
quet showing the dinner being prepared by three women, from Mytilene 
and dating from the 4th c. BC; the grave relief with the representation of 
the dead woman heroised and mounted on horseback, from Eresos and 
dating from the 1st c. BC-1st c. AD; the votive relief with the depiction of the 
Dioskouroi next to their horses and the busts of the goddesses Athena and 
Sarapis from Sigri and dating from the Early Imperial period. 

Room IV. This room contains marble objects of Roman date from all over 
the island: portraits and statuettes, and marble copies of famous original statues. 
Note the small statue of Aphrodite, from Mytilene and dating from the 1st c. BC, 
which copies an original by Pheidias dating from the 5th c. BC; the nude torso 
of Aphrodite, a copy of a work by Praxiteles of the 4th c. BC; the small statue 
of Aphrodite from Mytilene, in which the Aphrodite Genetrix of Pheidias has 
been recognised; and the nude torso of a classicising statue in the type of the 
Kassel Apollo from Mytilene, which is a copy of an original by Pheidias. 

Room V. Marble statues of the Late Hellenistic and Roman periods (1st c. 
BC-2nd c. AD). 

Room VI. Remains (atrium, corridor and water cistern) of the House of the 
Euripos, dating from the 2nd-3rd c. AD, which has been excavated on the hill of 
Ayia Kyriaki. The main subject of the mosaic floor of the atrium is the figure of 
a bearded young daemon with dolphins and lobster claws in his hair, indicating 
that he is a sea-creature. He has been interpreted as the Euripus on Mytilene 
or as Pyrrhaeus Euripus (bay of Kalloni) with rich fishing grounds. Around him 
are depictions of the four seasons, with their distinguishing features indicated. A 
dragon is depicted in the mosaic floor at the entrance to the house.
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The new building of the Mytilene Archaeological Museum is located in the 
Kioski area. Its construction was completed in 1995 and it was inaugurated 

in 1999. It houses finds from Hellenistic and Roman Lesbos and also plays host 
to temporary exhibitions. 

The Hellenistic period was one of great wealth and prosperity for Lesbos, 
thanks to the creation of the large Hellenistic kingdoms that facilitated trade 
over very wide areas. 

The island was connected with the Thracian kingdom of Lysimachos and then 
came under the sphere of influence of the Ptolemies, with a brief interlude of 
Syrian domination under Antiochos II. The proclamation of the freedom of 
the Greek cities by Flaminιnus at Isthmia in 196 BC strengthened the feeling of 
independence in the cities of the north-east Aegean and on the Asia Minor 
coast. After the devastating earthquake of 231 BC, the city of Pyrrha ceased to 
exist and its territory was incorporated into that of Mytilenaia, and when Antissa 
was destroyed by the Romans in 167 BC, its territory was granted to Methymna. 
Lesbos was annexed to the province of Asia by the Romans. The people of the 
island joined the anti-Roman camp during the Mithridatic Wars, and Mytilene 
was therefore devastated by Lucullus in 84 BC and by M. Minucius Thermus 
in 80 BC. Good relations were restored between the island and Rome in 45 
BC, through the intervention of the historian Theophanes in 66 BC, the orator 
Potamon, and the poet Krinagoras of Mytilene. Lesbos belonged to “the prov-
ince of the islands” from the time of the emperor Vespasian (AD 69-79); after 
the division of the Roman empire, the island formed part of the Eastern empire. 

Incontrovertible evidence for the economic prosperity of Mytilene from 
the 2nd c. BC onwards is provided by the luxurious villas that are emerging 
during rescue excavations on the east and south side of the theatre hill, 
where the wealthy social classes lived. Visitors can see the remains of three 
villas in the new building of the Museum. 

Room I. Part of the House of Menander with its famous mosaic floors of the 
second half of the 3rd c. AD. A model of the house helps to make the display 
easier to understand. The most characteristic representations from the mosaic 
floors are the portrait of Menander, the bust of Thaleia, the scenes from com-
edies by the poet, the theatre masks, the wild animals being tamed by Orpheus, 
and the depiction of fishing. 

Room II. Remains of the richly decorated House of Telephos, with mosaic 
floors and wall-paintings of the 1st-2nd c. AD. The central medallion of the 
floor in the main room has a representation of Auge and Telephos, Herakles’ 
son, arriving in a chest on the Asia Minor coast. The representations of marine 
flora, Fish Centaurs and Nereids around the medallion suggest the marine en-
vironment, and the birds and ivy recall the fertile soil of the Asia Minor coast. 
The important finds from the excavation of the house (pottery, figurines, coins, 
objects of everyday use), and the model of the house in its two building phases 
(Hellenistic and Roman) supplement the picture formed by visitors. 

Room III. Marble votive and grave reliefs from the Classical to the Roman 
period (4th c. BC-1st c. AD) from various sites on the island include scenes 
of funeral banquets, grave stelai, reliefs with depictions of the heroised dead, 
and the well-known Thracian horseman. We may single out the funeral ban-
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Το νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης βρίσκεται στην 
περιοχή Κιόσκι. Η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1995 και εγκαινιά-

στηκε το 1999 για να στεγάσει εκθέματα από την ελληνιστική και τη ρωμαϊ-
κή Λέσβο. Παράλληλα λειτουργούν περιοδικές εκθέσεις. 

Η ελληνιστική εποχή ήταν περίοδος ευημερίας και πλούτου για τη Λέσβο, 
λόγω της δημιουργίας μεγάλων επικρατειών, που διευκόλυναν την κίνηση 
του εμπορίου σε ευρύτατες περιοχές. 

Το νησί συνδέθηκε με τη θρακική επικράτεια του Λυσιμάχου και μπήκε 
στη σφαίρα επιρροής των Πτολεμαίων, με μικρή παρένθεση τη συριακή επι-
κυριαρχία του Αντιόχου Β΄. Με τη διακήρυξη της ελευθερίας των ελληνικών 
πόλεων, το 196 π.Χ., από τον Φλαμινίνο στα Ίσθμια, ενισχύεται περισσότερο 
το κλίμα της ανεξαρτησίας των πόλεων του βορειoανατολικού Αιγαίου πε-
λάγους και της μικρασιατικής ακτής. Μετά από καταστρεπτικό σεισμό, το 231 
π.Χ., έσβησε η Πύρρα και η επικράτειά της συγχωνεύθηκε με τη Μυτιληναία. 
Η Άντισσα καταστράφηκε το 167 π.Χ. από τους Ρωμαίους και η επικράτεια 
της πόλης παραχωρήθηκε στους Μηθυμναίους. Η Λέσβος προσαρτήθηκε 
στην επαρχία της Ασίας από τους Ρωμαίους. Οι Λέσβιοι προσχώρησαν στο 
αντιρωμαϊκό στρατόπεδο κατά τη διάρκεια των Μιθριδατικών πολέμων, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή της Μυτιλήνης το 84 π.Χ. από τον Λούκουλ-
λο και το 80 π.Χ. από τον Μ. Μινούκιο Θέρμο. Οι καλές σχέσεις του νησιού 
με τη Ρώμη αποκαταστάθηκαν το 45 π.Χ. με τη μεσολάβηση του ιστορικού 
Θεοφάνη, το 66 π.Χ. του ρήτορα Ποτάμωνα και του ποιητή Κριναγόρα από 
τη Μυτιλήνη. Στην «επαρχία των νήσων» ανήκε η Λέσβος από την εποχή 
του αυτοκράτορα Βεσπασιανού (69-79 μ.Χ.) και με τη διχοτόμηση της ρω-
μαϊκής αυτοκρατορίας το νησί πέρασε στο ανατολικό κράτος. 

Αδιάψευστοι μάρτυρες της οικονομικής άνθησης της Μυτιλήνης από τον 
2ο αι. π.Χ. και μετά αποτελούν οι πολυτελείς επαύλεις, που έρχονται στο 
φως κατά τις σωστικές ανασκαφές στην ανατολική και τη νότια πλευρά του 
λόφου του θεάτρου, όπου εγκαταστάθηκαν οι εύπορες κοινωνικές τάξεις. 
Λείψανα τριών επαύλεων βλέπει ο επισκέπτης στο νέο κτήριο του Μουσείου. 

Αίθουσα Ι. Τμήμα της λεγόμενης «οικίας του Μενάνδρου» με τα περίφη-
μα ψηφιδωτά δάπεδα του β΄ μισού του 3ου αι. μ.Χ. Πρόπλασμα της οικίας 
συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του εκθέματος. Το πορτρέτο του Με-

νάνδρου, η προτομή της Θάλειας, οι παραστάσεις των σκηνών από τις κω-
μωδίες του ποιητή, οι θεατρικές μάσκες, η σκηνή της εξημέρωσης των άγρι-
ων ζώων από τον Ορφέα και η απεικόνιση του ψαρέματος αποτελούν τις 
χαρακτηριστικές σκηνές των ψηφιδωτών δαπέδων. 

Αίθουσα ΙΙ. Λείψανα της πλούσια διακοσμημένης «οικίας του Τηλέφου» 
με τα ψηφιδωτά δάπεδα και τις τοιχογραφίες του 1ου-2ου αι. μ.Χ. Στο κε-
ντρικό μετάλλιο του δαπέδου του κυρίως δωματίου εικονίζεται η παράστα-
ση της άφιξης της Αύγης και του Τηλέφου, γιου του Ηρακλή, μέσα σε μια κι-
βωτό στη μικρασιατική ακτή. Γύρω, οι παραστάσεις της θαλάσσιας πανίδας, 
οι Ιχθυοκένταυροι και οι Νηρηίδες υποδηλώνουν το θαλάσσιο περιβάλλον 
και τα πουλιά με τον κισσό την εύφορη γη της μικρασιατικής ακτής. Τα ση-
μαντικά ευρήματα της ανασκαφής της οικίας (κεραμική, κοροπλαστική, νο-
μίσματα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης), καθώς και τα προπλάσματα της 
οικίας στις δύο οικοδομικές της φάσεις (ελληνιστική και ρωμαϊκή) συμπλη-
ρώνουν την εικόνα στον επισκέπτη. 

Αίθουσα ΙΙΙ. Μαρμάρινα αναθηματικά και επιτύμβια ανάγλυφα από τους 
κλασικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους (4ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.) από διά-
φορες θέσεις του νησιού: νεκρόδειπνα, επιτύμβιες στήλες, ανάγλυφα με πα-
ραστάσεις αφηρωισμένου νεκρού και του γνωστού Θράκα Ιππέα. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν το νεκρόδειπνο με την προετοιμασία του δείπνου από 
τρεις γυναίκες του 4ου αι. π.Χ. από τη Μυτιλήνη, το επιτύμβιο ανάγλυφο με 
την παράσταση έφιππης αφηρωισμένης νεκρής του 1ου αι. π.Χ.-1ου αι. μ.Χ. 
από την Ερεσό, το αναθηματικό ανάγλυφο με την παράσταση των Διοσκού-
ρων πλάι στα άλογά τους και τις προτομές των θεών Αθηνάς και Σάραπη 
από το Σίγρι των πρώιμων αυτοκρατορικών χρόνων. 

Αίθουσα ΙV. Περιλαμβάνει μαρμάρινα αντικείμενα των ρωμαϊκών χρόνων 
από ολόκληρη τη Λέσβο: πορτρέτα και αγαλμάτια, αντίγραφα από έργα 
γνωστών πρωτοτύπων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν το μικρό άγαλμα Αφρο-
δίτης του 1ου αι. π.Χ., που αντιγράφει πρωτότυπο φειδιακό έργο του 5ου αι. 
π.Χ. από τη Μυτιλήνη, ο γυμνός κορμός Αφροδίτης, αντίγραφο πραξιτελι-
κού έργου του 4ου αι. π.Χ., το μικρό άγαλμα Αφροδίτης, στο οποίο αναγνω-
ρίζεται η Αφροδίτη Genetrix του Φειδία από τη Μυτιλήνη, ο γυμνός κορμός 
κλασικιστικού αγάλματος στον τύπο του Απόλλωνα Kassel, αντίγραφο φειδι-
ακού πρωτοτύπου από τη Μυτιλήνη. 

Αίθουσα V. Μαρμάρινα αγάλματα των ύστερων ελληνιστικών και ρωμαϊκών 
χρόνων (1ος αι. π.Χ.-2ος αι. μ.Χ.). 

Αίθουσα VΙ. Λείψανα (αίθριο, διάδρομος και δεξαμενή νερού) της λεγόμε-
νης «οικίας του Ευρίπου» του 2ου-3ου αι. μ.Χ., που ανασκάφηκε στον λόφο 
της Αγίας Κυριακής. Το κεντρικό θέμα του ψηφιδωτού δαπέδου του αιθρίου 
αποτελεί η μορφή του αγένειου νεαρού δαίμονα με τα δελφίνια και τα αστα-
κοπόδαρα στα μαλλιά να δηλώνουν τη θαλάσσια υπόστασή του, που ερμη-
νεύεται ως ο Εύριπος της Μυτιλήνης ή ως Πυρραίων Εύριπος (κόλπος Καλ-
λονής) με τα πλούσια αλιεύματα. Γύρω του απεικονίζονται οι τέσσερις επο-
χές με δηλωμένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στο ψηφιδωτό δάπεδο 
της εισόδου της οικίας παριστάνεται ένας δράκος. 
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Το νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης βρίσκεται στην 
περιοχή Κιόσκι. Η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1995 και εγκαινιά-

στηκε το 1999 για να στεγάσει εκθέματα από την ελληνιστική και τη ρωμαϊ-
κή Λέσβο. Παράλληλα λειτουργούν περιοδικές εκθέσεις. 

Η ελληνιστική εποχή ήταν περίοδος ευημερίας και πλούτου για τη Λέσβο, 
λόγω της δημιουργίας μεγάλων επικρατειών, που διευκόλυναν την κίνηση 
του εμπορίου σε ευρύτατες περιοχές. 

Το νησί συνδέθηκε με τη θρακική επικράτεια του Λυσιμάχου και μπήκε 
στη σφαίρα επιρροής των Πτολεμαίων, με μικρή παρένθεση τη συριακή επι-
κυριαρχία του Αντιόχου Β΄. Με τη διακήρυξη της ελευθερίας των ελληνικών 
πόλεων, το 196 π.Χ., από τον Φλαμινίνο στα Ίσθμια, ενισχύεται περισσότερο 
το κλίμα της ανεξαρτησίας των πόλεων του βορειoανατολικού Αιγαίου πε-
λάγους και της μικρασιατικής ακτής. Μετά από καταστρεπτικό σεισμό, το 231 
π.Χ., έσβησε η Πύρρα και η επικράτειά της συγχωνεύθηκε με τη Μυτιληναία. 
Η Άντισσα καταστράφηκε το 167 π.Χ. από τους Ρωμαίους και η επικράτεια 
της πόλης παραχωρήθηκε στους Μηθυμναίους. Η Λέσβος προσαρτήθηκε 
στην επαρχία της Ασίας από τους Ρωμαίους. Οι Λέσβιοι προσχώρησαν στο 
αντιρωμαϊκό στρατόπεδο κατά τη διάρκεια των Μιθριδατικών πολέμων, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή της Μυτιλήνης το 84 π.Χ. από τον Λούκουλ-
λο και το 80 π.Χ. από τον Μ. Μινούκιο Θέρμο. Οι καλές σχέσεις του νησιού 
με τη Ρώμη αποκαταστάθηκαν το 45 π.Χ. με τη μεσολάβηση του ιστορικού 
Θεοφάνη, το 66 π.Χ. του ρήτορα Ποτάμωνα και του ποιητή Κριναγόρα από 
τη Μυτιλήνη. Στην «επαρχία των νήσων» ανήκε η Λέσβος από την εποχή 
του αυτοκράτορα Βεσπασιανού (69-79 μ.Χ.) και με τη διχοτόμηση της ρω-
μαϊκής αυτοκρατορίας το νησί πέρασε στο ανατολικό κράτος. 

Αδιάψευστοι μάρτυρες της οικονομικής άνθησης της Μυτιλήνης από τον 
2ο αι. π.Χ. και μετά αποτελούν οι πολυτελείς επαύλεις, που έρχονται στο 
φως κατά τις σωστικές ανασκαφές στην ανατολική και τη νότια πλευρά του 
λόφου του θεάτρου, όπου εγκαταστάθηκαν οι εύπορες κοινωνικές τάξεις. 
Λείψανα τριών επαύλεων βλέπει ο επισκέπτης στο νέο κτήριο του Μουσείου. 

Αίθουσα Ι. Τμήμα της λεγόμενης «οικίας του Μενάνδρου» με τα περίφη-
μα ψηφιδωτά δάπεδα του β΄ μισού του 3ου αι. μ.Χ. Πρόπλασμα της οικίας 
συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του εκθέματος. Το πορτρέτο του Με-

νάνδρου, η προτομή της Θάλειας, οι παραστάσεις των σκηνών από τις κω-
μωδίες του ποιητή, οι θεατρικές μάσκες, η σκηνή της εξημέρωσης των άγρι-
ων ζώων από τον Ορφέα και η απεικόνιση του ψαρέματος αποτελούν τις 
χαρακτηριστικές σκηνές των ψηφιδωτών δαπέδων. 

Αίθουσα ΙΙ. Λείψανα της πλούσια διακοσμημένης «οικίας του Τηλέφου» 
με τα ψηφιδωτά δάπεδα και τις τοιχογραφίες του 1ου-2ου αι. μ.Χ. Στο κε-
ντρικό μετάλλιο του δαπέδου του κυρίως δωματίου εικονίζεται η παράστα-
ση της άφιξης της Αύγης και του Τηλέφου, γιου του Ηρακλή, μέσα σε μια κι-
βωτό στη μικρασιατική ακτή. Γύρω, οι παραστάσεις της θαλάσσιας πανίδας, 
οι Ιχθυοκένταυροι και οι Νηρηίδες υποδηλώνουν το θαλάσσιο περιβάλλον 
και τα πουλιά με τον κισσό την εύφορη γη της μικρασιατικής ακτής. Τα ση-
μαντικά ευρήματα της ανασκαφής της οικίας (κεραμική, κοροπλαστική, νο-
μίσματα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης), καθώς και τα προπλάσματα της 
οικίας στις δύο οικοδομικές της φάσεις (ελληνιστική και ρωμαϊκή) συμπλη-
ρώνουν την εικόνα στον επισκέπτη. 

Αίθουσα ΙΙΙ. Μαρμάρινα αναθηματικά και επιτύμβια ανάγλυφα από τους 
κλασικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους (4ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.) από διά-
φορες θέσεις του νησιού: νεκρόδειπνα, επιτύμβιες στήλες, ανάγλυφα με πα-
ραστάσεις αφηρωισμένου νεκρού και του γνωστού Θράκα Ιππέα. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν το νεκρόδειπνο με την προετοιμασία του δείπνου από 
τρεις γυναίκες του 4ου αι. π.Χ. από τη Μυτιλήνη, το επιτύμβιο ανάγλυφο με 
την παράσταση έφιππης αφηρωισμένης νεκρής του 1ου αι. π.Χ.-1ου αι. μ.Χ. 
από την Ερεσό, το αναθηματικό ανάγλυφο με την παράσταση των Διοσκού-
ρων πλάι στα άλογά τους και τις προτομές των θεών Αθηνάς και Σάραπη 
από το Σίγρι των πρώιμων αυτοκρατορικών χρόνων. 

Αίθουσα ΙV. Περιλαμβάνει μαρμάρινα αντικείμενα των ρωμαϊκών χρόνων 
από ολόκληρη τη Λέσβο: πορτρέτα και αγαλμάτια, αντίγραφα από έργα 
γνωστών πρωτοτύπων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν το μικρό άγαλμα Αφρο-
δίτης του 1ου αι. π.Χ., που αντιγράφει πρωτότυπο φειδιακό έργο του 5ου αι. 
π.Χ. από τη Μυτιλήνη, ο γυμνός κορμός Αφροδίτης, αντίγραφο πραξιτελι-
κού έργου του 4ου αι. π.Χ., το μικρό άγαλμα Αφροδίτης, στο οποίο αναγνω-
ρίζεται η Αφροδίτη Genetrix του Φειδία από τη Μυτιλήνη, ο γυμνός κορμός 
κλασικιστικού αγάλματος στον τύπο του Απόλλωνα Kassel, αντίγραφο φειδι-
ακού πρωτοτύπου από τη Μυτιλήνη. 

Αίθουσα V. Μαρμάρινα αγάλματα των ύστερων ελληνιστικών και ρωμαϊκών 
χρόνων (1ος αι. π.Χ.-2ος αι. μ.Χ.). 

Αίθουσα VΙ. Λείψανα (αίθριο, διάδρομος και δεξαμενή νερού) της λεγόμε-
νης «οικίας του Ευρίπου» του 2ου-3ου αι. μ.Χ., που ανασκάφηκε στον λόφο 
της Αγίας Κυριακής. Το κεντρικό θέμα του ψηφιδωτού δαπέδου του αιθρίου 
αποτελεί η μορφή του αγένειου νεαρού δαίμονα με τα δελφίνια και τα αστα-
κοπόδαρα στα μαλλιά να δηλώνουν τη θαλάσσια υπόστασή του, που ερμη-
νεύεται ως ο Εύριπος της Μυτιλήνης ή ως Πυρραίων Εύριπος (κόλπος Καλ-
λονής) με τα πλούσια αλιεύματα. Γύρω του απεικονίζονται οι τέσσερις επο-
χές με δηλωμένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στο ψηφιδωτό δάπεδο 
της εισόδου της οικίας παριστάνεται ένας δράκος. 
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quet showing the dinner being prepared by three women, from Mytilene 
and dating from the 4th c. BC; the grave relief with the representation of 
the dead woman heroised and mounted on horseback, from Eresos and 
dating from the 1st c. BC-1st c. AD; the votive relief with the depiction of the 
Dioskouroi next to their horses and the busts of the goddesses Athena and 
Sarapis from Sigri and dating from the Early Imperial period. 

Room IV. This room contains marble objects of Roman date from all over 
the island: portraits and statuettes, and marble copies of famous original statues. 
Note the small statue of Aphrodite, from Mytilene and dating from the 1st c. BC, 
which copies an original by Pheidias dating from the 5th c. BC; the nude torso 
of Aphrodite, a copy of a work by Praxiteles of the 4th c. BC; the small statue 
of Aphrodite from Mytilene, in which the Aphrodite Genetrix of Pheidias has 
been recognised; and the nude torso of a classicising statue in the type of the 
Kassel Apollo from Mytilene, which is a copy of an original by Pheidias. 

Room V. Marble statues of the Late Hellenistic and Roman periods (1st c. 
BC-2nd c. AD). 

Room VI. Remains (atrium, corridor and water cistern) of the House of the 
Euripos, dating from the 2nd-3rd c. AD, which has been excavated on the hill of 
Ayia Kyriaki. The main subject of the mosaic floor of the atrium is the figure of 
a bearded young daemon with dolphins and lobster claws in his hair, indicating 
that he is a sea-creature. He has been interpreted as the Euripus on Mytilene 
or as Pyrrhaeus Euripus (bay of Kalloni) with rich fishing grounds. Around him 
are depictions of the four seasons, with their distinguishing features indicated. A 
dragon is depicted in the mosaic floor at the entrance to the house.
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The new building of the Mytilene Archaeological Museum is located in the 
Kioski area. Its construction was completed in 1995 and it was inaugurated 

in 1999. It houses finds from Hellenistic and Roman Lesbos and also plays host 
to temporary exhibitions. 

The Hellenistic period was one of great wealth and prosperity for Lesbos, 
thanks to the creation of the large Hellenistic kingdoms that facilitated trade 
over very wide areas. 

The island was connected with the Thracian kingdom of Lysimachos and then 
came under the sphere of influence of the Ptolemies, with a brief interlude of 
Syrian domination under Antiochos II. The proclamation of the freedom of 
the Greek cities by Flaminιnus at Isthmia in 196 BC strengthened the feeling of 
independence in the cities of the north-east Aegean and on the Asia Minor 
coast. After the devastating earthquake of 231 BC, the city of Pyrrha ceased to 
exist and its territory was incorporated into that of Mytilenaia, and when Antissa 
was destroyed by the Romans in 167 BC, its territory was granted to Methymna. 
Lesbos was annexed to the province of Asia by the Romans. The people of the 
island joined the anti-Roman camp during the Mithridatic Wars, and Mytilene 
was therefore devastated by Lucullus in 84 BC and by M. Minucius Thermus 
in 80 BC. Good relations were restored between the island and Rome in 45 
BC, through the intervention of the historian Theophanes in 66 BC, the orator 
Potamon, and the poet Krinagoras of Mytilene. Lesbos belonged to “the prov-
ince of the islands” from the time of the emperor Vespasian (AD 69-79); after 
the division of the Roman empire, the island formed part of the Eastern empire. 

Incontrovertible evidence for the economic prosperity of Mytilene from 
the 2nd c. BC onwards is provided by the luxurious villas that are emerging 
during rescue excavations on the east and south side of the theatre hill, 
where the wealthy social classes lived. Visitors can see the remains of three 
villas in the new building of the Museum. 

Room I. Part of the House of Menander with its famous mosaic floors of the 
second half of the 3rd c. AD. A model of the house helps to make the display 
easier to understand. The most characteristic representations from the mosaic 
floors are the portrait of Menander, the bust of Thaleia, the scenes from com-
edies by the poet, the theatre masks, the wild animals being tamed by Orpheus, 
and the depiction of fishing. 

Room II. Remains of the richly decorated House of Telephos, with mosaic 
floors and wall-paintings of the 1st-2nd c. AD. The central medallion of the 
floor in the main room has a representation of Auge and Telephos, Herakles’ 
son, arriving in a chest on the Asia Minor coast. The representations of marine 
flora, Fish Centaurs and Nereids around the medallion suggest the marine en-
vironment, and the birds and ivy recall the fertile soil of the Asia Minor coast. 
The important finds from the excavation of the house (pottery, figurines, coins, 
objects of everyday use), and the model of the house in its two building phases 
(Hellenistic and Roman) supplement the picture formed by visitors. 

Room III. Marble votive and grave reliefs from the Classical to the Roman 
period (4th c. BC-1st c. AD) from various sites on the island include scenes 
of funeral banquets, grave stelai, reliefs with depictions of the heroised dead, 
and the well-known Thracian horseman. We may single out the funeral ban-
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Το νέο κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης βρίσκεται στην 
περιοχή Κιόσκι. Η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1995 και εγκαινιά-

στηκε το 1999 για να στεγάσει εκθέματα από την ελληνιστική και τη ρωμαϊ-
κή Λέσβο. Παράλληλα λειτουργούν περιοδικές εκθέσεις. 

Η ελληνιστική εποχή ήταν περίοδος ευημερίας και πλούτου για τη Λέσβο, 
λόγω της δημιουργίας μεγάλων επικρατειών, που διευκόλυναν την κίνηση 
του εμπορίου σε ευρύτατες περιοχές. 

Το νησί συνδέθηκε με τη θρακική επικράτεια του Λυσιμάχου και μπήκε 
στη σφαίρα επιρροής των Πτολεμαίων, με μικρή παρένθεση τη συριακή επι-
κυριαρχία του Αντιόχου Β΄. Με τη διακήρυξη της ελευθερίας των ελληνικών 
πόλεων, το 196 π.Χ., από τον Φλαμινίνο στα Ίσθμια, ενισχύεται περισσότερο 
το κλίμα της ανεξαρτησίας των πόλεων του βορειoανατολικού Αιγαίου πε-
λάγους και της μικρασιατικής ακτής. Μετά από καταστρεπτικό σεισμό, το 231 
π.Χ., έσβησε η Πύρρα και η επικράτειά της συγχωνεύθηκε με τη Μυτιληναία. 
Η Άντισσα καταστράφηκε το 167 π.Χ. από τους Ρωμαίους και η επικράτεια 
της πόλης παραχωρήθηκε στους Μηθυμναίους. Η Λέσβος προσαρτήθηκε 
στην επαρχία της Ασίας από τους Ρωμαίους. Οι Λέσβιοι προσχώρησαν στο 
αντιρωμαϊκό στρατόπεδο κατά τη διάρκεια των Μιθριδατικών πολέμων, με 
αποτέλεσμα την καταστροφή της Μυτιλήνης το 84 π.Χ. από τον Λούκουλ-
λο και το 80 π.Χ. από τον Μ. Μινούκιο Θέρμο. Οι καλές σχέσεις του νησιού 
με τη Ρώμη αποκαταστάθηκαν το 45 π.Χ. με τη μεσολάβηση του ιστορικού 
Θεοφάνη, το 66 π.Χ. του ρήτορα Ποτάμωνα και του ποιητή Κριναγόρα από 
τη Μυτιλήνη. Στην «επαρχία των νήσων» ανήκε η Λέσβος από την εποχή 
του αυτοκράτορα Βεσπασιανού (69-79 μ.Χ.) και με τη διχοτόμηση της ρω-
μαϊκής αυτοκρατορίας το νησί πέρασε στο ανατολικό κράτος. 

Αδιάψευστοι μάρτυρες της οικονομικής άνθησης της Μυτιλήνης από τον 
2ο αι. π.Χ. και μετά αποτελούν οι πολυτελείς επαύλεις, που έρχονται στο 
φως κατά τις σωστικές ανασκαφές στην ανατολική και τη νότια πλευρά του 
λόφου του θεάτρου, όπου εγκαταστάθηκαν οι εύπορες κοινωνικές τάξεις. 
Λείψανα τριών επαύλεων βλέπει ο επισκέπτης στο νέο κτήριο του Μουσείου. 

Αίθουσα Ι. Τμήμα της λεγόμενης «οικίας του Μενάνδρου» με τα περίφη-
μα ψηφιδωτά δάπεδα του β΄ μισού του 3ου αι. μ.Χ. Πρόπλασμα της οικίας 
συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του εκθέματος. Το πορτρέτο του Με-

νάνδρου, η προτομή της Θάλειας, οι παραστάσεις των σκηνών από τις κω-
μωδίες του ποιητή, οι θεατρικές μάσκες, η σκηνή της εξημέρωσης των άγρι-
ων ζώων από τον Ορφέα και η απεικόνιση του ψαρέματος αποτελούν τις 
χαρακτηριστικές σκηνές των ψηφιδωτών δαπέδων. 

Αίθουσα ΙΙ. Λείψανα της πλούσια διακοσμημένης «οικίας του Τηλέφου» 
με τα ψηφιδωτά δάπεδα και τις τοιχογραφίες του 1ου-2ου αι. μ.Χ. Στο κε-
ντρικό μετάλλιο του δαπέδου του κυρίως δωματίου εικονίζεται η παράστα-
ση της άφιξης της Αύγης και του Τηλέφου, γιου του Ηρακλή, μέσα σε μια κι-
βωτό στη μικρασιατική ακτή. Γύρω, οι παραστάσεις της θαλάσσιας πανίδας, 
οι Ιχθυοκένταυροι και οι Νηρηίδες υποδηλώνουν το θαλάσσιο περιβάλλον 
και τα πουλιά με τον κισσό την εύφορη γη της μικρασιατικής ακτής. Τα ση-
μαντικά ευρήματα της ανασκαφής της οικίας (κεραμική, κοροπλαστική, νο-
μίσματα, αντικείμενα καθημερινής χρήσης), καθώς και τα προπλάσματα της 
οικίας στις δύο οικοδομικές της φάσεις (ελληνιστική και ρωμαϊκή) συμπλη-
ρώνουν την εικόνα στον επισκέπτη. 

Αίθουσα ΙΙΙ. Μαρμάρινα αναθηματικά και επιτύμβια ανάγλυφα από τους 
κλασικούς έως τους ρωμαϊκούς χρόνους (4ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.) από διά-
φορες θέσεις του νησιού: νεκρόδειπνα, επιτύμβιες στήλες, ανάγλυφα με πα-
ραστάσεις αφηρωισμένου νεκρού και του γνωστού Θράκα Ιππέα. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζουν το νεκρόδειπνο με την προετοιμασία του δείπνου από 
τρεις γυναίκες του 4ου αι. π.Χ. από τη Μυτιλήνη, το επιτύμβιο ανάγλυφο με 
την παράσταση έφιππης αφηρωισμένης νεκρής του 1ου αι. π.Χ.-1ου αι. μ.Χ. 
από την Ερεσό, το αναθηματικό ανάγλυφο με την παράσταση των Διοσκού-
ρων πλάι στα άλογά τους και τις προτομές των θεών Αθηνάς και Σάραπη 
από το Σίγρι των πρώιμων αυτοκρατορικών χρόνων. 

Αίθουσα ΙV. Περιλαμβάνει μαρμάρινα αντικείμενα των ρωμαϊκών χρόνων 
από ολόκληρη τη Λέσβο: πορτρέτα και αγαλμάτια, αντίγραφα από έργα 
γνωστών πρωτοτύπων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν το μικρό άγαλμα Αφρο-
δίτης του 1ου αι. π.Χ., που αντιγράφει πρωτότυπο φειδιακό έργο του 5ου αι. 
π.Χ. από τη Μυτιλήνη, ο γυμνός κορμός Αφροδίτης, αντίγραφο πραξιτελι-
κού έργου του 4ου αι. π.Χ., το μικρό άγαλμα Αφροδίτης, στο οποίο αναγνω-
ρίζεται η Αφροδίτη Genetrix του Φειδία από τη Μυτιλήνη, ο γυμνός κορμός 
κλασικιστικού αγάλματος στον τύπο του Απόλλωνα Kassel, αντίγραφο φειδι-
ακού πρωτοτύπου από τη Μυτιλήνη. 

Αίθουσα V. Μαρμάρινα αγάλματα των ύστερων ελληνιστικών και ρωμαϊκών 
χρόνων (1ος αι. π.Χ.-2ος αι. μ.Χ.). 

Αίθουσα VΙ. Λείψανα (αίθριο, διάδρομος και δεξαμενή νερού) της λεγόμε-
νης «οικίας του Ευρίπου» του 2ου-3ου αι. μ.Χ., που ανασκάφηκε στον λόφο 
της Αγίας Κυριακής. Το κεντρικό θέμα του ψηφιδωτού δαπέδου του αιθρίου 
αποτελεί η μορφή του αγένειου νεαρού δαίμονα με τα δελφίνια και τα αστα-
κοπόδαρα στα μαλλιά να δηλώνουν τη θαλάσσια υπόστασή του, που ερμη-
νεύεται ως ο Εύριπος της Μυτιλήνης ή ως Πυρραίων Εύριπος (κόλπος Καλ-
λονής) με τα πλούσια αλιεύματα. Γύρω του απεικονίζονται οι τέσσερις επο-
χές με δηλωμένα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στο ψηφιδωτό δάπεδο 
της εισόδου της οικίας παριστάνεται ένας δράκος. 
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e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
https://www.google.com/maps/place/Αρχαιολογικό+Μουσείο+Μυτιλήνης/@39.106974,26.5594565,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14ba67a788a4305f:0x7b23aa5b8fa267c1!2zzpHPgc-HzrHOuc6_zrvOv86zzrnOus-MIM6czr_Phc-DzrXOr86_IM6cz4XPhM65zrvOrs69zrfPgg!8m2!3d39.1070384!4d26.5616863!3m4!1s0x14ba67a788a4305f:0x7b23aa5b8fa267c1!8m2!3d39.1070384!4d26.5616863
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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