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A N N A Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ - ΑΦΈΝΤΡΑ Γ. ΜΟΥΤΖΑΛΗ 

ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΟΥΤΡΌ Σ Τ Η Ν Π Ά Τ Ρ Α 

ΤΕΚΜΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ 

ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΎΣ ΧΡΌΝΟΥΣ 

Μνήμη Ν. Οικονομίδη 

Α.- Τα λουτρά στίς πρωτοβυζαντινές πόλεις της Πελοποννήσου: 

ή περίπτωση της Πάτρας 

Ή λειτουργία θερμών, βαλανείων καί λουτρών μέσα στίς πρωτοβυζαντινές πόλεις 

είναι συνηθισμένο φαινόμενο, πού συνδέεται άρρηκτα μέ την οργάνωση τών αρχαί

ων καί ρωμαϊκών αστικών κέντρων1. Στα πλαίσια μιας κοινωνίας, πού αποθέωνε το 

σώμα καί εξυπηρετούσε τίς ανάγκες του, οί θέρμες καί τα λουτρά ήταν χώροι συγκέ

ντρωσης νέων, αθλητών, ασθενών καί άλλων ανθρώπων, μέ σκοπό τον καθαρισμό καί 

την περιποίηση τού σώματος, καθώς καί τη σύναψη κοινωνικών επαφών καί συνανα

στροφών. Ή παράδοση αυτή συνεχίστηκε καί κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο2 μέ 

'Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε καί από m θέση αύτη το διευθυντή τών ανασκαφών της 'Αμερικάνικης 

Σχολής στην Κόρινθο Guy Sanders. 'Ακόμη ευχαριστίες οφείλουμε στη νομισματολόγο Βάσω Πέννα, στη 

φίλη αρχαιολόγο Ναταλία Πούλου-Παπαδημητρίου καθώς καί στην αρχαιολόγο 'Αναστασία Γιαγκάκη. 

1. Πα τίς αντιλήψεις περί λουτρών στα πρώιμα βυζαντινά χρόνια, βλ. Α. BERGER, Das Bad in der by

zantinischen Zeit [Miscellanea Byzantina Monacensia 27], Μόναχο 1972, 21-55. Για τα λουτρά στην ϋστερη 

αρχαιότητα, βλ. κυρίως F. YEGÜL, Baths and Bathing in the Late Antique and Early Byzantine World, στο 

Baths and Bathing in Classical Antiquity, Νέα Υόρκη 1992- A. FARRINGTON, The Introduction and Spread 

of Roman Bathing in Greece, στο J. De LAINE - D. E. JOHNSTON (έπιμ), Rowan Baths and Bathing, Pro

ceedings of the First International Conference on Roman Baths, Part 1: Bathing and Society (= JRA 37, 

1999), 57-65. Για τή βαλανευτική γενικά, βλ. R. GINOUVÈS, Balaneutikè. Recherches sur le bain dans 

l'antiquité grecque [Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 200], Παρίσι 1962. 

2. C. MANGO, Daily Life in Byzantium, XVI Internationaler Byzantinistenkongress, Akten 1/1, JOB 31/1, 

1981, 337-341. Σχετικά μέ τήν αντίληψη γύρω από τα λουτρά στην ϋστερη αρχαιότητα, βλ. Α. BERGER, Τα 

λουτρά στην ύστερη αρχαιότητα, στο Τα λουτρά στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο, έφ. Καθημερινή, Επτά 

Ημέρες (Κυριακή 13 Μαΐου 2001), 18. 
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ορισμένες διαφοροποιήσεις, πού σχετίζονται κυρίως μέ τήν αλλαγή τών αντιλήψεων 

σέ ο,τι άφορα τό σώμα, καθώς καί τήν υποκατάσταση τών πολιτικών θεσμών τών 

πόλεων άπό τήν Εκκλησία. Ή ύπαρξη τού λουτρού στην πρωτοβυζαντινή πόλη συμ

βόλιζε τον πολιτισμό καί τη συνέχιση της αστικής ζωής, πού συνεχώς περιοριζόταν3. 

Ή απαγόρευση της τέλεσης τών 'Ολυμπιακών αγώνων, περί τα τέλη τού 4ου αί. 

πιστεύουμε οτι ήταν αποτέλεσμα της αλλαγής τών αντιλήψεων πού είχαν ήδη συντε

λεσθεί γύρω άπό τό σώμα4 ενώ είχε επιπτώσεις στον περιορισμό τής χρήσης τών 

λουτρών, καθώς καί στή σταδιακή αύξηση τής χρήσης τών ατομικών λουτήρων5. Τότε 

άρχισε ή βαθμιαία εγκατάλειψη ή ή αλλαγή στή χρήση τών χώρων τών λουτρών, όπως 

προκύπτει κυρίως άπό τή μελέτη τών ανασκαφικών δεδομένων τού ΐερού τής 'Ολυ

μπίας, οπού λειτουργούσαν πολλές θέρμες, λουτρά καί βαλανεϊα για τίς ανάγκες τών 

αθλητών, πού έπαιρναν μέρος στους αγώνες6. 

Άπό τή γεωγραφική κατανομή τών πρωτοβυζαντινών λουτρών τής Πελοποννήσου 

διαπιστώνεται ότι ό αριθμός τους μειώνεται σέ σύγκριση μέ τό παρελθόν, άλλα 

ωστόσο εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τα τέλη τού 6ου fi καί τίς αρχές τού 7 ου 

αι., σέ όλες τίς μεγάλες πόλεις (Κόρινθος, "Αργός, Πάτρα, Σπάρτη, Αίγιο, Μεσσήνη, 

Τεγέα κ.λπ.), σέ άλλες αγροτικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις ('Ολυμπία, Έπιτάλιο), σέ 

αγροικίες καί επαύλεις ("Ακρα Σοφία Ίσθμίων, "Αγιο Βασίλειο Κορινθίας, Κοκκινόρ-

ραχη Σπάρτης), καθώς καί σέ παλαιοχριστιανικές βασιλικές (βασιλική 'Αγίας Κυριακής 

Φιλιατρών) κ.λπ. ΓΩς εκδήλωση τής συνέχισης τής αστικής ζωής τα λουτρά κτίζονταν 

στο κέντρο συνήθως τών πόλεων καί σέ σημεία οπού ή πρόσβαση ήταν σχετικά εύκο

λη καί απρόσκοπτη. Τα περισσότερα από τα λουτρά τών πρωτοβυζαντινών πόλεων 

3. YEGÜL, Baths and Bathing, 22. 

4. Στα τέλη τοϋ 4ου αϊ. απαγορεύθηκε ή τέλεση τών 'Ολυμπιακών αγώνων, ενώ γνωρίζουμε άπό το 

περιεχόμενο επιγραφής οτι ή τελευταία γνωστή 'Ολυμπιάδα πραγματοποιήθηκε τό έτος 385, βλ. σχετικά J. 

EBERT, Zur neuen Bronzeplatte mit Siegerinschriften aus Olympia (Inv. 1148), Nikephoros 10, 1997, 217-

233. 

5. Για τή χρήση ατομικών λουτήρων άπό τον 4ο αί. καί μετά, βλ. R GINOUVÈS, Sur un aspect de 

l'évolution des bains en Grèce vers le IVe siècle de notre ère, BCH 79, 1955, 145-152. 

6. Ό χώρος τών Δυτικών Θερμών της 'Ολυμπίας, κοντά στον ποταμό Κλαδέο, χρησιμοποιήθηκε στα 

πρωτοβυζαντινά χρόνια ώς αποθήκη κατοικίας καί αργότερα ώς τόπος ταφής, βλ. Α. MALLWITZ, Olympia, und 

seine Bauten, Μόναχο 1972, 274-276. Ό λουτρικός χώρος στα νοτιοδυτικά του Ίεροϋ, κοντά στο Λεωνι-

δαϊο, πιθανόν χώρος υγιεινής, μετασκευάστηκε τον 5ο αί. σέ εργαστήριο παράγωγης οϊνου χωρίς καμία 

μεταβολή της προηγούμενης διαρρύθμισης, βλ. Th. VÖLLING, Παραγωγή κρασιού στο ιερό του Ολυμπίου 

Διός στο πρώιμο Βυζάντιο, στο Γ. Ά. ΠΙΚΟΥΛΑΣ (έπιμ.), ΟΙνον ιστορώ. Άμπελοοινική 'Ιστορία καί 'Αρχαι

ολογία της ΒΔ Πελοποννήσου, 'Επιστημονικό Συμπόσιο, Κτήμα Μερκούρη, Κορακοχώρι 'Ηλείας, 'Αθήνα 

2001, 35-36. 
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είχαν άμεση πρόσβαση σέ σημαντικούς αστικούς δρόμους, όπως συμβαίνει στίς περι

πτώσεις τής Κορίνθου7, τού "Αργούς8, τής Πάτρας, στην οποία θα αναφερθούμε πιο 

κάτω. Κοντά σέ σημαντικές αστικές αρτηρίες θα βρίσκονταν τα λουτρά καί τα βαλα-

νεϊα πού υπήρχαν καί σέ άλλες μεγάλες πελοποννησιακές πόλεις, όπως ή Τεγέα9 καί 

ή Μεσσήνη10. 

Τα πρωτοβυζαντινά λουτρά τής Πάτρας, πού αποκαλύφθηκαν ανασκαφικά είναι 

λίγα. Τα περισσότερα άπό αυτά πρέπει να είχαν δημόσιο χαρακτήρα γιατί εντοπίσθη

καν σέ σημαίνουσες θέσεις τού κέντρου τής πόλης καί είχαν άμεση πρόσβαση στους 

σημαντικότερους δρόμους της11. Στίς δημόσιες λουτρικές εγκαταστάσεις τής Πάτρας 

συμπεριλαμβάνεται τό μεγάλο βαλανεΐο τού 6ου αι., πού ανασκάφηκε στα Ψηλαλώνια 

(οδός Βύρωνος 1 καί Χείλωνος Πατρέως)12 (σχ. 1, αρ. 2), σέ μικρή απόσταση άπό τό 

εξεταζόμενο έδώ λουτρό τής οδού Γούναρη. Σέ βαλανεΐο αποδόθηκαν επίσης τα κατά

λοιπα αψιδωτού ρωμαϊκού οικοδομήματος, πού αποκαλύφθηκε στην όδό Χαραλάμπη 

7. Πα τήν πόλη της Κορίνθου καί τό μεγάλο λουτρό πού λειτουργούσε στην όδό Λεχαίου καί κατά τήν 

πρωτοβυζαντινή περίοδο, βλ. Jane C. BIERS, The Great Bath on the Lechaion Road [Corinth XVII], ASCSA, 

Princeton-New Jersey 1985, 7 κ.έ. Για τα ρωμαϊκά καί ύστερορρωμαϊκά λουτρά της Κορίνθου, βλ. ή ΙΔΙΑ, 

Lavari est vivere. Baths in Roman Corinth, στο Ch. K. WILLIAMS II - Nancy BOOKIDIS (έπιμ.), The Centenary 

1896-1996 [Corinth XX], Princeton-New Jersey 2003, 303-317. 

8. 'Αναστασία ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ρωμαϊκά και ύστερορρωμαϊκά λουτρά στο Άργος, στο Anne 

PARIENTE - G. TOUCHAIS (έπιμ.), Άργος και Αργολίδα Τοπογραφία και Πολεοδομία, Πρακτικά Διεθνούς 

Συνεδρίου Αθήνα-Άργος 28/4-1/5 1990 [Ελληνογαλλικές Έρευνες 3], Άθήνα-Παρίσι 1998, 375-376. 

9. «Χρήμασι τοις 'Αγάθωνος έδείματο τήδε λουτρον / δήμος ό τής Τεγέας, θαύμα καί εσσομένοις»: R. 

AUBERTON - F. BUFFÈRE, Anthologie grecque 13, Παρίσι 1980, 185, άρ. 280. Βλ. επίσης, D. FEISSEL - Anne 

PHII.I.IPIDIS-BRAAT, Inventaires en vue d'un recueil des inscriptions historiques de Byzance, III. Inscriptions 

du Péloponnèse (à l'exception de Mistra), TM 9, 1985, 372, άρ. 138*. Τό περίφημο αυτό λουτρό της πρω-

τοβυζανπνης Τεγέας, όπως καί εκείνο της Μεσσήνης δέν έχει ακόμη εντοπισθεί. 

10. Βούλα Ν. ΜΠΑΡΔΑΝΗ, Παλαιοχριστιανικές επιγραφές Μεσσήνης, στο Π. Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ - Βούλα 

ΚΟΝΤΉ (έπιμ.), Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 29-30 Μαΐου 1998, Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη 

και Ολυμπία. Αστικός και αγροτικός χώρος στη Δυτική Πελοπόννησο, Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολο

γικών Σπουδών, ΕΙΕ/ΙΒΕ, 'Αθήνα 2002, 91-92, άρ. 12, είκ. 10. 

11. Τό λουτρικό συγκρότημα, που λείψανα του εντοπίσθηκαν στην όδό Μεσολογγίου 19, επεκτείνεται 

καί στην ό δ ό Μεσολογγίου 23 καί είναι τό μόνο άπό τα πατρινά λουτρά πού βρίσκεται σέ θέση λίγο πιο 

απομακρυσμένη άπό τον κεντρικότερο ρωμαϊκό δρόμο της πόλης. 

12. 'Ιφιγένεια ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ, ΑΔ 30, 1975, Β1, 109-110' 'Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Η πόλη των Πατρών 

κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, στο Ά . Δ. ΡΙΖΑΚΗΣ (εποπτεία) Ανακοινώσεις κατά το Πρώτο Διεθνές 

Συμπόσιο Αρχαία Αχαΐα και Ηλεία, [Μελετήματα 13], 'Αθήνα 1991, 259-260' ή ΙΔΙΑ, Τοπογραφικά της 

μεσαιωνικής Πάτρας, Άντίφωνον, 'Αφιέρωμα στον καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη, Θεσσαλονίκη 1994, 146 

σημ. 103' Μαρία ΣΤΑΥΡΟΠΟΛΟΥ-ΓΑΤΣΗ, ΑΔ 49, 1994, Β1, 215. Ή χρονολόγηση τού βαλανείου πραγματο

ποιήθηκε μέ βάση τα νομίσματα τού 5ου-6ου αί. 
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75-77 (σχ. 1, άρ. 3) καί βρισκόταν σέ λειτουργία μέχρι καί τον 5ο α'ι.13. 'Επίσης, σέ 

λουτρικό συγκρότημα ανήκουν τα λείψανα κτηρίου πού εντοπίσθηκαν στην όδό 

Μεσολογγίου 19 καί 23 (ο'ικ. Μ. Μακρυγιάννη) (σχ. 1, άρ. 4)14. 'Ακόμη, μεγάλο 

ρωμαϊκό βαλανεΐο αποκαλύφθηκε στα νότια τού σημερινού ναού τού Αγίου 'Ανδρέα, 

κοντά στην παραλία15. Ή θέση τού βαλανείου, τού οποίου ή λειτουργία συνεχίσθη

κε, όπως φαίνεται καί κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο, συνδέεται άμεσα μέ τήν ανα

φερόμενη άπό τον περιηγητή Παυσανία μαντική πηγή καί τό Ιερό τής Δήμητρας (σχ. 

1, άρ. 8). 'Ακόμη, χώρος συγκροτήματος ρωμαϊκών λουτρών (σχ. 1, άρ. 7), εντοπί

σθηκε στην όδό Β. Ρούφου 121-125 (ο'ικ. Δ. Λυκουργώτη), όπου μετά τήν εγκατά

λειψη του κατά τον 7ο α'ι. λειτούργησαν δύο μεγάλοι κεραμικοί κλίβανοι, καθώς καί 

τρίτος μικρότερος, μεταλλουργού16. Τέλος, ερείπια ύστερορρωμαϊκού λουτρού εντοπί

σθηκαν καί στην όδό Παπαδιαμαντοπούλου17 (σχ. 1, άρ. 5), ένώ σέ λουτρό άνηκε 

πιθανότατα καί ό χώρος ύποκαύστων πού αποκαλύφθηκε κατά μήκος τής οδού Πανα-

χαΐδος 'Αθηνάς, κοντά στην είσοδο τού κάστρου18 (σχ. 1, άρ. 6). Ή λειτουργία τών 

λουτρών αυτών εκτείνεται άπό τα τέλη τού 6ου ώς τίς αρχές 7ου α'ι. 

Τό εξεταζόμενο λουτρό είχε πρόσβαση σέ κεντρική οδική αρτηρία, πού ήταν 

παράλληλη προς τή σημερινή όδό Δ. Γούναρη, είχε κατεύθυνση άπό Α προς Δ καί 

ήταν σέ μεγάλη έκταση λιθόστρωτη19. Τμήματα τού δρόμου αυτού έχουν αποκαλυφθεί 

σέ πολλά σημεία τής πόλης. 

13. Ί. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΔ 29, 1973-74, Β2, 358, πίν. 221α. Δεξαμενή, καθώς καί αγωγοί τών ύστε

ρων ρωμαϊκών χρόνων εντοπίσθηκαν καί στην όδό Χαραλάμπη 39-41 (οϊκ. Ά . Γκίκα), βλ. Γεωργία ΑΛΕ

ΞΟΠΟΎΛΟΥ, ΑΔ 49, 1994, Β1, 212. Είναι χαρακτηριστικό οτι πολύ κοντά στο βαλανεΐο αυτό βρίσκονται τα 

σύγχρονα δημόσια λουτρά της πόλης τών Πατρών, τα όποϊα ήταν σέ λειτουργία ώς τό 1960 περίπου. 

14 Γεωργία ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ, ΑΔ 51, 1996, Β1, 213-214 Τό οικόπεδο βρίσκεται κοντά μέ τό αμέσως 

προς Β ευρισκόμενο οικόπεδο στή συμβολή τών οδών 'Ασημάκη Φωτήλα 15 καί Μεσολογγίου, βλ. Ί. 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΔ 34, 1979, Β1, 144-147. Τό λουτρό, του οποίου ερευνήθηκε μικρό μόνο τμήμα, βρί

σκεται ανατολικά τού χαλικόστρωτου δρόμου μέ κατεύθυνση Β-Ν, πού εντοπίσθηκε στή δυτική πλευρά τού 

οικοπέδου της όδοϋ Μεσολογγίου. 

15. Γ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ, ΑΔ 19, 1964, Β2, 183-184 'Ελένη ΣΑΡΑΝΤΗ, Ή Πάτρα δπως τήν εΤδαν οι 

περιηγητές άπό τό 1204 ώς τό 1500, Μνήμων 5, 1975, 24-25· ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Τοπογραφικά, 144-145· ή ΙΔΙΑ, 

Η πόλη των Πατρών, 263. 

16. Ιωάννα ΜΕΝΝΕΓΚΑ, ΑΔ 37, 1982, Β1, 140, σχ. 2, πίν. 87β. 

17. Γεωργία ΑΛΕΞΟΠΟΎΛΟΥ, ΑΔ 46, 1991, Β1, 143. 

18. "Ο.π. 

19. Ί. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Θέματα τοπογραφίας τής πόλης τών Πατρών, στο Ά. Δ. ΡΙΖΑΚΗΣ (εποπτεία), 

Ανακοινώσεις κατά το Πρώτο Δεθνές Συμπόσιο Αρχαία Αχαΐα και Ηλεία [Μελετήματα 13], 'Αθήνα 1991, 

310 καί σημ. 27. Πα τους δρόμους της Πάτρας ετοιμάζεται μελέτη άπό τίς αρχαιολόγους της ΣΤ' 'Εφορεί

ας Προϊστορικών καί Κλασικών 'Αρχαιοτήτων, κυρίες Μαρία Σταυροπούλου καί Γεωργία 'Αλεξοπούλου. 
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Β.- Τό λουτρό τής όδοΰ Δ. Γούναρη 77-79, οίκ. Πέτρου Τερζή 

1. Τό χρονικό τής ανασκαφής 

Σέ σωστική ανασκαφή πού πραγματοποιήθηκε άπό τό Φεβρουάριο μέχρι τό Μάιο 

τού έτους 2001 στην όδό Γούναρη 77-79 (οικόπεδο Ιδιοκτησίας Π. Τερζή), κοντά στην 

πλατεία Ψηλαλωνιών στην Πάτρα (σχ. 1, άρ. 1) αποκαλύφθηκαν λείψανα λουτρικής 

εγκατάστασης20. Τό λουτρό σωζόταν σέ αρκετά μεγάλο υψος μέχρι τίς αρχές τού 19ου 

αϊ. (1843) καί ήταν ορατό άπό τους κατοίκους τής πόλης ώς αρχαίο κατάλοιπο21. Ή 

παλαιά οικία πού κατεδάφισε ό Π. Τερζής για να κτίσει τή σύγχρονη πολυώροφη 

οικοδομή του είχε οικοδομηθεί πάνω στο λουτρό, καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα άπό 

τήν άνωδομή του, ένώ σέ αρκετά καλή κατάσταση διατηρήθηκε τό κατώτερο τμήμα του 

(είκ. Ι) 2 2 . Τό κτήριο πού αποκάλυψε ή ανασκαφή ήταν ενταγμένο στον πολεοδομικό 

ιστό τής ρωμαϊκής καί πρωτοβυζαντινής πόλης μέ πρόσβαση σέ μία άπό τίς κεντρικό

τερες οδικές αρτηρίες της, ή οποία έβαινε παράλληλα προς τή σημερινή όδό Δ. Γού

ναρη καί οδηγούσε άπό τό κέντρο προς τό λιμάνι23. Τό κτήριο είχε κατεύθυνση άπό 

Βορρά προς Νότο μέ απόκλιση 20 μοιρών καί κατελάμβανε σχεδόν τό μεγαλύτερο 

μέρος τού οικοπέδου24. Πρόκειται για τα λείψανα πρωτοβυζαντινού λουτρού. Ή 

20. Τήν ανασκαφή πραγματοποίησε ή αρχαιολόγος 'Αφέντρα Γ. Μουτζάλη για λογαριασμό της ΣΤ' 

'Εφορείας Βυζαντινών 'Αρχαιοτήτων. Τό τμήμα της όδοΰ Δ. Γούναρη, δπου αποκαλύφθηκαν τα ερείπια του 

λουτρού, περικλείεται άπό τίς οδούς 'Αθανασίου Διάκου καί Σισίνη καί βρίσκεται στο Οικοδομικό Τετρά

γωνο 458 της πόλης (σχ. 1). 

21. Κ. ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΥ, 'Ιστορικόν Λεξικόν τών Πατρών, Πάτρα 19953, λήμμα βαλανεΐο, όπου αναφέ

ρεται οτι τό έτος 1843 σωζόταν βαλανεΐο, κοντά στο ρωμαϊκό ώδεϊο της πόλης καί τήν όδό Δ. Γούναρη. 

22. Πολλά είναι τα παραδείγματα σπιτιών, πού οικοδομήθηκαν πάνω σέ λουτρική εγκατάσταση. 'Υπεν

θυμίζουμε ενδεικτικά τήν οικία πού οικοδομήθηκε πάνω στο λουτρό τής όδοΰ 'Ασημάκη Φωτήλα 97 στην 

Πάτρα, βλ. Ί. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΔ 35, 1980, Β1, 174, πίν. 77α, σχ. 2. 'Αντίστοιχο φαινόμενο διαπιστώνε

ται στή Μανολάδα 'Ηλείας, δπου ή νεότερη οικία Σκιαδοπούλου ενσωματώθηκε σέ λουτρική εγκατάσταση 

πρωτοβυζαντινών χρόνων, βλ. "Αννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - 'Αφέντρα ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Πρωτοβυζαντινή θέση στή 

Μανολάδα 'Ηλείας, στο Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία (δπως σημ. 10), 271-296. 

23. Στο κέντρο τής πόλης υπήρχε καί ή αγορά, πού βρισκόταν πολύ κοντά στο ώδεϊο, σύμφωνα μέ τή 

μαρτυρία τού ΠΑΥΣΑΝΊΑ (7, 20.6): εχεται δέ τής αγοράς το ώδείον. Ό πολεοδομικός ιστός τής Πάτρας τών 

ρωμαϊκών χρόνων, παραμένει σχεδόν αμετάβλητος κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο, διατηρώντας σταθερά 

ορισμένα κύρια σημεία αναφοράς του, δπως π. χ. τήν άκρόπολη-κάστρο, τό ρωμαϊκό υδραγωγείο, τίς κύριες 

οδικές αρτηρίες, πού διασχίζουν τήν πόλη καί οδηγούν προς τό λιμάνι, τό ώδεϊο, τα λουτρά δημόσιας χρή

σης —βασικό στοιχείο του καθημερινού βίου— καί τό λιμάνι μέ τίς εγκαταστάσεις του. 

24. Τό οικόπεδο έχει εμβαδόν 624 μ2, καί τό κτήριο πού αποκάλυψε ή ανασκαφική έρευνα καταλαμβά

νει επιφάνεια περίπου 416 μ2. 'Εκτός άπό τό πρωτοβυζαντινό λουτρό στο οικόπεδο Π. Τερζή αποκαλύ

φθηκαν δύο τοίχοι, πού ανήκουν σέ παλαιότερο κτήριο ρωμαϊκών χρόνων. 
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παρουσίαση, ή ένταξη του στο χώρο καί τα ιστορικά δεδομένα τής εποχής κατά τήν 

οποία ιδρύθηκε καί λειτούργησε, αποτελούν τό αντικείμενο τής παρούσας μελέτης. 

2. 'Αρχιτεκτονική (σχ. 2, 4, είκ. 1) 

Τό εξεταζόμενο οικοδόμημα αποτελείται άπό τρεις αίθουσες: τό αποδυτήριο (Α), τό 

tepidarium (Τ), καί τό caldarïum (C), παρατακτικά τοποθετημένες σε έ'ναν άξονα 

μήκους 17 μ. μέ κατεύθυνση άπό Βορρά προς Νότο. Frigidarium25 καί αποχωρητήρια 

δεν εντοπίσθηκαν26. Πρόκειται κατά συνέπεια για μικρό βαλανεΐο27, ή οργάνωση τών 

χώρων τού οποίου χαρακτηρίζεται άπό συμμετρία, γεγονός πού βοηθά στή λειτουργι

κότητα του. Τυπολογικά τό λουτρό τής όδοΰ Δ. Γούναρη 77-79 κατατάσσεται στο 

λεγόμενο εν σειρφ τύπο, οι χώροι τού οποίου αναπτύσσονται πάνω σέ έναν άξονα28. 

Στα λουτρά αυτού τού τύπου οΐ λουόμενοι έπρεπε να διατρέξουν ορισμένους χώρους 

για να φτάσουν στο caldarïum καί κατόπιν να περάσουν άπό τους 'ίδιους πάλι χώρους 

25. 'Υπενθυμίζεται οτι επί τής όδοΰ Δ. Γούναρη 81-83 είχε αποκαλυφθεί κτήριο πρωτοβυζαντινών χρό

νων μέ δύο χώρους καί ψηφιδωτά δάπεδα, πού χρονολογούνται στίς αρχές τού 5ου αι., βλ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟ-

ΛΟΥ, ΑΔ 27, 1972, Β1, 282. Τό παλαιοχριστιανικό αυτό κτήριο καί οι επιστρωμένοι μέ ψηφιδωτά δάπεδα 

χώροι του, δέν φαίνεται να έχουν άμεση οικοδομική συνάφεια μέ τό εξεταζόμενο λουτρό τής όδοΰ Γούνα

ρη 77-79. Μικρά λουτρά πού απαρτίζονται μόνον άπό τους απαραίτητους οίκους, δηλ. τό caldarïum καί τό 

αποδυτήριο απαντούν στίς αρχαιότερες ρωμαϊκές βίλλες καί οικίες καί είναι συνήθως προσκολλημένα στίς 

κουζίνες. Πιθανόν λοιπόν τό λουτρό στην όδό Γούναρη 77-79 να είχε εξαρχής κατασκευασθεί χωρίς 

frigidarium. Βλ. Γ. ΓΟΎΝΑΡΗΣ, Το Βαλανεΐο καί τά βόρεια προσκτίσματα τού 'Οκταγώνου τών Φιλίππων, 

Αθήνα 1990, 19 καί σημ. 63. 

26. Ό άπόπατος του λουτρού δέν εντοπίσθηκε- ήταν, πιθανότατα, κτισμένος σέ κάποια απόσταση άπό 

τό κτήριο, ώστε ή δυσοσμία να μήν ενοχλεί τους λουσμένους. Για τίς κατοικίες καί τά δημόσια κτήρια, τά 

αποχωρητήρια πού ονομάζονται σωτήρια, χρείες ή άφεδρώνες ήταν άπό τους πλέον αναγκαίους χώρους. 

'Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, δπου δέν υπήρχαν δημόσια αποχωρητήρια τίς ανάγκες τού κοινού κάλυπταν 

έν μέρει τά αφοδευτήρια τών δημόσιων λουτρών. Βλ. σχετικά Ά. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ, Περί άποπάτων, βόθρων καί 

υπονόμων, Πρακτικά Α ' Διεθνούς Συμποσίου, Ή Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές καί συνέχειες στην 

ελληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση, ΚΒΕ/ΕΙΕ, 'Αθήνα 1989, 336. 

27. Μέ τον δρο βαλανεΐον χαρακτηρίζονται τά μικρότερα άπό τίς θέρμες κτίσματα, πού περιλαμβάνουν 

μόνον τους απαραίτητους χώρους για τό λουτρό. Για τον δρο βαλανεϊο-λουτρό καί όχι θέρμες, βλ. R. Α. 

STACCIOLI, Tracce di Terme Pompeiane a Roma, Ρώμη 1955, 391-401. 

28. Inge NIELSEN, Thermae et Balnea The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths, 

τόμ. 1-2, Aarhu 19932, τόμ. 2, 50-52. Στον 'ίδιο τύπο ανήκει καί τό λουτρό τού 6ου αι., πού αποκαλύφθη

κε στα προάστια τής Καισαρείας σέ απόσταση 300 μ. άπό τό υδραγωγείο τής πόλης, βλ. F. L. HORTON Jr., 

A Sixth-Century Bath in Caesarea's Suburbs and the Transformation of Bathing Culture in Late Antiquity, 

στο A. RABAN - K. HOLUM (έπιμ.), Caesarea Maritima A Retrospective after two Millennia, Leiden-New 

York-Köln 1996, 177-189 καί κυρίως 181. 
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προκειμένου να κατευθυνθούν προς τό αποδυτήριο. Στο λουτρό τής όδοΰ Γούναρη 

έμπαινε κανείς άπό τό θυρωρείο ή κατευθείαν από μία αυλή, πού είχε πρόσβαση στο 

δρόμο. Τό τμήμα αυτό δέν εντοπίσθηκε ανασκαφικά29, διότι ενδεχομένως βρισκόταν 

στο νοτιότατο όριο τού οικοπέδου καί προεκτεινόταν κάτω άπό τό πεζοδρόμιο καί τό 

οδόστρωμα τής σύγχρονης όδοΰ Δ. Γούναρη για να συναντήσει στην απέναντι πλευρά 

τήν αρχαία όδό πού αποκαλύφθηκε μέσα στην ιδιοκτησία Γ. Σοφή. 

2.1. Τό αποδυτήριο 

Ή πρόσβαση στο αποδυτήριο30 (σχ. 2, είκ. 2) τού λουτρού εξασφαλιζόταν άπό ένα 

άνοιγμα πλάτους 1 μ. Βρέθηκε κατά χώραν λίθινο κατώφλι πού διασώζει γόμφο στή

ριξης μιας μονόφυλλης θύρας (σχ. 2, ε'ικ. 3). Τό αποδυτήριο, είναι ό μεγαλύτερος σέ 

διαστάσεις χώρος τού λουτρού. Τό πάχος τών τοίχων κυμαίνεται άπό 0,65 - 0,70 μ. 

καί είναι κτισμένοι μέ επιμελημένη άργολιθοδομή. Ήμίεργοι λίθοι διαφόρων μεγεθών 

μέ ελάχιστα μαρμάρινα spolia καί σποραδικά τοποθετημένα θραύσματα κεράμων καί 

πλίνθων στους αρμούς συνδέονται μέ ισχυρό κονίαμα άπό ασβέστη καί άμμο. Τον 

ανατολικό τοίχο τού αποδυτηρίου, σωζόμενο σέ ΰψος 0,45 - 0,65 μ. πάνω άπό τό πλα

κόστρωτο δάπεδο του, καλύπτουν τεμάχια λεπτών μαρμάρινων πλακών πάχους 0,02 μ. 

στηριζόμενες σέ πλατυκέφαλα καρφιά (ε'ικ. 4). Στή ΝΑ γωνία τού αποδυτηρίου μεταξύ 

τού τέλους τής όρθομαρμάρωσης καί τοΰ πλακόστρωτου δαπέδου τού χώρου βρέθηκε 

αυλάκι, πού εξασφάλιζε τήν απορροή τών υδάτων άπό τό χώρο. Στην εσωτερική ΒΑ 

γωνία τού αποδυτηρίου διαπιστώθηκε ή ύπαρξη κτιστού εδράνου πλάτους περίπου 0,37 

μ. καί σωζόμενου μήκους 0,98 μ., πού προφανώς χρησίμευε για να κάθονται αναπαυ

τικά οΐ λουόμενοι (είκ. 4). Τό έδρανο έχει κατασκευασθεί άπό οικοδομικό υλικό 

παλαιότερου ρωμαϊκού κτηρίου σέ δεύτερη χρήση, όπως ένα κομμάτι μαρμάρου, μέ 

εγχάρακτη λατινική επιγραφή (ε'ικ. 5). Τό δάπεδο τού αποδυτηρίου εντοπίσθηκε 0,72 

μ. πιο χαμηλά άπό τό σημερινό οδόστρωμα τής όδοΰ Δ. Γούναρη. Ήταν στρωμένο 

κατά τό μεγαλύτερο μέρος του μέ τετράγωνες όπτοπλίνθους πλευράς 0,60 μ. καί 

πάχους 0,05 μ. τών οποίων ολόκληρη ή επιφάνεια καλυπτόταν μέ διπλές δακτυλιές 

πρόσφυσης πού σχημάτιζαν Χ, καθώς καί μέ μαρμάρινες λευκού χρώματος άνισομε-

γέθεις καί αδρά δουλεμένες πλάκες (σχ. 2, ε'ικ. 2), προερχόμενες άπό κάποιο γειτο

νικό κτήριο παλαιότερης εποχής. Οι πλάκες είχαν τοποθετηθεί κολυμπητές πάνω σέ 

29. Προφανώς καταστράφηκε άπό τή σύγχρονη όδό Δ. Γούναρη καί τό πεζοδρόμιο της. 

30. Inge NIELSEN, Thermae et Balnea, τόμ. 1, Aarhu 19932, 153. Ό χώρος τού αποδυτηρίου βρίσκεται 

συνήθως στή συνέχεια του frigidarium η τού tepidarium. Στο χώρο τού αποδυτηρίου εισέρχεται κανείς κα

τευθείαν άπό έξω, αλλά συνήθως υπάρχει κάποιος ανοικτός χώρος αναμονής, κάποιο atrium μέ παγκάκια. 



322 ANNA Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΦΕΝΤΡΑ Γ. ΜΟΥΤΖΑΛΗ 

ισχυρό κεραμεικό κονίαμα. Τό δάπεδο τού αποδυτηρίου αποτελούσαν δύο στρώσεις 

όπτοπλίνθων, ή μία στρωμένη πάνω στην άλλη. Τόσο κάτω άπό τήν πρώτη, όσο καί 

κάτω άπό τή δεύτερη πλακόστρωση βρέθηκαν μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις νομι

σμάτων, πού χρονολογούνται από τό δεύτερο μισό τού 4ου αϊ. μέχρι τίς αρχές τού 

6ου αι., δίνοντας ένα χρονολογικό όριο για τήν οικοδόμηση τοΰ λουτρού. Ή διπλή 

πλακόστρωση δαπέδου εξηγείται ενδεχομένως είτε ώς επισκευή, εϊτε ώς πρόθεση τών 

κατασκευαστών να επιτύχουν κλίση επιπέδου, προκειμένου να διευκολυνθεί ή απορ

ροή τών υδάτων. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί οτι οί αλλαγές στίς συνήθειες λούσης, 

πού άρχισαν τον 4ο α'ι. είχαν ώς αποτέλεσμα τή μετατροπή τής τυπολογίας τών λου-

τρικών εγκαταστάσεων καί τήν ανάδειξη τού αποδυτηρίου σέ κεντρικό χώρο τού 

οικοδομήματος31. Στο στρώμα καταστροφής τού αποδυτηρίου βρέθηκαν πολλές ακέ

ραιες κεραμίδες στέγης καθώς καί σιδερένια καρφιά, γεγονός πού σέ συσχετισμό μέ 

τό μικρό πάχος τών τοίχων, προϋποθέτει τήν ύπαρξη ξύλινης κεραμοσκεποΰς στέγης32. 

Ό καλύτερα σωζόμενος τοίχος τού αποδυτηρίου είναι ό νότιος. Σέ απόσταση 1 μ. άπό 

τή νοτιοανατολική γωνία καί σέ υψος 0,46 μ. από τό επίπεδο τοΰ δαπέδου του διαπι

στώθηκε ή ύπαρξη αγωγού ημικυκλικής διατομής, πού διατρυπούσε τον τοίχο καί μετέ

φερε νερό στην ευρισκόμενη στα ανατολικά τής κυκλικής κάτοψης δεξαμενή διαμέ

τρου 1,80 μ., πού τροφοδοτούσε μέ νερό τους δύο ατομικούς λουτήρες ψυχρού 

ύδατος. 'Ανατολικά τού αποδυτηρίου υπάρχει τετράγωνης κάτοψης βοηθητικός χώρος 

πλευράς 1,35 μ. 

2.2. Η suspensura 

Ή suspensura33, τό υπερυψωμένο δηλαδή δάπεδο πού στηρίζεται σέ πεσσίσκους, 

διατηρήθηκε σέ πολύ καλή κατάσταση στους χώρους πού φέρουν ύπόκαυση34, στο 

βόρειο τμήμα τού λουτρού (σχ. 2, 8, εϊκ. 6). Σώθηκαν δηλαδή τά διπλά δάπεδα τών 

θερμών χώρων τού λουτρού οί suspensurae caldariorum35, μέ ενδιάμεσο κενό ύψους 

0,85 μ. προκειμένου να διαδίδεται ή θερμότητα πού παραγόταν άπό τό praefurnium. 

Τόσο τό κάτω δάπεδο, ή φέρουσα δηλαδή κατασκευή, όσο καί τό υποστηριζόμενο, 

31. ΓΟΎΝΑΡΗΣ, Βαλανεΐο, 31 σημ. 109. 

3.2 Πρακτική συνήθης για τή στέγαση τών αποδυτηρίων, δπου δέν υπάρχει ή ανάγκη θερμομόνωσης ή 

ό κίνδυνος πυρκαγιάς άπό τίς εστίες. 

33. Πα τή suspensura, βλ. NIELSEN, Thermae et Balnea, τόμ. 1, 4, 14, 161. Πβ. σχ. 8 παρόντος άρθρου. 

34. Ώ ς ύπόκαυση νοείται ολόκληρο τό σύστημα αγωγών καί διανομής θερμού αέρα στα δάπεδα του 

λουτρού, καθώς καί ό χώρος τού καυστήρα, δπου παράγεται ή θερμότητα. 

35. ΒΙΤΡΟΎΒΙΟΣ, Περί 'Αρχιτεκτονικής, έκδ., F. GRANGER, Vitruvii, De Architectura, Λονδίνο 1970, τόμ. 

1, V, 303. 
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πάνω στο όποιο περπατούσαν οί λουόμενοι, είναι επιστρωμένα μέ τετράγωνες όπτο-

πλίνθους πλευράς 0,28 μ., 0,30 μ., 0,32 μ. καί πάχους 0,032 μ., 0,035 μ., 0,038 μ. Πεσ-

σίσκοι τετράγωνης διατομής πλευράς 0,30 μ. καί ύψους 0,72 μ. άνακρατοΰσαν τό 

υπερυψωμένο δάπεδο τού tepidarium καί τού caldarïum τού λουτρού. Τό δάπεδο αυτό 

συνολικού πάχους 0,13 μ. αποτελείται άπό τρεις επάλληλες στρώσεις πλίνθων36 εναλ

λασσόμενες μέ δύο στρώματα υδραυλικού κονιάματος37. 

2.3. Τό tepidarium (cella tepidaria) 

Ώ ς tepidarium38 (μέσος ή χλιωνόμενος οίκος ή χλιαροψύχιον) θα πρέπει να θεω

ρηθεί ό ευρισκόμενος βόρεια τού αποδυτηρίου χώρος. Τό tepidarium τού εξεταζομέ

νου λουτρού παρουσιάζει σέ κάτοψη τετράγωνο σχήμα καί φέρει ύπόκαυστα. Οί εσω

τερικές του διαστάσεις είναι 2,70 χ 2,70 μ. καί τό πάχος τών τοίχων του 0,70 μ. ΕΊ'κοσι 

πεσσίσκοι, αποτελούμενοι άπό επάλληλες στρώσεις τετράγωνων όπτοπλίνθων 

πλευράς 0,30 μ., διευθετημένοι άνά πέντε σέ τέσσερις σειρές πάνω στην area39 στή

ριζαν τό υπερυψωμένο δάπεδο πάνω στο όποιο κυκλοφορούσαν οί λουόμενοι. Τό 

tepidarium φαίνεται οτι στεγαζόταν μέ ημισφαιρικό θόλο, όπως γίνεται δηλαδή σέ 

όλους τους θερμαινόμενους χώρους τών λουτρών. Στενή δίοδος πλάτους 0,65 μ. άπο-

φρασσόμενη πιθανότατα μέ βήλα40, οδηγούσε άπό τήν τετράγωνη θερμαινόμενη μέ τό 

σύστημα τών ύποκαύστων αίθουσα τού tepidarium στο χώρο, όπου βρέθηκαν δύο κτι

στοί ατομικοί λουτήρες. Πρόκειται για έναν ορθογωνίου σχήματος λουτήρα, διαστά

σεων 2 χ 1,60 μ., όπου ό λουόμενος είχε τή δυνατότητα να λουσθεί καθιστός (σχ. 2, 

είκ. 7, 8), καθώς καί έναν τετράγωνης κάτοψης41 καί πλευράς 0,83 μ. Τό βάθος καί τών 

δύο λουτήρων ήταν 0,65 μ. Μέ ισχυρό υδραυλικό κονίαμα στεγανοποιήθηκαν τά εσω

τερικά τοιχώματα, καθώς καί ό πυθμένας τών λουτήρων, ένώ εγκάρσιο τοιχάριο 

πάχους 0,20 μ. εξασφάλιζε τό διαχωρισμό τους (είκ. 7). 

36. Ή κάθε πλίνθος έχει πάχος 0,03 μ. 

37. Ή κάθε στρώση υδραυλικού κονιάματος έχει πάχος 0,02 μ. 

38. NIELSEN, Thermae et Balnea, τόμ., 1, 155-156. Στα tepidaria εφαρμόζεται συνήθως τό σύστημα θέρ

μανσης μόνο μέ ύπόκαυστα, βλ. ΓΟΎΝΑΡΗΣ, Βαλανεΐο, 17 σημ. 58. 

39. Area είναι τό δάπεδο τού υπόγειου θαλάμου θερμότητας. 

40. Τά λεγόμενα βηλόθυρα τά χρησιμοποιούσαν στίς ενδιάμεσες θύρες τών λουτρών, βλ. ΓΟΎΝΑΡΗΣ, 

Βαλανεΐο, 15 καί σημ. 52. 

41. Στο εσωτερικό τού τετράγωνου λουτήρα, κάτω άπό τον κυκλικής διατομής μολύβδινο σωλήνα (είκ. 

8) παροχής νερού, διακρίνονται στο κονίαμα τής ανατολικής παρειάς τά άλατα πού έπικάθησαν πάνω του 

μετά άπό μακρόχρονη χρήση. 
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2.4. Τό caldarïum (cella caldana, ένδον ή θερμός οίκος) 

Ώ ς caldarïum42 ταυτίζεται ό χώρος πού βρίσκεται βορείως καί στή συνέχεια τού 

tepidarium. Ό χώρος φέρει ύπόκαυστα. Τό δάπεδο τόσο τών ύποκαύστων, όσο καί 

τό υπερυψωμένο σώζονται αποσπασματικά. Άπό τους πεσσίσκους στήριξης, πού απο

τελούνται άπό τετράγωνες όπτοπλίνθους πλευράς 0,30 μ., σώθηκαν in situ μόνο δεκα

τρείς (σχ. 3, είκ. 9)43. Καί οί τέσσερις τοίχοι τού θερμού οίκου έχουν πάχος 0,75 μ., 

πού σημαίνει ότι καί τό caldarïum στεγαζόταν μέ καμάρα. Ή ανατολική καί ή δυτική 

πλευρά τού θερμοΰ οίκου διαμορφώνονται σέ ημικυκλικές αψίδες χορδής 1,80 μ., 

εντός τών οποίων βρίσκονται οί ατομικοί λουτήρες SI καί S2 (πύελοι, solia) πού χρη

σίμευαν για μπάνιο μέ ζεστό νερό (σχ. 3)Ή 'Εξωτερικά τής ανατολικής αψίδας απο

καλύφθηκε κατασκευή πού ταυτίζεται μέ praefurnium Pr (σχ. 4)45. 'Αγωγός παροχής 

ύδατος ημικυκλικής διατομής σώθηκε στην εξωτερική πλευρά τής δυτικής πυέλου S2, 

πού τροφοδοτούσε μέ νερό κτιστή δεξαμενή τήν Alveus (Al), τετράγωνης κάτοψης καί 

πλευράς 1,50 μ., πού βρίσκεται στο νότιο τμήμα τού λουτρού. 

Πλινθόκτιστο τοξωτό άνοιγμα οδηγούσε υπογείως άπό τό χώρο τοΰ caldarïum 

προς τό χώρο τού tepidarium (είκ. 10, 11). Τό άνοιγμα αυτό εξυπηρετούσε τήν κυκλο

φορία τοΰ θερμοΰ αέρα στο χώρο τών ύποκαύστων. 'Επίσης, άπό εκεί έμπαιναν καί οί 

fornacatores για τον έλεγχο τών χώρων τού λουτρού. Μεταγενέστερα τό άνοιγμα αυτό 

αποφράχθηκε (ε'ικ. 11). Στο χώρο βρέθηκε κλειστό σύνολο κεραμεικής άπό τό όποιο 

ξεχωρίζουν μικρό αγγείο μεταφοράς υγρών καί δύο ακέραιοι αμφορείς (σχ. 5, 6, 7), 

πού βρέθηκαν μαζί όρθιοι ακουμπισμένοι στους πεσσίσκους τού ύποκαύστου. Ή χρο

νολόγηση τών αγγείων αυτών, για τά όποια θα κάνουμε λόγο πιο κάτω, καί μάλιστα 

τού νεότερου, αποτελεί ασφαλές όριο ante quem για τον προσδιορισμό τού χρόνου 

απόφραξης τού ανοίγματος. 

Τό λουτρό τής όδοΰ Γούναρη 77-79, όπως δείχνει τό μέγεθος του, τηρεί τή βιτρου-

βιανή αρχή σύμφωνα μέ τήν οποία τό πλάτος του πρέπει να είναι τό 1/3 τού μήκους 

42. NIELSEN, Thermae et Balnea, τόμ. 1, 156-157. 

43. Πεσσίσκοι αποτελούμενοι άπό επάλληλες στρώσεις τετράγωνων όπτοπλίνθων βρέθηκαν τόσο στο 

βαλανεΐο του 'Οκταγώνου τών Φιλίππων (ΓΟΎΝΑΡΗΣ, Βαλανεΐο, 25), στο ρωμαϊκό βαλανεΐο στή Μπρεξίζα 

τού Μαραθώνος (Ξένη ΑΡΑΠΟΠΑΝΝΗ, Τό ρωμαϊκό βαλανεΐο στην Μπρεξίζα τού Μαραθώνος, ΑΕ 132, 1993, 

150-151, είκ. 21-22 καί 153, είκ. 24), δσο καί στο αδημοσίευτο ακόμη βαλανεΐο, πού ανασκάφηκε άπό τήν 

αρχαιολόγο τής Ζ' ΕΠΚΑ 'Ολυμπία Βικάτου στο οικόπεδο Παναγοπούλου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας. Καί 

άπό τή θέση αυτή ευχαριστούμε τήν 'Ολυμπία Βικάτου για τήν πληροφορία. Κατά τήν ανασκαφή τού χώρου 

βρέθηκαν tegulae mammatae (μέ μαστοειδή απόφυση) άπό τήν άνωδομή (είκ. 14). 

44. NIELSEN, Thermae et Balnea, τόμ. 1, 157. 

45. 'Ό.Π., 162. 



ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 325 

του. Στίς αρχές τοΰ Βιτρούβιου ανταποκρίνεται επίσης ή κατασκευή μόνον τών απο

λύτως απαραίτητων για τή λούση χώρων. Τό λουτρό μπορούσε να εξυπηρετήσει ταυ

τόχρονα δέκα περίπου άτομα. Ήταν δηλαδή έ'να συνοικιακό ή εκκλησιαστικό λουτρό. 

3. Κινητά ευρήματα 

Τά κινητά ευρήματα τής ανασκαφής τού λουτρού είναι ποικίλα. Βρέθηκε λατινική 

επιγραφή σέ δεύτερη χρήση, γυάλινα αντικείμενα πρωτοβυζαντινών χρόνων, όπως 

τμήματα μυροδοχείων, κομμάτια ελαφρόπετρας, έ'να μεταλλικό βαρίδι κ.λπ. Βρέθηκαν 

επίσης νομίσματα, πολλά άπό τά όποια είναι πολύ φθαρμένα, ένώ άλλα μπορούν να 

ταυτισθοΰν. Ή ανασκαφή απέδωσε ακόμη πολλές ομάδες κεραμεικής. Τά όστρακα 

(τμήματα από αμφορείς, λαβές, χείλη, λαιμοί αγγείων κ.λπ.) καλύπτουν ένα μεγάλο 

χρονικό φάσμα, πού εκτείνεται άπό τά κλασσικά χρόνια καί φθάνει μέχρι τό 19ο αι., 

καταδεικνύοντας τή διαχρονική χρήση τού χώρου. Τά όστρακα τής πρωτοβυζαντινής 

περιόδου είναι σαφώς τά περισσότερα, καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό φάσμα, έκτει-

νόμενο άπό τον 6ο τουλάχιστον α'ι. ώς τά τέλη τού 7 ου καί παρουσιάζουν κοινά χαρα

κτηριστικά στον πηλό, τό σχήμα καί τή διακόσμηση. Συνολικά εντοπίσθηκαν 30 ομά

δες οστράκων, πού καλύπτουν όλες τίς περιόδους καί κατανέμονται σέ διάφορους 

χώρους τού λουτρού, δπως στο αποδυτήριο, τό caldarïum καί τό tepidarium. 'Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ή κτενωτή κεραμεική, πού μπορεί να χρονολογηθεί καί στον 7ο α'ι.46, 

εντοπίζεται σέ πολλές άπό τίς ομάδες οστράκων, πού προέρχονται άπό τήν ανασκαφή 

τμημάτων τού λουτροΰ, όπως στην εξωτερική παρειά τής κόγχης τής πυέλου SI (ομάδα 

85), στο εσωτερικό τής πυέλου SI (ομάδα 88, 89), στο χώρο τού αποδυτηρίου (ομάδα 

98, 100), στην εξωτερική παρειά τής alvaeus (ομάδα 104), γεγονός πού σημαίνει ότι 

οί αντίστοιχοι χώροι, πού βρίσκονται πολύ κοντά ό ένας μέ τον άλλο, χρησιμοποι

ούνται καί κατά τον 7ο α'ι. τουλάχιστον (ε'ικ. 12, α, β, γ, δ). 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τρία ακέραια αγγεία αποθήκευσης καί μεταφοράς υγρών προϊόντων πού 

βρέθηκαν τοποθετημένα μαζί. 'Αναλυτικότερα: 

46. Πρόκειται για όστρακα αγγείων, κυρίως αμφορέων, πού φέρουν στο σώμα κτενωτή διακόσμηση καί 

μπορούν να χρονολογηθούν στον 6ο καί τον 7ο αϊ. Παρόμοιοι αμφορείς, αλλά καί άλλοι τύποι αγγείων μέ 

κτενωτή διακόσμηση κατά μήκος του σώματος, έχουν βρεθεί σέ ολόκληρη τή λεκάνη τής Μεσογείου, τήν 

περιοχή τού Κάτω Δούναβη, τής Μαύρης Θάλασσας κ.ά. βλ. σχετικά Τ. VIDA, Die Awarenzeitliche Keramik 

I. (6.-7. Jh.) [Varia Archaeologica Hungrica 8], Βερολίνο-Βουδαπέστη 1999, 88-105' Èva GARAM, Funde 

byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts [Monumenta 

Avarorum Archaeologica 5], Βουδαπέστη 2001, 165-168, πίν. 124, 1. 
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3.1. 'Αμφορέας όξυπύθμενος (ΑΙ, σχ. 5) 

'Ακέραιος μεσαίου μεγέθους αμφορέας μεταφοράς υγρών. "Εχει ΰψος 0,428 μ., 

μέγιστη διάμετρο κοιλιάς 0,188 μ. καί ελάχιστη διάμετρο κοιλιάς 0,124 μ. Ή διάμε

τρος τού χείλους μέ τό τοίχωμα είναι 0,054 μ. Τά τοιχώματα είναι παχειά. 

Ό αμφορέας είναι μακρόστενος, ωοειδής καί όξυπύθμενος, μέ ραβδώσεις άπό τον 

τροχό σέ ολόκληρο τό σώμα του. Οί δύο λαβές του παρουσιάζουν σχήμα άποστρογ-

γυλευμένης γωνίας. Ό πηλός είναι άνοικτόχρωμος, καθαρός, άργιλώδης, λεπτόκοκ-

κος καί λεπτοκοσκινισμένος. Δέν παρουσιάζει ομοιότητα μέ πηλούς αγγείων πού 

έχουν κατασκευασθεί στην πλησιόχωρη περιοχή. Τό χείλος βρέθηκε σπασμένο, ένώ 

στο σώμα παρουσιάζει φθορές, πού έγιναν πιθανόν κατά τή στήριξη του στην ξύλινη 

βάση μεταφοράς. 

'Ανάλογοι αμφορείς τού τύπου TRC4 (ομάδα ύστερορρωμαϊκών Κρητικών αμφο

ρέων) βρέθηκαν στίς ανασκαφές τής Γόρτυνας σέ στρώματα πού μπορούν να χρονο

λογηθούν μέσα στον 6ο καί τον 7ο αί.47. 'Αντίστοιχοι αμφορείς βρέθηκαν στην 

Κόρινθο καί χρονολογούνται, σύμφωνα μέ προφορική ενημέρωση τοΰ G. Sanders, σέ 

χρονικό φάσμα άπό τον 7ο μέχρι τίς αρχές τού 9ου α'ι. 'Ακόμη ομοιότητα παρουσιά

ζει ό πατρινός αμφορέας μέ αμφορέα πού βρέθηκε στην Κόρινθο καί μπορεί να χρο

νολογηθεί στον 6ο αϊ.48. Τέλος, ομοιότητες παρουσιάζει ό εξεταζόμενος αμφορέας μέ 

αμφορείς τού τύπου 22, πού έχουν βρεθεί στή Μαύρη Θάλασσα καί χρονολογήθηκαν 

άπό τον Α. Sazanov κατά τήν περίοδο πού εκτείνεται άπό τό δεύτερο τέταρτο τού 6ου 

μέχρι καί τό τρίτο τέταρτο τού 7ου α'ι.49. 

3.2. Αμφορέας (Α2, σχ. 6) 

'Ακέραιος μεσαίου μεγέθους αμφορέας ύψους 0,374 μ. Ή μεγίστη διάμετρος κοι

λιάς 0,204 μ. Ή διάμετρος βάσης 0,11 μ. Στή βάση υπάρχει ένσφράγιστος κύκλος δια-

47. Για τον τύπο αυτό τού κρητικού αμφορέα, τίς παραλλαγές του καί τή χρονολόγηση του, βλ.. Elisa 

Chiara PORTALE - Ilaria ROMEO, Contenitori da trasporto. Produzioni cretesi, στο Antonino Di VITA (έπιμ.), 

Lo Scavo del Pretorio (1989-1995) [Gortina V.3], τόμ. V.3* τεύχ. I, / Materiali, Πάδοβα, 2001, 302-303, 

306-307 καί τόμ. V.3**, / Materiali-Tavole, Πάδοβα, 2000, πίν. XLVe: anfore cretesi tipo TRC4. 

48. Ch. Κ. WILLIAMS II - Joan E. FISHER, Corinth, 1975: Forum Southwest, Hesperia 45, 1976, 135, πίν. 

23, 79. Σύμφωνα μέ τον G. Sanders ό αμφορέας αυτός μπορεί να χρονολογηθεί καί στον 7ο αι., ένώ αμφο

ρείς της ϊδιας οικογένειας πού έχουν βρεθεί στην Κόρινθο χρονολογούνται στον 7ο αί. ή καί αργότερα. 

49. Α. SAZANOV, Les amphores de l'antiquité tardive et du Moyen Age: continuité ou rupture? Le cas 

de la Mer Noire, La Céramique médiévale en Méditerranée, Actes du Vie congrès de l'Association 

Internationale pour l'étude des Céramiques Médiévales en Méditerranée, Aix-en-Provence 13-18 novembre 

1995, Aix-en-Provence 1997, 92, είκ 2, 22. 
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μέτρου 0,033 μ. μέ 'ίχνη άπό τροχό ή εργαλείο. Ή διάμετρος τού χείλους μαζί μέ τό 

τοίχωμα είναι 0,063 μ., ένώ τό πάχος τού χείλους είναι 0,08 μ. 

Κατασκευασμένος σέ τρία μέρη έχει ελαφρώς άτρακτοειδές σχήμα καί πεπλατυ-

σμένη βάση. Ό λαιμός είναι κωνικός καί τό χείλος χονδρό μέ σκοτία. Ό πηλός είναι 

άργιλώδης, άνοικτόχρωμος, καθαρός, χωρίς προσμίξεις, λεπτόκοκκος καί λεπτοκοσκι-

νισμένος. 

Ό αμφορέας Α2 είναι τροχήλατος καί παρουσιάζει ομοιότητες μέ αμφορείς πού 

βρέθηκαν στίς ανασκαφές τού 'Αγίου Πολύευκτου στην Κωνσταντινούπολη, σέ στρώ

ματα πού χρονολογούνται άπό τά τέλη τού 8ου μέχρι καί τίς αρχές τοΰ 9ου αϊ50. 'Επί

σης, ομοιότητα ώς προς τό σώμα παρουσιάζει ό αμφορέας πού βρέθηκε στην Πάτρα 

μέ αντίστοιχο πού εντοπίσθηκε σέ ανασκαφές τής Αίγινας σέ στρώμα πού μπορεί να 

χρονολογηθεί μέσα στον 8ο αί.51. Μεγάλη ομοιότητα ώς προς τή διαμόρφωση τού 

σώματος παρουσιάζει επίσης ό πατρινός αμφορέας μέ αντίστοιχο πού βρέθηκε στην 

Κόρινθο, κατασκευάστηκε σέ τοπικό εργαστήριο καί χρονολογείται περί τά τέλη τού 

8ου-άρχές τοΰ 9ου αι.52. Οί αμφορείς αυτοί μοιάζουν μέ τους αμφορείς πού έχουν 

βρεθεί στή Σπάρτη53. 

3.3. Μικρό αγγείο μεταφοράς υγρών (A3, σχ. 7) 

Τροχήλατο κοντόχοντρο αγγείο, πού σώζεται σέ άριστη κατάσταση. "Εχει υψος 

0,33 μ. καί μέγιστη διάμετρο κοιλιάς 0,195 μ.. Ή διάμετρος τού χείλους είναι 0,04 μ., 

50. Σχεδόν όμοιος αμφορέας μέ αυτόν τής Πάτρας εντοπίζεται στην ανασκαφή τού 'Αγίου Πολύευ

κτου, πού χρονολογείται επίσης στίς αρχές τού 9ου αί.· βλ. J. W. HAYES, Excavations at Saraçhane in 

Istanbul, τόμ. 2., The Pottery, Princeton N. J., 1992, 113, αποθέτης 36, είκ. 58, άρ. 17, τύπος 44 και σ. 73, 

δπου γίνεται λόγος για τον συγκεκριμένο τύπο αμφορέα τής ανασκαφής. 

51. F. FELTEN, Die christliche Siedlung, στο Η. WALTER (έπιμ.), Alt-Ägina I, 2, Bayerische Akademie der 

Wissenschaften. Ägina-Kommission, Mainz/Rhein 1975, 68, 70, άρ. 108, πίν. 22, άρ. 108. Πρόκειται για 

αμφορέα πού αποτελεί νεότερη επιβίωση τής οικογένειας τού ύστερορρωμαϊκού 2, βλ. σχετικά Ναταλία 

ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Βυζαντινή κεραμική άπό τον ελληνικό νησιωτικό χώρο καί άπό τήν Πελοπόννη

σο (7ος-9ος αι.): μια πρώτη προσέγγιση στο Οι σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου (7ος-9ος αι.) [Ε.Ι.Ε/Ι.Β.Ε. 

Διεθνή Συμπόσια 9], 'Αθήνα 2001, 245. Τά αμέσως επόμενα χρονικώς παράλληλα τών αμφορέων άρ. 105-

109 άπό τήν ΑΊ'γινα έχουν βρεθεί στην 'Αγορά τών 'Αθηνών καί χρονολογούνται στον 9ο-10ο αϊ. 

52. G. D. R. SANDERS, An Overview of the New Chronology for 9th to 13th Century Pottery at Corinth, 

στο Ch. BAKIRTZIS (έπιμ.), Actes du Vile Congrès International sur la Céramique médiévale en Méditerranée, 

Thessaloniki, 11-16 Octobre 1999, 'Αθήνα 2003, 39-40, είκ. 10, 3. 'Αμφορέας πού ανήκει στην ίδια οικογέ

νεια καί βρέθηκε στα κατώτερα στρώματα τής ανασκαφής τής φραγκικής Κορίνθου χρονολογείται πιθανό

τατα στα τέλη του 8ου αί. (προφορική ενημέρωση τού G. Sanders). 

53. G. D. R. SANDERS, Pottery from Medieval Levels in the Orchestra and Lower Cavea, στο G. Β. 

WAYWELL - J. J. WILKES (έπιμ), Excavations at the Ancient Theatre of Sparta 1992.-4: Preliminary Report, 

ABSA 90, 1995, 453. 
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ένώ τό πάχος είναι 0,005 μ. 'Αποτελείται άπό τρία μέρη έχει σώμα σφαιρικό καί κατα

λήγει σέ κομβίο. Σέ ολόκληρη τήν επιφάνεια τοΰ σώματος παρατηρούνται διακοσμη

τικές ραβδώσεις άπό τον τροχό. Οί δύο λαβές του έχουν σχήμα άποστρογγυλευμένης 

ορθής γωνίας καί ό λαιμός του, πού είναι κάθετος στο σώμα, μοιάζει μέ ανεστραμμέ

νο ψηλό χωνί. Ό πηλός έχει πολλές προσμίξεις. Χείλος χωρίς σκοτία. 

Ό τύπος τού αγγείου αυτού δέν παρουσιάζει πλήρη αντιστοιχία μέ κανένα άλλο, 

όπως προκύπτει άπό τήν έρευνα πού πραγματοποιήθηκε. Ωστόσο, εντοπίζονται επί 

μέρους αντιστοιχίες μέ άλλα άγγεϊα σέ ο,τι άφορα τή διαμόρφωση τού λαιμού, τού 

χείλους καί τών λαβών. Ή διαμόρφωση τού ανώτερου τμήματος τοΰ αγγείου έχει 

ομοιότητα μέ θραύσμα ανώτερου τμήματος αγγείου άπό τήν Καρχηδόνα, πού χρονο

λογείται στην περίοδο μεταξύ τού 500 καί τού 54054. Τέλος, πέντε θραύσματα άπό 

ανάλογο αγγείο, μέ εξαίρεση τον ανάγλυφο δακτύλιο στο σημείο έκφυσης τών λαβών 

άπό τον ώμο, βρέθηκαν στίς ανασκαφές τής Γόρτυνας55. 

3.4. Λατινική επιγραφή 

Άπό τά ελάχιστα λίθινα κινητά ευρήματα τής ανασκαφής ενδιαφέρον παρουσιάζει 

τμήμα επιγραφής χαραγμένης σέ μάρμαρο πού βρέθηκε σέ δεύτερη χρήση. Πρόκειται 

για επιτύμβια μεγαλογράμματη αναθηματική επιγραφή γραμμένη στή λατινική γλώσσα 

(ε'ικ. 5). Είναι χαραγμένη σέ άπότμημα μαρμάρου διαστάσεων 0,42 χ 0,6 μ. καί πάχους 

0,11 μ. Χρονολογείται στο 2ο μ. Χ. α'ι. Τό κείμενο της αναπτύσσεται σέ τρεις στίχους 

καί έχει ώς έξης: 

L(ucio) Albio L(uciï) f(ilio) Quir(ina) 

Scapulae 

vix(it) an(nos) XII. 

Ό Lucio Alvius Scapula ήταν απόγονος αποίκων, οί όποιοι ήταν ενταγμένοι στή φυλή 

Quir(ina)56. Οί Alvii δέν είναι γνωστοί στην Πάτρα άπό άλλες επιγραφές. Ό νεκρός 

54 Μ. G. FULFORD - D. P. S. PEACOCK, Excavations at Carthage: The British Mission, τόμ. 1/2. The 

Avenue du president Habib Bourguiba, Salammbô: The Pottery and other Ceramic Objects from the Site, 

University of Sheffield 1984, είκ. 83, άρ. 52. 

55. Marina ALBERTOCCHI - R. PERNA, Ceramica comune, Bottiglie ed unguentari, στο A. DI VITA (έπιμ.), 

Lo scavo del pretorio (1989-1995) [Gortina V.3], τόμ. V.3*, τεύχ. I, / Materiali, Πάδοβα, 2001, 522, δπου 

επισημαίνεται οτι ό τύπος του αγγείου αυτού εμφανίζεται για πρώτη φορά στο πρώτο μισό του 6ου αί. στή 

Γόρτυνα, αλλά καί σέ στρώματα ύστερότερα, πού δέν ήταν σέ χρήση καί θα μπορούσαν να ενταχθούν χρο

νολογικά μεταξύ τού δεύτερου καί τού τρίτου τέταρτου τού 7ου αν βλ. καί τό σκαρίφημα ο.π., τόμ., V3**, 

/ Materiali - Tavole, Πάδοβα 2000, πίν. CLXXXIII, III 2.4/2. 

56. Πα τή φυλή Quir(ina), βλ. Α. D. RlZAKls, Achaïe II. La Cité de Patras: Épigraphie et Histoire [Μελε

τήματα 25], 'Αθήνα 1998, 345, μέ παραπομπές στίς αντίστοιχες πατρινές επιγραφές, δπου ή φυλή αναφέ

ρεται. 
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απεβίωσε σέ ηλικία δώδεκα χρόνων. Ή έκφραση vix(it) an(nos) είναι συνήθης στίς 

ρωμαϊκές επιγραφές τής Πάτρας57. 

3.5. Νομίσματα 

Άπό τά νομίσματα πού εντοπίσθηκαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τή χρονολόγηση 

τού λουτροΰ παρουσιάζει νούμμιο 'Αναστασίου Α' (491-518), πού βρέθηκε σέ βάθος 

0,80 μ. πιο χαμηλά άπό τό σημερινό οδόστρωμα τής όδοΰ Γούναρη. Τό νόμισμα σώζε

ται σέ αρκετά καλή κατάσταση καί βρέθηκε κάτω άπό τό πλακόστρωτο δάπεδο τού 

αποδυτηρίου. Κάτω άπό τό δάπεδο καί μετά άπό τή δοκιμαστική αφαίρεση τμήματος 

τής πλακόστρωσης του βρέθηκαν μικρές χάλκινες υποδιαιρέσεις αρκετά φθαρμένες. 

'Αναλυτικότερα πρόκειται για τά ακόλουθα νομίσματα: 

α) Ν. 4. Νούμμιο τού δεύτερου μισού τού 5ου αϊ. 

β) Ν. 5 Χάλκινο νόμισμα τών άρχων τού 5ου αϊ. Χάλκινο φθαρμένο νόμισμα τών 

άρχων τού 5ου αϊ. (βασιλεία Θεοδοσίου). 

γ) Ν. 6 . Χάλκινο ύστερορρωμαϊκά νόμισμα τού δεύτερου μισού τοΰ 4ου αι. 

δ) Ν. 7. Νούμμιο εποχής 'Αναστασίου Α' (491-518), βρέθηκε στο χώρο τού αποδυ

τηρίου. Τό νόμισμα σώζεται σέ καλή κατάσταση καί φέρει τό μονό γράφημα τού 'Ανα

στασίου Α'58. 

ε) Ν. 8. Τμήμα φθαρμένου χάλκινου νομίσματος. 

ς) Ν. 9. Ύστερορρωμαϊκό νόμισμα τοΰ 4ου α'ι., τού οποίου ή κυκλοφορία μπορεί να 

συνεχίζεται μέχρι τά τέλη τοΰ 5ου ή τίς αρχές τοΰ 6ου αι. 

Τό λουτρό, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρονολογείται μέ βάση νόμισμα τής 

εποχής τού 'Αναστασίου Α' (μεταξύ τών ετών 491 καί 518), πού βρέθηκε κάτω άπό τό 

πλακόστρωτο δάπεδο τοΰ αποδυτηρίου. Στή χρονολόγηση αυτή συνηγορούν επίσης 

τά τυπολογικά στοιχεία, τά υλικά δομής, καθώς καί ή τεχνολογία τού λουτροΰ, χαρα

κτηριστικά πού εντάσσουν σαφώς τό κτήριο στην ομάδα τών πρωτοβυζαντινών 

λουτρών τών άρχων τού 6ου αϊ. Τά τυπολογικά χαρακτηριστικά αυτής τής περιόδου 

είναι: α) ή κυριαρχία αποδυτηρίου μεγάλων διαστάσεων σέ σύγκριση μέ τους άλλους 

χώρους τού λουτροΰ καί β) οί ατομικοί λουτήρες. Ή υπαρξή τους ερμηνεύεται άπό τήν 

επικράτηση τής ατομικής λούσης, πού γενικεύεται άπό τον 4ο α'ι. καί μετά59. Μέ βάση 

57. RiZAKis, Achaïe II, 74-75. Τήν ανάγνωση καί τή μεταγραφή τής επιγραφής οφείλουμε στον καθη

γητή Ά. Ριζάκη, τον όποϊο καί άπό τή θέση αυτή ευχαριστούμε θερμά. 

58. Ph. GRIERSON, Byzantine Coins, Berkeley-Los Angeles 1982, πίν. 4, άρ. 77. 

59. Για τή χρήση ατομικών λουτήρων άπό τον 4ο αί. καί μετά, βλ. GINOUVÈS, Sur un aspect de 

l'évolution des bains, 145-152. Στο φαινόμενο τής κατασκευής τών ατομικών λουτήρων δόθηκαν διαφορε

τικές ερμηνείες. Πα τό θέμα αυτό, βλ. NIELSEN, Thermae et Balnea, τόμ. 1, 24, 116 
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τά νομίσματα, πού βρέθηκαν κάτω άπό τό δάπεδο τού αποδυτηρίου, φαίνεται ότι ή 

οικοδόμηση του προσδιορίζεται πρίν άπό τό 518, έτος κοπής τοΰ νουμμίου τοΰ 'Ανα

στασίου Α'60. Στή χρονολόγηση αυτή συνηγορούν επίσης τά τυπολογικά χαρακτηρι

στικά τού κτηρίου καί τά κεραμεικά ευρήματα. Ό χρόνος λειτουργίας του πρέπει να 

διήρκεσε μέχρι τήν απόφραξη τού υπόγειου ύπόκαυστου χώρου, πού οδηγούσε άπό 

τό tepidarium στο caldarïum (είκ. 11) καί τήν τοποθέτηση στο σημείο αυτό τριών κερα-

μεικών αγγείων. Τά αγγεία 8ου-9ου α'ι. προσδιορίζουν χρονικά τήν απόφραξη τού 

ανοίγματος, γεγονός πού σηματοδοτεί σαφώς τή μετατροπή του σέ αποθηκευτικό 

χώρο. Σύμφωνα μέ όσα προαναφέρθηκαν σχετικά μέ τή χρονολόγηση τών αγγείων, 

αυτά πρέπει να τοποθετήθηκαν στο χώρο τών ύποκαύστων, μετά τή λήξη της λειτουρ

γίας τοΰ λουτροΰ, δηλαδή τουλάχιστον πρίν άπό τά τέλη τοΰ 8ου/άρχές 9ου α'ι., εποχή 

στην οποία χρονολογείται ό νεότερος αμφορέας (Α2). 

Γ.- Ή πόλη τών Πατρών κατά τους σκοτεινούς αιώνες 

μέ βάση τήν ανασκαφική μαρτυρία 

Ή αποκάλυψη τοΰ λουτροΰ στην όδό Γούναρη 77-79, στο κέντρο τής Πάτρας, σέ 

μικρή απόσταση άπό τό κάστρο, τό υδραγωγείο καί τήν αγορά, έχει ιδιαίτερη σημασία 

για τήν αστική τοπογραφία τής πρωτοβυζαντινής πόλης. 

Ή μετατροπή τού λουτροΰ σέ αποθήκη ερμηνεύεται ώς αξιοποίηση ενός διαθέσι

μου κεντρικού χώρου τής πόλης, πράγμα πού συμβαίνει συχνά. Τό γεγονός συμπίπτει 

grosso modo μέ τή χρονική περίοδο πού χαρακτηρίζουμε «σκοτεινούς χρόνους» για 

τήν πόλη τής Πάτρας, πράγμα πού αποκτά εξαιρετική σημασία. Βρισκόμαστε δηλ. σέ 

μία περίοδο οικονομικής καί δημογραφικής κρίσης τόσο για τήν πόλη, όσο καί για 

τους άλλους οικισμούς τής Πελοποννήσου, αστικούς καί αγροτικούς61. Τά άρχαιολο-

60. Ώ ς πιθανός χρόνος οικοδόμησης του λουτροΰ μπορεί ενδεχομένως να θεωρηθεί καί ό μέγιστος 

δυνατός χρόνος κυκλοφορίας τού νομίσματος 'Αναστασίου Α', πού, κατά τον GRIERSON (Coins, 43), κάλυ

πτε ένα σχεδόν αιώνα. 

61. Γιά τή γενικότερη κατάσταση στην Πελοπόννησο κατά τήν περίοδο αυτή, βλ. Anna AVRAMÉA, Le 

Péloponnèse du IVe au Ville siècle. Changements et persistances [Byzantina Sorbonensia 15], Παρίσι 1997· 

"Αννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ - Ή . ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ - Βούλα ΚΟΝΤΉ - Αγγελική ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Συμβολή στην 

ερμηνεία τών αρχαιολογικών τεκμηρίων τής Πελοποννήσου κατά τους «σκοτεινούς αιώνες», στο Οί σκο

τεινοί αιώνες τού Βυζαντίου (δπως σημ. 52), 189-229. Βλ. επίσης Anna LAMBROPOULOU, Le Péloponnèse 

occidental à l'époque protobyzantine (IVe-VIIe siècles). Problèmes de géographie historique d'un espace à 

reconsidérer, στο Κ. BELKE - F. HILD - J. KÖDER - P. SOUSTAL (έπιμ.), Byzanz als Raum. Zu Methoden und 

Inhalten der historischen Geographie des östlichen Mittelmeerraumes [Österreichische Akademie der 
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γικά ευρήματα πού τεκμηριώνουν τή συνέχιση τής ζωής στην πόλη παραμένουν ακόμη 

λίγα άλλα είναι δηλωτικά τής επιβίωσης της κατά τή διάρκεια δύο αιώνων, οπότε, σύμ

φωνα μέ τή μαρτυρία τού Χρονικοΰ τής Μονεμβασίας, ήταν εγκαταλελειμμένη άπό 

τους κατοίκους της62. Τήν επιβίωση τής πόλης κατά τους σκοτεινούς χρόνους τεκμη

ριώνει ή νομισματική κυκλοφορία, ή συνέχιση τής χρήσης εργαστηριακών καί βιοτε

χνικών χώρων, καθώς καί ή αλλαγή χρήσης λουτρικών εγκαταστάσεων. 

Τά νομισματικά ευρήματα άπό τήν πόλη τής Πάτρας, αν καί λίγα, είναι ωστόσο 

δηλωτικά για τή συνέχιση τής νομισματικής κυκλοφορίας63. Αυτό προκύπτει, τόσο άπό 

τή μελέτη τών νομισματικών θησαυρών, όσο καί τών μεμονωμένων νομισμάτων. Σύμ

φωνα καί μέ τήν πρόσφατη αναθεώρηση τής χρονολόγησης τού νομισματικού θησαυ

ρού πού βρέθηκε στην όδό Μυκηνών 8, τοΰ οποίου τό νεότερο νόμισμα χρονολο

γείται στην περίοδο 583/4-602, προσδιορίζεται ό χρόνος απόκρυψης του στα τέλη τοΰ 

6ου ή, τό πιθανότερο στίς αρχές τού 7ου αϊ.64. 'Επίσης, ό θησαυρός νομισμάτων πού 

Wissenschaften, phil.-hist. KL, Denkschriften 283 = Veröffentlichungen der Kommission für die TIB 7], Βιέν

νη 2000, 95-113. 

62. Στην υιοθέτηση τών μαρτυριών τού Χρονικού τής Μονεμβασίας σέ δ,τι άφορα τήν Πελοπόννησο 

καταλήγει καί ή πρόσφατη μελέτη τού Ε. KiSLiNGER, Regionalgeschichte als Quellenproblem. Die Chronik von 

Monembasia und das sizilianische Demenna. Eine historisch-topographische Studie [Österreichische 

Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl., Denkschriften 294 = Veröffentlichungen der Kommission für 

die TIB 8], Βιέννη 2001, 72-101, δπου ό συγγραφέας, προκειμένου να τεκμηριώσει τήν αναμφισβήτητη 

βυζαντινή παρουσία στα Δέμεννα τής Σικελίας, υιοθετεί τίς μαρτυρίες τού Χρονικού σχετικά μέ τήν εγκα

τάλειψη τών πόλεων τής Πελοποννήσου καί τή μετοίκηση του πληθυσμού στή Σικελία, παρά τήν ύπαρξη 

στον πελοποννησιακό χώρο αναμφισβήτητων αρχαιολογικών δεδομένων, πού πιστοποιούν ακριβώς τό 

αντίθετο. Αυτό επιτυγχάνεται άλλοτε μέ τήν αναντίρρητη αποδοχή χρονολογήσεων αρχαιολογικού υλικού 

τού τέλους τού 6ου-άρχών τού 7ου αι., άλλοτε μέ τή συστηματική αμφισβήτηση χρονολογήσεων πού ξεπερ

νούν τά δρια αυτά καί φτάνουν στον 7ο καί 8ο καί αργότερα. Σχετικά μέ τήν εξέταση τών αρχαιολογικών 

δεδομένων άπό τήν πόλη τών Πατρών (KISLINGER, δ.π., 97) περιοριζόμαστε στην επισήμανση δημοσιευμέ

νου αρχαιολογικού υλικού, πού εντάσσεται στους σκοτεινούς χρόνους καί αποτελεί σαφή ένδειξη τής 

συνέχισης τής ζωής σέ αυτήν, παρά τά γενικότερα προβλήματα, βλ. σχετικά ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ κ.ά., 'Ερμη

νεία, 216-218. 

63. 'Υπενθυμίζεται οτι στίς αποθήκες τών 'Εφορειών 'Αρχαιοτήτων τής Πάτρας σώζονται πολλά ακα

θάριστα καί άταύτιστα νομίσματα προερχόμενα άπό σωστικές ανασκαφές τής πόλης. Ή δημοσίευση τους 

θα συμβάλει σημαντικά στην πληροφόρηση για τή γνώση τής ιστορίας τής πόλης. 

64 'Αφέντρα Γ. ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Η πόλη των Πατρών κατά τον 6ο και 7ο αιώνα. Η μυθολογία της εγκατά

λειψης, στο Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία (όπως σημ. 10), 183-184, 187-188. Ό νομισματικός 

θησαυρός πού βρέθηκε στην όδό Μυκηνών 8, αποτελείται άπό ένα σόλιδο 'Ιουστινιανού Α' (542-565), δύο 

σόλιδους Ίουστίνου Β' (567-578) καί ένα σόλιδο Μαυρικίου (583/4-602), κοπών τού νομισματοκοπείου 

τής Κωνσταντινούπολης. Βλ. καί ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ κ.ά., 'Ερμηνεία, 217. Σχετικά μέ τή σημασία τών 

θησαυρών τής Πελοποννήσου, πού αποτελούνται αποκλειστικά άπό χρυσά νομίσματα, βλ. Βάσω ΠΈΝΝΑ, 
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προέρχεται άπο τήν περιοχή "Αγιος Στέφανος Πατρών περιείχε 22 χρυσά νομίσματα 

Μαυρικίου (582-602) καί Φωκά (602-610), δηλαδή 20 σόλιδους καί δύο σεμίσσια65, 

γεγονός πού δηλώνει επίσης τήν απόκρυψη τού θησαυροΰ στίς δύο πρώτες δεκαετίες 

τού 7ου αϊ. καί αργότερα. Τό γεγονός αυτό, σέ συνδυασμό μέ τό χρόνο απόκρυψης 

θησαυρών προερχόμενων άπό τον υπόλοιπο αχαϊκό χώρο66, ενισχύει τήν άποψη ότι 

ή κυκλοφορία τού βυζαντινοΰ νομίσματος στην περιοχή συνεχίζεται, παρά τά προ

βλήματα, τουλάχιστον μέχρι τίς αρχές τού 7ου αϊ.67. 

Ή ανασκαφή στο κάστρο τών Πατρών αποκάλυψε τήν πρώτη οικοδομική φάση τής 

οχύρωσης, πού καλύπτει μία περίμετρο μήκους περίπου 650 μέτρων καί χρονολογείται 

μέ βάση τά κατασκευαστικά κυρίως στοιχεία (χρήση αρχαίου υλικού, εντοιχισμένα 

κεφάλια γυναικείων αγαλμάτων στή θεμελίωση τοΰ βόρειου τείχους κ.λπ.) στο δεύτε

ρο μισό τού 6ου ή στίς αρχές τοΰ 7 ου αϊ. Τή χρονική αυτή προσέγγιση ενισχύει ή 

εύρεση χρυσού νομίσματος Μαυρικίου (583-602), τού νομισματοκοπείου τής Κων

σταντινούπολης68. Ή φροντίδα για τήν οχύρωση τής πόλης σέ αυτή τήν κρίσιμη 

περίοδο, δηλώνει σαφώς τήν άσκηση τής βυζαντινής εξουσίας, τουλάχιστον μέχρι καί 

τά τέλη τού 6ου-άρχές τοΰ 7ου αϊ. 'Επίσης, σέ έπίχωση αγωγού στην πλατεία 'Ομο

νοίας βρέθηκε φθαρμένος φόλλις (τεσσαρακοντανούμμιο), νομισματοκοπείου Κων

σταντινούπολης, εποχής 'Ηρακλείου, κοπής 612/13-614/1569. Ή εύρεση τού νομί

σματος αυτού μέσα στην έπίχωση τού αγωγού πιθανόν συνδυάζεται μέ έργα συντή

ρησης τού αποχετευτικού συστήματος τής πόλης. 

Νομισματική κυκλοφορία στην Ηλεία. Μια πρώτη προσέγγιση, στο Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία, 

(δπως σημ. 10), 236-237. 

65. ΜΟΥΤΖΑΛΗ, Η πόλη των Πατρών (όπως σημ. 64), 184 

66. ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ κ.ά., 'Ερμηνεία, 217. 

67. 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τήν ιστορία τής πόλης τών Πατρών παρουσιάζουν οι δύο νομισματικοί 

θησαυροί, πού έχουν βρεθεί, κάτω άπό άγνωστες συνθήκες, στο ρωμαϊκό ώδεϊο τής πόλης, βλ. "Αννα 

ΑΒΡΑΜΕΑ, Νομισματικοί θησαυροί καί μεμονωμένα νομίσματα άπό τήν Πελοπόννησο (Ç'-Z' αϊ.), Σύμμεικτα 

5, 1983, 61, άρ. 18, 19. Σύμφωνα μέ πρόσφατη δημοσίευση οί νομισματικοί θησαυροί βρέθηκαν σέ δύο 

πήλινα αγγεία, θησαυράρια, καί αποτελούνται συνολικά άπό 11.984 τεμάχια καί 754 θραύσματα, βλ. Μίνα 

ΓΑΛΑΝΗ-ΚΡΙΚΟΥ - Γιόρκα ΝΙΚΟΛΆΟΥ - Μάντω ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ - Βάσω ΠΈΝΝΑ - Ι. ΤΟΥΡΑΤΣΟΓΛΟΥ - Ήώ ΤΣΟΥΡ-

ΤΗ, Σύνταγμα Βυζαντινών Θησαυρών του Νομισματικού Μουσείου (στο έξης: ΣΒΘ), Αθήνα 2002, 60, άρ. 

34. Ή μελέτη τών νομισμάτων αυτών, θεωρούμε οτι θα προσέφερε πολλά νέα στοιχεία στίς γνώσεις μας 

για τήν ιστορία τής πόλης. 

68. Μυρτώ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΡΡΑ, Γα κάστρο τής Πάτρας, Αθήνα 2000, 37, είκ. 35- ή ΙΔΙΑ, Η πρώτη 

οικοδομική φάση του κάστρου της Πάτρας, στο Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία, είκ. 11. 

69. ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ, ΑΔ 30, 1975, Β1, 112. Τό χάλκινο νόμισμα 'Ηρακλείου βρέθηκε στην έπίχωση τού 

μεγαλύτερου άπό τους δύο κτιστούς αγωγούς πού περνούσαν κάτω άπό τό υπόστρωμα τής όδοΰ πού βρέ

θηκε στην όδό 'Ομονοίας. Βλ. καί ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ κ.ά., 'Ερμηνεία, 217 σημ. 125. 
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Ή νομισματική μαρτυρία άπό τήν πόλη τής Πάτρας συμφωνεί μέ τά νομισματικά 

δεδομένα θησαυρών70 πού βρέθηκαν στην περιοχή τής σημερινής 'Αχαΐας καί απο

δόθηκαν κατ' αρχήν στην ανασφάλεια τών κατοίκων λόγω τών σλαβικών επιδρομών. 

Ό χρόνος απόκρυψης τών θησαυρών τής Πάτρας, ιδίως αυτών πού βρέθηκαν στην 

όδό Μυκηνών, στον "Αγιο Στέφανο, καθώς καί αυτών, πού εντοπίσθηκαν στην Κλει-

τορία71, στον Πριόλιθο72 καί στο Πάος73, σέ συνδυασμό μάλιστα μέ τά μεμονωμένα 

νομίσματα τής πόλης τών Πατρών καί τής 'Αχαίας γενικότερα, συγκλίνουν στο 

συμπέρασμα οτι στα τέλη τού 6ου καί στίς αρχές τού 7ου αι., δέν υφίσταται ούτε κατά

ληψη, ούτε εγκατάλειψη τής πόλης τής Πάτρας. 

Έκτος άπό τά νομισματικά ευρήματα αποκαλύπτονται ολοένα καί περισσότερα 

αρχαιολογικά στοιχεία δηλωτικά τής συνέχισης τής ζωής στην πόλη τών Πατρών κατά 

τους μεταβατικούς χρόνους. 'Ορισμένα άπό αυτά είναι σημαντικά διότι δηλώνουν 

συνέχιση οικιακών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μέσα στο κέντρο τής πόλης74. 

70. Ή αξιολόγηση καί ή ερμηνεία τών νομισματικών θησαυρών δέν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. 

'Ανάλογα μέ τή σύνθεση τού νομισματικού θησαυρού, αν δηλαδή περιέχει χρυσά ή χάλκινα νομίσματα καί 

υποδιαιρέσεις είναι καί διαφορετική ή ιστορική ερμηνεία τού νομισματικού ευρήματος. Έτσι, οί θησαυροί 

τής 'Ηλείας, άλλα καί άλλων περιοχών, μέ μεγάλο αριθμό μικρών χάλκινων υποδιαιρέσεων, πιθανόν νά 

αποτελούν προϊόντα απόσυρσης καί στή συνέχεια άποθησαυρισμού πληθωριστικών νομισμάτων, τά όποια 

παύουν νά εκδίδονται στα χρόνια τής βασιλείας τού Μαυρικίου. Σέ αυτή τήν περίπτωση πρόβλημα παραμέ

νει αν ή απόκρυψη τών συγκεκριμένων ευρημάτων σέ ασφαλή μέρη ήταν σύγχρονη μέ τή διαδικασία από

συρσης ή προέκυψε λίγο αργότερα κάτω άπό τήν πίεση εχθρικών επιδρομών. 'Ανάλογα μέ τήν απάντηση 

πού θα δινόταν στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε Ίσως νά έπαναξετασθεί τό θέμα τής πορείας τών σλαβικών 

επιδρομών στην Πελοπόννησο, όπως παρατηρεί ή Βάσω ΠΈΝΝΑ, Νομισματική κυκλοφορία στην Ηλεία, 236. 

Τή σημασία καί τήν ερμηνεία τών θησαυρών, πού δέν είναι μικτοί, απαρτίζονται δέ αμιγώς άπό χρυσά νομί

σματα καί φαίνεται νά αποτελούν προϊόντα άποθησαυρισμού, διαπραγματεύεται στην αδημοσίευτη ανακοί

νωση της η Βάσω ΠΈΝΝΑ, Ή κυκλοφορία τών χρυσών νομισμάτων στην Πελοπόννησο (6ος-7ος αι.), 

'Αρχαιολογικό Συνέδριο προς τιμήν τού Άδωνι Κ. Κύρου, Πόρος, 7-9 'Ιουνίου 2002. 

71. ΑΒΡΑΜΕΑ, Νομισματικοί θησαυροί, 61, 83, άρ. 20' ΣΒΘ, 43-45, άρ. 24 Ό θησαυρός αποτελείται 

έκτος άπό τίς μεγάλες χάλκινες υποδιαιρέσεις καί άπό minimi. Μετά άπό δειγματοληπτικό έλεγχο τών 

μικρών χάλκινων υποδιαιρέσεων διακρίθηκαν οί τύποι Μαρκιανού, Ζήνωνος, 'Αναστασίου Α', Ίουστίνου 

Α', 'Ιουστινιανού Α', Ίουστίνου Β', Τιβερίου Β', Μαυρικίου, καθώς καί ανώνυμο πρωτοβανδαλικό. 'Αντι

προσωπεύονται τά νομισματοκοπεία Κωνσταντινούπολης, Νικομήδειας, 'Αντιόχειας, Κυζίκου καί θεσσα

λονίκης. 

72. Μάντω ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, Βυζαντινό «εύρημα» Πριολίθου Καλαβρύτων 1979, 'Αρχαιολογικά 'Ανάλεκτα 

έξ 'Αθηνών 12, 1979, 63-71' ΑΒΡΑΜΕΑ, Νομισματικοί θησαυροί, 62, 83, άρ. 21. 'Αποτελείται άπό 120 χάλ

κινα νομίσματα, πού φυλάσσονταν σέ πήλινο αγγείο. 

73. Πρόκειται για δύο φόλλεις εποχής Φωκά, πού βρέθηκαν στο Πάος (Σκούπι) Καλαβρύτων καί χρο

νολογούνται σέ περίοδο λίγο μετά τό 608-609, βλ. Μάντω ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ, ΑΔ 25, 1970, Β1, 11. 

74 Τό ρωμαϊκό κτήριο στην όδό Έρενστρώλε 36-40, χρησιμοποιήθηκε ώς χώρος κατοικίας μέχρι καί 

τον 7ο αι., δπως προκύπτει άπό τά μαγειρικά σκεύη, τά λυχνάρια καί τά αγγεία οικιακής χρήσης, πού βρέ-
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'Ενδεικτικό στοιχείο για τήν επιβίωση τής πόλης στους μεταβατικούς χρόνους 

αποτελεί τό αγγείο οικιακής χρήσης πού βρέθηκε πρόσφατα στο ανώτερο στρώμα τής 

έπίχωσης κλιβάνου, πού ανασκάφηκε στην όδό Θεοφ. Κορυδαλλέως λίγο έξω άπό τήν 

Πάτρα (εϊκ. 13)75. Πρόκειται για τμήμα χύτρας, άπό τήν οποία λείπει ή βάση καί μεγά

λο τμήμα τού σώματος. Τό αγγείο στο σωζόμενο τουλάχιστον τμήμα του δέν έφερε 

λαβές. Πρόκειται για αγγείο αργού τροχού πού μοιάζει πολύ μέ χειροποίητο. Ό πηλός 

του είναι ακάθαρτος μέ πολλές προσμίξεις, όπως κομμάτια άχυρου κ.ά.76. Τό χρώμα 

τού πηλού είναι καστανοκόκκινο καί κατά τόπους φαιό. Στην επιφάνεια του φέρει ορι

ζόντιες καί κυματοειδείς χαράξεις, καθώς καί 'ίχνη φωτιάς άπό τή χρήση. Τό πάχος τών 

τοιχωμάτων τού πατρινοΰ αγγείου, ή ποιότητα καί οί προσμίξεις τού πηλοΰ, τό ψήσι

μο, καθώς καί ή εγχάρακτη διακόσμηση του, πού περιορίζεται στή δημιουργία μιας 

ζώνης μέ κυματοειδείς γραμμές ανάμεσα σέ οριζόντιες, μας υποχρεώνει νά τό συμπε

ριλάβουμε σέ μία ομάδα κεραμεικής μέ τυπικά χαρακτηριστικά, πού εμφανίζεται στην 

Πελοπόννησο άπό τον 7 ο αϊ. καί μετά77. Τά παραπάνω χαρακτηριστικά τού αγγείου 

θηκαν σέ αυτό, βλ. Ί. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΑΔ 34, 1979, Β1, 142-144. 'Επίσης, αγγείο τού 7ου αί. βρέθηκε 

πάνω σέ πλακόστρωτο δάπεδο προσδιορίζοντας τό ανώτατο χρονολογικό όριο χρήσης τών κτηρίων πού 

βρέθηκαν στην όδό Γούναρη 160-162, βλ. Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔ 35, 1980, Β1, 188. Στην όδό Β. Ρούφου 

121-125 (οΐκ. Δ. Λυκουργιώτη), στο κέντρο τής Πάτρας, έχουμε μετατροπή ρωμαϊκών λουτρών σέ εργα

στηριακό χώρο παραγωγής κεραμεικών, δπως πήλινων λυχναριών, βλ. Μ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τά 'Εργαστήρια 

τών ρωμαϊκών λυχναριών τής Πάτρας καί το Λυχνομαντεΐο, 'Αθήνα 1999, 23 καί σημ. 29. Βλ. καί ΜΕΝΝΕ-

ΓΚΑ, ΑΔ 37, 1982, Β1, 140, σχ. 2, πίν. 87 β. Στον 7ο αί. θα μπορούσε νά χρονολογηθεί, κατά τήν άνα-

σκαφέα 'Ιφιγένεια Δεκουλάκου, λυχνάρι μικρασιάτικου τύπου πού βρέθηκε μέσα σέ έναν άπό τους χώρους 

ταφικοΰ θαλάμου, ό όποιος ανασκάφηκε στην όδό Καραϊσκάκη 116 (οΐκ. Μπαρτζούκα), βλ. ΔΕΚΟΥΛΆΚΟΥ, 

ΑΔ 30, 1975, Β1, 115. Πρόκειται για λυχνάρι, όμοιο τού οποίου έχει ανασκαφεί στην 'Αγορά τών 'Αθηνών 

καί έχει χρονολογηθεί στον 7ο αι., βλ. Judith PERLZWEIG, Lamps of the Roman Period, First to Seventh 

Century after Christ, [The Athenian Agora VII], Princeton-New Jersey 1961, 102, πίν. 11, άρ. 362. 

75. Ό ρωμαϊκός κεραμεικός κλίβανος Α' χρησίμευε για τήν δπτηση κεραμίδων στέγης, δπως ακριβώς 

καί ό ρωμαϊκός κλίβανος Β', ένώ ό Γ' ήταν ελληνιστικός. Χειροποίητη κεραμεική εντοπίσθηκε καί στο τείχος 

τών Δυμαίων κοντά στον "Αραξο 'Αχαΐας, χωρίς νά προσδιορίζεται για τί είδους ακριβώς κεραμεική πρό

κειται, βλ. καί Τ. VIDA - Th. VÖLLING, Das slawische Brandgräberfeld von Olympia [Archäologie in Eurasien 

9], Rahden 2000, 26. 

76. Μαρία ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΤΣΗ, ΑΔ 50, 1995, Bl, 210. Ευχαριστούμε καί άπό τή θέση αυτή τήν 

αρχαιολόγο τής ΣΤ' 'Εφορείας Προόίστορικών καί Κλασσικών 'Αρχαιοτήτων Πάτρας κυρία Μαρία Σταυ-

ροπούλου-Γάτση για τήν παραχώρηση τής άδειας μελέτης τού αγγείου. 

77. 'Υπενθυμίζουμε οτι εργαστήρια αγγείων αργού τροχού ανάλογα μέ αυτό δπου κατασκευάστηκαν τά 

αγγεία τής Καρυούπολης, λειτουργούσαν στην Πελοπόννησο άπό τον 7ο αϊ. καί μετά. Θεωρείται πιθανή ή 

συνέχιση τής λειτουργίας εργαστηρίου προϊόντων αργού τροχού στή νότια Πελοπόννησο καί κατά τή διάρ

κεια τού 8ου αι., βλ. σχετικά Ή . ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ - Ναταλία ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η πρωτοβυζαντινή 

Μεσσήνη και προβλήματα της χειροποίητης κεραμικής στην Πελοπόννησο, Σύμμεικτα 11, 1997, 285. 
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καί ειδικά ό τύπος τής διακόσμησης του κάνουν πιθανότερη τή χρονολογική του έντα

ξη στον 7ο αϊ. καί μάλιστα στα μέσα του, περί τό 650, μέχρι καί τίς αρχές τού 8ου αι., 

περί τό 7 ΙΟ78. ' Αγγεία ανάλογα κατασκευασμένα στον αργό τροχό έχουν βρεθεί στα 

νεκροταφεία τού Pókaszepetk τής Ουγγαρίας79. 'Αντίστοιχα άγγεϊα αργού τροχού μέ 

ανάλογη ακριβώς διακόσμηση αποκαλύφθηκαν κατά τή διάρκεια ανασκαφών στα 

νεκροταφεία τής Ουγγαρίας, όπως τά νεκροταφεία τής Halimba (δεύτερο μισό 7ου-

άρχές 8ου αι.), τού Pilismarót-Basaharc (δεύτερο μισό 8ου αι.), τού Oroszläny (πρώτο 

καί δεύτερο μισό 7ου αϊ.), τού Solymâr (πρώτο μισό 7ου αϊ.)80 κ.λπ. 'Ορισμένα άπό 

αυτά βρέθηκαν ώς κτερίσματα μέσα σέ τάφους καί περιείχαν συχνά καί τροφή για τίς 

ανάγκες τού νεκροΰ, ένώ άλλα περιείχαν καύσεις νεκρών. Τό εργαστήριο κατασκευής 

τού αγγείου δέν είναι γνωστό, αλλά είναι πιθανόν νά λειτουργούσε καί στην Πάτρα 

ένα εργαστήριο αργού τροχοΰ, αντίστοιχο μέ εκείνο τής νότιας Πελοποννήσου, δπως 

θα αναφερθεί παρακάτω. Ή ύπαρξη τού εργαστηρίου αυτού μπορεί ενδεχομένως νά 

συσχετισθεί μέ τή λειτουργία κλιβάνου, ακριβώς στο χώρο της ανασκαφής στην όδό 

Θεοφ. Κορυδαλλέως, στην εγγύτερη περιφέρεια τής πόλης τών Πατρών. Τό σημείο 

εύρεσης τού αγγείου, βρίσκεται πολύ κοντά στον πρωτοβυζαντινό δρόμο καί στή 

γέφυρα τοΰ ποταμού Μειλίχου, πού οδηγούσε άπό τό κέντρο τής πόλης προς τήν περι

φέρεια81. 

78. Γιά τήν τυπολογία μέ βάση τήν οποία προτείνεται ή άναχρονολόγηση τών χειροποίητων αγγείων 

της 'Ολυμπίας, αλλά καί γενικότερα τής Πελοποννήσου, βλ. Th. VÖLLING, The Last Christian Greeks and 

the First Pagan Slavs in Olympia, στο Οί σκοτεινοί αιώνες τού Βυζαντίου (δπως σημ. 51), 303-323' VIDA -

VÖLLING, Das slawische Brandgräberfeld von Olympia, 49, Abb. 15. 

79. Βλ. Agnes Cs SOS Agnes SALAMON, Cemeteries of the Early Middle Ages (6th 9th c.) at 

Pókaszepetk (έπίμ.) Β. M. SZÖKE, Akadémiai Kiadó, Βουδαπέστη 1995, 192, πίν. CLIX 4. Μάλιστα στο 

συγκεκριμένο αγγείο αργού τροχού, πού έφερε διακόσμηση άπό κυματοειδείς εγχάρακτες γραμμές πού 

πλαισιώνονταν άπό διακόσμηση οριζόντιων εγχάρακτων γραμμών, βρέθηκε καύση νεκροΰ. 

80. G. TÖRÖK, Das Awarenzeitliche Gräberfeld von Halimba, [Das Avarische Corpus 5], Debrecen-

Budapest 1998' Ν. FETTICH, Das Awarenzeitliche Gräberfeld von Pilismarót-Basaharc [Studia Archaeologica 

3], Βουδαπέστη 1965' Agnes Cs Sós, Das frühawarenzeitliche Gräberfeld von Oroszläny, Folia 

Archaeologica 10, 1958, 105-124 G. TÖRÖK (μέ τή συνεργασία τών Marta FERENCZ - Istvân TAKÂCS), Das 

Awarenzeitliche Gräberfeld von Solymâr, Debrecen-Budapest 1994. Ευχαριστούμε καί άπό τή θέση αυτή 

τους αρχαιολόγους τής Ουγγρικής 'Ακαδημίας 'Επιστημών τής Βουδαπέστης, T. VIDA, Μ. Β. SZÖKE, Μ. 

TAKÂCS καί Hajnal ZSUZSANNA, πού μας υπέδειξαν τή βιβλιογραφία καί μας έδειξαν αδημοσίευτο υλικό άπό 

τίς ανασκαφές πού διενεργούνται στή χώρα τους. 

81. Έτσι εξηγείται καί ή εύρεση στο χώρο τής ανασκαφής μιλιαρίου μέ επιγραφές τών χρόνων τού 

αυτοκράτορα Τραϊανού καί τών αυτοκρατόρων 'Αρκαδίου καί Όνωρίου, βλ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΤΣΗ, ΑΔ 50, 

1995, Β1, 210. Ή χρήση τού δρόμου αυτού συνεχίσθηκε καί κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο μέχρι καί 

τον 6ο αι., βλ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, θέματα τοπογραφίας τής πόλης τών Πατρών (δπως σημ. 19), 315. 
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'Αγγεία αργού τροχού, πού παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μέ τά χειροποίητα 

αγγεία, ώς προς τή σύνθεση τοΰ πηλού καί μπορούν νά χρονολογηθούν στα τέλη τού 

6ου-άρχές τοΰ 7ου αϊ., ή, καί μέσα στον 7ο αϊ., έχουν βρεθεί στην Καρυούπολη καί 

Ίσως προέρχονται άπό τοπικό εργαστήριο τής νότιας Πελοποννήσου, στο όποιο κατα

σκευάζονταν χονδροειδή αγγεία αργού τροχοΰ82. Σέ αντίθεση μέ τό αγγείο τής 

Πάτρας, πού φέρει εγχάρακτη διακόσμηση, τά σπαράγματα άπό τά αγγεία τής Καρυ-

ούπολης δέν παρουσιάζουν κανένα διακοσμητικό στοιχείο83. Έκτος άπό τά όστρακα 

αγγείων αργού τροχοΰ οικιακής χρήσης, πού έχουν βρεθεί στην Καρυούπολη, ανά

λογα αγγεία βρέθηκαν καί στην 'Ολυμπία καί χρονολογήθηκαν μέ βάση τήν τεχνική 

τής κατασκευής τους καί τή διακόσμηση τους στον 8ο α'ι.84. Είναι προφανές ότι καί 

στην 'Ολυμπία, καθώς καί σέ άλλα μέρη τής Πελοποννήσου, λειτουργούσαν τοπικά 

εργαστήρια κατασκευής κεραμεικών προϊόντων αργού τροχού. 'Ανάλογα αγγεία 

αργού τροχοΰ έχουν βρεθεί επίσης στα "Ισθμια85, καθώς καί στο "Αργός86. Κεραμεική 

82. Rodoniki ETZÉOGLOU, La céramique de Karyoupolis, στο V. DÉROCHE - J.-M. SPIESER (έπιμ.), 

Recherches sur la céramique byzantine. Actes du colloque organisé par l'École Française d'Athènes et 

l'Université de Strasbourg II. Centre de Recherches sur l'Europe Centrale et Sud-Orientale, Athènes 8-10 

avril 1987, Άθήνα-Παρίσι 1989 [BCH Suppl. 18], 151-156. Γιά τό ενδεχόμενο λειτουργίας εργαστηρίου 

αγγείων αργού τροχοΰ στή νότια Πελοπόννησο, βλ. καί ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ - ΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Η 

πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη (δπως σημ. 77), 284-285. 

83. ETZÉOGLOU, La céramique de Karyoupolis, 153. Βλ. καί VIDA - VÖLLING, Das slawische Brand

gräberfeld von Olympia, 24. 

84. Πρόκειται γιά δύο αγγεία αργού τροχοΰ πού βρέθηκαν στον τάφο 32 καί στον τάφο 13 αντίστοι

χα, VIDA - VÖLLING, Das slawische Brandgräberfeld von Olympia, 55, 49, είκ. 15. Τό αγγείο αργού τροχοΰ 

τοΰ τάφου 13 τοΰ νεκροταφείου της 'Ολυμπίας, καθώς καί τό αγγείο άργοΰ τροχού τοΰ τάφου 32 άπό τό 

ϊδιο νεκροταφείο φέρουν διακόσμηση χαρακτηριστική αντίστοιχων αγγείων, πού έχουν χρονολογηθεί στον 

8ο αι., ό'.π., 55-56, 50-52, 49 είκ. 15, άρ. 32, άρ. 13, πίν. 23 άρ. 32, πίν. 20, άρ. 13, πίν 18, 32, 1. Γιά τους 

τάφους 13 καί 32, βλ. ό'.π., 122, 126. Τά αγγεία αυτά φέρουν διακόσμηση άπό ευθείες ή καμπυλωτές ορι

ζόντιες γραμμές, ή ακόμη καί κάθετες γραμμές. 

85. Ή χειροποίητη κεραμεική πού βρέθηκε στα Ι σ θ μ ι α δέν έχει δημοσιευθεί αυτοτελώς καί δέν γνω

ρίζουμε ποια καί πόσα άπό τά αυτοτελή αγγεία ή όστρακα αγγείων ανήκουν στα χειροποίητα ή στα αγγεία 

αργού τροχοΰ. 'Από τήν κεραμεική πού δημοσίευσε ό Gregory, προκύπτει ότι τουλάχιστον ορισμένα άπό 

αυτά τά αγγεία πρέπει νά ήταν κατασκευασμένα στον αργό τροχό, βλ. Τ. GREGORY, Isthmia. The Hexamilion 

and the Fortress [Isthmia V], ASCSA, Princeton-New Jersey 1993, 85-86, πίν. 26a' VIDA - VÖLLING, ό'.π, 

18. Στον αργό τροχό επίσης έχει, πιθανότατα, κατασκευασθεί καί τό μαγειρικό σκεύος, πού τμήμα του μέ 

γραπτή διακόσμηση βρέθηκε στο Έξαμίλιο, βλ. GREGORY, Isthmia, 123 καί σημ. 7, πίν. 45c. 

86. 'Από τή δημοσίευση τής χειροποίητης κεραμεικής πού βρέθηκε στο "Αργός δέν διευκρινίζεται ποια 

είναι αμιγώς χειροποίητη, ποια είναι αργού τροχοΰ καί ποια ενδεχομένως είναι χειροποίητη καί έχει υποστεί 

στή συνέχεια βελτιώσεις στον αργό τροχό. 'Επίσης, ή διαφοροποίηση αυτή δέν προκύπτει άπό τά δημοσι

ευμένα σχέδια τών αγγείων. 'Απλώς αναφέρεται γιά τό σύνολο τής κεραμεικής οτι είναι χειροποίητη (= Le 
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χειροποίητη πού έχει υποστεί κάποιου εϊδους βελτιώσεις στον τροχό έχει βρεθεί καί 

στην Τίρυνθα87. 

Τά παραπάνω αρχαιολογικά ευρήματα αποτελούν λίγα, άλλα ενδεικτικά τεκμήρια 

τής λειτουργίας, τόσο τού κέντρου, όσο καί τής περιφέρειας τής πρωτοβυζαντινής 

πόλης κατά τους μεταβατικούς αυτούς χρόνους. 'Υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις γιά οχυ

ρωματική δραστηριότητα στο κάστρο, καθώς καί γιά συνέχιση τής βιοτεχνικής δρα

στηριότητας τόσο μέσα στην πόλη, όσο καί στην περιφέρεια της. 'Επίσης, έχουμε ανα

σκαφικές ενδείξεις γιά τήν ύπαρξη οικιών, καθώς καί γιά τή λειτουργία τών νεκροτα

φείων, τουλάχιστον τού ΒΑ νεκροταφείου, μέχρι καί τίς αρχές τοΰ 7 ου αϊ. Τέλος, 

υπάρχουν αποδείξεις γιά τήν κυκλοφορία βυζαντινού χρήματος τουλάχιστον μέχρι καί 

τίς πρώτες δεκαετίες τού 7ου αϊ. Τά παραπάνω στοιχεία ενισχύονται, κατά τρόπο πού 

θεωρούμε αδιαμφισβήτητο, μέ τήν ανασκαφή στο οικόπεδο Π. Τερζή, στην όδό Δ. 

Γούναρη 77-79. Τό λουτρό οικοδομείται πιθανότατα τον 6ο αϊ. καί λειτουργεί συ

νεχώς, μέχρις ότου, γιά αδιευκρίνιστους λόγους, πού πιθανόν σχετίζονται μέ τή γενι

κότερη οικονομική κρίση, παύει ή περιορίζεται ή λειτουργία του. Τό γεγονός αυτό 

πιστοποιείται μέ τή μετατροπή του σέ αποθηκευτικό χώρο πιθανόν κατά τον 8ο ή τό 

πολύ τίς αρχές τοΰ 9ου α'ι. 'Από όσα αναφέρθηκαν συνάγεται τό συμπέρασμα, πού 

αναμένεται νά πιστοποιηθεί επαρκέστερα από τή συνεχιζόμενη αρχαιολογική έρευνα 

στην πόλη, σχετικά μέ τήν επιβίωση τής τελευταίας κατά τή διάρκεια τών σκοτεινών 

χρόνων, δηλαδή κατά τον 7ο καί κυρίως, κατά τον 8ο αϊ. Ή επιβίωση αυτή, στα πλαί

σια μιας γενικότερης οικονομικής καί δημογραφικής κρίσης, πού αποτυπώνεται στον 

περιορισμό τής νομισματικής κυκλοφορίας, καθώς καί στην αλλαγή χρήσης δημόσιων 

κτηρίων καί άλλων δημόσιων χώρων, συντελείται σέ μία πόλη μέ σαφή βυζαντινά 

χαρακτηριστικά, στα όποια συγκαταλέγονται ξένα καί αλλόθρησκα πληθυσμικά στοι

χεία, πού συνιστούν άλλωστε αναπόσπαστο μέρος αυτού ακριβώς τού βυζαντινού 

χαρακτήρα της. "Αλλωστε, συνεχής παρουσιάζεται ή ζωή καί ή δραστηριότητα κατά τήν 

περίοδο αυτή στην πρώτη πόλη τής Πελοποννήσου, στην Κόρινθο, δπως προκύπτει 

άπό τήν ανασκαφική έρευνα88. 

por esr monté à la main). Παρά ταύτα, ένα τουλάχιστον αγγείο πού βρέθηκε στο χώρο τών θερμών καί 

σώζεται ολόκληρο, φαίνεται οτι έχει κατασκευασθεί πιθανότατα στον αργό τροχό, βλ. P. AUPERT, Céramique 

slave à Argos, στο Études Argiennes [BCH Suppl. 6], Παρίσι 1980, 377, είκ. 2. 

87. VIDA - VÖLLING, Das slawische Brandgräberfeld von Olympia, 19. 

88. G. D. R. SANDERS, Corinth, στο Angeliki LAIOU (έπιμ..), The Economic History of Byzantium from 

the Seventh through the Fifteenth Century, Washington D.C. 2000, τόμ. 2, 648-650' ό ΙΔΙΟΣ, Recent Studies 

on Medieval and Post-Medieval Corinth 1896-1899, στο J. BINTLIFF (έπιμ.) New Approches to Medieval and 

Post-Medieval Greece (ύπό εκτύπωση στο BSA). 
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Τά ανωτέρω αρχαιολογικά τεκμήρια, δηλωτικά λειτουργίας τής πόλης τών Πατρών 

κατά τήν περίοδο αυτή, ενισχύονται άπό τίς λίγες εκκλησιαστικές πηγές, πού διαθέ

τουμε, συχνά υποβαθμισμένες ή εντελώς παραγνωρισμένες, ώς εντελώς αναξιόπιστες. 

Στο λεγόμενο Τακτικό τών Είκονοκλαστών, εκκλησιαστική πηγή τών μέσων τού 8ου 

αι., ή Πάτρα αναγράφεται ώς μία άπό τίς επισκοπές υπό τή μητρόπολη Κορίνθου89. Ή 

αξιοπιστία τής αναγραφής αυτής επιβεβαιώνεται πλήρως άπό τή συμμετοχή τού μονα

χού 'Ιωάννη, ώς εκπροσώπου τού επισκόπου Πατρών Προκοπίου στή σύνοδο τής 

Νικαίας τό 787 κατά τή διάρκεια τών εργασιών τής οποίας αποφασίσθηκε ή λήξη τού 

ζητήματος τής εικονομαχίας καί ή αποκατάσταση τών εϊκόνων90. Ή ενεργός εμπλοκή 

τής επισκοπής Πατρών στην εϊκονομαχική έριδα είναι αναμφισβήτητη κατά τά τέλη τού 

8ου αϊ. Αυτό προκύπτει άπό τό περιεχόμενο επιγράμματος στον απόστολο 'Ανδρέα, 

πού έγραψε ό Θεόδωρος Στουδίτης λίγο πρίν ή λίγο μετά τό έτος 79891. Τό πρόσω

πο τού επισκόπου Πατρών δέν μπορεί νά ταυτισθεί, δεδομένου ότι τό όνομα του δέν 

αναφέρεται στο επίγραμμα, ένώ ό επισκοπικός κατάλογος τών εκκλησιαστικών αξιω

ματούχων τής Πάτρας δέν έχει, προς τό παρόν τουλάχιστον, συμπληρωθεί. Έτσι, λίγες 

μόνον προσεγγίσεις είναι δυνατόν νά γίνουν. Μπορεί όμως βάσιμα νά πιθανολογη

θεί τό όνομα τού επισκόπου Προκοπίου, γνωστού άπό τήν αναγραφή του στή σύνο

δο τής Νικαίας, η τό όνομα τοΰ επισκόπου Πατρών Γεωργίου, πού αναφέρεται σέ 

μολυβδόβουλλο χρονολογημένο πιθανόν τον 8ο α'ι.92. 'Ανεξάρτητα άπό τήν ταυτότη

τα τού επισκόπου Πατρών, είναι γεγονός ότι κατά τή διάρκεια τής εϊκονομαχικής έρι-

89. J. DARROUZÈS, Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Παρίσι 1981, 245. Γιά τήν 

αξιολόγηση τοΰ τακτικοΰ αύτοΰ καί τήν αξιοπιστία του ώς Ιστορικής πηγής, καθώς καί τή σχετική γιά το 

θέμα βιβλιογραφία, βλ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ κ.ά, 'Ερμηνεία, 190, 222 καί σημ. 140. 

90. J. DARROUZÈS, Listes épiscopales du Concile de Nicée (787), RÉB 33, 1975, 44D, 43E. Είναι χαρα

κτηριστικό ότι ή υπογραφή τού εκπροσώπου Πατρών, μονάχου 'Ιωάννη βρίσκεται ανάμεσα στίς υπογραφές 

επισκόπων δύο ιταλικών πόλεων, τοΰ Ρηγίου καί τής Κατάνης. 

91. P. SPECK, Theodori Studitae. Jamben auf verschiedene Gegenstände. Einlatung, kritischer Text, 

Übersetzung und Kommentar [Supplementa Byzantina 1], Βερολίνο 1968, 242, άρ. 87. Τό επίγραμμα: Εις 

τον άγιον Άνδρέαν τον άπόστολον / Ώ πρωτόκλητε, τών αποστόλων κλέος,/ ό παμμέγιστος τών πατρών 

φαεσφόρος, /τον σον λεών φύλαττε συν τω ποιμένι. Γιά τήν εϊκονομαχική έριδα στην Πελοπόννησο καί 

τήν εμπλοκή τής επισκοπής Πατρών σέ αυτήν, βλ. Βούλα ΚΟΝΤΉ, Μαρτυρίες γιά τήν εϊκονομαχική έριδα 

στην Πελοπόννησο. Προβλήματα και προσεγγίσεις, Σύμμεικτα 13, 1999, 88. 

92. Πρόκειται γιά τό μολυβδόβουλλο τού επισκόπου Πατρών Γεωργίου πού έχει χαθεί. Ή σφραγίδα 

είχε χρονολογηθεί αρχικά στον 8ο αι., βλ. V. LAURENT, La date de l'érection des métropoles de Patras et 

de Lacedèmone, RÉB 21, 1963, 135 σημ. 32. 'Αργότερα, χρονολογήθηκε στον 6ο ή στον 7ο αι., βλ. V 

LAURENT, Le Corpus des sceaux de l'empire byzantin, τόμ. 5 L'Église I. L'Eglise de Constantinople. A. La 

Hiérarchie, Παρίσι 1963, 423-424, άρ. 568. 
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δας ή Πάτρα, όπως καί άλλες επισκοπικές έδρες τής Πελοποννήσου (επισκοπές 

Μονεμβασίας καί Τροιζήνας)93, επέδειξε κοινή πολιτική μέ τίς πόλεις τής 'Ιταλίας καί 

τής Σικελίας, περιοχές κατ' εξοχήν εϊκονόφιλες, όπου κατέφευγαν οϊ μοναχοί τών 

μεγάλων μοναστικών κέντρων τής Κωνσταντινούπολης94. Έτσι άλλωστε εξηγείται ή 

αναγραφή, μεταξύ άλλων, τών επισκοπών Πατρών, Μονεμβασίας, Τροιζήνας στα πρα

κτικά τής συνόδου τής Νικαίας, όπου αποφασίσθηκε ή αποκατάσταση τών εικόνων 

(787)95. Τήν Ίδια σχεδόν περίοδο, μεταξύ τού χειμώνα τού 786 καί τού καλοκαιριού 

τού 788 συντελείται πιθανότατα καί ή ϊδρυση τού θέματος Πελοποννήσου96, εποχή 

πού αποτελεί χρονικό ορόσημο γιά τήν προώθηση τών διεκδικήσεων τής επισκοπικής 

έδρας Πατρών καί τήν προαγωγή της σέ μητρόπολη, ισότιμη μέ τήν Κόρινθο (805). 

Μέ τή χρονική αυτή φάση τής Ιστορίας τής πόλης συνδέεται ή μαρτυρία ενός αγιο

λογικού κειμένου τού 9ου αϊ., στό όποϊο αναφέρεται ή χρήση παλαιότερου πιθανόν 

λουτροΰ άπό τον τοπικό επίσκοπο. Συγκεκριμένα, στό Βίο τού αγίου 'Ηλία τού Σπη-

λαιώτη αναφέρεται λουτρό στην Πάτρα καί περιγράφεται ή διαδικασία χρήσης του, 

μαρτυρία πού θεωρούμε σημαντική δεδομένου ότι τέτοιου εϊδους πληροφορίες τήν 

εποχή αυτή απουσιάζουν εντελώς ή σπανίζουν. Ό Βίος, παρά τά συνήθη στοιχεία 

ρητορικής καί αφηγηματικής τεχνικής πού τον χαρακτηρίζουν, όπως έξαλλου δλα τά 

αγιολογικά κείμενα, εμπεριέχει Ιστορικές μαρτυρίες καί ιστορικά γεγονότα γιά τό Βίο 

καί τήν πολιτεία τών ασκητών 'Αρσενίου καί 'Ηλία. Οί δύο μοναχοί προκειμένου νά 

αποφύγουν τον κίνδυνο τής αραβικής επέλασης στή Σικελία καί Κάτω 'Ιταλία κατά τά 

τέλη τού 9ου αι., διεκπεραιώνονται περί τό έτος 888 άπό τό Ρήγιο τής Καλαβρίας στην 

Πάτρα. 'Εκεί, γίνονται δεκτοί άπό τό μητροπολίτη Πατρών, ό όποιος τους επιτρέπει νά 

μονάσουν σέ πύργο, πού βρισκόταν ακριβώς απέναντι άπό τήν πόλη, όπου υπήρχε 

93. ΚΟΝΤΉ, Μαρτυρίες, 81-88, 91. 

94 Γιά τό θέμα, βλ. Κ. ΜπΟΝΗ, Αϊ ελληνικοί κοινότητες τής μεσημβρινής 'Ιταλίας καί τής Σικελίας κατά 

τήν δευτέραν περίοδον τής Εικονομαχίας (787-843) έπί τή βάσει τών βυζαντινών πηγών, Θεολογία 44, 

1973, 7-33. Σχετικά μέ τήν ανάμιξη τής επισκοπής Πατρών στην εϊκονομαχική έριδα, βλ. τήν προετοιμαζό

μενη μονογραφία στό πλαίσιο τού Προγράμματος τής 'Ιστορικής Γεωγραφίας τοΰ ΙΒΕ/ΕΙΕ, τής "Αννας 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ, Ή μητρόπολη Πατρών καί ό μοναχισμός στην 'Αχαΐα κατά τή μεσοβυζαντινή περίοδο 

(ύπό δημοσίευση). 

95. Ή προετοιμασία γιά τή σύνοδο τής Νικαίας καί τήν αποκατάσταση τών εικόνων είχε αρχίσει ήδη 

άπό τό 784, ώς μία πολιτική προσέγγισης τής εϊκονόφιλης εκκλησίας τής Ρώμης έκ μέρους τής αυτοκρά

τειρας Ειρήνης, ή οποία, αφού ήλθε αντιμέτωπη μέ τό στρατό καί άλλες ισχυρές δυνάμεις τής πρωτεύουσας, 

κατόρθωσε τελικά νά επιβάλει τήν πολιτική της, βλ. Τ. ZlVKOVic, The Date of the Creation of the Theme of 

Péloponnèse, Σύμμεικτα 13, 1999, 150-151 

96. "Ο.π, 141-155. 
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τόπος ήσυχος καί κατάλληλος γιά άσκηση97. Οί όσιοι άσκήτευσαν έκεΐ γιά οκτώ χρό

νια, μέχρι τό 896, απομακρύνοντας τά δαιμόνια. Ό τόπος άσκησης τους δέν πρέπει 

νά βρισκόταν πολύ μακριά άπό τήν πόλη, αφού τήν επισκέπτονταν συχνά είτε γιά νά 

συναντήσουν τους άρχοντες της, εϊτε γιά νά συλλουσθούν μέ τό μητροπολίτη, όπως 

δηλώνεται σαφώς στό Βίο. Ό μητροπολίτης Πατρών καλεί τον υπέργηρο καί άρρω

στο πια ασκητή 'Αρσένιο νά συλλουσθούν γιά νά ανακουφισθεί άπό τά προβλήματα 

πού τον ταλαιπωρούσαν. Στό σημείο αυτό τού Βίου δίνονται σημαντικές πληροφορίες 

σχετικά μέ τήν εσωτερική διαμόρφωση τοΰ λουτρού, ένώ οϊ μαρτυρίες ώς προς τό 

είδος τού λουτρού καί τή θέση του στην πόλη είναι ασαφείς. 

Σύμφωνα μέ τό Βίο οί δύο εκκλησιαστικοί άνδρες, αφού έβγαλαν τά ροΰχα τους, 

προφανώς στό χώρο τού αποδυτηρίου, μπήκαν στό λουτρό: Καί δη εν τω λουτρώ 

εϊσελθόντων καί τα ιμάτια άποδυσαμένων, φησί προς τον δσιον ό επίσκοπος, κάτελ

θε πρώτον, εύλόγησον το ύδωρ πάτερ, ίνα καί ημείς μετασχώμεν τής σης άγιότητος. 

Τότε ό μέγας τον τύπον τοΰ σταυρού ποιήσας καί εν τώ υδατι καταδύς, αίφνης εύω-

διάζεται ό χώρος όσμήν θεϊαν, υπερβαίνουσα πάσαν μυρεψικήν έπιστήμην. Εκπλα

γείς δε ό επίσκοπος συν τω κλήρω επί τω παραδόξω θαύματι εκραζεν Κύριε ελέησον 

επί ώρας ικανός. Ουδείς μέντοι έτερος τών εκείσε έλούσατο. "Αλλως, ή παράδοσις 

έχει, άποκέκλεισθαι όπα της τότε ώρας επί χρόνους Ικανούς τό λουτρόν, ώστε τους 

πλησιάζοντας τη θύρα όσφραίνεσθαι πλουσίως τής εύωδίας. Τούτου ουν τοΰ θαύμα

τος διαφημισθέντος εν πάση περιχώρω πολλοί συνήλθον ωφελείας χάριν λαβείν. Διε-

δόθη γοΰν το όνομα καί ή πολιτεία τών οσίων εν ταϊς κύκλω έπαρχίαις πάσαις, ώστε 

μή δύνασθαι, ώς δει ήρεμείν καί προσεύχεσθαι98. 

Ή μαρτυρία τού Βίου είναι πολύτιμη γιά τήν αστική τοπογραφία τής Πάτρας σέ μία 

εποχή κατά τήν οποία οϊ πηγές μας παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες γιά τήν πόλη. 

Τά δεδομένα τού Βίου δέν μας επιτρέπουν νά γνωρίζουμε αν τό λουτρό αυτό ήταν 

δημόσιο ή εκκλησιαστικό, άν άνηκε δηλαδή στή δικαιοδοσία τού κράτους, κάποιας 

μονής, πιθανότατα, στην τοπική εκκλησία. Πάντως, σέ κάθε περίπτωση ή θαυματουρ

γική ικανότητα τών οσίων, πού πρέπει νά ήταν ευρέως διαδεδομένη, συνδυάσθηκε μέ 

τό συγκεκριμένο θαύμα τοΰ οσίου 'Αρσενίου, πού συνίστατο στην εύωδίαση τοΰ 

χώρου τοΰ λουτροΰ καί τή θαυματουργική απόφραξη του, ώστε ή εύωδίαση αυτή νά 

μείνει εγκλωβισμένη καί νά διατηρηθεί γιά χρόνια. Στό σημείο αυτό αξίζει νά σημει-

97. Ό κατέναντι τής πόλεως πύργος τοΰ Βίου δέν έχει ταυτισθεί μέ κάποιο σωζόμενο κτίσμα τής 

περιοχής, βλ. σχετικά "Αννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ, Ό 'Ασκητισμός στην Πελοπόννησο κατά τή μεσοβυζαντινή 

περίοδο, "Ιδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, 'Αθήνα 1993, 32-33. 

98. Βίος Ηλία τοΰ Σπηλαιώτου, AASS, Sept. Ill, 858-859, § 26. 
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ωθεί ότι μέσα άπό τό περιεχόμενο τοΰ Βίου δηλώνεται ή αλλαγή πού συντελέσθηκε 

σέ μια ολόκληρη αντίληψη γύρω άπό τό λουτρό καί τήν ανάγκη γιά τήν καθαριότητα 

τού σώματος. Τό λουτρό αναφέρεται πλέον ώς χώρος τέλεσης ενός ακόμη θαύματος, 

σέ πλήρη αντίθεση μέ τό παρελθόν, οπότε ό λουτρικός χώρος σηματοδοτούσε τό 

κέντρο τής αστικής λειτουργίας, ένώ ή καθημερινή ανάγκη γιά τήν καθαριότητα τού 

σώματος καί τήν περιποίηση του μετατρέπεται σέ άκρως περιστασιακή ανάγκη, πού 

συνδέεται άμεσα καί αποκλειστικά μέ λόγους υγείας99. 

99. "Αννα ΛΑΜΠΡΟΠΟΎΛΟΥ - Ή . ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΗΣ, Λουτρά στη βυζαντινή Πελοπόννησο, στό Τα λουτρά 

στην αρχαιότητα και στο Βυζάντιο, έφ. Καθημερινή, Επτά Ημέρες (Κυριακή 13 Μαΐου 2001), 21-22. 
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Σχ. 1. 'Απόσπασμα σχεδίου πόλεως Πατρών, οπού σημειώνεται μέ αριθμούς ή θέση τών 

πρωτοβυζαντινών Λουτρών, που βρέθηκαν σέ ανασκαφές 



ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 343 

IC 
θ-
ο 
Ο 
α > 

-ο 
e 
9-
Ο 

C 

& > 
ο 
L2 
ο 
ο 

CO 
•Ο 

-Ο 
ο, 

-ο 

3 
ca. 
ο 
3 
α 

C 



344 ANNA Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΦΕΝΤΡΑ Γ. ΜΟΥΤΖΑΛΗ 

'W 

&$Μ 

Ί 

Ι 

Ρ ι α - 4 -
ι 3ι 

Μα 

Σχ. 3. Πρωτοβυζαντινό λουτρό όδοϋ Γούναρη. Βόρειο τμήμα ανασκαφής 
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: 

Σχ. 4. Πρωτοβυζαντινό λουτρό όδοϋ Γούναρη. Σχεδιαστική κάτοψη ανασκαφής 
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Σχ. 5. 'Αμφορέας ΑΙ 

Σχ. 6. 'Αμφορέας Α2 



ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 347 

Σχ. 7. Μικρό αγγείο μεταφοράς υγρών A3 
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Ε'ικ. 2. Το αποδυτήριο ιοϋ λουτροΰ. Διακρίνονται ιό πλακόστρωτο δάπεδο καί οί δεξαμενές 

Είκ. 3. Λίθινο κατώφλι πού διασώζει γόμφο στήριξης μονόφυλλης θύρας 

καί οδηγεί στο αποδυτήριο 
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Είκ. 4α-β 'Εσωτερική ΒΑ γωνία τοϋ αποδυτηρίου. Διακρίνονται το κτιστό έδρανο 

καί ή μαρμάρινη επένδυση τοϋ τοίχου 
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Είκ. 5. Τμήμα επιτύμβιας λατινικής επιγραφής 

Είκ. 6. Β τμήμα ανασκαφής πρωτοβυζαντινοΰ λουτροΰ 
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Είκ. 7. Δύο ατομικοί λουτήρες ορθογώνιας καί τετράγωνης κάτοψης 

Είκ. 8. 'Εσωτερικό ατομικού λουτήρα τετράγωνης κάτοψης. 

Διακρίνεται ό μολυβένιος σωλήνας παροχής νεροϋ κυκλικής διατομής 
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Ε'ικ. 9. Τμήμα ύποκαύστων χλιαρού και θερμού οϊκου 

Ε'ικ. 10. Χώρος ύποκαύστων μετά τήν αφαίρεση τοϋ υπερυψωμένου πλακόστρωτου δαπέδου 
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Είκ. 11. Ή απόφραξη τοΰ τοξωτοΰ ανοίγματος τοΰ υπογείου ύπόκαυστου χώρου, 

πού όδηγοΰσε άπό το tepidarium στο caldarïum 
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Είκ. 12. α, β, γ, δ: Κτενιωτή κεραμεική άπό τήν ανασκαφή τοΰ λουτροΰ 
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Είκ. 13. Τμήμα χύτρας άργοΰ τροχοΰ άπό τήν Πάτρα (οδός Θ. Κορυδαλλέως) 
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Είκ. 14. Tegulae mammatae 
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