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Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, Σκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλψλεη ηε ιήμε
ηεο δέθαηεο ηξίηεο αλαζθαθηθήο πεξηφδνπ (6 Οθησβξίνπ – 17 Ννεκβξίνπ 2011) ζηελ
πεξηνρή ηνπ Ειιεληζηηθνχ-Ρσκατθνχ ζεάηξνπ ηεο Νέαο Πάθνπ, ππφ ηε δηεχζπλζε
ησλ: Emeritus Καζ. Richard Green, Δξ. Craig Barker θαη Δξ. Smadar Gabrieli,
Παλεπηζηήκην ηνπ χδλευ.

Οη αλαζθαθηθέο έξεπλεο ηνπ 2010 επηθεληξψζεθαλ ζηα φξηα ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ
θαη ζηα λφηηά ηνπ – νχησο ψζηε λα εμαθξηβσζεί ε ζρέζε ησλ θηηξίσλ κε ηελ
επξχηεξε ππνδνκή ηεο αξραίαο πφιεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηελ πεξηνρή λφηηα ηνπ
ζεάηξνπ δηεμήρζε έξεπλα κε γεσξαληάξ (Ground Penetrating Survey). Η έξεπλα απηή
αλέδεημε αξηζκφ ζεκαληηθψλ θηηζκάησλ παξφιν πνπ νη θαηαζηξνθέο πνπ
πξνθάιεζαλ θαηά ηελ αξραηφηεηα νη ζεηζκνί ζηελ πεξηνρή, θαηέζηεζε δχζθνιν ην
εγρείξεκα λα δηαγξαθνχλ κε αθξίβεηα ηα φξηα ηεο αξραίαο πφιεο.
Οη αλαζθαθέο επίζεο ζπλερίζηεθαλ ζηα λνηηναλαηνιηθά ηνπ ζεάηξνπ, φπνπ ηα
ηειεπηαία ρξφληα αλαζθάπηεηαη έλα καθξφζηελν θηίξην. Σν θηίζκα απηφ είλαη κήθνπο
πέξαλ ησλ είθνζη κέηξσλ θαη πιάηνπο πέληε κέηξσλ θαη είλαη θηηζκέλν κε κεγάινπο
πειεθεκέλνπο ιίζνπο. ην θηίξην, ην νπνίν έρεη πδαηνζηεγήο εζσηεξηθνχο ρψξνπο,
βξέζεθε επίζεο θαη ςεθηδσηφ δάπεδν δηαθνζκεκέλν κε απιά κνηίβα. Σν θηίζκα
ζρεδφλ ζίγνπξα πξφθεηηαη γηα λπκθαίν – Ρσκατθφ θηίζκα κε ζηληξηβάλη πνπ
πξνζέδηδε κηα ηάμε ζηελ αξρηηεθηνληθή φςε ηεο πεξηνρήο ηνπ ζεάηξνπ θαη πνπ
ηξνθνδνηνχζε ηελ πφιε κε θαζαξφ λεξφ. Σν θηίξην απηφ βξίζθεηαη θνληά ζηελ
πηζαλή ζέζε ηεο αξραίαο βφξεηαο-αλαηνιηθήο πχιεο ηεο πφιεο. Με ηελ θαηάξξεπζε
ηνπ ζπζηήκαηνο πδξνδφηεζεο, απνηέιεζκα ηνπ ζεηζκνχ ησλ ηειψλ ηνπ 4νπ αη. κ.Υ.,
ν ρψξνο ηνπ λπκθαίνπ θαηέιεμε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο απφξξηςεο
νηθνδνκηθνχ πιηθνχ ηνπ ζεάηξνπ θαη άιισλ θηηζκάησλ – ζην ρψξν νη αλαζθαθέο
έθεξαλ ζην θσο κεηαμχ άιισλ θαη καξκάξηλα Κνξηλζηαθά θηνλφθξαλα, ζξαχζκαηα
απφ θίνλεο, αςίδεο θηι.
Σν λφηην άθξν ηνπ λπκθαίνπ ζρεηίδεηαη κε έλα πιαθνζηξσκέλν κε αζβεζηφιηζνπο
δξφκν ν νπνίνο θαηά ηε αξραηφηεηα ζα ήηαλ έλαο απφ ηνπο θχξηνπο δξφκνπο ηεο
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πφιεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείην θαη απφ ηνπο πεδνχο πνπ επηζθέπηνληαλ ην ζέαηξν. Οη
αλαζθαθέο ζην ζεκείν απηφ έθεξαλ ζην θσο θαη δχν ίρλε ηξνρνχ άκαμαο.

Ειιεληζηηθφ-Ρσκατθφ ζέαηξν: Νέα Πάθνο: 2010
Δηεξεπλήζεθε επίζεο θαη ε πεξηνρή ζηα δπηηθά ηνπ ζεάηξνπ, θπξίσο ζηελ πάξνδν (ή
δπηηθή είζνδν ζην ζέαηξν), φπνπ εκθαλίζηεθε ηκήκα ηνπ νξίνπ ελφο βαζηνχ
ιαηνκείνπ απφ ην νπνίν πηζαλφλ λα πξνέξρνληαη νη ιίζνη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
αξρηθψλ θάζεσλ ηνπ ζεάηξνπ, πξνηνχ νη εξγαζίεο δηαθνπνχλ θαη ην φξπγκα γεκηζηεί
γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο δάπεδν ηεο παξφδνπ. Οη αλαζθαθέο πάλσ απφ ηα θαηάινηπα
ηνπ δπηηθνχ αλαιήκκαηνο (ή ηνίρνο αληηζηήξημεο ηεο παξφδνπ) έθεξαλ ζην θσο
ηνίρνπο νη νπνίνη ζπγθξαηνχζαλ ην ρψκα πνπ είρε ηνπνζεηεζεί γηα λα ζρεκαηηζηεί ην
θνίιν ηνπ ζεάηξνπ. Σα επξήκαηα απηά καο δίλνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο
ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπ ζεάηξνπ ζην ιφθν Φάκπξηθα. ηα λφηηα ηεο παξφδνπ, ε
νκάδα έθεξε ζην θσο ςεθηδσηφ δάπεδν (6,5 κ Υ 19 κ.) κε γεσκεηξηθά κνηίβα, ην
νπνίν πηζαλφλ λα ρξνλνινγείηαη ζηνλ 5ν αη. κ.Υ.. Εάλ ε ρξνλνιφγεζε απηή είλαη
νξζή, ηφηε καο παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν κεηά ηελ παχζε
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεάηξνπ.
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Ειιεληζηηθφ-Ρσκατθφ ζέαηξν: Νέα Πάθνο: Φεθηδσηφ
Οινθιεξψζεθε επίζεο ε κειέηε ησλ κεζαησληθψλ επξεκάησλ απφ έλα πεγάδη πνπ
εληνπίζηεθε ζην ρψξν. Σν πιηθφ απηφ πηζηεχεηαη φηη βξέζεθε ζην πεγάδη κεηά απφ
ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ηνπ 1303 κ.Υ.
Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζην ρψξν ζα ζπλερηζηνχλ ζηα λφηηα ηνπ ζεάηξνπ θαη πηζαλφλ
λα απνθαιχςνπλ κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ αξραίνπ δξφκνπ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην
κέγεζνο ηεο αξραίαο πφιεο.
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