
Αρχαίο Θέατρο

Ηφαιστίας
Το θέατρό μας



Οι ανασκαφές
Οι πρώτες ανασκαφές στην 
Ηφαιστία έγιναν από τον Ιταλό 
αρχαιολόγο Αλεσσάντρο Ντέλλα 
Σέτα (Alessandro Della Seta), 
επικεφαλής της Ιταλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής, από το 1926 
ως το 1936. Έτσι ανακαλύφθηκε η 
μεγαλύτερη και αρχαιότερη -κατά 
τους ιστορικούς χρόνους- πόλη 
της Λήμνου (1000 π.Χ.-1200 μ.Χ.)
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✣ Το αρχαίο θέατρο της Ηφαιστείας κατασκευάστηκε 
στα τέλη του 5ου αιώνα π.χ. από λίθινο πέτρωμα. 
Το θέατρό μας κατατάσσεται μεταξύ των 
αρχαιότερων της ελληνικής ιστορίας. Στις αρχές 
της εξέλιξης του περιείχε την ορχήστρα και το 
κατώτερο τμήμα του κοίλου με δέκα σειρές 
εδωλίων. Έπειτα, παρατηρήθηκε αναβάθμιση του 
κοίλου ( έγινε ψηλότερο και μεγαλύτερο).
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Αργότερα, στην πλαγιά του λόφου χτίστηκε το επιθέατρο, οι 
επίσημοι και οι πολίτες κάθονταν στις πρώτες σειρές των εδωλίων 
του θεάτρου. Για τις σειρές αυτές χρησιμοποιήθηκαν μεγάλες 
ορθογώνιες πλάκες από πωρόλιθο των λατομείων της Ηφαιστίας. 
Αντίθετα, τα έδρανα του επιθεάτρου, όπου κάθονταν οι γυναίκες και 
οι δούλοι, ήταν κτισμένα από φτηνότερα υλικά, μικρές και μεγάλες 
πλάκες από σχιστόλιθο και ασβεστόλιθο της περιοχής. 
Το σημαντικότερο μνημείο που έχει έρθει στο φως με τις ανασκαφές 
μέχρι σήμερα είναι το θέατρο. Κτισμένο στη βορειοανατολική 
πλευρά της χερσονήσου της Παλαιόπολης.
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Οι ανασκαφές έφεραν στο φως ιερό αφιερωμένο στη Μεγάλη Θεά Λήμνο, 
νεκροπόλεις, λουτρά, ένα μεγάλο οικοδόμημα – ανάκτορο, το οποίο μάλλον 
ήταν ο λαβύρινθος της Λήμνου που αναφέρει ο Πλίνιος, πηγάδια και θέατρο 
της ελληνιστικής περιόδου. Επίσης, έχουν βρεθεί πολλές κατοικίες, ένα ιερό 
και μια μεγάλη καμμένη νεκρόπολη, που ανήκαν σε ελληνικό πληθυσμό, ο 
οποίος κατοίκησε στο νησί από τον 8ο μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. Το ιερό μοιάζει 
να καταστράφηκε στα τελευταία χρόνια του 6ου αιώνα.
Βρέθηκαν πολλά όπλα, χρυσά αντικείμενα, πύλινα ειδώλια και αγγεία τοπικής 
τεχνοτροπίας. Σ’ αυτά τα αγγεία η γεωμετρική απεικόνιση, συνοδεύεται από 
καμπύλες μορφές, παράδοση κρητο-μυκηναϊκή που διατηρείται στο νησί 
μέχρι σχετικά αργά, δημιουργώντας μια τέχνη γεμάτη ζωντάνια και κίνηση. 
Μερικά θραύσματα αγγείων φέρουν την ίδια γραφή με αυτή της Στήλης των 
Καμινίων, που αποδίδεται στους Πελασγούς.
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Η αρχαία πόλη καταλάμβανε ολόκληρη τη χερσόνησο της Παλαιόπολης, 
στον κόλπο του Πουριά. Ήταν σημαντικό λιμάνι, κτισμένη από 
τους Πελασγούς πάνω σε μία χερσόνησο που βρέχεται γύρω-γύρω από 
θάλασσα σχηματίζοντας δύο φυσικά λιμάνια, που χρησιμοποιούνταν 
ανάλογα με τον καιρό.

Μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Αθηναίους ο πληθυσμός της 
ελαττώθηκε, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο. Πραγματικά, υπάρχουν 
πολυάριθμοι τάφοι με αττικά αγγεία και ο πιο παλιός υπολογίζεται στο 
πρώτο μισό του 5ου αιώνα. Υπάρχουν και άλλοι μεταγενέστεροι τάφοι 
που φθάνουν μέχρι τη ρωμαϊκή εποχή. Ανάμεσα στα ελληνικά κτίσματα 
σημειώνουμε το θέατρο, κατασκευασμένο αρχικά, πιθανώς στην 
ελληνιστική περίοδο και τροποποιημένο στη ρωμαϊκή.
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✣ Άλλα κτίσματα που βρέθηκαν, όπως εκκλησίες και κατοικίες, 
μαρτυρούν για τη σπουδαιότητα αυτής της πόλης στη βυζαντινή 
περίοδο. Από τον 4ο αιώνα μ.Χ. αποτελεί έδρα επισκόπου. Ο επίσκοπος 
Ηφαιστίας Λήμνου Στρατήγιος πήρε μέρος στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο 
της Νικαίας.

✣
Στην παρακμή και στην πλήρη εγκατάλειψη της Ηφαιστίας συνετέλεσαν 
δύο λόγοι: η φυσική καταστροφή του λιμανιού, λόγω των Πρώτον, 
διαδοχικών προσχώσεων από τα νερά της βροχής και δεύτερον η 
επικράτηση του χριστιανισμού γύρω στο 2ο με 3ο αιώνα. Οι χριστιανοί 
μη μπορώντας να ακολουθήσουν με άνεση τη θρησκεία τους, 
αναζήτησαν νέα έδρα στον Κότζινο, η ακμή του οποίου επέσπευσε την 
ερήμωση της Ηφαιστίας.
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Το θέατρο Σήμερα
Το θέατρο της Ηφαιστίας είναι χτισμένο στο 

στενότερο σημείο της χερσονήσου και η 
εικόνα που αντικρίζει σήμερα ο επισκέπτης 
είναι της ελληνιστικής εποχής. Θέατρο στο 

ίδιο σημείο υπήρχε πάντως τουλάχιστον από 
τον 6ο αιώνα, με ξύλινες κερκίδες, πριν 

κατασκευαστούν οι πέτρινες, στο τέλος του 
5ου ή τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Σήμερα το 

αρχαίο θέατρο της Ηφαιστίας έχει 
αναστηλωθεί και από το 2010 φιλοξενεί 

θεατρικά φεστιβάλ, συναυλίες και 
παραστάσεις.
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Παραστάσεις που έλαβαν χώρα στο θέατρο:
✣ Παραστάσεις-Συναυλίες 
✣ 2010
• «Οιδίπους Τύραννος" του Σοφοκλή, σκηνοθεσία: Σπύρος Ευαγγελάτος, 

ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Καρυοφιλία Καραμπέττυ.
• 2011
• "Μικρά Διονύσια", του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σκηνοθεσία: 

Γιάννης Ρήγας - Γρηγόρης Καραντινάκης, σύνθεση κειμένων: Κ.Χ. Μύρης.
• 2012
• «Ιππής" του Αριστοφάνη, σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής, 

ηθοποιοί: Πέτρος Φιλιππίδης, Γιάννης Ζουγανέλλης.
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• 2013
• "Γιοι και Κόρες", κείμενο-σκηνοθεσία: Γ. Καλαβριανό 
• “ Μήδεια” του Ευριπίδη, σκηνοθεσία: Φ. Κανακάρης.
• Συναυλία Αλκίνοου Ιωαννίδη με μικρό μουσικό σύνολο.

• 2014
• Συναυλία Βασίλη Λέκκα και Νανάς Μπινοπούλου.
• "Φιλτάτη Φιλόξενος Λήμνος", σκηνοθεσία: Ευριπίδης Λασκαρίδης, Ομάδα Θεάτρου ΩΣΜΩΣΙΣ.
• "Η γυναίκα της Ζάκυθος" του Δ. Σολωμού, σκηνοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης, ηθοποιός: Όλια 

Λαζαρίδου.
• "Goλfω Director’s Cut" του Σπύρου Περεσιάδη, σκηνοθεσία: Σίμος Κακάλας, Εταιρεία Θεάτρου 

Χώρος.

• 2015
• "Women in War", Σύγχρονη Όπερα, Lemnos Gallipoli Project (ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά). Μουσική 

Τάσος Ιωαννίδης, λιμπρέτο Deborah Parsons, σκηνοθεσία Αλκίνοος Τσιλιμίδος, πρωταγωνιστές: 
Caitlin Spears, Berna Anil, Ειρήνη Τζανετουλάκου.

2019΄
¨΄Εκτωρ, ο αγαπημένος των θεών» της γνωστής Λημνιάς συγγραφέως Μαρίας Λαμπαδαρίδου-Πόθου. 

από τη θεατρική ομάδα του Μ.Ε.Α.Σ. ΛΗΜΝΟΣ.
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Αυτή ήταν μια εργασία της Γ’ Γυμνασίου Μούδρου “Αργύριος 
Μοσχίδης”,
Με εκτίμηση,
από τους μαθητές,
Γιώργο Στενό, Άγγελο Φέλλια, Φώτη Τσαλίκη. 


