
 

 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΟΧΝΗΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ 

Η Πολιόχνη στη Λήμνο θεωρείται η πρώτη οργανωμένη πόλη της Ευρώπης (3η π.Χ. 

χιλιετία). Σ’ αυτήν έχει αποκαλυφθεί κτήριο με σειρές εδωλίων που ερμηνεύθηκε ως 

βουλευτήριο – το αρχαιότερο γνωστό βουλευτήριο. Λόγω της σημασίας της αρχαίας 

αυτής πόλης και του βουλευτηρίου της, πρόπλασμά της (εικ.1) κοσμεί το περιστύλιο 

του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων. Το έργο τοποθετήθηκε στο κτήριο το 2005. 

 

Εικ.1. Το πρόπλασμα της Πολιόχνης στο κτήριο της Βουλής 

 

Κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων του ομοιώματος του αρχαιολογικού χώρου της 

Πολιόχνης, η τότε Πρόεδρος της Βουλής Άννα Μπενάκη - Ψαρούδα ανέφερε: «Καθώς 

βρισκόμαστε στις απαρχές της οριστικής ευρωπαϊκής ενοποίησης, έχει ιδιαίτερη σημασία 

για τη Βουλή των Ελλήνων και συνολικά για τη χώρα μας ότι θα μπορούμε να 

επιδεικνύουμε το μνημείο αυτό, που αποτυπώνει τον αρχαιότερο χώρο κοινωνικού 

διαλόγου στην Ευρώπη, μια μορφή βουλευτηρίου εκείνης της εποχής, στους πολλούς 

επισκέπτες μας και ιδίως στους νέους που επισκέπτονται καθημερινά το Κοινοβούλιο 

με τα σχολεία τους». Η κα Μπενάκη - Ψαρούδα τόνισε περαιτέρω τον συμβολισμό που 

έχει για τη Βουλή η τοποθέτηση, εντός του κτηρίου, του ομοιώματος της αρχαιότερης 

οργανωμένης πόλης της Ευρώπης, η οποία υπήρξε ο πρώτος χώρος συναθροίσεως, 

συζήτησης και λήψης αποφάσεων για τα κοινά, ένα αρχέτυπο βουλευτηρίου, όπου 

γεννήθηκε το σπέρμα του διαλόγου και της δημοκρατίας. 

 



 

 

 

Το Βουλευτήριο (εικ.2) 

Κτήριο με διπλή σειρά από βαθμίδες στις δύο μακρές πλευρές του και αψίδα στη μία 

στενή πλευρά. Χρονολογείται στην Προϊστορική περίοδο, μεταξύ 3000 και 2100 

π.Χ. Eικάζεται ότι χρησίμευε ως "Bουλευτήριο". Σύμφωνα με την Ιταλική 

Αρχαιολογική Σχολή, που πραγματοποιεί τις ανασκαφές στην περιοχή, το 

"Βουλευτήριο" της Πολιόχνης λειτουργούσε ως χώρος συγκέντρωσης των 

"προκρίτων", δηλαδή των αντιπροσώπων των οικογενειών του οικισμού, που 

φρόντιζαν για την επίλυση των προβλημάτων της πρώιμης αυτής κοινότητας. Κατά την 

ίδια Σχολή, το "Βουλευτήριο" της Πολιόχνης αποτελεί την αρχαιότερη μαρτυρία 

Δημοκρατίας στην Ευρώπη. 

 
Εικ.2. Το βουλευτήριο 

 
Εικ.3. Γραφική απόδοση του βουλευτηρίου σε λειτουργία  



 

 

 

Το ΓΕΛ Μούδρου Λήμνου στην περιοχή του οποίου βρίσκεται η Πολιόχνη συμμετείχε 

στο Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2017-2018»  

 


