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ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
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Αεροφωτογραφία του αρχαιολογικού χώρου της Κασσώπης, που ανασκάφηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του DAI από το 1976 έως το 1986 (Φωτογραφικό Αρχείο Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις).
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Αντί εισαγωγής: 25 χρόνια μετά την έκδοση του έργου
«Haus und Stadt im klassischen Griechenland»
Ernst-Ludwig Schwandner
Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου,
Πρώην Επιστημονικός Διευθυντής του Architekturreferat, DAI Berlin

Ο

ι πρώτες ανασκαφικές έρευνες με κρατική μέριμνα στις χώρες της Μεσογείου ξεκινούν ουσιαστικά στα μέσα του 18ου αιώνα στην Πομπηία. Βαθιές τομές στα συσσωρευμένα στρώματα των
επιχώσεων από την έκρηξη του Βεζούβιου, το 79 μ.Χ.,
έφεραν στο φως κατοικίες και επαύλεις, δημόσια οικοδομήματα και ιερά (εικ. 1). Η αποκάλυψη της αρχαίας
καταχωσμένης πόλης, ωστόσο, δεν αποτέλεσε το έναυσμα για την ενασχόληση των ερευνητών με την οργάνωση του χώρου και την καθημερινή ζωή μέσα στις αρχαίες κατοικίες. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στους
καλλιτεχνικούς θησαυρούς και τις τοιχογραφίες, που
αφαιρέθηκαν από την πόλη για να καταλήξουν στον βασιλικό οίκο των Βουρβώνων της Νεάπολης και στους
φιλικούς προς αυτόν ηγεμόνες.1
Η ανάπτυξη των ανασκαφικών μεθόδων και οι νέες
ιστορικές και κοινωνικές προσεγγίσεις των μελετών για
τις αρχαίες κοινωνίες, στα τέλη του 19ου αιώνα, οδήγησαν σε ακμή την αρχαιολογική έρευνα, που κορυφώ-

νεται το 1885, με τις ανασκαφές των τότε Βασιλικών
Μουσείων του Βερολίνου στην Πριήνη (εικ. 2).2
Ωστόσο, η ευρωπαϊκή κλασική αρχαιολογία παρέμενε ακόμη προσηλωμένη στην ιστορία της τέχνης και
κυρίως στη μελέτη της πλαστικής. Μόνον ο David M.
Robinson (1880-1958), καθηγητής στην Αμερικανική
Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας, είχε ένα άλλο
όραμα: να κατανοήσει μια ελληνική πόλη της κλασικής
εποχής. Έτσι, ξεκίνησε μια εκτεταμένη ανασκαφική
έρευνα στην περιοχή της γνωστής πόλης της Ολύνθου,
στη Χαλκιδική (εικ. 3).
Αυτό το άξιο θαυμασμού επίτευγμα των αμερικανών
αρχαιολόγων, κατατεθειμένο σε 13 τόμους που εκδόθηκαν πριν και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, χάρισε
σε όλους εμάς τους μελετητές της κλασικής αρχαιότητας απίστευτες νέες γνώσεις για την ιδιωτική ζωή των
Ελλήνων των κλασικών χρόνων.3 Με τον τελευταίο τόμο
της σειράς των ανασκαφών στην Όλυνθο, το 1952, το
ενδιαφέρον για την έρευνα της αρχαίας ελληνικής κα-

1. Ανασκαφή του ιερού της Ίσιδας στην Πομπηία. Έγχρωμη χαλκογραφία του P. Fabris για το βιβλίο του Sir W. Hamilton, Campi Phlegraei, Νεάπολη 1776
(A. Ciarallo, Scienziati a Pompei tra Settecento e Ottocento, Ρώμη 2006, εικ. 5).
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ιδρύθηκε ένα Τμήμα Αρχιτεκτονικής (Architekturreferat),
προκειμένου να διασφαλιστεί η
μακροπρόθεσμη σχετική έρευνα μέσα στους κόλπους του
Ινστιτούτου. Η ενέργεια αυτή
κρίθηκε απαραίτητη, επειδή
στα γερμανικά Πολυτεχνεία
(Technische Universitäten), μετά τις καταστροφές που υπέστη η Γερμανία κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, η εκπαίδευση των αρχιτεκτόνων στην
ιστορία της αρχιτεκτονικής
δεν είχε πλέον ως προτεραιότητα την έρευνα των ελληνικών στοιχείων στον δυτικό πολιτισμό, η οποία αποτελούσε
παράδοση στο παρελθόν, αλλά βασιζόταν στη μελέτη του
2. Τα ερείπια της πρόσοψης ενός σπιτιού του βορειοδυτικού τομέα της Πριήνης, στα δυτικά της οικίας αρ.
Μεσαίωνα και της νεότερης
XXXIII (Th. Wiegand / H. Schrader, Priene, Βερολίνο 1904, εικ. 318, σ. 300).
εποχής. Ως διευθυντής του
νέου τμήματος επιλέχθηκε ο
φιλέλληνας Wolfram Hoepfner, πράγμα που προϊδέαζε
τοικίας φθίνει και σχεδόν εκλείπει σε διεθνές επίπεδο.
για την έρευνα στην κατεύθυνση της αρχαίας ελληνιΤο 1973, με απόφαση της Κεντρικής Διεύθυνσης του
κής αρχιτεκτονικής. Ήταν για μένα τιμή να διοριστώ
Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου,

3. Άποψη των ανεσκαμμένων σπιτιών της αρχαίας Ολύνθου μετά το αναστηλωτικό πρόγραμμα που υλοποίησε η ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ, με υπεύθυνη την αρχιτέκτονα
Φ. Αθανασίου (Φωτογραφικό Αρχείο ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ).
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στην έρευνα της αρχαίας κατοικίας, επειδή οι ανασκαφείς εκτεταμένων οικιστικών
τομέων αρχαίων πόλεων, όπως στην Πέργαμο, τη Δήλο,
τον Πειραιά κ.α., αποδέχθηκαν την πρόκληση να αντιπαραθέσουν τα ευρήματα και
τις απόψεις τους στις δικές
μας σκέψεις και υποθέσεις.5
Το 1994 κυκλοφόρησε μια
βελτιωμένη και συμπληρωμένη με νέα στοιχεία έκδοση
του έργου, στον πρόλογο της
οποίας τονίσαμε ποιες ακριβώς ήταν οι προθέσεις μας:
δεν προσπαθήσαμε ποτέ να
προσδιορίσουμε, με τρόπο
απόλυτο, τη μορφή της ιδιω4. Πρόταση αποκατάστασης νησίδας (οικοδομικού τετραγώνου) της Ολύνθου με δέκα «τυποποιημένες κατοικίες»
(Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Μόναχο 1994, εικ. 64).
τικής κατοικίας στην κλασική
περίοδο, αλλά αντίθετα επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε πώς μπορούσε κάποιος
πρώτος επιστημονικός συνεργάτης του τμήματός του.
να κτίσει τότε μια λειτουργική κατοικία σε ένα οικόπεδο
Οι δυο μας, σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους,
του οποίου το εμβαδόν είχε καθοριστεί από τη Βουλή
σχεδιάσαμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τους μελετης πόλης-κράτους κατά την ίδρυση και το σχεδιασμό
τητές της αρχιτεκτονικής, αρχιτέκτονες-αρχαιολόγους,
μιας νέας πόλης. Οι πολύπλοκες συνθήκες της ίδρυσης
το οποίο δεν επικεντρωνόταν στα σημαντικότερα ιερά,
μιας πόλης, τις οποίες στην εποχή μας κάθε αρχιτέτα ταφικά μνημεία ή τα δημόσια κτήρια, αλλά αντίθετα
κτονας γνωρίζει εκ των προτέρων, απαιτούν εκτεταμένο
στην ανώνυμη αρχιτεκτονική των απλών κτισμάτων, την
σχεδιασμό, ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι νόμοι επιβάλλουν,
«ιδιωτική αρχιτεκτονική»: μας απασχολούσε, για παράόπως μαρτυρείται σε πολλές περιπτώσεις για την κλαδειγμα, το ερώτημα πώς ζούσαν και πού κατοικούσαν οι
σική περίοδο, ισομεγέθη οικόπεδα. Ας φανταστούμε
άνθρωποι που έκτισαν τον Παρθενώνα της κλασικής πεσήμερα ένα σχέδιο πόλεως με οικόπεδα ίσων διαστάριόδου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έρευνά μας
σεων! Η κατανόηση αυτού του είδους των προβλημάήταν η συγκέντρωση και η μελέτη των οικιστικών κατατων πολεοδομικού σχεδιασμού των αρχαίων ελληνικών
λοίπων που είχαν έρθει στο φως σε διάφορες περιοχές
πόλεων ως προς τις επιπτώσεις τους στην ιδιωτική αρτου ελληνικού χώρου, εκτός από την Όλυνθο και την
χιτεκτονική ήταν το μέλημά μας.
Πριήνη, ή ακόμη η διεξαγωγή νέων ανασκαφικών ερευΈτσι, μελετήσαμε μέσα από τα αρχιτεκτονικά κατάνών (εικ. σ. 12-13). Χωρίς τη φιλική συνεργασία των ελλοιπα τους τύπους κατόψεων των κατοικιών που παλήνων συναδέλφων, αυτό το εγχείρημα θα ήταν αδύναρουσιάζουν ομοιότητες, σε πόλεις που σχεδιάστηκαν
το. Ιδιαίτερα χωρίς την υποστήριξη των αείμνηστων Νί με ίσες διαστάσεις οικοπέδων. Καταλήξαμε στην πρόκου Ζαφειρόπουλου στην Ακαρνανία και Σωτήρη Δάκαταση ότι υπήρχαν τύποι κατοικιών, τους οποίους ονορη στην Ήπειρο, αλλά και πολλών φίλων και συναδέλμάσαμε «Typenhaus» («τυποποιημένη κατοικία»), που
φων, στους οποίους ο περιορισμένος χώρος δεν επιθα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα για
τρέπει να αναφερθώ ονομαστικά, δεν θα είχαμε επιτύτον πολεοδομικό σχεδιασμό και θα αποτελούσαν μια
χει να κινήσουμε τα πράγματα.
επίσημη οδηγία των αρχαίων πολεοδόμων (εικ. 4). ΕξαιΗ καλή συνεργασία ανάμεσα στην ελληνική Αρχαιοτίας αυτής της πρότασης δεχθήκαμε έντονες επιθέσεις
λογική Υπηρεσία, τα ελληνικά πανεπιστήμια και τους
από την αρχαιολογική κοινότητα, επειδή, όπως είναι λοερευνητές από πολλές χώρες για τους κοινούς αυτούς
γικό, οι κατοικίες των αρχαίων πόλεων δεν ήταν ομοιόστόχους οδήγησε το 1986 στο πρώτο βιβλίο με τίτλο
μορφες (και άλλωστε δεν περιμέναμε να βρούμε κάτι
Haus und Stadt im klassischen Griechenland (εικ. 5).4
τέτοιο). Εμείς, όμως, προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε
Παρόλο που οι κριτικές δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντιμε ποιο τρόπο μια αρχαία πολιτεία θα μπορούσε να
κές, ωστόσο το βιβλίο έδωσε νέα έμπνευση και ώθηση
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προσφέρει στους πολίτες της ένα οργανωμένο σχέδιο
πόλεως. Το πόσο δύσκολη θα ήταν και κατά την αρχαιότητα η ανοικοδόμηση των κατοικιών σε ισομεγέθη οικόπεδα, χωρίς μια νομικά ρυθμισμένη οικοδομική δραστηριότητα, μπορούμε να το συμπεράνουμε και από
την «επιγραφή των Αστυνόμων της Περγάμου», η οποία
δείχνει πόσο σχολαστικά ήταν καθορισμένα στους νόμους θέματα όπως το πάχος των τοίχων και των μεσοτοιχιών.6 Άλλωστε, η οικοδομική νομοθεσία που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ γειτονικών σπιτιών έδινε και στην
αρχαιότητα αφορμές για διαμάχες!
Το ερώτημα κατά πόσον οι αρχαίες ελληνικές κατοικίες ακολουθούσαν συγκεκριμένους τύπους δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα. Οι γεωγραφικές και τοπικές
ιδιαιτερότητες, από τη Βόρεια Βαλκανική έως την Πελοπόννησο, τη Μεγάλη Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου,
τα νησιά του Αιγαίου, τη Θράκη, την Ιωνία και την Κρήτη
μέχρι την Κύπρο είναι τόσο πολλές, ώστε μια κατά προσέγγιση ερμηνεία θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο
λαμβάνοντας υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή
το κλίμα, την τοπογραφία, το οδικό δίκτυο καθώς και
τα διαθέσιμα οικοδομικά υλικά. Αυτό άλλωστε είναι το
θέμα ενός τόμου με άρθρα πολλών διακεκριμένων συγγραφέων από διάφορες χώρες που εξέδωσε πρόσφατα
ο Wolfram Hoepfner. Το συλλογικό αυτό έργο, που έχει
κυκλοφορήσει και στα ελληνικά, παρουσιάζει την ποικιλία των ανασκαφικών ευρημάτων από τους αρχαίους
ελληνικούς οικισμούς ως προς το ζήτημα της κατοικίας.7
Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στην κυρία Άννα Λαμπράκη, που μου ανέθεσε την επιστημονική επιμέλεια
ενός αφιερώματος στην αρχαία ελληνική κατοικία για
το περιοδικό Αρχαιολογία και Τέχνες, ώστε αυτά τα θέματα να γίνουν γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό. Με μεγάλη γενναιοδωρία διέθεσε στο αφιέρωμα αυτό τρία
τεύχη του περιοδικού (τχ. 112-114). Επιλέχθηκαν συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως από την Ελλάδα, ενώ η
οργάνωση των άρθρων στα τρία τεύχη είναι κατά κύριο
λόγο χρονολογική: στο τρέχον τεύχος, το πρώτο του
αφιερώματος (112, Σεπτέμβριος 2009) παρουσιάζονται
οι πρώιμοι χρόνοι έως την ακμή της κλασικής περιόδου,
στο επόμενο τεύχος (113, Δεκέμβριος 2009) η ύστερη
κλασική και η ελληνιστική περίοδος και στο τρίτο (114,
Μάρτιος 2010) η ύστερη ελληνιστική περίοδος και η
ρωμαϊκή αρχαιότητα. Παρουσιάζονται συστηματικά ανασκαμμένα, δημοσιευμένα και πλήρως αξιολογημένα οικιστικά σύνολα αλλά και πιο πρόσφατα ευρήματα σχετικά άγνωστων περιοχών, όπως το Καλλίθηρο Καρδίτσας, όπου οι μέχρι σήμερα σωστικές ανασκαφές φέρνουν σταδιακά στο φως νέα ευρήματα, χωρίς ακόμη να
επιτρέπουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του αρχαίου οικισμού. Στο αφιέρωμα περιλαμβάνονται και επισκοπήσεις
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θεμάτων, όπως οι
οικιακές λατρείες,
η επίπλωση, τα ψηφιδωτά, καθώς και
το ιστορικό αλλά και
οι προοπτικές της
έρευνας για την ελληνική κατοικία στην
αρχαιότητα.
Θα ήθελα να εκφράσω, και από τη
θέση αυτή, τις θερ μές μου ευχαριστίες
στους προσκεκλημένους μας, διεθνούς
κύρους έλληνες και 5. Το εξώφυλλο του βιβλίου Haus und Stadt
ξένους επιστήμονες, im klassischen Griechenland (21994).
οι οποίοι επεξεργάστηκαν τα θέματα του αφιερώματος και καταθέτουν εδώ
τις απόψεις τους. Την αλληλογραφία και το συντονισμό
ανέλαβε η Κατερίνα Χαρατζοπούλου, η οποία τα έφερε
σε πέρας με υπευθυνότητα, αφοσίωση και με φιλική διάθεση· την ευχαριστούμε γι’ αυτό όλοι οι συμμετέχοντες.
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