerary finds, chiefly from the Mycenaean but also from the 
Early Helladic period are displayed. They come from an extensive cemetery 
of mostly chamber tombs, which was uncovered in the center of the city 
of Salamis and belonged to a settlement that is being gradually revealed. 
The vases with painted decoration present particular interest, as do the 
tin-plated vases that imitate metal prototypes. On the right-hand side of this 
case are objects of the Sub-Mycenaean period from the large necropolis at 
the Salamis Naval Base (Nafstathmos).

The five cases in the Gallery B present in chronological order finds from 
the historical period, coming from funerary and residential groups from im-
portant archaeological sites throughout the island. 

In Case 4 there are groups from Geometric graves in the city of Salamis. 
In Cases 5 and 6 are displayed finds from the Archaic and Classical periods 

from the cemetery and settlement at Ambelakia, as well as from graves 
located within the area of the famous Salamis sea battle Tumulus.  

In Case 7 one sees mostly bronze grave offerings from female tombs, such 
as mirrors and cosmetic utensils, a few finds from the funerary monument at 
Kolones, and a collection of alabastra. Here prominent are the votive naiskoi 
to Cybele and the relief with a scene from a funerary meal, which according 
to its inscription was dedicated to an unknown hero by Euphrante. 

Case 8 contains finds from Hellenistic tombs, including the folding bronze 
mirror with a relief scene of Aphrodite and Eros, as well as objects belong-
ing to the Roman and Early Christian periods. 

An important collection of funerary reliefs as well as a small number of 
votive reliefs, primarily of the 4th c. BC, frames the display cases in Gallery B 
and adorns its small atrium. The relief stelae, with the names of the dead and 
the scenes of dexiosis (farewell gesture) express both the feelings of sadness 
at the final separation from loved ones as well as the conviction that they 
will be remembered for ever. 

The Gallery Γ is primarily dedicated to the city of Salamis. Its displays 
include decree reliefs with the names of eponymous archons, a wealth of 
visual material concerning the personality of the mythical ruler of the island 
Ajax, the sea battle of Salamis, as well as the city’s administration and gov-
ernance. Here one will also see a copy of the Metrological Relief, whose 
original is on display in the Archaeological Museum of Piraeus. Finally, a small 
display case will serve to host important new finds from the latest archaeo-
logical excavations on the island.
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Στην Προθήκη 8 υπάρχουν ευρήματα από τάφους ελληνιστικών χρόνων, 
όπως το χάλκινο πτυκτό κάτοπτρο με ανάγλυφη παράσταση Αφροδίτης και 
Έρωτα, καθώς και αντικείμενα των ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών χρόνων.

Μια σημαντική συλλογή από επιτύμβια και λίγα αναθηματικά ανάγλυφα, κυ-
ρίως του 4ου αι. π.Χ., πλαισιώνει τις προθήκες της Αίθουσας Β και στολίζει 
τον μικρό αίθριο χώρο του Μουσείου. Οι ανάγλυφες στήλες με τα ονόματα 
των νεκρών και με τις παραστάσεις δεξίωσης (χειραψία αποχαιρετισμού) εκ-
φράζουν τόσο τα συναισθήματα θλίψης για τον οριστικό αποχωρισμό των 
αγαπημένων όσο και την πεποίθηση για τη διαιώνιση της μνήμης των νεκρών. 

Η Αίθουσα Γ αφιερώνεται κυρίως στην πόλη της Σαλαμίνας. Εκτίθενται ψη-
φισματικά ανάγλυφα με τα ονόματα επώνυμων αρχόντων, πλούσιο εποπτικό 
υλικό για την προσωπικότητα του μυθικού ηγεμόνα του νησιού Αίαντα, για τη 
ναυμαχία της Σαλαμίνας, αλλά και για τη διοικητική οργάνωση της πόλης. Εδώ 
θα δει κανείς και αντίγραφο του Μετρολογικού Αναγλύφου, το πρωτότυπο 
του οποίου εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς. Τέλος, μια μικρή 
προθήκη θα φιλοξενεί τα εκάστοτε σημαντικά νέα ευρήματα από τις πιο πρό-
σφατες ανασκαφές στο νησί. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας στεγάζεται στο κτήριο του πρώην Κα-
ποδιστριακού Δημοτικού Σχολείου, το οποίο παραχώρησε στο ΥΠΠΟΤ ο 

Δήμος της πόλης. Η πλούσια ιστορία της Σαλαμίνας, από την προϊστορική έως 
και την παλαιοχριστιανική εποχή, αποτυπώνεται ανάγλυφα στις προθήκες 
του Μουσείου, όπου εκτίθενται ευρήματα, κυρίως έργα κεραμικής και γλυ-
πτικής, από όλο το νησί.

Η κλίμακα της κεντρικής εισόδου χωρίζει τη μεγάλη κύρια εκθεσιακή αί-
θουσα σε δύο τμήματα. Στην αριστερή και μικρότερη Αίθουσα Α εκτίθενται 
τα ευρήματα των προϊστορικών χρόνων και μόνο η περίοπτη Προθήκη 1 πε-
ριέχει αντικείμενα και ιστορικών χρόνων τόσο από το Σπήλαιο των Περιστε-
ριών όσο και από το ελληνιστικό ιερό του Διονύσου, που παρουσιάζονται 
ως αναπόσπαστο σύνολο. Το γνωστό από τις πηγές σπήλαιο, ησυχαστήριο 
και τόπος έμπνευσης του μεγάλου τραγωδού Ευριπίδη, ταυτίστηκε με βεβαι-
ότητα μετά την αποκάλυψη του παρακείμενου ιερού, που είναι αφιερωμένο 
στον θεό του θεάτρου Διόνυσο. Έτσι, μαζί με τα χαρακτηριστικά δείγματα 
της κεραμικής, της μικρογλυπτικής και της μεταλλοτεχνίας της νεότερης και 
τελικής νεολιθικής περιόδου, που αποτελεί την απαρχή κατοίκησης του σπη-
λαίου, εκτίθενται και τα ευρήματα των ιστορικών χρόνων, όπως ο ενεπίγρα-
φος σκύφος του Ευριπίδη, αγγεία κλασικών και ρωμαϊκών χρόνων, καθώς 
και αντικείμενα της φραγκοκρατίας, που πιστοποιούν τη μακραίωνη χρήση 
του σπηλαίου. 

Στην Προθήκη 2 βλέπουμε κεραμική, ειδώλια, χάλκινα και λίθινα εργαλεία 
και αντικείμενα από την καθημερινή ζωή της μυκηναϊκής εποχής από το 
ανακτορικό συγκρότημα της ακρόπολης των Κανακίων.

Στην Προθήκη 3 εκτίθενται ταφικά ευρήματα από τα πρωτοελλαδικά και 
κυρίως τα μυκηναϊκά χρόνια. Προέρχονται από το εκτεταμένο νεκροταφείο, 
κυρίως θαλαμοειδών τάφων, του κέντρου της πόλης της Σαλαμίνας, που 
ανήκει σε οικισμό, ο οποίος αποκαλύπτεται σταδιακά. Ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν τα αγγεία με γραπτή διακόσμηση, καθώς και τα επικασσιτερωμένα 
που μιμούνται μεταλλικά πρότυπα. Στα δεξιά αυτής της προθήκης βλέπει 
κανείς αντικείμενα των υπομυκηναϊκών χρόνων από τη μεγάλη νεκρόπολη 
του Ναυστάθμου.

Στις πέντε προθήκες της Αίθουσας Β παρουσιάζονται με χρονολογική 
σειρά ευρήματα των ιστορικών χρόνων από ταφικά και οικιστικά σύνολα 
σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων του νησιού.

Στην Προθήκη 4 παρουσιάζονται σύνολα από γεωμετρικούς τάφους της 
πόλης της Σαλαμίνας. 

Στις Προθήκες 5 και 6 εκτίθενται ευρήματα αρχαϊκών και κλασικών χρό-
νων από το νεκροταφείο και τον οικισμό των Αμπελακίων, καθώς και από 
τους τάφους που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Τύμβου των Σαλαμινο-
μάχων.

Στην Προθήκη 7 βλέπει κανείς ως επί το πλείστον χάλκινα κτερίσματα γυ-
ναικείων τάφων, όπως κάτοπτρα και καλλωπιστικά εργαλεία, λίγα ευρήματα 
από το ταφικό μνημείο στις Κολώνες, όπως και μια συλλογή από αλάβα-
στρα. Σημαντική θέση κατέχουν εδώ οι αναθηματικοί ναΐσκοι της Κυβέλης 
και το ανάγλυφο με την παράσταση νεκρόδειπνου, αφιέρωμα από την Ευ-
φράντη σε άγνωστο ήρωα, σύμφωνα με την επιγραφή του.
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