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Η έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου
στη Νικόπολη
Θάλεια Κύρκου
Αρχαιολόγος
Επιτροπή Νικόπολης

Στη χερσόνησο της Πρέβεζας, 6 χλμ. από την ομώνυμη πόλη, σε μια γραφική πεδινή τοποθεσία, ανάμεσα στις ακτές
του Ιονίου, ανοιχτής οδού προς τη Δύση, και του Αμβρακικού κόλπου, περάσματος προς την ενδοχώρα της Ηπείρου,
απλώνεται ο εκτεταμένος ερειπιώνας της αρχαίας Νικόπολης (εικ.1). Αυτή την εύφορη αλλά και προνομιούχο για το
εμπόριο και την επικοινωνία περιοχή επέλεξε ο Οκταβιανός Αύγουστος για την ίδρυση της Νικόπολης, μετά τη νίκη
του στο Άκτιο επί του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας (31 π.Χ.). Πρόκειται για πόλη-μνημείο της ναυμαχίας, σύμβολο
και στήριγμα της νέας τάξης πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η πόλη συνοικίστηκε από τους κατοίκους γειτονικών πόλεων της Ηπείρου, της Ακαρνανίας και της Λευκάδας, οι
οποίοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες.1 Οι πληθυσμοί αυτοί αποτέλεσαν τους φορείς
του ελληνικού πολιτισμού, σε μία πόλη που ιδρύθηκε από τους ρωμαίους κατακτητές και είχε έντονα τα χαρακτηριστικά της ρωμα κής αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας.

Ο

ελληνικός χαρακτήρας της πόλης, τον οποίο συνειραν μέρος στη νικηφόρα ναυμαχία και δημιουργήθηκε ένα
δητά επέλεξε ο Αύγουστος, σε συνδυασμό με πολιοργανωμένο σύστημα αγροτεμαχίων, το λεγόμενο centuriae.2
τικά προνόμια που της παραχώρησε, συνέβαλαν στην
Το ίδιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε και στο σχεδιασμό του
άνθησή της και στη διαμόρφωση του κοσμοπολίτικου χαραιστού της πόλης με κύρια χαρακτηριστικά τους δύο κάθετους
κτήρα της. Η πόλη ανακηρύχθηκε «ελεύθερη πόλη» (civitas
άξονες της ρωμα κής πολεοδομίας (cardo και decumanus
libera) και με ιδιαίτερη συνθήκη (foedus) οι κάτοικοί της θεmaximus), οι οποίοι στην πορεία τους διασταυρώνονταν με
ωρήθηκαν συγγενείς των Ρωμαίων.
Αν και «καθυποταγμένο» από
το ελληνικό πνεύμα, το Λάτιο κατόρθωσε, ως γνωστόν, να αφομοιώσει δημιουργικά όλες τις επιδράσεις που δέχθηκε, προχωρώντας σε ουσιαστικές καινοτομίες
και πρακτικές λύσεις. Η Νικόπολη σχεδιάστηκε στη Ρώμη, σύμφωνα με τα ρωμα κά πρότυπα και
κατασκευάστηκε εκ του μηδενός
σε μία τεράστια πεδινή έκταση περίπου 13.000 στρεμμάτων με γνώμονα βασικές αρχές της ρωμα κής πολεοδομίας. Το ομαλό έδαφος στην ευρύτερη περιοχή της
διευκόλυνε τους πολεοδόμους
και τους τοπογράφους στο σχεδιασμό της, για τον οποίο εφαρμόστηκε το αστικό ορθογώνιο ρωμα κό σύστημα.
Καταρχάς έγινε διανομή της
γης στους στρατιώτες που πή- 1. Γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης.
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2. Σχηματική προοπτική αναπαράσταση μιας τυπικής ρωμα κής οικίας (σχέδιο: Χρ. Τσακούμης, αρχιτέκτονας).

άλλους κάθετους ως προς αυτούς, μικρότερους δρόμους και
δημιουργούσαν οικοδομικά τετράγωνα. Κατόπιν ορίστηκαν
οι χώροι για τις διοικητικές, κοινωνικές και θρησκευτικές λειτουργίες (βουλευτήριο, αγορά, γυμνάσιο, θέατρο, ιερά κ.λπ.)
και άρχισαν τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως η ύδρευση της
πόλης, η αποχέτευση, ακόμη και η οχύρωση, παρόλο που η
ομπρέλα της Pax Romana δεν την καθιστούσε πλέον απαραίτητη. Ταυτόχρονα άρχισαν να χτίζονται και τα πρώτα σπίτια στον ιδιωτικό χώρο του άστεως που έμενε ελεύθερος για
κατοίκηση.

Ρωμα κή οικιστική αρχιτεκτονική
και ρωμα κές κατοικίες
Οι ρωμα κές κατοικίες ακολούθησαν μία εξελικτική πορεία,
η οποία οδήγησε από τις προ στορικές αχυρένιες καλύβες
του Λατίου και τον πρωτόγονο σχεδιασμό στα περίπλοκα, καλοσχεδιασμένα σπίτια της ύστερης δημοκρατίας και των αυτοκρατορικών χρόνων (εικ. 2). Τα είδη των κατοικιών διαφοροποιούνται κάθε φορά με βάση την κοινωνική θέση των ενοί-

κων τους.
Η ανώτερη
τάξη και οι εύποροι ρωμαίοι πολίτες του
άστεως κατοικούσαν σε μία
οικία (domus), ενώ οι φτωχοί σε
διαμερίσματα πολυκατοικιών (insulae).
Οι πολυκατοικίες, γνωστές στη Ρώμη ήδη
από τον 3ο αι. π.Χ., ήταν πολυώροφες οικίες ειδικά κατασκευασμένες για ενοικίαση, όπου διέμενε η
τάξη των πληβείων (plebs urbana). Είχαν τρεις ή περισσότερους ορόφους (έφταναν τους επτά), με ύψος 18-21 μ. Ο
τρόπος και τα ευτελή υλικά κατασκευής τους –οι τρεις πρώτοι όροφοι με πέτρα ενώ οι υπόλοιποι με ξύλο– τις έκανε ιδιαίτερα ευάλωτες στις πυρκαγιές που συχνά είχαν ως συνέπεια την ολοκληρωτική κατάρρευσή τους. Στο ισόγειο υπήρχαν μαγαζιά και στους ορόφους μικρά δωμάτια (cenacula),
όπου διέμεναν ολόκληρες οικογένειες. Η μεγάλη στενότητα
του χώρου δεν επέτρεπε την ολοήμερη διαμονή των ενοίκων
σε αυτά. Άλλωστε, από τον πρώτο όροφο και πάνω δεν
υπήρχε νερό, ούτε αποχωρητήρια. Έτσι τα μέλη της οικογένειας περιφέρονταν ουσιαστικά στους δρόμους της πόλης
και συγκεντρώνονταν στο σπίτι μόνο την ώρα του δείπνου.
Οι συνθήκες διαβίωσης στα διαμερίσματα ήταν άθλιες και
επικίνδυνες.
Αντίθετα, οι τυπικές ρωμα κές οικίες (domus), οι αστικές
επαύλεις (villae urbanae) και οι αγροικίες (villae rusticae), οι
οποίες βρίσκονταν στα προάστια των πόλεων, είχαν μόνο
ισόγειο και λίγα δωμάτια στον όροφο. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους ήταν η ισόγεια διάταξη, το κατά προσέγγιση συμ-

3. Αναπαράσταση της έπαυλης του Μάνιου Αντωνίνου (σχέδιο: Χρ. Τσακούμης, αρχιτέκτονας).
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μετρικό σε κάτοψη σχέδιο, η λιτή
πρόσοψη κατά μήκος του δρόμου καθώς και ο μεγάλος αριθμός των εσωτερικών χώρων, που
ποικίλλουν ανάλογα με την ιδιάζουσα φιλοκαλία του ιδιοκτήτη. Η
ελευθερία συνθέσεως στις κατοικίες αυτού του τύπου έγκειται κυρίως στους δευτερεύοντες χώρους και στους χώρους αναψυχής,
ενώ η βασική διάρθρωση ακολουθούσε το πρότυπο της οικίας
των ρωμα κών χρόνων.
Τις ορθές αναλογίες μιας
αστικής οικίας-πρότυπου της αριστοκρατικής τάξης αναφέρει ο
λατίνος αρχιτέκτονας Βιτρούβιος
στο έργο του Περί Αρχιτεκτονικής
(27-23 π.Χ.), όπου αναγράφονται
οι βασικοί χώροι και η διάταξή
τους.3 Η κάτοψη μιας τυπικής
αστικής οικίας χαρακτηρίζεται από
τη συμμετρική διάταξη των χώρων της. Διαμορφώνεται με τρό- 4. Κάτοψη της έπαυλης του Μάνιου Αντωνίνου.
πο ώστε μέσω μιας εντυπωσιακής εισόδου, του προθύρου και
του προθαλάμου (vestibulum), να περνά κανείς σε ένα διάnum, κάποιου είδους ανοιχτός χώρος υποδοχής και γραφείο
δρομο (fauces). Στον άξονα του διαδρόμου αυτού διατάσσοτου οικοδεσπότη που ήταν τοποθετημένο στον κύριο άξονα
νται διαδοχικά το αίθριο (atrium), το δωμάτιο εργασίας
της οικίας, φυλάσσονταν τα αρχεία και τα οικογενειακά κει(tablinum) και το περιστύλιο (peristylium). Το αίθριο ήταν η
μήλια. Σε άμεση επαφή με αυτό βρίσκονταν τα τρικλίνια, αίκαρδιά του ρωμα κού σπιτιού.
Πρόκειται για μία μεγάλη εσωτερική αυλή στεγασμένη με τετράρριχτη στέγη και άνοιγμα
στην οροφή, το «κατάκλυστρον»
(compluvium). Κάτω από το κεντρικό άνοιγμα του αιθρίου (compluvium), που επέτρεπε να φαίνεται ο ουρανός, σχηματίζεται
δεξαμενή (impluvium), όπου έπεφταν τα νερά της βροχής και στη
συνέχεια συγκεντρώνονταν σε
ένα πηγάδι στην επιμήκη πλευρά
της αυλής. Η άντληση του νερού
γινόταν μέσω ενός προστομιαίου. Το αίθριο πλαισιώνεται από
μικρά πλευρικά δωμάτια (alae) καθώς και από μεγαλύτερες αίθουσες καθημερινής χρήσης και διη5. Έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου, ψηφιδωτό δωματίου 4. Η κεντρική παράσταση απεικονίζει σκηνή από την
μέρευσης της οικογένειας (cubiπαιδική ηλικία του θεού Διόνυσου, η οποία πλαισιώνεται από τέσσερα χωριστά θέματα: παγώνι και φασιανός,
cula, dormitoria, triclinia). Στο tabli- αντωποί αλέκτορες, τρία πτηνά και ηθοποιοί.
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θουσες δεξιώσεων και εστίασης, τα οποία διακρίνονταν σε
θερινά και χειμερινά.
Η κουζίνα (culina) δεν βρισκόταν απαραίτητα δίπλα στα
τρικλίνια, καθώς για το σερβίρισμα του φαγητού χρησιμοποιούνταν, πέρα από τους δούλους, και κινητές εστίες.
Κοντά στην κουζίνα υπήρχε συνήθως και το αφοδευτήριο
(latrina). Άλλο ένα βασικό στοιχείο της οικίας ήταν το περιστύλιο, ένας από τους μεγαλύτερους χώρους του σπιτιού.
Πρόκειται συνήθως για υπαίθριο χώρο με κήπο, σιντριβάνια
και πέργκολες πλαισιωμένα από μία περιμετρική στοά. Στο
χώρο αυτό, που αποτελούσε τον πυρήνα της κοινωνικής
ζωής της οικογένειας, πραγματοποιούνταν και οι συναλλαγές του οικοδεσπότη.
Σε κάθε σπίτι υπήρχε επίσης ένας ιερός χώρος (lararium),
αφιερωμένος στη λατρεία των πατρώων θεών, προς τους
οποίους γινόταν κάθε πρωί προσφορά. Πρόκειται για τους
θεούς που προστάτευαν την οικογένεια (Lares και Penates,
εφέστιοι και πατρώοι θεοί). Το lararium βρισκόταν συνήθως
στο αίθριο του σπιτιού, ενώ συχνά περιοριζόταν σε μία κόγχη
στον τοίχο, όπου τοποθετούνταν μικρού μεγέθους αγάλματα.
Οι πολυτελέστερες οικίες διέθεταν περισσότερα περιστύλια και τρικλίνια, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, εξέδρες, ανθόκηπους και επιπλέον διακοσμητικούς κήπους. Ιδιαίτερη

ήταν επίσης η πτέρυγα των λουτρών (balneae). Ο περιορισμένος αριθμός λουτρικών εγκαταστάσεων που αποκαλύφθηκαν
εκτιμάται ότι οφείλεται στο υψηλό κόστος κατασκευής και
συντήρησής τους. Φαίνεται, λοιπόν, ότι δεν συγκαταλέγονταν
απαραίτητα στους κύριους χώρους των κατοικιών.
Στις προσόψεις των σπιτιών διαμορφώνονταν καταστήματα (tabernae), τη διαχείριση των οποίων αναλάμβανε συχνά ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, με τους δούλους του.
Στα καταστήματα που εκμισθώνονταν, διέμεναν πιθανώς και
οι ενοικιαστές τους. Τέλος, εκτός από την κύρια είσοδο του
σπιτιού υπήρχε και μία δευτερεύουσα είσοδος για τους υπηρέτες (posticum), η οποία οδηγούσε σε κάποιο παράπλευρο
δρόμο και όχι στην κύρια οδό έξωθεν της οικίας.
Στη ρωμα κή οικιστική αρχιτεκτονική εξαίρεται ιδιαίτερα
το εσωτερικό του σπιτιού, σε σχέση με την επιμέλεια της
εξωτερικής όψεως. Η επίδειξη της οικιακής πολυτέλειας και
του υψηλού βιοτικού επιπέδου είχε στόχο την κοινωνική προβολή των ιδιοκτητών των επαύλεων ως πατρώνων.4 Οι απελεύθεροι και οι δούλοι δεν είχαν, όπως είναι γνωστό, δικαίωμα δικαιοπραξιών και ήταν αναγκαίο ως εκ τούτου να έχουν
έναν κηδεμόνα. Ένα πλήθος πελατών (clientes) συγκεντρωνόταν τις πρωινές ώρες στα σπίτια των επιφανών πολιτών,
προκειμένου να χαιρετήσουν τον προστάτη τους και να ζη-

6. Το συγκρότημα των ιδιωτικών λουτρών της κατοικίας του Μάνιου Αντωνίνου.
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τήσουν τη μεσολάβησή του για τη διευθέτηση των προσωπικών τους υποθέσεων. Επιπλέον, ο πάτρωνας τούς προσέφερε συχνά φαγητό και στέγη.
Η πρακτική αυτή επέβαλε τη διάκριση των χώρων της οικίας των επιφανών ρωμαίων πολιτών σε αυστηρά ιδιωτικούς
και σε δημόσιους. Στους αυστηρά ιδιωτικούς χώρους συγκαταλέγονται τα υπνοδωμάτια, τα λουτρά και τα τρικλίνια, ενώ
σε εκείνους με δημόσιο χαρακτήρα, τα μεγαλόπρεπα πρόθυρα, τα αίθρια, τα περιστύλια και γενικότερα, οι αίθουσες
υποδοχής. Οι αίθουσες της ρωμα κής κατοικίας διαμορφώνονται με γνώμονα την κοινωνική τάξη και την επαγγελματική
ιδιότητα του κατόχου της.
Ανάλογης σημασίας χώροι δεν ήταν απαραίτητοι στα σπίτια των απλών ανθρώπων, των οποίων οι συνθήκες διαβίωσης ήταν εντελώς διαφορετικές. Οι ιδιοκτήτες μικρών οικοπέδων περιορίζονταν σε αντίστοιχης έκτασης οικοδόμηση
του διαθέσιμου χώρου. Οι οικίες, δομημένες σε συστοιχίες,
διέθεταν μικρούς καλλιεργούμενους κήπους στην πίσω πλευρά (hortus), οι οποίοι εξασφάλιζαν τη βιωσιμότητα των φτωχών ιδιοκτητών τους.

Η έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου
Η έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου αποτελεί χαρακτηριστικό
δείγμα αστικής οικιστικής αρχιτεκτονικής ρωμα κών χρόνων
και είναι το διεξοδικότερα ανασκαμμένο,5 συντηρημένο και
επισκέψιμο σύνολο ιδιωτικής κατοικίας στη Νικόπολη (εικ. 34). Μαζί με το λεγόμενο «Επισκοπείο» ή «Βασιλόσπιτο»6 αποτελούν ένα μικρό δείγμα του πλούτου και της ευημερίας που
διέκρινε την πόλη κατά την πρώτη περίοδο της ακμής της.
Μιας πόλης που υπήρξε για αρκετούς αιώνες πρωτεύουσα
όλης της Ηπείρου και αριθμούσε πάνω από 120.000 κατοίκους στο απόγειό της. Και τα δύο αυτά αστικά συγκροτήματα
αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης, κοντά στο forum και σε εδαφικές νησίδες ελεύθερες από
δόμηση κατά τους προηγούμενους αιώνες. Μία ακόμη κατοικία, η Έπαυλη στη Φτελιά,7 στην ευρύτερη περιοχή της
Νικόπολης, συμπληρώνει τη μέχρι τώρα εικόνα για την οργάνωση της ιδιωτικής ζωής στη ρωμα κή πόλη.
Η έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου βρίσκεται στη θέση «Κάστρα» εντός της περιμέτρου των ρωμα κών τειχών, στο κέντρο της αρχαίας πόλης. Μέχρι σήμερα έχει ανασκαφεί έκταση περίπου 3.400 τ.μ. στην οποία εκτείνεται το κτιριακό συγκρότημα της έπαυλης (59x57,36 μ.), η οποία φαίνεται ότι
κάλυπτε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο από τον πολεοδομικό ιστό της αρχαίας Νικόπολης (εικ. 4). Μία από τις κύριες εισόδους του σπιτιού βρίσκεται στα ανατολικά.8 Εκεί
αποκαλύφθηκε μικρό πρόπυλο και ένα λίθινο ασβεστολιθικό
κατώφλι «κατά χώραν». Το κατώφλι οδηγεί σ’ ένα περιστύλιο
– μία περίστυλη αυλή με κήπο, η οποία περιβαλλόταν στις
δύο τουλάχιστον πλευρές της από στεγασμένο διάδρομο στρωμένο με ασβεστολιθικές πλάκες. Τέσσερα δωμάτια του σπιΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 114

7. Μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφη παράσταση νεκρόδειπνου. Ανήκει στα
κειμήλια των προγόνων του ιδιοκτήτη της οικίας, καθώς η κατασκευή της
χρονολογείται στην ελληνιστική εποχή.

τιού έβλεπαν στο περιστύλιο, από τα οποία τα τρία σχετίζονται με τη διημέρευση της οικογένειας και του οικοδεσπότη
(cubicula, dormitoria) ενώ το τέταρτο ήταν αίθουσα δεξιώσεων (triclinium). Τα δωμάτια 1-3 ήταν στρωμένα με ψηφιδωτά δάπεδα, τα οποία έφεραν γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα
ενώ στο δάπεδο του δωματίου 4 σώζεται περίτεχνο κεντρικό
ψηφοθέτημα (έμβλημα) με θέμα από τη ζωή του Διονύσου
(εικ. 5).
Αριστερά του περιστυλίου υπάρχουν ελάχιστα οικοδομικά λείψανα, τα οποία έχουν υποστεί καθίζηση προφανώς λόγω κάποιας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή μέσα
στον 3ο αι. μ.Χ. Ο χώρος αυτός πιθανότατα αποτελούσε τον
κήπο της οικίας (viridarium) και ίσως τα λείψανα των τοίχων
που τον περιβάλλουν να αποτελούν τα απομεινάρια ενός δεύτερου περιστυλίου. Η άποψη ότι πρόκειται για κήπο ενισχύεται από την έλλειψη κεραμικής στο χώρο και από το γεγονός
ότι μικρός αγωγός, που φαίνεται να έχει την αφετηρία του
στο impluvium καταλήγει στο χώρο αυτό, πιθανώς με σκοπό
το πότισμα και τη φροντίδα των φυτών.
Δεξιά των δύο περιστυλίων εκτείνεται μικρό συγκρότημα
ιδιωτικών λουτρών-βαλανείο, στο οποίο εισερχόταν κανείς
είτε από το εσωτερικό της οικίας μέσω ενός προθαλάμου
είτε από κάποια εξωτερική είσοδο στα βόρεια, η οποία δεν
έχει ακόμη εντοπιστεί. Οι εγκαταστάσεις των λουτρών οργανώνονται γύρω από μία μεγάλη αίθουσα αναψυχής (χώρος
5) που καταλαμβάνει περίπου το ήμισυ της έκτασής τους (εικ.
6). Παράλληλα προς αυτή διατάσσονται μικρότεροι, θερμαινόμενοι ή μη χώροι και λουτήρες για ζεστά (caldarium),
χλιαρά (tepidarium) και κρύα μπάνια (frigidarium) καθώς και
αποδυτήριο (apodyterium). Στο δυτικό και ανατολικό άκρο
τους υπάρχει θάλαμος καύσης (praefurnium) και χώρος λεβητοστασίου αντίστοιχα. Και οι δύο χώροι βρίσκονται σε χα71
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μηλότερη στάθμη από τις υπόλοιπες αίθουσες των λουτρών.
Το βαλανείο διέθετε επίσης υποδαπέδια και εντοίχια θέρμανση, όπως φάνηκε από τα υπόκαυστα πάνω στα οποία στηρίζονταν το δάπεδο των χώρων που είχαν σχέση με τα θερμά
και χλιαρά λουτρά, αλλά και από τους πήλινους αεραγωγούς
σωλήνες και τις tegulae mammatae (πήλινες πλάκες με κωνικές αποφύσεις), που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές εντοιχισμένες μέσα στις τοιχοποιίες. Συνεπώς, το σύστημα θέρμανσης στα λουτρά της έπαυλης δεν διέφερε κατασκευαστικά από εκείνο των μεγάλων δημόσιων λουτρών και θερμών, παρά μόνο ως προς το μέγεθος. Το βαλανείο δεν υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό της οικίας, αλλά κατασκευάστηκε
σε κάποια από τις μεταγενέστερες φάσεις της, όπου έγιναν
σημαντικές προσθήκες και επεκτάσεις. Αυτό φαίνεται τόσο
από τα κινητά ευρήματα, όσο και από τη διπλή τοιχοποιία στο
ΒΔ τμήμα της κατοικίας και τις διαφορετικές εισόδους (εσωτερική και εξωτερική) στο χώρο των λουτρών. Τα λουτρά συνέχισαν να βρίσκονται σε χρήση ως τα τέλη του 5ου αι. μ.Χ., σύμφωνα με τη χρονολόγηση της κεραμικής που συλλέχθηκε.
Στο κύριο σώμα της οικίας εκτείνεται ένα τρίτο αίθριο με
τετράγωνη δεξαμενή στο κέντρο του: το τετράστυλο αίθριο
των ρωμα κών επαύλεων (cavaedium tetrastylum). Στο ΒΔ και
ΝΔ άκρο του σώζονται δύο από τις τέσσερις ασβεστολιθικές
βάσεις, πάνω στις οποίες εδράζονταν οι κίονες που υποβάσταζαν τα δοκάρια της οροφής.
Περιμετρικά του τετράστυλου αιθρίου, που λειτουργούσε
και ως φωταγωγός-αεραγωγός, εκτείνονται μερικά ακόμη δωμάτια της οικογένειας, όπως υπνοδωμάτια, βοηθητικοί χώροι
(υπόκαυστα, αποχωρητήρια, προθάλαμος λουτρών, μαγειρείο), δωμάτια του προσωπικού καθώς και μεγάλες αίθουσες δεξιώσεων και τραπεζαρίες. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει
το δωμάτιο 6 (triclinium) με περίτεχνο ψηφιδωτό δάπεδο και
έκκεντρα τοποθετημένο ψηφοθέτημα με σκηνή από τη ζωή
του θεού Διονύσου, κατεστραμμένη στο μεγαλύτερο μέρος
της. Η επιδαπέδια σύνθεση πλαισιώνεται από 11 ορθογώνια
πλαίσια με γεωμετρικά διακοσμητικά μοτίβα (ασπίδες, αντίνωτες πέλτες, μαίανδροι, κ.ά.). Στο βόρειο και στο δυτικό τοίχο του δωματίου σώζονται ίχνη τοιχογραφίας με ζωγραφικό
φυτικό διάκοσμο.
Πίσω από το χώρο 6 υπάρχει το δωμάτιο 7, στο οποίο σώζεται τοιχογραφία σε μεγάλο ύψος και πρόκειται πιθανότατα
για ανδρώνα. Στον ίδιο τομέα υπάρχει κουζίνα (αρ. 8) και αφοδευτήριο (αρ. 9), καθώς και μία δευτερεύουσα είσοδος για το
προσωπικό (posticum). Η γειτονική εγκατάσταση των μαγειρείων και του αφοδευτηρίου αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο όλων των ρωμα κών οικιών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στον τρόπο παροχής νερού και εγκατάστασης του δικτύου ύδρευσης μέσα στο σπίτι.
Στο ΒΔ άκρο της οικίας υπάρχει ένα μικρό δωμάτιο (αρ.
10), που δεν έχει πλήρως ανασκαφεί. Εκεί βρέθηκε μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφη παράσταση νεκρόδειπνου που μας
72

8. Κεφαλή αγένειου νέου, πιθανότατα Διονύσου, από ψηφιδωτό δάπεδο
στην αίθουσα 8 της έπαυλης του Μάνιου Αντωνίνου.

οδηγεί στην υπόθεση ότι πιθανότατα πρόκειται για κάποιο οικιακό ιερό (εικ. 7).
Στον ίδιο άξονα με το τετράστυλο, αλλά λίγο νοτιότερα,
εκτείνεται το αίθριο (atrium) και στο κέντρο του μία περίτεχνη
αψιδωτή δεξαμενή (impluvium) της οποίας οι εσωτερικές ημικυκλικές και ορθογώνιες κόγχες έφεραν επένδυση από μάρμαρο. Εκεί έμενε για μεγάλα διαστήματα της ημέρας η οικογένεια αλλά και οι ένοικοι για τα γεύματα, τη δουλειά και την
ανάπαυση. Πολύ γρήγορα, όμως, η εστία, που μαύριζε τους
τοίχους αυτού του χώρου δικαιώνοντας έτσι την ονομασία
atrium (από το επίθετο ater: μαύρος), μεταφέρθηκε μέσα
στην κουζίνα. Εξάλλου, το πλατύ άνοιγμα του κατακλύστρου
δεν επέτρεπε τα γεύματα και η ανάπαυση στο αίθριο να είναι
ευχάριστα. Έτσι το αίθριο παραδόθηκε τελικά στη μοναδική
του αποστολή ως φωταγωγού και αεραγωγού της οικίας διατηρώντας, ωστόσο, στοιχεία από τον αρχικό του προορισμό.
Πίσω από το impluvium υπάρχουν δύο κτιστές κατασκευές:
μία ορθογώνια κατασκευή (cartibulum, 1,50x0,50 μ.), που μιμείται τα τραπέζια των Ρωμαίων στο αίθριο, και νότια αυτής
μία τετράγωνη δεξαμενή με κυκλικό βύθισμα στον πυθμένα, από
όπου θα προμηθεύονταν νερό για το μαγείρεμα και το πλύσιμο των πιατικών. Στον ίδιο χώρο υπάρχει κτιστό πηγάδι, που
συγκέντρωνε τα νερά από το impluvium, του οποίου το στόμιο αποτελείται από ασβεστολιθική πλάκα με οπή αντλήσεως.
Περιμετρικά του αιθρίου υπάρχουν χώροι υποδοχής και
δεξιώσεως των επισκεπτών-πελατών, καθώς και χώροι διημέρευσης της οικογένειας και των δούλων. Οι χώροι υποδοχής βρίσκονται αριστερά του αιθρίου (αίθουσες 8-10), όπου
υπάρχει και η κύρια είσοδος του σπιτιού. Εκεί σώζεται κατά
χώραν μεγάλο ασβεστολιθικό κατώφλι. Οι χώροι υποδοχής
ήταν στρωμένοι με πολύχρωμες ψηφιδωτές συνθέσεις, οι
οποίες σώζονται σε μορφή σπαραγμάτων και έφεραν διακόσμηση με γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα. Χαρακτηριστικό είναι το δάπεδο της μεγάλης αίθουσας υποδοχής (8), το οποίο
κοσμείται με το μοτίβο των οκτάφυλλων άστρων. Λείπει τετχ. 114 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ
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λείως το κεντρικό ψηφοθέτημα, αλλά στη ΝΑ γωνία του διατηρείται σε καλή κατάσταση κεφαλή αγένειου νέου, πιθανώς
Διονύσου (εικ. 8).
Μετά τους χώρους υποδοχής ακολουθεί o προθάλαμος
11, που οδηγεί στην αίθουσα δεξιώσεων 12 (triclinium). Στον
προθάλαμο υπάρχει κυκλοτερής ψηφιδωτή σύνθεση με κτητορική επιγραφή, η οποία μας αποκαλύπτει το όνομα του
ιδιοκτήτη –που παρουσιάζεται ως ανακαινιστής του σπιτιού–
καθώς και της συζύγου του, Θεοσήγου (εικ. 9). Η κτητορική
επιγραφή χρονολογείται στα τέλη του 3ου-αρχές του 4ου αι.
μ.Χ. και έχει ως εξής:
Μάν(ιος ή -ίλιος) Αριστοκλίας.
Ευτυχίτω η τύχη της οικίας, ευτυχίτω και ο ανανεωτής
της οίκο(υ)
Μάν(ιος) Αντωνίνος, μετά της Θεοσήγου.
Δεξιά του αιθρίου και κατά μήκος του κεντρικού άξονα
της οικίας υπάρχει το tablinum (αρ.13), δηλαδή το γραφείο
του οικοδεσπότη, στο οποίο δεχόταν τους πελάτες του και
όσους ήθελε να κρατήσει μακριά από τα ενδότερα της κατοικίας. Υπάρχουν επίσης ένα τρικλίνιο, ένα πλευρικό δωμάτιο και μερικοί δευτερεύοντες χώροι. Στη ΒΔ γωνία του αιθρίου ξεχωρίζει ο χώρος 14, ο οποίος βρίσκεται σε ψηλότερο
επίπεδο από το αίθριο και η πρόσβαση σ’ αυτόν γίνονταν μέσω αναβαθμών. Το δωμάτιο ήταν στρωμένο με ψηφιδωτό δάπεδο με γεωμετρικό μοτίβο προοπτικού μαιάνδρου μέσα σε
γραμμικό πλαίσιο, το οποίο σώζεται σε μορφή σπαράγματος.
Πιθανότατα στο χώρο αυτό να υπήρχε το ιερό των Λαρήτων
και τα κέρινα ομοιώματα των προγόνων της οικογένειας.
Πίσω από το αίθριο και κατά μήκος της δυτικής πλευράς
της οικίας διατάσσονται βοηθητικοί χώροι: μαγειρεία, αφο-

δευτήριο, αποθήκες, δωμάτια για το βοηθητικό προσωπικό.
Σε δύο από τους χώρους αυτούς (15-16) σώζονται βαθμίδες
κλιμακοστασίου, που πιθανότατα οδηγούσε στα διαμερίσματα του άνω ορόφου.
Οι βοηθητικοί αυτοί χώροι αποτελούν το δυτικό όριο της
έπαυλης και το τέλος της οικοδομικής νησίδας, γεγονός που
πιστοποιείται από την αποκάλυψη με διερευνητική τομή στο
όμορο αγροτεμάχιο, ενός δρόμου με κατεύθυνση Β-Ν
(cardo). Ο δρόμος αυτός είναι παράλληλος του δρόμου που
αποκαλύφθηκε κατά μήκος του ανατολικού ορίου της έπαυλης, και διαθέτει επίσης τμήμα του κτιστού αποχετευτικού
συστήματος (cloaca), στο οποίο απολήγουν οι αποχετευτικοί
αγωγοί των δυτικών διαμερισμάτων της έπαυλης, η οποία
διέθετε άριστο αποχετευτικό δίκτυο και δίκτυο ύδρευσης.
Οι περισσότεροι τοίχοι της οικίας είναι κατασκευασμένοι
από οπτοπλίνθους και κονίαμα (opus testaceum) εκτός από
κάποιους που σώζονται στο ύψος της υποθεμελίωσης και είναι κατασκευασμένοι από αργούς λίθους και κονίαμα. Επίσης πρόχειρες κατασκευές με αργούς λίθους, αποτμήματα
πλίνθων και κονίαμα παρατηρούνται σε μεταγενέστερες προσθήκες ή επεκτάσεις της οικίας. Όλοι ήταν επιχρισμένοι με
κονίαμα, όπως διαπιστώνεται από την εύρεση υπολειμμάτων
του στους τοίχους και από διάσπαρτα τεμάχια, που περισυλλέχθηκαν. Μερικά έφεραν ίχνη ερυθρού ή κυανού χρώματος
ενώ σε κάποιους τοίχους βρέθηκαν ίχνη τοιχογραφίας με ζωγραφικό φυτικό ή γεωμετρικό διάκοσμο. Όπου δεν υπήρχε
κονίαμα χρησιμοποιούνταν ορθομαρμαρώσεις, πολλά τμήματα των οποίων έχουν βρεθεί.
Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της έπαυλης θα πρέπει
να σημειωθεί ότι αρκετοί από τους χώρους του οικιστικού
αυτού συνόλου στάθηκε αδύνατο να ταυτιστούν και να αναγνωριστεί η χρήση τους με βάση τα ανασκαφικά δεδομένα,
τα οποία είτε ήταν ελάχιστα και ανεπαρκή, είτε δεν ήταν ενδεικτικά της χρήσης του χώρου.

Τα ψηφιδωτά δάπεδα

9. Η κτητορική επιγραφή σε ψηφιδωτό δάπεδο της έπαυλης του Μάνιου
Αντωνίνου.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 114

Τα ψηφιδωτά δάπεδα της οικίας ήταν κατασκευασμένα από
ασβεστολιθικές κυρίως ψηφίδες ενώ στις κεντρικές παραστάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί επιπρόσθετα πολλών ειδών υαλόμαζες. Τα χρώματά τους ποικίλλουν και καλύπτουν ανάλογα
με την περίπτωση μία μεγάλη κλίμακα χρωματικών αντιθέσεων
(λευκό, μελανό, κυανό, ώχρα, φαιό, πράσινο, ερυθρό κ.ά.).
Η τεχνική κατασκευής τους δεν ακολουθεί τις κλασικές
μεθόδους των καλλιτεχνών της ρωμα κής περιόδου, παρά
μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Συνήθως παρουσιάζουν μικρές ή μεγαλύτερες αποκλίσεις ως προς το προπαρασκευαστικό κονίαμα υποστήριξης των δαπέδων. Στα δάπεδα της
έπαυλης ο καλλιτέχνης τοποθετεί το υπόστρωμα κονιάματος
(nucleus) κατευθείαν πάνω στο φυσικό έδαφος και στη συνέχεια στρώνεται ένα λεπτό στρώμα ασβέστη πάνω στο οποίο
γίνεται η ψηφοθέτηση (supra nucleus).
73
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10. Λεπτομέρειες μοτίβων από ψηφιδωτό δάπεδο της έπαυλης του Μάνιου Αντωνίνου.

Τα διακοσμητικά τους θέματα είναι ως επί το πλείστον γεωμετρικά και φυτικά κοσμήματα και σχέδια, όπως ασπίδες (κουκουνάρες), αντίνωτες πέλτες, μαίανδροι, οκτάκτινα άστρα με
ρομβοειδή πέταλα, άνθη λωτού, κισσόφυλλα, προοπτικά γεωμετρικά σχήματα, συμπλεκόμενα δωδεκάγωνα ή οκτάγωνα
και διακοσμητικές ζώνες από αλυσιδωτούς πλοχμούς, σπειρομαίανδροι, βαθμιδωτά τρίγωνα κ.λπ. (εικ. 10-10α).
Εξαίρεση στα ως τώρα δεδομένα αποτελεί το ψηφιδωτό
δάπεδο της παλαιάς ανασκαφής στο οποίο σώζεται κεφαλή
Διονύσου και τα δύο ψηφοθετήματα (emblema vermiculatum), που πραγματεύονται σκηνές από τη ζωή του θεού Διονύσου, εμπνευσμένες από την ελληνική μυθολογία.
Τα ψηφιδωτά δάπεδα της οικίας του Μάνιου Αντωνίνου
αποτελούν εξαιρετικά δείγματα της τέχνης των ψηφιδωτών
της ρωμα κής περιόδου στην Ελλάδα και χαρακτηρίζονται
από την πολυχρωμία, την απόδοση της προοπτικής, τις έντονες φωτοσκιάσεις και την πλαστική απόδοση των μορφών.
Χρονολογούνται από τις αρχές του 2ου έως τα τέλη του 3ου
αι. μ.Χ.

γούμενης φάσης (για παράδειγμα, κατώφλια), η επιχωμάτωση μικρού αγωγού στον δεύτερο αύλειο χώρο και άλλες
μικρές επισκευές και τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου
μέσα στους δύο αιώνες χρήσης της οικίας. Την άποψη αυτή
στηρίζει και η χρονολόγηση των κινητών ευρημάτων της ανασκαφής. Ένα μεγάλο μέρος της κεραμικής που συλλέχθηκε
από την έως τώρα έρευνα χρονολογείται στον 3ο-4ο αιώνα
μ.Χ., καθώς και τα περισσότερα νομίσματα που στάθηκε δυνατό να διαγνωσθούν.
Βέβαια, το σύνολο της κεραμικής της έπαυλης καλύπτει
σε γενικές γραμμές ένα ευρύ χρονολογικό πλαίσιο από τον
1ο έως τον 5ο αι. μ.Χ., που δηλώνει τη διαρκή χρήση των χώρων και ιδιαίτερα του βαλανείου της πολυτελούς αυτής κατοικίας. Η ύπαρξη κεραμικής του 1ου αι. πιθανόν να αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη μίας αρχικής κατασκευής σε κάποια προηγούμενη φάση, ενός σπιτιού με μια πιο λιτή κάτοψη, η οποία με τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατο να οριοθετηθεί και να τεκμηριωθεί.

Τυπολογία
Χρονολόγηση
Η έπαυλη παρουσιάζει δύο τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις.
Η κατασκευή της τοποθετείται στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ.
με βάση κυρίως τη χρονολόγηση των ψηφιδωτών. Ο 2ος αιώνας ήταν εποχή ακμής για τη Ρωμα κή Αυτοκρατορία και
επέτρεπε τέτοιου είδους πολυτελείς κατασκευές. Η δεύτερη
οικοδομική φάση τοποθετείται στα μέσα του 3ου ή στον 4ο
αιώνα. Τη δεύτερη αυτή φάση μαρτυρούν, εκτός της κτητορικής επιγραφής, το άνοιγμα ή το κλείσιμο εισόδων, η κατασκευή νέων τοίχων, η ανακατασκευή παλαιών, η χρήση ως
οικοδομικού υλικού λίθινων αρχιτεκτονικών μελών της προη74

Με τα μέχρι σήμερα ανασκαφικά δεδομένα η έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου είναι μία οικία-domus και φαίνεται ότι ανήκει
στον λεγόμενο «ανεπτυγμένο τύπο» των αστικών επαύλεων
με αίθριο και περιστύλιο. Τέτοιες πολυτελείς κατοικίες συναντούμε όχι μόνο στην Πομπηία, αλλά και στο Ηράκλειο
(Herculaneum), στην Όστια και σε αρκετές επαρχίες της Ρωμα κής Αυτοκρατορίας (π.χ. το σπίτι του Φαύνου, η οικία του
Λαβύρινθου, η οικία του Σαλλούστιου, η οικία του Μένανδρου
κ.ά.). Πρόκειται για αστικές δαιδαλώδεις κατοικίες με σύνθετες κατόψεις και πολλούς χώρους με πολλαπλές λειτουργίες ώστε να αντεπεξέρχονται επαρκώς τόσο στις εργασιατχ. 114 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ
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κές δοσοληψίες και στα συμπόσια των πλούσιων ιδιοκτητών
τους, στο πλαίσιο της κοινωνικής προβολής τους, όσο και για
να στεγάσουν τις πολυμελείς οικογένειές τους και το πολυπληθές προσωπικό.
Τα τεράστια αυτά αστικά συγκροτήματα αναπτύσσονται
κυρίως στο κέντρο της πόλης και σε εδαφικές νησίδες ελεύθερες από δόμηση κατά τους προηγούμενους αιώνες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι υπήρχε ελευθερία συνθέσεως του τύπου αυτού των κατοικιών, ωστόσο ακολουθείται
πιστά το σχέδιο της ιταλικής οικίας-προτύπου ως βασικός
άξονας σχεδιασμού.
Είναι γεγονός ότι κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους
υπήρχε μία τάση ομοιομορφίας σε διεθνή κλίμακα, εντούτοις
κατά τόπους παρατηρούνται αρκετές διαφοροποιήσεις, οι
οποίες δεν έχουν μελετηθεί σε όλη τους την έκταση. Θεωρούμε ότι με την ανασκαφή και άλλων οικοδομικών συγκροτημάτων στην ευρύτερη περιοχή της έπαυλης θα έρθουν στο
φως νέα δεδομένα τόσο για τις ιδιωτικές κατοικίες όσο και
για τη χωροταξική και κοινωνική οργάνωση της Νικόπολης.
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The villa of Manius Antoninus in Nicopolis
Thalia Kyrkou
The Roman villa of Manius Antoninus in Nicopolis in the county
of Preveza, is a typical example of a bourgeois dwelling of the
Roman era, as it includes all the common features of the prototype of a Roman house (domus).
The villa’s main entrance is at the south wing of the building
complex. The wing’s central part is made up of a rectangular
inner courtyard, the atrium, in the centre of which is a vaulted
reservoir (impluvium). The reception areas are placed on the
perimeter of the atrium as are the banqueting halls for the visitors/business associates (triclinia), the host’s office (tablinum)
and the living areas of family and staff (cubicula, dormitoria). On
the northern side is a second courtyard, an atrium with four
columns (cavaedium tetrastylum). Along the west side of the
house are the kitchens, storerooms and latrines as well as rooms
for additional personnel. On the east side, a second entrance to
the house leads to a colonnaded courtyard with a garden, the
peristylium, to the south of which lies the villa’s garden (viridarium) and to the north, a small complex of private baths (balneae).
The villa had ornate mosaic floors as well as an excellent water
supply and sewage disposal network. The villa went through two
building phases. The first dates from the 2nd c. AD while the second (its renovation) dates from the middle of the 3rd c. or 4th c. AD.
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