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Ανασκαυές της Ασστραλιανής Αρταιολογικής Αποστολής στη Νέα Πάυο, 2011 
 
 
Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλψλεη ηε ιήμε ηεο 
δέθαηεο ηέηαξηεο αλαζθαθηθήο πεξηφδνπ (1 - 28 Οθησβξίνπ 2011) ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Διιεληζηηθνχ-Ρσκατθνχ ζεάηξνπ ηεο Νέαο Πάθνπ. Οη αλαζθαθέο δηεμάγνληαη απφ ην 
Παλεπηζηήκην ηνπ χδλευ ππφ ηε δηεχζπλζε ησλ: Γξ. Craig Barker, Γξ. Smadar Gabrieli 
θαη Emeritus Καζ. Richard Green θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Nicholson Museum θαη 
ην Απζηξαιηαλφ Αξραηνινγηθφ Ιλζηηηνχην Αζελψλ. 
 

 
Σνκή 11Β πίζσ απφ ηε ζθελή ηνπ ζεάηξνπ 

 
 
Σν 2011 ζπκκεηείρε ζηηο αλαζθαθέο νκάδα 20 Απζηξαιψλ αξραηνιφγσλ θαη θνηηεηψλ νη 
νπνίνη ζπλέρηζαλ ηηο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ ηεο Νέαο Πάθνπ, ε 
νπνία ππήξμε πξσηεχνπζα ηεο Κχπξνπ θαηά ηελ Διιεληζηηθή θαη ηε Ρσκατθή πεξίνδν 
θαη πνπ ζήκεξα απνηειεί Μλεκείν Παγθφζκηαο Κιεξνλνκηάο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ηειεπηαίσλ δεθαέμη εηψλ ε Απζηξαιηαλή Απνζηνιή έρεη απνθαιχςεη ηα θαηάινηπα 
αξραίνπ ζεάηξνπ, πνπ απνηεινχζε ζεκαληηθφ θέληξν πνιηηηζκνχ γηα ηελ πφιε θαη ηελ 
επαξρία ηεο. Σν ζέαηξν ήηαλ ζε ρξήζε γηα πάλσ απφ έμη αηψλεο αθνχ θηίζηεθε κε ηελ 
ίδξπζε ηεο Νέαο Πάθνπ (πεξ. 300 π.Υ.) θαη θαηαζηξάθεθε  κε ηνπο ζεηζκνχο ηνπ 
ηέινπο ηνπ 4νπ αη. κ.Υ. ην ρψξν έρνπλ εληνπηζηεί ηνπιάρηζηνλ πέληε αξρηηεθηνληθέο 
θάζεηο πνπ αληαλαθινχλ ηα δηάθνξα ξεχκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο Διιεληζηηθέο θαη 
Ρσκατθέο παξαζηαηηθέο ηέρλεο. Με ην ηέινο ηεο ρξήζεο ηνπ ζεάηξνπ, ην νηθνδνκηθφ ηνπ 
πιηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε αιινχ θαη έηζη ζήκεξα ζψδνληαη κφλν απνζπαζκαηηθά ηα ίρλε 
ηνπ θηηξίνπ. 
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Φέηνο δηαλνίρζεθαλ δχν αλαζθαθηθέο ηνκέο: ε πξψηε βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ 
λπκθαίνπ, ζηα λφηηα ηνπ ζεάηξνπ. Σν λπκθαίν απνηέιεζε ην επίθεληξν ησλ εξεπλψλ γηα 
ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Νπκθαίν νλνκάδεηαη ην ζηεγαζκέλν ζηληξηβάλη, ζηνηρείν 
ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, ην νπνίν παξείρε λεξφ θαη δξνζηά ζηνλ 
πιεζπζκφ ηεο πφιεο. Σν λπκθαίν ηεο Πάθνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ 
βνξεηφηεξνπ Ρσκατθνχ δξφκνπ πνπ έρεη θαηεχζπλζε Αλαηνιή-Γχζε.  Σν λπκθαίν, πνπ 
ήηαλ πέξαλ ησλ 20 κ. ζε κήθνο θαη 5 κ. ζε πιάηνο, πηζαλφλ λα θηίζηεθε ηνλ 1ν αηψλα 
κ.Υ. θαη ε ζέζε ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αθνχ βξηζθφηαλ θνληά ζηε 
βνξεηναλαηνιηθή αξραία πχιε θαη ζηηο θχξηεο εηζφδνπο ηνπ ζεάηξνπ. Έβιεπε ζην δξφκν 
θαη είρε δηαθνξεηηθή επζπγξάκκηζε απφ απηήλ ηνπ ζεάηξνπ. Ήηαλ θηηζκέλν κε κεγάιεο 
ιαμεπκέλεο ιίζνπο θαη δηέζεηε θφγρε ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαλ γιππηά. ην λπκθαίν 
απνθαιχθζεθε θαη ςεθηδσηφ δάπεδν (κε απιή δηαθφζκεζε πνπ πεξηιακβάλεη 
αζηεξνεηδή κνηίβα) θαη έλαο ηνίρνο επελδπκέλνο κε πδξαπιηθφ θνλίακα. Σν λεξφ 
δηνρεηεπφηαλ ζε θαλάιη ην νπνίν πεξλνχζε θάησ απφ ην Ρσκατθφ δξφκν. Με ην ζεηζκφ 
ησλ ηειψλ ηνπ 4νπ αη. κ.Υ. ην ζχζηεκα παξνρήο λεξνχ έπαπζε λα ιεηηνπξγεί θαη έηζη ην 
λπκθαίν κεηαηξάπεθε ζε ζεκείν απφξξηςεο αξρηηεθηνληθψλ κειψλ ηα νπνία 
πξνέξρνληαλ απφ θνληηλά θηίξηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην αξραίν ζέαηξν, ην λπκθαίν 
ην ίδην θαη πηζαλφλ θαη άιια θηίξηα ζηε γχξσ πεξηνρή. ην ρψξν ηνπ λπκθαίνπ έρνπλ 
βξεζεί απνξξηκκέλα καξκάξηλα θνξηλζηαθά θηνλφθξαλα, ηκήκαηα θνιφλσλ θαη 
επηζηπιίσλ. Η θεξακηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απφξξηςε ησλ πην πάλσ αξρηηεθηνληθψλ 
κειψλ ρξνλνινγείηαη απφ ηνλ 5ν - 7ν αη. κ.Υ. θαη επηβεβαηψλεη ηε ρξήζε απηή ηνπ 
λπκθαίνπ σο ρψξνο απφξξηςεο νηθνδνκηθνχ πιηθνχ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ιηζνξπρίαο 
ηνπ ζεάηξνπ.  
 

 
Σν λπκθαίν ηεο Πάθνπ 
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Η δεχηεξε ηνκή δηαλνίρζεθε ζηα δπηηθά ηνπ λπκθαίνπ θαη λφηηα ηνπ ζεάηξνπ θαη 
πξφθεηηαη γηα επέθηαζε ηνκήο πνπ είρε αλνηρζεί ην 2010. Δδψ απνθαιχθζεθαλ 
κεζαησληθνί ηνίρνη πνπ αλήθνπλ ζε θηίξηα ηεο πεξηφδνπ ησλ ηαπξνθνξηψλ ηα νπνία 
αλεγέξζεθαλ πάλσ απφ ηα θαηάινηπα ηνπ ζεάηξνπ. Κάησ απφ ηνπο ηνίρνπο απηνχο 
βξέζεθαλ δηάθνξεο ηνκέο αλνηγκέλεο ζην θπζηθφ βξάρν νη νπνίεο καο δίλνπλ ζηνηρεία 
γηα ηα έξγα ηνπηνηέρλεζεο ηνπ ρψξνπ πνπ απιψλεηαη κεηαμχ ηνπ πίζσ κέξνπο ηεο 
ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ Ρσκατθνχ δξφκνπ. Έλαο ηνίρνο πνπ αλαζθάθεθε θαηά 
κήθνο ηνπ δξφκνπ θαλεξψλεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ Ρσκαίσλ πνιενδφκσλ λα 
δηακνξθψζνπλ έλα δνκεκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ ζε άδεηνπο ρψξνπο πνπ ππήξραλ 
κεηαμχ ησλ κεγάισλ δεκφζησλ θηηξίσλ.   
 
Οη θεηηλέο έξεπλεο φκσο, επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηε κειέηε φινπ ηνπ πιηθνχ πνπ έρεη 
αλαζθαθεί κέρξη ζηηγκήο. Η ηειηθή αθαδεκατθή δεκνζίεπζε ηνπ ρψξνπ αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί ζε δχν πεξίπνπ ρξφληα. 
 
Σν ζέαηξν, ην λπκθαίν θαη ν δξφκνο καο παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αζηηθή δφκεζε ζηελ αξραία απηή πξσηεχνπζα ηεο Κχπξνπ ελψ ηαπηφρξνλα ε 
αξραηνινγηθή απηή ζέζε αλακέλεηαη φηη ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ ηνπξηζηηθφ αμηνζέαην 
ζην κέιινλ. Η Απζηξαιηαλή νκάδα ειπίδεη φηη ζα έρεη ηελ επθαηξία λα δηεξεπλήζεη ηελ 
πνξεία ηνπ Ρσκατθνχ δξφκνπ ζην ζχλνιφ ηεο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. 

 


