ΥΣΤΕΡΗ
Ρωμαϊκη
Περιοδοσ

ΑΝΑΣΚΑΦΗ

2ος
έως
6ος αι. μ.Χ.

B

Μεγάλης έκτασης ρωμαϊκή έπαυλη ήρθε στο φως κατά τις
πολυετείς ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1996 κοντά στο
Λουτράκι, στη θέση Κατουνίστρα. Το πολυτελές συγκρότημα
χρονολογείται στον 2ο αι. μ.Χ., είχε θέα στον Κορινθιακό
και διέθετε εντυπωσιακό λουτρό. Ανήκε μήπως σε κάποιο
γαιοκτήμονα ή ήταν η εξοχική κατοικία ενός πλούσιου εμπόρου
ή κάποιου αξιωματούχου της τότε ρωμαϊκής αποικίας της
Κορίνθου; Οπωσδήποτε όμως κτίστηκε την περίοδο ανάδειξης
της πόλης σε εμπορικό κέντρο και παρήκμασε πιθανόν λόγω
του καταστροφικού σεισμού του 551.

ΡΩΜΑΪΚΉ
ΈΠΑΥΛΗ
ΜΕ ΘΕΑ

Κάτοψη
Το ανεσκαμμένο
συγκρότημα, 2016.
01
Μαρμάρινο σύμπλεγμα
Έρωτα και δελφινιού
από διακόσμηση
κρήνης, 2ος αι. μ.Χ.

—Στην Κατουνίστρα Λουτρακίου
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ΖΩΉ ΑΣΛΑΜΑΤΖΊΔΟΥ–ΚΩΣΤΟΎΡΟΥ
Αρχαιολόγος, Επίτιμη Διευθύντρια ΥΠΠΟΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΎ, ΠΟΥ ΥΠΉΡΞΕ Η ΜΟΝΑΔΙΚΉ ΧΕΡΣΑΊΑ ΠΡΌ-

σβαση στην Πελοπόννησο, ζωτικός χώρος για την πόλη της Κορίνθου και πρώτη
γραμμή άμυνας στους εισβολείς, οι ανασκαφικές έρευνες σ’ ένα χαμηλό έξαρμα
του εδάφους στη θέση Κατουνίστρα, 4.200 μ. νοτιοανατολικά της πόλης του Λουτρακίου που ταυτίζεται με τα αρχαία Θερμά, κράτησαν χρόνια. Οι έρευνες αποκάλυψαν μεγάλων διαστάσεων έπαυλη με λουτρό, των ύστερων ρωμαϊκών χρόνων.
Το συγκρότημα, με θαυμάσια θέα στον Κορινθιακό, απέχει 1.730 μ. από τον Ισθμό
και 10.460 μ. από την αρχαία πόλη της Κορίνθου που, μετά την επανίδρυσή της
από τον Ιούλιο Καίσαρα το 44 π.Χ., αναπτύσσεται ταχύτατα και γίνεται η πρωτεύουσα της Επαρχίας της Αχαΐας. Στην επικράτεια της Κορίνθου, και συγκεκριμένα
στο πέραν του Ισθμού τμήμα της, εντάσσεται και η έπαυλη της Κατουνίστρας. Η
Περαία χώρα, όπου αναπτύχθηκε το σημαντικό ιερό της Ήρας στην Περαχώρα,
κατοχυρώθηκε ως κορινθιακή ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ., μετά την επικράτηση
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των Κορινθίων επί των Μεγαρέων στην αναφερόμενη από την παράδοση διαμάχη
τους για τον έλεγχο του ιερού.
Το μνημείο εντοπίστηκε το 1973 μετά από λαθρανασκαφές στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Η κατά 23 χρόνια καθυστέρηση έναρξης της ανασκαφής διευκόλυνε τη συνέχιση των λαθρανασκαφών και επέτρεψε την εκτέλεση εκτεταμένων
διαμορφωτικών εργασιών με βαρέα μηχανήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα την
καταστροφή των καλά διατηρημένων καταλοίπων και τη μεγάλη διατάραξη των
αρχαιολογικών στρωμάτων.
Η ανασκαφική έρευνα διεξήχθη σε δύο φάσεις. Η πρώτη σε επτά ανασκαφικές
περιόδους, μεταξύ των ετών 1996–2002, από την υπεύθυνη για την περιοχή Δ΄
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η δεύτερη σε πέντε περιόδους, μεταξύ των ετών 2012–2016, στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος συστηματικής ανασκαφής υπό τη διεύθυνση της υπογράφουσας και από επιστημονική
ομάδα (Αθανάσιος Ριζάκης, Κωνσταντίνος Τζιαμπάσης, Σωτήρης Ραπτόπουλος,
Γεωργία Αλεξοπούλου, Ξένια Χρυσάφη, Μάνθα Ζαρμακούπη). Η εκτέλεση του
πενταετούς προγράμματος στηρίχτηκε στον Δήμο Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων, σε εθελοντές και, κατά τα τρία τελευταία έτη, σε χρηματοδότηση
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εντούτοις οι συνολικές εργασίες δεν πέτυχαν
την ολοκλήρωση της ανασκαφής, ιδιαίτερα στο λουτρό, τη μεγάλη αυλή και τον
περιβάλλοντα χώρο του κεντρικού πυρήνα της έπαυλης.
Η έπαυλη αποτελείται από 30 δωμάτια, διαρθρωμένα με απόλυτη συμμετρία σε
δύο διαμερίσματα 13 δωματίων εκατέρωθεν μεγάλου χώρου (15x12 μ.), με αψίδα
στη βόρεια πλευρά και επιμήκη προθάλαμο στη νότια. Εντοπίστηκαν το δυτικό
και ανατολικό όριό της με πλευρική είσοδο και καμπτόμενο διάδρομο. Από την
ανατολική είσοδο μάλιστα εκκινεί με κατεύθυνση προς τα νοτιοανατολικά διάδρομος που πιθανόν συνέδεε την έπαυλη με το παρακείμενο λουτρό. Σ’ ένα δωμάτιο
σώζονται τα σκαλοπάτια λίθινης κλίμακας που μαρτυρούν την ύπαρξη ορόφου,

02
Τμήμα μαρμάρινου επίκρανου
παραστάδας.
03
Η αίθουσα του πλινθόκτιστου
λουτήρα με την τρίκογχη
κατασκευή στο βάθος.
04
Λεπτομέρεια του ψηφιδωτού
δαπέδου του δωματίου 12,
β΄ μισό του 4ου αι. μ.Χ. Φέρει
διακόσμηση τεμνόμενων κύκλων
στο διάχωρο και δελφινιού
στο πλαίσιο.
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ενώ υπάρχουν και δωμάτια με πλινθόκτιστες κόγχες στις τέσσερις γωνίες τους.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακοί είναι δύο χώροι που έχουν στη βόρεια και τη νότια πλευρά μαρμάρινο στυλοβάτη με δύο μονόλιθους και αρράβδωτους κίονες σε ιωνικές
βάσεις, δύο από τους οποίους σώζονται πεσμένοι in situ. Σε μεταγενέστερη μετασκευή των χώρων οι μαρμάρινοι στυλοβάτες κλείστηκαν με τοίχους. Στα νότια της
δυτικής πτέρυγας εφάπτεται ορθογώνια κατασκευή, που είναι κεραμικός κλίβανος,
σωζόμενων διαστάσεων 5x2,5–2,6x1,4 μ., για το ψήσιμο τούβλων και κεραμιδιών.
Τρεις παράλληλοι τοίχοι με στρώσεις πήλινων πλακών και υδραυλικού κονιάματος σχηματίζουν δύο επιμήκεις χώρους για την υποδοχή της καύσιμης ύλης και
στηρίζουν τα εν μέρει σωζόμενα πήλινα τόξα που έφεραν την εσχάρα του κλιβάνου.
Σε μικρή απόσταση (9–11 μ.) βορειοανατολικά της έπαυλης ερευνήθηκε τμήμα
λουτρού με 13 κύριους χώρους και τρεις βοηθητικούς (praefurnia), παρατεταγμένους σε δύο επιμήκεις άξονες με κατεύθυνση Β–Ν.
Στο βορειοδυτικό τμήμα του λουτρού αποκαλύφθηκε το βόρειο praefurnium,
το οποίο, μέσω ενός αεραγωγού στα νότια, επικοινωνούσε με ορθογώνια αψιδωτή
αίθουσα με υπόκαυστα. Πάνω από τον αεραγωγό υπάρχουν τα λείψανα ορθογώνιου μαρμάρινου λουτήρα, ενώ κολυμβητική δεξαμενή με μαρμάρινα τοιχώματα
καταλάμβανε το χώρο της αψίδας. Τα υπόκαυστα έχουν κυκλικούς πεσσίσκους,
που αποτελούνται από επάλληλους πήλινους δίσκους συνδεόμενους με υδραυλικό κονίαμα. Στους τοίχους υπάρχουν αεραγωγοί σχήματος Π.
Η αίθουσα αυτή επικοινωνεί στα νότια με άλλη, ορθογώνια, που έχει υπόκαυστα
κυκλικής διατομής, είσοδο τροφοδοσίας στα δυτικά και διατηρεί τμήμα του δαπέδου πάνω από τα υπόκαυστα. Οι δύο αίθουσες θερμαίνονται από praefurnium που
ορίζεται δυτικά από λιθόκτιστο τοίχο.
Ακολουθεί άλλη αίθουσα, συνδεόμενη με την προηγούμενη, με αψίδα στη δυτική πλευρά και δάπεδο από ορθογώνιες πήλινες πλάκες.
Στο νότιο τμήμα του λουτρού αποκαλύφθηκε ομάδα τριών χώρων, που περιλαμβάνει αίθουσα με αεραγωγούς και υπόκαυστα, τετράγωνης διατομής, συνδεόμενη
μέσω αεραγωγού με μικρό δωμάτιο, στο οποίο διατηρείται σε μεγάλη έκταση το
υπόστρωμα του δαπέδου του από υδραυλικό κονίαμα.
Δυτικά των δύο αιθουσών υπάρχει άλλη αίθουσα επιμήκης με αεραγωγούς στους
τοίχους, λιθόστρωτο δάπεδο και διάδρομο τροφοδοσίας, από λιθόκτιστους τοίχους,
που αποτελεί το τρίτο praefurnium.
Ο χώρος έξω από τα praefurnia είχε χρησιμεύσει για την απόθεση απορριμμάτων που πρέπει να προέρχονται από εργασίες επισκευής της έπαυλης, όπως δείχνει το άφθονο οικοδομικό υλικό, τα τεμάχια μαρμάρινων αρχιτεκτονικών
μελών και επενδυτικών μαρμάρων που βρέθηκαν εκεί. Ανάμεσά τους
συνελέγησαν μαρμάρινο σύμπλεγμα δελφινιού και ακέφαλου παιδιού, το κεφάλι του παιδιού σε μικρή απόσταση και λίθινη προτομή παιδίσκης.
Στον ανατολικό άξονα, αρχίζοντας από τα βόρεια, ήρθε στο
φως επιμήκης χώρος. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο ανατολικός
και ο δυτικός τοίχος του είναι διπλοί, φέρουν παχύ επίχρισμα
υδραυλικού κονιάματος, πάνω από το οποίο σώζεται στο κάτω μέρος τμήμα της μαρμάρινης επένδυσης. Τα ίδια υλικά κάλυπταν και το
δάπεδο. Κτιστό σκαλοπάτι στα νότια ανήκει σε κλίμακα που οδηγεί σε
άλλο χώρο, ο οποίος διασώζει το υπόστρωμα δαπέδου από υδραυλικό κονίαμα με το αρνητικό αποτύπωμα των μαρμάρινων πλακιδίων, που διατηρούνται
σε πολύ μικρό τμήμα.
Το δάπεδο καταλήγει σε φαρδιά κατασκευή, πλάτους 1,20 μ. και σωζόμενου μήκους 3,98 μ., πιθανόν κτιστό θρανίο, κατά μήκος της νότιας πλευράς του δωματίου,
με υπολείμματα μαρμάρινων επενδύσεων στο βόρειο, αλλά και στο νότιο μέτωπό
της. Η κατασκευή αυτή πατά σε προγενέστερο πήλινο δάπεδο. Αμέσως δυτικά
της υπάρχει άνοιγμα εισόδου σε άλλο χώρο που βρίσκεται στα νότια. Το κατώφλι
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05
Πήλινος λύχνος με σειρά
εμπίεστων ωών στον ώμο
και ακτίνες στο δίσκο,
μέσα 5ου–μέσα
6ου αι. μ.Χ.
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06
Αγγείο με οστά νηπίου
που βρέθηκε
στην ανατολική αίθουσα
της έπαυλης με τις
κόγχες, στην κοιλότητα
κάτω από το κεντρικό
τοιχάριο, 4ος αι. μ.Χ.
07
Αμφορέας από το χώρο
του λουτρού με το
φρεάτιο, τέλη 3ου–μέσα
4ου αι. μ.Χ.
08
Αεροφωτογραφία
της ανασκαφής.
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09
Λίθινη προτομή παιδίσκης,
1ος–2ος αι. μ.Χ.
10
Μαρμάρινο κρηπίδωμα
με δύο κίονες πεσμένους
in situ.
11
Αρχιτεκτονικά μέλη
στο βορειοδυτικό δωμάτιο
της έπαυλης.
12
Η υπόκαυστη αίθουσα
του λουτρού με την αψίδα
στα δυτικά.
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11

10
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διατηρεί λείψανα της μαρμάρινης πλευρικής επένδυσής του και του υποστρώματος του δαπέδου του από υδραυλικό κονίαμα.
Ο επόμενος χώρος διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στη νοτιοδυτική γωνία του υπάρχει επιμήκης λουτήρας με μαρμάρινη επένδυση και δύο σκαλοπάτια κατά μήκος
της βόρειας μακράς πλευράς του. Έχει εσωτερικές διαστάσεις 1,80x1 μ. και οπή
απορροής υδάτων στη νότια πλευρά. Ο υπόλοιπος χώρος στα βόρεια του λουτήρα
λειτουργούσε ως προθάλαμός του και είχε τοίχους με ορθομαρμάρωση (ΒΔ γωνία). Το τρίτο μέρος είχε το πλάτος των δύο άλλων μαζί και δάπεδο από μεγάλες
πήλινες πλάκες που σώζεται μόνο στο νότιο τμήμα. Το ίδιο δάπεδο εμφανίζεται
και πέραν της γραμμής του ανατολικού τοίχου του δωματίου και προχωρά πιθανόν
και έξω από τα όρια του ανασκαμμένου χώρου, όμως δεν βρέθηκαν οι τοίχοι που το
περιέκλειαν. Αντίθετα αποκαλύφθηκαν μεταγενέστεροι και αμελούς κατασκευής
τοίχοι, θεμελιωμένοι στο δάπεδο, που οριοθετούν δύο νέους χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε μεταγενέστερη και πρόχειρη μετασκευή του αρχικού χώρου του λουτρού.
Αυτό είναι φανερό και στο δάπεδο: ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του αποτελείται από
μεγάλες πλάκες διαστάσεων 0,58x0,58 μ., υπάρχει και άλλο τμήμα με μικρότερες
πλάκες σε αντικατάσταση φθαρμένων.
Ακολουθεί άλλος χώρος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου προεξέχει
τετράγωνη κατασκευή, κτισμένη με στρώσεις κεραμίδων και υδραυλικού κονιάματος εναλλάξ. Πρόκειται για λουτήρα, σωζόμενων εσωτερικών διαστάσεων
1,30x1,30x0,56 μ., ο οποίος έφερε οπή απορροής υδάτων, πήλινο δάπεδο και επίχρισμα που σώζεται κατά τόπους. Στα νότια, με τα ίδια υλικά είναι κτισμένη τρίκογχη κατασκευή, πιθανόν δεξαμενή νερού.
Ανατολικά αποκαλύφθηκε νέος χώρος που ορίζεται από τοίχους, κτισμένους
ως επί το πλείστον από πλακοειδείς λίθους, ο ανατολικός από τους οποίους διασώζει το λίθινο κατώφλι του. Στο χώρο αυτό και σε επαφή με τον δυτικό τοίχο βρέθηκε τετράγωνο φρεάτιο με τρεις αγωγούς, κτισμένο με στρώσεις κεραμίδων και
υδραυλικού κονιάματος εναλλάξ. Ο πρώτος αγωγός μετέφερε τα νερά του μαρμάρινου λουτήρα, αφού διέσχιζε το δωμάτιο με τον πλινθόκτιστο λουτήρα και διαπερνούσε τον ανατολικό του τοίχο, ο δεύτερος τα νερά του τετράγωνου λουτήρα,
ενώ ο τρίτος απομάκρυνε τα νερά προς τα ανατολικά διασχίζοντας διαγωνίως το
χώρο. Ο αγωγός αυτός, ορθογώνιας διατομής, ήταν κτιστός από στρώσεις κεραμίδων και υδραυλικού κονιάματος εναλλάξ και καλυμμένος από πήλινες πλάκες
και πλακοειδείς λίθους.
Σε πολλά σημεία στο λουτρό υπάρχουν αγωγοί, είτε κτιστοί είτε πήλινοι, κάποιοι
από τους οποίους διαπερνούν τους τοίχους του.
Αμέσως νότια του κεντρικού πυρήνα και σε χαμηλότερο επίπεδο αποκαλύφθηκαν οι τρεις τοίχοι της μεγάλης περιτοιχισμένης αυλής του συγκροτήματος. Ο βόρειος τοίχος (μήκους 60 μ.), ο οποίος εκτείνεται σε όλο το μήκος του κεντρικού
κτηρίου, έχει τρία θυραία ανοίγματα που οδηγούν σε λαξευμένες στην κιμηλιά
(μαλακός φυσικός βράχος) αίθουσες, εκ των οποίων δύο, μία ημικυκλικής και μία
ορθογώνιας κάτοψης, βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα του. Ο τοίχος έφερε στη
νότια όψη του επίχρισμα με χρωματιστές λωρίδες. Στο κατώτερο τμήμα το χρώμα
ήταν ερυθρό, ακολουθούσε λεπτή ταινία μαύρου χρώματος και ψηλότερα άλλη
σε χρώμα ώχρας.
Στα δύο του άκρα γωνιάζει με άλλους τοίχους, παρόμοιας κατασκευής, που κατευθύνονται στα νότια και έχουν δύο θυραία ανοίγματα έκαστος. Ο ανατολικός
διασώζει χρωματιστό επίχρισμα και αποκαλύφθηκε σε μήκος 16 μ., ο δυτικός σε
μήκος 37,40 μ., ενώ είναι ορατή η συνέχειά του προς τα νότια.
Στο μέσο τού κατά μήκος άξονα του βόρειου τοίχου υπάρχει άνοιγμα, πλάτους
1,65 μ., που είναι η πρόσβαση σε πλατύσκαλο επιβλητικού κλιμακοστασίου. Με
δύο κλίμακες, μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά, το κλιμακοστάσιο συνέδεε
το κάτω επίπεδο της αυλής με τον κεντρικό πυρήνα της έπαυλης. Η δυτική κλίμακα, πλάτους 2,40 μ., διατηρεί και τα οκτώ σκαλοπάτια της, η ανατολική όμως
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13
Λεπτομέρεια της τοιχογραφίας
και του δαπέδου από κονίαμα,
στο χώρο δυτικά
του κλιμακοστασίου.

18

14
Το δυτικό τμήμα του
οριζόντιου τοίχου της αυλής.
15
Ο μαρμάρινος λουτήρας από
τα βόρεια.
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Το κλιμακοστάσιο από τα νότια.
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Η είσοδος της λαξευτής
αίθουσας στη δυτική πλευρά
του οριζόντιου τοίχου
της αυλής.
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Δωμάτιο 27. Κοιλότητες
δυτικής πλευράς.
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Τμήμα πώρινου ιωνικού κίονα
από την επίχωση του λουτρού.
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ΑΝΑΣΚΑΦΗ
Κατουνίστρα Λουτρακίου

είναι πολύ κατεστραμμένη από τη σύγχρονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Η ύπαρξη των σκαλοπατιών τεκμαίρεται από τα λείψανά τους που διασώθηκαν σε επαφή
με τον βόρειο τοίχο.
Το πλατύσκαλο δεν διατηρεί το δάπεδό του, που θα πατούσε στην κιτρινωπή
κιμηλιά, η οποία είναι κομμένη στην περασιά των βόρειων όψεων του οριζόντιου τοίχου της αυλής στα νότια. Μπροστά από την κεντρική είσοδο με τη διπλή
κλίμακα και στην αυλή, αποκαλύφθηκε σε μεγάλη έκταση υπόστρωμα δαπέδου από πατημένο κιτρινωπό κονίαμα, πάνω στο οποίο υπήρχε στρώμα
καταστροφής από κατάρρευση τοίχου και οροφής.
Οι τοίχοι του συγκροτήματος περιέχουν υλικό σε δεύτερη χρήση
και είναι κτισμένοι από λιθόπλινθους, αργούς λίθους, κεραμίδες και
υδραυλικό κονίαμα ως συνδετικό υλικό, διασώζουν δε σε κάποια σημεία επίχρισμα με εγχάρακτα σχέδια και χρώμα. Λίγοι τοίχοι, κυρίως
στο λουτρό, είναι πλινθόκτιστοι. Οι χώροι του συγκροτήματος ήταν διακοσμημένοι με μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη και επενδυτικά μάρμαρα διαφόρων χρωμάτων. Σ’ ένα δωμάτιο σώζεται ψηφιδωτό δάπεδο
με διακοσμητικά θέματα σε διάχωρα (τεμνόμενοι κύκλοι, κόμβος Σολομώντα, αλυσοειδής πλοχμός, πέλτες κ.ά.).
Το συγκρότημα, στη μεγάλη διάρκεια της χρήσης του, υπέστη διάφορες μετασκευές (κλείσιμο θυρών, κτίσιμο τοίχων), ενώ τμήμα του εγκαταλείφθηκε όπως
δείχνουν ακτέριστες ταφές νηπίων στους χώρους του. Μεγαλύτερες είναι οι επεμβάσεις στο ανατολικό τμήμα και στο δωμάτιο με τις κόγχες, όπου βρέθηκε τοιχάριο με κατεύθυνση Ν–Β, διαστάσεων 3,75x0,40–0,46x0,46–1 μ. Ο τοίχος αυτός,
έκκεντρα τοποθετημένος σε σχέση με τον άξονα του δωματίου, χρησίμευε πιθανόν ως έδραση στηριγμάτων της στέγης του. Το δάπεδο του δωματίου είναι κατεστραμμένο μέχρι το σταθερό έδαφος από κροκαλοπαγή βράχο. Σε αυτόν, κατά
μήκος της δυτικής και της ανατολικής πλευράς, είναι λαξευμένες αβαθείς κοιλότητες διαφόρων μεγεθών και σχημάτων. Οι κοιλότητες, 12 συνολικά, είχαν μαλακό, καθαρό χώμα εκτός από μία κάτω από το βόρειο άκρο του ενδιάμεσου τοίχου
που περιείχε αγγείο του 4ου αιώνα με οστά νηπίου, και μια άλλη κατά μήκος της
βόρειας παρειάς της νοτιοανατολικής κόγχης που είχε οστά σκεπασμένα με κεραμίδι. Τέλος, μια κοιλότητα κατά μήκος της νότιας παρειάς της βορειοδυτικής κόγχης αποδείχθηκε βαθύ όρυγμα, πιθανόν για αποχετευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο
κάποιας βιοτεχνικής δραστηριότητας.
Το πλέον κατεστραμμένο δωμάτιο, χωρίς δάπεδο και με φτωχή διατήρηση των
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Δωμάτιο 27. Ταφικό αγγείο
κάτω από τον ενδιάμεσο τοίχο.
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Πώρινο mortarium.
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Ο κτιστός αγωγός
απομάκρυνσης των υδάτων
από το φρεάτιο. Λήψη από
νοτιοανατολικά.
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Μέλη του συνεργείου
αποτύπωσης και η ανασκαφέας,
το 2016.

20

50 — teyχοσ 1 25 Δεκέμβριος 2017

τοίχων, είναι το νοτιότερο της ανατολικής πτέρυγας. Σε μια δεύτερη χρήση χωρίστηκε στα δύο από πρόχειρους τοίχους και στο βόρειο τμήμα του, κατά μήκος του
ανατολικού τοίχου, βρέθηκαν εστίες από παράλληλες πλακοειδείς πέτρες, που
γεφυρώνονται από άλλη παρόμοια.
Η ανασκαφή απέδωσε άφθονη κεραμική, που καλύπτει χρονολογικά μια περίοδο από τον 1ο–2ο έως τον 6ο αιώνα μ.Χ., με το υλικό του 3ου–5ου αιώνα μ.Χ. να
εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ποσότητες. Περιλαμβάνει όστρακα από αμφορείς,
πίθους, λυχνάρια, χύτρες, πινάκια, κυψέλες και αγγεία terra sigillata, ανατολικών,
δυτικών και αφρικανικών εργαστηρίων.
Από τα κινητά ευρήματα αναφέρουμε:
– Εξήντα τρία νομίσματα, που χρονολογούνται από το β΄ μισό του 2ου έως το β΄
μισό του 6ου αιώνα μ.Χ. και ένα στον 11ο αιώνα.
– Τέσσερις ακέραιους λύχνους και τμήματα δύο άλλων, που η χρονολογία τους
κυμαίνεται από τα μέσα του 1ου έως τα τέλη του 6ου αιώνα μ.Χ.
– Μαρμάρινη πλάκα με διακοσμητικό ρόδακα μέσα σε ρόμβο, εγγεγραμμένο σε
τετράγωνο (τέλη 4ου–αρχές 5ου αι. μ.Χ.), καθώς και πλήθος μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών (κιονόκρανα, βάσεις και κορμοί κιόνων, επίκρανα).
– Μαρμάρινο κορινθιακό κιονόκρανο του 5ου αιώνα μ.Χ.
– Χάλκινο ομοίωμα καρπού.
– Μεγάλο αμφορέα, τέλη 3ου–μέσα 4ου αιώνα μ.Χ.
– Προτομή παιδίσκης, 2ου αιώνα μ.Χ.
– Σύμπλεγμα Έρωτα–δελφινιού από διακόσμηση κρήνης (2ος αι. μ.Χ.), που
αντιγράφει πρωτότυπο έργο του 3ου αιώνα π.Χ.
To συγκρότημα έχει μεγάλη έκταση και πολυτελή κατασκευή (μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, μαρμάρινες επενδύσεις, γλυπτά, ψηφιδωτά δάπεδα, δεύτερο
όροφο και τοιχογραφίες). Ήταν ίσως κατοικία ενός μεγάλου γαιοκτήμονα, δεδομένου ότι η περιοχή συμπεριλαμβάνεται κατά τον D. Romano στην έκταση στην
οποία εφαρμόστηκε κτηματογράφηση και διανομή της γης (centuriation), μετά την
επανίδρυση της Κορίνθου ως αποικίας. Βέβαια δεν έχουν βρεθεί ακόμη οι απαραίτητες για την αγροτική παραγωγή εγκαταστάσεις (ελαιοτριβεία, ληνοί, αποθήκες).
Διαφορετικά θα ήταν η εξοχική κατοικία ενός πλούσιου εμπόρου ή αξιωματούχου
της ακμάζουσας τότε ρωμαϊκής Κορίνθου.
Η έπαυλη χρησιμοποιήθηκε συνεχώς από τα μέσα του 2ου μέχρι τα μέσα του 6ου
αιώνα μ.Χ. Η κατασκευή της συμπίπτει με την εποχή που είχε ολοκληρωθεί η ανάδειξη της ρωμαϊκής αποικίας της Κορίνθου σε εμπορικό κέντρο της αυτοκρατορίας,
ενώ η παρακμή της πιθανόν οφείλεται στον καταστροφικό σεισμό του 551.
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