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Στις χαμηλές, καταπράσινες και θαμνώδεις πλαγιές της 

χερσονήσου της Παλαιόπολης, προβάλλει η Ηφαιστία, 

μία από τις δύο σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της ανε-

μόεσσας Λήμνου. Οικοδομικά κατάλοιπα διάσπαρτα στις 

πλαγιές, αλλά και στους όρμους της Παλαιόπολης και 

του Πουρνιά, πιστοποιούν την αδιάλειπτη κατοίκηση της 

Ηφαιστίας κατά τους προϊστορικούς και ιστορικούς χρό-

νους, σύμφωνα με τα πάμπολλα, χρονολογήσιμα, κινητά 

ευρήματα, ορισμένα από τα οποία εκτίθενται στο Αρχαιο-

λογικό Μουσείο Λήμνου.

Στο πλαίσιο της αδήριτης ανάγκης προστασίας και ανάδει-

ξης του μνημειακού πλούτου της Ηφαιστίας, η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Λέσβου σε αγαστή συνεργασία με το Τμήμα 

Αρχαιοτήτων Κύπρου και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευ-

κωσίας υλοποιούν το πολυσήμαντο έργο «Ανάδειξη Πο-

λιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσο Τοπικής Ανάπτυξης» με 

ακρωνύμιο «Ελκυστικοί Προορισμοί», που εντάχθηκε στο 

τέλος του 2017 στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνερ-

γασίας Ελλάδα-Κύπρος (Interreg V-A) 2014-2020, στον 

Άξονα 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και 

πρόληψη κινδύνων, του Ειδικού Στόχου 3.2: Βελτίωση της 

ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος.

Ελκυστικοί Προορισμοί: 
Ένα νέο έργο διαμόρφωσης

και ανάδειξης της αρχαίας Ηφαιστίας
στην ακριτική Λήμνο
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Πανοραμική	φωτογραφία	της	συνοικίας	των	ιερών	(2018).
Ανασκαφή	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου.

Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου
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Η αρχαία πόλη της Ηφαιστίας, καταλαμβάνοντας 

ολόκληρη τη χερσόνησο της Παλαιόπολης στον 

κόλπο του Πουρνιά, υπήρξε η πιο εκτεταμένη 

πόλη της Λήμνου, με αδιάλειπτη κατοίκηση από την Ύστε-

ρη Εποχή του Χαλκού (1600-1100 π.Χ.) έως τους πρω-

τοβυζαντινούς χρόνους (7ος αι. μ.Χ.). Ο εντοπισμός της 

το 1858 από τον Γερμανό αρχαιολόγο Alexander Conze 

(1831-1914) στο πλαίσιο των αρχαιολογικών του περιη-

γήσεων στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου, έδωσε το έναυσμα για 

την έναρξη εκτεταμένων ερευνών, τα αποτελέσματα των 

οποίων τεκμηρίωσαν την ακριβή θέση της, καθώς παλαιό-

τεροι του Conze περιηγητές, όπως ο Pierre Belon το 1548 

και ο Marie Gabriel Florent August Comte de Choiseul-

Gouffier, την είχαν λανθασμένα ταυτίσει με τον Κότσινα.

Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη 

φορά στην πόλη από Ιταλούς αρχαιολόγους τη δεκαετία 

του 1920 και συνεχίζονται έως σήμερα, σχεδόν αδιάλει-

πτα, κυρίως από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, 

αλλά και την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, έφε-

ραν στο φως διάσπαρτα οικιστικά λείψανα. Από τις δομές 

αυτές αρκετές είναι αδιαμφισβήτητα εντυπωσιακές και 

προβάλλονται κυρίως στις πλαγιές των χαμηλών λόφων 

της χερσονήσου, την οποία περιέκλειε ισχυρό τείχος, 

όπως μαρτυρούν τα διατηρηθέντα τμήματά του στα βό-

Ελκυστικοί Προορισμοί:
Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης

Η υπό υλοποίηση πράξη, αποσκοπεί στην ανάπτυξη κοι-

νών δράσεων προς τόνωση και προώθηση του διασυνο-

ριακού τουριστικού προϊόντος, μέσω της δημιουργίας, 

εφαρμογής και προώθησης κοινής μεθοδολογίας για την 

προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προώθηση της πο-

λιτιστικής κληρονομιάς. Το θεωρητικό αυτό, κοινό υπό-

βαθρο θα προκύψει από την εμπειρία των εταίρων, της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και του Τμήματος Αρχαιο-

τήτων Κύπρου, καθώς και από τη διαχείριση και υλοποίη-

ση στην εγκεκριμένη πράξη της πιλοτικής εφαρμογής, με 

εργασίες αναβάθμισης και ανάδειξης σε δύο σημαντικούς 

αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και της Κύπρου, 

στην αρχαία πόλη της Ηφαιστίας στην ακριτική Λήμνο, και 

στο αρχαίο Ιδάλιον της Κύπρου.

Με στόχο την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της 

Ηφαιστίας ως πλέον οργανωμένου και διαμορφωμένου, 

η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, υλοποιεί εργασίες ανά-

δειξης στον χώρο του αρχαίου θεάτρου, αλλά και του 

συγκροτήματος ιερών νοτίως του αρχαίου θεάτρου, του 

επονομαζόμενου ως «συνοικία των ιερών» των ύστερων 

κλασικών, ελληνιστικών και πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων, 

με συντηρήσεις και ανακτήσεις των οικοδομικών λειψά-

νων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας του τουριστικού 

κοινού και παροχών πληροφόρησης σε έντυπο και ψηφι-

ακό υλικό.

Το έργο «Ελκυστικοί Προορισμοί: Ανάδειξη Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς ως Μέσο Τοπικής Ανάπτυξης» συγχρηματο-

δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνι-

κούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Δρ Παύλος Τριανταφυλλίδης

Προϊστάμενος Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου
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	 1.	 Τείχος	του	ισθμού.
	 2.	 Αρχαϊκό	ιερό.
	 3.	 Οικία	με	περιστύλιο.
	 4.	 Οικίες	αρχαϊκής	–	βυζαντινής	εποχής.
	 5.	 Λουτρά	ελληνιστικών	χρόνων.
	 6.	 Οικία	των	Κιόνων.
	 7.	 Κτήριο	Βυζαντινής	εποχής.
	 8.	 Θέατρο	και	αρχαϊκό	ιερό	στο	κοίλο.
	 9.	 Συνοικία	των	ιερών.
	10.	 Οικιστική	συνοικία.
	11.	 Ο	λιμενοβραχίονας	του	Πουρνιά.
	12.	 Κτήριο	με	αποθέτη.

	13.	 Αρχαϊκό	ιερό	της	ακρόπολης:
	 	 κεντρική	ζώνη	και	συνοικία	εργαστηρίων		
	 	 των	ελληνιστικών	χρόνων.
	14.	 Κατάλοιπα	αρχαϊκής	και	ελληνιστικής
	 	 εποχής.
	15.	 Τείχη	στους	λόφους.
	16.	 Η	βασιλική	του	ανατολικού	λιμένα.
	17.	 Ο	λιμενοβραχίονας	της	Παλαιόπολης.
	18.	 Τείχη.
	19.	 Νεκρόπολη	με	καύσεις	(8ος-7ος	αι.	π.Χ.).
	20.	 Νεκρόπολη	με	ενταφιασμούς
	 	 (5ος	αι.	π.Χ.-3ος	αι.	μ.Χ.).
	21.	 Νεκρόπολη	με	ενταφιασμούς
	 	 (5ος	αι.	π.Χ.-3ος	αι.	μ.Χ.),	βασιλική
	 	 στη	θέση	Μπούντα	και	βυζαντινές	ταφές.
   *		 Κτήριο	ρωμαϊκής	εποχής,	μη	επακριβώς
	 	 εντοπισμένο.

Χάρτης	της	αρχαίας	πόλης	της	Ηφαιστίας	Λήμνου.
Αρχείο	Ιταλικής	Αρχαιολογικής	Σχολής	Αθηνών



10 11

ρεια απόκρημνα πρανή και στην είσοδο της πόλης στα 

νοτιοανατολικά.

Σημείο αναφοράς είναι τα δύο λιμάνια, ένα στα δυτι-

κά, στον κόλπο του Πουρνιά και ένα βορειοανατολικά, 

στην περιοχή «Αχιβαδόλη ή Ταλιάνι», ανάμεσα στα οποία 

απλώνεται η πόλη. Από την είσοδο του λιμανιού της Αχι-

βαδόλης έως τον μυχό του κόλπου και τον ισθμό της χερ-

σονήσου, αποκαλύφθηκαν λείψανα της υστερορωμαϊκής 

αρχαιότητας, όπως μνημειακή παλαιοχριστιανική βασι-

λική, τμήμα του αστικού δικτύου της τελευταίας φάσης 

της πόλης (4ος-7ος αι. μ.Χ.), λουτρά των πρώιμων ελλη-

νιστικών χρόνων, αλλά και τμήμα της οχύρωσης με επι-

βλητική μνημειακή κατασκευή, που θεμελιώθηκαν πάνω 

σε χώρους λατρείας της αρχαϊκής και πρώιμης κλασικής 

περιόδου.

Εσωτερικά των τειχών, το ενδιαφέρον έλκει το εμβλη-

ματικό μνημείο της πόλης, το αρχαίο θέατρο, μάρτυρας 

της αθηναϊκής παρουσίας στο νησί. Χτισμένο στην πλα-

γιά χαμηλού λόφου, στον πυρήνα της πόλης, με περίοδο 

χρήσης από τους κλασικούς έως και τους ύστερους ρω-

μαϊκούς χρόνους, εντυπωσιάζει με το μέγεθος του κοίλου 

του, τους στιβαρούς αναλημματικούς τοίχους των παρό-

δων από εγχώριο πωρόλιθο και την επιβλητική ορθογώνια 

σκηνή. 

Εξίσου όμως σημαντικές είναι οι δομές τριών ιερών 

που αποκαλύφθηκαν αντίστοιχα στο κοίλο του θεάτρου, 

στην πλαγιά λόφου στις ανατολικές παρυφές της πόλης 

(ιερό της Μεγάλης Θεάς) και στην περιοχή του ισθμού, τα 

Πανοραμική	αεροφωτογραφία	της	Ηφαιστίας	Λήμνου	(2018).
Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου

Κόλπος
Παλαιόπολης



12 13

Πανοραμική	αεροφωτογραφία	του	αρχαίου	θεάτρου
Ηφαιστίας	(2006).	Ανασκαφή	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου.

Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου
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οποία συνθέτουν ένα σύνολο λατρευτικών συγκροτημά-

των που λειτουργούν από το τέλος του 8ου έως το τέλος 

του 6ου αι. π.Χ., με ιδιαίτερη σημασία για την αρχιτεκτο-

νική και την τέχνη της περιόδου αυτής στη Λήμνο. Και τα 

τρία συγκροτήματα είναι πολύχωρα, διατάσσονται κατά 

κανόνα σε επίπεδα και περιείχαν αποθέτες με πλούσια 

εντόπια και εισηγμένα αντικείμενα που χωρίς αμφιβολία 

αντικατοπτρίζουν όλες τις πτυχές και το ευρύ φάσμα του 

εμβληματικού πολιτισμού της αρχαϊκής Λήμνου.

Στην ομαλή έκταση νότια του θεάτρου, τα τελευταία 

έτη, έρχονται διαρκώς στο φως τα κατάλοιπα ενός μνη-

μειώδους συγκροτήματος ιερού ή ιερών των ελληνιστι-

κών (3ος-2ος αι. π.Χ.) και πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων, 

προς τιμήν του Διονύσου και των θεών πάντων (Πάνθε-

ον), που σε μικρή απόσταση από το δυτικό λιμάνι της πό-

λης, έλαβε λαμπρή μορφή και βρέθηκε στο απόγειο της 

Αεροφωτογραφία	της	οχύρωσης	στην	περιοχή	του	ισθμού
και	εσωτερικά	αυτού	οικιστικές	δομές	(2018).
Ανασκαφή	Ιταλικής	Αρχαιολογικής	Σχολής	Αθηνών.
Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου
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λειτουργίας του κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, τότε 

δηλαδή που το παρακείμενο θέατρο άρχισε να λαμβάνει 

μνημειακό χαρακτήρα.

Την εικόνα για τη λειτουργία της πόλης συμπληρώνουν 

τα εργαστήρια κεραμικής και κοροπλαστικής που ιδρύθη-

καν επάνω από το λεγόμενο ιερό της Μεγάλης Θεάς, κα-

θώς και το ελληνιστικό ιερό κοντά στο θέατρο. Οι αρχαϊ-

κές (6ος αι. π.Χ.), ελληνιστικές (3ος-2ος αι. π.Χ.), ρωμαϊκές 

(1ος-2ος αι. μ.Χ.) και υστερορωμαϊκές (4ος-5ος αι. μ.Χ.) 

οικίες, που ερευνήθηκαν κοντά στα εργαστήρια και στην 

περιοχή του ισθμού, αποτελούν τμήμα της πολεοδομικής 

οργάνωσης σε οικοδομικές νησίδες της πόλης, που κατέ-

χει έναν εξαιρετικά λειτουργικό πολεοδομικό σχεδιασμό 

για τις ανάγκες των κατοίκων της και των δημόσιων, αλλά 

και ιδιωτικών πρακτικών.

Εκτός των τειχών, νότια του ισθμού, η αρχαϊκή νεκρόπο-

Αεροφωτογράφιση	διερευνητικών	τομών	βορειοδυτικά
του	αρχαϊκού	τελεστηρίου	κάτω	από	το	κοίλο	του	θεάτρου	(2018).

Ανασκαφή	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου.
Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου
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λη με τις ταφικές πυρές και τα τεφροδόχα αγγεία, αποκά-

λυψε τα ταφικά έθιμα της κοινωνίας της υπογεωμετρικής 

- αρχαϊκής Λήμνου, ενώ οι ταφές του 5ου αιώνα π.Χ., της 

εποχής δηλαδή της αθηναϊκής κληρουχίας, που ήρθαν 

στο φως λίγο νοτιότερα, πιστοποιούν τις στενές σχέσεις 

του νησιού με την Αττική.

Ένα νέο ευρωπαϊκό, συγχρηματοδοτούμενο έργο που 

υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου από την αρχή 

του έτους 2018, είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων 

υποδομών του αρχαιολογικού χώρου της Ηφαιστίας στη 

Λήμνο. Πρόκειται για το πρόγραμμα Συνεργασίας (ΠΣ) 

Interreg V-A, Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 με τίτλο «Ελκυ-

στικοί Προορισμοί: Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως 

μέσο Τοπικής Ανάπτυξης». O στόχος του έργου είναι αφε-

νός η δημιουργία και καθιέρωση ελκυστικού και, εκτός αιχ-

μής, βιώσιμου τουριστικού προϊόντος μέσω της προστασί-

ας, ανάδειξης, αξιοποίησης και προώθησης της πλούσιας 

φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου η δη-

μιουργία ενός διασυνοριακού δικτύου περιοχών φυσικού 

και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που θα συντείνει και στην 

ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού στηριζόμενη 

στους πλούσιους τοπικούς πόρους.

Πανοραμική	λήψη	του	κοίλου	του	θεάτρου	της	Ηφαιστίας
με	ορατές	τις	υποκείμενες	δομές	του	αρχαϊκού	ιερού	(2018).

Ανασκαφή	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου.
	Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου



20 21

Αεροφωτογράφιση	του	ιερού	συγκροτήματος
με	τον	αποθέτη	(2018).

Ανασκαφή	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου.
Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου

Πήλινος	πρωτολημνιακός
αμφορέας	με	γραπτή	εικονιστική
διακόσμηση	ελαφιών	και	λεαίνων.	
Από	το	αρχαϊκό	ιερό	κάτω	από	το	
κοίλο	του	θεάτρου.	6ος	αι.	π.Χ.
Αρ.	Ευρετηρίου	Αρχαιολογικού
Μουσείο	Λήμνου	ΜΛ	40802.

Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου

Το έργο υλοποιούν το Τμήμα Αρχαιοτήτων που είναι 

ο Κύριος Δικαιούχος, και εταίροι η Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Λέσβου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας η οποία εκ-

προσωπεί τους Δήμους της επαρχίας της Λευκωσίας, με 

στόχο την ανάπτυξη κοινών δράσεων προς τόνωση του 

διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος, μέσω της δημι-

ουργίας, εφαρμογής και προώθησης κοινής μεθοδολογί-

ας για την προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και προώθηση 

της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου πιλοτικού προγράμμα-

τος, θα υλοποιηθούν χαράξεις διαδρομών επισκεπτών, 

περίφραξη των σημαντικότερων μνημείων του ευρύτατου 

αρχαιολογικού χώρου της Ηφαιστίας, όπως του αρχαίου 

θεάτρου, συντήρηση και ανάδειξη του νέου ελληνιστικού 

ιερού που ανασκάπτεται, εκσυγχρονισμός του φυλακίου 

και των αποθηκών, καθώς και ψηφιακή και ηχητική ξενά-

γηση μέσω των διαδρομών θέασης, τοποθέτηση νέων 

ενημερωτικών πινακίδων από πυρολάβα, αλλά και έκδο-

ση φυλλαδίων, καθώς και αρχαιολογικού οδηγού.

Πήλινο	αγαλμάτιο	Σειρήνας	από	το	ιερό
της	Μεγάλης	Θεάς.	6ος	αι.	π.Χ.

Αρ.	Ευρετηρίου	Αρχαιολογικού	Μουσείο	Λήμνου	ΜΛ	1057a.
Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου
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Εξωτερικοί συνεργάτες
Χρήστος Γιαννάς

Δήμητρα Ζώη
Αφροδίτη Μεϊμάρη

Κωνσταντίνος Σαραντίδης
Αρχαιολόγοι

Ταξιάρχης Καμάρας
Αρχιτέκτων	Μηχανικός

Αικατερίνη Μητροπούλου
Αγρονόμος	Τοπογράφος	Μηχανικός

JOY Aerials
Αερολήψεις

Εργατοτεχνικό προσωπικό
Ιωάννης Κάππας, Ευστράτιος Μπεζάς,

Τριαντάφυλλος Μπούμπουρας, Σπύρος Οικονόμου,
Νεκτάριος Σαίτης, Φώτης Στενός

Φυλακτικό προσωπικό
Φώτης Μπεζάς

Φύλακας	Αρχαιοτήτων

Συντονισμός Έργου
Δρ Παύλος Τριανταφυλλίδης
Προϊστάμενος	ΕΦΑ	Λέσβου

Ομάδα επιβλεπόντων
Δρ Παύλος Τριανταφυλλίδης

Μαρία Παππά
Μάλαμα Μαρή
Αρχαιολόγοι

Αγγελική Γεωργαντά
Διοικητικός

Φώτης Μπεζάς
Φύλακας	Αρχαιοτήτων

Ομάδα διοικητικής υποστήριξης
Αγγελική Γεωργαντά
Σταύρος Τενεκετζής

Διοικητικοί

Ομάδα εργασίας πεδίου
Παύλος Τριανταφυλλίδης

Μάλαμα Μαρή
Δήμητρα Ζώη
Αρχαιολόγοι

Βασιλική Μουζά
Αρχιτέκτων	Μηχανικός

Κυριακή Αμαραντίδου
Πολιτικός	Μηχανικός

Ελένη Αναστασέλλη
Αθηνά Κωστελίδου
Γιώργος Ξυπολυτάς

Συντηρητές	Αρχαιοτήτων

Τρισδιάστατη	αναπαράσταση	του	εκσυγχρονισμένου	φυλακίου
και	των	αποθηκών	στην	Παλαιόπολη	Ηφαιστίας	ν.	Λήμνου



Πήλινο	ειδώλιο	Κυβέλης.	Από	τον	αποθέτη	της	συνοικίας	των	ιερών.
Ελληνιστική	περίοδος.

Αρ.	Ευρετηρίου	Αρχαιολογικού	Μουσείου	Λήμνου	42437.
Αρχείο	Εφορείας	Αρχαιοτήτων	Λέσβου

Ιστοσελίδες δημοσιότητας του έργου:

https://elkystikoiproorismoi.eu
https://www.efales.gr/anadeixi-politistikis-klironomias-os-meso-topikis-anaptyxis-elkystikoi-proorismoi-interreg-v-ellada

https://greece-cyprus.eu/έργα/ελκυστικοι-προορισμοι-ανάδειξη-πολι/
http://www.mcw.gov.cy/mcw/DA/DA.nsf/All/09932938CBA6C359C225827C003EC667?OpenDocument


