
Ανασκαυές στο Λόυο της Φάμπρικας (Νέα Πάυος): Πανεπιστήμιο της Avignon, 2008 

 

 

Tν Σκήκα Αξραηνηήησλ, αλαθνηλώλεη ηελ ιήμε ηεο πξώηεο αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ ζην ιόθν ηεο 

Φάκπξηθαο ζηελ Κάησ Πάθν, ε νπνία δηήξθεζε από ηηο 15 Απξηιίνπ κέρξη ηηο 9 Ματνπ 2008. Η 

αλαζθαθή δηελεξγήζεθε από γαιιηθή απνζηνιή ππό ηελ δηεύζπλζε ηεο Γξαο Claire Balandier, 

Καζεγήηξηαο Αξραίαο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Avignon, κε ηελ 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ηεο Γαιιίαο. 

 

ηόρνο ηεο πξώηεο απηήο αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ ήηαλ λα εληνπηζηνύλ ηα ίρλε ηνπ 

βνξεηναλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηνπ αξραίνπ ηείρνπο ηεο πόιεο ηεο Νέαο Πάθνπ, ην νπνίν είλαη 

αθόκα άγλσζην. Μηα αξραηνινγηθή επηζθόπεζε ζηε θνξπθή ηνπ ιόθνπ επέηξεςε ηνλ εληνπηζκό 

κεξηθώλ νγθόιηζσλ - νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηε ζέζε ηνπο - ζην βόξεην ηκήκα ηεο πεξηνρήο, 

αθξηβώο θάησ από ηελ βνξεηόηεξε άθξε ηνπ ιόθνπ, θνληά ζηελ νδό Γαηδάινπ.  Η αλαζθαθή 

απέδεημε όηη νη νγθόιηζνη απηνί αλήθνπλ ζε ηνίρν, ν νπνίνο απνθαιύθζεθε ζε κήθνο  

πεξηζζόηεξν από 20 κέηξα πξνο ηα λόηηα. (Φση.1). 

 

Μεηά από έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζην πίζσ κέξνο, δηαπηζηώζεθε όηη ν ηνίρνο απηόο δελ 

θηίζηεθε κε δύν όςεηο, αιιά αθνπκπά ζηνλ βξάρν. Η πξόζνςε ηνπ ηνίρνπ είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε από ιαμεπηνύο νγθόιηζνπο, πηζαλόλ ζε δεύηεξε ρξήζε θαη ην εζσηεξηθό ηνπ  

απνηειείηαη από ραιίθηα Σα ζεκέιηα ηνπ εληνπίζηεθαλ ζε βάζνο 3 κέηξσλ. Η αλαζθαθηθή 

έξεπλα δελ έρεη πξνρσξήζεη αθόκα κέρξη ην  θπζηθό βξάρν. ηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 

ζηξσκαηνγξαθία θαλεξώλνπλ όηη ν ηνίρνο απηόο θηίζηεθε θαηά ηα ηέιε ηεο Διιεληζηηθήο 

πεξηόδνπ ή θαηά ηηο αξρέο ηεο Ρσκατθήο. Η αθξηβήο ρξνλνιόγεζε όκσο ζα δηαπηζησζεί ζηελ 

επόκελε αλαζθαθηθή πεξίνδν ηνλ επόκελν ρξόλν. 

 

 ην αλαηνιηθό κέξνο ηνπ ιόθνπ, βόξεηα ηνπ ζεάηξνπ, εθεί όπνπ έλα κνλνπάηη θηάλεη ζηελ 

θνξπθή ηνπ ιόθνπ παξαηεξήζεθε όηη ππάξρεη έλα άλνηγκα ζην βξάρν. Απηό ην ζεκείν 

δηελεξγήζεθε έξεπλα κε ζθνπό λα δηαπηζησζεί θαηά πόζν πξόθεηηαη γηα ηε βνξεηναλαηνιηθή 

πύιε ηεο αξραίαο Πάθνπ. Γελ εληνπίζηεθαλ νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνύζαλ λα 

ζπλδεζνύλ κε ηελ πύιε, αιιά ήξζαλ ζην θσο δηάθνξνη ηνίρνη θαη αξραηνινγηθά ζηξώκαηα.  

Έλαο ηνίρνο αλαζθάθεθε παξάιιεια κε ηελ θνξπθνγξακκή πνπ ζώδεηαη κόλν ζε ύςνο 0,50 κ. 

αιιά θαίλεηαη θαζαξά όηη πξόθεηηαη γηα ηνίρν θηηζκέλν κε πειεθεηνύο ιίζνπο, πξνζεθηηθά 

ιαμεπκέλνπο θαη κε επίρξηζκα αζβεζηνθνληάκαηνο. Γελ κπνξεί ζε απηό ην ζηάδην λα 

δηεπθξηληζηεί ζε πνην θηίξην αλήθε. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζεκέιην 

ελόο κεηαγελέζηεξνπ θηηξίνπ, ην νπνίν θαη απηό θαηαζηξάθεθε. Η θεξακηθή ρξνλνινγείηαη ζηα 

κεζαησληθά ρξόληα θαη αθξηβέζηεξα  ζηε θξαγθνθξαηία. Βξέζεθε κηα ζθξαγίδα  ηνπ Gerardus, 

Δπηζθόπνπ ηεο Μπνιόληα, πηζαλόλ από ηνλ 13νλ αηώλα. Όια ηα επξήκαηα από ηελ πεξηνρή απηή 

καξηπξνύλ όηη πξόθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθό θηίξην ζην ηκήκα απηό ηνπ ιόθνπ ηεο Φάκπξηθαο 

θαηά ηελ κεζαησληθή πεξίνδν, πηζαλόλ κηα εθθιεζία. Καηά ηελ εξρόκελε αλαζθαθηθή πεξίνδν 

ίζσο δνζνύλ θάπνηεο απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά.  

 

ην δπηηθό κέξνο ηνπ ιόθνπ ηεο Φάκπξηθαο, θνληά ζηελ νδό Αγίνπ Παύινπ, εθεί θαζαξίζηεθε ν 

βξάρνο όπνπ δηαθξίλνληαλ κεξηθά ζθαιηά. Η έξεπλα πνπ αθνινύζεζε απέδεημε όηη δελ πξόθεηηαη 

γηα ζθαιηά,  αιιά γηα ιαμεύκαηα, απνηειέζκαηα ιαηόκεπζεο. Μηα απιή νηθία ή έλα θαηάιπκα  

γηα πξόβαηα, ην νπνίν θηίζηεθε θνληά ζην βξάρν,  πηζαλό λα ρξνλνινγείηαη ζηελ Σνπξθνθξαηία, 



όπσο καξηπξεί έλα ηεκάρην από κηα θαπλνζύξηγγα. ε απηή ηε πεξηνρή δελ έρεη εληνπηζηεί 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ ηείρνπο ηεο πόιεο. 

 

Πξνηεξαηόηεηα ηεο επόκελεο αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ ηεο Γαιιηθήο Αξραηνινγηθήο Απνζηνιήο 

ζηε Πάθν είλαη λα εληνπηζηνύλ ηα ίρλε ηνπ ηείρνπο ηεο πόιεο ζην βόξεην ηκήκα ηνπ ιόθνπ ηεο 

Φάκπξηθαο, λα δηεπθξηληζηεί ε ρξήζε ηνπ κεζαησληθνύ θηίζκαηνο ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ 

ιόθνπ, θαη λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα ε ρξνλνιόγεζε ησλ επξεκάησλ. 

 

 


