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ΒΑΡΒΑΡΑ Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΎ
Αρχαιολόγος

Ρωμαίοι άποικοι στην Ήπειρο από τον 1ο έως και τον 3ο αιώνα μ.Χ. οργάνωσαν ένα οικιστικό  
σύνολο στη Στρογγυλή, μια θέση που βρίσκεται κοντά στην Άρτα και τον Αμβρακικό κόλπο. 
Η εγκατάσταση περιλάμβανε αγρέπαυλη, οκταγωνικό βαλανείο, πηγάδι και ελαιοτριβείο. Τα 
πολύχρωμα ψηφιδωτά της έπαυλης, η ποιότητα των κινητών ευρημάτων, το άψογα στημένο 

λιοτρίβι δηλώνουν ότι ο ιδιοκτήτης ήταν πιθανότατα κάποιος γαιοκτήμονας ευγενής που 
επιδιδόταν στην επιχειρηματική κτηνοτροφία και γεωργία. Οι Ρωμαίοι άποικοι αυτού του τύπου 

είναι γνωστοί ως Epirotici homines ή Synipirotae.

Η ΡΩΜΑΪΚΗ
ΈΠΑΥΛΗ 

ΤΗΣ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
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01 
Κάτοψη της ρωμαϊκής 
αγρέπαυλης.

02 
Μαρμάρινο ανάγλυφο 
με παράσταση 
ανδρικής μορφής.
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Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΈΠΑΥΛΗ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 
βρίσκεται στα βορειοανατολικά του ομώνυμου 
σύγχρονου οικισμού της Περιφερειακής Ένό-
τητας Άρτας, στους πρόποδες του όρους Μαυ-
ροβούνι και σε θέση άμεσης γειτνίασης με τις 
λιμνοθάλασσες Ροδιά και Τσουκαλιό στον Αμ-
βρακικό κόλπο. Πρόκειται για ένα οργανωμένο 
οικιστικό σύνολο που περιλαμβάνει τα οικοδο-
μικά κατάλοιπα μιας ρωμαϊκής έπαυλης (ταυ-
τίστηκε ως villa rustica), τα ερείπια μιας εντυ-
πωσιακής λουτρικής εγκατάστασης, καθώς και 
τα λείψανα μιας σημαντικής εγκατάστασης πα-
ραγωγής ελαιόλαδου, που χρονολογούνται —με 
τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι σήμερα— από 
τον 1ο έως και τον 3ο αιώνα μ.Χ. 

Η ρωμαϊκή έπαυλη της Στρογγυλής αποτελεί 
αναμφίβολα μία από τις σημαντικότερες αγροτι-
κές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις1 (εικ. 15) που 
έχουν αποκαλυφθεί στην Ήπειρο και εντάσσε-
ται στο πλαίσιο της εγκατάστασης Ρωμαίων 
αποίκων στην περιοχή μετά την κατάκτησή της 
το 167 π.Χ. από τα ρωμαϊκά στρατεύματα και, 
αργότερα, της ίδρυσης της Νικόπολης το 29 π.Χ. 
Η μακράς διάρκειας εγκατάσταση Ρωμαίων πο-
λιτών επέφερε σημαντικές πληθυσμιακές ανα-
κατατάξεις και οικονομικούς και κοινωνικούς 
μετασχηματισμούς στην ύπαιθρο της Ηπείρου, 
καθώς και σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.

Η ιστορία της έρευνας
Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τη Στρογγυλή 
προέρχεται από τον μητροπολίτη Άρτας Σε-
ραφείμ Ξενόπουλο, ο οποίος στο σύγγραμμά 
του Δοκίμιον Ιστορικόν περί Άρτης και Πρεβέ-
ζης στα τέλη του 19ου αιώνα αναφέρεται στα 
αρχαιολογικά κατάλοιπα που ήταν εμφανή, 
δίνοντάς τους τη δική του ερμηνεία2. Από τη 
δεκαετία του 1940 και εξής, η περιοχή συγκέ-
ντρωσε το ενδιαφέρον έγκριτων ερευνητών 
της ιστορίας και της αρχαιολογίας της Ηπεί-
ρου, όπως ο Φ. Πέτσας και αργότερα ο Σ. Δά-
καρης, ο οποίος πρώτος προχώρησε σε ταυ-
τοποίηση των προαναφερόμενων κτηρίων, 
κάνοντας λόγο για αγρέπαυλη του τύπου vil-
la rustica. Αρκετά χρόνια αργότερα, τη δεκα-
ετία του 1990, στον χώρο πραγματοποιήθηκαν 
ανασκαφικές εργασίες από τη δρα Α. Ντού-
ζουγλη, οι οποίες έφεραν στο φως μεγάλο μέ-
ρος της αγροικίας και του εργαστηρίου παρα-
γωγής ελαιόλαδου.

Τα πορίσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν 
εκτενώς από την Α. Ντούζουγλη σε διάφορα 
έντυπα3 μεταξύ των οποίων και το περιοδικό 
Αρχαιολογία και Τέχνες (τεύχος 68, Σεπτ. 1998). 
Αργότερα η Β. Γιαννάκη μελέτησε ιδιαίτερα το 
θέμα των μηχανισμών της παραγωγής ελαιόλα-
δου στο ελαιοτριβείο της Στρογγυλής.

ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ

Α  Μ  Β  Ρ  Α  Κ  Ι  Κ  Ο  Σ   Κ  Ο  Λ  Π  Ο  Σ
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ΑΓΡΕΠΑΥΛΗ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
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03 
Αεροφωτογραφία  
του χώρου.

04 
Ψηφιδωτό δάπεδο  
από την αγρέπαυλη 
μετά τις εργασίες 
συντήρησης.

03

04
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Η έπαυλη
Η έπαυλη (εικ. 1), που ανήκε σε κάποιον εύπο-
ρο γαιοκτήμονα, είναι κτισμένη στην κορυφή 
χαμηλού λόφου (Ποδαρούλι) με θέα στον Αμ-
βρακικό κόλπο. Η ανασκαφική έρευνα έφερε 
στο φως μεγάλο μέρος του οικοδομήματος, που 
φαίνεται ότι είχε διάταξη σε σχήμα Π και απο-
τελείτο από δύο πτέρυγες: μία νότια, που περι-
ελάμβανε δέκα τουλάχιστον δωμάτια, και μία 
βόρεια, με αρκετούς βοηθητικούς χώρους. Αρ-
κετοί από τους χώρους της κατοικίας έφεραν 
ψηφιδωτά δάπεδα. Η ύπαρξη κλιμακοστασίου 
στη δυτική γωνία του αιθρίου οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα ότι ένα μέρος του συγκροτήματος πρέ-
πει να είχε και δεύτερο όροφο. Κατά την ανα-
σκαφέα πρόκειται για μια έπαυλη με διάδρομο 
ή στοά (corridor villa ή porticus villa). Διαπι-
στώθηκαν δύο τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις 
και με βάση τα κινητά ευρήματα η κατοίκηση 
της έπαυλης χρονολογήθηκε από τον 1ο έως τον 
3ο αιώνα μ.Χ. 

Τα ψηφιδωτά της έπαυλης
Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα ψηφιδωτά δάπε-
δα που υπήρχαν στα περισσότερα από τα δωμά-
τια της νότιας κύριας πτέρυγας (εικ. 1, 4, 10). Οι 
πολύχρωμες γεωμετρικές συνθέσεις που τα δι-
ακοσμούσαν στην πλειονότητά τους αποτελού-
νται από ψηφίδες χρώματος λευκού, τεφρού, 
ροδόχρου και κίτρινου. Μονόχρωμες ταινίες και 
ζώνες με πλοχμό, γεωμετρικά σχήματα (ρόμβοι, 
τετράγωνα, ημικύκλια ή τεταρτοκύκλια, τετρά-
κτινα αστέρια), φυτικά μοτίβα, αγγεία και ποικί-
λα άλλα θέματα κάλυπταν στο σύνολό τους την 
επιφάνεια των δαπέδων. Τα θραύσματα των 
μαρμάρινων αναγλύφων με παραστάσεις αν-

δρικών μορφών που βρέθηκαν κατά την ανα-
σκαφή, τα ψηφιδωτά δάπεδα και τα άλλα πολυ-
τελή αντικείμενα επιβεβαιώνουν την ευημερία 
των ενοίκων της έπαυλης, για τους οποίους δεν 
υπάρχουν επιγραφικές μαρτυρίες ή λοιπές πλη-
ροφορίες.

Τα κινητά ευρήματα που ήρθαν στο φως πε-
ριλαμβάνουν πλήθος χρηστικών αγγείων — για 
παράδειγμα, τμήματα σκύφων, φιαλών και πι-
νακίων με ωραίες ανάγλυφες παραστάσεις (εικ. 
11), τμήματα λύχνων (εικ. 12, 13), οστέινα μικρο-
αντικείμενα κ.ά. 

Το λουτρό (βαλανείο) 
Στους πρόποδες του λόφου, νοτιοδυτικά του συ-
γκροτήματος της έπαυλης, είναι ορατά τα οικο-
δομικά κατάλοιπα οκταγωνικού κτηρίου (εικ. 8, 
9) με εσωτερική διάμετρο 7,80 μ. Έίναι κτισμέ-
νο κατά το δομικό σύστημα opus testaceum και 
το σωζόμενο ύψος του φτάνει κατά τόπους τα 
4,50 μ. Η μορφή του κτηρίου με τα επιμέρους 
διαμερίσματα παραπέμπει στην τυπολογία των 
ρωμαϊκών λουτρών ή βαλανείων. Πρόκειται για 
εντυπωσιακό οικοδόμημα του οποίου συνολικά 
βρέθηκαν οι έξι από τις οκτώ πλευρές, με ανοίγ-
ματα και σωζόμενες παραστάδες. Διακρίνεται 
επίσης μέρος της θολωτής οροφής του, στοι-
χείο που αποκαλύπτει τον τρόπο στέγασης του 
κτηρίου. Δύο επιμέρους προσκτίσματα, ένα τε-
τράπλευρο καμαροσκέπαστο στα ανατολικά και 
ένα αψιδωτό στα δυτικά, συνδέονταν προφανώς 
με το κυρίως κτίσμα. Τέλος, κάποιες προεξοχές 
τοίχων που σώζονται στη νότια και νοτιοδυτική 
πλευρά του οκταγώνου πιθανόν φανερώνουν 
την ύπαρξη επιμέρους χώρων στην περιφέρεια 
του λουτρού.

05  
Σχεδιαστική 
αναπαράσταση της 
λειτουργίας του 
ελαιοτριβείου 
(Γιαννάκη 2017,  
σ. 465).

06 
Λίθινοι μύλοι–τριβεία.

07 
Άποψη του χώρου  
του ελαιοτριβείου.

ΜΟΧΛΟΣ ΣΥΜΠΊΕΣΗΣ (PRAELUM)

ΛΊΘΊΝΑ ΒΑΡΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΡΊΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΣΑΚΟΊ ΜΕ

ΕΛΑΊΟΠΟΛΤΟ

ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΜΠΊΕΣΗΣ
05
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Το πηγάδι
Κοντά στο λουτρό βρίσκεται πηγάδι. Πρόκειται 
για το φρέαρ που αναφέρει ο Σ. Ξενόπουλος, ο 
οποίος το χαρακτηρίζει ως ηδυτάτου και ψυχρο-
τάτου ύδατος. Το πηγάδι αυτό αναμφίβολα ήταν 
σε χρήση ήδη από την αρχαιότητα και εξυπηρε-
τούσε τις ανάγκες των ενοίκων της έπαυλης και 
κυρίως τη λειτουργία του γειτονικού βαλανείου.

Το ελαιοτριβείο
Το ελαιοτριβείο της Στρογγυλής τοποθετείται 
στους νότιους πρόποδες του λόφου, δυτικά και 
σε μικρή απόσταση από την έπαυλη και το οκτα-
γωνικό βαλανείο. Πρόκειται για ένα ευρύχωρο 
ορθογώνιο κτήριο οι περιμετρικοί τοίχοι του 
οποίου διατηρούνται σε χαμηλό ύψος (εικ. 14). 
Έντυπωσιακές είναι οι λίθινες κατασκευές που 
έχουν αποκαλυφθεί, οι οποίες πιστοποιούν τη 
χρήση του ως εργαστηρίου παραγωγής λαδιού. 
Μερικές από αυτές ήταν εμφανείς και διατηρού-
νταν κατά χώραν (εικ. 7). Η ανασκαφική έρευνα 
έφερε στο φως τρεις μεγάλες επίπεδες λίθινες 
κατασκευές με αύλακα και προχοή. 

Ήρθαν επίσης στο φως τρεις μεγάλες λίθινες 
λεκάνες με κεντρικό συμφυή κιονίσκο, οι οποίες 
αποτελούν τα τριβεία, γνωστά ως trapeta, για τη 

σύνθλιψη του ελαιοκάρπου. Παράλληλα βρέθη-
καν και τρεις μεγάλες αβαθείς επίπεδες λίθινες 
κατασκευές συμπίεσης με περιμετρική αύλα-
κα και προχοή, που χρησίμευαν για την εκροή 
του λαδιού (εικ. 6). Σε ένα από τα ελαιοπιεστήρια 
βρέθηκε επίσης μια λίθινη δεξαμενή περισυλ-
λογής του λαδιού. Πρόκειται για το υπολήνιο ή 
συλλεκτήρα, στο οποίο διαχωρίζονταν καταρχάς 
το νερό από το λάδι. Παράλληλα, εντοπίστηκε 
ένας λίθινος μυλόλιθος (orbis), απαραίτητος για 
τη σύνθλιψη του ελαιοκάρπου, ο οποίος περι-
στρεφόταν μέσα στα τριβεία με τη βοήθεια ζώου 
ή με τη δύναμη ανθρώπινων χεριών.

Η συγκομιδή του ελαιοκάρπου γινόταν κατά 
τη διάρκεια του φθινοπώρου. Στη συνέχεια, οι 
ελιές απλώνονταν ή πλένονταν με ζεστό νερό. 
Τα βασικά στάδια παραγωγής του ελαιόλαδου 
ήταν τρία: η τριβή ή σύνθλιψη, η έκθλιψη και ο 
διαχωρισμός. Κατά το πρώτο στάδιο, επιχειρού-
νταν ο διαχωρισμός των υγρών της ελιάς, χωρίς 
να διαλυθεί το κουκούτσι, και στη συνέχεια ο δι-
αχωρισμός του λαδιού από τα υπόλοιπα υγρά 
του καρπού. Στη Στρογγυλή, η διαδικασία της 
σύνθλιψης γινόταν με τη βοήθεια των λίθινων 
μύλων. 

Κατά το δεύτερο στάδιο, αυτό της έκθλιψης, 

08



τευχοσ 1 3 3  Αύγουστος 2020 — 99

χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον λεκάνες 
ελαιοπιεστηρίου που πιθανότατα ήταν τοπο-
θετημένες πάνω σε εξέδρα. Μέσα στις λεκά-
νες υπήρχαν οι σάκοι με τον πολτό (εικ. 5). Με 
τη βοήθεια μιας ξύλινης κατασκευής με μοχλό 
και βάρη, με την πίεση που δέχονταν οι σάκοι 
και με το ζεστό νερό που τους περιέλουζε, το 
λάδι κατέληγε σε αγγεία ή σε δεξαμενές πριν 
από το τελικό στάδιο του διαχωρισμού. Τέλος, 
το λάδι διαχωριζόταν από τα υπόλοιπα φυτικά 
υγρά του καρπού της ελιάς και κυρίως από το 
νερό (τρίτο και τελευταίο στάδιο). Για τον δια-
χωρισμό χρησιμοποιούνταν διάφορες μέθοδοι, 
όπως περισυλλογή του λαδιού και μεταφορά 
του από τη δεξαμενή συλλογής σε πλαϊνή δε-
ξαμενή, μέσω λαξευτής διεξόδου ή με κάποια 
άλλη μέθοδο περισυλλογής.

Η εγκατάσταση της Στρογγυλής θεωρείται 
ότι υπήρξε εξαιρετικά παραγωγική, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο της ακμής της. Σύμφωνα με 
την έρευνα, υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο παρά-
γονταν αξιόλογες ποσότητες, γύρω στα 24.000 
με 27.000 λίτρα λαδιού, που πιθανόν εξάγονταν 
στη γειτονική Νικόπολη ή και σε άλλες κοντινές 
περιοχές. Μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους συ-
νεπάγεται την ύπαρξη στην περιοχή μεγάλων 

εκτάσεων με ελαιόδεντρα κατά τη συγκεκριμέ-
νη χρονική περίοδο.

Όσον αφορά στη διακίνηση των προϊόντων 
της Στρογγυλής, η γειτνίαση της θέσης με τον 
Αμβρακικό κόλπο παρείχε εύκολη πρόσβαση 
στα λιμάνια της Νικόπολης, του μεγάλου αστι-
κού κέντρου στο οποίο πιθανότατα διοχετευό-
ταν μεγάλο μέρος —αν όχι το το σύνολο— της 
παραγωγής.

Η τυπολογία των λεκανών συμπίεσης του 
ελαιοπολτού της Στρογγυλής παρουσιάζει αρ-
κετές ομοιότητες με αντίστοιχες λίθινες κατα-
σκευές που έχουν βρεθεί παλαιότερα και σε διά-
φορες άλλες θέσεις γύρω από την Άρτα, γεγονός 
που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Αμβρακίας (αρχαία πόλη 
που υπήρχε στη θέση της σημερινής Άρτας) λει-
τουργούσαν πολλά ανάλογα εργαστήρια παρα-
γωγής ελαιόλαδου, ιδιαίτερα σημαντικά για την 
τοπική οικονομία. 

Από τα κινητά ευρήματα που ήρθαν στο φως 
στον χώρο του ελαιοτριβείου ξεχωρίζουν η πο-
σότητα ελαιοπυρήνων, τμήματα πίθων για την 
αποθήκευση του λαδιού, θραύσματα αμφορέων 
και ανάγλυφων διακοσμημένων σκύφων, πήλι-
νοι λύχνοι, θραύσματα γυάλινων αγγείων πιθα-

09 10

08 
Το ρωμαϊκό λουτρό.

09 
Κάτοψη του 
οκταγωνικού λουτρού 
(βαλανείου).

10 
Απεικόνιση αγγείου 
σε ψηφιδωτό δάπεδο 
της αγρέπαυλης.
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νώς για τη φύλαξη αρωμάτων και ελαίων, καθώς 
και οστέινα μικροαντικείμενα. 

Η χρονολόγηση
Σύμφωνα με την ανασκαφέα Α. Ντούζουγλη, η 
έπαυλη στη Στρογγυλή χρονολογείται από τον 
1ο έως και τον 3ο αιώνα μ.Χ. Καθώς η ανασκα-
φική έρευνα υπήρξε αποσπασματική, πιστεύου-
με ότι το χρονολογικό αυτό όριο θα διευρυνθεί, 
αφού θεωρούμε απίθανο να έμεινε ανεκμετάλ-
λευτη η προνομιούχος αυτή θέση κατά την επό-
μενη περίοδο. Η περιοχή βρίσκεται κοντά στη 
Νικόπολη, η οποία παρά τις βαρβαρικές επιδρο-
μές που θα δεχθεί κατά τους επόμενους αιώνες, 
δεν έπαψε να είναι ένα σημαίνον κέντρο της αυ-
τοκρατορίας με μεγάλη οικοδομική άνθηση και 
σημαντικό πληθυσμό — κατ’ επέκταση, μια με-
γάλη αγορά για τα αγροτικά προϊόντα της αγρέ-
παυλης που εξετάζουμε.

Η θέση «Αραπόσπιτα»
Σε απόσταση περίπου 300 μέτρων ανατολικά 
του λόφου Ποδαρούλι, στη θέση Αραπόσπιτα, 
σώζονται, εν μέρει καταβυθισμένα στη βαλτώ-
δη έκταση και εν μέρει ορατά κάτω από σωρούς 
οικοδομικού υλικού, τα ερείπια ενός ορθογώνι-
ου κτηρίου ή πύργου που χρονολογήθηκε στα 
τέλη των κλασικών και τις αρχές των ελληνιστι-
κών χρόνων. 

Η θέση δεν έχει ερευνηθεί, συνεπώς δεν είναι 
δυνατόν να διατυπωθούν απόψεις σχετικά με τη 
μορφή και τη χρήση του κτηρίου, καθώς και για 
το αν στον χώρο προϋπήρχε ανάλογη εγκατά-
σταση παραγωγής λαδιού κατά τους ύστερους 
κλασικούς–ελληνιστικούς χρόνους ή επρόκει-
το για φυλάκιο ή φρούριο που είχε τον έλεγχο 
της περιοχής.

Στη γύρω περιοχή έχουν επίσης εντοπιστεί 
κιβωτιόσχημοι τάφοι, καταπεσμένοι όγκοι τοι-
χοποιίας από χυτό υλικό, καθώς και τμήμα ισο-
δομικού τείχους. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται 
υπό συστηματική διερεύνηση, ώστε να εξα-
χθούν κάποια ασφαλή πορίσματα για την έκτα-
ση και τη μορφή της αγρέπαυλης, καθώς και για 
την εν γένει παραγωγική αγροτική δραστηριό-
τητα των ενοίκων της.

Το μικρό γεφύρι
Η γεωμορφολογία της περιοχής παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς στους πρόποδες 
του λόφου όπου είναι κτισμένη η έπαυλη κυ-
λάει ένας χειμαροπόταμος που οδηγεί τα νερά 
της περιοχής στον Αμβρακικό κόλπο. Για την 
ομαλή επικοινωνία των κατοίκων, πιθανόν τον 

19ο αιώνα4, κτίστηκε το μικρό τοξωτό γεφύρι 
που σώζεται ακόμη και σήμερα. Αναμφίβολα 
ανάλογο γεφύρι θα πρέπει να υπήρχε ήδη από 
την αρχαία εποχή για την εξυπηρέτηση των ανα-
γκών μετακίνησης των ενοίκων της έπαυλης, αν 
και ολόκληρη η γύρω περιοχή έχει υποστεί πολ-
λές μεταβολές από τις αποθέσεις των ποταμών 
Λούρου και Αράχθου και την αυξομείωση της 
στάθμης του Αμβρακικού κόλπου5.

Epirotici homines ή Synipirotae
Για τους ενοίκους της έπαυλης δεν υπάρχουν 
επιγραφικές μαρτυρίες. Έπρόκειτο άραγε για 
Ρωμαίους αποίκους, δηλαδή ιδιώτες ή παλαί-
μαχους του ρωμαϊκού στρατού που εγκατα-
στάθηκαν στην περιοχή και επιδίδονταν στην 
επιχειρηματική κτηνοτροφία και γεωργία6; Οι 
Ρωμαίοι άποικοι αυτού του τύπου είναι γνωστοί 
ως Epirotici homines ή Synipirotae. Αργότερα, 
στο πλαίσιο της οργανωμένης αποικιακής πο-
λιτικής του ρωμαϊκού κράτους, πολλαπλασι-
άζονται οι νέες εγκαταστάσεις και παράλληλα 
ενισχύονται πληθυσμιακά οι υπάρχουσες. Με 
κατάσχεση ή εξαγορά οι Ρωμαίοι άποικοι δημι-
ούργησαν μεγάλα αγροκτήματα που αναπτύσ-
σονταν σε βάρος των μικρών ιδιοκτησιών των 
ντόπιων κατοίκων. Η δραστηριότητα αυτή εκ 
των πραγμάτων δημιούργησε ένα νέο οικονο-
μικό μοντέλο που εφαρμόστηκε με ιδιαίτερη 
επιτυχία τη συγκεκριμένη περίοδο αλλά και τα 
κατοπινά χρόνια.

Τα στοιχεία πολυτελούς διαβίωσης των ενοί-
κων της έπαυλης που παρουσιάζουμε (αν και 
για την ώρα λιγοστά) υπαγορεύουν μια ενδεχό-
μενη μόνιμη εγκατάστασή τους σε αυτή. Δεν 
αποκλείεται ωστόσο να επρόκειτο για μέλη της 
ανώτατης κοινωνικά τάξης της Ρώμης, που εί-
χαν στην κατοχή τους μεγάλες εκτάσεις. Τέτοια 
ήταν η οικογένεια του συγκλητικού Rogatus, 
του οποίου η κόρη Παύλα, σύμφωνα με γραπτές 
πηγές, κατείχε στο β΄ μισό του 4ου αιώνα μεγά-
λες εκτάσεις κοντά στη Νικόπολη, που όμως δεν 
κατονομάζονται επακριβώς και κατά συνέπεια 
δεν είναι γνωστό πού βρίσκονταν7.

Από γραπτές επίσης πηγές είναι γνωστή και η 
περίπτωση του Παυλίνου, ενός άλλου Ρωμαίου 
αριστοκράτη, ο οποίος σε ποίημά του αναφέρει 
ότι διέθετε κτήματα στην Αχαΐα, αλλά και στην 
Παλαιά και Νέα Ήπειρο, ότι ήταν εύφορα και 
μεγάλα και ότι χωρίς την προσωπική του επί-
βλεψη τα καλλιεργούσαν οι μισθωτοί γεωργοί. 
Αναφέρει επίσης ότι, παρόλο που είχε αδιαφο-
ρήσει για τα κτήματά του, τα έσοδα από αυτά 
αρκούσαν για να ικανοποιήσουν και τις πιο με-
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Μαρμάρινο ανάγλυφο 
με παράσταση 
ανδρικής μορφής.
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Απότμημα πήλινου 
λύχνου.
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Απότμημα λύχνου  
με παράσταση 
ανδρικής μορφής.
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γάλες οικονομικές ανάγκες και απαιτήσεις ενός 
γαιοκτήμονα αριστοκράτη8. 

Αντί επιλόγου
Από την ίδρυσή της η Έφορεία Αρχαιοτήτων 
Άρτας, με τα πενιχρά μέσα που διαθέτει, προ-
βαίνει κατ’ έτος σε ποικίλες εργασίες στον αρ-
χαιολογικό χώρο της Στρογγυλής9. Οι εργασίες 
αυτές δεν περιορίζονται μόνο στους συνεχείς 
καθαρισμούς από την πυκνή βλάστηση, αλλά 
περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της ανακαί-
νισης των περιφράξεων, την τοπογράφηση των 
αγροτεμαχίων, την τακτοποίηση του αρχαιολο-
γικού υλικού, την τοποθέτηση πινακίδων, την 
έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου κ.ά. Κυρίως 
όμως άρχισε η συστηματική καταγραφή των αρ-
χαιολογικών ευρημάτων που στην πλειονότητά 
τους παρέμεναν ακατάγραφα. Η μελέτη τους 
αναμφίβολα θα προσφέρει σημαντικά στοιχεία 
για τον τρόπο διαβίωσης των ενοίκων της έπαυ-
λης αλλά, κυρίως, για τους τρόπους παραγωγής 
και διακίνησης των προϊόντων της.

Μετά από πολλές και ποικίλες ενέργειές μας 
έγινε κατανοητή από τους αρμόδιους φορείς η 
σημασία του συγκεκριμένου χώρου για την οικο-
νομική ιστορία της περιοχής, καθώς, όπως έχει 
προαναφερθεί, η αγρέπαυλη της Στρογγυλής 

αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ορ-
γανωμένου συγκροτήματος με εγκαταστάσεις 
αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής από τη 
Ρωμαϊκή και, ενδεχομένως, από την Παλαιο-
χριστιανική περίοδο. Οι προσπάθειές μας είχαν 
ως αποτέλεσμα να υιοθετηθεί από την Περιφέ-
ρεια Ηπείρου η πρόταση του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού για την ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου της Στρογγυλής μέσω της 
ένταξής του στο νέο Πρόγραμμα ΈΣΠΑ. Ανα-
μένοντας την πλήρη ένταξη του έργου, ευελπι-
στούμε ότι θα δοθεί στην Υπηρεσία μας η δυ-
νατότητα να ολοκληρώσει τις ερευνητικές της 
προσπάθειες. Καθώς η ρωμαϊκή έπαυλη της 
Στρογγυλής χρήζει περαιτέρω μελέτης, η ολο-
κλήρωση της ανασκαφικής έρευνας των κτηρι-
ακών καταλοίπων και η διερεύνηση όλων των 
μέχρι σήμερα εντοπισμένων ερειπίων και ευρη-
μάτων θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση 
της κατά περιόδους κατοίκησης του χώρου, τη 
σύνδεσή του με άλλες αρχαιολογικές θέσεις της 
ευρύτερης περιοχής, ενώ θα προκύψουν πολλά 
στοιχεία που θα διευρύνουν τις γνώσεις μας για 
την οικονομική ιστορία της ρωμαϊκής Ηπείρου.

14 
Το ρωμαϊκό 
ελαιοτριβείο.

15 
Τοπογραφικό 
διάγραμμα  
του ερειπιώνα  
της Στρογγυλής.
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Σημειώσεις
1 Η ρωμαϊκή αυτή αγροικία εντάσσεται σε ένα 

σύνολο ανάλογων ρωμαϊκών συγκροτημάτων 
που έχουν εντοπιστεί και μερικώς ανασκαφεί 
στην ευρύτερη περιοχή της ΠΈ της Πρέβεζας, 
όπως αυτό στη Φραγκοκλησιά Ριζών, τα 
λείψανα αγροικίας στο μοναστήρι της Αγίας 
Πελαγίας κοντά στην Καστροσυκιά, σε 
άμεση γειτνίαση με το Ιόνιο πέλαγος, καθώς 
και τα κατάλοιπα της ρωμαϊκής αγροικίας 
στον Κερασώνα, στην κοιλάδα του Λούρου. 
Οι εγκαταστάσεις αυτές μαρτυρούν την 
ανανέωση της αγροτικής ζωής κατά την 
περίοδο της Ρωμαϊκής Έιρήνης, από τον 
1ο έως τον 3ο αι. μ.Χ., με την εγκατάσταση 
Ρωμαίων πολιτών στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα 
μετά την ίδρυση της Νικόπολης.

2 Ξενόπουλος 2003 (α΄ έκδ. 1884), σ. 44–45. Ο 
ίδιος κάνει λόγο για την ύπαρξη πολίχνης μετά 
κατεδαφισμένου πανάρχαιου φρουρίου.

3 Βλ. τη σχετική βιβλιογραφία στο τέλος του 
κειμένου.

4 Για το γεφύρι αυτό κάνει λόγο ο 
Σ. Ξενόπουλος το 1884, κάτι που σημαίνει ότι 
αυτό είναι προγενέστερο της χρονολογίας 
αυτής, βλ. Ξενόπουλος 2003, σ. 45.

5 Για τις μεταβολές αυτές και τη δημιουργία 
της πεδιάδας της Άρτας ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι μελέτες των Μερτζάνη 
(1992) και Fouache (1999).

6 Ανάμεσά τους μνημονεύεται ο Τίτος 
Πομπόνιος Αττικός ο οποίος διέθετε 

τεράστιες εκτάσεις στην περιοχή του 
Βουθρωτού και στη Θεσπρωτία, καθώς 
και μια εντυπωσιακή έπαυλη, γνωστή ως 
Αμάλθειον, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα 
εντοπιστεί.

7 Χρυσός 1981, σ.  91–93.
8 Στο ίδιο.
9 Έυχαριστώ θερμά και από τη θέση αυτή τον 

αρχαιολόγο της ΈΦΑ Άρτας Α. Βάσσιο για 
την εν γένει συνεργασία που είχα μαζί του 
με σκοπό την ανάδειξη του αρχαιολογικού 
χώρου της Στρογγυλής, και για την προθυμία 
με την οποία ανέλαβε την άμεση επίλυση των 
παντός είδους προβλημάτων που προέκυψαν.
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