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Η Ηφαιστία, η μία από τις δύο πόλεις της αμιχθα-

λόεσσας Λήμνου, εκτείνεται στο ΒΑ τμήμα της 

Λήμνου. Η αρχαία πόλη καταλαμβάνει τη χερσό-

νησο της Παλαιόπολης, στην οποία σώζονται ορατά τμή-

ματα της οχύρωσης, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, ιερά, 

λουτρά και εργαστήρια, που χρονολογούνται κατά τους 

προϊστορικούς και ιστορικούς χρόνους.

Η αχανής έκταση του αρχαιολογικού χώρου και η έλ-

λειψη ενός οργανωμένου σχεδίου διαχείρισής του, επέ-

βαλε στο πλαίσιο του έργου «Ελκυστικοί Προορισμοί: Ανά-

δειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Μέσο Τοπικής Ανά-

πτυξης», τον σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση ενός 

πιλοτικού προγράμματος που εκπορεύεται από τις θεω-

ρητικές, κοινές αρχές μεθοδολογίας που εφαρμόστηκαν 

μεταξύ των εταίρων του έργου, δηλαδή του Τμήματος 

Αρχαιοτήτων Κύπρου (Επικεφαλής Εταίρος), της Αναπτυ-

ξιακής Εταιρείας Λευκωσίας (Εταίρος 1) και της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λέσβου (Εταίρος 2). Σκοπός του προγράμ-

ματος με την υλοποίησή του, είναι η αξιοποίηση του αρ-

χαιολογικού αποθέματος της Ηφαιστίας και η προώθησή 

του στο τουριστικό κοινό, καθιστώντας τον αρχαιολογικό 

χώρο ελκυστικό προορισμό.
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Για την πληρέστερη κατανόηση του αρχαιολογικού το-

πίου και των σπουδαίων μνημείων της Ηφαιστίας, καθώς 

έως σήμερα υφίσταται επισκέψιμο μόνο ένα μνημείο της, 

το αρχαίο θέατρο, σε συνδυασμό με την έλλειψη υποδο-

μών και την ελλιπή πληροφόρηση, κρίθηκε αναγκαία και 

επιτακτική η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υφι-

στάμενων, υποδομών της.

Η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος περιελάμ-

βανε τον εκσυγχρονισμό του φυλακίου και των αποθηκών, 

τη διαμόρφωση χώρου για ψηφιακά και εκπαιδευτικά προ-

γράμματα ενημέρωσης κοινού, τη συντήρηση, ανάδειξη 

και περίφραξη των σημαντικότερων χώρων, τη διεύρυνση 

των επισκέψιμων αρχαιολογικών μνημείων, τον εκσυγχρο-

νισμό της προσβασιμότητάς τους με την προμήθεια ηλε-

κτρικού αμαξιδίου ΑμεΑ και την ανάδειξή τους με χρήση 

εποπτικού υλικού, πινακίδων σήμανσης και ενημέρωσης, 

ψηφιακής και ηχητικής ξενάγησης στα ελληνικά, αγγλικά 

και ιταλικά. Οι εν λόγω ψηφιακές εφαρμογές απευθύνο-

νται στο ευρύ κοινό, αλλά και σε ειδικές ομάδες κοινού, 

όπως άτομα ΑμεΑ.

Κτίριο	αποθηκών	και	φυλακίου,	μετά	τον	εκσυγχρονισμό	του	(2021)
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Στο πλαίσιο του έργου που υλοποιήθηκε από το 2018 έως 

και το 2021, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

• Αποψιλώσεις, εντατικοί καθαρισμοί, εργασίες 

αποχωμάτωσης και διερεύνησης υλικού αποχωμά-

τωσης, διαλογή, πλύσιμο, τακτοποίηση και συντή-

ρηση αρχαιολογικών κινητών ευρημάτων (κερα-

μική και ειδικά ευρήματα), καθώς και συντηρήσεις 

αρχαίων οικοδομικών καταλοίπων με σκοπό την 

ανάδειξή τους.

• Επανασχεδιασμός περίφραξης σε επιλεγμένα 

σημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ηφαιστίας, 

όπως του αρχαίου θεάτρου και της συνοικίας των 

ιερών.

• Γεωτεχνικός έλεγχος στην περιοχή έδρασης των 

αποθηκών του αρχαιολογικού χώρου με σκοπό την 

επισκευή και επέκτασή τους.

• Επισκευή και επέκταση υφιστάμενων αποθηκών 

με τη δημιουργία νέου χώρου αποθήκευσης.

• Εξοπλισμός του νέου κτιρίου αποθηκών με σύγ-

χρονα αποθηκευτικά συστήματα.

• Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου κτιριακών 

υποδομών για την ασφαλή απομάκρυνση των ομ-

βρίων υδάτων.

• Δημιουργία τοπογραφικού δικτύου για την υπο-

στήριξη των εργασιών που περιλαμβάνονται στην 

υλοποίηση του έργου.

• Συμβολή του εργατοτεχνικού προσωπικού στην 

κατασκευή του νέου κτιρίου αποθήκευσης του αρ-

χαιολογικού υλικού.

Εκσυγχρονισμός	εσωτερικού	χώρου	φυλακίου	-	αποθηκών	(2021)
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• Έκδοση έντυπων ενημερωτικών φυλλαδίων 

(πριν και στο τέλος του πιλοτικού προγράμματος) 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, φυλλαδίων 

Braille στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αρχαι-

ολογικού οδηγού καθώς και εκπαιδευτικού δια-

δραστικού προγράμματος, αλλά και νέων ενημε-

ρωτικών πινακίδων από ηφαιστιακή πυρολάβα σε 

επιλεγμένες στάσεις στον αρχαιολογικό χώρο.

• Ηχητική ξενάγηση στα ελληνικά, αγγλικά και ιτα-

λικά με χρήση κινητών τηλεφώνων και εφαρμογή 

Beacons σε επιλεγμένες στάσεις στον αρχαιολο-

γικό χώρο.

Εκπαιδευτικό	διαδραστικό	πρόγραμμα	«Πλάθοντας	την	Κυβέλη»



10 11

Εκσυγχρονισμός φυλακίου και αποθηκών
στον όρμο της Παλαιόπολης

Το κύριο βάρος του πιλοτικού προγράμματος ήταν ο εκ-

συγχρονισμός των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και 

η προσθήκη αποθήκης περιμετρικά αυτών στον όρμο της 

Παλαιόπολης, προκειμένου να εξωραϊσθεί ο ευρύτερος 

αρχαιολογικός χώρος.

Το νέο ισόγειο κτίριο, εμβαδού 216,85 τ.μ., χωροθε-

τείται σ΄ επαφή με το λίθινο υφιστάμενο κτίριο. Φέρει 

μονόκλινη ξύλινη στέγη με στηθαίο. Στο σημείο επαφής 

του με το υφιστάμενο κτίριο και εξαιτίας της ελεύθερης 

απορροής των όμβριων υδάτων της υφιστάμενης δίκλι-

νης στέγης, δημιουργείται στο επίπεδο της οροφής και 

ανάμεσα στα δύο κτίρια περιμετρικός συλλεκτήριος απο-

στραγγιστικός αγωγός. Το εσωτερικό του νέου κτιρίου 

φωτίζεται φυσικά από σειρά μακρόστενων ανοιγμάτων σε 

όλο το μήκος των εξωτερικών του όψεων (ΒΔ, ΒΑ και ΝΑ), 

καθώς και από σειρά φεγγιτών στο σημείο γειτνίασής του 

με το υφιστάμενο κτίριο.

Προμήθεια αμαξιδίου για ΑμεΑ (2018)

Κατασκευή	λίθινης	και	μεταλλικής	περίφραξης
στο	αρχαίο	θέατρο	Ηφαιστίας	(2019)
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Πανοραμική	αεροφωτογραφία	αρχαίου	θεάτρου	(δεξιά)
και	συνοικία	των	ιερών	(αριστερά)	μετά	τη	συντήρησή	τους	(2020)
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Στην αυλή των εγκαταστάσεων τοποθετήθηκε με-

ταλλικό στέγαστρο για την υπαίθρια απόθεση μεγάλων 

ευρημάτων και αρχιτεκτονικών μελών. Φέρει μεταλλικά 

υποστυλώματα και μεταλλικό πάνελ.

Για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων κατασκευ-

άστηκε σύστημα υπόγειων αγωγών και φρεατίων στην 

αυλή, καθώς και κανάλι απορροής σ’επαφή με τον λίθινο 

τοίχο της αυλής. Η αδήριτη ανάγκη παροχής ύδρευσης 

καλύπτεται προσωρινά από γεώτρηση πλησίον του αρ-

χαίου θεάτρου της Ηφαιστίας, ενώ η μεταφορά του γί-

νεται μέσω αγωγών PVC, θαμμένων εντός εδάφους, κα-

τάλληλων για πόσιμο νερό. Για τη διαχείριση των αστικών 

λυμάτων και των λυμάτων παραγωγικής διαδικασίας από 

τα εργαστήρια καθαρισμού και συντήρησης κινητών ευρη-

μάτων, κατασκευάσθηκε δίκτυο με σηπτική δεξαμενή και 

φρεάτια. Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης γίνεται με 

τριφασική παροχή από το δίκτυο της ΔΕΗ, από την οποία 

καλύπτονται οι ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, καθώς και 

η παραγωγή ζεστού νερού.

Το κτίριο εξοπλίσθηκε με κινητές αρχειοθήκες για την 

αποθήκευση των πάμπολλων κινητών ευρημάτων από τις 

ανασκαφές στην Ηφαιστία, οι οποίες με κατάλληλους μη-

χανισμούς ολισθαίνουν πάνω σε ράγες επί του δαπέδου 

ώστε να είναι σε όλη την έκτασή τους προσπελάσιμες.

Συντηρήσεις οικοδομικών λειψάνων

Η κακή κατάσταση διατήρησης του σωζόμενου και αποκα-

ταστημένου αρχαίου θεάτρου επέβαλε εκ νέου τη συντή-

ρησή του, ειδικά στις περιοχές των εδωλίων, προκειμένου 

ο χώρος να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια για πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις. Συντηρήσεις οικοδομικών λειψάνων με 

τη βοήθεια συντηρητών και του εργατοτεχνικού προσωπι-

κού πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εξέλιξης του έργου 

στη συνοικία των ιερών, με μηχανικούς καθαρισμούς και 

κατά τόπους εφαρμογή κονιαμάτων στους αρμούς αρ-

χαίων τοίχων, με σκοπό την ανάδειξή τους.
Συντήρηση	οικοδομικών	λειψάνων
και	κατασκευή	τοιχίου	προστασίας
στη	συνοικία	των	ιερών	(2020)
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Ειδικές εργασίες στερέωσης και συντήρησης έγιναν 

στα σωζόμενα τμήματα των επιχρισμάτων κονιάματος 

στον χώρο του Μητρώου (Χώρος Α) της συνοικίας των 

ιερών, κυρίως στον βόρειο τοίχο, στους τοίχους της δυ-

τικής πλευράς καθώς και στο δυτικό τμήμα του νοτίου 

τοίχου του Μητρώου. Για την προστασία των σωζόμενων 

τμημάτων από τα όμβρια ύδατα, αλλά και την αποφυγή 

ανάπτυξης ριζικών συστημάτων, πραγματοποιήθηκε η 

στερέωση και η αρμολόγηση της επίστεψης των τοίχων 

στην βορειοδυτική και νοτιοδυτική γωνία του Χώρου Α με 

κονίαμα υδραυλικής ασβέστου. Ακολούθως, πραγματο-

ποιήθηκε στερέωση των σαθρών τμημάτων των επιχρι-

σμάτων με εμποτισμό διαλύματος ακρυλικής διασποράς 

σε νερό (χρήση hydrogrund). Σε τμήματα που κρίθηκε 

αναγκαία η στερέωση του επιχρίσματος με την λιθοδομή, 

πραγματοποιήθηκαν ενέματα αιωρήματος υδραυλικής 

ασβέστου (χρήση chaux blanche NHL 3,5). Παράλληλα, 

υλοποιήθηκε περιμετρικό στεφάνωμα με κονίαμα υδραυ-

λικής ασβέστου στα όρια των τμημάτων του επιχρίσμα-

τος με την λιθοδομή, καθώς και στα όρια του σωζόμενου 

λεπτόκοκκου στρώματος με το υποκείμενο χονδρόκοκκο 

στρώμα.

Το	εκσυγχρονισμένο	κτίριο	φυλακίου	-	αποθηκών
στον	όρμο	Παλαιόπολις	Ηφαιστίας	(2021)
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Για την προστασία των επιχρισμάτων από τους περι-

βαλλοντικούς παράγοντες και έως να πραγματοποιηθούν 

οι εργασίες συντήρησης, ανάδειξης και μόνιμης προστα-

σίας, κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της προληπτικής 

συντήρησης προστατευτικά τοιχία από λίθους, χωρίς τη 

χρήση συνδετικού μέσου. Τα προστατευτικά τοιχία κατα-

σκευάστηκαν μπροστά από τα σωζόμενα τμήματα του επι-

χρίσματος στο αντίστοιχο ύψος και σε απόσταση περίπου 

δέκα εκατοστών από αυτά. Ο κενός χώρος μεταξύ του 

επιχρίσματος, το οποίο είχε καλυφθεί με προστατευτικό 

γεωύφασμα και του τοιχίου, πληρώθηκε με κοσκινισμένη 

ποταμίσια άμμο. Οι τοίχοι με τα τμήματα των επιχρισμά-

των και τα προστατευτικά τοιχία καλύφθηκαν με πλάκες 

κονιάματος για την προστασία τους από τα όμβρια ύδατα.

Εργασίες αντιστήριξης με ξύλινη κατασκευή πραγμα-

τοποιήθηκαν σε ετοιμόρροπα τμήματα της νότιας πλευ-

ράς κτιρίου που βρίσκεται δυτικά του Μητρώου. Για την 

προστασία από τα όμβρια ύδατα του αποθέτη και της 

κεντρικής οδού της συνοικίας των ιερών πραγματοποιή-

θηκαν καταχώσεις, για τις οποίες προηγήθηκε επίστρωση 

προστατευτικού γεωυφάσματος.

Ερμάρια	αποθήκευσης	κινητών	ευρημάτων	(2021)
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Εσωτερικός	αίθριος	χώρος
εκσυγχρονισμένου	κτιρίου	φυλακίου	-	αποθηκών	(2021)
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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, Eυάγγελος Καβούδης,
Αθηνά Κωστελίδου, Γιώργος Ξυπολυτάς

Συντηρητές	Αρχαιοτήτων

Εξωτερικοί συνεργάτες
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



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


