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Ένα κοχύλι έπεσε από τον ουρανό της Άρτας και άνοιξε ένα μικρό πηγάδι στα σπλάχνα της ανάμεσα σε ένα 
«κακόηχο» οικιστικό περιβάλλον.

«Θέλω να σας «ομορφύνω» αποκρίθηκε στους ανασκαφείς και τους πολίτες της Άρτας. Εσείς με κλείσατε στη 
γη, εγώ όμως δραπέτευσα και ήρθα από ψηλά για να φωνάξω: Είναι πλημμυρισμένη από ιστορία αυτή η πόλη 
που ασφυκτιά μέσα στη δύνη, το θόρυβο και την ασχήμια της σύγχρονης ζωής».

Σας περιμένουμε τόσους αιώνες.

Ανακαλύψτε μας.

Φροντίστε μας.

Ένα ωραίο διαχρονικό περιδέραιο φτιάξτε, μία πολιτιστική διαδρομή που θα μας συνδέσει και θα μας συν-
θέσει αρμονικά με τη σύγχρονη πόλη.»

Ένα θεατράκι κομψό – μικρούλικο, μα θαλερό στα σπλάχνα της πόλης.

Ένα σημαδάκι φωτεινό, ζωντανή ελλάδα για το μέλλον της πόλης.

Την ιστορία της Άρτας.

Πάλαι ποτέ Αμβρακίας

Σταύρος Μπένος
Πρόεδρος Σωματείου «Διάζωμα»

ἐν δέ Ἀμβρακία ἱερόν τε τῆς ἀυτής Θεοῡ (Αφροδίτης Αινειάδος) καί ἡρὧον Αἰνείου πλη-
σίον τοῦ μικροῦ θεάτρου, ἐν ᾢ καί ξόανον μικρόν ἀρχαϊκόν Αινείου λεγόμενον.

Διονυσίου Αλικαρνασσέως, Ρωμαϊκή Aρχαιολογία 1.50.4.

Το χωρίο αυτό του Διονυσίου του Αλικαρνασσέως μας πληροφορεί για την ύπαρξη του Μικρού Θεάτρου 
στην αρχαία Αμβρακία. Τις λιγοστές φιλολογικές μαρτυρίες επιβεβαίωσε η αρχαιολογική έρευνα, η οποία 
αποκάλυψε τμήμα του θεάτρου στο θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο της Αμβρακίας, που συμπίπτει με 
το κέντρο της σύγχρονης Άρτας. 

Το Μικρό Θέατρο της Αμβρακίας αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση στον ελλαδικό χώρο. Οι διαστάσεις 
του και η κατασκευή του σε επιχωματωμένο πρανές και όχι σε φυσικό ύψωμα, στη θέση προγενέστερων 
λουτρικών εγκαταστάσεων, επιβεβαιώνουν την άποψη αυτή. Αναμφισβήτητα στην ιδιαιτερότητα του μνη-
μείου συμβάλλει η θέση του στον πολεοδομικό ιστό τόσο της αρχαίας όσο και της σύγχρονης πόλης.

Η Αμβρακία διέθετε ένα ακόμη θέατρο μεγάλων διαστάσεων για το οποίο, ωστόσο, λίγα στοιχεία είναι 
σήμερα γνωστά. Αν και η θέση του είναι γνωστή στον αστικό ιστό της Άρτας, δυστυχώς η γειτνίασή του 
με τα σύγχρονα οικοδομήματα δεν αφήνει κανένα περιθώριο για περαιτέρω ανασκαφική έρευνα, η οποία 
θα επέτρεπε την ανασύνθεση της αρχιτεκτονικής του μορφής και της εξαγωγής συμπερασμάτων για τη 
λειτουργία του.

Η εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας τα τελευταία χρόνια υλοποιεί το σημαντικό αλλά και πολύπλοκο έργο ανά-
δειξης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θεάτρου. Οι εργασίες στο μνημείο και στον περιβάλλοντα 
χώρο έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα και στοιχεία, ενώ μετρητικά στοιχεία και μελέτες αποδεικνύουν 
πως ο χαρακτηρισμός «μικρός» δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στην πραγματικότητα.
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν πρόκληση για την εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας για την επίτευξη του 
έργου ανάδειξης και προβολής που έχει αναλάβει. Στόχος μας είναι η προστασία του μνημείου αλλά και η 
απόδοσή του στην τοπική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και η ένταξή του στη καθημε-
ρινότητα των κατοίκων της Άρτας.

Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου
Δρ Αρχαιολόγος, 

Προϊσταμένη εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας

εικ. 12: Ανοιξιάτικη εικόνα από το Θέατρο…
Ill. 12: Photo de printemps du Petit Théâtre...
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Τμήμα κλίμακας του κοίλου του Μικρού Θεάτρου.
Vue d’un escalier de «koilon» du Petit Théâtre.

Le Petit Théâtre de Amvrakia se trouve dans 
le centre de Arta et constitue point de référence 
pour le visiteur. Autres édifices publiques, comme 
par exemple le temple archaïque tardive d’ Apol-
lon, le Grand Théâtre et le «Prytaneio» qui sont 
situés près du théâtre, complètent le centre admi-
nistratif et religieux de la ville ancienne.

Les premières excavations archéologiques ont 
été réalisées en 1976, après une recherche brève 
dans une parcelle de la rue de St. Constantine. 
Dès 2011 jusqu’ à nos jours, les travaux conti-
nuent, sous contrôle du Service des antiquités de 
Arta, dans le cadre du programme ESPA «Travaux 
de protection et de restauration du site archéolo-
gique du Petit Théâtre de Amvrakia ancienne». Glo-
balement, ont été révélées beaucoup de ruines 
architecturales, parmi lesquelles se démarquent 
le théâtre, une partie des thermes, une partie de 
la rue ancienne, ainsi qu’ un grand bâtiment rec-
tangulaire qui s’ identifie à un édifice publique ou 
Sanctuaire. 

Το Μικρό Θέατρο βρίσκεται στο κέντρο της 
Άρτας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον επι-
σκέπτη. Σε συνδυασμό με άλλα δημόσια κτήρια 
της Αμβρακίας, όπως ο υστεροαρχαϊκός ναός του 
Απόλλωνα, το Μεγάλο Θέατρο και το Πρυτανείο 
που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή, συμπληρώ-
νουν το θρησκευτικό και διοικητικό κέντρο της αρ-
χαίας πόλης. 

οι πρώτες ανασκαφές στο χώρο πραγματοποι-
ήθηκαν το 1976, μετά από ολιγόμηνη έρευνα σε 
οικόπεδο επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου. Από το 
2011 και εξής, οι εργασίες συνεχίζονται υπό την 
επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, στο 
πλαίσιο του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Εργασί-
ες Ανάδειξης και Διαμόρφωσης του αρχαιολογικού 
χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρακίας» 
(2014-2020). Από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που 
ήρθαν στο φως ξεχωρίζουν το θέατρο, τμήμα λου-
τρικού συγκροτήματος, τμήμα αρχαίας οδού, κα-
θώς και ένα μεγάλο ορθογώνιο οικοδόμημα που 
ταυτίζεται με Δημόσιο κτήριο ή Ιερό.

Πρόλογος Préface 
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Χάρτης της Αμβρακίας και των γειτονικών περιοχών.
Carte d’ Amvrakia et des régions voisines.

L’ Amvrakia se trouvait à la place où au-
jourd’hui domine la ville contemporaine de Arta. Il 
s’agit d’une de plus grandes cités-États de l’Épire. 
Son fondateur était Gorgos, fils du tyranne de Co-
rinthe Kypselos. 

Ses premiers habitants étaient les Dryopes, 
d’origine thésprote, qui s’installent dans cette ré-
gion au 9ème siècle av. J.-C. Au 8ème siècle av. 
J.-C. les Corinthes l’ont choisie comme la base de 
leur commerce et peu à peu la ville est devenue le 
centre commercial le plus important de la région. 
A la fin du 7ème siècle av. J.-C., ils ont fondé la co-
lonie, laquelle a connu un grand développement 
économique et culturel dans son histoire.  

Pendant les guerres persiques, l’Amvrakia a 
participé avec bateaux et armée au combat na-
val de Salamine et à la bataille de Plataiés, ayant 
toujours une relation particulière avec son métro-
pole. La ville est arrivée au sommet de sa force à 
l’époque du roi Pyrros au 3ème s. av. J.-C., qui l’a 
rendue capitale de son royaume et l’a ornée avec 
bâtiments et œuvres d’art extraordinaires. Après 
son mort, les Amvrakiotes se sont rebellés contre 
les successeurs de Pyrros et ont restauré la démo-
cratie. Dès le 2ème siècle av. J.-C. la ville a perdu 
progressivement sa splendeur et finalement a été 
détruite par les Romains.

η  Αμβρακία, μία από τις μεγαλύτερες πό-
λεις-κράτη της ηπείρου, οφείλει την ίδρυσή της 
στον Γόργο, γιο του τυράννου της Κορίνθου Κύ-
ψελου, και εντοπίζεται στη θέση όπου σήμερα βρί-
σκεται η σύγχρονη πόλη της Άρτας. 

οι πρώτοι της κάτοικοι ήταν οι Δρύοπες, θε-
σπρωτικό φύλο, που εγκαταστάθηκε στην περιοχή 
τον 9ο αι. π.Χ. Τον 8ο αι. π.Χ. οι Κορίνθιοι την επέ-
λεξαν ως βάση τους και την ανέδειξαν σε σπουδαίο 
εμπορικό κέντρο. Στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. ίδρυ-
σαν εκεί αποικία, η οποία στη μακραίωνη ιστορία 
της γνώρισε σημαντική οικονομική και πολιτισμική 
ανάπτυξη. Κατά τους Περσικούς πολέμους, η Αμ-
βρακία συμμετείχε με πλοία και ανθρώπινο δυνα-
μικό στη ναυμαχία της Σαλαμίνας και στη μάχη των 
Πλαταιών, έχοντας πάντοτε μία ιδιαίτερη σχέση με 
τη μητρόπολή της. 

Στο απόγειο της ακμής της έφτασε την εποχή του 
Πύρρου, βασιλιά των Μολοσσών, τον 3ο αι. π.Χ., 
ο οποίος την κατέστησε πρωτεύουσα του κράτους 
του, κοσμώντας την με μεγαλοπρεπή οικοδομήμα-
τα και έργα τέχνης. Μετά το θάνατό του οι Αμβρα-
κιώτες επαναστάτησαν κατά των διαδόχων του και 
αποκατέστησαν τη δημοκρατία. Τον 2ο αι. π.Χ.  η 
πόλη λεηλατήθηκε από τους ρωμαίους και σταδια-
κά έχασε την αίγλη της. 

Ιστορικό πλαίσιο Cadre historique



Le Petit théâtre de AmvrAkiAΤο ΜΙΚρο ΘΕΑΤρο ΤηΣ ΑΜΒρΑΚΙΑΣ10 11

Τοπογραφικό
 διάγραμμα του Μικρού 

Θεάτρου.
Représentation 

schématique du Petit Théâtre.

Το Μικρό Θέατρο κατά την 
ανασκαφική έρευνα του 1976.

Le Petit Théâtre en 1976.

Le petit théâtre, le plus petit existant en Grèce, 
se trouve dans le centre d’Arta et constitue par-
tie intégrale du centre administratif et religieux 
de la ville ancienne. Autres bâtiments publiques 
qui sont situés près du théâtre, sont le temple ar-
chaïque tardive d’Apollon à la rue de Roi Pyrros, le 
Grand Théâtre à la rue Tsakalof et le “Prytaneio”, 
qui se conserve sous la place et l’église de Sainte 
Theodora. 

Le premier témoignage historique concernant 
la présence du petit théâtre s’attribue à Dionysios 
Alikarnasseas. Après des excavations archéolo-
giques, dès 1976 jusque à notre temps, sont ré-
vélés le koilon, l’orchestra, une partie du pilier du 
proskènion, une partie des thermes, partie de la 
route ancienne et ruines des bâtiments à l’ouest, 
ainsi qu’une grande construction rectangulaire à 
l’est, peut-être identifiée comme édifice publique 
où Sanctuaire.

Το Μικρό Θέατρο, το μικρότερο σήμερα σω-
ζόμενο θέατρο στον ελλαδικό χώρο, εντάσσεται 
στο διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο της αρχαί-
ας πόλης. Στην ίδια περιοχή βρίσκονται και άλλα 
δημόσια κτήρια, όπως ο υστεροαρχαϊκός ναός του 
Απόλλωνα επί της οδού Βασιλέως Πύρρου, το Με-
γάλο Θέατρο στην οδό Τσακάλωφ και το Πρυτα-
νείο, που διατηρείται σε κατάχωση κάτω από την 
πλατεία και το ναό της Αγίας Θεοδώρας. 

η πρώτη ιστορική μαρτυρία για την ύπαρξη του 
Μικρού Θεάτρου αποδίδεται στον Διονύσιο Αλι-
καρνασσέα. Το Θέατρο αποκαλύφθηκε το 1976, 
μετά από ολιγόμηνη ανασκαφική έρευνα, μαζί με 
τμήμα λουτρού κάτω από το κοίλο, καθώς και με 
θεμέλια οικιών των κλασικών και αρχαϊκών χρό-
νων. οι ανασκαφικές εργασίες ξεκίνησαν εκ νέου 
το 2011 και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, στο πλαί-
σιο του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Εργασίες 
Ανάδειξης και Διαμόρφωσης του αρχαιολογικού 
χώρου του Μικρού Θεάτρου της αρχαίας Αμβρα-
κίας» (2014-2020). Κατά τη διάρκεια αυτών των 
εργασιών ήρθαν στο φως ένα μεγάλο μέρος του 
λουτρικού συγκροτήματος, ένα ορθογώνιο οικοδό-
μημα στα ανατολικά του χώρου, που πιθανόν να 
αποτελεί Δημόσιο κτήριο ή Ιερό, καθώς και τμήμα 
αρχαίας οδού και κατάλοιπα κτηρίων στα δυτικά.

Μικρό Θέατρο
Τοπογραφία και Ιστορία 
της Έρευνας

Le petit Théâtre
Topographie et histoire 
de la recherche

Άποψη του Μικρού Θεάτρου.
Vue du Petit Théâtre.
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Το Μικρό Θέατρο χρονολογείται στην ελληνι-
στική περίοδο (τέλη 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.) και 
είναι κτισμένο στα κατάλοιπα παλαιότερου λουτρι-
κού συγκροτήματος. 

Ισχυρός αναλημματικός τοίχος στηρίζει και οριο-
θετεί το θέατρο στα ανατολικά του. Σήμερα σώζεται 
μέρος του κοίλου και των παρόδων, η ορχήστρα 
και το προσκήνιο, κατά μήκος του οποίου εκτείνεται 
πλακοσκεπής αγωγός ομβρίων υδάτων. 

Το κοίλο διατρέχουν ακτινωτά δύο κλίμακες, 
που το διαιρούν σε τρεις κερκίδες με πέντε σειρές 
εδωλίων, ενώ θεωρείται βέβαιη η ύπαρξη μίας 
τουλάχιστον ακόμη σειράς. Εντύπωση προκαλεί 
η απουσία της προεδρίας, δηλαδή των καθισμά-
των για τα επίσημα πρόσωπα στην πρώτη σειρά. 
η ορχήστρα του θεάτρου είναι ένας τέλειος κύκλος 
με διάμετρο 6,70μ. Το προσκήνιο ήταν λίθινο και 
είχε λιτή μορφή. Στην πρόσοψη έφερε έξι ιωνικούς 
ημικίονες, εκ των οποίων σώζονται αποσπασματι-
κά οι τρεις. Πίσω από το προσκήνιο εκτείνονται τα 
λιγοστά κατάλοιπα του σκηνικού οικοδομήματος.

Le petit Théâtre est construit sur les fondations 
des thermes antiques et date de la période hellé-
nistique (fin du 4ème - début du 3ème siècle av. 
J.-C.). nos jours, existe une partie du “koilon” et 
de deux couloirs latéraux (“parodoi”), l’orchestra 
et le proskènion, en longueur duquel s’étend une 
conduite d’eau carrelé. Deux escaliers traversent 
les gradins et les divisent à trois tribunes avec cinq 
rangées de bancs. 

La présence d’une rangée de bancs encore est 
considérée aujourd’hui sûre. Des sièges pour des 
personnes officielles (“proedria”) ne sont pas dé-
couverts. L’orchestra est un cercle parfait, de dia-
mètre de 6,70m. 

Le proskènion, de forme épurée, était construit 
de pierre. Sa façade était décorée par six demi-co-
lonnes d’époque ionienne, desquels l’une est en-
tière et deux autres ont été sauvées en fragments. 
Derrière du proskènion se sont découvertes les 
ruines de la scène.

Αρχιτεκτονική 
Το Θέατρο 

Architecture
Le Theâtre

Άποψη του Θεάτρου.
Le Petit Théâtre.

Εσωτερικό πλακοσκεπούς αγωγού ομβρίων υδάτων.
L’ intérieur de la conduite d’ eau carrelé.
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οι λουτρικές εγκαταστάσεις, πάνω στις οποίες 
εδράζεται το θέατρο, χρονολογούνται στα μέσα 
του 4ου αι. π.Χ. και αποτελούνταν από τους δύο 
εφαπτόμενους κυκλικούς χώρους των λουτρών και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους. 

οι κυκλικοί χώροι ήταν διακοσμημένοι με βο-
τσαλωτά δάπεδα, που έφεραν παραστάσεις με 
θαλάσσια θέματα, όπως φτερωτούς ερωτιδείς, 
κύκνους και υδρόβια πλάσματα. Περιμετρικά των 
λουτρών διατηρείται κατά χώραν η ζώνη κονιάμα-
τος, όπου ήταν τοποθετημένοι οι πήλινοι λουτήρες, 
από τους οποίους ωστόσο δεν έχει εντοπιστεί κανέ-
να ίχνος. 

Δευτερεύοντες βοηθητικοί χώροι με βοτσαλω-
τά δάπεδα και λίθινα κατώφλια διευκόλυναν την 
πρόσβαση και την κίνηση των επισκεπτών εντός 
του συγκροτήματος. Ένα ιδιαίτερα προσεγμένο σύ-
στημα αγωγών προορίζονταν για τη μεταφορά των 
υδάτων από το λουτρό προς το κτιστό πηγάδι, που 
βρίσκεται σε επαφή με το ανατολικό ανάλημμα του 
κοίλου, και προς τον κεντρικό αγωγό ομβρίων υδά-
των. 

Les installations de thermes, sur lesquelles a 
été édifié le théâtre, datent au moyen au milieu 
du 4ème siècle av. J.-C. et incluaient deux endroits 
circulaires avec des traces de mortier blanchâtre 
intérieurement et extérieurement de leur maçon-
nerie. 

En ce qui concerne leurs sols, il s’agit de mo-
saïques décorés de petits garçons ailés, de cygnes 
et de créatures aquatiques. Jusqu’à ce moment-ci 
on n’a pas encore découvert aucune trace de bai-
gnoire. 

Des places secondaires avec des sols pavés et 
des seuils lithiques facilitaient l’accès des visiteurs 
à la place central et témoignent son étendue 
totale. En plus, des conduites d’eau autour du 
théâtre transportaient les eaux des thermes vers 
un puits et aussi vers la conduite d’eau central qui 
se trouve au sud-est du “koilon‘’. 

Το λουτρό Les thermes

Άποψη του βοτσαλωτού 
δαπέδου μιας αίθουσας του λουτρού.

Vue générale du mosaïque dans une
salle des thermes.

Φτερωτό αγόρι και κύκνος, λεπτομέρεια βοτσαλωτού δαπέδου.
Garçon ailé et cygne, détail du mosaïque ancien.
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Μορφή ερωτιδέα, λεπτομέρεια 
βοτσαλωτού δαπέδου λουτρού.
Τête d’un garçon ailé, détail du 
mosaïque décoré des thermes.

Χταπόδι, λεπτομέρεια 
βοτσαλωτού δαπέδου.
Un poulpe, détail du mosaïque 
décoré des thermes. 

Les mosaïques des thermes qui ont été révélés 
pendant les excavations archéologiques du Petit 
Théâtre ont la forme d’un cercle qui décore la place 
centrale circulaire des thermes. Les mosaïques se 
composent de petits galets fluviaux, blancs et 
noirs, ainsi que d’autres, fauves ou rouges, utilisés 
par intermittence, pour que les artistes rendent les 
détails de la représentation iconographique cen-
trale.

L’illustration des mosaïques inclue beaucoup 
de scènes aquatiques qui présentent une vivance 
particulière. En général les scènes se sont enca-
drées d’un cordon décoré d’une volute. 

Les sujets iconographiques traitent de petits 
garçons ailés, de cygnes, de poissons et d’autres 
créatures aquatiques. Toutes les figures mascu-
lines se représentent nues, avec une lanière qui 
traverse en oblique leur tronc et portent bracelets 
aux deux de ses quatre membres.

Plus précisément, la composition centrale re-
présente un poulpe, avec cinq tentacules et deux 
yeux rouges. Un petit garçon ailé tient à la main 
gauche le cou d’un cygne volant. D’autres scènes 
typiques concernent en plus un erotideas avec des 
rênes à la main droite et une petite baguette à la 
main gauche conduisant un dauphin, ainsi qu’ un 
second assis en tailleur, tenant à la main droite 
un cygne attaché par le pied qui tente de s’enfuir. 
Parallèlement, deux garçons ailés, l’un en face de 
l’autre, jouent à un jeu inconnu ou avec un petit 

Les mosaïques 
des thermes

To βοτσαλωτό δάπεδο που ήρθε στο φως κατά 
τη διάρκεια των εργασιών ανάδειξης και διαμόρ-
φωσης του αρχαιολογικού χώρου του Μικρού Θε-
άτρου, έχει κυκλικό σχήμα και κοσμεί το κεντρικό 
τμήμα του κυκλικού χώρου του λουτρού. Απο-
τελείται ως επί το πλείστον από μικρά λευκά και 
σκουρόχρωμα ποταμίσια βότσαλα, καθώς και από 
κάποια φαιοκίτρινα ή ερυθρωπά, που χρησιμοποι-
ήθηκαν κατά διαστήματα για την απόδοση των λε-
πτομερειών του κεντρικού διακοσμητικού θέματος.

η εικονογράφηση του βοτσαλωτού δαπέδου 
περιλαμβάνει πλήθος σκηνών που συνδέονται με 
το υγρό στοιχείο και αποδίδονται με ιδιαίτερη ζω-
ντάνια. Στο σύνολό τους πλαισιώνονται από μία ται-
νία που κοσμείται με σπείρα. 

Σε αυτές πρωταγωνιστούν νεαρές φτερωτές 
μορφές - ερωτιδείς, όπως επίσης υδρόβια πτηνά, 
ψάρια και άλλα ζώα. Κοινό χαρακτηριστικό των 
μορφών είναι ότι αποδίδονται γυμνές, με ιμάντα 
που διατρέχει λοξά τον κορμό τους και φορούν 
βραχιόλια (ψέλια) στα δύο από τα τέσσερα άκρα 
τους. 

Στην κεντρική παράσταση απεικονίζεται χταπόδι 
με πέντε πλοκάμια και δύο ερυθρωπούς οφθαλ-
μούς. Πλησίον αυτού, ένας όρθιος ερωτιδέας συ-
γκρατεί με το αριστερό του χέρι έναν κύκνο που 
αποδίδεται σε κίνηση, με τις φτερούγες του ανοι-
χτές. Άλλες σκηνές περιλαμβάνουν ερωτιδέα με 
ηνία στο δεξί και μικρό ραβδί στο αριστερό χέρι 

Το βοτσαλωτό 
δάπεδο 



Le Petit théâtre de AmvrAkiAΤο ΜΙΚρο ΘΕΑΤρο ΤηΣ ΑΜΒρΑΚΙΑΣ18 19

animal. Un oiseau aquatique à droite complète la 
décoration générale du mosaïque.

Les ressemblances iconographiques entre le 
mosaïque en présent et un deuxième découvert 
en 1976 dans l’espace du théâtre, sous la part 
à l’est de koilon, sont particulièrement évidents. 
De garçons ailés, de cygnes et de dauphins com-
posent l’image du mosaïque plus ancien, lequel 
a été séparé et transporté au débarras du musée 
Archéologique d’Arta, où se trouve à nos jours. 

En tout cas, ne manquent pas quelques diffé-
rences entre les deux mosaïques, concernant la 
représentation des figures et des détails aliquotes. 
Par conséquent les deux oeuvres monumentales 
est possible qu’ils constituent la création des ar-
tistes différents.

να οδηγεί δελφίνι, καθώς και καθιστό ερωτιδέα με 
ταινία στην κεφαλή να κρατά με το δεξί του χέρι 
κύκνο, δεμένο από το πόδι, που προσπαθεί να ξε-
φύγει. Δύο ακόμη φτερωτές μορφές, καθισμένες η 
μία απέναντι από την άλλη, που παίζουν με κάποιο 
παιχνίδι ή μικρό ζώο, και υδρόβιο πτηνό στα δεξιά, 
συμπληρώνουν τη διακόσμηση.

η εικονογραφική ομοιότητα του εν λόγω βο-
τσαλωτού δαπέδου με αντίστοιχο που εντοπίστη-
κε στο χώρο του θεάτρου, κάτω από το ανατολικό 
τμήμα του κοίλου, κατά τις ανασκαφές του 1976, 
είναι κάτι περισσότερο από εμφανής. Φτερωτοί 
ερωτιδείς, κύκνοι και δελφίνια συνθέτουν την εικό-
να αυτού του παλαιότερου βοτσαλωτού, το οποίο 
αποκολλήθηκε και μεταφέρθηκε στις αποθήκες του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, όπου βρίσκεται 
σήμερα. 

Μεταξύ των δύο δαπέδων διαπιστώνονται επί-
σης και κάποιες διαφορές, οι οποίες εντοπίζονται 
κατά κύριο λόγο στην απόδοση των μορφών και 
των επιμέρους λεπτομερειών. Δεν αποκλείεται, 
επομένως, τα δάπεδα να φιλοτεχνήθηκαν από δύο 
διαφορετικούς καλλιτέχνες. 

Βοτσαλωτό δάπεδο της δεύτερης 
αίθουσας του λουτρού.
mosaïque décoré de la deuxième 
salle des thermes.

Εργασίες συντήρησης του βοτσαλωτού δαπέδου.
Travaux de restauration du mosaïque de la première salle 
des thermes.

Παράσταση ερωτιδέα με κύκνο 
από το βοτσαλωτό δάπεδο του 
λουτρού.
Garçon ailé et cygne, détail du 
mosaïque décoré des thermes.
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Χάλκινος ενεπίγραφος σαυρωτήρας δόρατος
και το σωζόμενο ξύλινο στέλεχός του.

Partie d’ une lance en bronze. 

D’autres ruines architecturales dans le site ar-
chéologique du théâtre sont une partie du réseau 
routier de la ville antique des temps classiques, 
des ruines archaïques et byzantines à l’ouest, et 
un grand édifice rectangulaire à l’est. 

Ce dernier-là, comme on surgit de l’ensemble 
des objets qui ont été découverts à la place, ser-
vait peut-être pour que le peuple satisfasse ses 
besoins publics et de culte. Dans ce cas, cet édi-
fice pourrait s’identifier à un bâtiment public où 
Sanctuaire.

Parmi les découvertes venues de la place du 
Petit Théâtre, les monnaies, dont la majorité est 
en bronze, présentent le plus grand intérêt. D’ail-
leurs, un exemple magnifique de l’art numisma-
tique constitue un “statiras” d’or de l’époque de 
Philippe II de macédoine, la première monnaie 
d’or ancienne qui a été découverte en Épire. Des 
objets métalliques particuliers ont été découverts 
dans tout le site archéologique. 

D’autres 
ruines 
architecturales

Les découvertes 
du Petit Théâtre

Ανατολικά του θεάτρου διατηρούνται τα κατά-
λοιπα ενός -μεγάλων διαστάσεων- ορθογώνιου 
οικοδομήματος, το οποίο, με βάση τα κινητά ευρή-
ματα της ανασκαφής, μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυ-
πηρετούσε δημόσιες και λατρευτικές ανάγκες της 
πόλης. Θραύσματα πήλινων ειδωλίων και ανάγλυ-
φων πλακιδίων με σκηνές συμποσίου επιτρέπουν 
την ερμηνεία του χώρου ως Δημόσιο κτήριο ή Ιερό.

Δυτικά του θεάτρου διατηρούνται οικοδομικά 
κατάλοιπα των κλασικών χρόνων καθώς και τμήμα 
του οδικού δικτύου, το οποίο, κατά την κατασκευή 
του θεάτρου, καταργήθηκε και μετατράπηκε σε 
αγωγό ομβρίων υδάτων. 

Ανάμεσα στα κινητά ευρήματα που προέρχονται 
από το χώρο του Μικρού Θεάτρου ξεχωρίζει πλή-
θος νομισμάτων, χάλκινα στην πλειονότητά τους, 
και ένας χρυσός στατήρας Φιλίππου Β, που είναι το 
πρώτο αρχαίο χρυσό νόμισμα που έχει βρεθεί στην 
Ήπειρο. Αξιόλογα δείγματα μεταλλικών αντικειμέ-
νων έχουν βρεθεί επίσης σε όλη την έκταση του 
αρχαιολογικού χώρου. 

Λοιπά 
αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα

Κινητά 
ευρήματα

Πήλινη μικρογραφική 
κεφαλή Αθηνάς.

Tête micrographique 
en argile d’ Athéna.

Χρυσός στατήρας του Φιλίππου Β΄.
monnaie d’ or (statiras) de Phlippe II.

Χάλκινο μετάλλιο με ανάγλυφη κεφαλή Σειλήνου.
médaille en bronze avec tête de Silinos.

Τμήμα της αρχαίας οδού.
Partie de la rue ancienne.
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En ce qui concerne les échantillons de l’art 
céramique provenus du Théâtre, ils sont nom-
breux et caractérisent une période chronologique 
particulièrement vaste. Très importants sont les 
exemples des années classiques et hellénistiques 
(moyen de 4ème – moyen de 2ème siècle av. J.-
C.), comme les pots à boire à décoration impri-
mée, pots micrographiques, fragments de pots 
colorés en rouge où en noir et blanc, des figurines 
d’argile et tuiles en relief avec scènes de sympo-
sium et parties de terres cuites.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κεραμική 
των κλασικών και των ελληνιστικών κυρίως χρό-
νων (μέσα 4ου-μέσα 2ου αι. π.Χ.), η οποία περι-
λαμβάνει αγγεία πόσεως με έντυπη διακόσμηση, 
μικρογραφικά αγγεία από λάκκους εγκαινίων, 
θραύσματα ερυθρόμορφων και μελανόμορφων 
αγγείων και τμήματα ανθεμωτών ακροκεράμων. 

η κεραμική στο σύνολό της καλύπτει ένα ευρύ 
χρονoλογικό φάσμα, από την αρχαϊκή μέχρι και τη 
μεταβυζαντινή περίοδο, ενώ αξιόλογα δείγματα νε-
ωτέρων χρόνων (17ος-18ος αι.) έχουν βρεθεί σε 
λάκκους – αποθέτες των δύο κεραμικών κλιβάνων, 
που ανασκάφηκαν στον χώρο. 

Θραύσμα ερυθρόμορφου αγγείου 
με παράσταση ανδρικής μορφής.

Fragment de pot coloré en rouge avec 
représentation d’ une figure masculine.

Μεταβυζαντινά αγγεία από το Θέατρο.
Céramique de la période post-byzantine du Théâtre.

Επίσκεψη των μελών του σωματείου Διάζωμα στο χώρο του Μικρού Θεάτρου.
Visite des membres du mouvement de Diazoma au Petit Théâtre.
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