
ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ

Πηγάς άναφερομένας εις τά Βυζαντινά λουτρά, καίτοι δεν έχομεν πλού
σιας, εν τουτοις δυνάμεθα νά εΐπωμεν ίκανάς, δυναμένας αρκούντως περί 
τοΰ θέματος νά μάς διαφωτίσωσι. Καί εκ των Βυζαντινών δήλα δή ιστορικών 
καί χρονογράφων δυνάμεθα ν’ άρυσθώμεν σημαντικός πληροφορίας1 ως καί 
έκ τών εμμέτρων κειμένων, εις α δέον νά καταλέξωμεν τά διάφορα εις λουτρά 
επιγράμματα* 2, τάς εκφράσεις λουτρών τάς εύρισκομένας εις τά τών τελευταίων 
αιώνων επυλλια3 ως καί τάς περιγραφάς τών δώδεκα τοΰ έτους μηνών.

"Αξιοι λόγου έπ’ ίσης είναι αί πληροφορίαι αί παρεχόμεναι έν τή περι
γραφή τοΰ υπό τοΰ Διγενή κτισθέντος λουτροϋ, εν τφ ομώνυμα» έπει 4, ως 
καί τών λουτρών επιφανών Βυζαντινών, ώς είναι αί περιγραφαί τοΰ λουτροϋ 
τοΰ Θεοδώρου Μετοχίτου καί τοΰ Χοΰμνου 5, προς δε καί έν τφ κατά τών 
ηγουμένων ποιήματι Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου.

Καί ή εις πεζόν δέ γεγραμμένη ηθοποιία τοΰ Θεσσαλονίκης Ευσταθίου, 
έν η περιγράφεται τό πάθημα λουομένου, οΰτινος έκλάπησαν τά φορέματα 
(Tafel, Eustathii opusc. 328 - 58 έξ.) άρκοΰντα διδάσκει.

Τά Βυζαντινά έπειτα μυθιστορήματα, ως λ. χ. τό τοΰ Ευσταθίου Μακρεμ- 
βολίτου τά καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν, παρέχουσιν ένιαχοΰ λόγου αξίας 
πληροφορίας, διά νά μή παραλίπωμεν τά τυπικά τών μονών, ένθα, έν τοΐς 
σχετικοΐς κεφαλαίοις, καί ακριβή καί άρκοΰντα λέγονται. Σημαντικήν έπ’ΐσης 
βοήθειαν προς έρευναν τοΰ θέματος ημών παρέχει ή μελέτη τών αγιολογι
κών κειμένων, καί μάλιστα τών άναφερομένων εις ιατρούς άγιους, τούς 
Κοσμάν, φέρ’ εΐπεΐν, καί Δαμιανόν, τον άγιον ’Αρτέμιον κ.τ.λ.

ι Πολλαί είναι αί πληροφορίαι αί παρεχόμεναι υπό τοΰ I. Μαλάλα περί τών λου
τρών τής ’Αλεξάνδρειάς καί ’Αντιόχειας.

2 Ώς είναι τά τοΰ Άγαθίου, Παύλου Σιλεντιαρίου, Λεοντίου τοΰ Σχολαστικού, Αϋαο- 
νίου κ.τ.λ. Βλ. καί Παλατ. Άνθολ. IX άρ. 606 έξ. (έκδ. Didot.)

Βλ. πρός τούτοις καί τοΰ Ίωάννου Γαζαίου έκφρασιν τοΰ κοσμικού πίνακος 
τοΰ δντος έν τφ χειμερίφ λουτρφ (Ρ. Friedlander, Paulus von Gaza und Paulus 
Silentiarius II. 161 έξ) πρός δέ καί τό κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην έρωτικόν 
δράμα στίχ. 291 έξ. (έ'κδ. Λάμπρου) καί την Άχιλληΐδα στίχ. 780 έξ. (έκδ. Hesseling).

Ί Στίχ. 1270 έξ. (Έκδ. Γ. Μηλιαράκη).
5Έπι0ι R. Guiland, Le palais de Theodore Metochite έν Revue des etudes 

Grecques 35 (1922) σελ. 90 καί Ευθυμίου Μαλλάκη, Εις τό λουτρόν τοΰ Χοΰμνου 
έν’Επετ. Παρνασσοΰ 7.17.
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"Οσον αφόρα εΐς τά εν Κωνσταντινουπόλει κτήρια διαφόρων επισήμων 
λουτρών, πολλάς καί ενδιαφέρουσας πληροφορίας θά εύρη ό βουλόμενος εις 
τά τοϋ Ψευδοκωδινοϋ πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως.

’Άλλη πηγή προς γνώσιν τών άφορώντων είς τά Βυζαντινά λουτρά είναι 
διάφοροι λόγοι τών πατέρων τής Εκκλησίας όμιλουντων περί παρθενίας ή 
κατά τής τών συγχρόνων πολυτελείας κα'ι ακολασίας. Διά την παλαιοτέραν 
Ιποχήν πολύτιμον οδηγόν θά έχη αναμφίβολος ο ερευνητής τά τοϋ Κλήμεντος, 
δστις είς δυο κεφάλαια τοϋ Παιδαγωγού του διά μακρών ομίλησε περί λου
τρού 1, προς δετά ερμηνεύματα τοϋ Πολυδεΰκους, καίτοι ώρισμένα μέρη αυτών 
μάλλον προς τον άρχαΐον Ελληνικόν βίον προσαρμόζονται. Είς τάς σημαντι
κός έπειτα πηγάς καταλεκτέαι αί έπ’όνόματι τοϋ Ρώμης Κλήμεντος φερόμεναι 
διαταγαΐ τών αγίων ’Αποστόλων, τά διάφορα ενοικιαστήρια λουτρών συμ
βόλαια1 2, οί νόμοι, ένθα συχνά γίνεται λόγος περί τής θέσεως ένθα επιτρέ
πεται νά κτίζεται τό λουτρόν καί τών σχέσεων τοϋ ιδιοκτήτου ή ένοικιαστοϋ 
προς τούς γείτονας, ως καί διάφοροι κανόνες τών οικουμενικών συνόδων 
συμπεριλαμβανομένων, εννοείται, καί τών υπό τών ερμηνευτών τών κανόνων 
τούτων προστιθεμένων. Καί τά ονειροκριτικά δέ βιβλία άρκοϋντα περί λου
τρών μάς διδάσκουσιν.

Είδικώς περί τοϋ λουτρού τοϋ βασιλέως καί τής βασιλικής νύμφης προ- 
κειμένου, δέον νά συμβουλευθή τις τά υπό Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογεν- 
νήτου εν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως λεγάμενα (σελ. 215.20-216.3 
καί 551-556).

Είς τάς πηγάς τέλος καταλεκτέα καί τά έν ερειπίοις σωζόμενα λουτρά 
καθώς καί διάφοροι εικόνες, ως αί τοϋ χειρογράφου τής χρονογραφίας τοϋ 
Σκυλλίτση.

Έν τή μελέτη ημών ό λόγος θά είναι περί τών χάριν καθαριότητος ή 
αναψυχής γινομένων λουτρών έν ίδίοις οικοδομήμασιν, ούχί δέ περί τών έν 
θαλάσση ή ποταμοΐς, ουδέ περί τών θεραπευτικών τοιούτων τών είς διαφό
ρους τουτέστι λουτροπόλεις ευρισκομένων αυτοφυών θερμών. Διά τον μέλ
λοντα καί από τής έπόψεως αυτής νά έξετάση τό θέμα, πλήν τοϋ Γαληνού, 
πολύτιμοι οδηγοί θά είναι άφ’ ενός μέν οί ιατροί Όρειβάσιος καί Αλέξαν
δρος ό Τραλλιανός3 καί δσα σχετικά λέγονται είς τό corpus τών medici 
Graeci minores, άφ’ ετέρου δέ τά διάφορα έπιγράμματα ή στίχοι είς γνωστά 
θερμά, ως ήσαν τά έν Σμύρνη Άγαμεμνόνεια, τά τής Προύσης, καί μάλιστα

1 Τό Ε'. κεφ. τοϋ Γ'. βιβλίου τοϋ Παιδαγωγού επιγράφεται «πώς περί τά λουτρά 
άναστρεπτέον» καί τό Θ'. «τίνος ένεκεν τό λουτρόν παραληπτέον».

2 "Εν τούτων έξέδωκεν ό Κ. Σάθας έντή μεσαιωνική του βιβλιοθήκη τ. 6 ο. 624.625.
3 Τάς πηγάς ταύτας έχρησιμοποίησα έν μέρει είς τήν παρούσαν μελέτην. Πβ. καί τήν 

διατριβήν τοϋ Έμμ. Εμμανουήλ, Λουτρά καί ιαματικά ύδατα έν τή άρχαιόιητι.
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ίτος ΙΑ'. 13
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194 Φαίδωνος ί. Κουκουλέ

τα εν Πυθίοις 1, άτινα τελευταία χάριν παραψυχής και θεραπείας συχνά επε- 
σκέπτοντο οί κάτοικοι τής πρωτευοΰσης καί δή καί οί βασιλείς * 2, καί υπέρ 
τοϋ κτηρίου τών οποίων ιδιαιτέραν πρόνοιαν έλαβεν ό ’Ιουστινιανός 3.

ΑΓΛΠΗ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ

Πολλοί, μή γνωρίζοντες ακριβώς τά πράγματα καί παρασυρόμενοι υπό 
τής συνήθειας ωρισμένων μοναχών, καί μάλιστα ασκητών, έπαναλαμβάνουσι 
κατά κόρον δτι οί Βυζαντινοί ημών πρόγονοι, άλουσίαν άσκοΰντες, ελαχίστην 
σχέσιν ειχον μέ τά λουτρά. Την άδικον ταυτην κρίσιν πλεΐσται μαρτυρίαι 
έρχονται νά διαψεΰσωσιν. ’Ήδη κατά τον Β' μ. X. αιώνα ό Άρτεμίδωρος εν 
τοΐς ονειροκριτικούς του, πιστοποιών την παρά τοΐς συγχρόνοις του συχνήν 
χρήσιν τών λουτρών, έγραφε- «πάλαι μέν γάρ είκός είναι πονηρά τά βαλα- 
νεΐα, έπεί μή συνεχώς ελούοντο οί άνθρωποι μηδέ ειχον τοσαΰτα βαλα- 
νεΐα» 4. Την συχνήν όντως χρήσιν λουτρών παρά Βυζαντινοΐς άποδεικνΰουσι 
δυο τινά, πρώτον ή ύπαρξις δημοσίων λουτρών είς πάσαν σχεδόν πόλιν τοΰ 
κράτους5 καί δεύτερον αί μαρτυρίαι τών συγγραφέων. ’Όντως ό' τε Σωζομε- 
νός εν τή ’Εκκλησιαστική του ιστορία καί ό ιστορικός Προκόπιος εν τφ περί 
κτισμάτων έργω του τήν ΰπαρξιν βαλανείων θεωροΰσι χαρακτηριστικόν 
πόλεως μεγάλης καί εΰδαίμονος 6, πολλοί δε αύτοκράτορες εφρόντιζον μικράς 
ή μεγάλας πόλεις τοϋ κράτους των νά κοσμώσι δι’ άνεγέρσεως λουτρών ή 
άνακτίσεως παλαιών ύπό σεισμών ή πυρκαίας φθαρέντων. Οίίτως ό ’Ανα
στάσιος Α'. φέρεται δτι έκτισεν έν έκάστη πόλει δημόσια λουτρά 7, έν Νικο
μήδεια έχουστ), κατά Λιβάνιον, λουτρών μεγέθη 8 καί παθοΰση υπό σεισμών, 
Θεοδόσιος ό Β' «έκτισε καί τά δημόσια καί τούς έμβόλους καί τον λιμένα

ι 'Υπάρχει ποίημα είς τά έν ΠυίΚοις θερμά άποδιδόμενον είς Παύλον τόν Σιλεντιάριον, 
πράγματι δμως γραφέν ύπό Λέοντος τοΰ Μαγίστρου τοΰ άκμάσαντος έπί Λέοντος ΣΤ’, 
καί Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου, ώς άπέδειξεν ό S. Mercati έν τή Rivista 
degli studi orientali τόμ. 10 (1924) Βλ. καί Β. Κάνδη, Ή Προύσα σ. 166 καί 4 σ. 245. 
Διά τά Άγαμεμνόνεια βλ. Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις τοΰ ΆρέΟα λαογραφικαί 
ειδήσεις, Λαογρ. τόμ. 4 σ. 245. Πρόσθες ’Κμμ. Εμμανουήλ, Λουτρά καί ιαματικά 
ΰδατα έν τή άρχαιότητι σ. 43.

2 Προκοπίου, Περί κτισμάτων 5.3.16.20, Βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου πατρός ήμών 
Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου (Migne, Ρ. G. 99. 253 Β).

3 Προκοπίου, "Ενθ’άν.
Ί’Αρτεμιδώρου, 'Ονειροκριτικά 1.64.
5 Περί ανυπαρξίας λουτρών είς μικρούς συνοικισμούς καί νήσους μικρός όμιλοΰσιν 

οί συγγραφείς· Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9 σ. 264 στίχ. 15 έξ. (έκδ. Stahlin).
(> Σωζομενοΰ, Έκκλ. ίστορ. 4,9, Προκοπίου, Περί κτισμάτων 5.4 (σ. 158.20 

έκδ. Haury).
7 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 409.15.
3 Λιβανιού, Μονιρδία έπί Νικομήδεια 7 (τόμ. 4 σ. 333. 12 Forster).
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και τά θεωρία» ή 6 δ’ Ιουστινιανός, άνακτίσας τό ήρειπωμένον φροΰριον 
τής έν Καππαδοκία Μωκησοΰ, πλήν άλλων, «καί λουτρώνας έδείματο» 1 2. 
Την πολυτέλειαν δέ των λουτρών τής ’Αντιόχειας έπανειλημμένως έπαινοΰ- 
σιν δ τε Μαλάλας έν τή χρονογραορία του καί ό Εύάγριος έν τή έκκλησια- 
στική ιστορία του3. ’Άξιον μάλιστα σημειώσεως είναι δτι ό Θεοδόσιος Α' 
μετά την έν ’Αντιόχεια έπανάστασιν τοΰ 387, προς τιμωρίαν, διέταξε νά 
κλείσωσι τά βαλανεΐα τής πόλεως, καί, κατά τον μαριυροΰντα Χρυσόστομον, 
«ούδεις έτόλμησε παραβήναι τον νόμον καί συνήθειαν προβαλέσθαι» 
καίτοι, ως ό ίδιος λέγει, «τό μή λοΰσασθαι χαλεπόν» 4.

Προς τοΰτοις γνωρίζομεν ότι έν τφ χωρίω Δαράς τής Μεσοποταμίας, 
τή μετέπειτα Άναστασιουπόλει, ό βασιλεύς ’Αναστάσιος ίδρυσε δυο δημόσια 
λουτρά 5, έν δέ τοις άναπλεομένοις μέρεσι τοΰ Βοσπόρου ΰπήρχον πολλά 
λουτρά, ά'τινα ούχί σπανίως μετεχειρίζοντο οί κάτοικοι τής πρωτευουσης, 
μάλιστα οσάκις έν αυτή έσπάνιζε τό ύδωρ 6.

Πόσον τέλος διαδεδομένον ήτο τό λοόσιμον παρά Βυζαντινοΐς μαρτυρεί 
τό δτι έν Βυζαντίφ έπί Θεοδοσίου τοΰ Β' ΰπήρχον οκτώ μεγάλα δημόσια 
λουτρά καί εκατόν πεντήκοντα τρία ιδιωτικά 7, προς δέ δτι την Ιπομένην 
τής καταλήψεως τής ’Αλεξανδρείας έ'γραφεν ό Άμροΰ προς τον Όμάρ δτι 
εΰρεν έν τή πόλει τετρακισχίλια λουτρά 8.

ΠΟΣΑΚ1Σ ΕΛΟΥΟΝΤΟ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ

Ό Χρυσόστομος έν τή έξορία του παραπονεϊται δτι έζη «απορία αναγ
καίων καί μη δέ βαλανείφ χρήσθαι δυνάμενος» 9, παριστάνει δέ τούς κατοί
κους τής ’Αντιόχειας τούς μή λουσθέντας έπί ε’ικοσαήμερον, ένεκα τής προ- 
μνημονευθείσης άπαγορεύσεως τοΰ Θεοδοσίου, ως δυσχεραίνοντας καί νομί
ζοντας δτι έπί ολόκληρον έτος δέν έλουσθησαν10. Τό φιλόλουτρον τών

1 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 363.12.
2 Προκ οπίου, Περί κτισμάτων 5.4 (σ. 158.20).
3 Εΰαγρίου, Έκκλ. ίστορ. 1. 12, I. Μαλάλα, Χρονογρ. 423. 4.
4 Χρυσοστόμου, Όμιλία ΙΔ'. πρός Άντιοχεΐς (Migne, Ρ. G. 49. 151-2).
5 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 339. 16.
<> Νικήτα Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 668. 15.Τοϋ Μανασσή κυροΰ Κωνσταν

τίνου, Έκφρασις άλιόσεως σπίνων καί άκανθίδων (Κ. Horna, Analekta zur byzanti- 
nischen Literatur σ. 6.)

7 Σχ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Λ'. 119.120.
8 S. Mavrogeny, Les bains orientaux σ. 37. Ό Γύλλιος 72 έτη μετά τήν άλωσιν 

εΰρεν έν Κωνσταντινουπόλει πλέον τών 100 λουτρών, ών τά 50 δίδυμα· ”Ενί)’ άν. σ. 45.
9 Χρυσοστόμου, Τή αίδεσιμωτάτη διακόνφ Όλυμπιάδι επιστολή Δ'. (Migne, P.G. 

52. 592).
ίο Χρυσοστόμου, Όμιλία ΙΗ". πρός Άντιοχεΐς (Migne, P.G. 49. 187-188). "Ως τι 

δεινόν άναφέρεται καί ή έπί 47 ημέρας άλουσία'βίος και πολιτεία Μαρτίνου αρχιεπισκό
που Ρώμης, (Anal. Boll. 51.257).
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Άντιοχέων έπιβεβαιοΐ όίλλως τε καί <5 Ίουλιανός λέγων δη ούτοι, μιμούμε
νοι την τών Φαιάκων ευδαιμονίαν, συχνά έχρησιμοποίουν τα θερμά λουτρά 1 
“Οτι δε πολύ συχνά ελούοντο οί Βυζαντινοί μαρτυρεί δ τε Κλήμης λέγων 
«ού δει συνεχώς καί πολλάκις τής ημέρας λούεσθαι» 1 2 καί πάλιν ό Χρυσό
στομος παρατηρών δτι «τά βαλανεΐα συνεχώς γινόμενα τό σώμα έξίτηλον 
εργάζεται» 3 καί άναφωνών περί τών νεανίδων παλαιοτέρων εποχών «ουδέ 
γάρ αύτάς (τάς θυγατέρας) έτρεφον αί μητέρες καθάπερ τάς νΰν βαλα- 
νειοις πυκνοϊς, μύρων άλοιφαΐς, μαλακοΐς ίματίοις» 4. Βραδυτερον ’Αλέ
ξανδρος ό Τραλλιανός επέγραψεν έν τμήμα τοΰ έργου του «τοΐς έθος έχουσι 
κεχρήσθαι συνεχέσι λουτροΐς» 5 6, Μιχαήλ ό Ψελλός έν ποιηματίφ του περί 
λουτρού όμιλε! περί τοΰ σπαταλικώς λούεσδαι ή είπε δέ κατά τον ΙΒ' αιώνα 
καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος «τά πυκνά λουτρά βλακείας είσίν ενδείξεις» 7.

Καί ταΰτα μέν γενικώς· εϊδικώτερον δμως γνωρίζομεν καί ποσάκις οί 
φιλόλουτροι τών Βυζαντινών έλοΰοντο. Αί διαταγαί π. χ. τών αγίων ’Απο
στόλων όμιλοΰσι περί περισσοτέρας λούσεως, καί δη τής καθ’ ημέραν 8 9, καί 
Κλήμης ό Άλεξανδρεΰς, έν τω Παιδαγωγώ του, περί τοΰ «συνεχώς καί πολ
λάκις τής ημέρας λοΰεσθαι» °.

Ου μόνον δ’ οί λαϊκοί, αλλά καί οί κληρικοί καί μοναχοί συχνά κατά 
τό διάστημα τής ημέρας έλοΰοντο, άναφέρεται μάλιστα καί τό ανέκδοτον τοΰ 
Πατριάρχου Σισινίου τοΰ Α', δστις, δταν ήρωτήθη διατί, έπίσκοπος ών, δίς 
τής ημέρας έν δημοσίοις λουτροΐς λούεται, άπήντησε, διότι δεν δύναμαι νά 
λουσθώ τρίς10 11. Κατά τον ΙΒ' έν τούτοις αιώνα τό τρις τής Έβδομάδος 
λούεσθαι, σύνηθες δν, έθεωρεΐτό πως υπερβολικόν καί βλακείας δείγμα· 
ό Πρόδρομος τουλάχιστον παριστάνει τον πατέρα του λέγοντα προς αυτόν

αυτός δταν εμάνθανε λουτρού θνραν ουκ είδε11 
και τώρα λοντρακίζεται τρίτον την Εβδομάδα

1 Ίουλιανοΰ, Άντιοχικός ή μισοπώγων σ. 342 D.
2 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9 σ. 263.22.
s Χρυσοστόμου, Εις Ίωάννην ομιλία 1Η'. (Migne, P.G. 59. 118).
4 Χρυσοστόμου, Έγκώμιον εις Μάξιμον (Migne, P.G. 51.239).
δ Άλεξ. Τραλλιανοϋ Α'. 377.
6 Ideler, Physici et medici Graeci minores 2.193.
i T a f e 1, Eustatbii opuscula 228. 48.
8 Κλήμεντος Ρώμης, Διαταγαί τών άγιων ’Αποστόλων (Migne, P.G. 1.588). Πβ. 

καί τήν σημερινήν παροιμίαν κάθε μέρα ’ς τό χαμάμι, κλάν’ ό διάβολος ’ς τή γούρνα, 
επί τών δαπανώντων εαυτούς εις τρυφηλόν και άσωτον βίον I. Βενιζέλου, Παρ. 118.14.

9 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9 (σ. 263.27 Stablin). Ό Γαληνός, χάριν θερα
πευτικών σκοπών, συνίστα από καιρού εις καιρόν δύο ή τρία λουτρά καθ’ ημέραν 
Όρειβάσ. 2.875 (έκδ. Daremberg).

10 Σωκράτους, Έκκλ. ίστορ. βιβλ. 6 κεφ. 22.
11 Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques 4. 10
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πληροφορία, ήν και άλλα κείμενα έπιβεβαιούσι1. Κατά τά ιατρικά δε βιβλία, 
οΐ Βυζαντινοί δεν έπρεπε κατά Ιανουάριον νά λαμβάνωσι πλείονα τών τεσ
σάρων λουτρών, κατά Μάρτιον τών εξ καί κατ’ ’Απρίλιον τών οκτώ 1 2.

Ύπεστηρίχθη καί έπιστεύθη δτι οί μοναχοί κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους ήσκουν, ώς επί τό πλεΐστον, αλουσιάν- τά τυπικά εν τοΰτοις τών 
μονών άλλα λέγουσι. Τό τυπικόν π.χ. τής μονής Εύεργέτιδος ορίζει νά λού
ονται οί μοναχοί αυτής κατά τετραμηνίαν 3, κανονική δ’ έΟεωρεΐτο ή άπαξ 
τοϋ μηνός λοΰσις4 ή καί ή δίς5, συνήθης δ’ επ’ίσης καί ή άπαξ τής 
Έβδομάδος, ως καί εκ τών τυπικών πάλιν διδασκόμεθα 6 * καί εκ τών εξής 
Προδρομείων στίχων

αυτός τον μήνα τέταρτον είς τό Χοντρόν υπάγει,
αν δε από Πάσχα είς ετερον Πάσχα Χοντρόν ον βΧέπεις1

οί άσδενοϋντες μάλιστα μοναχοί έπετρέπετο νά λούονται καί δίς τής Έβδο
μάδος καί συχνότερον δέ, άν τούτο διέτασσον οί ιατροί 8. Πάντως τό συχνά 
λούεσθαι δεν εθεωρεϊτο πρέπον διά τούς μοναχούς, την κοινήν δέ περί τούτου 
άντίληψιν σαφώς εκφράζει 6 Προδρόμειος στίχος

έξάφες τά συχνά Χοντρά, καΧόγερος υπάρχεις9

Τό τοϋ αυτού ποιητοϋ

άπαξ τον χρόνον άν Χονσθώ ποΧΧάκις δι’ αρρώστιαν 
κανκιν κρασϊν ον δίδουν με τό Χέγονν εύΧογίαν10

είναι πάντως υπερβολικόν.
Εΐπομεν δτι οΐ Βυζαντινοί ελούοντο συχνά- υπάρχει εν τούτοις καί ή 

άλλη, κατ’εξαίρεσιν αυτή, δψις τού ζητήματος, τήν οποίαν δεν πρέπει ν’άπο-

1 Έτρΰφα (ό βασιλεύς) καί λουτροΐς έχρήτο τής Έβδομάδος τρις. ’Ανωνύμου, 
Σύνοψις χρονική (Κ. ΣάΟα, Μεσ. Βιβλ. 7.409).

2 Ideler, Physici et medici Graeci minores 1.410. 427. 428.
3 D m i t r i e vsk ij, Τυπικά 1.643, A. Όρλάνδου, Μοναστηριακή άρχιτεκτ. σ. 58.

4 L. Petit, Typicon du monastere dela Kosmosotira (Izwestia Κωνσταντινουπόλεως
13. 66). Βλ. καί τυπικόν Κεχαριτωμένης, Μ i kl osi ch - M illle r, Acta et Diplomata 
5. 369, τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος Μάμαντος 
(Ελληνικά 1.35), τυπικόν τής μονής τών Ήλιου βωμών D mi tri e vsk ij, Τυπικά 1.745.

5 Dmitrievskij, Τυπικά 1.670.
6 Miklosich -Muller, Acta et Diplomata 5.185, A. Ό ρ λ ά v δ ο υ, Μοναστηριακή 

αρχιτεκτονική σ. 58.
τ Η es s e 1 i n g - Ρ e r η ο t, Poemes Prodromiques III. 80.
8 Dmitrievskij, Τυπικά 1.686, Ph. Meyer, Bruchstiicke zweier τυπικά κτιτο- 

ρικά, B.Z. 4.46, A. Όρλάνδου, ΈνΟ’ άν· σ. 58.
9 Hesseliηg-Pernot, Poemes Prodromiques III. 48, A. Όρλάνδου, ΈνΟ αν.σ.57,

ω Hesseling-Pernot, ΈνΟ’άν. III. 123.
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198 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

σιωπήσωμεν- ήσκουν δήλα δή και την άλουσίαν οί Βυζαντινοί πρόγονοί μας. 
Τό τοϋ Προδρόμου περ'ι μαθητου λεγόμενον

αυτός, δταν έμάνθανε, λουτρόθνραν ονκ είδε 1

έφηρμόζετο καί εΐς εΰρυτέραν κλίμακα * 2.
Διά τον Μ. Βασίλειον Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός είπεν- «ή άλουσία τό 

εκείνου σεμνολόγημα» 3, παρήνει δέ τάς χήρας ό Χρυσόστομος, δστις έφρόνει 
δτι τα βαλανεΐα μαλακωτέρους εποίουν τούς γεωργούς 4, ν’ άπέχωσι βαλα- 
νείων, διισχυριζόμενος δτι ή λουομένη πολεμεΐ την ά'σπιλον καί καθαράν 
εκκλησίαν 5, εις τον περί παρθενίας δέ λόγον τοΰ αγίου ’Αθανασίου φέρεται 
περί μοναχής «ου πορεΰσει εις βαλανεΐον ύγιαίνουσα ά'νευ πόσης ανάγκης, 
ου μη βάψης δλον τό σώμα σου εις ύδωρ δτι αγία Κυρίου... μόνον τό πρό- 
σωπόν σου νίψαι καί τάς χεϊρας καί τους πόδας» 6. Κατά Θεόδωρον τον 
Στουδίτην ή είσοδος εις τον παράδεισον ετοιμάζεται ήμϊν δι’ εγκράτειας, 
αποχής κρεωφαγιών, οινοποσιών καί λουτρ ισμάτω ν 7, Νικόλαος δ’ ό 
Γραμματικός εν τφ ύπ’ αυτού συνταχθέντι τυπικώ τής Μ. Λαύρας παραγ- 
γέλλει είςτούς^μοναχούς «χαμευνεΐν καί ξηροκοιτεΐν καί άλουσίαν έχε ιν» 8, 
την άντίληψιν δέ ταυτην ήκολουθουν καί πολλοί ά'λλοι, καί μάλιστα άσκηταί, 
τούς οποίους εχαρακτήριζε τό αυχμηρόν τής κόμης καί ή δι’ δλου τοΰ βίου 
άλουσία 9.

ΔΗΜΟΣΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΛΟΥΤΡΑ

Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ήσαν ή δημόσια υπό τοϋ 
δημοσίου ή γενναιοδώρων πολιτών, χάριν τοϋ λαού, ιδρυόμενα καί συντη
ρούμενα, ή ιδιωτικά ή καί μοναστηριακά εν τοΐς περιβόλοις μονών 
ή καί εκτός αυτών ιδρυόμενα προς λοϋσιν τών μοναχών ή τών εν τοΐςξενώσι

ι Η ess elin g - P er n o t, ”£νθ’ άν. IV. 9.
2 Τήν άλουσίαν τών κατοίκων της Κέας τονίζει διά τούς χρόνους του Μιχαήλ 

ό Χωνιάτης είς τό ποίημά του Θεανώ τόμ. 2.386.388.
3 Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ, Επιτάφιος είς τόν Μέγαν Βασίλειον (Migne, 

P.G. 36. 575 Β).
ι Χρυσοστόμου, Είς τάς πράξεις τών’Αποστόλων ομιλία ΙΗ'. (Migne, P.G. 60. 147).
= Παλλαδίου, Βίος Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου (Migne, P.G. 47.20), Χρυ σοστό

μ ο υ, "Οτε άπήει έν τη έξορίρ (Migne, P.G. 52.437).
6 ’Αθανασίου, Περί παρθενίας (Migne, P.G. 28.264).
7 Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, Λόγος A'. (Migne, P.G. 99. 689 Β).
8 Α. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σ. 57.
8 Παλλαδίου Έλενουπόλεως, Ή πρός Λαΰσον ιστορία, (Migne, P.G. 34.1009 Β). 

Περί τής άποχής τών λουτρών έκ μέρους τών ασκητών βλ. τά σημειούμενα έν τφ λεξικφ 
τής Χριστιανικής άρχαιολογίας τοΰ Cabrol έν λ. bains σ. 87-89. Πβ. καί D. Hesseling, 
Βυζάντιον καί Βυζαντινός πολιτισμός σ. 95 (Έλλην. μεταφράσεως).
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των μονών ασθενών 7. Ου μόνον δέ παρά μονάς, άλλα και παρά βασιλικός 
και ναούς γνωρίζομεν 8η έκτίζοντο λουτρά 1 2.

Τά πρώτα εκαλούντο δημόσια ή δημόσια λουτρά3, τά δέ δεύ
τερα ίδ κοτικά 4ήπριβάτα5.

ΕΙκ. 1. Τό εσωτερικόν δημοσίου λουτρού τής Προΰσης, γνησίως 
Βυζαντινής τέχνης.

(Κ. Klinghardt, Tiirkische Bader σ. 68).

Άναφέρονται δέ πολλά τοιαΰτα δημόσια λουτρά ου μόνον εν Κωνσταν- 
τινουπόλει, αλλά και εν ’Αλεξάνδρειά 6 7 και ’Αντιόχεια, προς δέ και εν Γάζη 7

1 Τάς σχετικός μαρτυρίας βλ. έν Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σ. 58. 59. 
Τά μοναστηριακά λουτρά οΰχΐ σπανίως και είς δημοσίαν παρείχοντο χρήσιν, μίαν των 
προσόδων τής μονής άποτελοϋντα. Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, Τυπικόν τής 
έν Κωνσταντινουπόλει μονής τού αγίου Μάμαντος (Ελληνικά 1. 306. 8).

2 Ευσεβίου, Βίος Κωνσταντίνου τού βασιλέως 4.59, Φωτίου, Νομοκάνωντίτλ. Ε'. 
κεφ. Β'. (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 1.131) Μιχ. Ψελλοΰ, Χρονογρ. κεφ. 31. "Επιθι 
καί L. de Beylie, L’habitation byzantine σ. 105.

3 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 192.8, 234.12, 235.11, 243.16,244.7, 276.20, 282.9, 322.3, 
339. 17, Θ ε ο φ όνου ς, Χρονογρ. 556.10. Προκοπίου, Περί βανδαλ. πολέμων 13 
Διήγησις των θαυμάτων τού αγίου ’Αρτεμίου σ. 13.16 (Α. Παπαδοπούλου Κέρα
μέ ως, Varia Graeca sacra). Παρ’ άρχαίοις τά λουτρά ήσαν δημόσια ή δημό
σιε ύ ο ν τ α καί ίδια.

4 Πού κελεύεις, είς τό δημόσιον ή έν τφ ίδιωτικφ; Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα 
καί καθημερινή ομιλία σ. 214 (Boucherie).

5 Τό πριβάτον αναφέρει ό Πρόχωρος έν τφ βίω άγιου Ίωάννου τού Εύαγγελιστοϋ 
καί ό Άρμενόπουλος, Έξάβιβλ. 2 τίτλ. 4 § 23.

Zach. ν. Lingenthal, Justiniani iraperatoris quae vocantur novellae 1.545.
7 Χορικίου, Είς Άρήτιον Δούκα καί Στέφανον "Αρχοντα 63.13 (Forster-Richtsteig) 

καί τού αυτού, ’Επιτάφιος έπί τφ Προκοπίφ 128.2. I. Μαλάλα, Χρονογρ. 423.4.
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καί έν Καισαρεία και Μωκησώ τής Καππαδοκίας 1, εν Παλμύρα * 2, έν τφ 
χωρίφ Δαράς τής Μεσοποταμίας 3, εν Άθήναις4 καί πολλαχού αλλαχού.

’Έκτιζε δέ ταΰτα ού μόνον τό κράτος, άλλα καί ίδιώται, καί δή καί 
ίεράρχαι, εις την ύγιείαν καί καθαριότητα των πολιτών άποβλέποντες. Ούτως 
ό Κόρου Θεοδώρητος λέγει περί εαυτού' πολλά τής εκκλησιαστικής προσόδου 
εις τά δημόσια άνηλώσαμεν οικοδομήματα στοάς έγείροντες καί λουτρά 
καί γέφυρας κατασκευάζοντες καί των κοινών τών ά'λλων επιμελούμενοι» 5.

nov ΕΚΤΙΖΟΝΤΟ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ

Τά δημόσια λουτρά έκτιζον οί Βυζαντινοί είς κεντρικά τής πόλεως μέρη, 
τά δ’ ιδιωτικά, κυρίως εις τάς οικίας των οί πλούσιοι, οΐτινες έφιλοδόξουν, 
πλήν τών χρυσών ορόφων καί τών ωραίων κήπων των καί τών χρυσών καί 
αργυρών σκευών των νά έπιδεικνύωσι 6 καί την πολυτέλειαν τών λουτρών 
των. Ήτο δ’ ή θέσις αυτών είτε εν τφ εσωτερικφ τής οικίας, είτε μεταξύ 
τερπνών δωματίων 7 είτε, ενίοτε, καί επί τής στέγης τού οίκου, τού άέρος, 
οπότε διά σωλήνων άνήρχετο τό προς λοΰσιν ύδωρ 8, είτε τέλος καί έν 
μέσφ κήπων 9.

Επειδή δ’ ή κτίσις ή καί ή γειτνίασις ενός λουτρού δεν ήτο καί ευχά
ριστος διά τούς γείτονας, διά τούτο καί οι νόμοι έκανόνιζον τά κατ’ αυτό. 
Δεν έπετρέπετο π. χ. ό έ'χων την χρησικαρπίαν οικίας νά έκμισθοΐ προς δημο
σίαν χρήσιν τό λουτρόν, τό όποιον ό κύριος αυτής είχε κτίσει δι’ ιδίαν 
χρήσιν 10, ουδέ ό την χρήσιν πάλιν δοθέντος οϊκου έ'χων νά κτίζη έν αύτώ

ι Χορικίου, ’Επιτάφιος έπί Προκοπίφ 114. 14, Προκοπίου, Περί κτισμάτων 5.4.
2 I. Μαλάλα, Χρονογρ. 426.2.
8 Χρονικόν Πασχάλιον 609.2, Κεδρηνοΰ, Σύνοψις ιστοριών 1. 630.15.
4 ’Εν Άθήναις, προ τής Τουρκοκρατίας, ΰπήρχον τέσσαρα δημόσια λουτρά. Δ. Καμ- 

πούρογλου, Οί Χαλκοκονδΰλαι σ. 38 καί τοΰ αΰτοΰ, Αί παλαιαί Άθήναι σ. 115.
5 Θεοδωρήτου Κόρου, ’Επιστολή 79 (Migne, P.G. 83.1256).
6 Περί τούτου ώμίλησεν ό Άμασείας Άστέριος, 'Ομιλία κατά πλεονεξίας (Migne, 

P.G. 40. 209 Β) καί έπανειλημμένως ό Χρυσόστομος (Migne, Ρ. G. 53. 275 - 276, 54. 415, 
55. 240, 249, 57. 208, 58. 608, 60. 146), δστις μετά παραπόνου άναφωνεΐ, «καί αγοράς μέν 
καί βαλανεΐα ποιοΰσι πολλοί, εκκλησίας δέ οΰχί» (Migne, P.G. 60. 146). "Οτι καί έν τοϊς 
άνακτόροις ύπήρχον πολυτελή λουτρά, περί τούτου έχομεν επανειλημμένος μνείας.

7 Πανδέκται 7. 1. 13. 7.
8 Ίωάννου Λυδοΰ, Περί αρχών 186. 19 (έκδ. Βόνν).
9 Ώς έν τοΐς άνακτόροις τοΰ Χούμνου καί Μετοχίτου, Α. Παπαδοπούλου-Κ ε ρ α- 

μέως, Ευθύμιος Μαλλάκης μητροπολίτης νέων Πατρών, Έπετηρ. Παρνασσού 7.17, 
R. Guill and, Le palais de Thedore Metochite έν Revue des etudes Grecques 35.90 
καί έν τφ έπει δέ τοΰ Διγενοΰς ’Ακρίτα άναφέρεται κτίσις λουτροΰ μέσα ς" τό μεσοκήπιν 
στίχ. 1277 (έκδ. Μηλιαράκη).

>0 Πανδέκται 7. 1. 13· 7.
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λουτρόν παρά την θέλησιν τοϋ οικοδεσπότου Χ. Τουναντίον επετρέπετο υπέρ 
τό λουτρόν νά κτιζη τις διαμέρισμα μή ύπερβαΐνον τό κανονικόν ύψος 1 2, 
ομοίως δέ και λουτρώνα κατά μήκος κοινού τοίχου, καίτοι, φυσικά, δ τοίχος 
οΰτος προσελάμβανεν υγρασίαν 3.

Ου μόνον δ’είς τάς πόλεις, αλλά καί εις τά προάστια συναντώμεν συχνά 
λουτρά, παρά τάς έπαύλεις των πλουσίων και αρχόντων 4, δεν είναι δέ σπά
νιά ή μνεία αυτών και παρά ξενοδοχεία, προς θεραπείαν τών έν αύτοΐς 
καταλυόντων 5.

Άφ’ ου δέ τό λουτρόν έθεωρεΐτο χαρακτηριστικόν γνώρισμα πόλεως 
πολιτισμένης καί εύδαίμονος, φυσικόν ήτο καί τά εγκαίνια ενός νέου λουτρού 
νά έ'καμνον εντΰπωσιν καί τό γεγονός νά έπανηγυρίζετο. ’Όντως δέ γνωρί- 
ζομεν δτι εγίνοντο μεγαλοπρεπή τά εγκαίνια λουτρών ου μόνον επί τών 
εθνικών αύτοκρατόρων 6, αλλά καί επί τών Βυζαντινών, οπότε, ως καί κατά 
τάς πομπάς και θριάμβους, οί πολΐται, χάριν στολισμού, εξέθετον καί επεδεί- 
κνυον τά πολυτιμά των σκεύη καί τούς τάπητας 7.

ΟΝΟΜΛΣΙΑΙ ΛΟΥΤΡΟΥ

Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους τό λουτρόν, ούτω κοινότερον λεγό
μενον, εκαλείτο, καί λού(σ)μα8, καί, κατά την άρχαίαν χρήσιν, βαλα- 
νεΐον 9, εν τοΐς μεταγενεστέροις δέ ποιήμασι καί βαλανειόν10. Έπ’ίσης

1 Βασιλικά βιβλ. 16 τίτλ. 1. 13.
2 Πβ. Ίουστινιάνειον κώδικα 8.10. 1 (Kriiger).
3 Πανδέκται 8. 2. 19.
4 Χρυσοστόμου, Περί μετάνοιας (Migne, Ρ. G. 60-731), Ίουλιανοΰ, Έπιστ. 

4. σ. 13. 9 (Ικδ. Bidez).
5 Χορικίου, Περί τών έν Διονύσου τόν βίον είκονιζόντων § 126 (σ. 373.9 έκδ. 

Forster - Richtsteig).
3 Σ κ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Α'. 526.
ι Βασιλικά βιβλ. 13 τίτλ. 1. 3.
8 Διά τά λού(σ)ματα βλ. Μ. Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνη- 

τοϋ σ. 200 έξ.
3 Ιίλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9 σ. 263.4, Χρυσοστόμου, Έπιτίμησις κατά 

τών άπολειφθέντων (Migne, P.G. 51.146), Προκοπίου, Περί Βανδαλ. πολέμ. 13, 
Ε φ ρ αίμ, Χρον. 1226, Κώνοι, Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 402. 4, Προφήτου 
Δανιήλ, Όνειροκρ. στίχ. 71, Βαλσαμών είς τόν ις'. κανόνα τής έν ΚαρΟαγένη συνό
δου (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα 3. 344) καί είς τόν ιζ'. κανόνα τής έν Νικαίςι Α'. οίκουμ. 
συνόδου (Ράλλη - Ποτλή, Σύντ. 2. 153, Delehaye, Deux Typica 125, Α. Όρλάνδου, 
Μοναστηριακή αρχιτεκτονική 59 καί πολλαχοϋ αλλαχού.

10 Διήγησις πολύπαθους ’Απολλώνιου τοϋ Τύρου στίχ. 161 (Wagner, Carolina 
Graeca medii aevi σελ. 253).
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έλέγετο καί λοετρόν1, δν τΰπον συχνά εις τά κείμενα άπαντώμεν και δστις 
επ’ ούδενί λόγω πρέπει να διορθωθή εις λουτρόν. Τον τύπον βαλανάριν 
(balnearium) συναντώμεν εν παπυροις τοΰ Α' μ. X. αίώνος 1 2, παρά Μαλάλα 
δέ φέρεται και τό βανιάριν3. Έπ’ ίσης αϊ θερμαΐ ίαματικαί πηγαί, αλλά 
και τά λουτρά, εν οίς εγίνετο χρήσις θερμού ΰδατος, εκαλούντο τά θερμά 4 
ή τά θέρμα5 η τά θερμία6.

Ό Χρυσόστομος, ψέγων τήν ματαιοδοξίαν τών συγχρόνων του, λέγει: 
«ιδού καί έτέρας άνοιας είδος τό περιτιθέναι τάς προσηγορίας αυτών οϊκο- 
δομήμασι καί άγροΐς καί λουτροΐς7. ’Όντως δέ, ώς Ικ τών Πατρίων τής 
Κωνσταντινουπόλεως, αλλά καί εξ ά'λλων πηγών μανθάνομεν, πολλά εν τε 
Κωνσταντινουπόλει καί εν άλλαις πόλεσι τού κράτους ύπήρχον λουτρά φέροντα 
τό ό'νομα τού ίδρυτοΰ ή άνακαινιστοΰ ή καί εκείνου, ούτινος οίκημα εν τοις 
μετέπειτα χρόνοις έχρησιμοποιήθη ως λουτρόν.

Ούτως έχομεν έν ’Αντιόχεια λουτρόν υπό Σεβήρου κτισθέν Σεβή- 
ρειον καλουμενον, καί έν Κωνσταντινουπόλει δέ τον Σεβήρον ή ’Αλέ
ξανδρον ή τά ’Αλεξάνδρου υπό τοΰ αυτού αύτοκράτορος άνεγερθέν 
βαλανεΐον 8. Γνωστά έπ’ίσης ή σαν έν Κωνσταντινουπόλει τά λουτρά τών 
’Ανθεμίου καί Δαγισθέου 9 ώς καί τά Οί κ ο ν ο μ ί ου 10 11, τού Πασχεν- 
τ ί ου π, προς δέ τά λοΰματα Άρεοβίνδου καί Ά ρ ματ ί ου 12.

1 Ψευδ οκωδ ι νοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 2.83, 141.7, 145.4,195.11, 
Συ ντ ίπας 94. 20., Μ i kl os i ch - M u 11 er, Acta et Diplomata 5.11.255. Ό τύπος καί 
έν τφ ίατροσοφίψ τοΰ Σταφίδά (Legrand, Bibl. Gr. vulgaire 1. 220), έξέδωκε δέ καί 
ό Κ. Σάθας άκτον πακτωτικοϋ λουετροΰ (Μεσ. Βιβλ. 6.624). Περί τοΰ τύπου λ ο ετρόν 
βλ. Χατζιδάκι ΜΝΕ 2. 16.

2 Eitrem-Amundsen, Papyri Osloenses fasc. II. 6.
8 Μαλάλα, Χρονογρ. 222.19.
4 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64, Μαλάλα, Χρονογρ. 77.16, Διήγησις τών θαυ

μάτων τοΰ αγίου’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κέραμέ ως, Varia Graeca sacra 
27.26). Κιννάμου, Ίστορ. 294.22, Προφήτου Δανιήλ, Όνειροκρ. Ε'. 157.

5 Έν Άντιοχείρ υπήρχε δημόσιον λουτρόν θέρμα λεγόμενον (Μαλάλα, Χρονογρ. 
293.21) καί νδν δ’ έτι έν Μυριοφύτφ τής Θράκης θέρμα λέγονται τά λουτρά τών 
Έλευθερών. Περί τοΰ σημερινοΰ τύπου θέρμα βλ. όσα έγραψα έν τή μελέτη μου «γλωσ
σικά έκ Κύθνου» έν Λεξικ. Άρχ. 6. σ. 271.

® Πβ. τήν μεσαιωνικήν ονομασίαν τής νήσου Κέας Θερμία, νΰν Θ ερ μ ιά, διά τήν 
έν αυτή ϋπαρξιν θερμών λουτρών.

7 Χρυσοστόμου, Ερμηνεία είς τόν ΜΗ', ψαλμόν (Migne, P.G. 55.231).
8 Μαλάλα, Χρονογρ. 293.16, Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Α'. 260.
8 Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Π απα δ οπού λου - Κε ρ α-

μεως, Varia Graeca sacra σ. 13. 16, 27.27). Τό δημόσιον τοΰ Δαγισθέου ήρχισε νά 
κτίζη ό’Αναστάσιος καί τό συνεπλήρωσεν ό ’Ιουστινιανός (Μαλάλα, Χρονογρ. 435.20).

10 Ψευδοκωδ ινοΰ, Τά πάτρια 145. 6. Τό λουτρόν τοΰ Οϊκονομίου ήτο έν ένεργείφ 
μέχρι τών χρόνων τοΰ Νικηφόρου Φωκά, έκρημνίσθη δ’ έπί Ίωάννου Τζιμισκή Ένθ’άν.

11 Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, 
Varia Graeca Saera 11.13).

12 Ψευδοκωδ ινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 238. 3.17.
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Και εκ γυναικών δ’έχομεν ωνομασμένα λουτρά π. χ. τά Μαρίας1, 
τάΜαρίνης1 2, τάΌλβίης3, τά Σμαράγδης4. Κατά παράλειψιν δέ 
τής λέξεως θέρμαι μάς είναι γνωσταί αΐ Κωνσταντινιαναί, ύπό Κων
σταντίνου τοΰ Μεγάλου ίδρυθεΐσαι5, αΐ μετέπειτα Θεοδοσίαναί, εκ τοΰ 
άνακαινίσαντος Θεοδοσίου τοΰ Β' όνομασθεΐσαι6, αί Ευδοξιαναί ύπό 
Ευδοξίας της συζύγου τοΰ Άρκαδίου κτισθεΐσαι, αί Ά ν α στ α σ ια ναί 
καί Καρωσιαναί από των δύο θυγατέρων τοΰ Ούάλεντος ’Αναστασίας καί 
Κάρωσης7 κτλ.

’Αλλά καί άλλοθεν έλάμβανον τά λουτρά το ό'νομά των. Ούτω το εν 
Κωνσταντινουπόλει λουτρόν δΖεύξιππος, το όποιον λέγεται δτι ε'κτισεν 
ό Σεβήρος, δι’ δ καί Σεβήρος εκαλείτο, λέγεται δτι έκλήθη ούτω «κατά δνομα, 
δπερ είχεν ό τόπος», ήτοι διότι έκτίσθη εις το ά'λσος, ένθα ό Ηρακλής έδά- 
μασε τούς ίππους τοΰ Διομήδους 8, κατά δέ τον Μαλάλαν, διότι εκεί ΐστατο 
χαλκή στήλη τοΰ Ήλιου, ής κάτωθεν επιγραφή ζευξίππω θεφ 9.

"Αλλο γνωστόν λουτρόν τής Κωνσταντινουπόλεως εκαλείτο Άχιλλεΰς, 
επειδή εγγύς αύτοϋ υπήρχε βωμός Αΐαντος καί Άχιλλέως10 11, εν ’Αντιόχεια 
δ’ ό Δομετιανός έκτισε δημόσιον λουτρόν λεγόμενον τής Μήδειας, διότι έν 
αύιώ υπήρχε θαυμαστόν άγαλμα τής Μήδειας11. Έπί Μαρκιανοϋ γνωρίζο- 
μεν ότι έν Τριπόλει τής Φοινίκης ύπό θεομηνίας παθούση άνηγέρθη δημό
σιον λουτρόν "Ικαρος έπικληθέν, διότι εν αύτφ ύπήρχον δύο χαλκά αγάλ
ματα τον ’Ίκαρον καί Δαίδαλον παριστάνοντα12. ’Από εικόνα δέ ’Έρωτος

1 Παλατ. Άνθολ. IX. 613 (Didot).
2 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 460.15.
3 Μαλάλα, Χρονογρ. 397.11.
4 Ψευδοκωδινοϋ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 277. 4.
5 Ψευδοκωδινοϋ, Ένθ’άν. 67.16. Κατά τόν συγγραφέα των πατρίων (138.2) 

ό Μ. Κωνσταντίνος τήν Νέαν Ρώμην θαυμαστήν τφ κάλλει απέδειξε κτίσας έμβόλους, 
λουτρά καί ιερούς οίκους.

<> Πασχάλιον Χρονικόν 580.19. Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Α'. 400.
7 Πασχάλιον Χρονικόν 556.10.
8 Ψευδοκωδινοϋ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 16.1, 67.14, 70.17,71.2, 

136.18 βλ. καί Ζώσιμον βιβλ. 2 κεφ. 30 καί Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινού- 
πολις Α'. 259-261. Τό λουτρόν Μωάμεθ τοϋ Β'. Tchoukour- Hammam πιστεύουσιν δτι 
ίδρύθη ούχί μακράν τοΰ Ζευξίππου καί έπί άναλόγου αρχιτεκτονικού σχεδίου (L. de 
Beyle, L’habitation byzantine 103)

3 Μαλάλα, Χρονογρ. 291.17.
10 Ψευδοκωδινοϋ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 1. 7.7. Τό λουτρόν τοΰτο 

έκάη τφ 433, άνεκαινίσΰη δμως καί τά εγκαίνιά του έγένοντο τφ 443· Πασχάλιον Χρον. 
582.5, 583.17, Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Α'. 526.

11 Μαλάλα, Χρονογρ. 282.9.
12 Μαλάλα, Χρονογρ. 367.15,
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204 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

εν αΰτφ ύπάρχοντος θά ωνομάσθη καί to εξ επιγράμματος γνωστόν ήμΐν 
λουτρόν 6 ’Έρως1.

Πλήν τών αγαλμάτων, άτινα έκόσμουν τά λουτρά καί ά'λλοι λόγοι συνε- 
τέλουν εις ονομασίαν αυτών. ’Από τής θερμαινοΰσης π. χ. έσχάρας έκλήθησαν 
τά έξω τής Κωνσταντινουπόλεως υπό Σεβήρου άνεγερθέντα Καμίνια, τά 
όποια χαρακτηρίζονται ώς «λουτρόν εΰμέγεθες καί άξιοθαυμαστον» 1 2, διά 
τον αυτόν δέ περίπου λόγον, ήτοι διά την χρήσιν θερμού άέρος καί ΰδατος 
φρονώ ότι ωνομάσθη εν τών εν ’Αλεξάνδρειά λουτρών, τά Θερμά 3.

Τά δ’ εν ’Αλεξάνδρειά δημόσια λουτρά “Ιππος4 καί Κάνθαρος5 
θά εκλήθησαν ούτως από τών εμβλημάτων αυτών, ό εν Κωνσταντινου- 
πόλει Λίβανος 6 από τάς αναθυμιάσεις τοΰ συνήθως εν αΰτφ καιομένου 
λιβάνου, τό δ’υπό Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου ίδρυθέν Κάτοπτρον7 από 
μέγα καί πολυτελές εν αΰτφ ύπάρχον κάτοπτρον ή από έντετοιχισμένα 
κάτοπτρα. Τό υπό Διοκλητιανοΰ έν ’Αντιόχεια κτισθέν λουτρόν φρονώ ότι 
ωνομάσθη Συγκλητικόν 8 διά την υπό συγκλητικού ΐδρυσιν ή υπό συγκλη
τικών χρησιμοποίησήν αΰτοΰ, διά τό μέγεθος δ’ αΰτοΰ τό έν Κωνσταντινου- 
πόλει Μέγα λουτρόν9 καί τέλος από τής τοποθεσίας, ένθα ήσαν ιδρυμένα 
τά έν ’Αντιόχεια δημόσια λουτρά Άμπελικόν10 11 (παρ’ αμπέλους) καί 
Λιβιανόν, άτε ίδρυμένον, ως ό χρονογράφος λέγει, «έν τή περιοχή κυρίας, 
Λιβίας καλουμένης» η. Τέλος τό λουτρόν Ζεΰξιππος, κατά τον Νικηφόρον 
Κάλλιστον, «Νουμέρων έσχε την κλήσιν είσέπειτα», διότι πιθανώς έν αΰτφ 
έλοΰοντο αμισθί τά Νούμερα, οί φρουροϋντες δήλα δη έν τοΐς άνακτόροις 
στρατιώται12.

1 Παλατ. Άνθολ. IX. 626 (Didot).
2 Ψευδοκωδινοϋ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 136.18.
3 Μαλάλα, Χρονογρ. 293. 21.
4 ΙΙαλατ. Άνθολ. IX. 628 (Didot), Μαλάλα, Χρονογρ. 192.8.
5 ’Ιουστινιανού, Νεαρ. 96 § 15. Τό απέναντι τοΰ Κανθάρου λουτρόν εκαλείτο 

Άντικάνθαρος.
6 Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ άγιου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μ έ ω ς, Varia Graeca sacra 27. 26). Ό Λίβανος είναι τό λουτρόν τών ’Ανθεμίου.
7 Ψευ δ οκω δ ι ν οΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 2.145.4. Έν τή περι

γραφή τού λουτρού έν τφ κατά Καλλίμαχον καί Χρυσορρόην έρωτικώ δράματι στίχ. 304. 
305 λέγεται

αντί δέ τών πολυτελών όρθομαρμαρωμάτων
είχεν καθίρπτας τό λουτρόν καί τάς αρμόσεις τούτων.

8 Μαλάλα, Χρονογρ. 308.4.
9 Ψευδοκωδινοΰ, Ένθ’ άν. 269.18.

10 Μαλάλα, Χρονογρ. 222.19.
11 Μαλάλα, Χρονογρ. 295.2.
12 Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή Δ'. 260.
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ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ ΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ

’Ιδέαν των Βυζαντινών λουτρών, ως οικοδομημάτων, πλήν των εν έρει- 
πίοις νϋν σωζομένων μοναστηριακών ’, δυνατοί τις νά λάβη μελετών τά 
μεταγενέστερα Ρωμαϊκά λουτρά, καί μάλιστα τάς μικράς θέρμας. τών οποίων 
κατά τά κυρία σημεία είναι αντίγραφα * 2, προς δε καί τά Τουρκικά, άτινα

Εΐκ. 2. Τομή κατά μήκος τοΰ έν Κων/πόλει λουτροΰ τοϋ Μωάμεθ.
(Texier, Architecture byzantine).

η είναι αυτά ταΰτα τά Βυζαντινά κατασχεθέντα υπό τών Τούρκων3 ή 
έκτίσθησαν κατά Βυζαντινά πρότυπα, κατά τούς πρώτους μάλιστα χρόνους, 
καί υπό Βυζαντινών αρχιτεκτόνων 4.

ι Κατόψεις καί αναπαραστάσεις αυτών βλέπε έν τφ βιβλίφ τοΰ Α. Όρλάνδου, 
Μοναστηριακή άρχιτεκτονική σ. 60. 61. 62. 64.

2 Μή λησμονώμεν ότι ό Μ. Κωνσταντίνος μετενεγκών τήν έδραν του εις τήν Κων- 
σταντινούπολιν έκτισεν οΙκίας, έμβόλους καί λουτρά, κατά τά Ρωμαϊκά βεβαίως πρό
τυπα Ψε υ δ ο κωδ ι νο ΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 138.2. Κατά τήν μαρτυ
ρίαν τοϋ Μαλάλα (Χρον. 279. 2) έν Άντιοχείφ παλαιότερον, έπΐ Άδριανοΰ, πολλοί συγ
κλητικοί έκτισαν οίκους καί λουτρά.

3 Κατά πληροφορίαν, ήν μοι παρέχει ό φίλος κ. Σοφοκλής Χουδαβερδόγλους - 
Θεόδοτος,έν λουτρφ Τουρκικφ τής Χαλκηδόνος, κατά πάντα όμοίφ πρός τά λοιπά Τουρ
κικά λουτρά, υπάρχει Τουρκική έπιγραφή πιστοποιούσα ότι τοΰτο ήτο Βυζαντινόν. Περί 
τών Τουρκικών λουτρών άπό αρχιτεκτονικής έπόψεως βλ. Karl Klinghardt, Tur- 
kische Bader.

4 To πρώτον Τουρκικόν λουτρόν τό κτισθέν έν Κωνσταντινουπόλει κατά διαταγήν 
τοΰ Πορθητοΰ τφ 1460 είναι τό Caraman hammam. Ό άρχιτέκτων τούτου ήτο ό Έλλην 
Χριστόδουλος· Mavrogeny, Les bains orientaux σελ. 44. βλ. καί Φ. Κουκουλέ, 
Βυζαντινά καί ούχί Τουρκικά έθιμα Β. Ζ. 30. 181. Ώς δ’ οί Τούρκοι έκτισαν τά πρώτα 
λουτρά των δι’Ελλήνων τεχνιτών καί κατά Βυζαντινά πρότυπα, οΰτω καί εις πολύ 
παλαιοτέρους χρόνους ό αρχηγός τών Άβάρων έπί Τιβερίου, τοΰ προκατόχου τοΰ Μαυ-
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206 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ό Γαληνός ήδη αναφέρει τρία διαμερίσματα ή οίκους τοΰ λουτρού, 
τον πρώτον, τον μέσον και τον τρίτον οίκον χ, τον οποίον εσώτατον μέν 
καλοΰσι τά αγιολογικά κείμενα * 1 2" άλλα δέ ενδότερον θόλον3. Άντιστοι- 
χούσι δ’ οΰτοι κατά σειράν προς την τών Ρωμαίων cellam frigidariam 
η frigidarium, cellam tepidariam ή tepidarium καί cellam caldariam ή 
caldarium. Είχε δέ τό λουτρόν και δεξαμενήν είτε θερμού είτε καί ψυχρού 
ΰδατος, έν fj ήδΰναντο νά κολυμβώσιν οί λουόμενοι, καί ήτις εκαλείτο 
κολυμβήθρα4ή κόλυμβος5ή δεξαμενή 6, σαφώς διαστελλομένη τής 
πυέλου ή έμβάσεως, περί ής κατωτέρω θά γίνη λόγος.

Ό χώρος δ’ εν φ έλοΰοντο, ώς καί τά αρχαία πυριατήρια, είχε σχήμα 
θολωτόν με τροΰλλον καί δμφαλόν 7, δΓ δ συχνά όμιλοϋσιν οί συγγραφείς 
διά τον Ι'ξω ή εξώτερον θόλον ή διά τον ενδότερον θόλον 8 ή καί

ρικίου, έζήτησεν «άνδρας τεχνίτας χειρώνακτας αύτφ σταλήναι πρός βαλαντίου κτίσιν» 
Έφραίμ, Χρονικ. στίχ. 1225 έξ.

1 Γαληνού 10.723· τόν μέσον οίκον αναφέρει βραδύτερου καί ’Αλέξανδρος ό 
Τραλλιανός 2.511 (Puschraanii) καλοΰσι δέ τούτον τά μεσαιωνικά γλωσσάρια χλιαρο- 
ψ ύχρ ιο ν (Corpus Glossar. Latinorum 2. 477. 26), άτινα τόν πρώτον καί ψυχρό λού- 
σιον καλοΰσι (Glotta 14.231). Τό caldarium εκαλείτο ζεστόν ή θερμόν (Δ η μ. 
Πεπαγωμένου, Ίερακοσόφιον 1). Τό ψυχρολούσιον είναι τό καί άλλως κρύον 
καλούμενον, έκ τούτου δέ καί ή σημερινή δημώδης παροιμ. φρ. «έμεινε ’ς τά κρύα τοΰ 
λουτροΰ» επί τοΰ μή έπιτυχόντος δ,τι έπεδίωκε, διότι ό μένων εις τά κρύα τοΰ λουτροΰ 
καί μή προχωρών μέχρι τοΰ θερμοΰ χώρου, δέν προφθάνει νά λουσθή. Φ. Κουκουλέ, 
’Από τά Βυζαντινά έθιμα (Ήμερολ. τής Μεγ. Ελλάδος 1928 σ. 369). Βλ. καί Pauly - 
Wissowa, RE. έν λ. Bader στήλ. 2257 καί Daremberg - Saglio λεξικ. έν λ. balneum σ. 654.

2 L. Deubner, Kosmas und Damian 135.25.
3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’ΈκΘεσις τής βασιλείου τάξεως 555. 7.
* Γαληνοΰ, Μέθοδ. ΐατρ. 7.6 (τόμ. 10 σελ. 473), Ψε υ δ ο κ ω δ ινοΰ, Τά πάτρια

τής Κωνσταντινουπόλεως 2.145.6, Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα 215. 216, Μ ιχαή λ 
Ψελλοΰ, Χρονογρ. κεφ. 26 (41. 15 Σάθα) καί τοΰ αΰτοΰ, Τώ πατριάρχη κύρ Μιχαήλ 
(Μεσ. Βιβλ. 5. 288).

δ Άθλησις τής αγίας Βαρβάρας (Migne, P.G. 116. 305 Β), Κωνσταντίνου Πορ
φυρογέννητου, “Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως 554.10.17. Περί κολυμβήθρας καί 
κολύμβου βλ. τό λεξικόν τοΰ Daremberg - Saglio έν λ. balneum σ. 653.

6 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64, Άλεξανδρ. Τραλλιανοΰ Α'. 363.377, 
553,587, 615 καί 2. 467 (έκδ. Puschmann), Ά λεξάν δ ρ ου Ά φ ρ ο δ ι σ ιέω ς, ’Ιατρικών 
άπορημάτων καί φυσικών προβλημάτων τό A'. (Ideler, Physici et medici Graeci minores 
1.19.18) Όρειβασίου, Περί λουτρών γλυκέων δυνάμεως 101.4. Τήν δεξαμενήν ταύ- 
την τά Αγιολογικά κείμενα καλοΰσι νεροφόρον L. Deubner, Kosmas und Damian 
σ. 136.1.

7 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 316 (Sp. Lambros, les Romans Grecs σελ. 14). 
"Ορα καί Α. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σελ. 61. 63. Ό όμφαλός υπό 
τών Ποντίων καλείται φεγγίδι.

8 Άλέξ. Τραλλιανός 1.363. Κωνσταντίνου Π ο ρ φυ ρ ογε ν νή τ ου, Έκ- 
θεσις τής βασιλείου τάξεως 555. 7. 14.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:56:51 EEST - 34.211.113.242



Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. 207

διά τούς θολούς,1 διότι πολλάκις ούτοι ήδύναντο νά είναι περισσότεροι, 
φθάνοντες μέχρι των δώδεκα, ΐνα έκαστος αυτών χρησιμοποιήται κατά ένα 
μήνα τοΰ έτους 1 2.

Έκτος δέ τοΰ κυρίου χώρου προς λοϋσιν ύπήρχον καί τά παράπτερα, 
ήτοι πλάγια διαμερίσματα όδηγοΰντα εις τά άποδυτά ή άπόδυτρα, ένθα 
οί λουόμενοι άπεδΰοντο και ο'ι ΰπηρέται ή ειδικοί υπάλληλοι Ιφύλαττον τά 
φορέματά των 3, προς δέ και αποχωρητήριου, εις δ άπεχώρουν οί λουόμενοι 
πριν ή λουσθοΰν 4. Έκ φράσεων δέ οίαι αί «ανιόντες δέ από τοΰ βαλα- 
λείου», «άνελθών δέάπό τοΰ λουτροΰ» 5, «άνέρχεσθαι εν τώ άποδυτφ» 6 δέον 
νά δεχθώμεν, ως άλλως τε είναι και αληθές, δτι εις τά Βυζαντινά λουτρά 
υπήρχε και δεύτερον πάτωμα, είς ο άνερχόμενοι οί λουόμενοι άνεπαΰοντο, 
διάφορα, ενίοτε, τονωτικά ποτά πίνοντες.

Ήσαν δέ τά θυρόφυλλα τής εξωτερικής θΰρας τοΰ λουτροΰ ξύλινα, 
κάποτε, κατά τά έπυλλια, καί έκ πολυτίμου ξύλου 7, αί δ’ ένδότεραι θύραι 
άπετελοΰντο από παραπέτασμα, βηλόθυρον8. Ούδ’ έλειπεν είς τά μεγάλα 
λουτρά ή πολυτελής όρθομαρμάρωσις τών τοίχων, τά ψηφιδωτά, αί κομψαί 
κορνιζώσεις, έφ’ ών διάφορα φυτά καί αμπέλου φύλλα9, τά διάφορα 
κάτοπτρα10 11 καί οί ποικίλοι κίονες, είς τά επιφανέστερα δ’ αυτών καί διά
φορα είς τά πρόπυλα αγάλματα καί έξωθεν μετακομιζόμενα, ώς συνέβη μέ 
τά αγάλματα τοΰ Περσέως καί τής ’Ανδρομέδας, τά τοποθετηθέντα υπό τοΰ 
Μ. Κωνσταντίνου είς τάς Κωνσταντινιανάς θέρμας11.

1 Βλ. τό 'Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν λ. θόλος. Διά τούς θολούς τών 
Ρωμαϊκών λουτρών βλ. Marquardt-Mommsen, Das Privatleben det Romer 1.283.

2 Δώδεκα στοά; άναφέρεται δτι είχε τό έν Κωνσταντινουπόλει λουτρόν τοΰ Οικονό
μου «κατά τών δώδεκα μηνών τάς κράσεις» (Ψευδ ο κω δ ι ν οΰ, Τά πάτρια τής Κων
σταντινουπόλεως 145.6). Λουτρά μέ δώδεκα θόλους έν Γορτύνη τής Κρήτης υπό Θεοδο
σίου τοΰ Β\ κτισΟέντα αναφέρει ό Μαλάλας (Χρονογρ. 359. 19) «ίδιάζοντα δόλια ιβ’. 
καί έν έκάστφ μηνί μία διοίκησις θόλων παρείχε».

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, "Εκθεσις 553.15, Νικήτα Χωνί α
τού, Χρον. Διήγησις 194. 8.

4 Πολυδεύκους, 'Ερμηνεύματα 215 (Boucherie).
8 Άλες. Τραλλιανοΰ Α’. 363, 2.369.
15 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτ ου, “Εκθεσις 556. 7.
7 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 336. Άλλοτε ή θύρα ήτο μονόφυλλος 

π. χ. ή είς τά άνω άποδυτά είσάγουσα, Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, 
Έκδεσις 554. 3.

8 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 338.
9 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη, στίχ. 321.

ι° Κ αλλ ί μα χ ος καί Χρυσορρόη, στίχ. 305.
11 Μαλάλα, Χρονογρ. 321.12, Σκ. Βυζαντίου, Ή Ιίωνσταντινούπολις Α'. 400. 

Κατά τον Χορίκιον, Σπαρτιάτης (223.19, Forster-Richtsteig) τό άγαλμα είναι «είς 
ευπρέπειαν άγοράς ή λουτροΰ ή σκηνής εγκαλλώπισμα».
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208 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Ώς δ’ εις τά Ρωμαϊκά λουτρά ύπήρχον επί τών τοίχων διάφοροι εικό
νες παριστάνουσαι σκηνάς θεάτρου και παλαίστρας, συχνότερου δέ θεούς καί 
ζώα θαλάσσια *, οΰτω καί εν τοΐς Βυζαντινοΐς συχναί ήσαν αί έντοίχιοι 
εικόνες ή τούς βασιλείς παριστώσαι1 2 ή πτηνά 3 ή φυτά, καρπούς καί ά'νθη 
ή τοπεΐα διάφορα ή εικόνας έκ τής Ελληνικής μυθολογίας ή προσωποποιήσεις 
αστέρων καί αστερισμών 4 ή εικόνας σοφών, ποιητών, ρητόρων 5 *, ώς έν τώ 
Ζευξίππω, ή τέλος καί αυτούς τούς λουομένους εις διαφόρους στάσεις β.

Τέλος είς διάφορα σημεία τών Βυζαντινών λουτρών ήδόνατο νά ΐδη τις 
εγγεγραμμένους σταυρούς ή καί έζωγραφημένας αγίας εικόνας 7.

Έν Κωνσταντινουπόλει, πέριξ τοΰ λουτρού τού Ζευξίππου, πιθανώτατα 
δέ καί πέριξ άλλων μεγάλων λουτρών, υπήρχε τετράγωνον περίστοον, έν φ 

ύπήρχον εργαστήρια πωλοΰντα τά προς λοϋσιν αναγκαία καί πληρώνοντα 
ένοίκιονι δι’ ου έξησφαλίζετο ό φωτισμός τών λουτρών 8 *.

"Οσον δ’ αφορά είς τό μέγεθος τών Βυζαντινών λουτρών, λέγομεν δτι 
τούτο, είς τάς μεγαλοπόλεις, ήτο σημαντικόν τό λουτρόν π. χ. Καμίνια, τό 
κτισθέν επί Σεβήρου έξω τής πόλεως, είχε, κατά τά πάτρια τής Κωνσταντι
νουπόλεως, υπερβολήν μεγέθους, ώστε καθ’ έκάστην νά δυνανται νά λούων- 
ται έν αύτφ δισχίλια άτομα °, τάς Κωνσταντινιανάς θέρμας χαρακτηρίζει 
δ Σωζομενός (έκκλ. ίστορ. 8.21.3) ώς πολυχώρητον λουτρόν, ό Λιβάνιος είπε 
διά τά λουτρά τής Νικομήδειας «λουτρών μεγέθη ειδον μέν, δηλώσαι δέ ούκ 
αν δυναίμην» 10 11, κατά δέ τον ’Άραβα χρονογράφον ’Ίβν Χαρδαδβέχ έν 
Δορυλαίφ οί Βυζαντινοί αύτοκράτορες παρ’ ύπάρχουσαν θερμήν πηγήν γλυ
κέος ύδατος κατεσκευασαν διά τον στρατόν των επτά λουτρά, ών έκαστον 
ήδόνατο νά περιλάβη χιλίους άνδρας καί έ'νθα τό ύδωρ άνήρχετο μέχρι τού 
ύψους στήθους άνδρός Π.

Ταύτα διά τά απλά λουτρά' από τού τέλους δμως τής δημοκρατίας 
εις τάς Ρωμαϊκάς χώρας τά διαμερίσματα τών λουτρών ήσαν διπλά, τά μέν

1 Βλ. τό λεξικόν τοΰ Daremberg - Saglio έν λ. balneum σ. 662.
2 Ψευδοκωδινοΰ. Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 1.71. 1.
3 Διγενής στίχ. 102 (έκδ. Μηλιαράκη).
4 "Ορα Ρ. Friedlander, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius, ’Έκφρασις 

τοΰ κοσμικού πίνακος τοΰ δντος έν τφ χειμερίω λουτρφ.
5 Μαλάλα, Χρονογρ. 370.90, Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή A'. 2G0.
° Ευσταθίου Μακρεμβολίτου, Τά καθ’Ύσμίνην καί Ύσμινίαν 4.10, ”Αθλησις 

τής αγίας Βαρβάρας (Migne, P.G. 116. 305 Β).
7 Παχυμέρους, ‘Ιστορία Μιχαήλ 258.6. Βλ. καί Σπ. Ζαβιτζιάνου, Περί νιψί

ματος σ. 80.
3 Cod. Theodos. βιβλ. XV τίτλ. 1.
» Ψευδό κωδινοΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 1. 39.

10 Λιβανιού, Μονωδία έπί Νικομήδεια 7 (τόμ. 4.333. 12, Forster).
11 Η. Gelzer, Die Genesis der byz. Themenverfassung σ. 125.
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δι’ οίνδρας, τά δέ διά γυναίκας, τήν συνήθειαν δέ ταΰτην έμιμήθησαν καί 
οί Βυζαντινοί κτίζοντες τά καλούμενα δ ίδυμα λουτρά ή τά όποια, χωριζό- 
μενα δι’ ενός διαμέσου καθέτου τοίχου, εΐχον και τοΰτο τό προσόν, δτι διά 
κοινού ύποκαΰστου, και δι’ όλιγωτέρας επομένως δαπάνης, έθερμαίνοντο.

Τέλος Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος μάς πληροφορεί δτι κατά τάς 
εκστρατείας, χάριν τού βασιλέως, μετεκομίζετο «λουτρόν Τουρκικόν ήγουν 
Σκυθικόν τζεργά1 2 μετά κινσιέρνης δερμάτινης από άδημίου, κουκούμια

Ε’ικ. 3. Κάτοψις διδύμου λουτρού τοΰ Μωάμεθ.
(Texier, Architecture byzantine).

τριμετριαΐα ιβ', πυρομάχια λουτρού ιβ', βήσαλα εις τό καμίνιν και κραβ- 
βάτια συστελτά» 3. Έν αλλαις λέξεσιν ό βασιλεύς, διά τό πρόχειρον, ελοΰετο 
υπό σκηνήν εκ πίλου κατεσκευασμένην και εντός δεξαμενής εκ δέρματος.

ΤΑ ΕΝ ΤΩι ΛΟΥΤΡΩι

Άφ’ οΰ τά Βυζαντινά λουτρά ήσαν ύπόκαυστα, έν των αναπόφευκτων 
έν αυτοΐς ήτο ό χαλκούς λέβης, τό χάλκωμα ή χαλκίον 4, έν φ έδερμαί-

1 Καί νύν έοιέν Κωνατσνανουπόλει τά πρόσκολλα κείμενα λουτρά εις εν τών διαμε
ρισμάτων τιον όποιων λούονται οί άνδρες, εις τό έτερον δ’αί γυναίκες, καλούνται δίδυμα. 
Βλ. καί Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινά καί ούχί Τουρκικά έθιμα (Β. Ζ. 30. 181).

2 Τσέργα λέγεται ή έκ πίλου καλύβη τών σκηνιτών Τατάρων καί Τουρκομάνων, 
Τουρκιστί δέ νύν ierge σκηνή έκ μάλλινου υφάσματος. Ή λ. έλήφθη βεβαίως έκ τών 
Σλαύων. Περί τοΰ Σκυθικού λουτρού βλ. Ηρόδοτον Δ'75. Φ. Κουκουλέ, Βυζαν
τινά καί ούχί Τουρκικά έθιμα (Β. Ζ. 30.181).

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις 466. 4.
4 Μαλάλα, Χρονογρ. 276. 14, "Ακτος πακτωτικού λουετροΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 

6.624) Γ. Βουστρωνίου, Χρονικόν τής Κύπρου, νΕνθ’άν. 2.461).
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ'. 14
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νέτο τό προς λοΰσιν ΰδωρ. Ό λέβης ούτος εστηρίζετο ή έπ'ι σιδηράς πυρ- 
εστίας, ήπς ετε! της εποχής ακόμη τοΰ Προκοπίου εκαλείτο χυτρόπους1 ή 
και επί λίθων, πυρομαχίων1 2, οσάκις τό λουτρόν προχείρως έγίνετο. Προς 
τουτοις άναφέρεται καί κάδος, καδίον, σίτλα, δι’ου έχύνετο κατά τοΰ 
λουομένου τό ΰδωρ3, προς δέ καί βοΰττις μεγάλη, ήτοι βαρέλλιον, ήτις 
έχρησίμευε προς πρόχειρον άποταμίευσιν χλιαρού ΰδατος4. Προς τουτοις 
εντός τοΰ χώρου, εν ω Ιλαμβάνετο τό θερμόν λουτρόν ύπήρχεν ή υπό τών 
συγγραφέων μνημονευόμενη πύελος, την οποίαν δεν πρέπει να θεώρηση 
τις απλώς ως λεκάνην οΰιε καί ώς σκάφην 5, άλλ’ ως λουτήρα ικανόν βάθος 
έχοντα, ώστε νά εισέρχεται εντός αΰτοϋ ό λουσμένος, άφ’ οΰ ό μεν Όρειβά- 
σιος θέλει «εΰέμβατον ύπάρχειν την πύελον μήτε υψηλού περιστέγοντος 
τοίχου τό ΰδωρ, μήτε στενού» 6, βραδότερον δ’ ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος 
όμιλεΐ περί καλογήρων, οΐτινες τον ρύπον τον σωματικόν άπέβαλλον «πυέ- 
λοις θερμών ΰδάτων συχνά έμβαψάμενοι» 7. Τά αγιολογικά κείμενα όμι- 
λούσι περί τού κατάγειν εις την εμβασιν 8, ό σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους 
την περιγράφει ώς ό'ρυγμα ένθα άπολούονται 9, εν τοΐς αίνίγμασί του 
ό Ευστάθιος Μακρεμβολίτης την χαρακτηρίζει ώς λουτήριον κοΐλον λίθον 10 11, 
περί αυτής δέ όμιλών ’Αλέξανδρος ό Τραλλιανός λέγει «κατέρχεσθαι εις την 
εμβασιν» u.

Ή πύελος δημωδώς κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους εκαλείτο έμβατή, 
παρά τό εις αυτήν έμβαίνειν, καί έμβασις δέ, ώς ήδη παρ’ Αθηναίφ, άτινα 
ονόματα καί μέχρι σήμερον διεσώθησαν 12, ΰπό τό τελευταϊον μάλιστα ό'νομα

1 Προκοπίου, Περί χτισμάτων 2. 6.11.
a Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 466. 4.
3 Θεοφάνους, Χρονογρ. 3δ 1.30, Άλέξ. Τραλλιανός Α'. 553, Β'. 511, Έκλο- 

γαί Ιστοριών Cramer, Anecdota Graeca 2.342.
4 Μαλάλα, Χρονογρ. 314.16.
5 Άσάμινθος· ή πύελος δ έστι λεκάνη, φέρεται έν τφ έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικφ 

ώς καί έν τφ τοΰ Σουίδα έν λ. άσάμινθος- Πβ. καί τά τοΰ Άρτεμιδώρου (Όνειρ. 1.64) 
«οι μέν πάνυ παλαιοί βαλανεΐον οΰκ ήδεισαν, έπεί έν ταΐς λεγομέναις άσαμίνθοις έλού- 
οντο». Διά την σημασίαν τής λ. πύελος βλ. τά εις την Έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως 
Κωνστ. τοΰ Πορφυρογεννήτου σχόλια τοΰ Reiske 2. 626. 'Γην σκάφην ή τίναν μετε- 
χειρίζοντο κατ’ οίκον, πρός λοΰσιν άσθενών Άλεξ. Τραλλιανοΰ Α'· 327, Β'. 375.

c Όρειβάσιος 101. 13 (τόμ. 2.374.7, Daremberg).
7 Ευσταθίου, Έπίσκεψις βίου μοναχικοΰ (Tafel, Eustathii opusc. 220.29).
8 L. Deubner, Kosmas und Damian σ. 135.26. Ιδέαν τής έμβάσεως δύναται νά 

λάβη ό άναγνώστης έκ τής ύπ’ άριθ. 6 είκόνος τής παρούσης μελέτης.
9 Είς Άρισιοφ. 'Ιππείς 1060.

10 Μ. Treu, Eustathii Macrembolitae que feruntur aenigmata άρ. 5 σελ. 5.
11 Άλεξ. Τραλλιανοΰ A'. 555.
12 Πύελος· όρυγμα, έμβατή, ένθα άπολούονται. Λεξικόν Φωτίου έν λ. πυέλους, 

ήγουν τάς έμβάσεις' πύελος γάρ όρυγμα, έμβατή, ένθα άπολούονται Σχολ. είς Άριστοφ.
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Τά λουτρά κατά τού; Βυζαντινούς χρόνους. 211

κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους ενοείτο καί τό εντός τής εμβατής ύδωρ 1. 
Έχυνετο δέ εντός τής εμβατής τό ύδωρ διά θερμορρόης, ής τό άκρον τοϋ 
κρουνού παρίστανε καί κεφαλήν ανθρώπου ή ζώου * 1 2."Ινα μή πατώσι δ’ απ’ευ
θείας οί λουόμενοι επί τού εδάφους έχρησιμοποιοΰντο εν τοΐς λουτροΐς καί 
ψιάθια 3 ή καί σανίδες4, προς δέ καί ξύλινα καλόβαθρα, αΐ ξΰλιναι ή 
κλάπαι5 6, έτι δε καί σκάμνα, Ιφ’ ών Ικάθηντο οί άνατριβόμενοι °.

ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ

Τό λούεσθαι εν χώρψ θερμαινομένφ ήτο σΰνηθες παρ’ άρχαίοις Έλλη- 
σιν- 6 Ήρόδος, φέρ’ είπεΐν, όμιλε! περί 'Ελληνικής πυρίας, 6 δέ ’Αριστοτέλης 
εις τά προβλήματα του περί πυριατηρίων. Παρά Ρωμαίοις, ήδη από τής 
αρχής τού Β' αίώνος τής δημοκρατίας, ίδρΰθησαν λουτρά άνωθεν ΰποκαύ- 
στων, βραδΰτερον δέ, τελειοποιηθέντος τοϋ συστήματος τής θερμάνσεως, 
ή θερμότης διεχέετο διά σωλήνων άνά τά διάφορα διαμερίσματα 7. Τον

'Ιππείς 1060. Έν τφ Εύχολογίφ υπάρχει ευχή έν τή έμβατή. ’Αλέξανδρος ό Άφροδι- 
σιεύς (’Ιατρικών άπορημάτων καί φυσικών προβλημάτων τό A, Ideler, Physici et medici 
Graeci minores 1.37.22). περί τής εισόδου εις τήν έμβατήν όμιλών μεταχειρίζεται τό 
ρήμα κατέρχεσθαι’ ό Όρειβάσιος 10 '. 3. 9 (τόμ. 2. 385. 5 Daremberg) έγραψεν έ μ β ά- 
σ ε ι ς τάς εις τό ύδωρ χρή ποιεΧσθαι κατιόντας άθορύβως, κεΧται δέ καί παρά Δημητρίφ 
τφ Κωνσταντινουπολίττι (Ίερακοσ. βιβλ. 1 σ. 125) «εις βαλανεϊον είσαγέτω αυτόν καί 
έν τή θερμή κρατείτο» εις τήν έμβασιν». Τήν έμβασιν αναφέρει καί ’Αλέξανδρος 
ό Τραλλιανός Β'. 465. Βλ. καί τό Ελληνικόν γλωσσάριον τοΰ Du Cange έν λ. έμβα- 
δόν καί τά σχόλια τοΰ Reiske εις τήν έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως 2. 626. Έ μπαστή 
έν Μαδύτφ τής Θράκης έλέγετο είδος ξηροΰ λουτροΰ γινομένου εις τήν απέναντι τής 
Καλλιπόλεως ’Ασιατικήν ακτήν, έμβαινόντων τών πασχόντων ρευματικά νοσήματα έντός 
άμμου λεπτής καί θερμής· embassi άφ’ ετέρου έν Bova τής κάτω ’Ιταλίας καλείται 
γενικώς τό λουτρόν Pellegrini, Bova 162.

1 Καλώς έγκέκραται ή έμβατή; Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 45 υπέρ τής 
υγείας τοΰ παιδός σου καλήν έμβασιν ας ποιήση μόι ό περιχυτής, Διήγησις τών θαυμά
των τοΰ άγιου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Varia Graeca sacra 
12.13) «λουτρών θερμότερον έχόντων τόν αέρα καί τήν έμβασιν Άλεξ. Τραλλιανός 
Β'. 249 πβ. καί σελ. 447.

2 Νικ. Χωνιάτου, Χρον. Διήγ. 194.10, Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 328. 
332, Άχιλληΐς 790 (έκδ. Hesseling).

3 Ρ. οχ. 148.3.
4 Ώς μάς πληροφορεί επίγραμμα Λεοντίου τοϋ Σχολαστικού· Παλατ. Άνθ. IX. 617. 

(Didot),
5 Καλόβαθρον ή λεγομένη παρά τοΐς πολλοΐς κλάπα· Σουΐδας έν λ. Διά τάς ξυλίνας 

βλ. Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών τινων έπιθέτων σημασία καί ορθογραφία, Έπετ.Έταιρ. 
Βυζ. Σπουδών 5. 16.

6 Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κερα
μέως, Varia Graeca sacra σ. 12. 4).

7 Ό Σενέκας (έπιστ. 90) όμιλεϊ διά «impressos parietibus tubos per quos circum- 
funderetur calor qui ima simul et summa foveret aequaliter». ’Έπιθι καί τό λεξικόν 
τοΰ Daremberg - Saglio έν λ. balneum σ. 653.
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212 Φαίδωνος I. Κουκουέ

τρόπον τούτον τής θερμάνσεως ευρίσκομεν εν χρήσει εις τά Βυζαντινά 
λουτρά ή είς τά όποια ό θερμός αήρ ήρχετο εκ τοΰ ύποκαύσιου καί διενέ- 
μετο δι’ ορθογωνίων σωλήνων εντετοιχισμένων 1 2.

Ό Χρυσόστομος όμιλε! περί θέρμης άποσμηχοΰσης τον ρύπον 3, ό Προ
κόπιος είπε διά τό δημόσιον λουτρόν, τον Άχιλλέα, «ού δη έ'νερθεν τό πΰρ

Εΐκ. 4. Μοναστηριακόν λουτρόν μεύ’ ύποκαύσιου εν τή μονή 
Ζωοδόχου Πηγής Κιθαιρώνος.

(Α. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σ. 61).

καίεται» 4, ό Όρειβάσιος έμνημόνευσε των εν τφ λουτρφ «όμιλοΰντων αέρι 
θερμω» 5 *, δι’ ΰποκαιόμενον λουτρόν ώμίλησεν ό Μαλάλας εν τή χρονογρα
φία του ή διά τον ζέοντα αέρα τοΰ Ζευξίππου τά πάτρια τής Κωνσταντι
νουπόλεως 7, ’Αλέξανδρος ό Τραλλιανός επανειλημμένους αναφέρει τό «εισιέ- 
ναι είς τον θερμόν αέρα τοΰ λουτρού ή τον πυρώδη αέρα» αυτοΰ 8, ό Άχμέτ

1 Τά όποια ούτως ήσαν άτμόλουτρα. Ταϋτα ό Reiske εις τά σχόλιά του είς τήν 
εκύεσιν τής βασιλείου τάξεως (2. 260. 3) λέγει ότι ώνομάζοντο θερμάστρα ι, δέν είναι 
όμως τούτο βέβαιον.

2 Α. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σελ. 60. Διγεν. Άκρίτ. στίχ. 117 
(έκδ. Μηλιαράκη).

3 Χρυσοστόμου, Έπιτίμησις κατά των άπολειφθέντων (Migne, Ρ. G. 51. 146).
4 Προκοπίου, Περί Βανδαλικού πολέμου 13.
3 ΙΟ1, τόμ. 2 σ. 370.4 (Daremberg) νΰν έν Άδριανουπόλει ζέστα λέγεται τό λου

τρόν, Γ. Λα μ π ου σ ιά δ ο υ, Γλωσσάριον Άδριανουπόλεως (Θρρ,κικά 2.239).
3 Μαλάλα, Χρονογρ. 235.11.
7 Ψευδοκωδ ινου, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 168. 5.
8 Άλεξ. Τραλλιανός, Α'. 525, Β'. 249, 491, 513.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:56:51 EEST - 34.211.113.242



Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. 213

έν τώ όνειροκριτικώ του όμιλεΐ δι’ έμπυρον λουτρόν ή έν έρωτικώ διστίχφ 
τοϋ Θεοδώρου Προδρόμου ό έρώμενος λέγει δα, άμα είδε την ερωμένην,

θέρμη προνπήντησε πριν λουτρόν δΰναι 1 2

έν τω κατά Καλλίμαχον και Χρυσορρόην έπυλλίφ λέγεται δτι το λουτρόν 
ειχεν εντός παχύν νεφελώδη ατμόν 3, μνημονεύονται δ’ έν τοΐς Πανδέκταις 
σωλήνες και κλίβανος τοϋ λουτρού 4, σωλήνες έν τφ μεσαιωνικφ έθνικω 
ήμών έπει

και απέξω κατεσκεύασεν τοϋ παλατιού καμίνιν 
και σωληνάριν έατεσεν όλόχαλκον, μεγάλον 
έκ της καμίνου έφθανεν εις τό λουτρόν δε μέσα 
και ή πύρωαις ανέβαινεν έκ των σωληνάριων 5

υπό τού Άρμενοπούλου τέλος άναφέρεται και καπνοδόχος τού βαλανείου 6.
Ή ύλη δ’ ήν μετεχειρίζοντο εις τα λουτρά προς θέρμανσιν τού άέρος 

ή τού ύδατος ήτο ή ξυλά καί φρύγανα ή ξυλάνθρακες, ως έκ των αγιολογι
κών καί άλλων κειμένων μανθάνομεν 7 ή καί τό Μηδικόν πΰρ, τουτέστι τό 
πετρέλαιον 8.

Γνωρίζομεν δ’ δτι αί δαπάναι τής θερμάνσεως των δημοσίων λουτρών 
κατεβάλλοντο έκ τών δημοσίων προσόδων 9 καί ήσαν σημαντικαί. Τουλά
χιστον έν ’Αλεξάνδρειά, έπί Ιουστινιανού, ό βίνδιξ τών Άλεξανδρέων έπρεπε 
νά καταβάλλη έτησίως 492 χρυσούς υπέρ έκπυρώσεως τών λουτρών τής 
πόλεως, πλήν τού λουτρού Κανθάρου 10.

Εις τά Ρωμαϊκά λουτρά τό φώς είσήρχετο διά παραθύρων, θυρίδες 
δ” άναφέρονται καί εις τά Βυζαντινά u, Ιν οις, καί μάλιστα έν τφ χώρω, έν φ

1 Άχμέτ, Όνέιροκρ. κεφ. ρπδ'. σ. 143.17 (έκδ. Drexl).
2 Συνόδη Παπαδημητρίου, Theodore Prodrome σ. 325.
3 Στίχ. 307.
4 Πανδέκτ. βιβλ. 19-2.58.2.
6 Στίχ. 117 (έκδ. Μηλιαράκη).
6 Άρμενοπούλου, Έξάβιβλ. 2 τίτλ. 4 § 131.
7 Μαρτύρων τής αγίας Σεβαστιανής Acta SS. ’Ιουνίου τόμ. 2 Appendix 7, Μαρτύ

ρων τοϋ αγίου Πολυκάρπου κεφ. 13 (Th. Zahn, Ignatii et Polycarpi epistulae, mar- 
tyria, fragmenta a. 150), Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 354.

8 Ψευδοκωδ ινοϋ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 136.18.
9 Κατά τά Βασιλικά (βιβλ. 6.3. 44) διά τής ακριβούς εΐσπράξεως τών δημοσίων προσ

όδων «δημοσίων τε βαλανείων έκπυρώσεις προίασι θεάτρων τε επιμέλεια».
10 Διάτ. 96 § 15 έτ. 538 (Zach. von Lingenthal, Imperatoris Justiniani 

quae vocantur novellae 1.545.
41 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 301. Μονόλοβα παράθυρα παρετηρή- 

θησανείςτά μοναστηριακά λουτρά Λ. Όρλάνδου, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική σ.63.
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214 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

έλούοντο, το φώς δεν ήτο επαρκές. Διά νά λέγη δ5 6 Άρτεμίδωρος εν τοΐς 
όνειροκριτικοϊς του «αγαθόν είναι τό λούεσθαι έν βαλανείοις καλοΐς καί 
φωτεινοΐς» 1, φαίνεται δτι και τα μή φωτεινά ήσαν συνήθη, τούθ’ ό'περ 
βραδΰτερον έπιβεβαιοΐ καί ό Θεσσαλονίκης Ευστάθιος όμιλών περί τοΰ 
«ένδον αλαμπούς οίκου» 2. Δεν πρέπει έν τούτοις ν’ άποσιωπηθή ό'τι καί 
διά την όλόφωτον αυγήν των Βυζαντινών λουτρών γίνεται λόγος 3.

Διά την έ'λλειψιν λοιπόν επαρκούς φωτός, αλλά κυρίως διά τήν χρησι- 
μοποίησιν τών λουτρών καί κατά νυκτερινός ώρας, ύπήρχον εν αύτοΐς, κατά 
Ρωμαϊκήν συνήθειαν 4, κανδήλαι δι’ ελαίου άνάπτουσαι δ.

ΩΡΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ

Γνωστόν είναι δτι οί αρχαίοι “Ελληνες ελοΰοντο προ τού γεύματος 
ή τού δείπνου, δταν δήλα δή ό στόμαχος δεν ήτο πλήρης. Τήν συνήθειαν 
ταύτην ως επικρατούσαν κατά τούς χρόνους του αναφέρει ό Άρτεμίδωρος 
λέγων «νΰν δέ οί μεν ού πρότερον έσθίουσιν εϊ μή λούοιντο, οί δε καί έμφα- 
γόντες· Είτα δή λούονται μέλλοντες δειπνήσειν» 6. Σύμφωνον δέ προς αυτήν 
είναι τό παράγγελμα τού Κλήμεντος, δστις έν τφ Παιδαγωγφ του λέγει- «ουδέ 
μήν εκάστοτε λουτέον, άλλ’ είτε λίαν τις εΐη κενός ή αύ πλήρης άγαν παραι- 
τητέον τό βαλανεΐον» 7 παράγγελμα, δπερ καί παρά τοΐς ίατροΐς εύρίσκομεν. 
Ούτω, κατά τον Όρειβάσιον, «ού χρή δέ μετά τό προσενέγκασθαι τροφήν 
ή πόμα παραχρήμα λούεσθαι... άμεινον δέ καί μετά τό λουτρόν, καταστάσης 
τής έκ τού λουτρού ταραχής έσθίειν καί πίνειν» 8, κατά δέ ’Αλέξανδρον 
τον Άφροδισιέα έπρεπεν ό πάσχων «λούεσθαι προ τροφής μάλλον ή μετά 
τροφήν» 9, καί 6 Λιβάνιος δέ παριστα τινα έκ τοΰ λουτρού έπί τήν μακα- 1 2 3 4 5 * 7 8 9

1 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1. 64.
2 Ευσταθίου, Ηθοποιία (Tafel, Eustatliii opuscula 329.34). Περί σκοτεινών 

λουτρών γίνεται λόγος καί έν τοΐς θαύμασι τοΰ άγιου ’Αρτεμίου (σ. 26. 12).
3 Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 297. Τό μοναστηριακόν λουτρόν της Καισαρια- 

νής έχει δώδεκα παράθυρα.
4 Τά Ρωμαϊκά λουτρά τήν νύκτα έφωτίζοντο διά λυχνιών μονομύξων ή πολυμύξων 

τοποθετούμενων εντός τετραγώνων κοιλωμάτων έν τοΐς τοίχοις υπαρχόντων βλ. λεξικόν 
Daremberg - Saglio έν λ. balneum σ. 663.

5 Cod. Just, de navicular, ψ ε υ δ ο κω δ ιν ο ΰ, Τά πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 
168.5, Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου’Αρτεμίου (Α· Παπαδοποΰλου - Κέρα
μέ ως, Varia Graeca sacra σ. 11. 12).

Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1. 64.
7 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9 (σ. 263. 21 Stahlin). Ό Κλήμης συνίστα 

ακόμη, κατά τήν άρχαίαν Ελληνικήν συνήθειαν, καί τήν χρήσιν γυμνασίου πρό τοΰ 
λουτροΰ (Ένθ’ άν. κεφ. 10 σ. 264. 19).

8 Όρειβασίου, Περί λουτρών γλυκέων δυνάμεως 10 *. 22 (τόμ. 2. 378 Daremberg).
9 ’Αλέξανδρος Τραλλιανός Α’. 553·
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ρίαν σπεύδοντα τράπεζαν ή μικρόν προ μεσημβρίας εκ τοϋ λουτρού επα- 
νερχόμενον 1.

Τά Ρωμαϊκά λουτρά ήνοιγον την 8,'ν ή 9ην ώραν τής ημέρας, ήτοι την 
1 - 2 μ. μ.2, τότε δέ, φαίνεται, καί τά Βυζαντινά.

Κατά τάς διαταγάς τών αγίων ’Αποστόλων, ή σεμνή γυνή έπρεπε νά 
λούεται κατά την 10,'ν ώραν «δει γάρ, πιστήν ουσαν, εκ παντός καί πάντοτε 
την πολυόφθαλμον περιεργίαν φεύγειν» 3. Ή μάλλον συχναζομένη ώρα ήτο 
ή περί την μεσημβρίαν, δι’ δ καί πάλιν ή γυνή, κατά τάς αυτάς διαταγάς, 
παραινείται νά μη λούεται έν μέση ημέρα» 4. Κατά την μεσημβρίαν ακριβώς 
καί μικρόν μετά, τά λουτρά ήσαν σχεδόν κενά, την ώραν δ’ αυτήν, ώς καί τάς 
πρωϊνάς, εξέλεγον, ΐνα λουσθώσιν οί πάσχοντες έκ νοσήματος, κήλης λ.χ., τό 
όποιον δεν ήθελον νά φανερώσωσιν είς τούς συλλουομένους 5.

Τά Ρωμαϊκά λουτρά ήνοιγον την 8ην ή 9Ίν ώραν τής ημέρας καί έκλειον 
με την δΰσιν τοΰ ήλιου, από τοΰ Γ'. δμως μ. X. αίώνος, ήτοι κατά τούς εσχά
τους αύτοκρατορικούς χρόνους, ή λοϋσις έγίνετο καί κατά τάς νυκτερινάς 
ώρας6, συνήθεια, την οποίαν ήκολοΰθησαν καί οί Βυζαντινοί, άφ’ ού Γρη- 
γόριος μέν ό Νύσσης όμιλε! περί λουτρού κατά τήν νύκτα λαμβανομένου 7, 
κατά νυκτερινάς δ’ ώρας άναφέρονται ώς λουόμενοι πάσχοντες, έπιθυμούντες 
ν’ άποκρύψωσι τό πάθημά των 8. Καί ’Αλέξανδρος δ’ ό Τραλλιανός (Β'. 511) 
όμιλε! ού μόνον περί τών εωθινών, αλλά καί τών έν εσπέρα λουτρών.

Είς τό αυτό λουτρόν, αν μη ήτο τούτο δίδυμον, έλούοντο άνδρες καί 
γυναίκες, διά τούτο, προς αποφυγήν σκανδάλων, έπρεπε νά είναι ώρισμέναι 
αί ήμέραι, ή ώραι καθ’ ας έπρεπε νά λούεται έκάτερον τώ>ν φύλων. Οί 
Ρωμαίοι έθεράπευον τό πράγμα ορίζοντες, ϊνα είς τά λουτρά τών μικροτέρων 
πόλεων τοΰ κράτους κατ’ άλλας ώρας λούωνται οί άνδρες καί κατ’ άλλας αί 
γυναίκες 9. Οί Βυζαντινοί ώριζον ώρισμένας ήμέρας, καθ’ ας μόνον τό έτε- 1 2 3 4 * 6 7 8 *
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1 Λιβανιού, Δύσκολος ώλισθεν § 17 καί τοΰ αύτοΰ, Φθονερός, τοϋ γείτονος 
αύτοΰ πλουτήσαντος έξαίφνης, εαυτόν προσαγγέλλει § 38 (τόμ. 6. σελ. 601 καί 639 Forster)·

2 Marquardt-Mommsen, Das Privatleben der Romer σ. 271, Daremberg- 
Saglio λεξικ. έν λ. balneum σ. 663.

3 Κλήμεντος Ρώμης, Διαταγαί τών άγιων ’Αποστόλων (Migne, Ρ. G. 1.588).
4 Κλήμεντος Ρώμης, νΕνθ’ άν.
6 Διήγησις τών θαυμάτων τοϋ άγιου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μέως, Varia Graeca sacra 27.26).
6 Marquardt-Mommsen, Das Privatleben der Romer o. 271.
7 Γρηγορίου Νύσσης, Εις τόν βίον τοϋ άγιου Γρηγορίου τοΰ θαυματουργοΰ 

(Migne, Ρ. G. 46.953).
8 Διήγησις τών θαυμάτων τοϋ άγιου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κερα- 

μέως, Varia Graeca sacra 26.12).
3 Βλ. Pauly-Wissowa, RE έν λ. Bader στίχ. 2750. Marquard-Mommsen, 

Ένθ. άν. σ. 282-
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216 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ρον φϋλον έπρεπε νά λούεται \ τούθ5 δπερ έμιμήθησαν βραδΰτερον καί οί 
Τούρκοι2.

ΠΟΤΕ ΗΡΓΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ

Τά Βυζαντινά λουτρά έλειτοΰργουν, ή, δπως έλεγον οί Βυζαντινοί, 
ήπιον3 ή έ'λουον4, κατά πάσας τάς ημέρας τής Έβδομάδος5, καί δή 
καί την Κυριακήν, ώς προς την τελευταίαν δμως αυτήν ημέραν ύπήρχον καί 
οί έ'χοντες αντιρρήσεις, διά λόγους κοινωνικούς. Ούτω Θεόδωρος ό Βαλσαμών 
γραφών προς τον πατριάρχην "Αλεξάνδρειάς Μάρκον λέγει δτι κατά την 
Κυριακήν δεν πρέπει νά λειτουργώσι τά λουτρά, καί διά θρησκευτικούς λόγους, 
αλλά καί ί'να άναπαύωνται οί υπάλληλοι αυτών 6. "Αληθές δ’ είναι δτι οί 
ύγιείνολόγοι άπηγόρευον τά λουτρά καί καθ’ δλον τον Νοέμβριον μήνα, 
αί συστάσεις των δμως φαίνεται δτι δέν έλαμβάνοντο ύπ" δψιν 7.

Τά λουτρά πάντως ήργουν, ένεκα εθνικής εφόδου ή ά'λλης τίνος αναγ
καίας αιτίας 8, ανομβρίας π. χ. σεισμού κτλ. 9.

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ

Όσάκις οί Βυζαντινοί, χάριν καθαριότητος, ούχί σπανίως δμως καί 
ηδονής, άπεφάσιζον νά μεταβώσιν εϊς τό λουτρόν, ή μετέβαινον πεζοί, αν 
ήσαν πτωχοί, τά λουτρικά των κρατούντες, ή προαπέστελλον τούς ύπηρέτας 
των, ΐνα άναγγείλωσι την προσεχή τού κυρίου των ά'φιξιν καί εξασφαλίσωσι 
θέσιν. Οί ύπηρέται φυσικά οΰτοι έκράτουν πάντα τά λουτήρια άμφια καί 
σκεύη, ήρχετο δέ μετ’ ολίγον καί ό δεσπότης έφιππος10, υπό συνοδείαν άκο- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Κατά τό τυπικόν τής μονής Ιίοσμοσωτείρας, αί γυναίκες έπετρέπετο νά λοΰωνται 
εις τό λουτρόν της καθ’ έκάστην Τετάρτην καί Παρασκευήν L. Petit, Typicon du 
monastere de la Kosmosotira (Izwestia Κωνσταντινουπόλεως τόμ. 13.66).

2 Εις τά Τουρκικά λουτρά δέν επιτρέπεται νά λοΰωνται γυναίκες καθ’ έκάστην Παρα
σκευήν καί Κυριακήν, Σπ. Ζαβιτζιάνου, Περί νιψίματος σ. 207.

3 *Ηπτε δέ (τά λουτρόν ό Σεβήρος) διά Μηδικού πυρός, Ψευδοκωδινοΰ, Τά 
πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 136. 18.

4 Μαλάλα, Χρονογρ. 318.5.
5 Κατά συνήθειαν επικρατούσαν, ως λέγει ό Λιβάνιος έν τή έκφράσει των Καλανδών, 

οί Βυζαντινοί έλούοντο τήν τρίτην ημέραν των Καλανδών μετά τό πέρας τών ιπποδρο
μικών αγώνων.

6 Ράλλη-Ποτλή, Σύντ. 4. 457, 486, 487. F r eli e r, Corpus juris Graecor. 1.386.
7 Θεοδώρου τοϋ Προδρόμου, Στίχοι εις τούς ιβ' μήνας (Ideler, Physici et 

medici Graeci minores 1.419).
8 Πβ. Άκτον πακτωτικοΰ λουετροΰ (Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. 6. 624).
9 Θεοφάνους, Χρονογρ. 239.23, 440.15 (De Βοοτ), Μαλάλα, Χρονογρ. 487.1.

10 Λιβανιού, Παράσιτος έπί δεΐπνον κληθείς (τόμ. 6.578. 9.15 έκδ. Forster).
Κατά τό τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής τοΰ αγίου Μάμαντος (Σωφρονίου 
Εϋστρατιάδου, Τυπικόν τής έν Κωνσταντινουπόλει μονής τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρος 
Μάμαντος, Έλληνικαί 1.34) 6 μοναχός, πριν μεταβή εις τό λουτρόν, έπρεπε τά κάμη 
μετανοίας.
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λοΰθων, κάποτε και κολάκων Κ Χαρακτηριστική είναι ή εν τοΐς έρμηνεύ- 
μασι τοϋ Πολυδεύκους διαταγή τοϋ κυρίου προς τούς δούλους- «προάγετε, 
λάβετε τόπον» 1 2, ήτις άνταποκρίνεται απολύτως καί προς τά έθιμα των 
αρχαίων Ελλήνων, ο'ίτινες τά προς λουτρόν φορέματα καί σμήγματα συνείθι- 
ζον ν’ άποστέλλωσιν εις τό λουτρόν διά δούλου. ’Έχομεν μάλιστα καί σκηνάς, 
καθ’ ας ό εγκαίρως φθάσας δεσπότης οργίζεται καί απειλεί, διότι οί άνθρω
ποί του δεν έφερον εγκαίρως τά λουτρικά σάββανά του 3. ”Ας σημειωιθή 
δ’ ενταύθα ότι πολλοί, άμα ΰπερέβαινον τήν θύραν τοϋ λουτρού, έποίουν 
τό σημεΐον τού σταυρού 4.

Γνωστόν είναι ότι δ βίος τής Βυζαντινής ήτο πολύ περιωρισμένος καί 
σπάνιαι αι προς έξοδον καί δημοσίαν εμφάνισιν παρεχόμεναι εύκαιρίαι. Μία 
τούτων ήτο καί ή μετάβασις αυτής εις τό λουτρόν 5, ήτις πολλάκις έλάμβανε 
καί πομπικόν χαρακτήρα, οσάκις ή μέλλουσα νά λουσθή ήτο ή νύμφη ή 
άρχοντος γυνή ή κόρη, οπότε τήν παρηκολούθουν καί διάφοροι συνοδοί 6.
’ Ας επιτραπή δ’ ενταύθα, τον Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον άκολουθοϋν- 
τες 7, νά σημειώσωμεν, εν πάση συντομία, πώς μετέβαινεν εις τά λουτρά μία 
βασιλική νύμφη, περιγραφή, ήτις δύναται νά μάς δώση μίαν εικόνα τί άνα- 
λόγως συνέβαινε καί μέ τάς εις τό λουτρόν δδηγουμένας λαϊκάς νύμφας. 
Λοιπόν τήν τρίτην από τού γάμου ήμέραν 8 ήρχοντο οΐ αντιπρόσωποι των 
Πρασίνων καί τών Βενέτων καί ετοποθετοϋντο απέναντι άλλήλων εις τήν

1 Λιβανιού, Φθονερός, τοϋ γείτονος αυτού πλουτήσαντος έξαίφνης εαυτόν προσαγ- 
γέλλει § 38 (6. σ. 639 Forster), Χριστοφόρου Μυτιληναίου, ΕΙς τόν βασιλέα Ρωμα
νόν έπιτάφια ηρωικά (Ed Kurtz, Die Gedichte des Christophoros Mitilynaios σ. 5)·

2 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 214 (Boncherie).
3 Διήγησις τών θαυμάτων τοϋ άγιου Αρτεμίου (Λ. Παπ α δ ο π ο ύ λο υ - Κ ε ρ α- 

μέως, Varia Graeca sacra σ. 11.12 έξ καί 12.1 έξ. Ευσταθίου, ’Ηθοποιία (Tafel, 
Eustathii opusc. 328. 66 έξ.

4 Χρυσοστόμου, ΕΙς τάς πράξεις των ’Αποστόλων ομιλία Γ (Migne, P.G. 60.91).
5 Ό Χρυσόστομος έλεγεν ότι αναγκαία είναι ή έξοδος τών γυναικών μόνον όταν 

πρόκειται νά μεταβώσιν εις έκκλησίαν ή λουτρόν. (Εις Ίωάννην ομιλία ΝΞ, Migne, P.G. 
59.340).

8 Θεοδώρου τοΰ Προδρόμου, Τά κατά Ροδάνθην καί Δοσικλέα Β' 186 
όΓεωργηλάς εΐςτό θανατικόν τής Ρόδου περιγράφει τοίς Ροδίτισσες στίχ. 160. 

νά περπατούν, νά χαίρουνται μέ διώμα μέ κανάκι 
άλλες εις βρύσες, εις λουτρά καί εις περιβολάκι

7 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως σ. 214. 
20 έξ. καί Φ. Κουκουλέ, Συμβολή εις τό περί τοΰ γάμου παρά Βυζαντινοΐς κεφά- 
λαιον έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδών τόμ. Γ' σ. 3 έξ.

8 Τά γαμήλια λουτρά σήμερον συνηθέστατα γίιονται πρό τοϋ γάμου, μόνον, δ’ έν 
Χιλή τοϋ Πόντου καί Βουρδουρίφ τής Πισιδίας τό Σάββατον μετά τόν γάμον (Κ λ. 
Ίατρίδου, Ήθη καί έθιμα έν ’Ανατολή, Ξενοφάνους τόμ. 3.207). Καί έν Σαράντα 
δ’ Έκκλησίαις τής Θράκης γίνονται τήν εικοστήν άπό τοϋ γάμου ήμέραν. Βλ. καί 
Φ. Κουκουλέ, Συμβολή σ. 26.
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δεξιάν καί άριστεράν στοάν τής Μαναύρας, έτοποθέτουν δέ εις τρία διάφορα 
σημεία καί τά τρία όργανα, ά'τινα μεθ’εαυτών έκόμιζον. Μετά ταΰτα έπη- 
κολούθει ή πομπική παρέλασις των προς λουτρόν χρειωδών, ήτοι τών λουτρι- 
κών σαββάνων, χρυσοϋφάντων λεντίων, μυροθηκών, θηκών, εν αίς ετίθεντο 
τά τοϋ λουτρού φορέματα καί τών σικλοτροΰλλων, τών δοχείων δήλα δη. 
δι’ ών ήντλεΐτο καί έχΰνετο είς τούς λουομένους τό ύδωρ.

Πάντα ταΰτα συνώδευον μέχρι τού λουτρού κιθαρισταί, χορευταί καί 
άοιδοί, τά θυμελικά, ως τότε έλεγον 1Ι προσέτι δέ καί οί ύπατοι, οί'τινες 
καί έπανήρχοντο εις ώρισμένην θέσιν, την πόδωσιν, ήτοι την βάσιν τής γέφυ
ρας, άναμένοντες την έμφάνισιν τής Αύγούστης.

Την εκ τού παστού έξερχομένην νύμφην, παρακολουθουμένην υπό τών 
κληθεισών άρχοντισσών, συνώδευον μέχρι τίνος οί πατρίκιοι, καί είτα οΐ 
ύπατοι, εν φ, άμα τή εμφανίσει της, πρώτον οί Βένετοι και κατόπιν οί Πρά
σινοι ηύλουν τά όργανά των καί έψαλλον επευφημίας. Περατωθέντος τού 
λουτρού, ή νύμφη συνοδευομένη πάλιν υπό τών συγκλητικών καί ακολουθού
μενη ύπό τών μερών, αντιπροσώπων δήλα δη τών Πρασίνων καί Βενέτων, 
έπευφημούντων, έ'φθανε μέχρι τού παστού, ήτοι τού νυμφικού θαλάμου, είς 
δν δεν είσήρχοντο αί κληθεΐσαι γυναίκες. Είσερχομένη ή νύμφη προύχώρει 
μέχρι τής δεξιάς κόγχης τού παστού, τότε δ’ ήρχοντο απερχόμενοι οί έξωθεν 
ίστάμενοι συγκλητικοί.

Καθ’ δλην την πορείαν, καί εκατέρωθεν τής βασιλικής νύμφης, έβάδιζον 
δύο αύλικαί γυναίκες καί όπισθεν ήρχετο ή παρακαθίστρια, κρατούσα, 
ως καί αί δύο πρώται, πορφυροΰν ροδιώνα διάλιθον 1 2.

ΤΑ ΛΟΥΤΡΙΚΑ

Τόσον απαραίτητον έθεωρεϊτο τό λουτρόν κατά τούς Βυζαντινούς χρό
νους, ώστε μεταξύ τών απαραιτήτων συστατικών τής προικός έθεωρούντο τά 
λουτρ ικά, τά όποια συχνά μνημονεύονται είς-τά προικοσύμφωνα3. Καί 
ύπανδροι δέ γυναίκες ακόμη παρεπονούντο κατά τών συζύγων, οσάκις ούτοι

1 Καί τέως συνώδευον οί Πόντιοι τήν νύμφην είς τό λουτρόν όπό τούς ήχους τής 
λύρας καί έν μεγάλη δέ πομπή ομοίως έν Βουρδουρίιο τής Πισιδίας Έπιθι Φ. Κού
κο υ λ έ , Συμβολή σ. 26.

2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "ΕκΟεσις τής βασιλείου τάξεως 214, 
20 έξ. Παραδέχονται ότι ροδιώνες ήσαν χρυσά μήλα, σύμβολα τοΰ έρωτος J. Ebersolt. 
Le grand palais de Constantinople σ. 32, A. Rambaud, Empereurs et imperatrices 
d’Orient (Revue des deux mondes 103 (1891) σ. 835 ή καρποί ροιάς (λεξ. Σοφοκλέους). 
Δέν είναι άπίθανον νά πρόκειται περί ροδόχρου υφάσματος.

3 Σωφρονίου Εύστρατιάδου, Τύπος Βυζαντινού προικοσυμφιόνου (Ρωμανός 
ό μελφδός 1. 60. 61). Giannino Ferrari, Formulari Notarili ineditidella eta Bizan- 
tina a. 3.
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δεν έφρόντιζον νά προμηθεΰσωσιν εις αύτάς τά απαραίτητα λουτρικά 
Ένόουν δέ μέ την λέξιν λουτρικά δυο τινά, πρώτον τά χρειώδη σκεΰη 1 2 και 
δεύτερον τά επιβλήματα η λουτήρια άμφια3. Καί σκεΰη μέν ήσαν ή σίτλα 
ή δ κάδος ή το καδάριν4 καί το επιχυτάριν5, ως καδαροεπι- 
χυράριν6 ή σικλότρουλλα 7 δμοϋ μνημονευόμενα καί αί λεκάναι8, επι- 
βλήματα δέ το σάββανον9 ή σαββανολουτρικόν10 II, λέντια υφάσματα 
τουτέστι, δι’ ών ή περιεκαλΰπτοντο τά περί τά αιδοία11 ή άπεσπογγίζοντο 
οί πόδες, τοΰτου δ ένεκα ώς ποδεκμάγια χαρακτηριζόμενα12, προσόψια13 
καί τέλος το λουτήριον επίβλημα, το λινοϋν λάσιον περίβλημα, δι’οΰ ετυλίσσοντο 
καί άπεσπογγίζοντο μετά το λουτρόν, το των σημερινών Ελλήνων πεστεμάλι14.

1 Τά λουτρικά τά μ’ έποικες καί τό κρεββατοστρώσιν 
εις κλήρον νά τά δέξωνται οί παϊδές σου πατρφον

Hesseling-Pernot, Poetries Prodromiques I. 62.
2 Καί νΰν έν Θράκη λουτρικά λέγονται πάντα τά πρός λουτρόν χρήσιμα.
3 Συντίπας, 94.20, 161.23, Leo, Sternbach, Analekta Manassea σ. 4.
I Άλέξ. Τραλλιανός, Α'551.553, Σωφρόνιος Ε ΰ σ τ ρ α τ ιά δ η ς, Ένθ’άν. 

D m i tri e wskij , Τυπικά 1.686, Μ ikl osi ch - Μ fil 1 e r, Acta et Diplomata 4.75.
5 Σωφρονίου Εύ στ ρ ατ ιάδου, Ένθ’ άν., Giannino Ferrari, Ένθ’ άν., 

Dmitrievskij Ένθ’ άν. Τό επιχυτάριν ό Ζωναράς έν τφ χρονικφ του (14.19) περι
γράφει ώ; άντλημα, φ κατεχεΐτο τό ζέον ύδωρ.

6 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 4. 75.
7 K. Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 215.5.
s Dmitrievskij, Ένθ’ άν.
9 Πολυδεύκους, 'Ερμηνεύματα καί καθημερινή ομιλία σελ. 214 (Boucherie), 

Dmitrievskij, Ένθ’άν. Τά σάββανα άντί τοΰ λουτρικά άμφια καθόλου φέρονται 
εν τε τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως 215. 5 καί είς τά θαύματα τοΰ άγιου ’Αρτεμίου 
(Α. Π απαδ οπούλου - Κε ρ α μέ ω ς, Varia Graeca sacra 12.1.3). Νΰν έν Άπυράνθω 
Νάξου η λ. σάββανον σημαίνει ύφασμα καθόλου.

10 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 4.75, Πολυδεύκους, 'Ερμηνεύ
ματα 46 (Bouclierie).

II Dmitrievskij, "Ενθ’άν. ’Εάν δέ ϊδη τις διι άπεγυμνώθη κατ’ ίδιαν φορών 
λέντιον ή περισκέλισμα, Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. ριη’. σελ. 70. 3. Τά βασιλικά λέντιιι 
άναφέρεται οτι ήσαν χρυσά ή χρυσοΰφαντα, Κωνστ. Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις 
554.6, 555.16. Τό ύφασμα, δι’οΰ οί πόδες των μαθητών τοΰ Ίησοΰ άπεμάχθησαν 
ό Νικόλαος Μεσαρίτης καλεΐ λέντιον καί προσθέτει- «ώς ή τών πολλών φησι λεκτική» 
Ν. Μεσαρίτου, Λόγος άφηγηματικός έπί νεωτερισμφ τίνος βασιλειώντος 30.29 
(Heisenberg). Τό λέντιον, άντί τοΰ προσεργίου, τής κοινώς ποδιάς, άναφέρει ό Θεσ · 
σαλονίκης Ευστάθιος, Συγγραφικός λόγος τής άλώσεως (Tafel, Eustathii Opusc. 
298.17) τήν έννοιαν δέ ταύτην έχει ή λ. λέντι ή λεντίον καί νΰν έν Καρπάθφ, 
Ε. Μανωλακάκη, Καρπαθιακά 199. Έν Bova τής κάτω ’Ιταλίας νΰν φέρεται καί ό 
τύπος lenziili, όσης είναι καί μεσαιωνικός (Morosi, I dialetti di Bova σ. 75).

12 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σελ. 214. Σωφρονίου Ε ύ στ ρ α τ ι ά δ ο υ, 
Ένθ’άν., Dmitrievskij, Ένθ. άν.

13 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ. 46.214.
14 Ευσταθίου, ’Ηθοποιία (Tafel, Eustathii opusc. 329. 23).
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220 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Εις ταϋτα δέον νά προστεθή εις παλαιοτέρους αιώνας τό ξύστρον 
ή ή ξύστρα, προς τό άποξέειν τον ίδρωτα1, ήτις εις μεταγενεστέρους χρό
νους έλέγετο κτένιον1 2, τα διάφορα ληκύθια η βησία ελαίου, και τέλος 
ή μυροθήκη 3.

Ήσαν δε τα λουτρικά σκεύη ή κα'ι εξ απλού χαλκού ή καί εκ γεγανω- 
μένου 4 ή καί παρά τοΐς ματαιοδόξοις καί επιδεικτιώσιν αργυρά 5 καί ούχί 
σπανίως καί χρυσά 6.

ΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ

Οί μέλλοντες νά λουσθώσι, φυσικά, έπρεπε νά είσέλθωσιν εις τον προς 
λούσιν χώρον γυμνοί· προς τούτο άπέβαλλον τά φορέματα αυτών εις τό άπο- 
δυτόνή άπόδυτρον7 καί τά παρέδιδον εις τήν φροντίδα ειδικού ίμα- 
τιοφύλακος8, δστις εκαλείτο καψάριος (Λατιν. capsarius) καί δστις ήτο 
υπεύθυνος καί απέναντι τού διευθυντού τού λουτρού καί τού νυκτεπάρχου 9, 
ό όποιος έτιμώρει αυστηρώς τάς γινομένας κλοπάς, αΐτινες, ώς καί εις τά 
αρχαία Ελληνικά καί Ρωμαϊκά λουτρά10 11, ήσαν, δυστυχώς, συχναί καί κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους. Τό έν τοΐς έρμηνεύμασι τού Πολυδεύκους «σύνθες 
τά ίμάτια, περίβαλε, τηρεί καλώς, μη νύσταζε διά τούς κλέπτας» 11 άναφέρε- 
ται ασφαλώς εις τάς συστάσεις, τάς οποίας κάμνει ό μέλλων νά λουσθή προς 
τον συνοδεύοντα αυτόν δοΰλον ή προς τον καψάριον.

1 Πολυδεύκους, ‘Ερμηνεύματα σ. 46 καί 214, Ά ρ τ εμ ιδ ώ ρ ου, Όνειροκρ. 1. 64.
2 Συντίπας, 94.20, είπε δέ καί ό Άρέθας σχολιάζων τόν Λουκιανόν στλεγγίς· 

ή ξύστρα, έοικε δέ τό κτένιον οϋτω καλεΐν. Εις Λουκιανού Λεξιφ. 2. (Η. Rabe, Scholia 
in Lucianum 191.8. Σ. Κουγέα, At έν τοΐς σχολίοις τού Άρέθα λαογραφικαί ειδή
σεις, Λαογρ. τόμ. 4 σ. 248).

3 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 215.5, 
Ευσταθίου, Ηθοποιία (Τaf el, Eustathii opusc. 329. 20)

* Ευσταθίου, ’Ηθοποιία (opusc. 329.17.)
5 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 5 σ. 254.17.27.
6 Κλήμεντος, Ένθ’ άν. 254. 12, Χρυσοστόμου, Εις επιστολήν πρός Εβραίους 

κεφ. ΙΒ'. όμιλ. 28 (Migne, P.G. 63.199).
ι Νικ. Χωνιάτόυ, Χρον. Διήγ. 194. 8.
8 Ευσταθίου, ’Ηθοποιία (opusc. 329. 31).
3 Πανδεκτ. βιβλ. Λ'. 15.5, Βασιλικά βιβλ. 6 τίτλ. 5. β, βιβλ. 13 τίτλ. 2. ’Εν Ρώμη 

τήν έποπτείαν τών λουτρών είχον οί curatores thermarum, οΐτινες ήσαν ύπό τόν prae- 
fectuni urbi.

Η* Τά Digesta (47. 17) όμιλοΰσι de furibus balneariis. Διά τούς fures balnearios 
ή τούς lavantium praedones όμιλε! έν τή Δύσει καί ό Τερτουλλιανός. Βλ. σχετικώς καί 
Μ ar qu ar d t - Μ o m m s e n, Das Privatleben der Romero. 281. Κάποτε, αστεϊσμού 
χάριν, καί ύπό τών φίλων έκλέπτοντο τά ίμάτια τού λουσμένου, έπί τοιαύτης τινός δέ 
σκηνής στηρίζεται ή ηθοποιία τού Ευσταθίου (opusc. 328. 58 έξ.).

11 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα σ,215.
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Τά λουτρά κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. 221

Έθεωρείτο δέ to επάγγελμα τοΰ καψαρίου ταπεινόν Χ, αί φυλάττουσαι 
μάλιστα τά φορέματα εις τά γυναικεία λουτρά φαίνεται δτι έξέδιδον καί την 
ώραν, δι’ ο οί νόμοι έθεώρουν ώς προαγωγούς καί τάς άναλόγους έπέβαλ- 
λον ποινάς εις τούς βαλανεΐς, οΐτινες ειχον εν τοΐς βαλανείοις των προς 
φύλαξιν τών ενδυμάτων Ανδράποδα μετερχόμενα τό έπαίσχυντον τούτο είδος 
τού χρηματισμού 1 2.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ

Εις τά Ρωμαϊκά λουτρά συνείθιζον οί λουόμενοι, προ τού θερμού λουτρού, 
νά άλείφωνται 3, την συνήθειαν δέ ταύτην ήκολοΰΟουν καί οί Βυζαντινοί, οΐτι
νες συχνά όμιλούσι περί αλοιφής καί λούσεως, προτάσσοντες την πρώτην 4.

Έγίνετο δέ ή αλοιφή, ήτις καί χρίσμα έλέγετο 5 6, προ τής άφιδρώ- 
σεως 6, εν τώ μέσω οΐκω 7, είτε προς προφύλαξιν τού δέρματος καί απο
φυγήν εξανθημάτων, οπότε ήλείφοντο οί λουόμενοι μέ έλαιον ή οίνον ευώδη 
καί άλλας άρωματώδεις ουσίας 8, είτε καί διά διαφόρων φαρμάκων 9 προς 
άποψίλωσιν τών τριχών10 11, άφ’ ού δμως, ενίοτε, περιεχΰνοντο δύο ή τρεις 
λεκάνας χλιαρού ΰδατος11.

1 Οϋ τοΰ μέν ό πατήρ έχόρδευεν, ό δέ Δατιανοΰ λουομένοις άνθρώποις έσθήτας 
έφύλαττε; Λιβανιού, 'Υπέρ Θαλασσίου τόμ. 3 σ. 318.20 (Forster).

2 Πανδεκτ. βιβλ. Γ'. 3. 2. Διά τόν χαρακτήρα τών βαλανέων πβ. βαλανεύς· πολυ- 
πράγμων, περίεργος. Ήσΰχ.

3 "Οταν έλάμβανον ψυχρόν λουτρόν, τότε έπηλείφοντο μετά τό λουτρόν.
4 Προήγαγον εις τό βαλανεϊον-----είσελθοΰσαν δέ ήλειψάν τε καί άπέσμηξαν, Χαρί-

τωνος Ά φ ροδ ισ ιέ ως, Τών κατά Χαιρέαν καί Καλλιρρόην λόγοι Η'. Β . 2. 2. 5 
«διαπρεπώς γοΰν άνήει (Ρωμανός ό Γ .) άλειψόμενος καί λουσό μένος». Μ ιχ. 
Ψελλοΰ, Χρονογρ. κεφ. 26 (Κ. Σάθα 41.15) «εί δέ είσήλθεν έν τφ λουτρφ καί έχρ ί- 
σατο καί άπελούσδη» Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. ρπδ'. σ. 143. 17.

5 Τήν λ. αναφέρει ό σοφιστής Ίερ άφιλος εις τόν περί τροφών κύκλον (Ideler, 
Physici et medici Graeci minores 1.410).

6 Αρμόζει δέ βαλεϊν τό χρίσμα πρό ίδρώτος Ίερόφιλος, Ένθ’άν. 1.410.4. 
Συ μ. Σήθ, Περί τροφών δυνάμεων 47.19.

7 Ό Αλέξανδρος Τραλλιανός (Λ'. 363) λέγει· «έπί τόν έξω δόλον συγχρίε- 
σδαι τό σώμα» «ή δέ αλοιφή παραλαμβανέσδω μή έν τφ οΐκω τφ έχοντι θερμόν αέρα, 
άλλ’ εις τόν εξώτερον οίκον, ον καί μαλακτικόν καλοΰσι» Ένθ’ άν. 377.

8 Φασί δέ τινες ώς εΐ τις τούτφ (τφ έκ τών ΐων έλαίφ) έν τφ βαλανείφ άλείφοιτο 
πρό τοΰ ίδρώτος οΰκ άν ποτέ σχείη έντφ σώματι έξανθήματα ή πληγάς'Συμεάιν Σήθ, 
Περί τροφών δυνάμεων 47. 19.

9 Τοιοΰτον φάρμακον ήτο ή σανδαράχη, ή καί κόμαρος, ορυκτόν άρσενικοΰ θειοΰχον 
δηλητήριον, Μιχ. Στεφανίδου, Συμβολαί εις τήν ίστορ. τών φυσ. έπιστημών σ. 82.

40 Διά τήν πράξιν ό σοφιστής Ίερόφ ιλ ος ("Ενθ’άν. 1.410) μεταχειρίζεται τήν φράσιν 
«Ψίληδρον ποιεΐν». Περί τής έν λουτροΐς διά τοΰ χρίσματος αποβολής τών τριχών έπα- 
νειλημμένως ώμίλησεν ό Άχμέτ έν τώ Όνειροκριτικφ του κεφ. κ'. 16.2, κβ'. 18.3, 
ρπδ'. 143. 17.

11 Μετά τό είσελθεΐν έν τφ εΰκράτιρ αέρι καί μετρίως ίδρώσαι καί λαβεΐν τάς χλια- 
ράς ούτως άλειφέσΰω· Αλεξάνδρου Τραλλιανοΰ Α'. 377. 'Αρμόζει δέ πρό τοΰ 
χρίσματος είσελθεΐν εις τό λουτρόν καί περιχύσασθαι δύο ή τρεις λεκάνας, Ίε ρ οφ ίλου, 
"Eve’ άν. 1. 410.
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222 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

Έθεωρεΐτο δέ τό προς άποψίλωσιν χρίσμα υπό τών αυστηρότερων και 
διά τούς κοσμικούς έπίψογον, μάλιστα όμως διά τούς μοναχούς, οϊτινες ύπε- 
βάλλοντο εις μετάνοιας κυμαινομένας μεταξύ των δέκα καί τών τριακοσίων 1 
υποκείμενοι 1 2 και εις άφορισμόν επί μίαν Εβδομάδα, κατά Θεόδωρον τον 
Στουδίτην.

Τό κυρίως λουτρόν κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους εγίνετο εις τό θερ
μόν, δπου εγίνετο ή άφίδρωσις, ή επίτριψις, ή είσοδος εις την έμβατήν τοϋ 
θερμού ύδατος καί κατόπιν ή περίχυσις.

"Ινα λοιπόν γίνη ή αποβολή τού ρύπου, μετά την άφίδρωσιν, έτρίβετο 
ύπόυπαλλήλου ή οικείου δούλου ό λουόμενος 3 διά τρίπτρου 4 ήτοι δ’υφά
σματος τό σχήμα σακκιδίου εχοντος, εντός τοϋ οποίου είσήρχετο ή δεξιά τοϋ 
άποτρίβοντος, μετά δέ καί δΤ ίνών απλώς σπάρτου, αΐτινες εκαλούντο σπαρ- 
τίον ή σπαρτζίον5 είτε καί δι’ ύσσώπου6 χρησιμοποιούμενου μετά

1 Βλ. Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως 8.368. Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, 
’Επιτίμια κοινά τής δλης αδελφότητος (Migne, P.G. 99. 1756 c).

2 Θεόδωρος Στουδίτης, Ένθ’άν.
8 Οί πλούσιοι έφερον μεθ’εαυτών καί πολλούς δούλους, οϊτινες καί τούς περιέχυνον 

λουσμένους, τό τοιοΰτον όμως έθεωρεΐτο ψεκτόν. Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64, 
Κλή με ντος Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 9. 47. 3 «αλλά καί τό ύπό πλειόνων οίκετών καταιονεΐ- 
σθαι έξυβρίζειν έστίν εις τόν πλησίον·. Περί τοϋ άνατρίβεσθαι τάς γυναίκας έν τώ λου- 
τρώ ύπό τών οικείων δούλων ώμίλησεν ό Κλή μη ς (Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 5. 32 σ. 255. 10) 
καί ό Όρειβάσιος δέ έπ’ ίσης περί τρίψεων (ΙΟ1. 5 τόμ. 2 σ. 371. 9).

4 "Αριστον δέ τούς παϊδας πρός τοΰτο χειρίδας έχειν έξ όθονίων ραπτάς, Ό ρ ε ι- 
βασίου, ’Ιατρικών συναγωγών 101. 7 (τόμ. 2. 399. 1) στλεγγίδες γάρ τά τρίπτρα, οίς έν 
τοΐς βαλανείοις τριβόμενοι τόν ρύπον έκξέομεν I. Τζέτζου, Σχόλια εις Λυκόφρ. ’Αλε
ξάνδραν στίχ. 874. Νΰνέν Μαδύτω τής Θράκης καί Πανόρμψ τής Βιθυνίας τό σακκίδιον 
τοΰτο καλείται τρίφτης.

·Γ> «Έξ ής (σπάρτου) παρέφθαρται χυδαϊζόμενον τό πλεκτόν σπαρτίον, ό σωμάτων 
ρύπους έκτρίβει έν λουτροΐς» (Ευσταθίου, Παρεκβ. 421.20). «Πολλά δέ καί άλλα 
τών πάλαι χρηστών λεκτών παρέφθαρται, ών έστι καί τό ίδιωτικώς λεγόμενον σπαρ
τζίον, σπαρτίον όφεΐλον λέγεσθαι κατά τήν ανέκαθεν χρείαν. Εύρέθη γάρ ποτέ τοΐς 
λουομένοις αντί σπόγγων πλέγμα τι άπό σπάρτων ώς είκός καί λέγεται ’Αριστοφάνης 
παραδηλοϋν αυτό έν δράματι καλουμένφ άναγύρω (Ευσταθίου, Παρεκβ. 1604.15). 
Τό πράγμα έσφζετο τέως καί έν Πόντιο σπ ά ρ τ σ ι έν Σινώπη καλούμενον καί σ π α ρ τ σ ί ν 
έν Ιίοτυώροις, νϋν δ’ έν Θεσσαλονίκη σπαρτσί, σπάρτσια έν Φιλιππουπόλει καί 
Ήπείρφ καί σπαρτσά έν Καστορίφ. Έν Οίνόη δέ καί άλλαχοΰ τοΰ Πόντου τό αύτό 
καλείται άλειφτήριν καί είλήφιν. Είναι δέ τό σπαρτσίν σακκίδιον έκ σκληροΰ 
μάλλινου ύφάσματος συνήθως, αλλά καί έκ λινού κατασκευαζόμενον Ε. Κούση, Περί 
τής 'Γραπεζουντίας διαλέκτου (Πλάτων 6.99), I. Βαλαβάνη, Ζώντα μνημεία σ. 54, 
Ιίρομμύδα, Διατριβή σ. 319.

15 Έν τοΐς αίνίγμασι Ευσταθίου τοΰ Μακρεμβολίτου φέρεται· 
χρήσιμον, άμα δέ κάχρεΐον πέλω

μέ ερμηνείαν ΰσσωπε, πλύνεις τούς ρύπους τών σωμάτων, MaxTreu, Eustatliii Macrem- 
bolitae quae feruntur aenigmata άριθ. 7 σ. 6. Ό ϋσσωπος είναι τό έν Άμοργώ λου-
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ταΰτα άφθονου σκάμματος ( = σαπουνάδας) 1 προερχόμενου εϊτε εκ της 
άναλόσεως σμήγματος* 1 2, ήτοι σάπωνος ή Γαλλικού3, είτε παλαιό- 
τερον και νίτρου όπτοϋ 4.

Ότι μετά ταΰτα άπεπλΰνοντο οί λουόμενοι δΓ έπαντλήσεως υδατος, μαρ- 
τυροϋσιν οί συγγραφείς.

Οί επόμενοι στίχοι των Προδρομείων ποιημάτων διασαφηνίζουσι τά 
ανωτέρω:

εν μέρει κράζει ό ηγούμενος, εν μέρει ό οικονόμος' 
δ μεν προοτάοοει τρΐψέ με και τάρασσε το σκάμμα 5.

τρύχορτον καλούμενον, Teucrium polium Χελδράϊχ-Μηλιαράκη, Τά δημώδη 
ονόματα τών φυτών σ. 87.

1 Πώς τό σκάμμα = σκαπτόμενη γή και ό έκ γης πηλός κατήντησε νά σημαίνη την 
ααπουνάδαν βλ. “Αμαντον έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. Σπουδ. 2.286-7.

2 Συνέβη ουν έν μια είαελθεΐν λούσασθαι καί έξαπέστειλεν αυτής τάς παιδίσκας έπί 
τό κομίσαι σμήγμα-X ρ υ σοστ ό μου, Είς τήν Σουσάνναν (Migne, P.G. 56. 591). Διά τής 
λ. σμήγμα οί Βυζαντινοί ένόουν τόν σάπωνα- σμήγμα- τό καθάρισμα, τό σαπώνιον 
(ιό έπ’ όνόματι τοΰ Ζωναρά λεξικόν έν λ.) ρύμμα- τό παρ’ ήμΐν σμήγμα ή νίτρον. 
(Σχολιαστ. Άρισιοφ. Λυσιστρ. 377) σμήγματα, οις οί λουόμενοι χρώνται, τών βαλα- 
νείων πωλούντων (Σχολιαστ. Θεοκρίτ. Είδύλλ. Γ'. 17).

3 Ώς δ’ήρξατο Γαλλικφ σμήχεσθαι, λαβών Άνδρέας τό καδίον δίδωσι κατά κορυφής 
τοΰ βασιλέως (Θεοφάν. 351. 30). Ή λ. σάπιον, ήν μεταχειρίζεται πρώτος ό Άρεταΐος, 
είναι Γαλλοκελτική, τήν παρέλαβον δ’ οί Ρωμαίοι ύπό τόν τύπον sapo (Γαλλ. savou, 
Γερμ. Seife). Επειδή δ’ έκ τών Κελτών Γάλλων παρέλαβον οί Βυζαντινοί τόν σάπωνα, 
δι’ αύτό τόν ώνόμασαν Γαλλικόν, (Α. Κοραή, Ίπποκράτους περί διαίτης οξέων σ. 108 
καί τοΰ αύτοΰ, "Ατακτα 1. 249). Περί τοΰ σάπωνος, δστις σαπώνιον καί σαπούνιν 
εκαλείτο κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους βλ. Heseling-Pernot, Poemes Prodro- 
miques III. 113 καί M ik 1 os i ch - M iil 1 e r, Acta et Diplomata 6. 7. ’Έπιθι καί τά 
ύπό Κ. Κόντου γραφέντα έν Παρνασσοΰ τόμ. Α'. σ. 192 έξ.

4 Τό νίτρον, έκ παραλλήλου πρός τόν σάπωνα άναφέρεται- «μηδέ σάπωνι ή νίτρω 
σμηχέσθωσαν τήν κεφαλήν» Άλεξ. Τραλλιανός Α'. 447. Κατά τόν Λιβάνιον, ή φλύα
ρος γυνή ή έκ τοΰ λουτροΰ έπανελθοΰσα λέγει' «τίς εύρε νίτρον, τις άπώλεσε σάν- 
δαλον», Λιβανιού, Δύσκολος γήμας λάλον γυναίκα εαυτόν προσαγγέλλει (σ. 523. 7 
Forster). Καί λέγει μέν ό Καισαρείας ΆρέΟας (Είς Λουκιανοΰ Λεξιφ. 2 Η. Rabe, Scholia 
in Lucianum 191. 8 Σ. Κουγέας, Ένθ’ άν. Λαογρ. 4. 248) «ρύμματα τόν σάπωνα ή καί 
τό νίτρον, έχρώντο γάρ καί νίτρω οί παλαιοί έν τοίς λουτροΐς» ύποδηλών ότι δέν έχρη- 
σιμοποιεΐτο πλέον κατά τόν 10ον αιώνα τό νίτρον έν τοΐς λουτροΐς, μεταγενέστεροι έν 
τούτοις συγγραφείς μνημονεύουσι τήν λ. νίτρον αντί τοΰ σάπων, ό Μιχ. Χωνι- 
άτης π. χ. είπε- «ποσάκις νίτροις καί λουτροΐς καθαίρομεν;» (Arsenij, Vier bisher 
nicht edierte Homilien σ. 29) καί ό αδελφός του δέ Νικήτας έν τή χρονική του Διη- 
γήσει (194.8) έγραψεν· «έν βαλανείφ λουόμενος ήν, είς διαφοράν δέ καταστάς μετά 
τών τοΐς αύτοΐς νίτροις άγνιζομένων είς τά άπόδυτρα έξεισιν». Όρα δσα περί ρύμμα- 
τος, νίτρου, κονίας έγραψεν ό Κ. Κόντος είς τάς μικράς φιλολογικός του διατριβάς 
έν Παρνασσοΰ τόμ. Α'. σ. 253 έξ. Κατά τόν Έμμ. ’Εμμανουήλ, “Ενθ’ άν. 16 τά 
ρύμματα άτετελοΰντο έκ τέφρας καί έξ άλλων άνοργάνων ουσιών.

5 Η es s eli n g - P e r n o t, Poemes, Prodromiques III. 118-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:56:51 EEST - 34.211.113.242



224 Φαίδωνος 1. Κουκουλέ

Έκ τοΰ τον ρύπον δέ τοϋ σώματος άποκαθαίροντος σπαρτίου εσχημα- . 
τίσθη καί τό μεσαιωνικόν ρήμα σπαρτεύω, καί κατά μετάθεσιν παστρεύω, 
δπερ κοινώς σήμερον συνώνυμε! τφ καθαιρώ 1.

’Άλλος έπ’ ίσης τρόπος τοΰ λοΰεσθαι ήτο νά εισέλθη τις εις την έ'μβα- 
σιν ή εμβατήν, εις ήν υπήρχε συγκεκερασμένον2 ΰδωρ3, τό όποιον 
προ τής εισόδου άνεκίνει διά τής χειρός ό λουόμενος4, και μετά την εν 
αΰτω παραμονήν επί άνάλογον χρονικόν διάστημα, νά εξέλθη 5, αφ! ού 
ό υπάλληλος τόν παράχυνε, επήντλει δήλα δη κατά τής κεφαλής καί τοΰ 
σώματός του διά καδίου χλιαρόν ΰδα>ρ 6.

Τό τελευταΐον στάδιον τοΰ λουτροΰ ήτο ή είσοδος τοΰ λουσθέντος εις 
ψυχράν δεξαμενήν ή τό ψυχρόν, ένθα ελάμβανε douche, ΐνα μέ σημε
ρινόν όρον εκφρασθώμεν 7. Μετά ήρχιζεν ή άποσπόγγισις, ήν επηκολοΰθει

1 "Οτι έκ τοΰ σπάρτου, έξ ου καί σάρωΟρα κατεσκευάζοντο, παράγεται τό σκαρτεύω 
-παστρεύω εΐπεν ό Λ. Κοραής, ”Λτ. Λ'. 289, τοΰ αύτοΰ Έλλην. βιβλ. 2 288. βλ. καί 
Ρ. Χατζιδάκι ΜΝΕ Λ. 327. Η. Pernot, Etudes de ling, neo - liellenic 1.472έξ. 
Έγώ ύπεστήριξα ότι έκ τοϋ έν τοίς λουτροΐς σπαρτίου, δι’ ού άποκαθαίρεται ό ρύπος 
τοΰ σώματος έσχηματίσθη τό σκαρτεύω, δπερ έν Πόντω σπαρτσίζω λέγεται 
Φ. Κουκουλέ, ’Από τά Βυζαντινά έθιμα (Ήμερολ. της Μεγάλ. Ελλάδος 1928 σ 369).

2 Τοΰτο έκαλεΐτο τό ζέο ν ή τόζέμα· Ά χ μέτ ,Όνειροκρ. ρπδ' 143.27, I. Τζέτζου, 
Χιλιάδες I ίστορ. 190 στίχ. 509 χιλ. II στίχ. 950 (Cramer, Anecd. Oxoniensia 3.357, 
Hesseling P ern o t, Poemes Prodromiques III 133.

3 Πβ. καλώς έγκέκραται ή έμβατή- Πολυδεύκους, 'Ερμηνεύματα 45' έστω δέ 
ό άήρ εύκρατος ομοίως δέ καί ή τοϋ θερμού δεξαμενή Άλεξ. Τραλλιανός Α' 603. 
Ώμίλησε δέ καί ό Ευστάθιος (Migne, Ρ. G. 136. 617 Α) διά λοΰμα θυμήρες, καί ό Πρό
δρομος δέ περί συγκερασμού τοΰ θερμοΰ ΰδατο; τής δεξαμενής διά ψυχρού ΰδατος 
(Θεοδ. Προδρόμου, Εις τόν αυτόν βασιλέα (Μσνουήλ Κομνηνόν) έγκώμιον στίχ. 789 
(Recueil des hist des Croisades 11.747). Μετεχειρίζοντο δέ πρός δήλωσιν τοΰ πληρούν 
τήν δεξαμενήν ΰδατος ουγκεκερασμένου τό ρήμα γεμίζω «καί λέντιον διεζώσατο καί 
ουδέ τούτψ ήρκέσθη, αλλά καί αύιός έγέμισε καί έτέρψ πληρώσαι έκέλευσε» (Χρυ
σοστόμου, Όμιλία Ο' Migne, Ρ. G. 59. 383)

ό μέν προστάσσει τρϊψέ με καί τάρασσε τό σκάμμα, 
ό δ’ άλλος πάλιν γέμισε, περίχυσέ με, ας έβγω 

Hesseling-Pernot, Poemes Prodromiques III. 113.
4 Ό πολύς δήμος βουλόμενος τό σώμα κατά τήν έμβασιν πλέον θερμαίνεσθαι κινεί 

τό θερμόν συνεχώς έφ’ δσον βούλεται, ’Αλεξάνδρου Άφροδισιέως, ’Ιατρικών 
άπορημάτων καί φυσικών προβλημάτων τό A (Ideler, Physici et medici Graeci minores 
1.37.32, 38.14.

5 ώραν αν ποίσης εις λουτρόν ολιγωρείς αύτίκα 
γοργόν άν σέ ούκ έκβάλουσιν έκεϊ νά έξεψυχήσης

Μιχ. Γλυκά, Στίχοι στίχ. 228 ώραν = πολύ χρονικόν διάστημα καί νΰν «αυτός εκανε 
ώρα»=έχρόνισε πολύ, «μέ ώρα, μέ ώρα»=μετά πολλοΰ χρόνου πάροδον.

8 Ή έπάντλησις αυτή έδηλοΰτο διά τοΰ ρήματος παραχύνειν ή περιχύνειν, περιχέειν· 
Νΰν τό περιχύνω έπί τής έπαντλήσεως ταύτης συνηΟέστατον.

7 Οι υγιαίνοντες εϊς τό ψυχρόν ύδωρ εαυτούς έμβάλλουσι μετά τό θερμόν λουτρόν
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Τά λουτρά κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. 225

ή έπάλειψις διά μύρων ή και είτα ή περιβολή διά τών λουτηρίων αμφίων, 
ό δέ λουσθείς, άφ’ ου ήκουε παρά τοΰ υπαλλήλου to «καλώς έλούσω, κύριε», 
«καλώς σοι έστω» * 1 2, άνήρχετο εις τό άνω πάτωμα, ΐνα άνακλιθή 3.

Τον τρόπον εν γένει και τά στάδια τοΰ λουτρού κάλλιστα, εν τή συντο
μία των, παριστώσι τά εξής χωρία εκ τών ερμηνευμάτων τοΰ Πολυδεύκους 
«Δός μοι ελαιον άλειψόν με, άπέλθωμεν ένδον. ’Ήδη ΐδρωσας; ίδρωσα' δός 
μοι άφρόνιτρον τρΐψόν με καλώς. Καλώς έγκέκραται ή εμβατή' εξέλθωμεν 
έξω και εις την δεξαμενήν» «άλειψον άλείψας με, τρΐψον ίδροΐς; ίδρώ. 
εκλέλυμαι- κατάβα' έξελθε λοιπόν βάλε σεαυτόν εις την κολυμβήθραν υπαί
θριον' κολύμβησον έκολύμβησα' περίχεε σεαυτόν- περικατάμαξόν με' κατά- 
μαξόν μου την κεφαλήν καί τούς πόδας' δός σανδάλια καί ύπόδησόν με» 4.

Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, εν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως, 
όμιλεΐ περί βασιλικοΰ λουτρού γινομένου εν Βλαχέρναις, αξίζει δέ νά εΐπη τις 
περί αυτού δλίγας λέξεις συντομώτατα, καίτοι δεν πρόκειται ενταύθα περί κοι
νού λουτρού, αλλά περί λούσματος, ήγιασμένον ενέχοντος ύδωρ καί προς σωμα
τικήν, αλλά καί ψυχικήν σωτηρίαν γινομένου, μετά θρησκευτικής τελετής 5.

Κατά τήν διδομένην λοιπόν περιγραφήν, ό βασιλεύς μετά τών δεσποτών 
υιών του έπιβαίνων δρόμωνος, άπεβιβάζετο μετά τής ακολουθίας του προ 
τής πύλης τοΰ τείχους τών Βλαχερνών, δπου τον άνέμενον εν στολή (σκαρα- 
μάγγια φοροΰντες) οί συγκλητικοί. "Αμα αποβιβαζόμενοι οί δεσπόται, έπέ- 
βαινον ίππων καί, τμήματος τής βασιλικής φρουράς άκολουθούντος, επο- 
ρεύοντο εις τήν Ικκλησίαν τής Παναγίας τών Βλαχερνών, ένθα καί είσήρχοντο 
καί ήπτον κηρούς διευθυνόμενοι εις τό άγιον θυσιαστήριον. Μετά ταύτα, 
άφ’ ου εις διάφορα σημεία καί προ άγιων εικόνων ήπτον κηρούς, έξήρχοντο 
διά τοΰ νάρθηκος καί έπορεύοντο εις τό λούμα, χρυσά λέντια φοροΰντες καί 
ακολουθούμενοι ύπό τμήματος τής ανακτορικής φρουράς. Οί βασιλείς, φθά- 
νοντες είς τά λουτρά άνήρχοντο εις τά άποδυτά (=άποδυτήρια) καί χρυ-

Όρειβασίου, Περί λουτρών γλυκέων δυνάμεως καί χρήσεως ΙΟ1. 15 (τόμ. 2.375.11). 
Έξέλθωμεν έξω καί είς τήν δεξαμενήν Πολυδεύκους, 'Ερμηνεύματα σ. 45.

1 Θεραπεύσας τό σώμα τοϊς ύδασιν έξεισιν.... ούδέ ήν ό καν περικάλυμμά τι ή 
έκμακτρον αύτώ παρεξόμενος· (βίος καί πολιτεία τοΰ όσιου πατρός ημών’Αγαπητού τού 
Επισκόπου Συναοΰ Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Varia Graeca sacra 125. 15). Κατά- 
μαξόν με, κατάμαξόν μου τήν κεφαλήν καί τούς πόδας. Πολυδεύκους, 'Ερμηνεύματα 
σ. 216. Περί τοΰ μυρίσματος έν τοϊς λουτροΐς όμιλεΐ επίγραμμα Λεοντίου τοΰ σχολαστι
κού Παλατ. Άνθολ. IX. 624 (Didot).

2 Π ο λυδ ε ύ κους,'Ερμηνεύματα 216.
3 Άνελθών δέ είς τόν οίκον άπό τοΰ λουτροΰ μή ευθύς πινέτω (ό ασθενής) οίνον 

καί μάλιστα τόν άκρατον ανιόντες δέ άπό τοΰ βαλανείου μή πινέτωσαν οίνον παραχρήμα 
Άλεξ. Τραλλιανός, Β'. 369, 465, 513, 573.

4 Π ο λυδ εύ κ ους, Ερμηνεύματα σ. 45. 215. 216.
ό Μ. Γεδεών, Έορτολόγιον Κωνσταντινουπολίτου προσκυνητοΰ σ. 200 έξ.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ'. 15
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226 Φαίδιονος I. Κουκουλέ

σοϋν περίζωμα, λέντιον, περιβαλλόμενοι είσήρχοντο εις to άγιον λοΰσμα 
καί ήναπτον κηρία, τά όποια τούς προσέφερον ανακτορικοί υπάλληλοι. Κηρία 
επ’ ίσης ήναπτον εις άλλα διαμερίσματα προ τών ε’ικόνων καί έπειτα ε’ισήρ- 
χοντο εις τον κόλυμβον, την τοϋ λουτροΰ δήλα δη δεξαμενήν, άφ’ οΰ προη
γουμένως ό πρωτεμβατάριος διά τοϋ σταυρού ήγίαζε τρις τό ύδωρ εις ό 
έμελλον νά έμβαπτισθοϋν καί έλεγε την ευχήν τοϋ κολΰμβου, ήτις μάς 
διεσώθη λ

Καθ’ ον χρόνον άνεγινώσκετο ή ευχή, οί κατώτεροι υπάλληλοι είσαγό- 
μενοι έφιλοδωροϋντο έκαστος δι’ ενός νομίσματος υπό τοϋ ά'νακτος, δστις 
έξερχόμενος τού κολύμβου καί άποβάλλων εις τον μικρόν εξώτερον θόλον τά 
διάβροχα χρυσά λέντια καί χρυσοΰφαντα φορών, άνήρχετο μετά τών δεσπο
τών εις τά διαμερίσματα τοϋ αποδυτηρίου καί εκεί ενεδύετο καί άνεπαΰετο * 2.

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ

Ό λουσθείς, άφ’ ού, ως εΐρηται, ήκουε παρά τού υπαλλήλου τό καλώς 
ελουσω, κύριε 3, άνήρχετο εις τό άνω πάτωμα, ϊνα άνακλιθή καί πίη καί τά 
τονωτικά ποτά, μάλιστα, εάν ήτο ασθενής 4. Επειδή δέ ούχί σπανίως καί 
έκοιμώντο επί χρονικόν τι διάστημα οί λουσμένοι5 6, ύπήρχον εκεί άνάκλιντρα 
με βαμβακερά στρώματα, μαλακά προσκεφάλαια καί μεταξωτά δια τούς πλου
σίους λευκά σινδόνια, τά όποια οΰτοι μετεκόμιζον έκ τών οικιών των διά 
τών δούλων των G συνιστώντες εις αυτούς, άναλόγως τής ματαιοδοξίας των, 
ΐνα εις επιφανή τά τοποθετήσωσι θέσιν 7.

’Επειδή δέ, ως μαρτυροΰσι παραπονούμενοι οί συγγραφείς, τά λουτρά 
ήσαν τόπος επιδείξεως, διά τούτο συχνά συνήντα τις έν αύτοϊς μάλιστα πλού
σιας επιδεικτιώσας δέσποινας 8 έπιδεικνυούσας τά τεχνητά καί περιφόρητα 
λουτρά αυτών τά υπό διαφανούς σινδόνος περικαλυπτόμενα, προς δέ καί τάς 
επιχρύσους καθέδρας των καί τά διάφορα έκ χρυσού καί αργύρου λουτρικά 
σκεύη των 9.

ι Goar, Εύχολόγιον σ. 364 (β' έκδόσεως) D mi trie vskij , Τυπικά 2. 49.
2 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ”Εκθεσις 651.1 ■ 556.18.
8 Πολυδεύκους, Ερμηνεύματα 216.
4 Βλ. σημ. 283.
6 Άνελθόντες δέ είς τόν οίκον έπιτρέπειν ήσυχάζειν ΰπνώσσειν τε πάντως ’ Α λ έ ξ. 

Τραλλιανός 1.615.
6 Ευσταθίου, ’Ηθοποιία σ. 328. Καλλίμαχος καί Χρυσορρόη στίχ. 797. 801, 

2υ ντ ίπας 37. 2. 23, Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπού- 
λο υ - Κ ε ρ α μέως, Varia Graeca sacra 11.12 καί 12.1. Διά κραββάτια συστελτά, 
χάριν τοΰ λουτρού τοΰ έκστρατεύοντος βασιλέως, ώμίλ,ησε Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέν
νητος έν τή εκθέσει τής βασιλείου τάξεως.

7 I. Τζέτζου, Χιλιάδες χιλ. IV ίστορ. 141.592.
8 Χρυσοστόμου, Είς τάς πράξεις τών’Αποστόλων ομιλία ΚΘ’. (Migne, Ρ. G. 

60. 218) τοΰ αύτοΰ, Είς επιστολήν Α' πρός Κορινθίους ομιλία Μ'. (Migne, P.G.61.354).
9 Ιίλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 5 σ. 254.12 έξ.
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’Ανωτέρω μικρόν ωμίλησα περ'ι των τονωτικών ποτών καί φαγητών, 
τα όποια ελάμβανον οι ασθενείς μετά τό λουτρόν τό έθιμον όμως τοϋ τρώ- 
γειν καί πίνειν έν τοϊς λουτροΐς ήτο έν μεγίστη χρήσει καί παρά τοΐς εύρώ- 
στοις, οΐτινες διασκεδάζονιες καί έτρωγον καί έπινον Ιν τώ λουτρφ 1, κατά 
συνήθειαν καί παρά τοϊς Ρωμαίοις επικρατούσαν, οΐτινες από τάς popinas 
τάς προσηρτημένας είς τά μεγάλα λουτρά ήγόραζον διάφορα τρόφιμα1 2’ 
άναφέρονται μάλιστα καί γυναίκες τάς έσχαρίδας τών ανθράκων μεθ’ εαυτών

ΕΙκ. 5. Γυνή έξερχομένη τοΰ λουτρού. (Έκ τοϋ χειρογρ. τού Σκυλλίτση,
L. de Beylie, L’liabitation byzantine ο. 90).

εις τά λουτρά παραλαμβάνουσαι, ΐνα επ’ αυτών μαγειρεΰσωσιν 3. Ό Λιβά- 
νιος μάλιστα προσθέτει «καί πολλάκις χείρον ή νϋν τοϋ πράγματος έχον- 
τος ώστε χορούς τε ένδον (τών λουτρών) ίστάναι καί ένια τών Ιπί σκηνής 
αδεσθαι» 4.

1 *0 Κλήμης, Ένθ’ άν. (ομίλησε διά τούς περιφέροντας έν τοΐς λουτροΐς χρυσά 
καί αργυρά σκεύη «τά μέν είς προπόσεις, τά δέ είς τροφός» ■

2 Ρ au ly - Wiss ο w a, R. E. έν λ. Bader σ. 2758.
3 Κλήμεντος, Παιδαγ. "Ενθ'άν. στίχ. 15, Λιβανιού, Δύσκολος, γήμας λάλον 

γυναίκα, εαυτόν προσαγγέλλει 6.523. 6 (Forster). Περί άρίστου γυναικών έν λουτρφ ίδέ 
οσα λέγει Χαρίτων ό’Αφροδισιεύς είς τούς κατάΧαιρέανκαί Καλλιρρόην λόγους 
Β' 2.2 5.

4 Λιβανιού, Πρός Ίκάριον 3.6. 16 (Forster). Αί διαταγαί τών άγιων ’Αποστόλων 
(Ρ. G. 1. 585) έκέλευον «γυναικείου δέ δντος βαλανείου εύτάκτως μετά αίδοΰς μεμετρη- 
μενης λουέσθω». Τάς έν τοΐς λουτροΐς διασκεδάσεις έξηκολούθησαν καί αί Τούρκισσαι 
Σ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις 1.119, Σπ. Ζαβιτζιάνου, Περί νιψίματος 
σ. 207, Φ. Κουκου λέ, Βυζαντινά καί οόχί Τουρκικά έθιμα (Β. Ζ. 30. 182).
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Εντεύθεν εννοείται δτι έν τοΐς λουτροΐς έπεκράτει θόρυβος, όποιος, ώς 
λέγουσιν οί συγγραφείς, μόνον εν θεάτροις καί άγοραΐς 1.

Ώς δε καί αλλαχού, οΰτω καί έν τοις βαλανείοις, αι πολύλογοι γυναίκες 
ευρισκον αφορμήν ν’ άνοίξωσι το άπυλωτον στόμα των τούς πάντας καί τά 
πάντα κατηγοροΰσαι* 2, νά συνεχίσωσι δε καί τά σχόλιά των οΐκαδε έπανελ- 
θοϋσαι. ’Αξίζει δέ νά αναγραφή Ινταϋθα χωρίον τοΰ Λιβανιού, έν ω παρι- 
στάνεται τόπος τοιαύτης γυναικός έκ τοΰ λουτρού έπανελθουσης· λέγει λοιπόν 
«Έκ βαλανείου δ’εΐποτε άναστρέψειε, φεϋ τής έπομβρίας τών ρημάτων! 
Πόσα μέν λέγει περί τής δεξαμενής, πόσα δέ περί των γυναικών! Τίς ήλθε, 
τίς ουκ ήλθε, τίς άνευ παιδισκαρίων, τίς αΰτοΐς παιδισκαρίοις, τίνι σπίλος 
ήν έν τφ σώματι, τις έρρυμμένη καλώς άπήει, τίνι ρυτίδες έπί τής μορφής, 
τίνι τό πρόσωπον έψιμυθίωτο, τίς εΰρε νίτρον, τίς άπώλεσε σάνδαλον, τίς 
άνέτρεψε τής βαλανευτρίας την έμπολήν, την δοϋσαν οβολόν τφ βαλαινεϊ, 
την πλέον, την έλαττον, την ουδέν καί την από τοΰ μή δούναι προστίθησι 
μάχην 3.

Τέλος οί λουσθέντες, καθαρά φορέσαντες, έ'σπευδον εις τάς οικίας των, 
την τύρβην καί την αγοράν άποφεΰγοντες, ί'να μή καταστρέψω σι τήν ά'νεσιν 
αυτών 4.

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ

Ό διευθυνων έν Βυζαντινόν λουτρόν, χαρακτηρίζεται, ώς καί παρ’ άρ- 
χαίοις, ώς βαλανευς, ήτο δ’οΰτος άνήρ εις τά ανδρικά λουτρά, γυνή δέ, 
βαλανευτρια, εις τό έν τοΐς διδυμοις τμήμα τών γυναικών5 6. Καί πάλιν 
ό βαλανευς ήτο ή λαϊκόν πρόσωπον ή καί κληρικόν, δπερ τελευταίον άπηγό- 
ρευον οι κανόνες °, άφ’ οΰ μάλιστα, ώς καί ανωτέρω εΐπομεν, οί τοιοΰτοι, 
εις τά έπαρχιακά μάλιστα κέντρα, δεν έθεωρούντο έντιμα υποκείμενα.

ι Χρυσοστόμου, Εις τάς πράξεις τών ’Αποστόλων ομιλία Λ' (Migne, Ρ. G. 
60. 227).

2 Χρυσοστόμου, Εις τήν Γένεσιν λόγ. 3 (Migne, Ρ. G. 56.536).
3 Λιβανιού, Δύσκολος, γήμας λάλον γυναίκα, εαυτόν προσαγγέλλει 6.523.5 έξ. 

(Forster).
4 Χρυσοστόμου, Εις Ματθαίον ομιλία Ε'. (Migne, Ρ. G. 57. 55), τοΰ αΰτοΰ, 

Εις επιστολήν Α'. πρός Κορινθίους (Migne, Ρ. G. 61.94) Ευσταθίου, Εις τόν 
ύπερλίαν σπουδάζοντα διά στύλου έν Θεσσαλονίκη άναφανήναι (Opusc. 192. 72).

5 Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως 
Varia Graeca sacra 11.12), Λιβανίου, Δύσκολος, γήμας λάλον γυναίκα, εαυτόν προσ- 
αγγέλλει 6. 523. 6 (Forster).

6 Ό Βαλσαμών έρμηνεύων τόν ΙΖ' κανόνα τής Α'. έν Νίκαια συνόδου παρατηρεί· 
«Σημείωσαι τόν κανόνα διά τούς Ιερωμένους τούς έμπορευομένους οϊνάρια ή βαλανεΐα 
πακτεύοντας ή άλλα τοιαΰτα ποιοΰντας καί προβαλλομένους άκανόνιστον τελευταίαν 
άγκυραν τήν πενίαν (Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2.153).
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Τά δημόσια λουτρά, εν οίς δωρεάν ελούοντο οί πολΐται, γνωρίζομεν δτι 
κατά την εποχήν τουλάχιστον τοϋ Ιουστινιανού έμίσθου ό άγορανόμος λ 

Τό κατώτερον προσωπικόν τών λουτρών άπετελεΐτο από κατωτάτης κοι
νωνικής τάξως υποκείμενα, δουλικά συνήθως 1 2, εις δέ τά μοναστήρια από 
μικρούς καλογήρους 3.’Ανήκε δ’εις αυτό α'.) ό εγκαΰστης ή καμινάρις 
ή καμινάς, ό άνάπτων τό καμίνιον τοϋ λουτροΰ 4, μετά ταϋτα ό λουτρά- 
ρ ι ς 5 ή λούστης6 δ και περιχυτής, καί, κατ’άρχαίαν χρήσιν, παρα- 
χύτης, ό διά χλιαρού υδατος άποπλύνων τον λουσθέντα 7. Ήτο δ’έ'ργον 
τοϋ λοΰστου, δστις λοΰων έφερε διάζωμα, λέντιον8, νά έκκενοΐ επ’ι'σης 
καί άπορρίπτη τό ρυπαρόν τοϋ λουτρού ύδωρ, τό άπόλουτρον ή άπό
λου μα 9.

Ό επί τής εμβατής θά Ιλέγετο εμβατάριος, άφ’ ου τόν προϊστάμενον 
τούτου εύρίσκομεν πρωτεμβατάριον καλούμενον καί άνήκοντα μετά τοϋ 
βαλνιαρίτου εις την μυστικήν θεραπείαν τοϋ βασιλέως10 11. Εις τά βασιλικά 
τέλος λουτρά άναφέρονται καί οί βαστακταί11. Τέλος περί τών ίματοφυλά- 
κων, τών καψαρίων καλουμένων, έγένετο ανωτέρω λόγος.

1 Πανδέκτ. 19. 30.1.
s.Synaxarium Colberteum 26υ? Σεπτεμβρ. Μόνον οί πραιπόσιτοι τοΰ βασιλικού 

λουτρού ήσαν λαμπρότατοι ύπατικοί (Βασιλικά βιβλ. 6 τίτλ. 25. 6).
3 Η ess eli η g - Ρ e r n o t, Poemes Prodromiques III. 113, D imi tri e vki j, 

Τυπικά 1. 686.
I Καλλίμαχος καί Χρυσό ρρόη στίχ. 350, Φιλοθέου, Κλητορολόγιον σ. 

144.24 (έκδ. Bury).
8 Συντ ίπας , 37.2Τάλουτράρις καί λουτράρισσα συνήθη νΰν παρ’ ήμΐν.
II Φιλοθέου, “ΕνΘ’ άν. 144.24, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Έκθε- 

σις 554.13, 555.18. Έν τοΐς βασιλικοϊς λουτροΐς οί καμινάδες καί οί λοϋσται ήσαν ύπό 
τήν εξουσίαν τοΰ παππίου, Φιλοθέου, ”Ενθ’ άν.

τ βαλανεύς· πολυπράγμων, περίεργος καί παραχΰτης Ήσύχ. τό παραχέειν παρά 
τφ αΰτφ λεξικογραφώ έν λ. βαλανεύειν· βαλανείτης· ό παρά τοΐς πολλοΧς καλούμενος 
πε ρ ι χύτη ς, Σουΐδας έν λ. βαλανειομφάλους. καλήν έμβασιν ας ποιήση ό περιχύτης, 
Διήγησις τών θαυμάτων τοΰ αγίου ’Αρτεμίου (Α. Παπαδοπ ούλου-Κέραμέ ως, 
Varia graeca sacra 12.22) ΕΤς τοίνυν έν σχήματι περ ιχύτου φανείς προετρέπετο τόν 
άσθενοΰντα άναστήναι, L. Deubner, Kostuas und Damian 135.25 τό δός τήν περιχύ- 
τριαν τό δός τόν περεχύτην, Η ess e 1 i n g-P er n o t, Poemes Prodromiques II. 
51“Iζειπήτης· ό περιχύτης λεξ. Ζωναρά έν λ. Τά περιχύνω, περεχύνω συνηθέ- 
στατα νΰν.

8 Τοΰτο οί άρχαΧοι έκάλουν λ ο υ τ ρ ί δ α.
3 Λοΰτρον τό άπόλουμα, δ έστι τό άπόλουτρον, Σχολιαστ. Άριστ. Ίππ. 1401 

λοΰτρον μοναχώς τό άπόλουμα, δ γλίττον άλλοι φασί, Ευσταθίου, Παρεκ. 1560.32. 
Νΰν τό άπόλουτρον έν Καρπάθιο καί Ήπείρφ καλείται άπόλουσμα.

10 Κωνσταντίνου τοΰ Π ο ρ φυ ρ ο γ ε ν ν ή τ ου, ΈκΟεσις 554.13.
11 Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις 555.22.
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Η ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΟΥΣΙΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Οί αρχαίοι την διά την λοϋσιν καταβαλλομένην αμοιβήν έκάλουν έπί- 
λουτρον, οί Ρωμαίοι balneaticum, οί δέ Βυζαντινοί βαλανικόν1, 
σήμερον δ’εν Μακεδονία λουτριάτικο και έν Πόντφ λουτρικόν. Έποί- 
κιλλε δέ τό βαλανικόν κατά τούς διαφόρους αιώνας. Έπί Διοκλητιανοϋ π.χ. 
έκαστος των λουομένων έπλήρωνε δηνάρια δυο, ήτοι 25 προπολεμικά λεπτά 2, 
επί τής εποχής τοΰ Λιβανιού ό μέσος δρος ήτο είς οβολός3, κατά τον Ζ\ 
αιώνα πέντε φόλλεις ήρκουν προς καταβολήν τοΰ βαλανικοΰ 4, κατά δέ τον 
ΙΒ'. έπληρώνετο μία δραχμή 5. Καί ταϋτα μέν κανονικούς· ύπήρχον δμως 
καί οί δυστροποϋντες, οϊτινες λουόμενοι ούδέν κατέβαλλον, οπότε συνέβαινον 
έριδες καί διαπληκτισμοί 6. Έκτος τούτου, εννοείται, ύπήρχον καί δωρεάν 
εις κοινήν χρήσιν παρεχόμενα λουτρά, τής πολιτείας πληρωνούσης τήν δαπά
νην. Διά τό γνωστόν μάλιστα λουτρόν τής Κωνσταντινουπόλεως, τον Ζεύξιπ- 
πον, γνωρίζομεν δτι ήνοιγε τάς πύλας του δωρεάν είς τούς πολίτας κατά τον 
εορτασμόν τών εγκαινίων τής πόλεως, ήτοι καθ’έκάστην 11 hv Μαΐου 7.

ΤΟ ΣΥΛΛΟΥΕΣΘΑΙ

Κατά κανόνα βέβαια, κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους, καί μάλιστα ούχί 
τούς πρώτους, είς μέν τά άνδρώα λουτρά συνελούοντο άνδρες, είς δέ τά 
γυναικεία, γυναίκες, εντεύθεν δέ καί ή ϊδρυσις τών διδύμων λουτρών αλλά 
καί πάλιν κατά τήν απασχολούσαν ημάς περίοδον δέν έπετρέπετο έκάτερον 
τών φύλων νά συλλούεται μετ’ αλλοθρήσκων, καί δή ’Ιουδαίων. Κατά τον 
ΙΑ', κανόνα τής έν Τρούλλφ ΣΤ'. Οικουμενικής συνόδου «Μηδεϊς έν βαλα- 
νείοις τούτοις (τοις Ίουδαίοις) συλλουέσθω. Εί δέ τις τούτο πράζαι έπιχειροίη, 
εΐ μέν κληρικός εΐη καθαιρείσθω, εΐ δέ λαϊκός, άφοριζέσθω» 8. Άλλ’ ουδέ 
Τούρκοι έπετρέπετο νά λούωνται είς Χριστιανικά λουτρά, ώς μάς πληροφορεί 
ό Παχυμέρης (258.5).

ι ’Επίλουτρον δέ τό έν τή συνήθεις βαλανικόν- Άρέθας, Εις Λουκιανού Λεξιφ. 
Η. Rabe, Scholia in Lucianutn 191.8 Σ. Κουγέα, Αί έν τοΐς σχολίοις ιού Άρέθα 
λαογραφικαί ε’ιδήσεις Λαογρ. 4. σ. 248.

2 Edictum Diocletiauum VII 75. Momuisen-Bliiinner, Der Maximaltarif des 
Diocletian σ. 120.

3 Λιβανιού, Δύσκολος, γη μας λάλον γυναίκα, έξαίφνης εαυτόν προσαγγέλλει § 19 
(τόμ. 6. σ. 523 - 4, Forster).

4Λεοντίου Νεαπόλεως, Βίος τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ ’Ελεήμονος 76. 23 (Gelzer).
8 Ευσταθίου, ’Ηθοποιία (Tafel, Eustathii opusc. 331.89)
6 Λιβανιού, Ένθ’ άν. 6. 523. 5.
7 Μαλάλα, Χρονογρ. 322.3.
8 Ράλλη-Ποτλή. Σύνταγμα 2. 329.
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Περιττόν νά προσθέσωμεν ενταύθα δτι ακριβώς ή ανωτέρω άπαγόρευ- 
σις αύτη πιστοποιεί δτι και συνελούοντο συχνά υΐ Χριστιανοί μετά των 
’Ιουδαίων.

’Ανδρόγυνα λουτρά (bains mixtes), δπως ή σημερινή κοινωνία τά 
εννοεί, λοΰσιν δήλα δή κοινήν άνδρών καί γυναικών παρ’ άκτάς θαλάσ
σης ή λιμνών δέν εΐχον οί Βυζαντινοί *, κοινή δμως λοϋσις άμφοτέρων τών 
φυλών έν κλειστώ χώρφ ήτό τι ούχί ασυνήθες, μάλιστα κατά τούς πρώτους 
αιώνας, κατά μίμησιν τών αρχαίων Ελλήνων * 2, οΐτινες συνείθιζον τά τοιαΰτα 
λουτρά, καί προ πάντων τών Ρωμαίων. Οί Ρωμαίοι δήλα δή άποφεύγοντες 
κατ’ άρχάς τό συλλούεσθαι, κατόπιν δέ παρά τών Ελλήνων μαθόντες, κατά 
Πλούταρχον, «τοΰ και μετά γυναικών τούτο (τό συλλουεσθαι) πράσσειν άνα- 
πεπλήκασι τούς ’Έλλληνας» 3. Είχον λοιπόν κατά τούς αύτοκρατορικούς 
χρόνους τά mixta ή communia balnea, τά όποια έμιμήθησαν, δυστυχώς, 
καί οί Χριστιανοί, παρά τάς διαμαρτυρίας τών πατέρων τής εκκλησίας καί 
τών συνόδων 4. Καί είναι μέν αληθές δτι κατά τον τελευταΐον αιώνα τής 
Ρωμαϊκής δημοκρατίας καί κατά τήν εποχήν τών αύτοκρατόρων χρηστών 
ηθών Ρωμαία δέν συνελούετο μετ’ άνδρών, ΐνα μή μειωθή ή καλή αυτής 
φήμη, καί αύτοκράτορες, ως ό Άδριανός, ό Μάρκος Αύρήλιος καί ό ’Αλέ
ξανδρος Σεβήρος άπηγόρευσαν τό συλλουεσθαι5, επ’ ίσης δμως αληθές είναι 
δτι τό έ'θιμον ήτο έν χρήσει, άφ’ ού βραδΰτερον καί οί Λατίνοι πατέρες 
σαφώς περί αυτού όμιλούσιν, άποτρέποντες άπ’ αυτού τάς γυναίκας 6.

Τής χρήσεως τών ανδρογύνων λουτρών παρά Βυζαντινούς έ'χομεν άρκού- 
σας μαρτυρίας. Παλαιότερον Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, ψέγων τό έθιμον, έγρα- 
φεν έν τφ Παιδαγωγώ του. «Κοινά δέ άνέωκται άνδράσιν όμού καί γυναιξί 
τά βαλανεϊα, κάντεύθεν έπί τήν άκρασίαν άποδΰονταιν 7 καί πάλιν «έξεστι 
δέ τοΐς βουλομένοις τών άλλων τάς οίκοι κατακλείστους, γυμνάς έν τοΐς βαλα- 
νείοις θεάσασθαι, ένταύθα γάρ άποδύσασθαι τοΐς θεαταΐς, ώσπερ καπήλοις 
σωμάτων, ούκ αϊσχύνονται» 8. Τό πράγμα δ’ έκόλαζον πολλαί, ούχί μετ’

ι Βλ. δσα σχετικά έγρα·ψεν ό Περαστικός (Διον. Δάσιος) έν τή 'Εστίρ τής 31 η? 
Δεκεμβρίου 1930.

2 Οί συλλουόμενοι έφερον τότε τήν λουτρίδα φαν.
3 Πλουτάρχου, Βίος Κάτωνος 20.
4 Βλ. τό λεξικόν τοΰ Daremberg - Saglio έν λ. balneum σ. 652.
6 “Επιθι τά σχετικά έν τφ λεξικφ τοΰ Cabrol έν λ. bains στήλ. 75. 76, τά έν τφ 

Kirchenlexicon τοΰ Wetzer καί Wette έν λ. Bad, Marquardt-Mommsen, Das 
Privatleben der Rorner σ. 282. Βλ. καί Έ μ μ. Εμμανουήλ, ’Ένδ’ άν. σ. 32.

6 Π. χ. ό Κυπριανός έν τφ de habitu virginum δμιλεϊ δι’ έκείνας «quae cum viros 
atque a viris nudae vident turpiter ac videntur». Περί Λατίνων πατέρων γραφόντων 
κατά τών συλλουομένων βλ. τά σημειωΰέντα ύπό τοΰ Le Nourry έν Ρ. G. 9,967.

7 Κλήμεντος, Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 5 σ. 255.5.
« Κλήμεντος, ΈνΟ’άν. 255- 1.
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232 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

άνδρών συλλουόμεναι, άλλα προ τών ιδίων υπηρετών εν τώ λουτρώ γυμνού- 
μεναι και ΰπ’ αυτών άνατριβόμεναι 1) πάντως δμως τό σκάνδαλον παρέμενε, 
συνενεχομένων καί τών άνδρών, προς ους απευθυνόμενος ό Κλήμης έλεγε- 
«χρή τοίνυν τούς ά'νδρας γενναίον αλήθειας υπόδειγμα ταϊς γυναιξί γινομέ
νους αίσχύνεσθαι τάς μετ’ αυτών αποδόσεις και φυλάττεσθαι τάς όψεις τάς 
ολισθηρός» * 2. Τό κακόν έν τουτοις έξηκολούθησεν επί μακράν, άφ’ ου ό μέν 
Παλλάδιος εν τώ βίω Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου είπε- «ταϋτα δέ λέγω (διά 
τό συλλούεσθαι) ου συμπεριλαμβάνων τούς άπρεπη άνδρογυνων λου
τρά3 έν άποκρΰφοις καταναλίσκοντας 4, κατά δέ τό 320 μ. X. ή έν Λαο- 
δικεία σύνοδος διά τοϋ τριακοστοϋ κανόνος της ώριζεν δτι «ου δει ιερατικούς 
ή κληρικούς ή άσκητάς έν βαλανείφ μετά γυναικών άπολούεσθαι μηδέ πάντα 
Χριστιανόν ή λαϊκόν αΰτη γάρ πρώτη κατάγνωσις παρά τοΐς έθνεσιν» 5. Μετά 
ταϋτα ό άγιος Νείλος (f430) γράφων Άδολίνφ τώ Νομικώ (Ρ. G. 79.312) 
λέγει- «τό λουεσθαι άνδρας μετά γυναικών ούδαμώς έπέτρεψαν οί τοϋ Χριστοϋ 
φοιτηταί, άλλά και άπέστρεψαν και έβδελΰξαντο και άπηγορεΰκασιν ώς άνάρ- 
μοστον καί άσόμφορον ύπάρχον Χριστιανοΐς καί άποβεβλήκασι καί άπέπτυ- 
σαν». Καί ό Εύάγριος δέ έν τη έκκλησιαστικη του ιστορία όμιλε! περί άπα- 
θείας τών έν Παλαιστίνη μοναχών «οι καί βαλανείοις συχνοΐς όμιλοϋσι τά 
πολλά γυναιξί συναυλιζόμενοι καί συλλουόμενοι» 6, φέρεται δέ καί έν ταϊς 
διαταγαΐς τών άγιων ’Αποστόλων «περιίστασο καί την έν βαλανείω μετά 
άνδρών άτακτον γινομένην λοϋσιν. Άνδρόγυνον γυνή πιστή μή λουέσθω- εί 
γάρ περικαλύπτεται τό πρόσωπον τήν άπ’ άλλοτρίων άνδρών δψιν μετά 
αίδοΰς κρυπτουσα, πώς γυμνή μετά άνδρών ή τοιαυτη εις λουτρόν εΐσελεύ- 
σεται;7» Άλλά καί άκόμη βραδυτερον, κατά τον Ζ' αιώνα λήγοντα, τό 
κακόν έθιμον φαίνεται δτι έξηκολούθει, άλλως θά ήτο περιττόν ή έν Τρουλλω 
ΣΤ' Οικουμενική σύνοδος διά τοϋ 77ου κανόνος νά έπαναλάβη τά τής έν 
Λαοδικεία συνόδου, καθαιροϋσα τούς παραβάτας κληρικούς καί άφορίζουσα 
τούς λαϊκούς 8.

Ό Βαλσαμών έρμηνεύων τον άνωτέρω κανόνα τής έν Τρούλλφ συνόδου 
μάς πληροφορεί δτι κατά τούς χρόνους του (ΙΒ' αιών) μόνον άνδρόγυνα

ι Κλήμεντος, Ένθ’ άν. 255 - 8 έξ.
2 Κλήμεντος, "Ενθ1 άν. σ. 255 στίχ. 21 έξ.
3 Καλόν θά ήτο νά είσαχθή παρ’ ήμΐν ό ύπαρχων όρος ανδρόγυνα λουτρά, αντί 

τοϋ ξενικού bains mixtes.
ι Παλλαδίου, Βίος και πολιτεία Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου (Migne, Ρ.G.47. 47).
5 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 3.197.
6 Εΰαγρίου, ’Εκκλησιαστική ιστορία βιβλ.. 1 κεφ. 21 (Migne, Ρ. G. 86.2481).
7 Διαταγαί τών αγίων ’Αποστόλων διά Κλήμεντος τοϋ Ρωμαίων επισκόπου 

(Migne, Ρ. G. 1. 585 α).

8 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 484. Βλ. καί 6.195·
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συνελούοντο έν δημοσίοις λουτροΐς διισχυριζόμενα «μή κωλύεσθαι υπό τοϋ 
κανόνος τούτου- σαρξ γάρ μία είσ'ι κα'ι ούδέν τι άσεμνον δοκεΐ γίνεσθαι μέσον 
αυτών μή διεστηκότων άλλήλων τοΐς σώμασι»

Μετά τον Ζ'. αιώνα φαίνεται δτι τό συλλοΰεσθαι δεν ήτο πλέον έν χρή- 
σει- δ Σχολιαστής τουλάχιστον τοϋ Κλήμεντος παρατηρεί 2- «συνελούοντο 
γάρ άνδρες τό πάλαι γυναιξίν», είπε δέ καί δ Βαλσαμών σχολιάζων τον 77ον 
κανόνα τής έν Τροΰλλφ συνόδου. «Ώς έοικε, προ τής συνόδου ταΰτης έλοΰ- 
οντο ιερωμένοι τινές καί μοναχοί καί λαϊκοί μετά γυναικών, μή έπιστρεφό- 
μενοι τής Άποστολικής θείας παραγγελίας» 3.

Προς κατάργησιν δέ τοϋ άπρεπους έθίμου, πλήν τής έκκλησίας, συνετέ- 
λεσαν καί οί νόμοι, οΐτινες έ'λαβον τά προσήκοντα μέτρα, έπιτρέποντες τό 
διαζύγιον είς περίπτωσιν, καθ’ ήν ή σύζυγος συνελοΰετο μετ’ άνδρών· 
Ό ’Ιουστινιανός φέρ’ εϊπεΐν έν ταΐς Νεαραΐς του συνεχώρει τό διαζυγιον 
«ρεποΰδια πέμπειν», «εί τοσαΰτα τά τής ακολασίας έστίν ώς καί άνδράσι, 
κατά τρυφής πρόφασιν, συλλοΰεσθαι (τήν σύζυγον)» i 2 3.

ΣΚΗΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙΣ ΛΟΥΤΡΟΪΣ

Ένταΰθα σκόπιμον κρίνομεν, έκ τοϋ παλαιοτέρου Βυζαντινού φοιτητικού 
βίου παραλαμβάνοντες, νά εΐπωμεν δλίγας λέξεις περί τών συμβαινόντων είς 
τά δημόσια λουτρά κατά τήν εισδοχήν ενός φοιτητοϋ, παραλαμβάνοντες ταϋτα 
μάλιστα έξ δσων διά τούς έν Άθήναις σπουδαστάς λέγει Γρηγόριος δ Ναζιαν- 
ζηνός έν τφ έπιταφίφ του είς τον Μ. Βασίλειον καί δ Εύνάπιος είς τούς βίους 
τών φιλοσόφων καί σοφιστών. Άφ’ ού λοιπόν προσελαμβάνετο είς μίαν σχολήν 
δ νεωστί έλθών, «έπειτα πομπεύει διά τής αγοράς έπί τό λουτρόν προαγό- 
μενος· ή πομπή δέ’ διατάξαντες εαυτούς στοιχηδόν κατά συζυγίαν έκ διαστή
ματος οί τελοϋντες τφ νέω τήν πρόοδον έπί τό λουτρόν προπομπεύουσιν. 
Έπειδάν δέ πλησιάσωσι βοή τε πολλή καί έξάλμασι χρώμενοι, καθάπερ ένθου- 
σιώντες (κελεύει δέ ή βοή μή προβαίνειν, άλλ’ ΐστασθαι ώς τού λουτρού σφάς 
ού παραδεχομένου) καί ά'μα τών θυρών άρασσομένων πατάγω τον νέον 
φοβήσαντες, είτα τήν είσοδον συγχωρήσαντες ούτως ήδη τήν έλευθερίαν 
διδόασιν δμότιμον έκ τοϋ λουτρού καί ώς αυτών έ'να δεχόμενοι καί τούτο 
έστιν αύτοΐς τής τελετής τό τερπνότατον, ή τάχιστη τών λυπούντων απαλλαγή

1 Ράλλη - Ποτ λή , Σύνταγμα 2. 484.
2 Είς Κλήμεντος Παιδαγ. βιβλ. 3 κεφ. 5 \α. 255.1 Stabiin).
3 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα 2. 484.
1 Νεαρά 117. (Zach. von Lingenthal, Imperatoris Justiniani quae vocantur novel- 

lae 1.302, 2.218. Καί παλαιότερον έν τφ κώδικι 5. 18, 11 § 2. Βλ. καί Βασιλικά κη' 
τίτλ. 7 καί Θεοδ. Βαλσαμών, Είς τόν Ε' κανόνα τών άγιων ’Αποστόλων (Ράλλη - 
Ποτλή, Σύνταγμα 2. 8).
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καί κατάλυσις» *. Φαίνεται δ’ δτι ή σκηνή αΰτη, ήτις, κατά τον Εύνάπιον, 
έγίνετο προς χλευασίαν, παιδιάν καί γέλωτα, ήτο αρκετά δυσάρεστος διά τον 
νεωστί προσλαμβανόμενον, διά τοΰτο οί, διδάσκαλοι συνίστων εις τούς σπου- 
δαστάς των ν’ άποφεύγωσι τάς εκδηλώσεις ταΰτας 2.

’Ανωτέρω εΐπομεν δτι τά λουτρά έχρησίμευον καί ως τόπος διασκεδάσεως 
των λουσμένων, συνέβαινον δμως ενίοτε καί λυπηραί έν αύτοΐς σκηναί, μάλι
στα κατά τήν λοϋσιν βασιλέων, οΐτινες έπιπτον εν αύτοΐς θύματα συνωμοσιών. 
Τήν σύζυγόν του π. χ. Φαύσταν ό Μ. Κωνσταντίνος, κατά τον χρονογράφον,

Είκ. 6. Ρωμανός ό Άργυρός πνιγόμενος έν τφ λουτρφ των ανακτόρων.
(Έκ τοΰ χειρογράφου τοϋ Σκυλλίτση, L. de Beylie, L’habitation byzantiiie ο. 105).

«εν λουτρφ πυρώδει τήν ψυχήν άπορρήξαι ποιεί» 3 ό έ'γγονος τοϋ Ηρα
κλείου Κώνστας έν Σικελία έφονεύθη έν τφ βαλανεία) λουσμένος * 2 3 4, Ρωμανός 
δ ’Αργυρός έπνίγη έν τφ λουτρφ υπό των περί Μιχαήλ τον Παφλαγόνα συνω
μοτών 5, έν τφ λουτρφ ομοίως έδολοφονήθη Ρωμανός ό Γ'.6, ’Αλέξιος Γ'. 
ό Μούρτζουφλος, κατά διαταγήν τοΰ πενθεροΰ του, έτυφλώθη έν τφ λουτρφ 7, 
τέλος δ’ έ'χομεν καί τό παράδειγμα τοΰ λαϊκοΰ Μιχαήλ τοΰ έξ ’Αμορίου, δστις 
έπί Λέοντος τοΰ ’Αρμενίου ωδηγήθη εις λουτρόν, ΐνα έκεΐ προς τιμωρίαν 
παραδοθή εις τό καμιναΐον πΰρ, καί δστις ευτυχώς, δι’ έπεμβάσεως τής βασι- 
λίσσης, έσώθη 8. ’Αλλά καί δίκην έν τφ Ζευξίππφ γενομένην κατά τοΰ ως 
έθνικοΰ κατηγορηθέντος Ίσοκασίου μνημονεύει ό Μαλάλας έν τή χρονο
γραφία του (370.15).

ι Γρηγορίου τοΰ Ναζιανοϋ, Εις τόν Μ. Βασίλειον επιτάφιος (Migne, P.G. 
36.515c).

2 Εΰναπίου, Βίοι φιλοσόφων καί σοφιστών σ. 75.77 (έκδ. Boissonade).
3 Μιχ. Γλυκά, Χρονογρ. σ. 461.12.
4 Μιχ. Γλυκά, Χρονογρ. σ. 516.20, Θεοφάνους, Χρονογρ. 537.13.
6 Μιχ. Γλυκά, Χρονογρ. 581. Βλ. καί Σ π. Ζ α β ι τζ ι άν ου, Περί νιψίματος σ. 73.
6 Μιχ.ψελλοΰ, Χρονογρ. κεφ. 26 (σ. 41.12 Σάύα).
'· Γ. Άκροπολίτου, Χρονική συγγραφή 9.10.
3 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη 610.5.
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Τά λουτρά των Βυζαντινών, κατά τά προειρημένα, συνήθως ήσαν θερ
μόλουτρα, ήσαν επομένως χώρος, εις δν ευχαρίστως κατέφευγον εν καιρφ 
ψύχους οι μη δυνάμενοι νά τό άνεχθώσι- καί εχομεν δ'ντως τοιαυτας μαρτυ
ρίας *. Πλήν δμως τών εύπορουντων, κατέφευγον έν ψυχιναΐς ήμέραις καί 
πτωχοί καί άστεγοι, οΐτινες, κατά συνήθειαν επικρατούσαν καί εις τά αρχαία 
λουτρά 1 2, έξηπλούντο ημίγυμνοι προ τών προπυλαίων τών βαλανείων, συγ- 
κρουοντες υπό τοΰ ψυχους τους δδόντας καί την βοήθειαν τών λουομένων ή 
παραπορευομένων επικαλούμενοι, χειριστήν πολλάκις υποδοχήν παρά τοϊς 
κακοξένοις βαλανεϋσιν εδρίσκοντες 3. Έν τοϊς λουτροΐς επ’ ίσης, παρακολου- 
θοϋντες τους άρχοντας καί βασιλείς, οί συγγενείς τών καταδικασθέντων κάλα
μον καί μέλαν κρατούντες ίκέτευον την απαλλακτικήν υπογραφήν, ήν ενίοτε 
καί έπετυγχανον 4.

’Αλλά καί με θρησκευτικά γεγονότα συνδέονται τά Βυζαντινά λουτρά· 
δτε π.χ. ό Χρυσόστομος, μετά τον κατά τής Ευδοξίας λόγον του, κατεδικάσθη 
εις εξορίαν, οί οπαδοί του έξεδιώχθησαν τής εκκλησίας κατά τήν νύκτα τής 
Άναστάσεως, τότε δέ, κατά τον εκκλησιαστικόν ιστορικόν Σωζομενόν «αίσθό- 
μενοι δέ καί τό λοιπόν πλήθος τήν Ιπιβουλήν, τή υστεραία καταλιπόντες τήν 
εκκλησίαν, έν δημοσίφ λουτρφ πολυχωρήτψ μάλα, Κωνσταντίνφ τοΰ βασιλέως 
έπωνύμφ, τό Πάσχα έπετέλεσαν ύπό έπισκόποις καί πρεσβυτέροις καί λοιποΐς 
άλλοις, οίς θέμις τά περί τήν Ικκλησίαν διέπειν» 5. Καί κατά τον Δαμασκη
νόν δέ ό ψευδομοναχός Σαββάτιος, περικλεισθεΐς εν τώ λουτρφ τοΰ Δαγι- 
σθέως, προεφήτευεν ευημερίαν Λέοντι τφ Άρμενίφ «Ιάν τήν τών εικόνων 
έξαφανίση μνήμην τέλεον___μήτε άνω άφείς εικόνα μήτε κάτω» 6.

ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

Τά λουτρά κατά τους Βυζαντινούς χρόνους έθεωροϋντο ως τόποι, έν οις 
έπεχωρίαζον φαντάσματα, ή δέ πρόληψις αυτή ήτο ευρύτατα διαδεδομένη. 
Γρηγόριος π.χ. ό Νυσσης δμιλεΧ περί λουτρού, ένθα έν καιρφ νυκτός καί 
σκότους ένεφανίζοντο φαντάσματα έν μέσφ καπνού καί πυρός, δπερ άνεδίδετο

1 Περιγράφεται δριμύ ψύχος καί γίνεται λόγος περί άνάψεως πυρός έν έκαστη οίκίφ 
«ό δέ μαλακώτερος προσβολάς φέρειν τοιαύτας καί λουτρώνος έγίνετο αν αντίπαλον 
πρός τό δριμύ τοΰ έξω περιέχοντος» Ευσταθίου, Λόγος προλαληθείς τής αγίας καί 
μεγάλης Τεσσαρακοστής ώς έθος (Tafel, Eustathii opusc. 86. 71).

2 Pauly - Wissowa, RE έν λ. Bad στήλ. 2746.
3 Χρυσοστόμου, Εις Σταγείριον λόγος δεύτερος (Migne, Ρ. G. 47. 490), ’Αστε

ριού Άμασείας, Όμιλία κατά πλεονεξίας (Migne, Ρ. G. 40.209c).
4 Λιβανιού, Πρός τόν βασιλέα εισφορά νόμου κατά τών εΐσιόντων εις τάς τών 

αρχόντων καταγωγάς 7 (τόμ. 4 σ. 28.18, Forster).
5 Σωζομενοΰ, Έκκλ. ίστορ. 8.21.3.
<ί Δαμασκηνού, ’Επιστολή πρός τόν βασιλέα Θεόφιλον περί τών άγιων εικόνων § 14.
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236 Φαίδωνος I. Κουκουλέ

ύπορρηγνυμένου τοΰ εδάφους *, κατά τό συναξάριον δέ τοϋ αγίου Ίωάννου 
τοϋ Θεολόγου εν τφ εν Έφέσφ δημοσιφ λουτρώ κατφκει δαίμων άγριος, 
δστις τρις τοϋ έτους έπνιγεν εν αύτώ νέον ή νεάνιδα, τοϋτο δέ, διότι, δτε 
έκτίζετο, έστοιχειώθη διά τής έν τοΐς θεμελίους του καταθάψεως νεανίσκου 
και νεάνιδος 1 2, άνέφερε δέ και Νικήτας ό Χωνιάτης κα'ι μάγον τινά Σικιδί- 
την, δστις έκαμνεν ώστε έκ τής θερμορρόης τοϋ λουτροϋ νά έξέρχωνται άνδρες 
πίσσης μελάντεροι, προς μέγαν, εννοείται, τρόμον τών λουομένων 3.

’Αλλά καί ως τόποι προς μαγικά πρόσφοροι έθεωροϋντο τά Βυζαντινά 
λουτρά. Έν εξορκισμοίς άποδιδομένοις εις τον Μ. Βασίλειον έξορκίζεται τό 
πονηρόν πνεϋμα τό προσπελάζον «εκ στέγης λουτροϋ ή έν κολυμβήθρα 
ΰδάτων ή εκ μνήματος είδωλικοϋ» 4, έν προσευχή Γρηγορίου τοϋ θαυματουρ- 
γοϋ ζητείται ή προστασία υπέρ έκείνου, δι’ δν έθηκαν μάγια έν θεμελίφ ή 
βαλανείφ ή έν έργαστηρίφ 5 *, έν τή εις τον Ίωάννην Χρυσόστομον αποδι
δόμενη έπιτιμήσει έπιτιμάται παν χερσαΐον, έ'νυδρον «έν αύλαΐς καί βαλα- 
νείοις περιτρέχον καί βλάπτον» (i, έν μεσαιωνικά) βιβλιαρίω περιέ- 
χοντι έξορκισμοΰς, φέρεται έξορκισμός κατά τών πονηρών πνευμάτων τών 
έν βαλανείοις οϊκοϋντων 7, έγραψε δέ καί δ Σταφίδάς έν τφ ίατροσοφίφ 
του «δταν τις έχη μάχη μέ την γυναΐκά του καί θλίβεται, έπαρε από την κεφαλή 
του τρίχας καί βάλε τα μέσα εις τό χαρτί καί γράψον καί τον άνωθεν ψαλμόν 
(μδλ) καί χώσέτον είς πόρτα λουτροϋ καί άνατέλλοντος ήλιου διά
βασε τον άπάνου είς νερόν καί ας νιπτή ή γυναίκα τό πρόσωπόν της» 8.

'Ο Χρυσόστομος όμιλεί καί περί τής εξής προλήψεως κατά τούς χρόνους 
του έπικρατούσης· αί τροφοί δήλα δη τότε καί θεραπαινίδες, ΐνα προστα- 
τεύσωσι τά παιδάρια από τής έπηρείας τοϋ πονηροϋ δφθαλμοϋ, έλάμβανον 
διά τοΰ δακτύλου βόρβορον έκ τοϋ λουτροϋ καί δι’ αύτοϋ έχριον τά μέτωπα 
αυτών 9. Τέλος ας σημειωθή δτι έπεκράτει ή πρόληψις δτι σαύρα ή σαλα
μάνδρα, έάν ύπεισήρχετο εις βαλανεΐον, τό άπεψύχραινε10.

1 Γρηγορίου Νύσσης, Είς τόν βίον τοϋ άγιου Γρηγορίου τοΰ θαυματουργού 
(Migne, Ρ. G. 46. 953).

2 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις 2. 1113. Έν Άδριανουπόλει υπάρχει έρημον λουτρόν 
τοϋ Κοΰκκου λεγόμενον καί κτισθέν υπό Βαγιαζήτ τοϋ Β'. Τό λουτρόν τοϋτο φέρεται 
ότι έμεινεν έρημον έξότου τό στοιχεΐον αύτοϋ επνιξε λουομένην κόρην βασιλέως ΓΙολ. 
Παπαχρ ιοτοδούλου, Σύμμικτα λαογραφικά Άδριανουπόλεως (Θρφκικά 2.438).

3 Νικήτα Χωνιάτου, Χρον, Διήγ. 194. 10. Πβ. ’Ανωνύμου, Σύνοψιν χρονικήν 
(Κ. Σάθα, Μεσ. βιβλ. 7. 267).

■< Goar, Εύχολόγιον σ. 731.
5 A. Strittmatter, Ein griechisches Exorcismenbiichlein (Orientalia Christiana

τόμ. 26.2 σ. 141.19). 6 A. Strittmatter, 'Ενθ. άν. σ. 130.6.
7 A. Strittmatter, Ένθ’ άν. 8 Έν Legrand, Bibl. Gr. vulg. 2. 21.
9 Χρυσοστόμου, Είς έπιστολήν A' πρός Ιίορινθίους ομιλία IB' (Migne,

Ρ. G. 61.106).
10 Ευσταθίου άρχιεπισκόπου ’Αντιόχειας καί μάρτυρος, Είς τήνέξαήμερον 

υπόμνημα (Migne, Ρ. G. 18. 748α).
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ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΝ ΤΗι ΠΑΡΟΙΜΙΟΓΡΑΦΙΑι

Υπάρχει Βυζαντινή παροιμία λέγουσα:

άλλος ηυρεν το λουτρόν οάβονρρον και το που καθίσειν ουκ έίχεν 1, 

ής φέρεται και έτέρα διατυπωσις:

ευρομεν τό λοντρόν αδειον (=σάβουρρον) * 2 και το ποϋ λουοτην ουκ
[εΐχαμεν 3

λεγομένη επί των παραδόξων. Δευτέραν αναφέρει ό Μιχαήλ Χωνιάτης, αφορ
μήν λαμβάνων εξ επισκόπου, δστις λουσμένος έτήρει τήν κεφαλήν άβροχον. 
Ή παροιμία λοιπόν αΰιη, έν Χώναις ή εν Κωνσταντινουπόλει έπιχωριά- 
ζουσα, έλεγε:

λούσε τινά και μη βρέξης

επί των αναπόφευκτων ασφαλώς λέγομένη 4.
Εις τάς παροιμιώδεις δέ φράσεις καταλεκτέα καί ή εξής, ήν, κατά μάρ

τυρα τον I. Τζέτζην, έλεγον επί των άκαίρως ταυτολογουντων.
Τό σχετικόν κείμενον τοΰ συγγραφέως έχει ώδε: «καί νϋν δέ πάλιν περί 

τοΰτου φησίν έπιλαθόμενος, ώσπερ οί έν βαλανείφ οΰρή σαντες, καθά- 
περ λέγουσι τά γραΐδια» 5 6.

ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΝ ΤΗι ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΙΚΗι

Οί μεταγενέστεροι “Ελληνες, ως λέγει δ Άρτεμίδωρος, έθεάιρουν κακόν 
τό νά ΐδη τις καθ’ ΰπνους βαλανεΐον, προσθέτων «καί τών νΰν τινες άκο- 
λουθοΰντες τή παλαια γνώμη κατά ταυτά κρίνουσι πεπλανημένοι καί μή τή 
πείρα άκολουθοϋντες» e, τήν αυτήν δ’ άντίληψιν εύρίσκομεν βραδύτερον καί 
κατά τον Θ' αιώνα έν τώ Όνειροκριτικφ τοΰ Άχμέτ, δστις πιστοποιεί δτι 
«τό λουτρόν εις θλΐψιν καί άγανάκτησιν κρίνεται» 7 ως καί έν τφ έπ’δνόματι 
τοΰ προφήτου Δανιήλ φερομένφ, ένθα λέγεται «βαλανεΐον οΐκοδομεΐν στε
νοχώριαν σημαίνει» 8 προς δέ | έν ποταμώ λουσασθαι στενοχώριαν σημαί

ι Κ. Krumbacher, MGS. 101 καί τού αύτοΰ, Eine Sammlutig byzantinischer 
Sprichworter σ. 71.91.

2 Περί τής οημ. τής λ. σάβουρρον = κενόν βλ. Γ. Χατζιδάκιν έν ’Αθήνας 22.224.
3 Ν. Πολίτου, Παροιμίαι 1.61.
4 Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά σφζόμενα 2.236. Πβ. καί Π. 

Παπαγεωργίου, Συμβολής εις τήν Ελληνικήν παροιμίαν κεφάλαια τέσσαρα σ. 36.
5 I. Τζέτζου, Σχόλια εις τά έργα καί τάς ημέρας στίχ. 236.
6 Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64. Βλ. καί 15.23, 57, 18-59.
7 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. ρπδ' (σ. 143. 15 Drexl).
8 Drexl, Das Traumbuch des Popheten Daniel στίχ. 74 (B. Z. 26. 295).
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νει | εν θαλάσση λοΰσασθαι ίλαρίαν δηλοϊ, | έν θερμοΐς λοΰσασθαι τό αυτό 
σημαίνει | έν ρυπαρώ ΰδατι λοΰσασθαι φιλοπραγμοσΰνην δήλοΐ 1.

Ώς προείρηται, έν τοΐς λουτροΐς διά τε τάς διασκεδάσεις, άλλα και διά 
τάς φωνάς τών λουόντων υπαλλήλων έπεκράτει θόρυβος * 2· ομόλογον λοιπόν 
προς τούτο είναι, δταν άναγινώσκομεν έν τοΐς όνειροκριτικοΐς- «βαλανεΐον 
ίδεΐν ή λοΰσασθαι έν αΰτφ αίφνίδιον θόρυβον σημαίνει» 3. Επ’ ίσης, έάν 
έβλεπε τις καθ’ ύπνους δτι είσήρχετο είς πολύ θερμόν λουτρόν, ΐνα λουσθή 
τούτο προεδήλου θλΐψιν, έάν δμως απλώς άπεγυμνώθη, δεν έλοΰσθη δμως, 
τούτο έσήμαινε πάλιν δτι θά δοκιμάση θλΐψιν, ήτις δμως θά διεσκεδάζετο. 
Έάν άφ’ ετέρου έβλεπε τις δτι είσελθών εις λουτρόν έχρίσθη καί άπελοΰσθη, 
έάν μεν ήτο πλούσιος, θ’ άπέβαλλεν έκ των χρημάτων του, άναλόγως τής 
αποβολής των τριχών, άν δέ ήτο άσδενής ή έν δεσμοΐς, θ’ άπηλλάσσετο τού 
πάθους του. Έάν προσέτι έβλεπεν δτι έλοΰετο μέ χλιαρόν ύδωρ, θά έδοκί- 
μαζε μετρίαν θλΐψιν, έάν δέ διά μη λίαν ψυχρού, θ’ άπέβαλλε τήν θλΐψίν 
του 4 Τέλος έάν μέν έβλεπεν δτι εΐσήλθεν είς τήν θάλασσαν μέχρι ζώσεως 
καί άπελοΰσθη, θά έγίνετο οικείος τού βασιλέως καί θά έδοκίμαζε χαράν, 
άναλόγως τής πλΰσεως, έάν δ’ δτι έκολΰμβα έν ποταμώ, χάριν λοΰσεως, θά 
ένίκα τον άντίπαλόν του καί θ’ άπέβαλλε τήν κατατρΰχουσαν αυτόν θλΐψιν, 
βοηθούντος αυτόν άνδρός μεγάλην έχοντος ϊσχΰν 5.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

ι Drexl, Das Traumbuch des Popheteu Daniel στίχ. 155 έξ. (B.Z. 26 σελ. 299). 
Πρόσθες τούιοις καί τό λοΰσασθαι βλέπειν καλόν υπάρχει Fr. Drexl, Das Traumbuch 
des Patriarchen Germanos, Λαογρ. 7. 440.

2 Βαλανεύειν λαμπροφωνεύεσθαι, παρόσον οί βαλανεΐς, όταν παραχέωσι τό ύδωρ 
καυγάζουσι, 'Ησύχιος.

3 Οι μεταγενέστεροι έδόκουν ταραχήν σημαίνειν τό βαλανεΐον διά τόν έν αύτω γινό
μενον θόρυβον, Άρτεμιδώρου, Όνειροκρ. 1.64. Βαλανεΐον ίδεΐν ή λοΰσασθαι έν 
αύτώ αίφνίδιον θόρυβον σημαίνει Όνειροκρ. τοΰ Προφήτου Δανιήλ στ. 71. έν βαλα- 
νείφ λοΰσασθαι αίφνίδιον θόρυβον δηλοϊ- Fr. Drexl, Anonymes Traumbuch des c- 
Paris, gr. 2511 έν Λαογρ. τόμ.8. 352.

4 Άχμέτ, Όνειροκρ. κεφ. ρπδ' σ. 143- 16 έξ.
'·> Άχμέι, Όνειροκρ. κεφ. ροδ' σ. 138. 26 καί κεφ. ροδ' σ. 135. 16.
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