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Περίλθψθ

 

 

Θ χριςθ του λουτροφ ιταν γνωςτι ςτον ευρφτερο ελλαδικό χϊρο ιδθ από τθν 

προϊςτορικι περίοδο ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ ηωισ των 

ανκρϊπων. Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ αλλά και θ διαδικαςία του λουτροφ ςτα 

αρχαία χρόνια ονομάηεται «βαλανείον». Θ αγάπθ των Ελλινων για τα λουτρά 

κλθροδοτικθκε και αναπτφχκθκε από τουσ ωμαίουσ. Οι ωμαίοι υπιρξαν 

πραγματικοί λάτρεισ των λουτρϊν. Τα ρωμαϊκά λουτρά, ςε κάκε γωνιά τθσ 

αυτοκρατορίασ ιταν τεράςτια και πολυτελι και λειτουργοφςαν εκτόσ των άλλων ωσ 

χϊροι επικοινωνίασ και διαςκζδαςθσ. Eξαιτίασ τθσ µεγάλθσ κατανάλωςθσ νεροφ 

που γινόταν από τισ εγκαταςτάςεισ των κερµϊν κατά τθ διάρκεια τθσ ρωμαϊκισ 

περιόδου θ καταςκευι των υδραγωγείων ζφταςε ςε εξαιρετικι τελειότθτα. 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ προςπάκεια εκτίμθςθσ των 

ενεργειακϊν και υδατικϊν αναγκϊν του. Μζςο τθσ επίτευξθσ του ςκοποφ αποτελεί 

θ μελζτθ αρχαίων κειμζνων και θ προςπάκεια υπολογιςμοφ των ενεργειακϊν και 

υδατικϊν αναγκϊν, θ οποία βαςίηεται ςε αρχαιολογικζσ ανακαταςκευζσ, 

αρχαιολογικά ευριματα και αναφορζσ.  

Αρχικά, μζςω αρχαίων πθγϊν γίνεται θ προςπάκεια αποτίμθςθσ των υδρευτικϊν 

αναγκϊν τθσ αρχαιότθτασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Ρλοφταρχοσ παρζχει πλθροφορίεσ 

για τθν αρχαία Ακινα, ενϊ αντίςτοιχα ο Φροντίνοσ για τθν αρχαία ϊμθ κακϊσ 

παράλλθλα δίνει πλθροφορίεσ και για τθν quinaria, θ οποία αντιςτοιχεί ςε 

παροχετευτικότθτα περίπου 41.5 m3/θμζρα. 

Στθ ςυνζχεια, διερευνικθκε θ διάρκρωςθ των χϊρων του ρωμαϊκοφ λουτροφ και 

αναλφκθκε περιςςότερο το ςφςτθμα κζρμανςθσ των χϊρων και του νεροφ και πιο 

ςυγκεκριμζνα ο τρόποσ λειτουργίασ του υποκαφςτου. Μελετικθκε ακόμα ο τρόποσ 

λειτουργίασ των τοφρκικων χαμάμ κακϊσ οι Οκωμανοί αξιοποίθςαν τθν παράδοςθ 

των ωμαίων και των Βυηαντινϊν όςον αφορά ςτον τρόπο λειτουργίασ του 

λουτροφ. 
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Λδιαίτερο ενδιαφζρον δόκθκε ςτθν εκτίμθςθ του τφπου καυςίμων και τθσ χριςθσ 

τουσ ςτθν αρχαία ρωμαϊκι οικονομία. Ζγινε προςπάκεια μζτρθςθσ τθσ 

κατανάλωςθσ καυςίμων των λουτρϊν μζςω αρχαίων αναφορϊν αλλά και 

αρχαιολογικϊν ανακαταςκευϊν. Ακόμθ, μζςω των αρχαιολογικϊν ευρθμάτων ζγινε 

θ προςπάκεια αποτίμθςθσ των υδατικϊν αναγκϊν του λουτροφ. 

Καταλιγοντασ, με το πζρασ των προςπακειϊν διερεφνθςθσ των ενεργειακϊν και 

υδατικϊν αναγκϊν του ρωμαϊκοφ λουτροφ, προκφπτουν ςθμαντικά ςυμπεράςματα 

ςχετικά με τθν πρϊτθ προςζγγιςθ τθσ διερεφνθςθσ και διαφαίνονται αρκετά 

ηθτιματα με τα οποία μπορεί να εξελιχκεί θ ζρευνα ςτα ρωμαϊκά λουτρά. 
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Abstract

 

 

The use of baths has been known throughout Greece since prehistoric times as an 

integral part of people's daily lives. The buildings and the bathing process in ancient 

times are called "balanion" (βαλανείον). The Greeks' love for the baths was inherited 

and developed by the Romans. The Romans loved bathing. The Roman baths, in 

every corner of the empire, were huge and luxurious and functioned, inter alia, as 

places of communication and entertainment. Due to the high water consumption of 

the thermal facilities during the Roman period, the construction of the aqueducts 

came to excellent perfection. 

The purpose of this thesis is to try to assess its energy and water needs. The means 

of achieving this goal is the study of ancient texts and the attempt to calculate 

energy and water needs, based on archaeological reconstructions, archaeological 

findings and references. 

Initially, through ancient sources we tried to assess the water supply needs of 

antiquity. Specifically, Plutarch provides information on ancient Athens, while 

Frontinus provides information on ancient Rome as well as quinaria, which 

corresponds to a capacity of approximately 41.5 m3/day. 

Then, the structure of the Roman bath spaces was investigated and the room and 

water heating system was analyzed in more detail, and in particular the way in which 

the hypocaust was operated. The Turkish hammam was also studied as the 

Ottomans exploited the tradition of the Romans and the Byzantines in the way the 

bath was operated. 

Particular interest was given to the assessment of the type of fuel and its use in the 

ancient Roman economy. An attempt was made to measure the fuel consumption of 

baths through ancient reports and archaeological reconstructions. Furthermore, 

through archaeological findings, bathing water needs have been attempted to 

assess. 
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In conclusion, as the efforts to investigate the Roman bath energy and water needs 

are completed, important conclusions have been drawn regarding the first approach 

of the investigation and many topics of future research have been revealed. 
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Κεφάλαιο 1 

 

Ειςαγωγι

 

 

1.1 Γενικά 

Τα ρωμαϊκά λουτρά κατείχαν εξζχουςα κζςθ ςτθ ηωι των ωμαίων. Από τθν πρϊιμθ 

αυτοκρατορικι περίοδο λειτοφργθςαν λουτρά ςε όλεσ τισ πόλεισ τθσ Λταλικισ 

Χερςονιςου. Με τθν φςτερθ αρχαιότθτα, πολλζσ πόλεισ ςε ολόκλθρθ τθν 

αυτοκρατορία είχαν ζνα ι περιςςότερα δθμόςια λουτρά κολφμβθςθσ παράλλθλα με 

μια πλθκϊρα ιδιωτικϊν εγκαταςτάςεων. Από τον 2ο αιϊνα π.Χ. οι κακθμερινζσ 

επιςκζψεισ ςτα λουτρά αποτελοφςαν ουςιαςτικό κομμάτι τθσ ηωισ των κατοίκων ςε 

όλα ςχεδόν τα επίπεδα τθσ ρωμαϊκισ κοινωνίασ. Τα λουτρά παρείχαν  περιςςότερα 

από τθν απλι υγιεινι. Ιταν ηωντανοί κόμβοι κοινωνικισ και πολιτιςτικισ 

αλλθλεπίδραςθσ. Το τελετουργικό τθσ δθμόςιασ κολφμβθςθσ βοικθςε να 

διαμορφωκοφν οι ρυκμοί τθσ πόλθσ, ενϊ θ καταςκευι των ςυγκροτθμάτων 

κολφμβθςθσ ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν αςτικι ανάπτυξθ τθσ ϊμθσ και 

γενικότερα όλθσ τθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ. Οι αυτοκράτορεσ τθσ ϊμθσ 

ςυνζβαλαν ςε μεγάλθ κλίμακα, καταςκευάηοντασ ςε όλθ τθν πρωτεφουςα, για 

δθμόςια χριςθ τεράςτια ςυγκροτιματα λουτρϊν. Θ απαίτθςθ για επαρκι 

τροφοδοςία των πολυάρικμων λουτρϊν οδιγθςε ςτθν καταςκευι υδραγωγείων, θ 

οποία ζφταςε ςε εξαιρετικι τελειότθτα. Τα λουτρά ενςωμάτωςαν μια πολφπλοκθ 

ομάδα κολυμβθτικϊν και πολιτιςτικϊν χϊρων που ςυνδφαηαν αναψυχι και 

κακαριότθτα με ψυχαγωγικζσ και πνευματικζσ επιδιϊξεισ, προςφζροντασ ςτουσ 

χριςτεσ εγκαταςτάςεισ όπωσ αίκουςεσ εκδθλϊςεων, βιβλιοκικεσ, αίκουςεσ 

ςυνεδριάςεων, αίκουςεσ εκδθλϊςεων, ακλθτικοφσ χϊρουσ και κρθςκευτικά ιερά. 

Θ μελζτθ των ρωμαϊκϊν λουτρϊν ζχει ιδθ προςφζρει πλθκϊρα πλθροφοριϊν, 

όπωσ τθν κατανόθςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ και τισ ςυνικειεσ των ανκρϊπων ςτθ 

ρωμαϊκι εποχι. Ωςτόςο, θ μελζτθ των δθμόςιων λουτρϊν είναι κάτι περιςςότερο 
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από απλι αρχιτεκτονικι, γιατί ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ πρακτικζσ υγείασ και 

τεχνολογία όπωσ θ παροχι κρφου και κερμοφ νεροφ, θ κζρμανςθ των χϊρων, θ 

κζρμανςθ του νεροφ και θ κατανάλωςθ καυςίμων. Θ προμικεια καυςίμων για τα 

δθμόςια ρωμαϊκά λουτρά τθσ αρχαίασ ϊμθσ αγγίηει οριςμζνεσ κεμελιϊδεισ αρχζσ 

ςτθ ςκζψθ μασ για τθ ςυμπεριφορά τθσ αρχαίασ οικονομίασ. Μία από τισ 

προκλιςεισ είναι θ προςπάκεια μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμων κακϊσ και θ 

προςπάκεια εκτίμθςθσ του είδουσ καυςίμου που χρθςιμοποιικθκε. Οι ωμαίοι δεν 

περιορίςτθκαν μόνο ςτθν τεχνολογικι πρόοδο τθσ εξαιρετικισ καταςκευισ 

υδραγωγείων. Οι προςπάκειζσ τουσ να ελζγξουν τθ κερμοκραςία των λουτρϊν ιταν 

εξίςου εντυπωςιακζσ. Ππωσ γνωρίηουμε, υπιρχαν λουτρά διαφορετικϊν 

κερμοκραςιϊν και αυτό ιταν εφικτό χάρθ ςτθν φπαρξθ του υποκαφςτου. Το 

ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα κζρμανςθσ κερμαίνει τα λουτρά με περίπλοκθ διαδικαςία 

ξεκινϊντασ από τθν καφςθ του καυςίμου, το οποίο παριγαγε ηεςτό αζρα που 

κυκλοφοροφςε μζςα από ζναν ςκόπιμα καταςκευαςμζνο χϊρο κάτω από το 

πάτωμα των λουτρϊν, για να κερμάνει τα λουτρά επάνω. 

Για τθν καλφτερθ κατανόθςθ των ρωμαϊκϊν εγκαταςτάςεων του λουτροφ, είναι 

ςθμαντικό να κατανοιςουμε καλφτερα τα ςυςτιματα φδρευςθσ και κζρμανςθσ των 

ιςτορικϊν λουτρϊν - χαμάμ από τθν άποψθ τθσ απόδοςθσ, τθσ ικανότθτασ και τθσ 

επάρκειασ τουσ, προκειμζνου να διατθρθκεί θ καλι λειτουργία τουσ για μεγάλα 

χρονικά διαςτιματα. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι Οκωμανοί εμπνεφςτθκαν τα 

χαμάμ από τθν παράδοςθ κολφμβθςθσ των ωμαίων και των Βυηαντινϊν και 

προτίμθςαν να αξιοποιιςουν τθν υπάρχουςα πολιτιςτικι, αρχιτεκτονικι και 

τεχνολογικι κλθρονομιά για να επιτφχουν μια μοναδικι ςφνκεςθ προςκζτοντασ τθ 

δικι τουσ παράδοςθ κολφμβθςθσ, θ οποία είναι ςφμφωνθ με τθ μουςουλμανικι 

κρθςκεία. 
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1.2 κοπόσ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ αποτίμθςθ τθσ χρθςιμότθτασ 

του ρωμαϊκοφ λουτροφ, δθλαδι θ προςπάκεια εκτίμθςθσ των ενεργειακϊν και 

υδατικϊν αναγκϊν του. Μζςο τθσ επίτευξθσ του ςκοποφ αποτελεί θ μελζτθ αρχαίων 

κειμζνων και θ προςπάκεια υπολογιςμοφ των ενεργειακϊν και υδατικϊν αναγκϊν, 

θ οποία βαςίηεται ςε αρχαιολογικζσ ανακαταςκευζσ, ςε αρχαιολογικά ευριματα και 

αναφορζσ.  

 

1.3 Διάρκρωςθ  

Συνοπτικά, τα περιεχόμενα τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ζχουν ωσ εξισ: 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουςιάηονται οι υδρευτικζσ ανάγκεσ του ςφγχρονου κόςμου 

κακϊσ και θ καταλάνωςθ νεροφ ανά τον κόςμο για το ζτοσ 2010. Αντίςτοιχα, 

παρουςιάηονται οι υδατικζσ ανάγκεσ ςτθν αρχαιότθτα και ςυγκεκριμζνα τθσ 

αρχαίασ Ακινασ και τθσ αρχαίασ ϊμθσ. Στθ ςυνζχεια, περιγράφεται θ διαδικαςία 

υπολογιςμοφ του πλθκυςμοφ των αρχαίων κοινωνιϊν με βάςθ τθν πυκνότθτα 

πλθκυςμοφ ςε κατοίκουσ και τθν ζκταςθ που καταλαμβάνει θ πόλθ. 

Στο Κεφάλαιο 3 κακϊσ παρουςιάηεται διεξοδικά θ χρονικι εξζλιξθ των λουτρϊν από 

τα ομθρικά χρόνια ζωσ τθν οκωμανικι εποχι, περιγράφονται αναλυτικά τα 

χαρακτθριςτικά και θ αρχιτεκτονικι του ρωμαϊκοφ λουτροφ. Γίνεται αναφορά ςτθν 

κζρμανςθ των χϊρων και του νεροφ μζςω του ςυςτιματοσ του υποκαφςτου. Στθ 

ςυνζχεια, παρουςιάηονται οι υδατικζσ και ενεργειακζσ ανάγκεσ του ρωμαϊκοφ 

λουτροφ οι οποίεσ υπολογίςκθκαν μζςω τθσ ανακαταςκευισ λουτρϊν και των 

δεδομζνων που ςυλλζχκθκαν από διάφορα ρωμαϊκά αλλά και οκωμανικά λουτρά. 

Τζλοσ, γίνεται περιγραφι των καυςίμων που χρθςιμοποιικθκαν για τθ κζρμανςθ 

των λουτρϊν. 

Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται θ ιςτορικι εξζλιξθ τθσ πόλθσ τθσ Ακινασ κατά τθ 

διάρκεια τθσ ρωμαϊκισ αυτοκρατορίασ. Στθ ςυνζχεια, παρατίκενται τα ρωμαϊκά 

λουτρά που βρζκθκαν ςτθν περιοχι τθσ Ακινασ. 
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Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται αναλυτικά τα ςυμπεράςματα των υδατικϊν και 

ενεργειακϊν αναγκϊν του ρωμαϊκοφ λουτροφ και προτείνονται κζματα για 

μελλοντικι ζρευνα. 
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Κεφάλαιο 2 

 

Τδρευτικζσ ανάγκεσ 

 

 

2.1 Τδρευτικζσ ανάγκεσ του ςιμερα 

Σφμφωνα με διεκνείσ οργανϊςεισ όπωσ ο WHO (Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ) 

και θ UNICEF, ορίηεται ωσ ελάχιςτθ απαίτθςθ κατανάλωςθσ νεροφ ανά άτομο και 

θμζρα τα 20 L από μια πθγι που βρίςκεται ςε απόςταςθ μικρότερθ από 1 km. Θ 

ποςότθτα αυτι είναι θ ελάχιςτθ για κατανάλωςθ και προςωπικι υγιεινι. Aν 

ςυνυπολογιςτοφν το μπάνιο και το πλφςιμο ροφχων και χϊρων, θ ποςότθτα αυτι 

ανζρχεται ςε 50 L ανά άτομο και θμζρα. 

Θ κατανάλωςθ αυτι των 50 L κατανζμεται ςτισ τζςςερισ παρακάτω βαςικζσ χριςεισ 

(Gleick, P.H. 1996). Στισ παρζνκεςεισ παρατίκενται τα όρια διακφμανςθσ ςτισ 

διάφορεσ περιοχζσ. 

 Ρόςιμο νερό: 5 L/cap/d  (2-5 L/cap/d) 

 Ρροετοιμαςία φαγθτοφ: 10 L/cap/d (10-50 L/cap/d) 

 Ατομικι κακαριότθτα: 15 L/cap/d (5-70 L/cap/d) 

 Κακαριότθτα χϊρων-αποχζτευςθ: 20 L/cap/d (0-75 L/cap/d) 

 

Στθν Εικόνα 2.1 απεικονίηεται θ κατάςταςθ που επικρατεί ςε αναπτυςςόμενεσ 

χϊρεσ  λόγω ζλλειψθσ ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ. 
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Εικόνα 2.1: Ζλλειψθ ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ ςε αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Πθγι: 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το νερό και τθ γθ, «Ζκκεςθ ςτθν επιφάνεια»  

 

Ραρακάτω παρατίκενται χάρτεσ που απεικονίηουν τθν κατανάλωςθ νεροφ του 

ςφγχρονου κόςμου για το ζτοσ 2010. Στθν Εικόνα 2.2 απεικονίηεται θ οικιακι 

κατανάλωςθ νεροφ ςε L ανά κάτοικο ανά θμζρα. Στθν Εικόνα 2.3 απεικονίηεται θ 

ςυνολικι κατανάλωςθ νεροφ, αποτελοφμενθ από τθν φδρευςθ, τθν άρδρευςθ και 

τισ απαιτιςεισ τθσ βιομθχανίασ, εκφραςμζνθ ςε όρουσ κυβικϊν μζτρων ανά κάτοικο 

ανά μζρα (m3/cap/y).  
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Εικόνα 2.2: Χάρτθσ για οικιακι κατανάλωςθ νεροφ το 2010, ςε L ανά κάτοικο ανά 

θμζρα (L/cap/d). Πθγι: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το νερό και τθ γθ, «Ζκκεςθ 

ςτθν επιφάνεια» 

 

 

 

Εικόνα 2.3: Χάρτθσ για τθ ςυνολικι κατανάλωςθ νεροφ (φδρευςθ, άρδευςθ, 

βιομθχανία) το 2010, ςε m3 ανά κάτοικο ανά ζτοσ (m3/cap/y). Πθγι: Εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για το νερό και τθ γθ, «Ζκκεςθ ςτθν επιφάνεια» 
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2.2 Τδρευτικζσ ανάγκεσ τθσ αρχαιότθτασ 

2.2.1 Κατανάλωςθ νεροφ ςτθν αρχαία Ακινα 

Για τθν αρχαία Ακινα, ο Ρλοφταρχοσ ςτο ζργο του Βίοι Ραράλλθλοι αναφζρει: 

«Επειδι θ χϊρα τθσ Αττικισ δεν ζχει επάρκεια ςε νερό, κακϊσ δεν διακζτει ποτάμια 

με διαρκι ροι, οφτε κάποιεσ λίμνεσ, οφτε άφκονεσ πθγζσ, αλλά οι περιςςότεροι 

κάτοικοι χρθςιμοποιοφν τεχνθτά πθγάδια, ο Σόλων κζςπιςε νόμο, όπου υπιρχε 

δθμόςιο πθγάδι ςε απόςταςθ ενόσ ιππικοφ —το ιππικό ιταν ίςο με τζςςερα 

ςτάδια— να βολεφονται από αυτό· όπου όμωσ θ απόςταςθ ιταν μεγαλφτερθ, να 

ψάχνουν να βρουν δικό τουσ νερό· ςε περίπτωςθ πάλι που ζςκαβαν ςε βάκοσ δζκα 

οργιζσ και δεν εφριςκαν νερό ςτο κτιμα τουσ, τότε να παίρνουν από τον γείτονα 

γεμίηοντασ δφο φορζσ τθν θμζρα μιαν εξάχοθ ςτάμνα. Γιατί πίςτευε πωσ ζπρεπε να 

βοθκάει όςουσ δεν είχαν, όχι όμωσ και να παρζχει εφόδια ςτουσ τεμπζλθδεσ». 

Σφμφωνα με τα παραπάνω γίνονται γνωςτοί οι πρϊτοι κανόνεσ για τθ διαχείριςθ 

των υδατικϊν πόρων ςτον αρχαίο ακθναϊκό πολιτιςμό, οι οποίοι περιλαμβάνονται 

ςτθ νομοκεςία του Σόλωνα, ςτισ αρχζσ του 6ου αιϊνα π.Χ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο 

νόμοσ αναφζρει τα εξισ: 

 εάν υπιρχε ζνα δθμόςιο πθγάδι ςε απόςταςθ 4 ςταδίων (710 m) όλοι κα 

χρθςιμοποιοφςαν αυτό 

 εάν το πθγάδι ιταν μακρφτερα κα ζπρεπε να ανοιχτεί πθγάδι με ιδιωτικά 

μζςα 

 εάν είχαν ςκάψει για 18 m και δεν είχαν βρει νερό είχαν το δικαίωμα να 

παίρνουν μια υδρία (20 L) 2 φορζσ τθν θμζρα από τουσ γείτονζσ τουσ 

Επομζνωσ, προκφπτει μία ελάχιςτθ ανάγκθ των 40 L/d για κάκε νοικοκυριό. 

 

2.2.2 Κατανάλωςθ νεροφ ςτθν αρχαία Ρϊμθ 

Για τθν αρχαία ϊμθ, ο Φροντίνοσ (Frontinus, De Aquaeductu Urbis Romae; LXXVIII) 

ςτο κείμενό του αναφζρει πωσ θ ςυνολικι κατανάλωςθ τθσ πόλθσ υπερζβαινε τα 

550 000 m3 τθν θμζρα, δθλαδι 14 018 quinariae. Μία quinaria αντιςτοιχοφςε ςε 
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παροχι 41.5 m3/θμζρα για τθν οποία γίνεται εκτενισ αναφορά ςτο Ραράρτθμα Α. 

Το 25% τθσ ποςότθτασ πιγαινε ςτον Καίςαρα και το 45% ςε πολυτελείσ κατοικίεσ. 

Με τισ ποςότθτεσ αυτζσ υδρεφονταν και μερικζσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ςκλάβοι. Οι 

591 δεξαμενζσ διανομισ νεροφ ςτισ ςυνοικίεσ τθσ μζςθσ και κατϊτερθσ τάξθσ, που 

αποτελοφν το 8.1% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ, εξυπθρετοφςαν περίπου 900 

κατοίκουσ θ κάκε μία, δθλαδι ζνα πλθκυςμό 530 000 κατοίκων. Θ οικιακι 

κατανάλωςθ ςτισ ςυνοικίεσ αυτζσ εκτιμάται ςε 85 L ανά κάτοικο ανά θμζρα. 

Ρρόςκετα οι πολίτεσ είχαν πρόςβαςθ ςτισ δθμόςιεσ καταναλϊςεισ νεροφ, όπωσ 

λουτρά και ςιντριβάνια που αποτελοφν το 16.4% και 2.7% τθσ ςυνολικισ 

κατανάλωςθσ αντίςτοιχα, με αποτζλεςμα να αντιςτοιχοφν επιπλζον 200 L για 

κατανάλωςθ ανά κάτοικο ανά θμζρα. Αυτι θ ποςότθτα ορίηεται ωσ ο μζςοσ όροσ 

κατανάλωςθσ νεροφ κακϊσ ςφμφωνα με τον Castiglioni (1947), θ κατανάλωςθ 

νεροφ ςτθν αρχαία ϊμθ υπερζβαινε τα 500 L ανά κάτοικο. Συνυπολογίηοντασ, 

ωςτόςο και τον πλθκυςμό των ςκλάβων που δεν χρθςιμοποιοφςαν τα λουτρά, θ 

δθμόςια κατανάλωςθ νεροφ αντιςτοιχοφςε ςε 200 L επιπρόςκετα ανά κάτοικο ανά 

θμζρα.  

Επιπρόςκετα, ο Φροντίνοσ αναφζρει τθ νομικι βάςθ ςφμφωνα με τθν οποία πρζπει 

να αντλθκεί νερό και να διαςφαλιςτεί θ προςφορά του.  Αναφζρει πωσ κανείσ δεν 

πρζπει να αντλιςει νερό χωρίσ τθ γραπτι εξουςιοδότθςθ του Καίςαρα και κανείσ 

δεν πρζπει να αντλεί περιςςότερα από αυτά που ζχει λάβει με επιχοριγθςθ. Ο  

Επίτροποσ κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα προςεκτικόσ για να αντιμετωπίςει διάφορεσ 

μορφζσ απάτθσ. Τα κανάλια ζξω από τθν πόλθ πρζπει να επικεωροφνται με 

προςοχι και ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, ϊςτε να ελζγχεται θ ακρίβεια των 

παραχωρθκειςϊν παραδόςεων και το ίδιο πρζπει να γίνει ςε δεξαμενζσ και ςε 

δθμόςιεσ βρφςεσ για να διαςφαλιςτεί ότι το νερό ρζει χωρίσ διακοπι τόςο τθν  

θμζρα όςο και τθ νφχτα.  

 

2.3 Εκτίμθςθ πλθκυςμοφ αρχαίων κοινωνιϊν 

Τα τελευταία χρόνια, παρατθρείται αφξθςθ του αρικμοφ των δθμογραφικϊν 

μελετϊν των αρχαίων κοινωνιϊν, με κφριο ςτόχο τθν αναγνϊριςθ τθσ εςωτερικισ 
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οργάνωςθσ των πλθκυςμϊν. Οριςμζνεσ δθμογραφικζσ μελζτεσ βαςίςτθκαν ςε 

αποςπάςματα από αρχαία κείμενα (Wiseman, 1969), άλλεσ κυρίωσ ςε ςτρατιωτικά 

δεδομζνα (Forni, 1966), ωςτόςο εξακολουκοφν να αποτελοφν τα κεμζλια για τουσ 

υπολογιςμοφσ που πραγματοποιικθκαν από τουσ περιςςότερουσ μετζπειτα 

μελετθτζσ (Warden and Bagnall, 1988; Lo Cascio, 1994). Από τθν άλλθ πλευρά, το 

μζγεκοσ των αμφικεάτρων και των υδραγωγείων ςυνζβαλε ςε εκτιμιςεισ 

βαςιςμζνεσ ςτθν αρχαιολογία, αν και τα αποτελζςματά τουσ κεωροφνται ςιμερα 

αναξιόπιςτα (Lloyd and Lewis, 1976; Duncan-Jones, 1977; Gallo, 1981).  Άλλθ 

εκτίμθςθ προζρχεται από τθν ποιοτικι και, ενίοτε, ποςοτικι μελζτθ των πλθκυςμϊν 

από τθ νεκρόπολθ (Palol, 1966), θ οποία παρουςιάηει τισ δικζσ τθσ δυςκολίεσ. Τζλοσ, 

οι επιγραφζσ είναι μια ιδιαίτερθ πθγι δφςκολθσ ερμθνείασ, κακϊσ αναγνωρίηει 

μόνο ζνα περιοριςμζνο τμιμα του πλθκυςμοφ που κα μποροφςε να αντζξει τα 

ζξοδα μιασ επιγραφισ για να διαιωνίςει τθ μνιμθ του. Σε μια ιςτορικι εκτίμθςθ 

πλθκυςμοφ, πρζπει να γίνει διάκριςθ μεταξφ δφο πλθκυςμϊν, τον αςτικό και τον 

αγροτικό. Οι αρχαιολογικζσ μαρτυρίεσ που κακορίηουν το μζγεκοσ του αςτικοφ 

πλθκυςμοφ είναι τα ερείπια τθσ περιοχισ τα οποία βρίςκονται εντόσ τθσ περιμζτρου 

των τειχϊν τθσ πόλθσ. Μια δυςκολία που εμφανίηεται, είναι πωσ οι περίμετροι είναι 

γνωςτζσ μόνο για ζναν περιοριςμζνο αρικμό πόλεων. Επιπλζον, μερικζσ φορζσ, θ 

προτεινόμενθ περίμετροσ είναι απλά μια υπόκεςθ που πρζπει να εξεταςτεί από 

μελλοντικζσ αναςκαφζσ. Ζνα ακόμθ πρόβλθμα είναι θ χρονολόγθςθ τθσ καταςκευισ 

τειχϊν των πόλεων, κακϊσ μπορεί να υπάρξει επζκταςθ τθσ πόλθσ ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 

Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ρωμαϊκοφ αςτικοφ πλθκυςμοφ ςτθν οποία 

κατζλθξε ο César Carreras Monfort (1995-1996) ερευνϊντασ τα δθμογραφικά 

ςτοιχεία τθσ ρωμαϊκισ Λςπανίασ και θ οποία μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ 

ρωμαϊκζσ πόλεισ φαίνεται ςτθν εξίςωςθ (2.1). Θ εκτίμθςθ του πλθκυςμοφ γίνεται με 

βάςθ τθν ζκταςθ που καταλαμβάνει μία αρχαία πόλθ και τθν πυκνότθτα που ζχει 

κακοριςτεί ςφμφωνα με τα εκνογραφικά, λογοτεχνικά και ιςτορικά δεδομζνα. Ο 

τφποσ για τον υπολογιςμό των αςτικϊν πλθκυςμϊν ορίηεται ωσ: 

P = k x A                                                              (2.1) 
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όπου P είναι ο πλθκυςμόσ, k είναι  θ πυκνότθτα πλθκυςμοφ ςε κατοίκουσ ανά 

εκτάριο (hab/ha) και Α είναι θ ζκταςθ που καταλαμβάνει θ πόλθ ςε εκτάρια (ha). 

Θ πυκνότθτα του αςτικοφ πλθκυςμοφ διαφζρει ανάλογα με το μζςο μζγεκοσ των 

νοικοκυριϊν, τον αρικμό των κατοίκων ανά νοικοκυριό και τουσ δθμόςιουσ χϊρουσ. 

Μια πρϊτθ πθγι, ςφμφωνα με τον Mols (1955), ζδειξε ότι οι πόλεισ ςτθν Ευρϊπθ 

από τον 14ο ζωσ το 18ο αιϊνα είχαν πυκνότθτεσ μεταξφ 100 ζωσ 500 hab/ha. Από 

τθν άλλθ πλευρά, ο Frankfort (1950) κακόριςε ζναν μζςο όρο μεταξφ 297 και 494 

hab/ha για τθν αρχαία Μεςοποταμία, ενϊ ο Adams (1965) υπολογίηει κατά μζςο 

όρο περίπου 200 hab/ha, με βάςθ τισ ςφγχρονεσ πυκνότθτεσ ςτθ Βαγδάτθ (216 

hab/ha). Τζλοσ, θ πρόταςθ του Russell (1958) ξεχωρίηει. Αυτόσ κακόριςε τθν 

πυκνότθτα μεταξφ 100 και 200 hab/ha για τθ Μεςαιωνικι Ευρϊπθ. Από τα ςτοιχεία 

αυτά προκφπτει ότι όλοι οι ςυγγραφείσ φαίνεται να ςυμφωνοφν ςτουσ 150 ζωσ 350 

hab/ha ωσ μια λογικι πυκνότθτα για τισ πόλεισ. Ωςτόςο, διαπιςτϊκθκε ότι τα 

μεγάλα πολιτικά, οικονομικά και διοικθτικά κζντρα αφξθςαν τον πλθκυςμό τουσ. 

Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο επιλζχκθκαν δφο πυκνότθτεσ, μία για τα 

πρωτεφοντα κζντρα και άλλθ μία για τα δευτερεφοντα, αν και και οι δφο βρίςκονται 

εντόσ του ίδιου εφρουσ 150 ζωσ 350 hab/ha. 

Η πυκνότθτα των πρωτευόντων κζντρων ελιφκθ από ζνα απόςπαςμα του 

Διόδωρου Σικελιϊτθ, ο οποίοσ κατζγραψε ότι ο ελεφκεροσ πλθκυςμόσ τθσ 

Αλεξάνδρειασ ιταν 300 000 πολίτεσ. Θ πόλθ κάλυπτε ζκταςθ περίπου 920 εκταρίων 

(ha) (Engels, 1991). Θ τιμι αυτι αντιπροςωπεφει πυκνότθτα 326 hab/ha, θ οποία 

αποτελεί  μια αρκετά λογικι εκτίμθςθ που μπορεί να ςυγκρικεί με αυτι τθσ 

Βενετίασ του 16ου αιϊνα (327 hab/ha) ι εκείνθ τθσ Ρομπθίασ με βάςθ τθν ικανότθτα 

του αμφικεάτρου τθσ (312 hab/ha) (Grant, 1971, 45). 

Πςον αφορά ςτα δευτερεφοντα κζντρα, υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ μεταξφ 4 και 5 

ατόμων ανά νοικοκυριό, ο οποίοσ είναι ο πλζον αποδεκτόσ για τθ ϊμθ (Saller and 

Shaw, 1984). Κατά ςυνζπεια, θ πυκνότθτα υπολογίηεται ςε ζνα εφροσ μεταξφ 216 

ζωσ 233 hab/ha (Adams, 1950) για τα δευτερεφοντα αςτικά κζντρα. 

Συνοψίηοντασ, επιλζχκθκαν δφο πυκνότθτεσ (k) για τον υπολογιςμό του αςτικοφ 

πλθκυςμοφ. Θ πρϊτθ είναι 326 hab/ha για τα πρωτογενι κζντρα, ενϊ θ δεφτερθ 
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είναι 233 hab/ha για τα δευτερεφοντα κζντρα. Εκτόσ των αςτικϊν  πυκνοτιτων, 

υπάρχει άλλθ μία, αυτι των 250 hab/ha για ςτρατιωτικοφσ καταυλιςμοφσ, 

γνωρίηοντασ ότι κάκε λεγεϊνα των 5 000 ανδρϊν καταλάμβανε μία ζκταςθ περίπου 

20 εκταρίων (ha) (Keppie, 1984). 
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Κεφάλαιο 3 

 

Τδατικζσ και ενεργειακζσ ανάγκεσ ρωμαϊκοφ λουτροφ 

 

 

3.1 Χρονικι εξζλιξθ των λουτρϊν ςτα ομθρικά χρόνια και τθν αρχαία Ελλάδα 

Θ ςθμαςία του νεροφ ςτθ ηωι των αρχαίων ςυνόδευε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ του 

ανκρωπίνου βίου. Ειδικότερα, θ χριςθ του λουτροφ ιταν γνωςτι ςτον ευρφτερο 

ελλαδικό χϊρο ιδθ από τθν προϊςτορικι περίοδο ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ 

κακθμερινισ ηωισ των ανκρϊπων. Αναφορζσ ςε λουτρά και ςτθν κακαρτιριο 

δφναμθ του νεροφ μάσ παραδίδονται από τα χρόνια του Ομιρου. Στθν ομθρικι 

διάλεκτο θ αςάμινκοσ είναι ο λουτιρασ ι μάκτρα τθσ αττικισ διαλζκτου και 

αποτελεί τθν αρχαιότερθ λζξθ που αποδίδει τθν μπανιζρα. Στθν Εικόνα 3.1 

παρουςιάηεται ο πιλινοσ λουτιρασ ςτο ανάκτορο του Νζςτορα ςτθν Ρφλο, ζνα 

τυπικό παράδειγμα αςαμίνκου τθσ εποχισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Πμθροσ ςτθν 

Οδφςςεια ςτθν ραψωδία Κ’  κατά τθν παραμονι του Οδυςςζα ςτο νθςί τθσ Κίρκθσ 

περιγράφει τθ διαδικαςία του λουτροφ ωσ εξισ:  

«ἡ δὲ τετάρτθ ὕδωρ ἐφόρει καὶ πῦρ ἀνζκαιε  

πολλὸν ὑπὸ τρίποδι μεγάλῳ· ἰαίνετο δ’ ὕδωρ. αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ ηζςςεν ὕδωρ 

ἐνὶ ἤνοπι χαλκῷ,ἔσ ῥ’ ἀςάμινκον ἕςαςα λό’ ἐκ τρίποδοσ μεγάλοιο,  

κυμῆρεσ κεράςαςα, κατὰ κρατόσ τε καὶ ὤμων,  

ὄφρα μοι ἐκ κάματον κυμοφκόρον εἵλετο γυίων.  

αὐτὰρ ἐπεὶ λοῦςζν τε καὶ ἔχριςεν λίπ’ ἐλαίῳ(..)» (Οδ. Κ’358-364) 

«Θ τζταρτθ κουβάλθςε νερό κι άναψε δυνατι φωτιά κάτω 

από τον μεγάλο τρίποδα, για να ηεςτάνει το νερό. 

Κι όταν, ςτο χάλκωμα που γυάλιηε, κόχλαςε το νερό, 

με κατεβάηει ςτον λουτρό για να με λοφςει· γλφκανε το καυτό νερό 

απ᾽ τον μεγάλο τρίποδα με δροςερό, κι φςτερα το ᾽χυνε 
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ςτουσ ϊμουσ και ςτθν κεφαλι μου, τα μζλθ μου ν᾽ ανακουφίςει 

από τον κάματο, που βάραινε και τθν ψυχι μου. 

Τελειϊνοντασ με το λουτρό, φςτερα μ᾽ άλειψε καλότατα με μυρωμζνο λάδι.»  

(Ν.Καηαντηάκθσ & Λ.Κ. Κακριδισ,  1965) 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Αςάμινκοσ ςτο ανάκτορο του Νζςτορα ςτθν Ρφλο, Λιψθ: Ν. Μαμάςθσ

  

Κάκε κρθςκευτικι τελετι, δζθςθ, μφθςθ, κάκαρςθ νεκροφ, προχποκζτει νίψθ ι 

λοφςθ με νερό. Το νερό είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνο με όλεσ τισ ςθμαντικζσ ςτιγμζσ 

τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ: τθ γζννθςθ, το γάμο, το κάνατο. Ο Πμθροσ αναφζρει ότι ο 

Ζκτορασ φοβάται να κάνει ςπονδι ςτο Δία με τα χζρια άνιφτα. Στα ομθρικά ζπθ 

βρίςκουμε μαρτυρίεσ για ψυχρά και για κερμά λουτρά, τα οποία φαίνεται να ιταν 

ςυνικεια τόςο των ανδρϊν όςο και των γυναικϊν. Σε ζνα περιςτατικό από τθν 
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Λλιάδα, ο Οδυςςζασ και ο Διομιδθσ ςτθν επιςτροφι τουσ από νυχτερινι επιδρομι, 

αφοφ ζκλεψαν τα άλογα του ιςου, μπικαν ςτθ κάλαςςα για να απαλλαγοφν από 

τον ιδρϊτα και ζλουςαν το λαιμό και τουσ μθροφσ τουσ. Στθ ςυνζχεια μπικαν ςτα 

κερμά λουτρά για να λουςκοφν. Στθν Λλιάδα, ςτθ ραψωδία Χ’ ςτουσ ςτίχουσ 440-4, ο 

Πμθροσ περιγράφοντασ τθν Ανδρομάχθ που περιμζνει τον Ζκτορα αναφζρει: 

 

 

 

 

Ζνα ακόμθ παράδειγμα τθσ άριςτθσ τεχνογνωςίασ των λουτρϊν κατά τθν ομθρικι 

εποχι είναι θ φπαρξθ λουτρϊν ςτα Μινωΐκά ανάκτορα τθσ Κνωςοφ, Φαιςτοφ και 

ςτα Μάλια, όπωσ αποτυπϊνεται ςτθν Εικόνα 3.2. Εκεί οι αγωγοί περνοφςαν από τα 

μαγειρεία όπου το νερό κερμαινόταν και ςτθ ςυνζχεια με αγωγοφσ που ζφκαναν 

ζωσ ζξω από τα δωμάτια εξαςφάλιηε παροχι ηεςτοφ νεροφ. 

«ἀλλ᾽ ἥ γ᾽ ἱςτὸν ὕφαινε μυχῷ δόμου ὑψθλοῖο 

δίπλακα πορφυρζθν, ἐν δὲ κρόνα ποικίλ᾽ ἔπαςςε. 

κζκλετο δ᾽ ἀμφιπόλοιςιν ἐχπλοκάμοισ κατὰ δῶμα 

ἀμφὶ πυρὶ ςτῆςαι τρίποδα μζγαν, ὄφρα πζλοιτο 

Ἕκτορι κερμὰ λοετρὰ μάχθσ ἐκ νοςτιςαντι» 

 

«Αλλά μεσ ςτα δωμάτια τθσ είχε ςτο χζρι υφάδι 

διπλό, ολοπόρφυρο, και πολλά πλουμίδια τοφ κεντοφςε· 

και εισ τισ καλζσ κεράπαινεσ είπε ςτθν ςτια να ςτιςουν 

τρίποδα μζγαν, ζτοιμα κερμά λουτρά να γίνουν 

του Ζκτοροσ που ζμελλε να γφρει από τθν μάχθν·» 

(Ρολυλάσ Λ., 1922) 
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Εικόνα 3.2: Λουτρό ςτο παλάτι τθσ Κνωςοφ ςε αναπαράςταςθ από τισ αναςκαφζσ 

του Ζβανσ (Evans,1930) 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πωσ το υδροχαρζσ πνεφμα των Αχαιϊν κλθροδοτικθκε και 

ςτουσ Ζλλθνεσ των μετζπειτα χρόνων. Στθν αρχαία Ελλάδα υπιρχαν λουτρά που 

χρθςιμοποιοφνταν για κακαριότθτα και τόνωςθ και λουτρά για κεραπευτικοφσ 

ςκοποφσ. Τα λουτρά ιταν ςυνικωσ µικτά. Ο ςπαρτιατικόσ, πεικαρχθμζνοσ τρόποσ 

ηωισ, επζβαλε ςτουσ Λακεδαιμόνεσ να λοφηονται ςτα ψυχρά νερά του ποταμοφ 

Ευρϊτα για ςκλθραγϊγθςθ. Αντίκετα οι Ακθναίοι, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ, 

ζκαναν χριςθ κερμϊν και ψυχρϊν λουτρϊν, τα οποία και κεωροφςαν παράγοντα 

υγείασ και πολιτιςμοφ. Οι Μακεδόνεσ προτιμοφςαν τα ψυχρά λουτρά, κακϊσ 

πίςτευαν πωσ τα κερμά προκαλοφςαν μαλκακότθτα. Ο Μζγασ Αλζξανδροσ, όταν 

βρζκθκε μπροςτά ςτο πολυτελζςτατο λουτρό του Δαρείου διερωτικθκε: « δφναται 

τισ διοικῆςαι ἄνδρασ ἐν μζςω τοιαφτθσ μαλκακότθτοσ;». Τα λουτρά ςτθν αρχαία 

Ελλάδα ιταν ςυνδεδεμζνα με τισ αντιλιψεισ, τα ικθ κι ζκιμα, τισ κοινωνικζσ 

ςυνκικεσ τθσ εποχισ. Οι αρχαιότερεσ λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ που ζχουν βρεκεί 

ζωσ τϊρα, λειτοφργθςαν ςτθ Σφβαρθ, αρχαία πόλθ τθσ Μεγάλθσ Ελλάδασ ςτθ Νότια 
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Λταλία, τζλοσ του 6ου π.Χ. αιϊνα. Στθν Εικόνα 3.3 αποτυπϊνεται θ τυπικι διαδικαςία 

του λουτροφ. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3: Λουτρό τριϊν γυναικϊν. Οι δφο κρατοφν ςτλεγγίδα (εργαλείο που 

χρθςιμοποιοφςαν οι ακλθτζσ για να κακαρίηονται από το λάδι και τθ ςκόνθ) και θ 

τρίτθ πλζνεται ςτο νιπτιρα. Μία τζταρτθ γυναίκα κρατάει αρωματικό λάδι ενϊ 

φζρει ςτον ϊμο τθσ τα ροφχα των γυναικϊν ι πετςζτα. 440-450 π.Χ.                          

Πθγι:http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/klasiki/PolygnotosGroup08.ht

m 

 

Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ αλλά και θ διαδικαςία του λουτροφ ςτα αρχαία χρόνια 

ονομάηεται «βαλανείον», λζξθ τθν οποία ειςιγαγε πρϊτοσ ο Αριςτοτζλθσ. 

Λειτουργοφςαν από τισ 8 - 9 το πρωί μζχρι τθν δφςθ του ιλιου. Οι κφριεσ αίκουςεσ 

που περιλάμβανε ζνα τυπικό βαλανείο ιταν: 

 το αποδυτιριο  

http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/klasiki/PolygnotosGroup08.htm
http://users.sch.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/klasiki/PolygnotosGroup08.htm
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 το πυριατιριο, δθλαδι αίκουςα εφίδρωςθσ  

 πιςίνεσ κερμοφ λουτροφ 

 πιςίνεσ  ψυχροφ λουτροφ 

 αλειπτιριο, εφόςον ςυνδυαηόταν με γυμνάςιο, δθλαδι αίκουςα όπου οι 

ακλθτζσ αλείφονταν λάδι πριν από τθν άκλθςθ. 

Θ λζξθ πυριατιριο αναφζρεται ακόμα ςτον Εφπολι και τον Αριςτοτζλθ. Αυτό 

κερμαινόταν είτε με κλίβανο, που ιταν τοποκετθμζνοσ κάτω από το δάπεδο, είτε 

από ατμό, που ζβγαινε από μεγάλουσ λζβθτεσ. Ο λουόμενοσ ζμενε για λίγο χρόνο 

μζςα ςτο πυριατιριο όπου ίδρωνε και μετά λουηόταν ςτο λουτιρα με κερμό ι 

ψυχρό νερό. Βαλανεία βρίςκουμε ςτθν Ακινα από τον 5ο αιϊνα π.Χ., αλλά θ 

διάδοςι τουσ ςυνεχίηει να είναι μεγάλθ και κατά τουσ ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ. Τα 

βαλανεία ιταν δθμόςια ι ιδιωτικά και βρίςκονταν ςυνικωσ κοντά ςε γυμνάςια, 

χϊρουσ άςκθςθσ τθσ ψυχισ και του ςϊματοσ των νζων, τα οποία χωροκετοφνταν 

αρχικά κοντά ςε παραποτάμιεσ ι καλάςςιεσ περιοχζσ για να παίρνουν οι ακλθτζσ 

πιο εφκολα το λουτρό τουσ. Το κρφο λουτρό δεν βοθκοφςε τουσ ακλθτζσ των 

γυμναςίων ςτθν κακαριότθτα του ςϊματοσ, αφοφ μετά τθν άκλθςθ είχε 

ςχθματιςτεί πάνω ςε αυτό ζνα μίγμα από ςκόνθ και λάδι, που αλειφόταν πριν από 

τθν άςκθςθ ςε ειδικι αίκουςα. Μετά τθν εκγφμναςθ ιταν απαραίτθτο ζνα λουτρό 

εφίδρωςθσ κι ζπειτα ζνα γερό τρίψιμο για να κακαρίςει θ επιδερμίδα. 

Αντιλιφκθκαν ότι ςτθν όλθ διαδικαςία ζνα κερμό ι και χλιαρό λουτρό 

εξυπθρετοφςε καλφτερα.  

Στο τζλοσ του 2ου και ςτισ αρχζσ του 1ου αιϊνα π.Χ. απαντάται θ πρϊτθ αίκουςα 

κερμαινόμενου νεροφ ςτον ελλαδικό χϊρο με το ςφςτθμα των υποκαφςτων, τθν 

υποδαπζδια κζρμανςθ δθλαδι, ςτθν Ολυμπία, τα οποία είναι τα παλαιότερα 

λουτρά του ιεροφ τθσ, που εξυπθρετοφςαν τισ ανάγκεσ των ακλθτϊν, όπωσ φαίνεται 

ςτθ Εικόνα 3.4. 
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Εικόνα 3.4: Υπόκαυςτο λουτρϊν αρχαίασ Ολυμπίασ. Πθγι: 

https://m.naftemporiki.gr/story/765023 

 

3.2 Ρωμαϊκι εποχι 

3.2.1  Γενικά 

Θ αγάπθ των Ελλινων για τα λουτρά κλθροδοτικθκε και αναπτφχκθκε από τουσ 

ωμαίουσ. Οι ωμαίοι υπιρξαν πραγματικοί λάτρεισ των λουτρϊν, κακϊσ το 

λοφςιμο ιταν για αυτοφσ κοινωνικι υποχρζωςθ και οι μθ λουόμενοι τιμωροφνταν. 

Θ ευρφτατθ εξάπλωςι τουσ ςε ολόκλθρθ τθν ρωμαϊκι επικράτεια φανερϊνει τθ 

ςθμαςία που ζδιναν τθν εποχι εκείνθ, όχι μόνο για τθν φροντίδα του κακαριςμοφ 

του ςϊματοσ αλλά και για τισ κοινωνικζσ προεκτάςεισ τθσ τελετουργίασ του 

λουτροφ. Ξακουςτά ιταν τα δθμόςια λουτρά τουσ, που καλοφνταν κζρμεσ, και τα 

οποία χρθςίμευαν τόςο ςτθν προςωπικι υγιεινι όςο και ςτθν κοινωνικοποίθςθ.  

Eξαιτίασ τθσ µεγάλθσ κατανάλωςθσ νεροφ που γινόταν από τισ εγκαταςτάςεισ των 

κερµϊν, θ καταςκευι των υδραγωγείων ζφταςε ςε εξαιρετικι τελειότθτα. 

Eπομζνωσ, ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανοικοδόμθςθ των λουτρϊν και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

λουτροκεραπείασ ζπαιξε θ πρόοδοσ που ςυντελζςτθκε ςτα υδραυλικά ςυςτιματα 

νεροφ. Τα ρωμαϊκά λουτρά, ςε κάκε γωνιά τθσ αυτοκρατορίασ ιταν τεράςτια και 

https://m.naftemporiki.gr/story/765023
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πολυτελι και λειτουργοφςαν εκτόσ των άλλων ωσ χϊροι επικοινωνίασ και 

διαςκζδαςθσ.  

 

3.2.2 Διάρκρωςθ και αρχιτεκτονικι του λουτροφ 

Ανάλογα µε το είδοσ των νερϊν που χρθςιµοποιοφνταν, τα λουτρά κατά τθ ρωµαϊκι 

περίοδο χωρίηονταν, όπωσ και τα λουτρά τθσ αρχαίασ Ελλάδασ, ςε τρείσ βαςικζσ 

κατθγορίεσ:  

• Aquae, κερµά λουτρά. 

• Balnae, ςυνθκιςµζνα λουτρά από τισ πθγζσ πόςιµου νεροφ. 

• Therme, κατά τον Αγρίππα, ιταν τα δθµόςια ςυγκροτιµατα λουτρϊν µε κερµά και 

πολφ κερµά µπάνια, ςτθ βάςθ των ελλθνικϊν πρότυπων λουτρϊν µε τουσ χϊρουσ 

για άκλθςθ, επικοινωνία και ςυηιτθςθ. 

Θ διάρκρωςθ και θ αρχιτεκτονικι των χϊρων των ρωμαϊκϊν λουτρϊν είναι θ εξισ: 

 To caldarium, το πιο ηεςτό δωμάτιο του λουτροφ, χαρακτθριηόταν ςυνικωσ 

από καμπφλα ςτοιχεία κακϊσ ιταν κυκλικόσ χϊροσ µε ςφαιρικό κόλο. 

Απαραίτθτο ςτοιχείο ιταν φπαρξθ τθσ πιςίνασ (alveus), κυρίωσ ςτρογγυλισ 

με περιμετρικά εςωτερικά ςκαλοπάτια. Ππωσ όλεσ οι κερμζσ αίκουςεσ, ιταν 

εφοδιαςμζνο με τισ απαραίτθτεσ τεχνικζσ προβλζψεισ, προςανατολιςμζνο 

προσ τα νοτιοδυτικά, ζτςι ϊςτε να εκμεταλλεφονται τθ φυςικι κερμότθτα 

του μεςθμεριανοφ ιλιου. Για τον ςκοπό αυτό προεξείχε από τον γενικό όγκο 

του λουτρικοφ ςυγκροτιματοσ και διζκετε μεγάλα τοξωτά παράκυρα, ενϊ 

βριςκόταν πάντα κοντά ςτουσ χϊρουσ κζρµανςθσ. 

 To tepidarium, το ηεςτό - χλιαρό δωμάτιο του λουτροφ, δεν είχε ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά: ιταν ωςτόςο ςε περίκεντρθ διάταξθ ςε τετραγωνικι ι 

ορκογωνικι κάτοψθ και ιταν μικρότερο από τουσ προθγοφμενουσ χϊρουσ. 

Εφοδιαςμζνο με εγκαταςτάςεισ που επζτρεπαν μια ςχετικι κζρμανςθ, 

μποροφςε να ζχει μία ι περιςςότερεσ πιςίνεσ με χλιαρό νερό και κακίςματα 

κατά μικοσ των πλευρικϊν τοίχων. 
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 To frigidarium, το κρφο δωμάτιο του λουτροφ µε δεξαµενι κολφµβθςθσ, 

ςχεδιαηόταν µε βορειοανατολικό προςανατολιςµό και δεν ιταν από μόνο 

του ανεξάρτθτοσ χϊροσ. Εκεί ςυγκεντρϊνονταν οι λουόμενοι, κακϊσ 

αποτελοφςε πζραςμα και ςθμείο ςυνάντθςθσ.  

Άλλοι δευτερεφοντεσ χϊροι των ςυγκροτθµάτων ιταν:  

 Αpoduteria ι spogliatorio, αποδυτιρια ανδρϊν και γυναικϊν, ιταν ςυνικωσ 

τετράγωνθσ ι ορκογϊνιασ κάτοψθσ, με κάλυψθ από θμικυλινδρικό κόλο ι 

ςταυροκόλια. Δεν κερμαινόταν υποχρεωτικά και κατά μικοσ των τοίχων 

υπιρχαν μαρμάρινοι πάγκοι, όπου και κάκονταν οι επιςκζπτεσ, 

περιμζνοντασ τθ ςειρά τουσ. Κόγχεσ και ράφια χρθςίμευαν για τθν 

αποκικευςθ των προςωπικϊν τουσ ειδϊν. 

 Palestra, θ παλαίςτρα, το γυµναςτιριο, θ οποία ιταν ςυνικωσ ζνασ 

ανοιχτόσ χϊροσ, ςαν μεγάλθ αυλι. Διζκετε περιμετρικι κιονοςτοιχία και ς' 

αυτό εφάπτονταν βοθκθτικοί χϊροι για τθν άκλθςθ των επιςκεπτϊν του 

λουτροφ. 

 Heliokamin, χϊροι θλιοκεραπείασ. 

 Laconicum, χϊροι εφίδρωςθσ µε ρεφµα κερµοφ αζρα. 

 Elaeotherium Alipterium, χϊροσ για επάλειψθ µε αρωµατικά ζλαια. 

 

Εκτόσ από τα κερμά, χλιαρά και ψυχρά λουτρά που απολάμβαναν οι καμϊνεσ ςτισ 

αντίςτοιχεσ αίκουςεσ, που υπιρχαν απαραιτιτωσ ςε κάκε κζρμθ, υπιρχαν επί 

πλζον ζνα βεςτιάριο για τα ροφχα, ειδικοί χϊροι γυμναςτικισ αλλά και αίκουςεσ για 

παράκεςθ γευμάτων, ςυηθτιςεισ, απαγγελίεσ ι μικρζσ κεατρικζσ παραςτάςεισ. 

Συχνά εκτόσ από τισ μεγαλφτερεσ πιςίνεσ για ομαδικι κολφμβθςθ υπιρχαν και 

ορκογϊνιοι ατομικοί λουτιρεσ. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των κερμϊν ιταν θ 

ςυμμετρία ςτθν κάτοψθ και θ κολοςςιαία κλίμακα. Το κεντρικό κτίςμα 

περιβαλλόταν από περίτεχνουσ κιπουσ και αλςφλια κοςμθμζνα με εξζδρεσ και 

αγάλματα.  

Ππωσ γίνεται αντιλθπτό από τθν περιγραφι των χϊρων ενόσ ρωμαϊκοφ 

ςυγκροτιματοσ κερμϊν, θ διαδικαςία του λουτροφ ςτθν εποχι αυτι και κατ’ 
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επζκταςθ θ παραμονι του λουόμενου ςτο λουτρό απαιτοφςε αρκετό χρόνο, κακϊσ 

προχωροφςε διαδοχικά από το ζνα ςτάδιο ςτο άλλο, από το ψυχρό, ςτο χλιαρό, ςτο 

ηεςτό και αντίςτροφα, προετοιμάηοντασ κατάλλθλα, ςτισ εναλλαγζσ τθσ 

κερμοκραςίασ, το ςϊμα. Στα ενδιάμεςα ςτάδια, ο καμϊνασ των κερμϊν είχε τθν 

δυνατότθτα να απολαφςει ζνα χαλαρωτικό μαςάη, να παρακολουκιςει μία 

ςυηιτθςθ ι ζνα καλλιτεχνικό δρϊμενο, που λάμβανε χϊρα ςε κάποια από τισ 

προοριςμζνεσ γι' αυτό το ςκοπό αίκουςεσ. Ο επιςκζπτθσ μποροφςε επίςθσ να 

γυμναςτεί ι να κολυμπιςει, να ακοφςει διαλζξεισ ι να διαβάςει ςτθ βιβλιοκικθ 

των κερμϊν, αλλά και να απολαφςει ζνα πλοφςιο γεφμα με τουσ φίλουσ του. Στθν 

Εικόνα 3.5 απεικονίηεται ζνα τυπικό ρωμαϊκό λουτρό ςτθν πιο απλι μορφι του. 
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Εικόνα 3.5 : Τομι και κάτοψθ ενόσ ρωμαϊκοφ λουτροφ ςτθν πιο απλι μορφι του.                                                                       

Caldarium, το πιο ηεςτό δωμάτιο του λουτροφ                                                                                                              

Tepidarium, το ηεςτό - χλιαρό δωμάτιο του λουτροφ                                                                                              

Frigidarium, το κρφο δωμάτιο του λουτροφ                                                                          

1. Αποκικθ 2. Κάλυμμα εςτίασ 3. Εςτία (praefurnium) 4. Λζβθτασ 5. Testudo alvei 

(μεταλλικι καταςκευι με λειτουργία ανάλογθ ενόσ κερμοςτάτθ) 6. Κανάλι 

κζρμανςθσ 7. Ριςίνα με ηεςτό νερό (alveus) 8. Κόγχθ τθσ πιςίνασ 9. Κιγκλίδωμα      

10. Ράτωμα 11. Στυλίςκοι υποκαφςτων 12. Υπόκαυςθ 13. Ανοίγματα επικοινωνίασ 

υποκαφςεωσ 14. Κόλοσ 15. Ραράκυρο 16. Οροφι 17. Tubulus (πιλινοσ ςωλινασ)  

18. Ριςίνα με κρφο νερό 19. Αγωγόσ αποχζτευςθσ 20. Είςοδοσ 21. Τοίχοσ 

υποκαφςτων 22. Υπόκαυςτο 23. Κοιλότθτα τοίχου 24. Ράτωμα 25. Τςιμζντο 

26.Τετράγωνθ πλάκα 27. Κιονόκρανο ςτυλίςκου, Πθγι: Frederick University of 

Cyprus 

 

3.2.3  Παροχι νεροφ  

Θ παροχι φδρευςθσ εξαςφαλιηόταν μζςω των υδραγωγείων που υπιρχαν, ωςτόςο 

το νερό δεν ερχόταν απ' ευκείασ, αλλά ςυγκεντρωνόταν ςε μεγάλεσ δεξαμενζσ και 

διοχετευόταν μζςα από ζνα δίκτυο διανομισ πιλινων ςωλινων. Σφφωνα με τον 

Βιτροφβιο, βιβλίο 5, κεφάλαιο 10, ζπρεπε να λθφκεί μζριμνα ϊςτε τα κερμά λουτρά 

των γυναικϊν και των ανδρϊν να γειτνιάηουν και να ζχουν τθν ίδια όψθ και ςτθν 

περίπτωςθ αυτι ο ίδιοσ φοφρνοσ και τα δοχεία-δεξαμενζσ να εξυπθρετοφν και τα 

δφο λουτρά. Οι κερμαντιρεσ – καηάνια - λζβθτεσ πάνω από τουσ φοφρνουσ πρζπει 

να είναι τρία, ζνα για το ηεςτό νερό, ζνα για το χλιαρό νερό και ζνα τρίτο για το 

κρφο νερό. Ρρζπει να είναι ζτςι διατεταγμζνα ϊςτε το ηεςτό νερό που εξζρχεται 

από το κερμαινόμενο δοχείο να μπορεί να αντικαταςτακεί με ιςοδφναμθ ποςότθτα 

από το χλιαρό δοχείο, το οποίο με παρόμοιο τρόπο τροφοδοτείται από το ψυχρό 

δοχείο και ότι οι τοξωτζσ κοιλότθτεσ ςτισ οποίεσ βρίςκονται να μποροφν να 

κερμαίνονται από μία φωτιά. 
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3.2.4  Η κζρμανςθ  

Στισ αίκουςεσ του κερμοφ λουτροφ διοχετευόταν, από ζναν παρακείμενο κλίβανο 

(praefurnium), κερμότθτα με υπόκαυςτα, ζνα είδοσ υποδαπζδιασ κζρμανςθσ, και 

μζςω πιλινων αεραγωγϊν ςωλινων, ενςωματωμζνων μζςα ςτθν τοιχοδομία των 

δωματίων. Ο φοφρνοσ (praefurnium) βριςκόταν ςτο κεντρικό τμιμα και ςε κοντινι 

απόςταςθ από τισ ηεςτζσ αίκουςεσ, ενϊ τα δάπεδα των κρφων λουτρϊν δε διζκεταν 

απολφτωσ καµία κζρµανςθ. Επρόκειτο για ανοιχτό χϊρο, προςπελάςιμο μζςω ενόσ  

ι περιςςότερων βοθκθτικϊν διαδρόμων, με λάκκουσ για τθν καφςθ, που 

διαχωρίηονταν μεταξφ τουσ από χαμθλοφσ τοίχουσ, πάνω ςτουσ οποίουσ 

ακουμποφςαν τα καηάνια. Ωσ υλικό καφςθσ χρθςιμοποιοφςαν ςυνικωσ καυςόξυλα, 

κατά προτίμθςθ ξφλα που παριγαγαν λίγο καπνό (ζλατα), ζτςι ϊςτε να γίνεται 

απόκεςθ μικρισ ποςότθτασ αικάλθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ. Θ ςτάχτθ, που παραγόταν 

από τισ ςυνεχείσ καφςεισ, υφίςτατο επεξεργαςία και χρθςιμοποιείτο για τισ πλφςεισ 

των ροφχων ςαν απορρυπαντικό. Τα καηάνια καταςκευάηονταν από μπροφντηο ςτο 

κάτω μζροσ και από φφλλα μολφβδου ςτο ανϊτερο. 

 

3.2.5 Σο υπόκαυςτο  

Θ κζρμανςθ γινόταν μζςω ενόσ υποδαπζδιου (hypocausis) και ενδοτοίχιου 

ςυςτιματοσ κυκλοφορίασ ηεςτοφ αζρα. Το ςφςτθµα αυτό τθσ κεντρικισ κζρµανςθσ 

των υποκαφςτων, ιταν γνωςτό ιδθ από τουσ Ζλλθνεσ και τελειοποιικθκε µε τθν 

διζλευςθ ςωλινων από τουσ τοίχουσ των διαφόρων διαµεριςµάτων. Ζνα 

παράδειγμα του ςυςτιματοσ του υποκαφςτου αποτυπϊνεται ςτθν Εικόνα 3.6. 
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Εικόνα 3.6: Σφςτθμα υποκαφςτου, Πθγι: Ελζνθ Κανετάκθ, Οκωµανικά Λουτρά ςτον 

Ελλαδικό Χϊρο, Τεχνικό Επιµελθτιριο Ελλάδασ, Ακινα 2004, ςελ. 26 

Το πάτωμα ιταν διπλό, κάτω από το οποίο περνοφςε ο ηεςτόσ αζρασ που παριγαγε 

θ καφςθ του ξφλου ςτουσ φοφρνουσ. Με αυτό το ςφςτθμα κζρμανςθσ, θ 

κερμοκραςία ανζβαινε μζχρι τουσ 60°C, ενϊ κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ, το 

ςτρϊμα αζρα που παρζμενε μζςα ςτθν τοιχοποιία λειτουργοφςε μονωτικά, 

εμποδίηοντασ κατά κάποιον τρόπο τθν ψφξθ των χϊρων. Το ςφςτθμα των 

υποκαφςτων καταςκευαηόταν από ςειρζσ κιονίςκων (από τετράγωνα τοφβλα), 

διατομισ 20 x 20 cm και φψουσ 70 - 90 cm, που τοποκετοφνταν ςε αποςτάςεισ 60 

cm ο ζνασ από τον άλλον. Οι κιονίςκοι (suspensurae) εδράηονταν ςε ζνα υπόςτρωμα 

από κεραμίδια ι μεγάλα τοφβλα, με κλίςθ προσ τθν πθγι τθσ κερμότθτασ, ζτςι ϊςτε 

να επιτρζπουν τθ ροι του νεροφ από τουσ υδρατμοφσ (λόγω ςυμπφκνωςθσ). Ράνω 

ς' αυτοφσ τοποκετοφςαν μεγάλα τοφβλα, διαςτάςεων 60 cm, πάνω ςτα οποία 

ζςτρωναν ζνα είδοσ υδραυλικοφ κονιάματοσ, το cocciopesto και τζλοσ τισ πλάκεσ 

μαρμάρου. 
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3.3  Βυηαντινι εποχι 

Τα λουτρά κατά τουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ ιταν δθμόςια, ιδιωτικά ι και 

μοναςτθριακά. Τα δθμόςια κτίηονταν ςε κεντρικά ςθμεία των πόλεων. Οι Βυηαντινοί 

τα αποκαλοφςαν και λοφςμα, ενϊ ςυχνά χρθςιμοποιικθκε και ο όροσ βαλανείο. Τα 

κείμενα των ιςτορικϊν αναφζρουν τον διαχωριςμό του λουτροφ ςε τρία 

διαμερίςματα, τα οποία είναι όμοια με τισ ρωμαϊκζσ κζρμεσ και τα βαλανεία κακϊσ 

διατθροφν τουσ τρεισ κφριουσ χϊρουσ τουσ, που είναι: το tepidarium, το caldarium 

και το frigidarium. Στα μεγάλα λουτρά υπιρχε ο προκάλαμοσ, ο χϊροσ των 

αποδυτθρίων - τα αποδυτά ι απόδυτρα - και ςτθ ςυνζχεια το ψυχρολοφςιο ι κρφον 

ι frigidarium, όπου γίνονταν προετοιμαςία. Μετά ακολουκοφςε το χλιαροψφχριο ι 

tepidarium, όπου γινόταν ο κακαριςμόσ και ςτο τζλοσ ο κερμόσ χϊροσ, ο οποίοσ 

αποκαλοφνταν εςϊτεροσ, ενδότεροσ κόλοσ ι ηεςτόν ι και caldarium, όπου γινόταν θ 

εφίδρωςθ και ο κακαριςμόσ. Στθν Εικόνα 3.7 διακρίνεται το εςωτερικό του 

Βυηαντινοφ λουτροφ τθσ Κεςςαλονίκθσ, τυπικό παράδειγμα τθσ εποχισ εκείνθσ.  

 

Εικόνα 3.7: Βυηαντινό λουτρό, Κεςςαλονίκθ, Πθγι: https://www.typosthes.gr/ 

https://www.typosthes.gr/
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Κάκε λουτρό ιταν εφοδιαςμζνο με δεξαμενι κερμοφ και ψυχροφ φδατοσ, τθν 

κολυμβικρα ι κόλυμβο ι δεξαμενι. Το κυρίωσ κτιριο των λουτρϊν είχε υποδομι 

για τθν κζρμανςθ του νεροφ, υπόκαυςτα και αποκικεσ. Υπιρχαν ακόμθ: μία 

αίκουςα αναμονισ, που οδθγοφςε ςτα αποδυτιρια, κακϊσ και διάφοροι 

βοθκθτικοί χϊροι. Το νερό που τροφοδοτοφςε τουσ χϊρουσ του λουτροφ 

κερμαινόταν ςτο καηάνι ι χάλκωμα ι χαλκίον. Θ κζρμανςθ των χϊρων γινόταν 

μζςω των υποκαφςτων, ενϊ ςαν καφςιμθ φλθ χρθςιμοποιοφςαν ξφλα ι 

ξυλάνκρακα. Οι Βυηαντινοί, ςτον χλιαρό χϊρο του λουτροφ, άλειβαν το ςϊμα τουσ 

με λάδι ι κραςί και άλλεσ αρωματικζσ ουςίεσ, για να αποφφγουν τθν εκδιλωςθ 

εξανκθμάτων. Στθ ςυνζχεια, ζμπαιναν ςτον κερμό χϊρο όπου γινόταν θ κφρια 

διαδικαςία του λουτροφ. Αφοφ ίδρωναν, τρίβονταν με το τρίπτρο, ζνα είδοσ 

υφαςμάτινου γάντιου, μετά με ςπαρτίον, ίνεσ του φυτοφ ςπάρτου, ι με φςςωπο, 

ζνα κεραπευτικό βότανο και μετά ςαπουνίηονταν με ςαποφνι. Το πλφςιμο 

μποροφςε να γίνει και ςτθν εμβατι, τθ δεξαμενι με το ηεςτό νερό. Το τελευταίο 

ςτάδιο του λουτροφ ιταν θ είςοδοσ ςτο ψυχρόν, τθ δεξαμενι με το κρφο νερό. Στθ 

ςυνζχεια ςκουπίηονταν, αλείβονταν με μφρα και αποςφρονταν ςτα διαμερίςματα 

ανάπαυςθσ, όπου ζπιναν τονωτικά ποτά και ςυχνά ζτρωγαν. Θ επίςκεψθ ςτο 

λουτρό αποτελοφςε εκδιλωςθ τθσ κοινωνικισ ηωισ, αλλά και πθγι ευχαρίςτθςθσ. 

Άνοιγαν ςτθ 1 μ.μ. -  2 μ.μ. το μεςθμζρι και λειτουργοφςαν μζχρι και τισ νυχτερινζσ 

ϊρεσ.  

Οι Βυηαντινοί ζδειχναν μεγάλο ενδιαφζρον για τα λουτρά. Σε κάκε πόλθ υπιρχαν 

δθμόςια βαλανεία, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται τόςο από τα ερείπια που ζχουν 

βρεκεί όςο και από τα ςυγγράμματα των βυηαντινϊν λογίων. Τα περιςςότερα 

λουτρά τθσ πρωτοβυηαντινισ περιόδου ιταν δίδυμα, για τον διαχωριςμό των 

φφλων. Ρρόκειται δθλαδι για δφο πλιρθ λουτρικά ςυγκροτιματα με ξεχωριςτζσ 

ςυνικωσ ειςόδουσ, που δεν επικοινωνοφν μεταξφ τουσ αλλά ζχουν κοινά 

υπόκαυςτα για λόγουσ οικονομίασ. Τον τφπο των διδφμων - διπλϊν λουτρϊν τον 

βρίςκουμε και ςτα ρωμαϊκά αλλά τον ςυναντάμε πολφ αργότερα και ςτα 

μουςουλμανικά χαμάμ. Πταν το λουτρό ιταν απλό, το πρόβλθμα του διαχωριςμοφ 

των φφλων αντιμετωπιηόταν με διαφορετικά ωράρια λειτουργίασ. 
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Αναμφίβολα λοιπόν τα δθμόςια λουτρά ιταν βαςικό ςτοιχείο τθσ κακθμερινισ ηωισ 

ςτο Βυηάντιο και μία από τισ πιο ςθμαντικζσ εξυπθρετιςεισ των πόλεων, που 

εξαςφάλιηαν τθν κακαριότθτα, τισ κοινωνικζσ επαφζσ και τθν ευχαρίςτθςθ των 

πολιτϊν. Εκτόσ από χϊροι κακαριότθτασ και ευχαρίςτθςθσ, ιταν και χϊροι 

κοινωνικισ ηωισ, κυρίωσ για τισ γυναίκεσ, οι οποίεσ, ηϊντασ περιοριςμζνεσ και χωρίσ 

πολλζσ ευκαιρίεσ για ζξοδο, είχαν τθν δυνατότθτα εδϊ να ςυηθτιςουν  και ςυχνά να 

τραγουδιςουν και να χορζψουν. Σ' όλεσ τισ πόλεισ του Βυηαντινοφ κράτουσ 

υπιρχαν αρκετά δθμόςια λουτρά για τθν εξυπθρζτθςθ όλων των κατοίκων, 

ανεξάρτθτα από κοινωνικι τάξθ, επάγγελμα ι φφλο. Οι Βυηαντινοί αυτοκράτορεσ 

φρόντιηαν για τθν ανζγερςθ των δθμοςίων λουτρϊν και ςτθ ςυνζχεια θ Ρολιτεία 

κάλυπτε τθ δαπάνθ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ τουσ. Ππωσ ςτθ ϊμθ, ζτςι και ςτο 

Βυηάντιο, τα δθμόςια λουτρά ιταν ςυνικωσ κτίςματα καλοφτιαγμζνα και 

επιβλθτικά. 

 

3.4 Οκωμανικι εποχι 

Θ κατάκτθςθ τθσ Μικράσ Αςίασ από τα ιςλαμικά φφλα ςτο διάςτθμα από τον 11ο 

ζωσ τον 15ο αιϊνα μ.Χ. ζφερε ςε επαφι τουσ επιδρομείσ με τα δθμόςια λουτρά των 

βυηαντινϊν πόλεων. Τα τουρκικά λουτρά ι χαμάμ όπωσ είναι ευρζωσ γνωςτά είναι 

είτε τα ίδια τα βυηαντινά λουτρά που κατζςχεςαν οι Τοφρκοι είτε αντίγραφά τουσ, 

ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χτιςμζνα από Βυηαντινοφσ αρχιτζκτονεσ. Αποτελοφςαν 

κτίρια τυπικά του ιςλαμικοφ κόςμου ενϊ ιταν απαραίτθτο ςτοιχείο ςτθν 

κακθμερινι ηωι μιασ μουςουλμανικισ πόλθσ, κακϊσ το Κοράνι επζβαλε τθ λοφςθ 

και τισ νφψεισ ςτουσ πιςτοφσ του κεωρϊντασ ότι εξαλείφει τα αμαρτιματα τθσ 

ψυχισ. Τα χαμάμ δε διαφζρουν από τα ρωμαϊκά λουτρά. Ωςτόςο, όπωσ τα 

Βυηαντινά, ζτςι και τα πρϊιμα ιςλαμικά λουτρά δεν διζκεταν χϊρουσ γυμναςτθρίων 

(palestrae), αφοφ θ ζννοια τθσ φυςικισ εξάςκθςθσ, που ιταν άλλοτε ςυνδεδεμζνθ 

με τθν επίςκεψθ ςε αυτό κατά τουσ ρωμαϊκοφσ χρόνουσ, αποφςιαηε. Τα Οκωμανικά 

λουτρά υιοκζτθςαν τθ λουτρικι παράδοςθ των ωμαίων, θ οποία εξελίχκθκε μζςα 

από τα πρότυπα τθσ κλαςικισ αρχαιότθτασ. Κάποιεσ διαφορζσ που υπάρχουν 

οφείλονται ςε ειδικζσ διατάξεισ του Κορανίου. Θ βαςικότερθ απ' αυτζσ είναι ότι το 
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πλφςιμο του ςϊματοσ πρζπει να γίνεται με νερό τρεχοφμενο. Το βφκιςμα του 

ςϊματοσ ςε κοινι με άλλουσ δεξαμενι, που ςυνθκιηόταν ςτα ρωμαϊκά και 

βυηαντινά βαλανεία, αντικαταςτάκθκε ςτα μουςουλμανικά λουτρά με το πλφςιμο 

πλάι ςτθ γοφρνα, όπου ο λουόμενοσ πλζνεται με νερό που τρζχει.  Ακόμθ, θ εξζλιξθ 

των λουτρϊν ςτθν οκωμανικι περίοδο αφοροφςε κυρίωσ ςτθ βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ κυκλοφορίασ του ηεςτοφ νεροφ και του αζρα μζςα ςτουσ τοίχουσ με 

ςωλινεσ, για τθν καλφτερθ κζρμανςθ των χϊρων. Τυπικό παράδειγμα ενόσ χαμάμ 

είναι τα λουτρά Μπζθ Χαμάμ ςτθ Κεςςαλονίκθ, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 3.8. 

 

 Εικόνα 3.8: Τα λουτρά Μπζθ Χαμάμ ςτθ Κεςςαλονίκθ, Πθγι: Μθχανι του χρόνου  

Θ διάρκρωςθ και θ αρχιτεκτονικι των χϊρων του οκωμανικοφ χαμάμ είναι θ εξισ: 

 Τα αποδυτιρια, μία κολωτι αίκουςα, θ οποία κερμαίνεται ελαφρά - χλιαρά 

για να αλλάηουν τα ροφχα τουσ και να ςτεγνϊνουν τισ πετςζτεσ που 

χρθςιμοποιοφν οι λουόμενοι. Σε πολλά λουτρά θ πρϊτθ αυτι αίκουςα 

διακζτει ςυντριβάνι και ξφλινο υπερϊο, όπου εκεί ιταν τα αποδυτιρια. Σ' 

αυτιν επίςθσ υπιρχε και το δωμάτιο εκείνου που διαχειριηόταν το λουτρό, 

του χαμαμτηι. 
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 Το αντίςτοιχο ρωμαϊκό tepidarium, που κερμαίνεται μζτρια ςτουσ 20-30°C  

και χρθςιμεφει ςτο να ςυνθκίηει το ςϊμα τθ ηζςτθ, προτοφ περάςει ςτθν 

πολφ ηεςτι τρίτθ αίκουςα. Υπιρχαν όμωσ και γοφρνεσ ςτθν αίκουςα αυτι 

για να μποροφν να πλυκοφν όςοι δεν αντζχουν τθν πολλι ηζςτθ. Θ αίκουςα 

διακζτει και πεηοφλια περιμετρικά, για να ξεκουράηονται οι λουόμενοι. 

 Το αντίςτοιχο ρωμαϊκό caldarium, δθλαδι θ πολφ ηεςτι αίκουςα, όπου θ 

κερμοκραςία φτάνει τουσ 38-40°C. Το δάπεδο ςτθ μζςθ τθσ αίκουςασ 

υπερυψϊνεται αρκετά, ϊςτε να ςχθματιςτεί αυτό που λζγεται γκιομπζκ ταςί 

(ομφαλικι πζτρα), όπου ξαπλϊνει κανείσ μπροφμυτα για να του κάνουν οι 

ειδικοί υπάλλθλοι του λουτροφ εντριβζσ. Θ αίκουςα αυτι κατά κανόνα 

διζκετε γοφρνεσ όπου πλζνονταν οι λουόμενοι. 

 Το  κερμαντικό κζντρο, το υπόκαυςτο των ωμαίων, που βρίςκεται ςε 

επαφι με τθν τρίτθ αίκουςα και τουσ απαραίτθτουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ 

υγιεινισ. 

Θ είςοδοσ γίνεται απ' ευκείασ από τον δρόμο και ο επιςκζπτθσ ειςζρχεται ςτο 

αποδυτιριο, όπου υπάρχει κατάλλθλθ διαρρφκμιςθ με ντουλάπια, ξφλινουσ 

πάγκουσ με μαξιλάρια για τουσ λουόμενουσ, ενϊ ςυνικωσ ςτο κζντρο βρίςκεται ζνα 

ςυντριβάνι. Εκεί ο υπεφκυνοσ παραδίνει ζνα λινό φφαςμα, δφο πετςζτεσ και ζνα 

ηευγάρι ξφλινα υποδιματα. Ο λουόμενοσ οδθγείται εν ςυνεχεία ςτο χλιαρό χϊρο, 

όπου παραμζνει μζχρι να εξοικειωκεί ςτθ κερμοκραςία περίπου ςτουσ 25°C. Από το 

χλιαρό τμιμα ειςζρχεται ςτο κερμό χϊρο, με κερμοκραςία 40°C. Μόλισ ςυνθκίςει 

ςτθ κερμότθτα περνά ς' ζναν από τουσ ατομικοφσ κερμοφσ χϊρουσ, όπου 

παραμζνει μζχρι να ολοκλθρωκεί θ εφίδρωςθ. Κατόπιν επιςτρζφει ςτθ κερμι 

αίκουςα όπου γίνεται το τρίψιμο και κακαριςμόσ με τθν βοικεια ειδικοφ γαντιοφ. 

Οι ενδιάμεςεσ πόρτεσ των κυρίωσ χϊρων του λουτροφ ιταν ςυνικωσ τοξωτζσ και 

χαμθλζσ και δεν υπάρχουν κακόλου παράκυρα ι φεγγίτεσ προκειμζνου να μθ 

διαφεφγει θ κερμότθτα και ο ατμόσ. Το φωσ ζμπαινε από τα πολυάρικμα ςτρογγυλά 

χοντρά τηάμια και τα οποία διακοςμοφςαν ςυγχρόνωσ εξωτερικά το κτίριο. Τα 

περιςςότερα λουτρά ιταν διπλά, δθλαδι χρθςιμοποιοφνταν ςυγχρόνωσ από άνδρεσ 

και γυναίκεσ. Στθν περίπτωςθ αυτι είχαν κοινό υπόκαυςτο. Υπάρχουν δφο τφποι 

διπλοφ χαμάμ. Ο πρϊτοσ αποτελείται από δφο λουτρά  τοποκετθμζνα το ζνα πλάι 
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ςτο άλλο. Ο δεφτεροσ τφποσ ορίηει πωσ  το ζνα χαμάμ είναι ςυνζχεια του άλλου, με 

τα κερμά λουτρά τουσ να είναι ςε επαφι. Τα oκωμανικά λουτρά που κτίςτθκαν 

ςτον ελλαδικό χϊρο κατά τθν περίοδο τθσ τουρκοκρατίασ ςυγκροτοφν μια 

ιδιόμορφθ κτιριολογικι ενότθτα. Συνθκζςτερα είναι τα μονά με εναλλάξ λειτουργία 

για άνδρεσ και γυναίκεσ. Σπανιότερα και μεγάλου πάντα μεγζκουσ είναι τα διπλά, 

τα δίδυμα, που λειτουργοφν παράλλθλα και για τα δφο φφλα. Τα χαμάμ 

χρθςιμοποιοφνταν ςυχνά και από μθ μουςουλμάνουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

προβλζπονταν και χϊροι με ςτάςιμο νερό. Το ςτάςιμο νερό, δθλαδι το λοφςιμο ςε 

μπανιζρεσ, υπιρχε μόνο για χριςθ από μθ μουςουλμάνουσ, γι' αυτό και οι 

μπανιζρεσ ςυνθκίηονταν μόνο ςε χαμάμ που δεχόνταν χριςτιανοφσ και εβραίουσ . 

 

 

3.5 Κατανάλωςθ καυςίμων για τθ κζρμανςθ του λουτροφ 

3.5.1 Ειςαγωγι 

Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων είκοςι ετϊν, παρατθρείται αφξθςθ του 

ενδιαφζροντοσ όςον αφορά ςτο ρόλο και τθ χριςθ καυςίμων ςτθν αρχαία ρωμαϊκι 

οικονομία. Μία από τισ προκλιςεισ είναι θ προςπάκεια μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ 

καυςίμων. Θ προμικεια καυςίμων για τα δθμόςια λουτρά τθσ αρχαίασ ϊμθσ 

αγγίηει μερικζσ κεμελιϊδεισ αρχζσ ςτθ ςκζψθ μασ για τθν αρχαία οικονομικι 

ςυμπεριφορά. Τα λουτρά ςυχνά κατθγοροφνται για τθ ςπατάλθ τουσ. Σφμφωνα με 

τον Wilson (2012), θ ηιτθςθ καυςίμων για τα λουτρά ιταν τεράςτια. Λόγω τθσ 

ευρείασ χριςθσ τουσ από τουσ ελλθνιςτικοφσ χρόνουσ, θ αρχαία ςυνικεια των 

λουτρϊν είναι ςυχνά ςυνδεδεμζνθ με τθν εξάντλθςθ των δαςϊν και τθν 

αποδάςωςθ. Σε όλθ τθν αυτοκρατορία χρθςιμοποιικθκαν πολλζσ διαφορετικζσ 

ποικιλίεσ καυςίμων όπωσ ελαιόδεντρα, άχυρο, παραπροϊόντα τθσ γεωργίασ και 

άνκρακασ. Οριςμζνεσ από αυτζσ τισ εναλλακτικζσ πθγζσ καυςίμων ςτθν 

πραγματικότθτα καίγονται παράγοντασ μεγαλφτερθ κερμότθτα και είναι 

κακαρότερεσ από το ξφλο. Θ απεικόνιςθ τθσ αρχαίασ οικονομίασ καυςίμου από τον 

Wilson (2012) ςτθν περίπτωςθ των κερμαινόμενων λουτρϊν αποτελείται από τουσ 
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εξισ παράγοντεσ: (α) ότι το κόςτοσ καυςίμων για τθ κζρμανςθ των λουτρϊν βάρυνε 

τουσ πόρουσ, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα θ κζρμανςθ των λουτρϊν να είναι δαπανθρι. 

Συνζπεια του αυξθμζνου κόςτουσ είναι ότι (β) τα καφςιμα κατά προτίμθςθ κα ιταν 

όςο το δυνατόν φκθνότερα και πιο εφκολα προμθκεφςιμα, πράγμα που ςθμαίνει 

ότι (γ) τα καυςόξυλα χρθςιμοποιικθκαν περιςςότερο και όχι το πιο ακριβό 

κάρβουνο. Ππου τα καυςόξυλα ιταν ςπάνια ι ζγιναν ςπάνια, είτε ειςιχκθςαν 

καυςόξυλα είτε χρθςιμοποιικθκαν άλλεσ ποικιλίεσ χαμθλοφ κόςτουσ καυςίμων. 

Υπάρχουν τρεισ τρόποι για να υπολογιςκεί θ κατανάλωςθ καυςίμων των δθμόςιων 

λουτρϊν. Ο πρϊτοσ αφορά τον ζλεγχο των αρχαίων πθγϊν, οι οποίεσ δίνουν τισ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ποςότθτεσ καυςίμων που κα μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν. Ωςτόςο, το μειονζκτθμά τουσ είναι πωσ οριςμζνεσ παροχζσ, 

μιςκϊςεισ και ςυμβάςεισ που κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν για τον 

υπολογιςμό του όγκου των καυςίμων εκφράηονται ςε νομιςματικό κόςτοσ. Ο 

δεφτεροσ τρόποσ μζτρθςθσ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου είναι θ ανάλυςθ των δομϊν 

του λουτροφ ι θ ςφγκριςθ του ςυςτιματοσ του υποκαφςτου με πιο ςφγχρονεσ 

εγκαταςτάςεισ όπωσ για παράδειγμα τα χαμάμ, τα οποία παρζχουν μια καλι 

ςφγκριςθ για τθ μζτρθςθ των κερμοκραςιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτά τα 

λουτρά, κακϊσ και των ςυςτθμάτων που χρθςιμοποιοφν. Ο τρίτοσ τρόποσ μζτρθςθσ 

είναι μζςω τθσ αρχαιολογικισ αναδόμθςθσ, κερμικισ ανάλυςθσ και μελζτθσ 

μεταφοράσ κερμότθτασ.  

 

3.5.2 Αρχαίεσ αναφορζσ-επιγραφζσ 

Μια επιγραφι ςτο Misenum, αρχαίο λιμάνι τθσ Καμπανίασ ςτθν Λταλία, από το 

τζλοσ του 2ου αιϊνα μ.Χ. καταγράφει μια δωρεά ςτα λουτρά τθσ πόλθσ με 400 

φορτία ςκλθροφ ξφλου. Το ποςό αυτό ζπρεπε να χορθγείται κάκε χρόνο κακϊσ 

φαίνεται πικανό να κάλυπτε το πλιρεσ κόςτοσ κζρμανςθσ. Εκτιμϊντασ πωσ ζνα 

φορτίο ιςοφται με 393 kg, προκφπτει ότι θ δωρεά κα είναι 157 200 kg ςκλθροφ 

ξφλου. Αυτά τα ςτοιχεία μποροφν να ςυγκρικοφν με μια άλλθ επιγραφι που 

καταγράφει μια δαςικι ζκταςθ που δωρικθκε ςτα τζλθ του 1ου αιϊνα μ.Χ. Θ δωρεά 

περιελάμβανε λουτρά μαηί με ζνα υδραγωγείο και 36 (ha) εκτάρια δαςικισ ζκταςθσ 
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για τθν προμικεια των λουτρϊν. Τα ποςοςτά αποδόςεων που αναφζρει ο Blyth 

(1999) ςε μετατραπείςα μορφι είναι: για καςτανιζσ 0.57 τόνοι ξφλου ανά iugerum 

(1/4 εκταρίου), για τζφρα (θ τζφρα είναι το αγγλικό όνομα, ανικει ςε μια 

οικογζνεια με ανκοφόρα φυτά ςτθν οικογζνεια των ελαιϊνων) 0.87 τόνοι ξφλου ανά 

iugerum (1/4 εκταρίου), που ςθμαίνει ετιςια απόδοςθ μεταξφ 85 500 - 130 500 kg. 

Για δρυσ, αυτό υπολογίςτθκε ςε 65 625 kg, το οποίο είναι κατά μζςο όρο κάπωσ 

μικρότερο από το μιςό ςε ςφγκριςθ με τθν επιγραφι ςτο Misenum. Μια άλλθ 

επιγραφι από τον 5ο αιϊνα μ.Χ. ςτθν Κατάνια, ςτθν ανατολικι Σικελία, αναφζρει 

ότι θ κακθμερινι χριςθ του ξφλου ςτα Αχίλλεια λουτρά μειϊκθκε από 4 960 kg ςε 

2 790 kg ανά μζρα ςφμφωνα με τον Herz (2010). Το γεγονόσ ότι τα ςτοιχεία αυτά 

εκφράηονται ςε κακθμερινι χριςθ είναι ενδιαφζρον, παρότι κα ιταν εφλογο να 

υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ τθσ χριςθσ καυςίμων το καλοκαίρι και το χειμϊνα 

ακόμθ και για τθ Σικελία. Ωςτόςο, θ ζλλειψθ διάκριςθσ μεταξφ καλοκαιριοφ και 

χειμϊνα ςε αυτι τθν επιγραφι κα μποροφςε βζβαια να εξθγθκεί ωσ μζςοσ όροσ.  

Ζνα άλλο επιχείρθμα είναι ότι οι διαφορζσ ςτθ κερμοκραςία δεν είχαν ςθμαςία για 

το πόςο καφςιμο χρθςιμοποιικθκε. Υπολογιηόμενθ ςε ζνα ζτοσ - όπου τα λουτρά 

είναι ενεργά 365 θμζρεσ - θ επιγραφι αναφζρει ότι θ χριςθ καυςίμου μειϊκθκε 

από 1 785 600 kg ςε 1 018 350 kg. Ο αρικμόσ αυτόσ είναι περίπου δεκαπλάςιοσ του 

ποςοφ που χρθςιμοποιικθκε ςτο Misenum. Αντίςτοιχα, θ περιοχι που απαιτείται 

για τθν προςφορά τθσ αρχικισ ποςότθτασ ξφλου, κα ιταν μεταξφ 776 - 1020 εκτάρια 

(ha), μειϊνοντασ ςτα 442 - 582 εκτάρια (ha), χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία του Blyth 

για τθν απόδοςθ τθσ ξυλείασ από καςτανιά ι δρυ. Χρθςιμοποιϊντασ τα ςτοιχεία για 

το Pinus nigra από το ζργο του Xylarch κα μασ ζδιναν από τα 464 ςτα 265 εκτάρια 

(ha). 
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3.5.3 Η επίδραςθ του ςυςτιματοσ υποκαφςτου, οι ϊρεσ λειτουργίασ και οι 

κερμοκραςίεσ του μπάνιου 

Θ γενικι αρχι πίςω από ζνα ςφςτθμα υπόκαυςτου είναι ςυνικωσ θ ίδια (Βλ. Σχιμα 

3.1). 

 

χιμα 3.1: Σφςτθμα υπόκαυςτου αποτελοφμενο από : α) praefurnium, κερμαντικόσ 

κλίβανοσ ,β) boiler, λζβθτασ, γ) furnace, εςτία φωτιάσ, δ) testudo, μεταλλικι 

καταςκευι με λειτουργία ανάλογθ ενόσ κερμοςτάτθ ε) alveus, πιςίνα ςτ) tubuli, 

πιλινοι ςωνινεσ μεταφοράσ κερμοφ αζρα. Πθγι: Michael Mietz, The Fuel Economy 

of Public Bathhouses in the Roman Empire, Universiteit Gent, 2015-2016 

Ζνασ κλίβανοσ τοποκετείται ςε ζνα κάλαμο ςε χαμθλότερο επίπεδο, το οποίο 

ςυνδζεται με ζνα χϊρο κάτω από τουσ κερμαινόμενουσ χϊρουσ του ςυγκροτιματοσ 

του λουτροφ. Ο ηεςτόσ αζρασ ρζει κάτω από τα ανυψωμζνα δάπεδα και τελικά 

απομακρφνεται μζςω ενόσ καπναγωγοφ ι καμινάδασ. Τα αρχαία ρωμαϊκά λουτρά 

δεν διζκεταν ακριβϊσ καμινάδεσ. Αντ 'αυτοφ, είχαν ανοίγματα αεριςμοφ ι αγωγοφσ 

ςφμφωνα με τον Rook  (1992 ς. 30-33). Επειδι αυτά τα ανοίγματα λειτουργοφςαν 

ωσ καπνοδόχοι και λόγω τθσ ζλλειψθσ μιασ καλφτερθσ λζξθσ, θ λζξθ καμινάδα και τα 
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παράγωγά τθσ κα εξακολουκιςουν να χρθςιμοποιοφνται. Θ φωτιά ζκαιγε 

απευκείασ ςτο πάτωμα χωρίσ τθν φπαρξθ ςχάρασ. Ο Rook (1992) ςθμειϊνει πωσ 

αυτό ζχει το πλεονζκτθμα ότι θ κερμοκραςία τθσ φωτιάσ μπορεί να ρυκμιςτεί ι να 

παραμείνει ςτακερι με το χειριςμό του μεγζκουσ και τθσ γεωμετρίασ τθσ. Μια 

φωτιά τφπου πυρκαγιάσ ζχει το πλεονζκτθμα τθσ πιο αργισ καφςθσ, επειδι ο αζρασ 

αναρροφάται πάνω από τθ φωτιά. Ωσ αποτζλεςμα, θ φωτιά αυτι μπορεί να αφεκεί 

να καεί χωρίσ επιτιρθςθ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. 

Από τα πρϊτα χρόνια τθσ αυτοκρατορίασ, άρχιςαν να γίνονται πολλζσ προςκικεσ ςε 

αυτό το ςφςτθμα. Αυτά περιελάμβαναν κεραμίδια ι κοίλουσ ςωλινεσ ςε τοίχουσ και 

μερικζσ φορζσ κοίλουσ ςωλινεσ ςε κόλουσ των οροφϊν. Με αυτζσ τισ καινοτομίεσ, 

ο κερμόσ αζρασ ζρρεε μζςα από τουσ τοίχουσ με αποτζλεςμα αυτό να παρζχει 

μόνωςθ ενϊ ταυτόχρονα αυτόσ ο κερμόσ αζρασ αποτελοφςε ζνα ενεργό μζςο 

κζρμανςθσ. Ππωσ αναφζρει ο Seneca (1998), ακτινοβολοφςε ομοιόμορφθ 

κερμότθτα ςε όλο το κερμαινόμενο δωμάτιο, ακόμα και ςτισ χαμθλότερεσ ι 

υψθλότερεσ περιοχζσ του δωματίου. Θ κζρμανςθ των τοίχων ςθμαίνει ότι μια 

μεγαλφτερθ επιφάνεια μεταφζρει τθ κερμότθτα, ςε ςφγκριςθ με τθ κζρμανςθ μόνο 

των δαπζδων. Σφμφωνα με τον Rook (1992), θ κερμότθτα μεταφζρεται επίςθσ ςτθν 

κερμαινόμενθ αίκουςα πιο εφκολα κακϊσ τα κεραμίδια και ο ςοβάσ των τοίχων 

είναι πολφ λεπτότερα υλικά ςε ςφγκριςθ με τα δάπεδα ςκυροδζματοσ. Υπάρχει μία 

ακόμθ ενδιαφζρουςα οπτικι για το ςκοπό τθσ μελζτθσ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου. 

Για τουσ επιςκζπτεσ, οι κερμαινόμενοι τοίχοι κα είχαν το ίδιο αποτζλεςμα 

κζρμανςθσ, αλλά ςε χαμθλότερθ πραγματικι κερμοκραςία δωματίου. Αυτό 

οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι άνκρωποι ανταποκρίνονται περιςςότερο ςτθν 

ακτινοβολοφμενθ κερμότθτα. Θ επίδραςθ αυτοφ του γεγονότοσ ςτα κερμαινόμενα 

λουτρά είναι ότι οι κλίβανοι μποροφν να λειτουργοφν ςε πολφ χαμθλότερεσ 

κερμοκραςίεσ, παρζχοντασ ταυτόχρονα τθν ίδια κερμικι επίδραςθ μζςα ςτουσ 

κερμαινόμενουσ χϊρουσ. Αυτό ςυνεπάγεται λιγότερα καφςιμα. Μία άλλθ ενζργεια 

που κα επθρζαηε τθ φωτιά είναι το πόςο γριγορα ο αζρασ ζρρεε μζςα από το 

ςφςτθμα των ςωλθνϊςεων.  Ζνα ςφςτθμα όπου οι ςωλινεσ ςτο επίπεδο τθσ οροφισ 

ενϊνονταν μεταξφ τουσ και αποτελοφςαν ζναν ενιαίο καπναγωγό, κα παρείχαν ζνα 

μικρότερο εξαεριςμό. Εάν δεν υπάρχει ικανοποιθτικόσ εξαεριςμόσ, υπάρχει ο 
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κίνδυνοσ ςχθματιςμοφ μονοξειδίου του άνκρακα (CO). Αν το ςφςτθμα ςωλθνϊςεων 

είχε περιςςότερεσ ςυνδζςεισ με τον καπνοκάλαμο, κα υπιρχε πολφ περιςςότεροσ 

εξαεριςμόσ και θ φωτιά κα ζκαιγε πιο ζντονα. Σφμφωνα με τον Yegül (2003), ζνα 

κλειςτό ςφςτθμα κα ιταν πικανότατα πιο αργό και οικονομικό. 

Συχνά τα κερμαινόμενα δωμάτια διζκεταν κερμαινόμενεσ πιςίνεσ. Λδανικά, το νερό 

για αυτζσ τισ πιςίνεσ προερχόταν από ςωλινεσ που ςυνδζονταν με το υδραγωγείο, 

ι διαφορετικά το νερό ςυλλζγονταν από πθγάδι ι δεξαμενι. Τα περιςςότερα 

ςυςτιματα υποκαφςτου χρθςιμοποιοφςαν ζναν ι περιςςότερουσ λζβθτεσ 

τοποκετθμζνουσ ακριβϊσ πάνω από τθ φωτιά. Οι πιςίνεσ ιταν ςυνικωσ κλειςμζνεσ 

με πυκνι τοιχοποιία. Θ κζρμανςθ του νεροφ από τα δάπεδα από ςκυρόδεμα δεν κα 

ιταν γριγορθ και θ διατιρθςθ ςτακερισ κερμότθτασ για μεγάλεσ χρονικζσ 

περιόδουσ κα απαιτοφςε εποπτεία. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο πολλζσ 

πιςίνεσ ζφεραν ζνα μεταλλικό κουτί, ςτθν πραγματικότθτα μιςό κφλινδρο, ςυνικωσ 

φτιαγμζνο από χαλκό, ανοικτό ςτο τζλοσ τθσ πιςίνασ ςτο κάτω μζροσ και 

ςυνδεδεμζνο αλλά κλειςτό ςτθν περιοχι τθσ φωτιάσ. Αυτό το κλειςτό άκρο ιταν 

εκτεκειμζνο ςτθ κερμότθτα του κλιβάνου και ςυνεπϊσ κζρμαινε το νερό μζςα ςε 

αυτό το τμιμα, μετακινϊντασ το προσ το ανοιχτό άκρο του πυκμζνα τθσ πιςίνασ και 

πιζηοντασ το κρφο νερό προσ το κλειςτό κερμαινόμενο άκρο (Βλ. Σχιμα 3.2). Στο 

Σχιμα 3.2 απεικονίηεται ο τρόποσ με τον οποίο θ φωτιά (2) κερμαίνει το νερό ςτον 

λζβθτα (1), από τον οποίο γίνεται θ διανομι νεροφ ςτουσ χϊρουσ του λουτροφ. 

Ταυτοχρόνωσ, μζςω τθσ φωτιάσ κερμαίνεται ο μεταλλικόσ κφλινδροσ τθσ πιςίνασ, ο 

οποίοσ με τθ ςειρά του κερμαίνει το κρφο νερό (3), μετακινϊντασ το πλζον ωσ ηεςτό 

νερό (4) προσ τα πάνω.  
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χιμα 3.2: Λειτουργία υπόκαυςτου για τθ κζρμανςθ τθσ πιςίνασ. Πθγι: Michael 

Mietz, The Fuel Economy of Public Bathhouses in the Roman Empire, Universiteit 

Gent, 2015 -2016 

 

Είναι πικανό ότι οι ϊρεσ λειτουργίασ των λουτρϊν είχαν κάποια επίδραςθ ςτθν 

κατανάλωςθ καυςίμου. Ο Βιτροφβιοσ αναφζρει ότι θ κολφμβθςθ γινόταν ανάμεςα 

ςτο μεςθμζρι και το ςοφρουπο, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται και από τον Μαρτιάλθ 

(Martial, Epigrams; 10.48). Ο Yegül (2010) υποςτθρίηει ότι οι περιςςότεροι 

άνκρωποι ζκαναν το μπάνιο τουσ το απόγευμα, όταν οι εργάςιμεσ ϊρεσ είχαν 

παρζλκει και γενικά οι λουόμενοι ικελαν να κολυμπιςουν κάτω από άφκονο φωσ 

τθσ θμζρασ. Θ Nielsen (1993) ςθμειϊνει ότι ο Μαρτιάλθσ (Martial) κι ο Βιτροφβιοσ 

αναφζρουν ςτα ζργα τουσ ωσ επί το πλείςτον τουσ άνδρεσ και τθν εργάςιμθ μζρα 

του άνδρα ι υπονοοφν διπλζσ εγκαταςτάςεισ λουτρϊν με ξεχωριςτά τμιματα για 

άντρεσ και γυναίκεσ. Ειδικά κατά τισ περιόδουσ όπου θ μικτι κολφμβθςθ ιταν 

αδφνατθ, οριςμζνεσ δθμόςιεσ εγκαταςτάςεισ που δεν διζκεταν ξεχωριςτά γυναικεία 
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τμιματα παρείχαν νωρίτερεσ ϊρεσ λειτουργίασ για να φιλοξενιςουν τισ γυναίκεσ. 

Τα λουτρά ςφμφωνα με μία επιγραφι (ςτθ περιοχι Vipascenum), για παράδειγμα, 

λειτουργοφςαν από το πρϊτο φωσ τθσ θμζρασ μζχρι τθ δεφτερθ ϊρα τθσ νφχτασ και 

οι ϊρεσ μεταξφ του πρϊτου φωτόσ και του μεςθμεριοφ ιταν αποκλειςτικά για τισ 

γυναίκεσ. Θ Nielsen (1992) αναφζρει ότι μια τοιχογραφία ςτουσ Αρκάδεσ ςτθν 

Κριτθ, κατά τθν πρϊιμθ αυτοκρατορικι εποχι, είχε παρόμοιεσ ϊρεσ για τα λουτρά. 

Ωςτόςο,υπάρχουν ενδείξεισ πωσ θ λειτουργία των λουτρϊν παρατεινόταν μζχρι και 

τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. Ο αυτοκράτορασ Αλζξανδροσ Σεβιροσ (Alexander Severus) 

δϊρθςε λαμπτιρεσ και πετρζλαιο για να κρατιςει τα δθμόςια λουτρά ανοιχτά το 

βράδυ. Ο Merten (1983), ωςτόςο κεωρεί πωσ ο ςκοπόσ τθσ επιγραφισ είναι να 

αναδειχκεί θ γενναιοδωρία του αυτοκράτορα. Ρερίπου πενιντα χρόνια αργότερα, ο 

αυτοκράτορασ Τάκιτοσ (Tacitus) διζταξε τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ των λουτρϊν το 

βράδυ. Τόςο ο Yegül (2010) όςο και θ Nielsen (1993) καταλιγουν ςτο ςυμπζραςμα 

ότι θ νυχτερινι κολφμβθςθ, όταν ςυνζβαινε ςτα δθμόςια λουτρά (πικανότατα πιο 

ςυχνι ιταν ςτα ιδιωτικά), πρζπει να κεωρθκεί ωσ θ εξαίρεςθ που επιβεβαιϊνει τον 

κανόνα. 

Τα περιςςότερα δθμόςια λουτρά ιταν ανοιχτά κακθμερινά, με εξαίρεςθ όταν 

απαιτείται ςυντιρθςθ. Για τα λουτρά ςτο Vipascenum αυτό ςυνζβαινε μία φορά το 

μινα. Θ Nielsen (1993) αποδεικνφει ότι αυτό ιςχφει γενικά και για τα ιδιωτικά 

λουτρά. Ο Kretzschmer (1953) δθλϊνει ότι μετά από 5 θμζρεσ ςυνεχοφσ καφςθσ ςε 

πειραματικό φοφρνο ςτο Saalburg βρζκθκαν μόνο 3 ζωσ 4 χοφφτεσ τζφρασ. Βρικε 

παρόμοια αποτελζςματα για μια καφςθ ςτο Xanten τθσ Γερμανίασ. Ωςτόςο, αυτζσ οι 

δοκιμζσ ζγιναν με ξυλάνκρακα, το οποίο αφινει ςυνικωσ ελάχιςτθ τζφρα. Ωςτόςο, 

δεν είναι εφκολο να μεταφραςτοφν οι ϊρεσ λειτουργίασ ςε ποςότθτα καυςίμου. Οι 

φοφρνοι τροφοδοτοφνταν άφκονα νωρίσ το πρωί για να εξαςφαλίςουν ότι το κτίριο 

κα ηεςτακεί εκ νζου μζχρι τθν απαιτοφμενθ κερμοκραςία. Αυτό ςθμαίνει ότι είναι 

πικανό θ κατανάλωςθ καυςίμων των λουτρϊν να αποςυνδεκεί κάπωσ από τισ ϊρεσ 

λειτουργίασ τουσ. Θ Nielsen (1993) αναφζρει πωσ ςφμφωνα με τον Ρλίνιο, υπιρχε 

ζνα κουδοφνι που χτυποφςε όταν το νερό ςτα λουτρά είχε επιτφχει τθ ςωςτι 

κερμοκραςία. Ομοίωσ, αναφζρει πωσ ςφμφωνα με τον Μάρκο Βαλζριο Μαρτιάλθ το 

κουδοφνι των κερμϊν λουτρϊν βριςκόταν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο και 
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υποςτθρίηει ότι αυτό ιταν να προειδοποιιςει τουσ λουόμενουσ ότι θ κζρμανςθ των 

πιςινϊν κα ςταματοφςε και ζτςι κα ζπρεπε να βιαςτοφν αν δεν επικυμοφν να 

κολυμπιςουν ςε κρφο νερό. Σφμφωνα με τον Μαρτιάλθ (Martial, Epigrams), ο ίδιοσ 

προτιμοφςε τθν όγδοθ ϊρα για τθ χριςθ των λουτρϊν, κακϊσ θ ζβδομθ ϊρα 

χαρακτθρίηεται ςφμφωνα με τον ίδιο ωσ ζνασ απαράδεκτοσ υπερβολικόσ ατμόσ και 

τθν ζκτθ ϊρα κεωρεί πωσ τα λουτρά είναι πάρα πολφ ηεςτά. 

Οι ωμαίοι δεν είχαν επιςτθμονικό τρόπο μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ των 

λουτρϊν ι τθσ υγραςίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν υπάρχουν πθγζσ που να αναφζρουν 

με αντικειμενικοφσ όρουσ τισ κερμοκραςίεσ ςτισ οποίεσ λειτουργοφςε ο κλίβανοσ, 

οφτε πόςο ηεςτά ιταν τα λουτρά. Πταν ο Ρλίνιοσ (Pliny) αφθγείται τθν απόπειρα 

δολοφονίασ του Larcius Macedo (Λάρςιου Μακεδοφ) από τουσ ςκλάβουσ του ςτα 

λουτρά του, αναφζρει ότι τον ζριξαν ςτο καυτό δάπεδο για να δουν αν υποκρινόταν 

το κάνατό του. Ο Φρόντωνασ (Fronto) περιγράφει ότι κάθκε όταν το γόνατό του 

ακοφμπθςε τυχαία ςτον τοίχο των λουτρϊν. Ζνα ψθφιδωτό από τθ Σαμπράκα 

(Sabratha) τθσ Λιβφθσ ςτθν Εικόνα 3.9 απεικονίηει ςανδάλια λουτροφ που κα 

μποροφςαν να φορεκοφν για να αντζξουν τα ηεςτά δάπεδα, τα οποία είναι αρκετά 

παρόμοια με αυτά που φοριοφνται ςτα ςφγχρονα χαμάμ. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.9: Ψθφιδωτό που δείχνει ςανδάλια λουτροφ. Πθγι: Michael Mietz, The 

Fuel Economy of Public Bathhouses in the Roman Empire, Universiteit Gent, 2015 -

2016 
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Ο Yegül (2010) δθλϊνει πωσ ςτα ςφγχρονα τοφρκικα λουτρά, τα οποία 

χρθςιμοποιοφν παρόμοια τεχνολογία για τθ κζρμανςθ των δαπζδων, ζχουν 

ελάχιςτεσ κερμοκραςίεσ δαπζδου 42-44°C, οι οποίεσ είναι πολφ καυτζσ για να 

περπατιςει κανείσ ξυπόλυτοσ και ότι τα ξφλινα υποδιματα ςυνικωσ 

χρθςιμοποιοφνται. Ραράγουν κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ άνω των 37-38°C, που 

είναι το ελάχιςτο για να προκαλζςει εφίδρωςθ. Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι το 

ανκρϊπινο ςϊμα λειτουργεί ςτουσ 36°C περίπου. Ακόμθ, κακοριςτικό ρόλο ζχει και 

ο βακμόσ υγραςίασ. Επιπλζον, κακϊσ θ ςυνικεια κολφμβθςθσ ζγινε ολοζνα και πιο 

δθμοφιλισ, φαίνεται ότι θ κερμότθτα ι θ ψυχρότθτα των λουτρϊν ζγινε ζνα κζμα 

ςυηιτθςθσ. Ζνα ανϊνυμο ςατιρικό ποίθμα δθλϊνει: "Κα πρζπει να το ονομάηετε όχι 

λουτρό αλλά μάλλον νεκρικι πυρά (...) (για το λουτρό). Αν ςκοπεφετε να μασ κάψετε 

ηωντανοφσ, ανάψτε μια ξφλινθ πυρά εκτζλεςθσ, και όχι μια πζτρινθ." 

 

3.5.4 Αρχαιολογικι ανακαταςκευι, κερμικι ανάλυςθ και μελζτεσ μεταφοράσ 

κερμότθτασ 

Αρκετζσ προςπάκειεσ ζχουν γίνει για τθν ανακαταςκευι των υποκαφςτων των 

λουτρϊν. Αυτό περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ του τρόπου κζρμανςθσ του 

κτιρίου, τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ κερμότθτασ και κατά ςυνζπεια τθσ ποςότθτασ 

των καυςίμων που απαιτείται. Από τθν πρϊιμθ αυτοκρατορία τα λουτρά ςυνικωσ 

διζκεταν μεγάλα παράκυρα προςανατολιςμζνα προσ τα νότια και τα νοτιοδυτικά. 

Αυτό επζτρεπε ςτο θλιακό φωσ να ειςζλκει με μεγαλφτερθ άνεςθ. Κα 

παρουςιαςτοφν μερικζσ μελζτεσ που ζλαβαν χϊρα ςε κερμά λουτρά, είτε με 

ςφγχρονεσ ανακαταςκευζσ είτε με αρχαιολογικζσ ανακαταςκευζσ χρθςιμοποιϊντασ 

εκτιμιςεισ. Κατά τθ μζτρθςθ και τθ ςφγκριςθ των ςυνκθκϊν λειτουργίασ ενόσ 

υπόκαυςτου πρζπει πάντα να λαμβάνονται υπόψθ οι παρακάτω πτυχζσ: θ 

κερμοκραςία του αζρα, θ κερμοκραςία των δαπζδων, των τοίχων, των οροφϊν 

κακϊσ και θ υγραςία. 
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Λουτρά Saalburg  

Το Saalburg είναι ζνα ρωμαϊκό φροφριο που βρίςκεται βορειοδυτικά του Bad 

Homburg, Hesse, ςτθ Γερμανία. Το 1952 ο Kretzschmer ιταν ο πρϊτοσ που 

πραγματοποίθςε μια ακαδθμαϊκι μελζτθ ενόσ μικροφ ανακαταςκευαςμζνου 

δωματίου ςτο Saalburg, εξοπλιςμζνου με suspensura (αρχιτεκτονικόσ όροσ που 

δίδει ο Βιτροφβιοσ ςε τετράγωνουσ πφργουσ-απόβακρα (περίπου 20 x 20 cm) που 

ςτθρίηουν το υπερθψωμζνο πάτωμα ενόσ ρωμαϊκοφ λουτροφ που καλφπτει μια 

περιοχι του υπόκαυςτου μζςω του οποίου ζρρεε ο κερμόσ αζρασ και tubuli 

(λεπτοφσ ςωλινεσ)). Αυτό περιελάμβανε μια μελζτθ κερμοκραςίασ μζςα ςτο 

δωμάτιο και ζνα μοντζλο ροισ του κερμοφ αζρα. Ο κερμόσ χϊροσ μετρικθκε 5.14 x 

4.42 x 3 m και ο όγκοσ του είναι περίπου 68 m3. Μία μζςθ κερμοκραςία δωματίου 

περίπου 25°C επιτεφχκθκε με κερμοκραςία δαπζδου περίπου 26-27°C, με 

εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ κυμαινόμενεσ μεταξφ -2 και 5°C. Θ κερμοκραςία ςτον 

κλίβανο κυμάνκθκε μεταξφ 45-110°C. Θ πυροδότθςθ ζγινε από τισ 8 το πρωί μζχρι 

τισ 8 το βράδυ. Μετά από μια αρχικι περίοδο κζρμανςθσ, προςτζκθκαν ςτθν 

πυρκαγιά περίπου 7.5 kg ξυλάνκρακα κάκε τζςςερισ ϊρεσ. Ρερίπου 150 kg 

ξυλάνκρακα χρθςιμοποιικθκε ςε διάςτθμα 5 θμερϊν. Ωςτόςο, θ μελζτθ απζδειξε 

ότι οι τοίχοι των ςωλθνϊςεων δεν ςυνζβαλαν ςτθ κζρμανςθ απλϊσ χρθςίμευςαν 

ωσ μόνωςθ. Μία μεταγενζςτερθ ανάλυςθ τθσ ίδιασ εγκατάςταςθσ με πιο 

προθγμζνα εργαλεία όπωσ θ κερμικι απεικόνιςθ από τον Hüser (1979) ζδειξε ότι το 

δίκτυο των ςωλθνϊςεων (tubuli) κζρμαινε ενεργά το δωμάτιο. Ζρευνεσ που ζγιναν 

αργότερα από τον Grassmann (2011) ςτο Herbergsthermen ςτο Xanten τθσ 

Γερμανίασ το 1993-94, υποςτθρίηουν γενικά τθν ανάλυςθ του Hüser και δείχνουν ότι 

οι ςωλθνϊςεισ είχαν ενεργό ρόλο ςτθ κζρμανςθ του δωματίου. Ρερίπου κάκε δφο 

ςτιλεσ ςωλθνϊν γεμίηουν με κερμό αζρα, εναλλαςςόμενο με δφο ψυχρότερουσ 

ςωλινεσ. Ραρ' όλα αυτά, παραμζνει κάποια διαμάχθ που περιβάλλει τισ 

λεπτομζρειεσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ. Το μοντζλο ροισ αερίων του Grassmann 

που βαςίηεται ςτισ μετριςεισ του Hüser απορρίπτεται από τον Schiebold (2006), με 

το ςκεπτικό ότι αντιβαίνει ςτισ ςφγχρονεσ γνϊςεισ ςχετικά με τθ ςυμπεριφορά των 

αερίων. Από τθ δικι του πλευρά, ο Schiebold δζχεται ζνα μοντζλο ροισ όπου τα 

πλευρικά ανοίγματα ςτουσ ςωλινεσ είναι για να εξιςορροπιςουν τθν πίεςθ, 
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οδθγϊντασ ςε μια διαρκι κίνθςθ του κερμοφ αζρα προσ τα πάνω. Ενϊ ο Grassmann 

ορίηει το μοντζλο του με τθ ςυμπεριφορά του ηεςτοφ νεροφ ςφμφωνα με τθ 

βαρφτθτα (τόςο το αζριο όςο και το νερό ςυμπεριφζρονται ωσ ρευςτά). Μια 

υψθλότερθ κερμοκραςία επιτρζπει μια λιγότερο πυκνι ςυγκζντρωςθ (και 

χαμθλότερθ πίεςθ), ζτςι ϊςτε τα κερμά ςτοιχεία να ανεβαίνουν. Με τθ κζρμανςθ 

των ςωλθνϊςεων και των τοιχωμάτων, το αζριο εκπζμπει κερμότθτα και ςτθ 

ςυνζχεια κατεβαίνει, με αποτζλεςμα μεγαλφτερθ πυκνότθτα (και υψθλότερθ 

πίεςθ). 

 

Λουτρά Herbergsthermen  

Στισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 ο Grassmann (2011) πραγματοποίθςε αρκετζσ 

μετριςεισ ςτα λουτρά Herbergsthermen ςτο Xanten τθσ Γερμανίασ. Το caldarium, 

δθλαδι το πιο ηεςτό δωμάτιο του λουτροφ ζχει όγκο 142 m3.  Ζχει μια πιςίνα 

(alveus) χωρθτικότθτασ 4 200 L και ο κλίβανοσ διακζτει επίςθσ ζνα λζβθτα 

χωρθτικότθτασ 1 000 L. Θ νεότερθ τεχνολογία επζτρεψε ςτον Grassmann να 

μετριςει και να υπολογίςει διάφορεσ πθγζσ απϊλειασ κερμότθτασ, που ςθμαίνει 

ότι οι κερμικζσ ιςορροπίεσ κα μποροφςαν τϊρα να γίνουν με ακρίβεια. Ο 

Grassmann μζτρθςε ότι το χειμϊνα ξεκίνθςαν αρχικά με 120 kg ξφλου. Ενϊ 

διατθρείται ςτακερι κζρμανςθ των λουτρϊν ςτουσ 31°C, αυτι θ ποςότθτα κα 

μποροφςε να μειωκεί ςτα 100 kg τθν θμζρα (24 ϊρεσ) μετά από 6 θμζρεσ. Θ 

απϊλεια κερμότθτασ το χειμϊνα υπολογίςτθκε ότι είναι περίπου 12.01 kW, πράγμα 

που ςθμαίνει ότι μια ωριαία ειςροι αυτισ τθσ ενζργειασ ιταν απαραίτθτθ για τθ 

διατιρθςθ ςτακερϊν κερμοκραςιϊν. Το καλοκαίρι θ αρχικι χριςθ ιταν 150 kg 

ξφλου, θ οποία ζπειτα ζπεςε ςτα 100 kg μετά από 7 θμζρεσ και από τθν 11θ θμζρα 

και μετά χρθςιμοποιικθκαν περίπου 65 kg ξφλου κάκε μζρα για να διατθρθκεί θ 

κερμοκραςία ςτακερι ςτουσ 37°C. Εδϊ θ απαίτθςθ κερμότθτασ ιταν 7.73kW. Ο 

Grassmann κεϊρθςε αυτι τθ κερμοκραςία αρκετι και υποςτιριξε ότι ο μζςοσ όροσ 

των 31°C το καλοκαίρι κα κατανάλωνε μόνο 50 kg ξφλου. Υποκζτοντασ τρεισ μινεσ 

του καλοκαιριοφ, ζξι μινεσ των ενδιάμεςων κερμοκραςιϊν (με χριςθ καυςίμων το 

μζςο όρο του χειμϊνα και του καλοκαιριοφ) και τρεισ μινεσ χειμϊνα, κα 
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υπολογίηαμε τθ ςυνολικι χριςθ καυςίμων ετθςίωσ ςε 27 375 kg ξφλου. Θ υγραςία 

του αζρα ςτο caldarium για τισ δφο εποχζσ ιταν μεταξφ 60-70% .Το νερό ςτο λζβθτα 

ξεκίνθςε ςτουσ 10°C. Διαπιςτϊκθκε ότι κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ των λουτρϊν 

(περίπου 16 ϊρεσ) κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν περίπου 80 L νεροφ ςτουσ 

40°C κάκε ϊρα. Ομοίωσ, θ πιςίνα (alveus) κερμάνκθκε από τουσ 15°C ςτουσ 30°C το 

χειμϊνα και περίπου 40°C το καλοκαίρι. Ο Grassmann κατζλθξε ςτο αξιοςθμείωτο 

ςυμπζραςμα τθσ μελζτθσ καυςίμων του αναφζροντασ ότι θ ικανότθτα διατιρθςθσ 

τθσ κερμότθτασ του ςυςτιματοσ του υπoκαφςτου εξαςφάλιςε ότι παρόλο που οι 

εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ κυμάνκθκαν ευρζωσ ςτισ δφο εποχζσ (χειμϊνα από 0-

10°C, καλοκαίρι από 16-22°C) οι μζςεσ κερμοκραςίεσ κα μποροφςαν να 

επιτευχκοφν μετά από μερικζσ θμζρεσ, με ςτακερι κακθμερινι κατανάλωςθ 

καυςίμου. 

 

 

Λουτρά Nova  

Το πείραμα των λουτρϊν Nova ςτισ Σάρδεισ ςτθν Τουρκία, από τον Yegül (2003) 

δείχνει τθ ςθμαςία των ςωλθνϊςεων ςτθ κζρμανςθ του λουτροφ. Το λουτρό 

αποτελείται από τρείσ χϊρουσ –frigidarium (ψυχρό λουτρό), tepidarium (χλιαρό) και 

caldarium (κερμό) - που ανακαταςκευάςτθκε κοντά ςτο Sart τθσ Τουρκίασ. Το 

caldarium, δθλαδι το πιο ηεςτό δωμάτιο είχε ςυνολικό όγκο 37.6 m3, θ πιςίνα 

(alveus) είχε χωρθτικότθτα 1 700 L και λζβθτα ικανότθτασ περίπου 520 L. 

Υπολογίςτθκε ότι για να επιτευχκεί μια ηεςτι κερμοκραςία δωματίου χωρίσ τθ 

χριςθ κερμαινόμενων τοίχων, τα δάπεδα κα ζπρεπε να ζχουν κερμανκεί ςτουσ 

62°C, όπωσ περιγράφεται από τον Yegül ωσ μθ πρακτικι και επικίνδυνθ 

κερμοκραςία. Αντ' αυτοφ, με τθν τοποκζτθςθ ςωλθνϊςεων κζρμανςθσ ςτουσ 

τοίχουσ από τον Yegül, επιτεφχκθκε μια κερμοκραςία 42-43°C, το οποίο ιταν 

εμπνευςμζνο από ζνα ςφγχρονο χαμάμ. Θ καταςκευι περιελάμβανε ενεργζσ 

ςωλθνϊςεισ-tubuli, αλλά λίγο εξαεριςμό (κάκε πζμπτθ ςειρά tubuli οδθγοφνταν 

προσ τθν καμινάδα), με ςκοπό να δθμιουργιςει μια αργι καφςθ. Πςο περιςςότερα 

ρεφματα - εξαεριςμοί, τόςο περιςςότερα καφςιμα κα χρθςιμοποιθκοφν. Θ υψθλι 
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κερμοκραςία δαπζδου ςθμαίνει ότι τα ςανδάλια ζπρεπε να φορεκοφν.  Θ ζρευνα 

του Grassmann (2011) επεςιμανε ότι θ κερμοκραςία του δαπζδου ςυνδζεται με το 

πάχοσ τθσ suspensura (αρχιτεκτονικόσ όροσ που δίδει ο Βιτροφβιοσ ςε τετράγωνουσ 

πφργουσ-απόβακρα (περίπου 20  × 20 cm) που ςτθρίηουν το υπερθψωμζνο πάτωμα 

ενόσ ρωμαϊκοφ λουτροφ που καλφπτει μια περιοχι του υπόκαυςτου μζςω του 

οποίου  ζρρεε ο κερμόσ αζρασ). Με άλλα λόγια, θ πάχυνςθ των δαπζδων κα 

μποροφςε να εξαλείψει τθν ανάγκθ να φοροφν ςανδάλια, εκτόσ ίςωσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ ολίςκθςθσ. Ο Grassmann κατζγραψε ότι το ςφςτθμα μπορεί να 

αντιςτακμίςει αυτι τθν απϊλεια με ζνα πάχοσ μζχρι 60 cm, μειϊνοντασ τθ 

κερμοκραςία των δαπζδων ςε 27.5°C ζωσ 22°C. Το πάχοσ των δαπζδων ςτα λουτρά 

NOVA ιταν 22 cm. Θ χριςθ καυςίμου ιταν περίπου 15 kg ξφλου δρυόσ ανά ϊρα . 

Διαπιςτϊκθκε ότι χρειάςτθκε 4.7 kW ανά ϊρα για να διατθρθκοφν τα λουτρά ςτθν 

επικυμθτι κερμοκραςία. Ο κλίβανοσ τροφοδοτείται κάκε δφο ϊρεσ, όλο το 24ωρο. 

Ρειράματα κζρμανςθσ διεξιχκθςαν για δζκα θμζρεσ (μεταξφ 31 Οκτωβρίου και 9 

Νοεμβρίου 1998) και θ μζςθ εξωτερικι κερμοκραςία ιταν 15°C. Με περαιτζρω 

προςκικεσ ςτο ςφςτθμα και ςωςτά αποξθραμζνο ξφλο, ο Yegül εκτιμά ότι ο αρικμόσ 

αυτόσ κα μποροφςε να μειωκεί ςτα 6 kg ξφλου ανά ϊρα, χρθςιμοποιϊντασ 

υπολογιηόμενθ τιμι κζρμανςθσ 15 492 kJ/kg ι 4.303 kWh/kg για τθν καφςιμθ φλθ. 

Αυτό ςθμαίνει κακθμερινι χριςθ είτε 144kg είτε 360 kg ξφλου, δθλαδι ετιςια 

χριςθ 52 560 kg είτε  131 400 kg.  Δεδομζνου ότι το λουτρό αυτό βρίςκεται ςτθν 

Τουρκία, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και θ καφςθ ζγινε χρθςιμοποιϊντασ  maquis 

(κάμνοσ ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου) και πεφκο. 

 

3.6 Ρωμαϊκά λουτρά 

3.6.1 Λουτρά Πομπθίασ 

Ο Richard Olsson (2015) ςτθ διατριβι του «The water-supply system in Roman 

Pompeii» παρουςιάηει πζντε δθμόςια λουτρά που υπιρχαν ςτθ ρωμαϊκι Ρομπθία. 

Σφμφωνα με τον ίδιο, μια ςτακερι και επαρκισ παροχι νεροφ ιταν ηωτικισ 

ςθμαςίασ για τα ρωμαϊκά λουτρά. Θ ανάγκθ για νερό ιταν μεγάλθ, αλλά πολφ 

διαφορετικι κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. Θ παροχι νεροφ ςτουσ λζβθτεσ και τα 
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λουτρά μποροφςε να ανοίξει και να κλείςει με βαλβίδεσ ςτουσ ςωλινεσ νεροφ. 

Επομζνωσ τα ρωμαϊκά λουτρά διζκεταν λογικά ζνα ανυψωμζνο δοχείο 

αποκικευςθσ νεροφ για να εξαςφαλίηουν τθν επαρκι ποςότθτα νεροφ όταν ιταν 

απαραίτθτο. Μια τζτοια δεξαμενι αποκικευςθσ  νεροφ ζχει ανάγκθ από μια ιςχυρι 

καταςκευι κάτω από αυτιν ϊςτε να μπορεί να φζρει το μεγάλο βάροσ τθσ. 

Σα τάβια λουτρά (The Stabian Baths) 

Τοποκεςία και μζγεκοσ 

Τα Στάβια λουτρά βρίςκονται ςτθ γωνία Via Stabiana και Via dell'Abbondanza. Το 

κτίριο είναι μεγάλο, περίπου 2 400 m2. Τα λουτρά χτίςτθκαν αρχικά πολφ πριν θ 

πόλθ γίνει ρωμαϊκι αποικία και ξαναχτίςτθκαν και εκςυγχρονίςτθκαν ςε διάφορεσ 

φάςεισ κατά τθν αρχαιότθτα. Το κτιριακό ςυγκρότθμα που ιταν τα λουτρά 

μελετικθκε και περιγράφθκε λεπτομερϊσ από τον H. Eschebach όπωσ απεικονίηεται 

ςτθν Εικόνα 3.10. Θ κφρια είςοδοσ των λουτρϊν για τουσ άνδρεσ είναι από τθ Via 

dell'Abbondanza ςτισ VII 1, 8 που οδθγεί ςτο ανοικτό υπαίκριο χϊρο (A) με τθν 

μεγάλθ πιςίνα (B) και δφο πλευρικζσ πιςίνεσ (C). Στα δεξιά βρίςκονται τα ανδρικά 

αποδυτιρια (D) ,το κρφο λουτρό (E), το κερμό λουτρό (F) και το καυτό λουτρό (G). 

Στθ βορειοανατολικι γωνία είναι θ κφρια είςοδοσ ςτα γυναικεία λουτρά από τθν Via 

Stabiana ςτισ VII, 1, 17, που οδθγεί ςτα γυναικεία αποδυτιρια (H) ςτο κρφο λουτρό 

(I), το κερμό λουτρό (J) και το καυτό λουτρό (K). Το λεβθτοςτάςιο (L) βρίςκεται 

ενδιάμεςα για να εξυπθρετεί τόςο τα ανδρικά όςο και τα γυναικεία λουτρά. 
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Εικόνα 3.10: Τα Στάβια λουτρά (ςχζδιο του ςυγγραφζα), Πθγι: Richard  Olsson, 

2015, The water-supply system in Roman Pompeii 

 

Παροχι νεροφ από βακφ πθγάδι 

Στθν αρχι, τα Στάβια λουτρά προμθκεφονταν το νερό τουσ από ζνα βακφ πθγάδι, 

που βρίςκεται ςτα βορειοδυτικά τθσ περιοχισ. Είχε εξοπλιςτεί με πθδάλιο φψουσ 

5.50 m που λειτουργοφςε από ψθλά και μια ςυςκευι ανφψωςθσ νεροφ, θ οποία 

μετζφερε το νερό από το πθγάδι ςε ζνα μεγάλο δοχείο αποκικευςθσ ςτθν κορυφι 

του κτιρίου. Σφμφωνα με τον Eschebach, θ δεξαμενι αποκικευςθσ ιταν 3.80 x 

11.25 m με φψοσ 0.90 m και βριςκόταν ςε φψοσ 2.60 m. Θ χωρθτικότθτα τθσ 

δεξαμενισ αποκικευςθσ εκτιμικθκε ςε 38 000 L. Το κατά προςζγγιςθ επίπεδο τθσ 

δεξαμενισ αποκικευςθσ μπορεί να βαςιςτεί ςτα επίπεδα των δρόμων που δίδονται 

από τον Eschebach. Θ γωνία τθσ Via dell'Abbondanza και του Vico del Lupanare 

βρίςκεται ςτα + 25.1 m. Θ πλαγιά προσ τα βόρεια κατά μικοσ του Vico del Lupanare 

μζχρι τθν είςοδο ςτο VII 1, 49 ζξω από τθν αίκουςα για τθ διάταξθ ανφψωςθσ νεροφ 

και το πθγάδι ζχει άνοδο περίπου 1.7 m και με το επίπεδο του δρόμου ςτθν είςοδο 

ανζρχεται ςτα + 26.8 m . Ππωσ αναφζρκθκε, θ δεξαμενι αποκικευςθσ νεροφ 

βριςκόταν ςε φψοσ 2.60 m πάνω από το δάπεδο και είχε φψοσ 0.90 m. Ζτςι, θ 
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ςτάκμθ του νεροφ ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ φδατοσ των λουτρϊν Stabian μπορεί 

να υπολογιςτεί περίπου ςτα + 30.8m. (Βλ.Εικόνα 3.11) 

 

Εικόνα 3.11: Επίπεδο δεξαμενισ αποκικευςθσ νεροφ ςτα Στάβια Λουτρά . Σχζδιο 

ςυγγραφζα, Πθγι: Richard  Olsson, 2015, The water-supply system in Roman 

Pompeii 

Δεν είναι γνωςτό εάν το βακφ πθγάδι χρθςιμοποιικθκε αφότου θ δεξαμενι 

αποκικευςθσ ςυνδζκθκε με το ςφςτθμα υδραγωγείου. Το νερό ςτο βακφ πθγάδι 

δεν  μποροφςε πλζον να τροφοδοτιςει τα λουτρά, αλλά το πθγάδι παρζμεινε 

ανοιχτό. Δεν είναι γνωςτό αν το νερό χρθςιμοποιικθκε για άλλουσ ςκοποφσ, είτε αν 

χρθςιμοποιικθκε για τθ φροντίδα τθσ υπερχείλιςθσ του νεροφ από τθ δεξαμενι 

αποκικευςθσ είτε αν το πθγάδι ζπαψε να χρθςιμοποιείται. 

Παροχι νεροφ από το υδραγωγείο 

Τα Στάβια λουτρά υπιρχαν ιδθ όταν καταςκευάςτθκε το υδραγωγείο και επομζνωσ 

θ παροχι νεροφ ςτα λουτρά μποροφςε να λθφκεί υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό του 

νζου υδατοςυςτιματοσ του νζου υδραγωγείου. Τα Στάβια λουτρά είχαν μια μεγάλθ 

δεξαμενι αποκικευςθσ νεροφ ςτθν κορυφι του κτιρίου και παράλλθλα είχαν 

μεγάλθ ανάγκθ για νερό, γεγονόσ που αποδεικνφεται από το ότι το φψοσ τθσ 

δεξαμενισ αποκικευςθσ αυξικθκε κατά τθ ςφνδεςθ με το υδραγωγείο. Κατά τθ 

γνϊμθ του ςυγγραφζα, τα Στάβια λουτρά εφοδιάςτθκαν με νερό μζςω ενόσ 

ξεχωριςτοφ, μεγάλου ςωλινα μολφβδου τοποκετθμζνου ςε ξεχωριςτι αυλάκωςθ 
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ςε ζναν πφργο νεροφ, διανζμοντασ νερό κατευκείαν ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ 

νεροφ. 

 

Σα λουτρά Φόρουμ (The Forum Baths) 

Τοποκεςία και μζγεκοσ 

Θ διάταξθ των λουτρϊν του Φόρουμ ςχεδιάςτθκε και καταςκευάςτθκε παρόμοια με 

τα Στάβια λουτρά (Βλ. Εικόνα 3.12): ζχουν περιγραφεί πρόςφατα με όλα τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ από τον Koloski-Ostrow (2007). Το μζγεκοσ των 

λουτρϊν Φόρουμ είναι μόνο το μιςό του μεγζκουσ των Στάβιων λουτρϊν, περίπου 

1 200 m2. Τα λουτρά καταςκευάςτθκαν λίγο μετά τθν δθμιουργία τθσ ρωμαϊκισ 

αποικίασ το 80 π.Χ., αλλά αργότερα διευρφνκθκαν προςκζτοντασ ζνα γυναικείο 

λουτρό, πικανότατα κατά τθν περίοδο του Αυγοφςτου, όταν άρχιςε να παρζχεται το 

νερό του υδραγωγείου. Τα λουτρά του Φόρουμ είχαν δφο κφριεσ ειςόδουσ από τθ 

Via delle Terme: ςτο VII 5, 2, για τα λουτρά των ανδρϊν και ςτο VII 5, 8, για τα 

γυναικεία λουτρά. Υπιρχαν δφο πίςω είςοδοι ςτα λουτρά των ανδρϊν: ςτο VII 5, 24 

και ςτο VII 5, 12. Τα λουτρά των ανδρϊν είχαν μια αίκουςα αποδυτθρίων (D) και 

κρφο (E), κερμό (F) και καυτό λουτρό (G). Τα γυναικεία λουτρά είχαν επίςθσ ζνα 

δωμάτιο αποδυτθρίων (H) και κρφο (I), κερμό (J) και καυτό λουτρό (K). Το 

λεβθτοςτάςιο (L) βριςκόταν ενδιάμεςα για να εξυπθρετεί και τα δφο λουτρά με 

κρφο, κερμό και καυτό νερό με ξεχωριςτι είςοδο ςτο VII 5, 7 και πίςω είςοδο ςτθν 

περιοχι εργαςίασ ςτο VII 5, 10. Πταν τα λουτρά διευρφνκθκαν προςκζτοντασ τα 

γυναικεία λουτρά, ενιςχφκθκε θ βορειοδυτικι γωνία του κτιρίου και 

χρθςιμοποιικθκε μζροσ τθσ νότιασ οδοφ Via delle Terme για τθν επζκταςθ. 
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Εικόνα 3.12: Τα λουτρά Φόρουμ, ςχζδιο του ςυγγραφζα, Πθγι: Richard  Olsson, 

2015, The water-supply system in Roman Pompeii 

Παροχι νεροφ από βακφ πθγάδι 

Αρχικά, τα λουτρά Φόρουμ τροφοδοτοφνταν με νερό από ζνα βακφ πθγάδι που 

βρίςκεται ςτθ βορειοδυτικι πλευρά του κτιρίου. Το πθγάδι ιταν εξοπλιςμζνο με 

διάταξθ ανφψωςθσ μικρϊν κάδων ςε μια αλυςίδα. Θ κφρια είςοδοσ των λουτρϊν 

των ανδρϊν βρίςκεται ςτισ VII 5, 2 κατά μικοσ τθσ Via delle Terme. 

Ο Pemp (1939-40) υποδεικνφει ότι ςτθν κορυφι του κτιρίου κα ζπρεπε να υπάρχει 

μια δεξαμενι αποκικευςθσ νεροφ, αρκετά μεγάλθ για να δζχεται το νερό από το 

βακφ πθγάδι. Δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ςτοιχεία για μια δεξαμενι νεροφ ςτθν 

κορυφι των λουτρϊν, αλλά με τθ διάταξθ ανφψωςθσ του νεροφ που περιγράφθκε 

από τον Pemp, κα ιταν απαραίτθτο να υπάρχει δεξαμενι αποκικευςθσ για τθ 

ςυλλογι του νεροφ προτοφ διανεμθκεί ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ των λουτρϊν. Από 

τθ δεξαμενι αποκικευςθσ παρζχεται νερό ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ των λουτρϊν 

με τρόπο παρόμοιο με αυτόν ςτα Στάβια λουτρά. 
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Παροχι νεροφ από το υδραγωγείο 

Στθν κορυφι του πφργου του νεροφ (αρικμοφ 8) υπιρχε ζνα δοχείο νεροφ (Βλ. 

Εικόνα 3.13) που κα μποροφςε να χτιςτεί εν μζρει ςτον πφργο και να εκτείνεται εν 

μζρει ςτα λουτρά, ενδεχομζνωσ ςυνδεδεμζνο με μια δεξαμενι αποκικευςθσ νεροφ 

ςτθν κορυφι του κτιρίου. Δεν υπάρχει αρχαιολογικι τεκμθρίωςθ για μια τζτοια 

δεξαμενι ςτθν κορυφι των λουτρϊν Φόρουμ, αλλά κα ιταν απαραίτθτο να υπάρχει 

μια δεξαμενι αποκικευςθσ για να ςυλλζγει το νερό προτοφ διανεμθκεί ςτα λουτρά. 

Ακριβϊσ μια τζτοια ανκεκτικι καταςκευι χτίςτθκε ςτθ βορειοδυτικι γωνία των 

λουτρϊν του Φόρουμ όταν ζγινε θ προζκταςθ για τα γυναικεία λουτρά. Το  δοχείο 

ςτθν κορυφι του πφργου νεροφ κα μποροφςε να ςυνδεκεί με δεξαμενι 

αποκικευςθσ μζςα ςτο κτίριο του λουτροφ Φόρουμ, εκτιμϊμενθ από τον 

ςυγγραφζα ότι ιταν 6.4 x 2.0 m με φψοσ 1.2 m και χωρθτικότθτα περίπου 15 000 L.   

Από τθν άλλθ πλευρά του Vicolo delle Terme απζναντι από τα λουτρά Φόρουμ, 

υπάρχει μια μεγάλθ δεξαμενι. Θ χωρθτικότθτα αποκικευςθσ νεροφ τθσ δεξαμενισ 

ιταν πάνω από 400 000 L αλλά ο ςκοπόσ τθσ δεν είναι γνωςτόσ. 
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Εικόνα 3.13: Βορειοδυτικι γωνία των λουτρϊν Φόρουμ με υποκετικι δεξαμενι 

αποκικευςθσ νεροφ από το υδραγωγείο. Σχζδιο του ςυγγραφζα, Πθγι: Richard  

Olsson, 2015, The water-supply system in Roman Pompeii 

 

 

 

Σα  Προαςτιακά λουτρά (The Suburban Baths) 

Τοποκεςία και μζγεκοσ 

Τα προαςτιακά λουτρά χτίςτθκαν μετά τθν καταςκευι του υδραγωγείου και θ 

παροχι φδατοσ δεν είχε λθφκεί υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό του πρωτεφοντοσ 

ςυςτιματοσ φδρευςθσ με τουσ πφργουσ νεροφ, επομζνωσ δεν υπιρχαν αυλακϊςεισ 

για τουσ ςωλινεσ που προορίηονταν για τα λουτρά ςτουσ αρχικοφσ πφργουσ. Το 
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νερό του υδραγωγείου παρζχεται με τον ίδιο τρόπο όπωσ και για όλουσ τουσ άλλουσ 

χριςτεσ: μζςω ενόσ ξεχωριςτοφ ςωλινα μολφβδου ςτο δευτερεφον ςφςτθμα νεροφ. 

Τα προαςτιακά λουτρά βρίςκονται ζξω από τθ Porta Marina (θ πιο εντυπωςιακι 

από τισ επτά πφλεσ που ςθματοδότθςαν τα αρχαία τείχθ τθσ πόλθσ), όπου οι ςκάλεσ 

οδθγοφν ςτθν κφρια είςοδο των λουτρϊν από τθ βεράντα. Αυτά τα λουτρά 

καταςκευάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ Λουλιο-Κλαυδιανισ περιόδου μετά τθν 

ςφνδεςθ του υδραγωγείου με τθν πόλθ. Ο Koloski-Ostrow (2007) υποδθλϊνει ότι θ 

καταςκευι ζγινε κατά τθ διάρκεια τθσ βαςιλείασ του αυτοκράτορα Τιβζριου ςτισ 

αρχζσ του 1ου αιϊνα μ.Χ. Το ςφςτθμα διαχείριςθσ νεροφ ςτα προαςτιακά λουτρά 

διερευνικθκε και παρουςιάςτθκε από τον Mandersheid (2000). Τα λουτρά 

καταλαμβάνουν ζνα χϊρο που είναι μόνο το ιμιςυ του μεγζκουσ των λουτρϊν 

Φόρουμ ι περίπου 600 m2 με μεγάλθ βεράντα προσ τθ κάλαςςα. Τα προαςτιακά 

λουτρά είχαν μόνο ζνα ςφνολο λουτρϊν (Βλ. Εικόνα 3.14), με είςοδο που οδθγοφςε 

ςε ανοιχτό χϊρο ςτθ βεράντα (Α) και ζνα διάδρομο προσ τα δεξιά που οδθγοφςε ςε 

ζνα δωμάτιο αποδυτθρίων (D) ,ςτο κρφο λουτρό (E), κερμό λουτρό (F) και ςτο καυτό 

λουτρό (G). Είχε μια πλευρικι πιςίνα (C) και μια εςωτερικι πιςίνα (B). Ο λζβθτασ (L) 

βρίςκεται ςε άμεςθ ςφνδεςθ με τα ηεςτά και τα καυτά λουτρά. 

  

Εικόνα 3.14: Τα προαςτιακά λουτρά. Σχζδιο με προςκικεσ από τον ςυγγραφζα, 

Πθγι: Richard  Olsson, 2015, The water-supply system in Roman Pompeii 
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Παροχι νεροφ από το υδραγωγείο 

Ο Manderscheid (2000), υποκζτοντασ ότι τα προαςτιακά λουτρά ιταν ςυνδεδεμζνα 

με το ςφςτθμα φδρευςθσ τθσ πόλθσ, τεκμθρίωςε λεπτομερϊσ τθν κατανομι του 

νεροφ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ των λουτρϊν. Υπιρχε μεγάλθ δεξαμενι 

αποκικευςθσ νεροφ ακριβϊσ ζξω από τθ νοτιοανατολικι πλευρά των λουτρϊν που 

δζχεται νερό από το υδραγωγείο και προμθκεφει νερό ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ. Ο 

Manderscheid δεν δίνει καμία πλθροφορία ςχετικά με το μζγεκοσ τθσ δεξαμενισ 

αποκικευςθσ, αλλά υποκζτοντασ τθν φπαρξθ τριϊν τμθμάτων, κακζνα από τα 

οποία ζχει μικοσ περίπου 4 m και πλάτοσ μεγαλφτερο από 1 m, θ δεξαμενι 

αποκικευςθσ κα μποροφςε να ζχει χωρθτικότθτα άνω των 10 000 L. O 

Manderscheid ιταν τθσ γνϊμθσ ότι θ κατανάλωςθ νεροφ ςτα προαςτιακά λουτρά 

ιταν ζντονθ. Υπάρχει μια όμορφθ είςοδοσ νεροφ ςτο κρφο μπάνιο που ο επιςκζπτθσ 

κα μποροφςε να καυμάςει ιδθ όταν ζμπαινε. Το νερό ζβγαινε από ζνα ςτόμιο από 

ζνα ςιντριβάνι ςε ζνα επίπεδο ψθλά πάνω από το κεφάλι του επιςκζπτθ και ζρρεε 

ςε μια ςκάλα νεροφ ςε ζνα μεγάλο κρφο λουτρό όπου ο επιςκζπτθσ μποροφςε να 

δροςιςτεί ςε ςχζςθ με τθν υψθλι κερμοκραςία τθσ πόλθσ. 

 

Σα λουτρά του άρνο (The Sarno Baths) 

Τοποκεςία και μζγεκοσ 

Τα λουτρά του Σάρνο καταςκευάςτθκαν επίςθσ μετά τθν καταςκευι του 

υδραγωγείου και κατά ςυνζπεια τροφοδοτικθκαν με νερό μζςω ενόσ ξεχωριςτοφ 

ςωλινα ςτο δευτερεφον ςφςτθμα φδρευςθσ από τθν κορυφι ενόσ από τουσ 

πφργουσ. Τα λουτρά του Σάρνο βρίςκονται ςτο νότιο τμιμα τθσ πόλθσ και είχαν τθν 

κφρια είςοδο ςτο επίπεδο του δρόμου απευκείασ από τθ Via delle Scuole. Τα 

λουτρά καταςκευάςτθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ Κλαυδιανισ περιόδου γφρω ςτα 50 

μ.Χ. και δεν λειτουργοφςαν τθν περίοδο τθσ ζκρθξθσ του Βεηοφβιου το 79 μ.Χ. Ο 

Koloski-Ostrow (2007) υποδεικνφει ότι τα λουτρά του Σάρνο ζπρεπε να 

ανακαινιςτοφν λόγω ηθμιϊν που προκλικθκαν από το ςειςμό το 62μ.Χ. Τα λουτρά 
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βρίςκονται  τζςςερα επίπεδα κάτω από το επίπεδο του δρόμου ςε ζνα μεγάλο 

κτίριο και είχαν όπωσ φαίνεται ςτισ Εικόνα 3.15 και 3.16, ζνα αποδυτιριο (D) , κρφο 

λουτρό(E), κερμό λουτρό (F) και καυτό λουτρό (G). Το λεβθτοςτάςιο (L) βριςκόταν 

δίπλα ςτουσ χϊρουσ για ηεςτά και καυτά λουτρά. Τα λουτρά δεν είχαν ανοιχτό 

χϊρο, κακϊσ επίςθσ δεν διζκεταν πιςίνα και κανζνα ξεχωριςτό λουτρό για τισ 

γυναίκεσ. Τα λουτρά διζκεταν επτά δωμάτια. Θ ςυνολικι ζκταςθ των λουτρϊν ιταν 

μικρότερθ από 100 m2. 

 

Εικόνα 3.15: Τα λουτρά Σάρνο ςτο επίπεδο του δρόμου. Σχζδιο με προςκικεσ από 

ςυγγραφζα, Πθγι: Richard  Olsson, 2015, The water-supply system in Roman 

Pompeii 
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Εικόνα 3.16: Τα λουτρά Σάρνο ςτο επίπεδο του λουτροφ, τζςςερα επίπεδα κάτω 

από το επίπεδο του δρόμου. Σχζδιο με προςκικεσ από τον ςυγγραφζα, Πθγι: 

Richard  Olsson, 2015, The water-supply system in Roman Pompeii 

 

Παροχι νεροφ από το υδραγωγείο 

Είναι πικανό ότι θ παροχι νεροφ ςτα λουτρά του Σάρνο ιρκε επίςθσ μζςω ενόσ 

ξεχωριςτοφ ςωλινα από τον πφργο νεροφ κατά μικοσ τθσ Via Championne και κάτω 

από τθ Via delle Scuole, όπου ο δρόμοσ ςτθν άκρθ τθσ γωνίασ βρίςκεται ςε + 33,3 

μζτρα. Δεν υπάρχουν ενδείξεισ για δεξαμενι αποκικευςθσ ςτα λουτρά του Σάρνο. 

 

Σα Κεντρικά λουτρά (The Central Baths) 

Τοποκεςία και μζγεκοσ 

Τα Κεντρικά λουτρά ιταν υπό καταςκευι κατά τθν ζκρθξθ του Βεηοφβιου το 79 μ.Χ. 

Τα λουτρά ςχεδιάςτθκαν με τισ επιταγζσ τθσ τελευταίασ τεχνολογίασ αλλά δεν είχαν 

ξεχωριςτά λουτρά για τισ γυναίκεσ. Το κτίριο ιταν πολφ μεγάλο, ςχεδόν 3 600m2 

(Βλ. Εικόνα 3.17). Δεν υπάρχουν ενδείξεισ για ςφνδεςθ νεροφ με τα Κεντρικά λουτρά 

αλλά θ καταςκευι αυτοφ του νζου και ςφγχρονου κτιρίου λουτρϊν δεν κα 

μποροφςε να ξεκινιςει χωρίσ να προγραμματιςτεί και να ςχεδιαςτεί θ παροχι 
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νεροφ. Ο Nappo (1996) διερεφνθςε το νότιο οδόςτρωμα τθσ Via di Nola και βρικε 

δφο ςωλινεσ μολφβδου. Οι δφο ςωλινεσ ςτρίβουν βόρεια κάτω από το δρόμο προσ 

το βόρειο πεηοδρόμιο, οπότε ο Nappo ιταν ςίγουροσ ότι δεν κα μποροφςαν να 

είχαν ςκοπό να τροφοδοτιςουν τα Κεντρικά λουτρά. Οι De Haan και Wallat (2006) 

παρουςίαςαν μια τεκμθρίωςθ του ςχεδιαηόμενου ςυςτιματοσ παροχισ νεροφ για 

τα Κεντρικά λουτρά. Ζχουν επικεντρωκεί ςτθν εκτιμϊμενθ χριςθ νεροφ για κρφα και 

ηεςτά λουτρά, για πιςίνεσ και λζβθτεσ και για διάφορα labra (το labrum παρείχε 

κρφο νερό, για να ρίχνει ςτο κεφάλι του ο λουόμενοσ πριν φφγει από το δωμάτιο). Θ 

χωρθτικότθτα των πιςίνων ςτο frigidarium υπολογίηεται ςε 22 700 L και οι δφο 

πιςίνεσ ςτο caldarium ςε 6 800 και 5 400 L, αντίςτοιχα. Επομζνωσ, θ κατανάλωςθ 

νεροφ των Κεντρικϊν λουτρϊν κα ιταν μεγάλθ αν είχαν ολοκλθρωκεί και πρζπει να 

υποτεκεί ότι προορίηονταν να ςυνδεκοφν με το ςφςτθμα φδρευςθσ νεροφ. Δεν 

υπάρχει αρχαιολογικι ζνδειξθ δεξαμενισ αποκικευςθσ νεροφ, αλλά κα ιταν 

απαραίτθτθ μια μεγάλθ δεξαμενι.  

 

 

Εικόνα 3.17: Τα κεντρικά λουτρά. Σχζδιο με προςκικεσ από τον ςυγγραφζα, Πθγι: 

Richard  Olsson, 2015,The water-supply system in Roman Pompeii 
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3.6.2 Σο λουτρό του Μπακ 

Το ρωμαϊκό λουτρό ςτθν πόλθ Μπακ τθσ Αγγλίασ (Bath, England) είναι ζνα από τα 

καλφτερα διατθρθμζνα ρωμαϊκά ευριματα ςτον κόςμο (Βλ. Εικόνα 3.18), που 

καταςκευάςτθκε γφρω ςτα 70 μ.Χ.  ωσ ζνα μεγάλο ςυγκρότθμα κολφμβθςθσ και 

κοινωνικοποίθςθσ, όπου 1 170 000 L νεροφ πθγισ (steaming spring water) φτάνουν 

ςτουσ 46°C και εξακολουκοφν να γεμίηουν χϊρο κολφμβθςθσ κάκε μζρα. 

 

 

Εικόνα 3.18: Τα λουτρά Μπακ, Πθγι : https://visitbath.co.uk/. 

Πταν οι ωμαίοι ανακάλυψαν το ιαματικό νερό που προζρχεται από γεωκερμικζσ 

πθγζσ, ςυνειδθτοποίθςαν τισ δυνατότθτζσ του τόςο ωσ πνευματικό κζντρο όςο και 

ωσ μζροσ ενόσ υπζροχου λουτροφ. Θ καταςκευι πιςτεφεται ότι ξεκίνθςε γφρω ςτο 

65 μ.Χ. Οι ωμαίοι ζχτιςαν ζνα περίβολο γφρω από τθν πθγι και τθν πιςίνα του, 

καταςκευάηοντεσ ςωλινεσ για να μεταφζρουν ηεςτό νερό και χτίςτθκαν δεξαμενζσ 

για τθ ςυλλογι του νεροφ. Οι δεξαμενζσ λειτουργοφςαν ωσ λουτρά. Με το πζραςμα 

του χρόνου, το ςυγκρότθμα ζγινε πιο περίπλοκο. Θ πθγι περιβλικθκε τελικά από 

ζνα κτίριο. Το κτίριο αυτό είχε κολωτι οροφι, όπωσ γνωρίηουν οι ερευνθτζσ από τα 

ευριματα. Το εςωτερικό του κτιρίου είχε μια ςκοτεινι και νεφελϊδθ ατμόςφαιρα. 

https://visitbath.co.uk/
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Το κτίριο βριςκόταν ςε μια αυλι που περιείχε ζνα βωμό και ςκαλοπάτια που 

οδθγοφςαν ςε ζναν ναό, ο οποίοσ δεν υπάρχει πλζον. Το ςυγκρότθμα περιβάλλεται 

από μια ρωμαϊκι πόλθ που ονομάηεται Aquae Sulis (Waters of Sulis). Το Aquae Sulis 

ζγινε ζνα δθμοφιλζσ κζντρο λουτρϊν και κρθςκείασ και προςζλκυςε επιςκζπτεσ 

τόςο από τθν Ευρϊπθ όςο και από τθ Βρετανία. Τελικά ζγινε θ ςφγχρονθ πόλθ του 

Bath. Οι πιςίνεσ βρίςκονται τόςο ςτθ δυτικι όςο και ςτθν ανατολικι πλευρά του 

ςυγκροτιματοσ. Μπορεί να ζχουν τοποκετθκεί με αυτόν τον τρόπο ϊςτε να 

επιτρζπουν ςτουσ άντρεσ και τισ γυναίκεσ να κολυμποφν χωριςτά ςε απόςταςθ ο 

ζνασ από το άλλο. Ρζρα από το Μεγάλο λουτρό, υπάρχουν και μικρότερα λουτρά, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του λουτροφ του βαςιλιά - Bath King. Το ςυγκρότθμα 

περιλαμβάνει επίςθσ δωμάτια χωρίσ νερό που κάποτε κερμαίνονταν.  

Το μεγάλο ςυγκρότθμα των ρωμαϊκϊν κολυμβθτθρίων ςτο Aquae Sulis 

ςχεδιάςτθκε για να ικανοποιιςει τισ ανάγκεσ τόςο των ντόπιων όςο και εκείνων που 

ταξίδευαν ωσ προςκυνθτζσ από όλθ τθν αυτοκρατορία. Τα λουτρά ςτο Bath ιταν 

αςυνικιςτα όχι μόνο για το μζγεκόσ τουσ, αλλά και για το γεγονόσ ότι 

χρθςιμοποιοφςαν τόςθ μεγάλθ ποςότθτα ηεςτοφ νεροφ. Θ ρωμαϊκι κολφμβθςθ 

βαςίςτθκε ςτθν πρακτικι τθσ κίνθςθσ μζςα από μια ακολουκία από κερμαινόμενα 

δωμάτια με αποκορφφωμα μια κρφα βουτιά ςτο τζλοσ. Αυτι θ ακολουκία δεν 

περιελάμβανε ςυνικωσ τθν κολφμβθςθ ςε μια μεγάλθ κερμι πιςίνα όπωσ το 

Μεγάλο λουτρό. 

Το Μεγάλο λουτρό ιταν το κεντρικό κομμάτι του ρωμαϊκοφ ςυγκροτιματοσ 

κολφμβθςθσ. Τροφοδοτοφνταν με ηεςτό νερό απευκείασ από τθν ιερι πθγι και 

προςζφερε ζνα πολυτελζσ ηεςτό μπάνιο. Θ πιςίνα ζχει βάκοσ 1.6 m, το οποίο ιταν 

ιδανικό για κολφμβθςθ. Θ πρόςβαςθ γίνεται από τζςςερα απότομα ςκαλοπάτια που 

το περιβάλλουν εξ ολοκλιρου. Ραρόλο που θ μεγαλφτερθ πιςίνα του 

ςυγκροτιματοσ είναι ανοιχτι ςτον ιλιο και τον ουρανό, ςτθ ρωμαϊκι εποχι είχε 

ςτζγθ κακϊσ βριςκόταν ςε μια τεράςτια κολωτι αίκουςα, θ οποία ανερχόταν ςε 

φψοσ 40 m. Για πολλοφσ ωμαίουσ επιςκζπτεσ αυτό μπορεί να ιταν το μεγαλφτερο 

κτίριο που είχαν ειςζλκει ποτζ ςτθ ηωι τουσ . Το Μεγάλο λουτρό πρζπει να 

αποτελοφςε ζνα τεράςτιο πλεονζκτθμα για τουσ αρχαίουσ ωμαίουσ, δεδομζνου ότι 

επζτρεπε ςτουσ ανκρϊπουσ να κολυμποφν ςτο νερό αντί να κάνουν απλϊσ μπάνιο. 
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Το νερό ειςζρχεται ςτθν πιςίνα μζςω των αρχικϊν ςωλινων μολφβδου που 

φτιάχτθκαν από τουσ αρχαίουσ ωμαίουσ, γεγονόσ που είναι ζνα καταπλθκτικό, 

αλλά είναι επίςθσ εγείρει ανθςυχία για τθν υγεία λόγω τθσ ζκπλυςθσ μολφβδου.  

Γφρω από το λουτρό υπιρχαν πάγκοι για λουόμενουσ και ενδεχομζνωσ μικρά 

τραπζηια. 

Θ ανατολικι περιοχι του λουτροφ περιείχε ζνα μεγάλο χλιαρό λουτρό 

τροφοδοτοφμενο από νερό που ρζει μζςα από ζνα ςωλινα από το Μεγάλο λουτρό. 

Μια ςειρά από κερμαινόμενεσ αίκουςεσ αναπτφχκθκαν εδϊ, οι οποίεσ ζγιναν 

ςταδιακά μεγαλφτερεσ ζωσ ότου ζφκαςαν ςτο μζγιςτο βακμό ςτον 4ο αιϊνα μ.Χ. 

Ζνα αςυνικιςτο χαρακτθριςτικό των ωμαϊκϊν λουτρϊν είναι αυτό το ειδικό 

κερμαινόμενο δωμάτιο που είναι γνωςτό ωσ laconicum. Ιταν ζνα μικρό δωμάτιο 

ζντονθσ ξθρισ κερμότθτασ, αν και κα μποροφςε να μετατραπεί ςε ατμόλουτρο με 

τθν εκτόξευςθ νεροφ. Είτε ζτςι είτε αλλιϊσ γριγορα εκλυόταν μεγάλθ ποςότθτα 

ιδρϊτα μετά από ζνα ι δφο λεπτά. Στθ ςυνζχεια, γινόταν κεραπεία με λάδι. 

Το κυκλικό λουτρό ιταν το κρφο λουτρό και ιταν χαρακτθριςτικό πολλϊν 

ρωμαϊκϊν λουτρϊν, αλλά ςπάνια ςε αυτι τθν κλίμακα. Εδϊ γινόταν μια 

αναηωογονθτικι βουτιά μετά τισ κεραπείεσ ςτα ηεςτά και καυτά δωμάτια. Θ πιςίνα 

ζχει βάκοσ 1.6 m. 

Θ δυτικι πλευρά των λουτρϊν περιλαμβάνει μια ακολουκία πιςινϊν και 

κερμαινόμενων δωματίων με καλϊσ διατθρθμζνο ςφςτθμα υπόκαυςτου που δείχνει 

πωσ λειτουργοφςε το ςφςτθμα κζρμανςθσ. Θ ανάπτυξθ κερμαινόμενων δωματίων 

τόςο ςτα δυτικά όςο και ςτα ανατολικά άκρα του λουτροφ ίςωσ επζτρεπε τθν 

ταυτόχρονθ χριςθ του χϊρου τόςο από τουσ άνδρεσ όςο και από τισ γυναίκεσ, 

διατθρϊντασ ωςτόςο ζνα διαχωριςμό των εγκαταςτάςεων για αυτοφσ. Τα δυτικά 

λουτρά περιζχουν ζνα εξαιρετικά καλά διατθρθμζνο ςφνολο  πλακιδίων μζςω των 

οποίων κυκλοφοροφςε ηεςτόσ αζρασ για να κερμαίνει το πάτωμα και τουσ τοίχουσ 

του χϊρου πάνω. 
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Σο υπόκαυςτο, όπωσ ζχει ιδθ αναλυκεί, ιταν ζνα αρχαίο ρωμαϊκό ςφςτθμα 

υπόγειασ κζρμανςθσ που κερμαίνει ζνα ι περιςςότερα δωμάτια ςε ζνα κτίριο. Το 

πάτωμα τθσ αίκουςασ είχε ανυψωκεί ϊςτε όταν το ξφλο καιγόταν ςε ζναν 

εξωτερικό κλίβανο για να δθμιουργιςει τθ κερμότθτα, θ κερμότθτα να διαχζεται 

ςτο κτίριο κάτω από το πάτωμα, κινοφμενθ προσ τα πάνω μζςα από τουσ τοίχουσ, 

και ζπειτα ζφευγε μζςα από μια καμινάδα. Αυτό επζτρεπε τθ κζρμανςθ του χϊρου 

χωρίσ να γεμίηει το δωμάτιο με καπνό. Μζροσ ενόσ ςυςτιματοσ του υπόκαυςτου 

ςτο ςυγκρότθμα ζχει διατθρθκεί, όπωσ φαίνεται ςττθν Εικόνα 3.20. 

 

 

Εικόνα 3.20: Υπόκαυςτο ςτο Μπακ, Πθγι: https://visitbath.co.uk/ 

 

 

 

 

https://visitbath.co.uk/
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3.7  Χαμάμ 

3.7.1 Σο Çukur χαμάμ 

Στο άρκρο των Temizsoy et al, 2002 – 2003 γίνεται περιγραφι των χϊρων του 

χαμάμ και του τρόπου λειτουργίασ, όπωσ παρατίκεται παρακάτω. Θ παράδοςθ του 

λουτροφ ςτθν Ανατολία (Μικρά Αςία) εκτείνεται πολφ πίςω ςτθν αρχαιότθτα. Πταν 

οι Τοφρκοι ζφταςαν ςτθν Ανατολία, ιρκαν αντιμζτωποι με  τθν παράδοςθ των 

λουτρϊν των ωμαίων και των Βυηαντινϊν. Εμπνεφςτθκαν και προτίμθςαν να 

αξιοποιιςουν τθν υπάρχουςα πολιτιςτικι, αρχιτεκτονικι, τεχνολογικι κλθρονομιά 

και να επιτφχουν μια μοναδικι ςφνκεςθ προςκζτοντασ τθ δικι τουσ παράδοςθ, θ 

οποία προςαρμόςτθκε ςφμφωνα με το μουςουλμανικό πρότυπο για τθν 

κακαριότθτα και τθ χριςθ του νεροφ. Αυτι θ ςφνκεςθ είναι γνωςτι ωσ τουρκικό 

λουτρό ι αποκαλοφμενο ωσ χαμάμ (Hamam). Τα αρχιτεκτονικά και τεχνολογικά 

χαρακτθριςτικά των χαμάμ είναι ςτενά αλλθλζνδετα, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ 

βζλτιςτθ χριςθ πθγϊν νεροφ και κερμότθτασ. Αυτι είναι θ κφρια αρχι ςχεδιαςμοφ 

πίςω από τα ςυςτιματα φδρευςθσ και κζρμανςθσ των χαμάμ. Συγκεκριμζνα, 

εξετάηεται το Çukur Hamam, που χρονολογείται ςτον 14ο αιϊνα μ.Χ. (δεκαετία του 

1360) ωσ αντιπροςωπευτικό δείγμα των γενικϊν χαρακτθριςτικϊν  τθσ εποχισ του. 

Διάρκρωςθ χώρων  

Τα χαμάμ αποτελοφνται κυρίωσ από τρία τμιματα: τμιμα αλλαγισ, τμιμα 

κολφμβθςθσ και τμιμα υπθρεςιϊν. (Στα ρωμαϊκά λουτρά, το τμιμα αλλαγισ 

ονομάηεται frigidarium ενϊ το τμιμα κολφμβθςθσ αποτελείται από tepidarium και 

caldarium).  Στα πρϊιμα παραδείγματα υπιρχε ζνασ επιπλζον χϊροσ μεταξφ των 

τμθμάτων αλλαγισ και κολφμβθςθσ, τα οποία αποτελοφνται από τουαλζτεσ. 

Εξθγείται ωσ ζνασ χϊροσ που παρζχει ζλεγχο τθσ μεταφοράσ κερμότθτασ μεταξφ 

κρφων και ηεςτϊν χϊρων. Σε αργότερα παραδείγματα, αντικαταςτάκθκε με ζναν 

άξονα, ο οποίοσ βρίςκεται μεταξφ ψυχροφ και κερμοφ τμιματοσ ενϊ οι τουαλζτεσ 

γίνονται μζροσ του τμιματοσ κολφμβθςθσ. 
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 Τμιμα αλλαγισ (soğukluk, soyunmalık, camekan, camegah) 

Αυτόσ ο χϊροσ χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ τθσ αλλαγισ ροφχων, τθσ 

αναμονισ και τθσ ανάπαυςθσ. Είναι ςυνικωσ ο μεγαλφτεροσ μεταξφ όλων 

των άλλων χϊρων. 

 Τμιμα κολφμβθςθσ 

Αποτελείται από δφο κφρια τμιματα: ılıklık και sıcaklık 

Το τμιμα Ilıklık είναι ο χϊροσ όπου το ςϊμα προςαρμόηεται ςταδιακά για να 

κερμανκεί, πριν μπεί ςτα ηεςτά δωμάτια. Συνικωσ αποτελείται από ζνα 

κεντρικό χϊρο, τουαλζτα και ζνα κελί (δωμάτιο αποτρίχωςθσ). 

Το Sıcaklık είναι το τμιμα κολφμβθςθσ, το οποίο αποτελείται από ζνα 

κεντρικό χϊρο. Υπάρχει ζνασ πάγκοσ καταςκευαςμζνοσ από μαρμάρινθ 

πλάκα (göbektaşı) ςτον κεντρικό χϊρο, που είναι το πιο καυτό τμιμα του 

χαμάμ. Υπάρχουν επίςθσ πζτρινεσ λεκάνεσ (kurna) για μπάνιο. 

 Τμιμα υπθρεςιϊν 

Αποτελείται από δφο χϊρουσ υπθρεςίασ: Δεξαμενι νεροφ και φοφρνο 

(külhan). Θ δεξαμενι νεροφ βρίςκεται κατά μικοσ τθσ μιασ πλευράσ του 

τμιματοσ sıcaklık.  Ζχει μια ςφνδεςθ με το sıcaklık από ζνα μικρό παράκυρο 

και χϊρο ακριβϊσ πίςω, με ςκοπό τθν πρόςβαςθ για ςυντιρθςθ και ζλεγχο. 

Υπάρχει ζνασ λζβθτασ (kazan) ςτθ μζςθ τθσ δεξαμενισ νεροφ για τθ 

κζρμανςθ του νεροφ. Ο φοφρνοσ (külhan) εξυπθρετεί τθ διπλι λειτουργία 

τθσ κζρμανςθσ του υπόκαυςτου και του λζβθτα (kazan). Βρίςκεται πίςω από 

τθ δεξαμενι νεροφ και τοποκετείται ςτον ίδιον άξονα με το λζβθτα. Θ 

δεξαμενι νεροφ είναι ορκογϊνιοσ χϊροσ, πλάτοσ 2.6 m και μικοσ 10 m. 

Είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν αίκουςα C7 (Βλ Εικόνα 3.21) με παράκυρο 

πλάτουσ 0.65 m και φψουσ 0.97 m. 
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Εικόνα 3.21: Κάτοψθ του Çukur Hamam, Πθγι: A. Temizsoy, S. Esen, K. Şahlan, N. 

Tunç, S. Telatar, 2002 - 2003  

 

Οι Gulsen Disli, Ayse Tavukcuoglu, Levent Tosun μελετϊντασ το Sengul Hammam,το 

οποίο βρίςκεται ςτθν επαρχία τθσ Άγκυρασ ςτθν Τουρκία και χρονολογείται τον 15ο 

αιϊνα μ.Χ., διαπίςτωςαν τθν φπαρξθ των εξισ χϊρων  του λουτροφ: το frigidarium, 

το tepidarium, το caldarium, το χϊρο αποκικευςθσ κρφου νεροφ, το δωμάτιο 

αποκικευςθσ καυτοφ νεροφ, το δωμάτιο αποκικευςθσ καυςόξυλων. Τα τμιματα 

tepidarium και caldarium είναι αυτά που χρθςιμοποιοφνται για κολφμβθςθ. Το 

ςϊμα προςαρμόηεται ςταδιακά ςτο τμιμα tepidarium πριν ειςζλκει ςτο πιο καυτό 

τμιμα, το caldarium. 
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Συςτιματα φδρευςθσ και κζρμανςθσ  

Το ςφςτθμα κζρμανςθσ ορίηεται μζςω τθσ κάκετθσ και οριηόντιασ ροισ καπνοφ 

κάτω από το δάπεδο και τουσ τοίχουσ, τθν πολλαπλι χριςθ τθσ πθγισ κζρμανςθσ 

τόςο για τθ κζρμανςθ του νεροφ όςο και για τουσ χϊρουσ και τα αρχιτεκτονικά 

ςτοιχεία του ςυςτιματοσ. Επιπλζον, οι κατακόρυφεσ κοιλότθτεσ ςτουσ τοίχουσ 

(tütekliks) ωσ μζροσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ παρατθροφνται τόςο μζςα ςτο 

χαμάμ όςο και ςτθν οροφι. Δυςτυχϊσ, δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ για τα πιο 

ςθμαντικά ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ κάτω από το δάπεδο των τμθμάτων 

sıcaklık και ılıklık επειδι είναι κάτω από το ζδαφοσ και ςυνεπϊσ απρόςιτα. Στο 

Çukur χαμάμ υπάρχουν δφο ςυςτιματα παροχισ νεροφ που διανζμουν κρφο και 

ηεςτό νερό με ςωλινεσ από κεραμικό (künk). Τα ςυνεχι και κάκετα ςυςτιματα είναι 

ενςωματωμζνα μζςα ςτον τοίχο και μεταφζρουν νερό με τθ δφναμθ τθσ βαρφτθτασ 

κάτω και γφρω από το χαμάμ. 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ κρφου νεροφ 

Το ςφςτθμα παροχισ ψυχροφ φδατοσ ςυνδζει τθν κφρια πθγι νεροφ με ζνα κάκετο 

ςωλινα, ο οποίοσ διανζμει το νερό ςε τρεισ οριηόντιεσ γραμμζσ ςε δφο επίπεδα. Το 

δεφτερο εκ των τριϊν ςυςτθμάτων (WL-2) (Βλ Εικόνα 3.21) που ςυνδζει τθν κφρια 

πθγι νεροφ με το δωμάτιο D (δεξαμενι νεροφ), εκτείνεται κατά μικοσ του βόρειου 

εξωτερικοφ τοίχου του δωματίου Α μεταξφ των επιπζδων +0.72 m και + 0.36 m. 

Σφςτθμα τροφοδοςίασ ηεςτοφ νεροφ 

Ο ςωλινασ παροχισ ηεςτοφ νεροφ που αποτελείται από ςωλθνϊςεισ (künks) τρζχει 

μζςα ςτουσ τοίχουσ του τμιματοσ sıcaklık, παράλλθλα με τα ςυςτιματα παροχισ 

κρφου νεροφ αλλά ςε χαμθλότερο επίπεδο. Το νερό που ςυλλζγεται ςτθ δεξαμενι 

νεροφ (αίκουςα D) κερμαίνεται από τθ φωτιά που βρίςκεται ακριβϊσ κάτω από το 

λζβθτα (kazan) , ο οποίοσ είναι ςτερεωμζνοσ ςτο δάπεδο τθσ δεξαμενισ, ςτο κζντρο 

του ςχεδίου, πάνω από τθν πθγι κερμότθτασ. Από το δωμάτιο D, με δυνάμεισ 

μεταφοράσ και βαρφτθτασ (κλίςθ), το κερμό νερό τροφοδοτείται ςτο δωμάτιο C7 ςε 

επίπεδο -1.20 m. Το ηεςτό νερό που μεταφζρεται από τθ δεξαμενι νεροφ 
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κατανζμεται ςε δφο ςυςτιματα ςυνεχοφσ παροχισ ηεςτοφ νεροφ που βρίςκονται ςε 

κατεφκυνςθ βορρά-νότου, θ πρϊτθ τροφοδοτεί ηεςτό νερό για το δωμάτιο C8 και 

B3 ενϊ ο δεφτεροσ παρζχει νερό για το υπόλοιπο sıcaklık. 

Ραρακάτω διευκρινίηονται κάποιοι όροι που χρθςιμοποιοφνται ςτο κείμενο: 

 Künks (Βλ. Εικόνα 3.22): Οι künks που παρατθροφνται ςτο Çukur Hamam 

είναι καταςκευαςμζνεσ από κεραμικό και γενικά ζχουν κωνικζσ τομζσ. 

Ραράγονται ςε τυποποιθμζνεσ διαςτάςεισ: για παράδειγμα ςτουσ κερμοφσ 

χϊρουσ (αίκουςα Β3 και αίκουςα C1-C9) ζχουν μικοσ 29 cm και πλάτοσ 14-

10 cm ςτα άκρα των κϊνων. Αντίκετα,ςτθν αίκουςα Α είναι μεγαλφτερα ςε 

διάμετρο. Τα künks είναι περίπου 8 cm μζςα από τθν επιφάνεια του τοίχου 

και είναι ενςωματωμζνα ςτο πάχοσ του κονιάματοσ με αποτελεςματικι 

ελάχιςτθ κλίςθ. Αντί τθσ πζτρασ, μια επίπεδθ  ςειρά από τοφβλα 

τοποκετείται πάνω από τα künks επειδι το τοφβλο τοποκετείται πιο εφκολα 

ςε ςχζςθ με τθν πζτρα. Το κονίαμα μεταξφ των επιφανειϊν των ςωλινων 

κρφου και ηεςτοφ νεροφ παρζχει μόνωςθ για απϊλεια κερμότθτασ ι 

μεταφοράσ  κακϊσ και για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε διαρροισ νεροφ. 
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Εικόνα 3.22 : Λεπτομζρεια του künk, Πθγι: A. Temizsoy, S. Esen, K. Şahlan, N. Tunç, 

S. Telatar, 2002 - 2003 

  Kurna (Βλ. Εικόνα 3.23):  Οι Gulsen Disli, Ayse Tavukcuoglu, Levent Tosun 

(ς.282) ορίηουν ωσ λίκινεσ λεκάνεσ (kurna) ςτισ οποίεσ αναμιγνφονται ηεςτό 

και κρφο νερό για να επιτευχκεί θ επικυμθτι κερμοκραςία για κολφμβθςθ. 

Υπάρχουν 7 kurnas ςτο Çukur Hamam, που βρίςκονται ςτο τμιμα sıcaklık. 

Ωςτόςο, οι διαρροζσ νεροφ και τα ίχνθ ςτουσ τοίχουσ υποδεικνφουν 

περιςςότερα kurnas τα οποία καταργικθκαν ςτο πρόςφατο παρελκόν. Στο 

αρχικό ςχζδιο, υπάρχουν γενικά 3 kurnas ςε κάκε δωμάτιο και βρίςκονται 

ςτο κζντρο των τειχϊν. Κακε kurna διακζτει δφο ςθμεία παροχισ  για ηεςτό 

και κρφο νερό. Επιπλζον, θ χωρθτικότθτα νεροφ του κακενόσ kurna είναι 

περίπου 0.02 m3. 

 Εικόνα 3.23: Λεπτομζρεια του kurna,  Πθγι: A. Temizsoy, S. Esen, K. Şahlan, N. Tunç, 

S. Telatar, 2002 - 2003 

 

 Ριςίνα: Θ πιςίνα είναι πλάτουσ 150 cm, μικουσ 285 cm και φψουσ περίπου 

150 cm. 

 

 Kazan: Ο λζβθτασ, ωσ ςτοιχείο του ςυςτιματοσ παροχισ ηεςτοφ νεροφ, 

βρίςκεται 70 cm κάτω από το δάπεδο τθσ δεξαμενισ νεροφ, ςτο κζντρο του 

ςχεδίου, πάνω από τθν πθγι κερμότθτασ.  
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Σφςτθμα κζρμανςθσ 

Το Çukur Hamam κερμαίνεται με ηεςτό ατμό και καπνό. Θ κζρμανςθ με ατμό 

ςυμβαίνει όταν ο ηεςτόσ ατμόσ, που βγαίνει από τθ δεξαμενι ηεςτοφ νεροφ, ρζει 

ςτο τμιμα sıcaklık μζςω του παρακφρου του δωματίου C7 ι όταν ο ηεςτόσ ατμόσ 

ανεβαίνει από τα kurnas κατά τθ διάρκεια τθσ κολφμβθςθσ. Θ κζρμανςθ του καπνοφ 

πραγματοποιείται από το ςφςτθμα του υπόκαυςτου, το οποίο ορίηεται ωσ θ 

κυκλοφορία του καπνοφ μζςω του cehennemlik και των tütekliks, που κερμαίνουν  

το δάπεδο και τουσ τοίχουσ του χαμάμ αντίςτοιχα (Βλ. Εικόνα 3.24). Ο καπνόσ που 

παράγεται από το külhan (αίκουςα Ε) ρζει πρϊτα μζςα ςτα κολωτά κανάλια κάτω 

από το δάπεδο του δωματίου D και ςτθ ςυνζχεια κυκλοφορεί γφρω από το 

cehennemlik. Το πάτωμα του υπόκαυςτου υποςτθρίηεται από πυλϊνεσ (0.60-0.80 m 

ςτο κζντρο) και δθμιουργεί ζνα αναρτθμζνο δάπεδο, περίπου 1.00 m φψουσ. Το ίδιο 

το δάπεδο είναι καταςκευαςμζνο από δφο ςτρϊματα από πζτρα (μαρμάρινεσ 

πλάκεσ πάχουσ 5 cm και πλάκεσ από ςχιςτόλικο ςε πάχοσ 6 cm) με ζνα ςτρϊμα 

κονιάματοσ. Οι κίονεσ είναι καταςκευαςμζνοι από τετράγωνα τοφβλα, πλάτουσ 23 

cm και πάχουσ 4 cm. Τα τοφβλα που χρθςιμοποιοφνται μεταξφ των λίκων και των 

πυλϊνων ζχουν μεγαλφτερθ επιφάνεια για να μειϊςουν τθν επιφανειακι πίεςθ.Τα 

tütekliks είναι καταςκευαςμζνα ωσ μια τρφπα μζςα από τα τεράςτια τείχθ. Είναι 

δυνατόν να ποφμε ότι tütekliks ωσ ςτοιχεία του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ ζχουν 

ςχεδιαςτεί για να υποςτθρίξουν το ςφςτθμα παροχισ ηεςτοφ νεροφ ςτο Çukur 

Hamam. Εκτόσ από τθ κζρμανςθ, τα tütekliks ςτα εξωτερικά τοιχϊματα παρζχουν 

ζλεγχο τθσ απϊλειασ κερμότθτασ, ενϊ αντίςτοιχα ςτα εςωτερικά τοιχϊματα 

διατθροφν το ηεςτό νερό ϊςτε να κυκλοφορεί ςε μια κακοριςμζνθ κερμοκραςία 

μζςα ςτο χαμάμ.  
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Εικόνα 3.24: Πψεισ Α-Α και Β-Β του κτθρίου,  Πθγι: A. Temizsoy, S. Esen, K. Şahlan, 

N. Tunç, S. Telatar, 2002 - 2003 

 

3.7.2 Σο Sengul χαμάμ 

Ικανότθτα παροχισ νεροφ 

Οι Gulsen Disli, Ayse Tavukcuoglu, Levent Tosun (ς.283) μελετϊντασ το Sengul 

Hammam, ζνα οκωμανικό διπλό λουτρό του 15ου αιϊνα αποτελοφμενο από δφο 

ξεχωριςτά μζρθ για άνδρεσ και γυναίκεσ που βρίςκεται ςτθν επαρχία τθσ Άγκυρασ 

τθσ Τουρκίασ, εκτίμθςαν το χϊρο αποκικευςθσ ηεςτοφ νεροφ, του οποίου οι 

εςωτερικζσ διαςτάςεισ ςε μικοσ, πλάτοσ και βάκοσ μεταξφ των επιπζδων 

υπερχείλιςθσ και εξόδου μετρικθκαν ςε 14.7 x 3.1 x 1 m και αντίςτοιχα 10 x 3.5 x 

1.8 m για το χϊρο αποκικευςθσ κρφου νεροφ. Οι χρθςιμοποιιςιμοι όγκοι των 

χϊρων αποκικευςθσ κερμοφ και ψυχροφ φδατοσ υπολογίςτθκαν ςε 45 000 L και 

62 000 L, αντίςτοιχα. Για τουσ υπολογιςμοφσ τθσ χωρθτικότθτασ αποκικευςθσ και 

κατανάλωςθσ νεροφ, κάποιεσ υποκζςεισ και παραδοχζσ ιταν απαραίτθτεσ. Ο 
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αρχικόσ αρικμόσ δεξαμενϊν-λεκανϊν ιταν 15 άτομα για τουσ άνδρεσ και 23 για τισ 

γυναίκεσ λαμβάνοντασ υπόψθ όμωσ μεταγενζςτερεσ παρεμβάςεισ, όπωσ θ 

προςκικθ νζων λεκανϊν και θ απομάκρυνςθ των αρχικϊν, ο υφιςτάμενοσ αρικμόσ 

ατόμων  ανζρχεται ςτα  43 αν και ςτο παρελκόν υπολογίςτθκε ςε 38. Οι ϊρεσ 

λειτουργίασ του χαμάμ  κατά το παρελκόν ιταν 12 ϊρεσ, ενϊ ςιμερα είναι 

περιςςότερεσ, όπωσ θ επίτευξθ 18 ωρϊν για άνδρεσ και 13 ωρϊν για γυναίκεσ. 

Ακόμθ, αν και θ διάρκεια χριςθσ του χαμάμ μπορεί να είναι μεγαλφτερθ, θ 

περίοδοσ κατοχισ τθσ λεκάνθσ κεωρείται ότι είναι 2 ϊρεσ κατά μζςο όρο για κάκε 

χριςτθ. Κάκε λεκάνθ  χρθςιμοποιείται από ζνα μόνο άτομο, αν και κα μποροφςε να 

μοιραςτεί από δφο ι περιςςότερουσ χριςτεσ, όπωσ από τθ μθτζρα και το παιδί ι 

από δφο ςτενοφσ φίλουσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ το ςφνολο, θ χωρθτικότθτα του 

χαμάμ όςον αφορά ςτουσ χριςτεσ υπολογίςτθκε ότι εξυπθρετεί ςυνολικά 228 

άτομα τθν θμζρα ςε περίπτωςθ που το χαμάμ χρθςιμοποιοφνταν ςυνεχϊσ. Θ 

ςυνολικι ποςότθτα κερμοφ νεροφ που καταναλϊνεται από ζνα άτομο ςτο χαμάμ 

υπολογίςτθκε ςε 200 L/άτομο, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των δραςτθριοτιτων 

κακαριςμοφ. Για να ρυκμιςτεί θ κερμοκραςία του νεροφ, τζςςερισ μονάδεσ ηεςτοφ 

νεροφ αναμειγνφονται με μια μονάδα κρφου νεροφ. Αυτό ςιμαινε ότι θ ςυνολικι 

κατανάλωςθ νεροφ για ζνα άτομο βρζκθκε να είναι 250 L/άτομο, 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των δραςτθριοτιτων κακαριςμοφ. Σε μια μζρα, το 

χαμάμ βρζκθκε να καταναλϊνει νερό 57 000 L . Τα ςφγχρονα πρότυπα, όπωσ τα TS 

1258 (1983) και BS6700 (1987) απαιτοφν τθν αποκικευςθ κρφου νεροφ για να 

καλφψει τθν παροχι 24 ωρϊν διακοπισ . Ο χρθςιμοποιοφμενοσ όγκοσ χϊρου 

αποκικευςθσ κρφου νεροφ, 62 000 L, ο οποίοσ είναι ελαφρϊσ υψθλότεροσ από τθν 

θμεριςια κατανάλωςθ νεροφ αυτοφ του χαμάμ, βρζκθκε ότι ικανοποιεί αυτι τθν 

απαίτθςθ. Αυτι θ χωρθτικότθτα αποκικευςθσ νεροφ αντιμετωπίηει κι άλλεσ 

δραςτθριότθτεσ που καταναλϊνουν νερό, όπωσ ο γενικόσ κακαριςμόσ του χαμάμ, οι 

πετςζτεσ για μπάνιο, ο κακαριςμόσ τουαλζτασ. 
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3.8  φγκριςθ των αρχαιολογικϊν ανακαταςκευϊν 

Αρκετζσ διαφορζσ υπάρχουν ςτισ κερμικζσ μελζτεσ που παρουςιάηονται παραπάνω. 

Ο Grassmann (2011) υπολογίηει τθν κατανάλωςθ καυςίμων με βάςθ 

το Herbergsthermen, το οποίο κερμάνκθκε ςτουσ ~ 31°C (εςωτερικι κερμοκραςία 

το χειμϊνα) και ~ 37°C (εςωτερικι κερμοκραςία το καλοκαίρι). Οι απαιτιςεισ 

κερμότθτασ για το χειμϊνα και το καλοκαίρι ιταν 12.01 kW και 7.73 kW ανά ϊρα 

αντίςτοιχα για ζνα δωμάτιο που ζχει όγκο 142 m². Αντίςτοιχα, για τα λουτρά NOVA, 

ο Yegül βαςίςτθκε ςτουσ 42°C. Εδϊ θ απαίτθςθ κερμότθτασ ιταν χαμθλότερθ, 4.7 

kW ανά ϊρα για ζνα δωμάτιο με όγκο 37.6 m². Τα λουτρά λειτουργοφςαν επίςθσ ςε 

διαφορετικά επίπεδα υγραςίασ. Θ μζςθ υγραςία για τα λουτρά Herbergsthermen 

ιταν μεταξφ 60-70% ενϊ για τα λουτρά NOVA, ιταν μεταξφ 25-35%. Θ κατανάλωςθ 

καυςίμου των λουτρϊν NOVA εκτιμικθκε ςε 6 kg τθν ϊρα ι 144 kg τθν θμζρα. Θ 

κατανάλωςθ καυςίμου των Herbergsthermen ςχεδόν μεταφράηεται ςε 4 kg ανά 

ϊρα το χειμϊνα και 2.7 kg το καλοκαίρι ι κακθμερινι χριςθ (24 ϊρεσ) 102 kg το 

χειμϊνα και 62.7 kg το καλοκαίρι. Θ χαμθλι χριςθ καυςίμων των Herbergsthermen 

είναι αξιοςθμείωτθ, δεδομζνου ότι ο όγκοσ του caldarium είναι τζςςερισ φορζσ 

μεγαλφτεροσ από εκείνον των λουτρϊν Nova. Αυτό μπορεί να ςυμβαίνει κακϊσ θ 

ςυνολικι ποςότθτα καυςίμου που απαιτείται, εξαρτάται από τθν κερμογόνο 

δφναμι του. Θ κερμογόνοσ δφναμθ είναι το μζτρο για τθν ποςότθτα ενζργειασ που 

κα παραχκεί ςε μια φωτιά. Αυτό μπορεί να εκφράηεται ςε κερμίδεσ (calories) ι ςε J 

(joule), ι ςε kW ανά ϊρα. Ππωσ ςθμειϊνουν οι Yegül και Grassmann, θ 

περιεκτικότθτα ςε υγραςία ςτα καφςιμα (ξφλο) διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ 

κερμογόνο δφναμθ ενόσ καυςίμου και καταςτζλλει τθν αποτελεςματικότθτά του. 

Και οι δφο ανωτζρω περιπτϊςεισ δεν μζτρθςαν τθν περιεκτικότθτα ςε υγραςία ςτο 

ξφλο. Ο Grassmann υπολόγιςε τθν τιμι για καυςόξυλα ςε 2.832 kWh/kg, ενϊ ο 

Yegül ςε 18.123 MJ/kg ι 5.034 kWh/kg και υπολογίηοντασ τθν εκτιμϊμενθ 

περιεκτικότθτα ςε υγραςία 25.4%, δθλαδι 3.775 kWh/kg. Πςο χαμθλότερθ είναι θ 

περιεκτικότθτά του ςε υγραςία τόςο υψθλότερθ είναι θ κερμογόνοσ δφναμι του. Θ 

περιεκτικότθτα ςε υγραςία μπορεί να κυμαίνεται μεταξφ 50-60% ςε (πράςινο) 

αποξθραμζνο ξφλο, ζωσ 25-35% μετά από ξιρανςθ ενόσ καλοκαιριοφ, ζωσ και 15-

25% μετά από ξιρανςθ αρκετϊν χρόνων. Ζτςι κα χρθςιμοποιθκεί πολφ λιγότερο 
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καφςιμο όταν ςτεγνϊςει ςωςτά. Ακόμθ, όπωσ δθλϊνει και ο McParland (2009) δεν 

είναι γνωςτό ςε ποια κερμοκραςία ζκαιγε ο κλίβανοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι πρζπει να 

χρθςιμοποιθκοφν εκτιμιςεισ ι ςυγκρίςεισ. Ζνασ άλλοσ παράγοντασ που κα πρζπει 

να εξεταςκεί είναι αν χρθςιμοποιικθκε ξυλάνκρακασ ι ξφλο. Αυτό ζχει επιπτϊςεισ 

ςτθν κατανάλωςθ καυςίμων, επειδι χρειάηονται περίπου 7 ζωσ 8 μζρθ ξφλου για να 

παραχκεί ζνα μζροσ ξυλάνκρακα. Αν και τα πειράματα των Kretzschmer (1953) και 

Hüser (1979) χρθςιμοποίθςαν ξυλάνκρακα, νεότερεσ μελζτεσ γενικά προτιμοφν τθ 

χριςθ ακατζργαςτου ξφλου. Στο παράρτθμα Β παρατίκεται ζνασ ςυγκεντρωτικόσ 

πίνακασ με τισ πλθροφορίεσ όςων λουτρϊν μελετικθκαν. 

 

3.9 Η χριςθ ξφλου, ξυλάνκρακα και άνκρακα 

Θ ωμαϊκι Αυτοκρατορία αποτελοφνταν από μια ςειρά διαφορετικϊν τοπίων. Μόνο 

ςτθ Μεςόγειο υπάρχουν πάνω από ςαράντα είδθ δζντρων με τόςεσ ακόμα υπο-

παραλλαγζσ. Αυτι θ ποικιλομορφία κακιςτά μια γενικι προςζγγιςθ αρκετά 

δφςκολθ, αν και υπάρχουν οριςμζνα πράγματα που ζχουν καταςτεί ςαφι. 

Η χριςθ του ξφλου ελιάσ εν γζνει ςυνιςτάται από τουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ, εκτόσ 

από τθ χριςθ ςε ανοιχτζσ φωτιζσ, διότι κα μποροφςε να βλάψει τα κεμζλια των 

λουτρϊν. Ωςτόςο, πολυάρικμεσ αρχαιολογικζσ μελζτεσ επιβεβαιϊνουν τθ χριςθ 

του. Θ αίκουςα του υπόκαυςτου μίασ ρωμαϊκισ βίλασ ςτθν περιοχι Farangola 

περιείχε ελαιόδενδρο, όπωσ επίςθσ και ςε ζνα δθμόςιο λουτρό του 3-4ου μ.Χ. αιϊνα 

ςτθν Τυνθςία. Θ πρακτικι αυτι ςυνζχιςε  και κατά τον 6ο αιϊνα μ.Χ και ςτα 

βυηαντινά λουτρά. Ωςτόςο, θ χριςθ ελαιόδεντρων δεν ιταν θ πρϊτθ επιλογι αλλά 

χρθςιμοποιοφνταν  κακϊσ δεν υπιρχε άλλο ξφλο. Εκτόσ από τθ χριςθ τθσ ελιάσ από 

αναγκαιότθτα ι τθν ζλλειψθ καλφτερθσ εναλλακτικισ λφςθσ, είναι πολφ πικανό θ 

χριςθ του ξφλου ελιάσ ωσ καυςίμο για τα λουτρά ςε ολόκλθρθ τθν αυτοκρατορία να 

οφείλεται ςτθν εγγφτθτα ι το χαμθλό κόςτοσ. Θ χριςθ ξφλου από οπωρϊνεσ και 

ελαιϊνεσ δείχνει ότι θ παραγωγι ξφλου και θ προμικεια καυςίμων κα μποροφςαν 

να ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ μζροσ του γεωργικοφ ςυςτιματοσ. Στθν Ρομπθία θ Veal 

(2013) διαπίςτωςε ότι θ κφρια χριςθ (50-75% ανάλογα με τθν χρονικι περίοδο) 

ιταν οξιά. Θ κακαρι υλοτομία κεωρείται ςυνικωσ ωσ ο παλαιότεροσ και πιο 
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βαςικόσ τρόποσ εκμετάλλευςθσ ενόσ δάςουσ και ιταν πολφ πικανό να αςκείται ςε 

ρωμαϊκοφσ χρόνουσ. Μετά τθν υλοτόμθςθ θ περιοχι αφινεται να αναγεννθκεί για 

αρκετζσ δεκαετίεσ. Οι χριςεισ των διαφόρων τφπων ξφλου αναφζρονται ςυνικωσ 

από τουσ αρχαίουσ ςυγγραφείσ. Ο Βιτροφβιοσ (Vitruvius) αναφζρει ότι το ζλατο 

καίγεται γριγορα και ζντονα, ενϊ το πεφκο αναφλζγεται με δυςκολία, ζχει όμωσ 

αργι καφςθ. Συμπεραςματικά, φαίνεται ότι τα λουτρά ςυνικωσ τροφοδοτοφνται 

από ζνα κακοριςμζνο κφριο καυςόξυλο. Θ δρυσ-βελανιδιά (78%) και θ λεφκα (11%) 

ιταν το κυρίαρχο είδοσ των κατάλοιπων που βρζκθκαν ςτο υπόκαυςτο μιασ 

ρωμαϊκισ βίλασ του 2ου-3ου αιϊνα ςτο Groundwell Ridge. Ομοίωσ, ο χϊροσ του 

υπόκαυςτου τθσ βίλασ ςτο Farangola τθσ βορειοανατολικισ Απουλίασ περιείχε κατά 

κφριο λόγο βελανιδιά  (74% των υπολειμμάτων) κατά τον 2ο-3ο αιϊνα. Ρροσ τον 5ο 

αιϊνα, ωςτόςο, εμφανίηεται μια τάςθ να χρθςιμοποιοφνται καλλιεργοφμενα είδθ, 

διακοςμθτικά φυτά και οπωρϊνεσ. Ομοίωσ, ςτθν Ρομπθία, θ Veal (2013) 

διαπίςτωςε ότι ςτθν πρϊιμθ αυτοκρατορία θ οξιά  ιταν το κυρίαρχο είδοσ 

καυςόξυλων (51.7%), ακολουκοφμενθ από βελανιδιζσ (32.5%). Ρολλά από τα είδθ 

που βρζκθκαν ςτθν ζρευνα μποροφν να κοποφν. Το πεφκο, το οποίο απαιτεί κακαρι 

υλοτομία, βρζκθκε λιγότερο ςτθ Δφςθ. Ραρουςιάςτθκε όμωσ ςτισ πιο ανατολικζσ, 

άνυδρεσ περιοχζσ που ερευνικθκαν. Στθ Μπόςρα ( Συρία), το πεφκο επιβεβαιϊκθκε 

από τον 2ο ζωσ τον 4ο αιϊνα μ.Χ. ςε λουτρά από το τμιμα αμφικεάτρου και τον 8ο 

αιϊνα μ.Χ. ςτα λουτρά του παλατιοφ τουΤραϊανοφ. Ομοίωσ, τον 6ο αιϊνα, ςτα 

λουτρά του Placcus ςτθν πόλθ Γζραςα (Jerash), ςτθν Λορδανία, το πεφκο 

αποτελοφςε λίγο παραπάνω από το ζνα τρίτο όλων των ανκρακολογικϊν δειγμάτων 

(36%). Στισ ίδιεσ αυτζσ περιοχζσ  χρθςιμοποιικθκαν κι άλλα κωνοφόρα, όπωσ το 

κυπαρίςςι. Κα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι αυτι θ απουςία πεφκων ι 

κωνοφόρων γενικά ςτο δυτικό τμιμα τθσ αυτοκρατορίασ οφείλετα ςτθν κακι φιμθ 

τουσ ωσ καφςιμο. Ο Βιτροφβιοσ για παράδειγμα αναφζρει οριςμζνεσ από τισ 

ιδιότθτεσ καφςθσ των κωνοφόρων, όπωσ του ζλατου που υποςτθρίηει ότι καίει βίαια 

και ενόσ είδουσ πεφκου που αναφλζγεται με δυςκολία και δεν παράγει ξυλάνκρακα. 

Το ξφλο των κωνοφόρων είναι πράγματι γνωςτό ότι καίει ςε υψθλι κερμοκραςία. 

Επιπλζον, θ υψθλι περιεκτικότθτά του ςε ρθτίνθ και θ υγραςία μπορεί να 

προκαλζςουν προβλιματα που οδθγοφν ςε πυρκαγιζσ καπνοδόχων. Αυτό ςυμβαίνει 

κυρίωσ όταν το ξφλο καίγεται αργά ι αν το ξφλο καίγεται ενϊ δεν ζχει αποξθρανκεί 
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επαρκϊσ. Ωςτόςο, το πεφκο που ζχει αποξθρανκεί για 2 χρόνια καίει γριγορα, αλλά 

όταν αναμειγνφεται με άλλο ςκλθρό ξφλο, καίγεται αργά και παράγει μια πιο 

ομοιόμορφθ φωτιά, θ οποία μπορεί να αφεκεί να καίει. Ραρόλο που ςυνικωσ 

υπιρχε ζνα κυρίαρχο είδοσ καυςόξυλου, υπιρχε μια ποικιλία και άλλων 

καυςόξυλων. Ρολλά από αυτά τα δευτερεφοντα καφςιμα προζρχονται από αυτό 

που κεωρείται πιο άγρια βλάςτθςθ, θ οποία είναι ςχετικά μθ καλλιεργθμζνθ. Τον 5ο 

αιϊνα, ςτο υπόκαυςτο τθσ Φαραγκόλασ εντοπίςτθκαν 8 ζωσ 12 διαφορετικοί τφποι 

ειδϊν μεταξφ των οποίων αρκετοί κάμνοι. Ομοίωσ, και τα ανατολικά λουτρά όχι 

μόνο περιείχαν ξφλο από κωνοφόρα, αλλά και άλλα είδθ ξφλου. 

Οι αρχαίεσ πθγζσ παρζχουν ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πόςο ςυχνά 

χρθςιμοποιικθκε ξυλάνκρακασ για τθ κζρμανςθ των λουτρϊν. Από τον Λουκριτιο  

(Lucretius) μποροφμε να βροφμε μια προειδοποίθςθ ενάντια ςτθ χριςθ ξυλάνκρακα  

ςτα λουτρά αλλά αυτό πικανότατα προζρχεται από μια εποχι που 

χρθςιμοποιοφνταν μαγκάλι για να ηεςτακεί το δωμάτιο και μπορεί να κεωρθκεί ωσ 

προειδοποίθςθ κατά τθσ δθλθτθρίαςθσ από μονοξείδιο του άνκρακα (CO). Ο 

Ρλίνιοσ (Pliny the Elder) παρατθρεί ότι θ αικάλθ ςυχνά ςυλλζγεται για τθ 

δθμιουργία μελανιοφ όταν κακαρίηεται το υπόκαυςτο.  Αυτό αποδεικνφει ότι το 

καφςιμο που ςυνικωσ καίγεται δεν ιταν ξυλάνκρακασ αλλά ξφλο, κακϊσ ο 

ξυλάνκρακασ δεν παράγει αρκετι αικάλθ για τθ δθμιουργία μελανιοφ. Ραρόλο που 

δεν υπάρχουν αρχαίεσ πθγζσ που να ςυνδζονται με τθ χριςθ ξυλάνκρακα ςτα 

λουτρά, θ Nielsen (1993) πιςτεφει ότι θ ζλλειψθ ξυλείασ από τθν Αίγυπτο ςθμαίνει 

ότι κα ειςιχκθ ξυλάνκρακασ. Αυτό επιβεβαιϊνεται από ζναν πάπυρο που 

τεκμθριϊνει τθ μεταφορά ξυλάνκρακα. Ωςτόςο, θ παραγωγι ξυλάνκρακα είναι 

δαπανθρι. Τα εκνογραφικά δεδομζνα υποδεικνφουν ότι μια παρτίδα ξυλάνκρακα 

απαιτοφςε τουλάχιςτον τρεισ ζωσ τζςςερισ φορζσ τθν ποςότθτα του ξφλου. 

Δεδομζνου ότι το ξφλο ιταν ιδθ ςπάνιο ςτθν Αίγυπτο, θ χριςθ ξυλάνκρακα κα 

αντιπροςϊπευε τότε τουλάχιςτον τζςςερισ φορζσ περιςςότερο ξφλο που 

χρθςιμοποιείται για τθ κζρμανςθ αυτοφ του λουτροφ. Είναι πικανό ότι θ τιμι του 

ξυλάνκρακα ιταν αρκετά υψθλι, ίςωσ παρόμοια με τθ Διλο, όπου ζπρεπε να 

ειςαχκοφν καφςιμα. Θ Veal (2013) ςθμειϊνει ότι ςτα ρωμαϊκά λουτρά θ καφςθ είναι 

κάπου ανάμεςα ςε ανοιχτι φωτιά και ςε κλίβανο. Ρράγματι, όπωσ ςθμειϊνει ο 
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Rook (1992), τα κερμά λουτρά αντζγραψαν το ςχζδιο καταςκευισ ενόσ κλιβάνου. 

Ωςτόςο, το υπόκαυςτο πικανότατα λειτουργοφςε ωσ ανοικτι φωτιά, το οποίο 

ςχετίηεται περιςςότερο με τθ χριςθ ακατζργαςτου ξφλου. Είναι πικανό ότι θ 

προςωπικι κζρμανςθ και το μαγείρεμα ςτισ πόλεισ πραγματοποιικθκε με 

ξυλάνκρακα. Ρράγματι θ Veal (2013)  επιςθμαίνει ότι οι εςτίεσ και οι φοφρνοι που 

υπάρχουν ςτθν Ρομπθία δεν είχαν χϊρο για τθν τροφοδοςία με ακατζργαςτο ξφλο. 

Ο ξυλάνκρακασ γενικά καίει περιςςότερο, κακαρότερα και ζχει υψθλότερθ 

αναλογία κερμoγόνου δφναμθσ  προσ το βάροσ από τθν ακατζργαςτθ ξυλεία. 

Γενικά, θ χριςθ ξυλάνκρακα ςε πόλεισ ςε ςφγκριςθ με το ξφλο κεωρείται ςυχνά ότι 

ζχει αναλογία 80/20 (ενϊ το αντίςτροφο ιςχφει για τθν φπαικρο). Ωςτόςο, τα 

περιςςότερα υπόκαυςτα είχαν αρκετό χϊρο για τθν τροφοδοςία με ακατζργαςτο 

ξφλο. Είναι πικανό όμωσ ο ξυλάνκρακασ να αναμιγνφεται με ακατζργαςτο ξφλο. Με 

αυτόν τον τρόπο, θ φωτιά κα είχε φτάςει ςε υψθλότερθ κερμοκραςία νωρίτερα και 

κα μποροφςε να καεί πιο ςτακερά. Το κφριο αποτζλεςμα,ωςτόςο, τθσ ζρευνασ είναι 

ότι χρθςιμοποιικθκαν ευρζωσ καφςιμα από ξφλο. 

Θ ευρεία χριςθ άνκρακα ζχει αποδειχκεί για τθ ρωμαϊκι Βρετανία από τον 

Webster (1955) λόγω των αρχαιολογικϊν αναςκαφϊν ςτθ δεκαετία του 1950. Από 

τότε, οι Dearne και Branigan (1995) ζχουν προςκζςει άλλεσ 150 ρωμαϊκεσ 

Βρετανικζσ τοποκεςίεσ όπου ζχει πιςτοποιθκεί θ χριςθ άνκρακα. Τα περιςςότερα 

από αυτά τα ευριματα ςχετίηονται με τθ μεταλλουργία. Σε αυτό το πλαίςιο 

βρίςκουμε αρχαίεσ αναφορζσ ςχετικά με τον άνκρακα. Ο Κεόφραςτοσ ςτο βιβλίο 

του «Ρερί λίκων» ςτο κεφάλαιο 16, αναφζρει: «Ανάμεςα ςτισ φλεσ που εξορφςςουν 

για τθ χρθςιμότθτά τουσ, αυτζσ που είναι γνωςτζσ απλϊσ ςαν άνκρακεσ μοιάηουν 

ςαν χϊμα και ανάβουν και καίγονται ςαν το ξυλοκάρβουνο. Αυτζσ υπάρχουν ςτθ 

Λιγουρία (Βόρεια Λταλία) και ςτθν Θλεία, ςτον ορεινό δρόμο πθγαίνοντασ προσ τθν 

Ολυμπία και τισ χρθςιμοποιοφν οι χαλκουργοί».  Αρκετά ευριματα ςτθν Αγγλία και 

τθν Ουαλία αποδεικνφουν τθ χριςθ άνκρακα ςτο πλαίςιο του υπόκαυςτου. Ρολλά 

από αυτά ιταν λουτρά ςε πολυτελι ςπίτια που χρονολογοφνται μεταξφ του 2ου και 

4ου αιϊνα μ.Χ. Στα δθμόςια λουτρά του Wroxeter βρζκθκαν επίςθσ ίχνθ χριςθσ 

άνκρακα. Θ βεβαίωςθ τθσ χριςθσ άνκρακα ςε αυτά τα λουτρά μπορεί να 

αμφιςβθτιςει το επιχείρθμα που ζχει τεκεί, δθλαδι ότι οι παράγοντεσ εγγφτθτασ 
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και διακεςιμότθτασ κακορίηουν τον τφπο καυςίμου που χρθςιμοποιείται ςτα 

λουτρά. Ππωσ αναφζρει ο Smith (1997), οι ωμαίοι εκμεταλλεφονταν το κάρβουνο 

ςε όλα τα μεγάλα κοιτάςματα άνκρακα ςτθν Αγγλία και τθν Ουαλία μζχρι το τζλοσ 

του δεφτερου αιϊνα. Υπάρχουν λοιπόν άφκονα ςτοιχεία που δείχνουν ότι ο 

άνκρακασ μεταφζρκθκε ςτθν ξθρά ι μζςω ποταμοφ ςτθ κάλαςςα για αποςτολι ςε 

παράκτιεσ περιοχζσ μεταξφ του Γιορκςάιρ και του Λονδίνου. Οι Branigan και Dearne 

(1995) προτείνουν ςυνεπϊσ τθ χριςθ άνκρακα για τθν ελάφρυνςθ τθσ πίεςθσ ςτουσ 

πόρουσ ξυλείασ ςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ και ςτρατιωτικά οχυρά. Κακϊσ ο 

άνκρακασ είναι ζνα ορυκτό καφςιμο, δεν υπόκειτο ςε ανθςυχίεσ για βιϊςιμθ 

εκμετάλλευςθ και κα μποροφςε απλϊσ να εξορφςςεται και θ αξία του απλά κα ιταν 

το κόςτοσ εργαςίασ τθσ εξόρυξθσ (είτε ςε μιςκοφσ είτε ςε τρόφιμα για δοφλουσ) και 

τισ μεταφορζσ. Είναι πολφ πικανό, όπωσ υποδεικνφουν οι Dearne και Branigan 

(1995), ότι θ οικονομικι ςκοπιμότθτα των δικτφων εμπορίου άνκρακα ςτθ ωμαϊκι 

Βρετανία δείχνει ότι οι τοπικοί πόροι καυςίμων δεν μπόρεςαν να αντζξουν τθ 

μακροχρόνια εκμετάλλευςθ. Αυτό οφείλεται ςτισ πιζςεισ του αυξανόμενου 

πλθκυςμοφ, τθσ ςτρατιωτικισ κατοχισ και των ανζςεων όπωσ τα λουτρά. 

 

3.10 υμπεράςματα 

Οι δαςικζσ εκτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθν τροφοδοςία των δθμόςιων 

λουτρϊν ιταν πικανϊσ μζροσ ενόσ μεγαλφτερου ςυςτιματοσ χριςθσ γθσ. Είναι 

πικανό ότι τα καφςιμα από αυτζσ τισ δαςικζσ εκτάςεισ επιλζχκθκαν ειδικά από τθν 

άποψθ μιασ ςτρατθγικισ διαχείριςθσ που προορίηεται για τθν εκμετάλλευςι τουσ 

με βιϊςιμο τρόπο. Είναι ςιμερα άγνωςτο ςε παγκόςμιο επίπεδο ςε ποιο βακμό 

αυτι θ βιϊςιμθ εκμετάλλευςθ ιταν επιτυχισ. Ωςτόςο, είναι προφανζσ ότι τα 

λουτρά δεν βαςίηονταν αποκλειςτικά ςε αυτά τα ξφλα ωσ πθγι καυςίμων. Θ χριςθ 

αυτϊν των περιφερειακϊν τοπικϊν πθγϊν υποςτθρίηει τθν κυρίαρχθ ςχζςθ μεταξφ 

μιασ πόλθσ και τθσ ενδοχϊρασ τθσ ςτθν παροχι καυςίμων για τα λουτρά, 

ενδεχομζνωσ αποκλείοντασ το διαπεριφερειακό εμπόριο καυςίμων. Θ αρχι αυτι 

δεν μπορεί να αποδειχκεί με βεβαιότθτα και υπάρχουν ενδείξεισ για το αντίκετο, 

ενϊ για τα καφςιμα από ξφλο υπάρχει θ εικαςία ότι το καλάςςιο εμπόριο ςε μικρζσ 

αποςτάςεισ μπορεί να ιταν βιϊςιμο, όπωσ αποδεικνφεται από τθν ανάλυςθ τθσ 
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Veal ςχετικά με τθν προςφορά καυςίμων ςτθν Ρομπθία. Ομοίωσ, ςτθ ωμαϊκι 

Βρετανία και ενδεχομζνωσ ςτθ Γαλατία και τθ Γερμανία, ο άνκρακασ 

διαπραγματευόταν μεταξφ περιφερειϊν. Ωςτόςο, το κφριο αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ 

μασ είναι ότι χρθςιμοποιικθκαν ευρζωσ καφςιμα από ξφλο ενϊ θ χριςθ του 

άνκρακα ιταν περιοριςμζνθ. 

Τζλοσ, ςυγκρίνοντασ τθ μελζτθ τθσ ανακαταςκευισ των λουτρϊν Nova ςτισ Σάρδεισ 

τθσ Τουρκίασ με τισ πλθροφορίεσ και τισ εκτιμιςεισ για το Sengul χαμάμ που 

βρίςκεται ςτθν Άγκυρα τθσ Τουρκίασ, ζγινε προςπάκεια για τθν εκτίμθςθ τθσ 

θμεριςιασ κατανάλωςθσ ξφλου ανά άτομο. Στα λουτρά Nova για τθ κζρμανςθ των 

χϊρων και μιασ πιςίνασ χωρθτικότθτασ 1 700 L καταναλϊκθκαν 360 kg 

ξφλου/θμζρα. Στο Sengul χαμάμ, εκτιμικθκε πωσ κακθμερινά καταναλϊνονται 

45 000 L ηεςτοφ νεροφ. Ρροκφπτει, επομζνωσ, ότι θ κατανάλωςθ ξφλου ανζρχεται 

κατά προςζγγιςθ ςε 9 530 kg ξφλου/θμζρα και αποτελεί μία εκτίμθςθ τθσ 

ποςότθτασ του ξφλου που χρθςιμοποιικθκε. Χρθςιμοποιϊντασ τθν παραδοχι πωσ 

το Sengul χαμάμ εξυπθρετεί ςυνολικά 228 άτομα τθν θμζρα, προκφπτει πωσ για τθ 

κζρμανςθ των λουτρϊν απαιτοφνται περίπου 40 kg ξφλου ανά άτομο ανά θμζρα. 

Με εκτιμϊμενθ κερμογόνο δφναμθ του ξφλου ωσ 4.3 kWh/kg, προκφπτει πωσ θ 

θμεριςια απαιτοφμενθ ενζργεια για χριςθ του λουτροφ ανζρχεται ςε 172 

kWh/άτομο. Λαμβάνοντασ υπόψθ ακόμθ πωσ θ θμεριςια χριςθ νεροφ για ατομικι 

κακαριότθτα κυμαίνεται ςε 5-70 L/άτομο και με τθν παραδοχι πωσ ζνασ θλεκτρικόσ 

κερμοςίφωνασ χωρθτικότθτασ 80 L καταναλϊνει 2.6 kWh για κζρμανςθ νεροφ 

ςτουσ 50°C, γίνεται αντιλθπτι θ εξαιρετικά μεγάλθ κατανάλωςθ ενζργειασ κατά τθ 

διαδικαςία του λουτροφ. 
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Κεφάλαιο 4 

 

Λουτρά τθσ ρωμαϊκισ Ακινασ 

 

4.1 Ειςαγωγι 

Από το 2ο αιϊνα π.Χ. ο ελλαδικόσ χϊροσ ςταδιακά κατακτάται από τουσ ωμαίουσ, 

μζχρι τθν οριςτικι επικράτθςι τουσ το 31 π.Χ. Θ ωμαϊκι περίοδοσ είναι μια από τισ 

ςθμαντικότερεσ τθσ ελλθνικισ ιςτορίασ. Είναι μοναδικό το ιςτορικό φαινόμενο ενόσ 

λαοφ που πολιτικά κατακτθμζνοσ και ςτρατιωτικά εξουκενωμζνοσ, κατορκϊνει με 

τθν τρομακτικι δθμιουργικι δφναμθ του πολιτιςμοφ του να κατακτιςει και να 

εκπολιτίςει τον κατακτθτι του, όπωσ άλλωςτε αναγνϊριςε και ο Λατίνοσ ποιθτισ 

Οράτιοσ με τθν παςίγνωςτθ φράςθ του «Θ κατακτθμζνθ Ελλάδα κατζκτθςε τον 

ςκλθρό κατακτθτι τθσ και ειςιγαγε τισ τζχνεσ ςτο αγροίκο Λάτιο». Είναι μοναδικό 

το φαινόμενο μιασ χϊρασ, που, ουςιαςτικά υπόδουλθ, διδάςκει τθν φιλοςοφία τθσ, 

τισ τζχνεσ τθσ, τα γράμματά τθσ, δια του κατακτθτοφ τθσ ςτθν ανκρωπότθτα και 

τελικά προςφζρει και τθ γλϊςςα τθσ. Ωςτόςο, το οικοδομικό πρόγραμμα για τθν 

πρωτεφουςα τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ, προκαλεί διπλό αντίκτυπο ςτθν Ελλάδα: 

αρχικά, οι ελλθνικζσ πόλεισ απογυμνϊνονται από τουσ καλλιτεχνικοφσ τουσ 

κθςαυροφσ, που ωσ λάφυρα μεταφζρονται ςτθ ϊμθ, ταυτόχρονα με τθ 

μετεγκατάςταςθ εκεί και κάποιων καλλιτεχνϊν. Στθ ςυνζχεια, νζα τοπικά 

εργαςτιρια δθμιουργοφνται για να αντιμετωπιςτεί θ ηιτθςθ αντιγράφων κλαςικϊν 

και ελλθνιςτικϊν ζργων. Στο δεφτερο ιμιςυ του 1ου αι. π.Χ. μια ςθμαντικι αλλαγι 

που ζγινε ςτθν πόλθ τθσ Ακινασ ιταν ο μεταςχθματιςμόσ τθσ Αρχαίασ Αγοράσ. 

Συγκεκριμζνα, θ πλατεία τθσ Αρχαίασ Αγοράσ, ο ομφαλόσ τθσ πολιτικισ, 

πολιτιςτικισ και εμπορικισ ηωισ, κατελιφκθ από κτιρια, δθμιουργϊντασ μία νζα 

αγορά, θ οποία είναι γνωςτι ωσ ωμαϊκι Αγορά. Θ ωμαϊκι Αγορά, αν και ιταν μια 

πρωτότυπθ καταςκευι ανεξάρτθτθ από τθν Αρχαία Αγορά, τοποκετικθκε ςτον 

χϊρο ςε ςυςχετιςμό με αυτιν, κακϊσ και με τουσ προχπάρχοντεσ δρόμουσ. Ωσ προσ 

τθν αρχιτεκτονικι μορφι τθσ και τον τρόπο ζνταξισ τθσ ςτον πολεοδομικό ιςτό τθσ 
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αρχαίασ Ακινασ είναι ρωμαϊκι, ωσ προσ τουσ ρυκμοφσ, τισ μεκόδουσ καταςκευισ 

και τα επιμζρουσ αρχιτεκτονικά μζλθ βρίςκεται ςαφϊσ μζςα ςτθν ελλθνικι, κλαςικι 

παράδοςθ. Αργότερα, το 2ο αιϊνα μ.Χ., αναδεικνφεται και πάλι θ Ακινα ωσ 

καλλιτεχνικό κζντρο, κυρίωσ λόγω τθσ εφνοιασ των φιλελλινων αυτοκρατόρων 

Αδριανοφ και Αντωνίνου Ευςεβοφσ. Κατά τθν περίοδο του αυτοκράτορα Αδριανοφ, 

θ πόλθ γνϊριςε μια περίοδο ειρινθσ, οικοδομικισ δραςτθριότθτασ και νζασ 

πνευματικισ ακμισ. Δθμιουργοφνται νζα λαμπρά αρχιτεκτονιματα, γίνεται και πάλι 

ςθμαντικό καλλιτεχνικό και πνευματικό κζντρο με ςπουδαίεσ φιλοςοφικζσ ςχολζσ, 

όπου φοιτοφν νζοι από διάφορα μζρθ τθσ αυτοκρατορίασ. Ο Αδριανόσ, αγάπθςε τθν 

Ελλάδα, τθν ελλθνικι παιδεία και τον πολιτιςμό. Λδιαίτερα όμωσ αγάπθςε τθν 

Ακινα, τθν οποία κεωροφςε δεφτερθ πατρίδα του, πράγμα που απζδειξε ζμπρακτα 

με τα ζργα του. Τθν επιςκζφκθκε τρεισ φορζσ και υλοποίθςε ζνα τεράςτιο 

οικοδομικό πρόγραμμα. Οι Ακθναίοι για να εκφράςουν τθν ευγνωμοςφνθ τουσ 

ζςτθςαν γφρω ςτουσ 100 βωμοφσ και δεκάδεσ αγάλματα προσ τιμι του, όπωσ 

απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4.1: Αυτοκράτορασ Αδριανόσ, Εκνικό αρχαιολογικό μουςείο. 
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Κατά τθν πολφμθνθ επίςκεψι του το 124-125 μ.Χ. επεξζτεινε προσ τα ανατολικά τθν 

πόλθ, θ οποία ζφκαςε τα 2 200 000 m2. Θ νζα πόλθ, που ονομάςτθκε 

Αδριανοφπολισ ι Νζαι Ακιναι, εκτεινόταν ςτθ ςθμερινι περιοχι Ηαππείου-Εκνικοφ 

Κιπου-Συντάγματοσ. Ιταν ζνα από τα ωραιότερα προάςτια τθσ πόλθσ με γυμνάςια, 

βαλανεία και πολυτελείσ επαφλεισ με πλοφςια ψθφιδωτά δάπεδα. Στθν παλαιά 

πόλθ εξωραΐςτθκαν παλαιά κτιρια, λιφκθκε μζριμνα για τθν φδρευςθ και τθν 

αποχζτευςθ, κακϊσ και το οδικό δίκτυο, ενϊ χτίςτθκαν και νζα μεγάλα δθμόςια 

οικοδομιματα. Σθμαντικό ζργο κοινισ ωφελείασ ιταν το υδραγωγείο. Το νερό 

ζφκανε από τθν Ρεντζλθ μζςω ενόσ καναλιοφ εν μζρει υπζργειου πάνω ςε 

τοξοςτοιχία, εν μζρει υπόγειο μζςα ςε πολφ βακειά λαξευμζνθ τάφρο ςτθ δεξαμενι 

ςτουσ πρόποδεσ του λόφου του Λυκαβθττοφ ςε φψοσ 136 m, που επιςκευάςτθκε 

επανειλθμμζνα και ιταν ςε χριςθ ζωσ τα νεότερα χρόνια. Μια μεγαλόπρεπθ 

κριαμβικι αψίδα, γνωςτι ωσ Ρφλθ του Αδριανοφ κτίςτθκε γφρω ςτο 135 μ.Χ. από 

τουσ Ακθναίουσ ςε ζνδειξθ ευγνωμοςφνθσ προσ τον ευεργζτθ αυτοκράτορα. Το πιο 

εντυπωςιακό όμωσ Αδριάνειο ζργο ιταν θ ολοκλιρωςθ το 131-132 μ.Χ. του 

τεράςτιου Ναοφ του Ολυμπίου Διόσ, με τον οποίο ταυτίςτθκε ο αυτοκράτορασ και 

λατρεφτθκε με τθν επωνυμία «Ολφμπιοσ», όπωσ μαρτυροφν πλικοσ ενεπίγραφων 

βωμϊν και βάςεων ανδριάντων, αφιερωμζνων ςτον Αδριανό. Το ζργο όμωσ του 

Αδριανοφ ςτθν Ακινα δεν είναι ςθμαντικό μόνον για τα μεγαλόπρεπα κτιρια, αλλά 

κυρίωσ για τθν προςπάκειά του να αναβιϊςει το ελλθνικό πνεφμα, να τονϊςει τθν 

πίςτθ ςτουσ αρχαίουσ κεοφσ και να καταςτιςει τθν Ακινα κζντρο του Ελλθνιςμοφ. 

To ςπουδαιότερο Αδριάνειο ζργο πολιτιςτικοφ χαρακτιρα είναι θ Βιβλιοκικθ 

Αδριανοφ. Θ ευθμερία αυτι τθσ Ακινασ διιρκεςε μζχρι το 267 μ.Χ, χρονιά κατά τθν 

οποία οι Ζρουλοι (βαρβαρικό φφλο βόρειασ καταγωγισ) πζραςαν από τθν Ακινα 

ιςοπεδϊνοντασ τα πάντα. 

  

 

 

 



 

81 
 

4.2 Σα λουτρά τθσ Ακινασ 

Θ ζρευνα τθσ Shawna Leigh (1998) οδιγθςε ςτθν ομαδοποίθςθ των ρωμαϊκϊν 

λουτρϊν τθσ Ακινασ, όπωσ φαίνεται παρακάτω. 

1. Τοποκεςία:  Καλλιςπζρθ και Ραρκενϊνοσ 

Ρεριγραφι: Κατά τθν αναςκαφι δφο οικοδομικϊν οικοπζδων 

ανακαλφφκθκε ζνα μεγάλο ρωμαϊκό κτιριο. Μπορεί να ιταν λουτρό που 

ςταμάτθςε θ χριςθ του περίπου το 120 μ.Χ. Κατά τθν φςτερθ ρωμαϊκι 

περίοδο ςτο ίδιο ςθμείο κτίςτθκε ζνα ςπίτι, το οποίο καταςτράφθκε προσ το 

τζλοσ του 4ου αιϊνα μ.Χ. Ρερίπου το 400 μ.Χ. δθμιουργικθκε ζνα δθμόςιο 

λουτρό που επικαλφπτει μζροσ αυτοφ του ςπιτιοφ. 

 

2. Τοποκεςία:  Διονυςίου Αρεοπαγίτου μεταξφ των οδϊν Μθτςαίων και 

Καρυάτιδων 

Ρεριγραφι: Αναφζρεται ζνα νυμφαίο- Με τθν ονομαςία Νυμφαίο οι αρχαίοι 

Ζλλθνεσ χαρακτιριηαν τόπουσ ιεροφσ αφιερωμζνουσ ςτισ νφμφεσ και 

ειδικότερα ςτισ νφμφεσ των πθγϊν- που πικανόν ανικει ςε λουτρό, 

ευριματα του οποίου βρζκθκαν απζναντι του νυμφαίου ςε ιδιωτικι 

κατοικία.   

 

3. Τοποκεςία:  οβζρτου Γκάλι, Καρυάτιδων και Καβαλλότι 

Ρεριγραφι: Βρζκθκε ζνα καλά διατθρθμζνο ρωμαϊκό λουτρό του 2ου αιϊνα 

μ.Χ., τοποκετθμζνο γφρω από μια κεντρικι κυκλικι αίκουςα με ευριματα 

μωςαϊκοφ δαπζδου. Μαηί με το λουτρό βρζκθκαν ςφςτθμα νεροφ με 

ςωλινεσ, αποχετεφςεισ και δεξαμενζσ νεροφ. 

 

4. Τοποκεςία:  Μιςαραλιϊτου 

Ρεριγραφι: Θ ςτιλθ που βρίςκεται ςτθ μζςθ αυτοφ του δρόμου ανικει ςε 

μια μεγάλθ αίκουςα, νότια τθσ οποίασ ιταν ζνα λουτρό του 2ου αιϊνα μ.Χ. 

 

5. Τοποκεςία:  Μακρυγιάννθ, Λεμπζςθ και Ρορίνου 

Ρεριγραφι: Υπάρχει μζροσ του frigidarium ενόσ λουτροφ του 4ου αιϊνα μ.Χ. 
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6. Τοποκεςία:  Μιχαιλ Κοκκίνθ, Κεοφιλοποφλου και Μενεμάχου 

Ρεριγραφι: Ερείπια ρωμαϊκοφ λουτροφ που είχε κτιςτεί πάνω ςε 

παλαιότερο κτίριο που άνθκε ςτο γυμνάςιου του Κυνοςάργουσ. 

 

7. Τοποκεςία:  Κυδακθναίων 18 και Γζροντα 

Ρεριγραφι: Ανακαλφφκθκε το υπόκαυςτο ενόσ λουτροφ. Το ψθφιδωτό 

χρονολογείται μεταξφ του 1ου και 5ου αιϊνα μ.Χ. 

 

8. Τοποκεςία:  Λυςικράτουσ 

Ρεριγραφι: Βρζκθκε ζνα υπόκαυςτο ρωμαϊκοφ λουτροφ του 2ου αιϊνα μ.Χ., 

που πικανότατα ανικει ςε ζνα κτίριο μπροςτά από τθν εκκλθςία τθσ Αγίασ 

Αικατερίνθσ. Στιλεσ από αυτό το κτίριο βρίςκονται μπροςτά από το ναό. 

 

9. Τοποκεςία:  Βόρεια τθσ περιφζρειασ του Ολυμπιείου 

Ρεριγραφι:  Ζνα λουτρό διατθρείται ςε πολφ καλι κατάςταςθ και ιταν 

πικανόν ςε χριςθ μζχρι τον 7ο αιϊνα. Το ςυγκρότθμα αποτελείται από 8 

δωμάτια. Χρονολογείται ςφμφωνα με τισ επιςκζψεισ του Αδριανοφ ςτθν 

Ακινα, δθλαδι μεταξφ 124 και 131 μ.Χ. 

 

10. Τοποκεςία:  Λεωφόροσ Αμαλίασ 

Ρεριγραφι: Ευριματα υπόκαυςτου ενόσ λουτροφ, αλλά θ ακριβισ κζςθ του 

δεν είναι ςαφισ. Χρονολογικά τοποκετείται κατά τθν περίοδο του Αδριανοφ. 

 

11. Τοποκεςία:  Χϊροσ του ςφγχρονου εκκεςιακοφ χϊρου του Ηαππείου 

Ρεριγραφι: Ανακαλφφκθκε ζνα μεγάλο λουτρό, το οποίο καταςτράφθκε 

κατά τθν καταςκευι του Ηαππείου. 

 

12. Τοποκεςία:  Κάτω από τθ ρϊςικθ εκκλθςία   

Ρεριγραφι: Ριςτεφεται ότι το λουτρό άνθκε ςτο γυμνάςιο του Λυκείου τθσ 

αρχαίασ Ακινασ. Στισ οδοφσ Ψφλλα και Αμαλίασ, ανακαλφφκθκε τοίχοσ που 

εκτείνεται από τα ανατολικά προσ τα δυτικά , φτάνοντασ τα 3.1 m κάτω από 
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το επίπεδο του εδάφουσ. Ρικανότατα ανικει ςτο ρωμαϊκό λουτρό που 

διατθρείται ςτο υπόγειο τθσ εκκλθςίασ. 

 

13. Τοποκεςία:  Πκωνοσ 

Ρεριγραφι: Βρζκθκαν ερείπια λουτροφ του 5ου αιϊνα μ.Χ. Το λουτρό του 

Διοχάρουσ ιταν πικανόν ςτον ίδιο χϊρο. 

 

14. Τοποκεςία:  Απόλλωνοσ ,κοντά ςτθν οδό Νίκθσ 

Ρεριγραφι: Βρζκθκε νυμφαίο του 5ου αιϊνα μ.Χ. που πικανόν ανικει ςτο 

λουτρό 13. 

 

15. Τοποκεςία:  Μπροςτά από το Κοινοβοφλιο 

Ρεριγραφι: Βρζκθκαν τμιματα του υπόκαυςτου ενόσ λουτροφ. Είναι 

πικανό, αυτό να ανικει ςε ιδθ υπάρχον λουτρό, το οποίο ανακαλφφκθκε 

ςτισ αναςκαφζσ του μετρό. 

 

16. Τοποκεςία:  Βορειοανατολικι πλευρά του Θρϊδου Αττικοφ και Μουροφηθ 

Ρεριγραφι: Το 1953 βρζκθκε ρωμαϊκό λουτρό. 

 

17. Τοποκεςία:  Ρανεπιςτθμίου και Βουκουρεςτίου 

Ρεριγραφι: Υπολείμματα ρωμαϊκοφ λουτροφ βρζκθκαν κάτω από τθν οδό 

Ρανεπιςτθμίου. 

 

18. Τοποκεςία:  Ευριπίδου κοντά ςτθν οδό Σαρρι 

Ρεριγραφι: Βρζκθκαν τα ερείπια λουτροφ. Το μωςαϊκό δάπεδο ζχει 

αφαιρεκεί και βρίςκεται ςτο Βυηαντινό μουςείο ςτθν Ακινα. 

 

19. Τοποκεςία:  Σαρρι,μεταξφ των οδϊν Ωγφγου και Λοφκα 

Ρεριγραφι:  Ανακαλφφκθκε ζνα μικρό λουτρό που χρονολογείται κατά το 

τζλοσ του 4ου αιϊνα μ.Χ. 
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20. Τοποκεςία:  Αγορά Ακθνϊν 

Ρεριγραφι: Βρζκθκε λουτρό που ςυνδζεται με το γυμνάςιο των Γιγάντων 

που χρονολογείται γφρω ςτο 400 μ.Χ. 

 

21. Τοποκεςία:  Αγορά Ακθνϊν 

Ρεριγραφι: Βρζκθκε λουτρό του 2ου – 5ου αιϊνα μ.Χ. 

 

22. Τοποκεςία:  Αγορά Ακθνϊν, βορειοδυτικι πλαγιά του Αρείου Ράγου 

Ρεριγραφι:  Τα νοτιοδυτικά λουτρά. Θ παλαιότερθ εγκατάςταςθ του 

λουτροφ χρονολογείται το 2ο αιϊνα π.Χ. Μετά από διάφορεσ ανακαινίςεισ, 

το λουτρό αντικαταςτάκθκε από ζνα κολωτό ςυγκρότθμα τθσ εποχισ του 

Αδριανοφ και λειτοφργθςε μζχρι τον 6ο αιϊνα μ.Χ. 

 

23. Τοποκεςία:  Αγορά Ακθνϊν 

Ρεριγραφι: Βρζκθκε ζνα λουτρό ςε πολφ καλι κατάςταςθ που 

χρονολογείται μεταξφ του τζλουσ του 2ου αιϊνα ζωσ τον 3ο αιϊνα. 

Ανακαταςκευάςτθκε  ςτα τζλθ του 4ου αιϊνα μ.Χ. 

 

24. Τοποκεςία:  Νοτιοδυτικι πλευρά τθσ Αγοράσ Ακθνϊν 

Ρεριγραφι: Βρζκθκε ζνα μικρό λουτρό που χρονολογείται μεταξφ του 

τζλουσ του 3ου ζωσ τον 5ο αιϊνα μ.Χ. 

Στθ λεωφόρο Αμαλίασ, με αφορμι τθν καταςκευι φρζατοσ εξαεριςμοφ του μετρό, 

πραγματοποιικθκε αναςκαφικι ζρευνα με ςθμαντικά ευριματα τα οποία 

διατθρικθκαν ςτθ κζςθ τουσ. Στο μεγαλφτερο τμιμα τθσ αναςκαφισ 

αποκαλφφκθκε λουτρικό ςυγκρότθμα άριςτθσ διατιρθςθσ, το οποίο αναφζρεται 

ςτον αρικμό 10 τθσ παραπάνω λίςτασ. Χρονολογικά τοποκετείται κατά τθν περίοδο 

του αυτοκράτορα Αδριανοφ. Το λουτρό αναπτφςςεται ςε ειδικά ιςοπεδωμζνο χϊρο 

πλάτουσ 21 m, μεταξφ δφο μεγάλων ςε μικοσ και φψοσ τοίχων, επιμελθμζνθσ 

καταςκευισ, που ζχουν ενςωματϊςει ςτθν τοιχοδομία τουσ παλαιότερα 

αρχιτεκτονικά μζλθ. Το ςυγκρότθμα ςυνεχίηεται τόςο προσ τα ανατολικά, μζςα ςτον 

Εκνικό κιπο, όςο και προσ τα δυτικά, ςτο κατάςτρωμα τθσ λεωφόρου Αμαλίασ και 
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περιλαμβάνει δφο αίκουςεσ με υπόκαυςτα, δφο εςτίεσ πυροδότθςθσ και εννζα 

δεξαμενζσ. Θ περιγραφι του λουτροφ φαίνεται ςτθν Εικόνα 4.2. 

 

Εικόνα 4.2: Ρεριγραφι του λουτροφ του Ηαππείου 

 

Θ μεγαλφτερθ αίκουςα φζρει 15 ςτυλίςκουσ υποκαφςτων, άλλοτε κυλινδρικϊν, 

άλλοτε ορκογωνίων και διαχωριςτικά τοιχία. Ρρόκειται για τθν αίκουςα των καυτϊν 

λουτρϊν (caldarium), θ οποία απεικονίηεται δεξιά ςτθν Εικόνα 4.3. Αμζςωσ βόρεια 

ανοίγεται άλλοσ υπόκαυςτοσ χϊροσ, που το δάπεδό του ςτθριηόταν ςε 17 

μαρμάρινουσ επιτφμβιουσ κιονίςκουσ ςε δεφτερθ χριςθ αντί υποκαφςτων. 

Ρρόκειται για τθν αίκουςα των χλιαρϊν λουτρϊν (tepidarium), θ οποία 

απεικονίηεται αριςτερά ςτθν Εικόνα 4.3. Οι δφο εςτίεσ πυροδότθςθσ ςυνδζονται με 

τθν αίκουςα των καυτϊν λουτρϊν με υπόγειεσ αψιδωτζσ διόδουσ. Μία τζτοια 

αψιδωτι δίοδοσ φαίνεται ςτθν εικόνα 4.3. Θ κυκλοφορία του κερμοφ αζρα γινόταν 

μζςω τριϊν μικρϊν δεξαμενϊν. Στουσ τοίχουσ των δεξαμενϊν κατακόρυφα 

ανοίγματα εξαςφάλιηαν εξαεριςμό, αλλά και κζρμανςθ των ίδιων των τοίχων. Μία 

μεγάλθ ορκογϊνια δεξαμενι επιμελθμζνθσ καταςκευισ με παχφ υδραυλικό 
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κονίαμα εςωτερικά και μαρμάρινεσ πλάκεσ εξωτερικά διοχζτευε μζςω δφο οπϊν 

νερό ςε δφο μαρμάρινεσ λεκάνεσ. Θ αναπαράςταςθ του λουτροφ απεικονίηεται ςτθν 

Εικόνα 4.4. 

 

Εικόνα 4.3: ωμαϊκά λουτρά Ηαππείου. Απεικονίηονται: το caldarium (1), το 

tepidarium (2) και υπόγεια αψιδωτι δίοδοσ (3)  

 



 

87 
 

 

Εικόνα 4.4: Αναπαράςταςθ ρωμαϊκοφ λουτροφ Ηαππείου, Πθγι: Γ’ Εφορεία 

αρχαιοτιτων Ακθνϊν 

 

 

Τα νεώτερα λουτρά τθσ Ακινασ 

1. Τοποκεςία:  Ρερικλζουσ 30-32 

Ρεριγραφι: Μζροσ ενόσ πικανοφ κτιρίου λουτρϊν αναγνωρίςτθκε ωσ 

ενςωματωμζνο ςτουσ τοίχουσ ενόσ κτιρίου τθσ φςτερθσ ρωμαϊκισ εποχισ. 

 

2. Τοποκεςία:  Ρλατεία Συντάγματοσ 

Ρεριγραφι: Το λουτρό αυτό περιγράφεται ωσ ζνα μεγάλο ςυγκρότθμα, το 

οποίο βρίςκεται πάνω ι βόρεια του Θριδανοφ ποταμοφ. Δεν ιταν πολυτελζσ, 

ωςτόςο ιταν καλά χτιςμζνο με αγωγοφσ παροχισ και αποχζτευςθσ που 

λειτουργοφςαν κάτω από τα πατϊματά του. Αναφζρεται ότι είχε αρκετζσ 

χρονολογικζσ φάςεισ. Θ μεγαλφτερθ χρονολογείται τον 3ο αιϊνα μ.Χ. 



 

88 
 

 

3. Τοποκεςία:  Κουκυδίδου 6 

Ρεριγραφι: Το κτίριο είχε τουλάχιςτον 3 χρονικζσ φάςεισ, θ πρϊτθ τον 2ο 

αιϊνα, ενϊ μια μθ κακοριςμζνθ φάςθ αναγνωρίςτθκε ωσ λουτρό. Τα καλϊσ 

διατθρθμζνα μζρθ του λουτροφ περιλαμβάνουν το υπόκαυςτο, δφο μικρζσ 

δεξαμενζσ νεροφ, μία εκ των οποίων περιζχει ψθφιδωτά. 

 

4. Τοποκεςία:  Αδριανοφ 117 

Ρεριγραφι: Ζνα μικρό λουτρό βρζκθκε κοντά ςτο κζντρο τθσ οδοφ 2.04 m 

κάτω από τθν από τθν επιφάνεια. 

 

5. Τοποκεςία: Κιποσ του Στρατιωτικοφ Νοςοκομείου Μακρυγιάννθ που 

οριοκετείται δυτικά από τθν οδό Μθτςαίων, βόρεια από τθν Διονυςίου 

Αρεοπαγίτου, ανατολικά από τθν Μακρυγιάννθ και νότια από τθν 

Χατηθχριςτου. 

Ρεριγραφι: Το 1980 ζνα ςτρογγυλό κτίριο αναγνωρίςτθκε ωσ frigidarium 

ενόσ λουτροφ. Επίςθσ, εντοπίςτθκαν τοίχοι από αρκετά καλοδιατθρθμζνα 

φςτερα ρωμαϊκά κτίρια. Το ςυγκρότθμα χρονολογείται ςε τρεισ διαφορετικζσ 

χρονικζσ φάςεισ, θ δεφτερθ από τισ οποίεσ ιταν το ρωμαϊκό λουτρό για το 

οποίο δεν ξζρουμε τθν θμερομθνία. Ωςτόςο, θ τρίτθ φάςθ χρονολογείται 

απο τον 5ο ζωσ τον 7ο αιϊνα. 

 

6. Τοποκεςία:  Οδυςςζα Ανδροφτςου 3 και Φαλιρου 52 

Ρεριγραφι:  Τα ερείπια ενόσ λουτροφ βρζκθκαν κάτω από τον ορίηοντα 

εδάφουσ του 3ου αιϊνα. 

 

7. Τοποκεςία:  Τςάμθ Καρατάςου 

Ρεριγραφι: Μία τάφροσ από εκςκαφζσ κατά μικοσ τθσ οδοφ το 1981 ζφερε 

ςτο φωσ ζνα καλά διατθρθμζνο λουτρό ςε βάκοσ 0.07m. Ρικανολογείται 

πωσ ιταν αποτζλεςμα του ςυςτιματοσ παροχισ φδατοσ του Αδριανοφ.  
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8. Τοποκεςία:  Θρακλειδϊν 9 

Ρεριγραφι: Ράνω από ζνα παλιότερο πάτωμα ανακλφφκθκε ζνα θμικυκλικό 

λουτρό. Το εξωτερικό του είχε τετραγωνικό ςχιμα. Θ είςοδοσ ςτο λουτρό 

γίνεται από τθν ανατολικι πλευρά μζςω ςκάλασ. Στο νότιο τμιμα του 

ανατολικοφ τείχουσ βρζκθκαν ίχνθ μαρμάρινθσ πλακόςτρωςθσ. Ρζντε 

αγωγοί αναγνωρίςτθκαν ότι ανικουν ςτο λουτρό. 

 

 

9. Τοποκεςία:  Αμφικτφονοσ 3 

Ρεριγραφι: Οι αναςκαφζσ τθσ ελλθνικισ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ ζφεραν 

ςτο φωσ μζροσ ενόσ ςυγκροτιματοσ λουτροφ από τθ ρωμαϊκι περίοδο. 

Βρζκθκαν πζντε δωμάτια. Θ αίκουςα 1 ιταν μια μικρι δεξαμενι. Τα 

ευριματα βρζκθκαν ςε βάκοσ 1.65 m από το επίπεδο του δρόμου. 

 

10. Τοποκεςία:  ωμαϊκι Αγορά 

Ρεριγραφι: Στισ αναςκαφζσ τθσ Αγοράσ, ςτα βόρεια τθσ ςφγχρονθσ οδοφ 

Αδριανοφ, ανακαλφφκθκε τμιμα ρωμαϊκοφ λουτροφ. Κεωρικθκε ότι το 

λουτρό αυτό αποτελεί τθ δεφτερθ φάςθ του ιδθ υπάρχοντοσ λουτροφ. Στθν 

φςτερθ ρωμαϊκι περίοδο το λουτρό ξαναχτίςτθκε. Θ ζλλειψθ αδιάβροχου 

γφψου ςτουσ αγωγοφσ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι καταςκευάςτθκαν για τθ 

διοχζτευςθ ηεςτοφ αζρα γφρω από το δωμάτιο. Το λουτρό καταςτράφθκε 

ςτα τζλθ του 4ου αιϊνα μ.Χ. 

 

11. Τοποκεςία:  Ρειραιϊσ 61-63 

Ρεριγραφι: Ανακαλφφκθκαν τα ερείπια ενόσ μικροφ λουτροφ, 

αποτελοφμενο από ζνα ορκογϊνιο δωμάτιο Α και μια παρακείμενθ εςοχι 

ςτθν ανατολικι πλευρά του. Ζνα άνοιγμα πόρτασ πλάτουσ 0.90 m βρζκθκε 

ςτο βόρειο τοίχο, ενϊ ςτθ μζςθ του δυτικοφ τοίχου υπάρχει άνοιγμα 

πλάτουσ 0.20 m, που χρθςιμοποιείται για τθν κυκλοφορία του ηεςτοφ αζρα. 

Οι τοίχοι βρζκθκαν ςε βάκοσ 2.10 m κάτω από τθν επιφάνεια τθσ ςφγχρονθσ 

οδοφ Ρειραιϊσ. 
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12. Τοποκεςία:  Κολοκυνκοφσ 24 

Ρεριγραφι: Αυτι θ αναςκαφι ζφερε ςτο φωσ μζροσ του υπόκαυςτου ενόσ 

ρωμαϊκοφ λουτροφ. Οι τοίχοι είχαν κεμελιωκεί πάνω ςτο βράχο. Υπιρχε ζνα 

άνοιγμα ςτο κάτω μζροσ ενόσ τοίχου για τον αζρα πλάτουσ 0.40 m.  
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Κεφάλαιο 5 

 

υμπεράςματα και προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα 

 

 

5.1 φνοψθ - υμπεράςματα 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ διπλωματικισ εργαςίασ, δθλαδι με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ προςπάκειασ διερεφνθςθσ των ενεργειακϊν και υδατικϊν 

αναγκϊν του ρωμαϊκοφ λουτροφ προζκυψαν διαδοχικά, κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ τα ακόλουκα ςυμπεράςματα. 

 Στθν αρχαία ϊμθ, θ μζςθ οικιακι κατανάλωςθ εκτιμάται ςε 85 L ανά 

κάτοικο ανά θμζρα. Ρρόςκετα οι πολίτεσ είχαν πρόςβαςθ και ςτισ δθμόςιεσ 

καταναλϊςεισ νεροφ, όπωσ λουτρά και ςιντριβάνια, που αντιςτοιχοφςε ςε 

πρόςκετα 200 L ανά κάτοικο ανά θμζρα. Επομζνωσ, υπολογίηεται πωσ θ 

μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ νεροφ ανά κάτοικο ανζρχεται ςε 285 L. 

 Θ χριςθ του λουτροφ ιταν γνωςτι ςτον ευρφτερο ελλαδικό χϊρο ιδθ από 

τθν προϊςτορικι περίοδο ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ ηωισ 

των ανκρϊπων. Υπάρχουν αναφορζσ του Ομιρου για τθ διαδικαςία του 

λουτροφ ςτθν Οδφςςεια και τθν Λλιάδα. 

 Θ διάρκρωςθ του ρωμαϊκοφ λουτροφ ορίηεται ωσ εξισ: τo caldarium, το πιο 

ηεςτό δωμάτιο του λουτροφ, τo tepidarium, το ηεςτό - χλιαρό δωμάτιο του 

λουτροφ, τo frigidarium, το κρφο δωμάτιο του λουτροφ. 

 Θ κζρμανςθ των χϊρων του λουτροφ γινόταν μζςω ενόσ υποδαπζδιου και 

ενδοτοίχιου ςυςτιματοσ κυκλοφορίασ ηεςτοφ αζρα που ονομάηεται 

υπόκαυςτο. Ο φοφρνοσ – εςτία  βριςκόταν ςε κεντρικό τμιμα και ςε κοντινι 

απόςταςθ από τισ ηεςτζσ αίκουςεσ. Ο ηεςτόσ αζρασ που παριγαγε θ καφςθ 

του ξφλου ζρρεε κάτω από το πάτωμα κερμαίνοντασ τουσ χϊρουσ. 
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 Τα τοφρκικα λουτρά – χαμάμ δε διαφζρουν από τα ρωμαϊκά λουτρά κακϊσ 

οι Οκωμανοί υιοκζτθςαν τθ λουτρικι παράδοςθ των ωμαίων. Θ 

βαςικότερθ διαφοροποιιςθ των χαμάμ από τα ρωμαϊκά λουτρά είναι ότι το 

πλφςιμο του ςϊματοσ πρζπει να γίνεται με νερό τρεχοφμενο. 

 Μζςω υπολογιςμϊν και εκτιμιςεων, επιβεβαιϊνεται θ τιμι τθσ quinaria ωσ 

μζτρο παροχετευτικότθτασ των αγωγϊν τθσ αρχαίασ ϊμθσ, όρο τον οποίο 

ειςιγαγε ο Φροντίνοσ και εκτιμάται θ ταχφτθτα ροισ του νεροφ των 

υδραγωγείων τθσ αρχαίασ ϊμθσ. Ρροκφπτει πωσ θ τιμι τθσ είναι 1.144 m/s, 

θ οποία αποτελεί λογικι τιμι. 

Σε ό,τι αφορά τισ ενεργειακζσ και υδατικζσ ανάγκεσ του λουτροφ, ζχουν προκφψει 

τα εξισ: 

 Θ μελζτθ τθσ διάρκρωςθσ των χϊρων και του τρόπου λειτουργίασ των 

τοφρκικων χαμάμ οδιγθςε ςτθν εκτίμθςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ ανά 

άτομο. Αυτι ανζρχεται ςτα 250 L/άτομο, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των 

δραςτθριοτιτων κακαριςμοφ. 

 Για τθ κζρμανςθ του λουτροφ, χρθςιμοποίθκθκε κυρίωσ ξυλεία από 

ελαιόδεντρα. Ωςτόςο, πιςτεφεται ότι ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

χρθςιμοποιικθκε ξυλάνκρακασ. Θ χριςθ του άνκρακα ζχει αποδειχκεί για τθ 

ρωμαϊκι Βρετανία κυρίωσ. Το κφριο αποτζλεςμα τθσ ζρευνασ είναι ότι 

χρθςιμοποιικθκαν ευρζωσ καφςιμα από ξφλο ενϊ θ χριςθ του άνκρακα 

ιταν περιοριςμζνθ. Εκτιμάται πωσ θ θμεριςια κατανάλωςθ ξφλου για τθ 

κζρμανςθ των χϊρων και του νεροφ του λουτροφ ανζρχεται ςε 40 kg 

ξφλου/άτομο, θ οποία αντιςτοιχεί ςε 172 kWh/άτομο. 

 Τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ ςτα λουτρά Herbergsthermen ςτο Xanten τθσ 

Γερμανίασ για τθ κζρμανςθ του caldarium, δθλαδι του πιο ηεςτοφ δωματίου 

του λουτροφ με όγκο 142 m3 και του λζβθτα χωρθτικότθτασ 1 000 L, 

διακζτοντασ μια πιςίνα χωρθτικότθτασ 4 200 L,  είναι τα εξισ: α) για το 

χειμϊνα για ςτακερι κερμοκραςία των λουτρϊν ςτουσ 31°C με εξωτερικι 

κερμοκραςία 0 - 10°C, θ κατανάλωςθ ξφλου ανζρχεται ςτα 100 kg τθν θμζρα 

ενϊ β) για το καλοκαίρι για ςτακερι κερμοκραςία των λουτρϊν ςτουσ 37°C 

με εξωτερικι κερμοκραςία 16 - 22°C, θ κατανάλωςθ ξφλου ανζρχεται ςτα 50 



 

93 
 

kg τθν θμζρα. Στον ακόλουκο Ρίνακα, γίνεται ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων 

τθσ μελζτθσ ςτο Xanten και τθσ μελζτθσ ςτισ Σάρδεισ τθσ Τουρκίασ. 

 

 

 

5.2 Προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα 

Θ προςπάκεια διερεφνθςθσ των ενεργειακϊν και υδατικϊν αναγκϊν του ρωμαϊκοφ 

λουτροφ, όπωσ παρουςιάηεται ςτθν παροφςα διπλωματικι εργαςία, αποτελεί τθ 

βάςθ ενόσ ευρζοσ φάςματοσ μελλοντικισ ζρευνασ. Ραρακάτω παρουςιάηονται 

προτάςεισ για μελλοντικι ζρευνα, όπωσ προκφπτουν από τθν ζωσ τϊρα διερεφνθςθ: 

 Συςτθματοποίθςθ τθσ καταγραφισ των ρωμαϊκϊν λουτρϊν όςον αφορά 

ςτθν ζκταςθ και τθ κζρμανςθ των εγκαταςτάςεων  

 Κατάταξθ τθσ χωρθτικότθτασ των δεξαμενϊν και των χϊρων υποκαφςτων 

μζςω τθσ ζρευνασ και των αρχαιολογικϊν ευρθμάτων 

 Μελζτθ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ και φδρευςθσ για τθν 

ςυςτθματοποίθςθ τθσ αποδοτικότθτασ αυτϊν των ςυςτθμάτων 

Σοποκεςία Κιλά ςκλθροφ ξφλου (kg)

όγκοσ 

caldarium 

(m3)

όγκοσ 

πιςίνα 

(L)

χωρθτικότθτα 

λζβθτα (L)

κερμοκρα

ςία 

δωματίου

( °C ) 

κερμοκραςία 

δαπζδου( °C ) 

εξωτερικζσ 

κερμοκραςίεσ 

(°C ) 

Θερμοκ

ραςία 

νεροφ

Διάρκεια 

καφςθσ 

(hr)

απϊλεια 

κερμότθτασ 

Xanten, 

Γερμανία

 120 kg/μζρα το χειμϊνα, μετά 

απο 6 μζρεσ 100kg/μζρα                                 

150 kg/μζρα το καλοκαίρι, 

μετά από 7 μζρεσ 100 kg και 

από τθν 11θ μζρα 65 kg                                                     

για κερμοκραςία 31°C το 

καλοκαίρι κα κατανάλωνε 

μόνο 50 kg ξφλου                                                                  

27 375kg ετθςίωσ

142 4200 1000

31 το 

χειμϊνα    

37 το 

καλοκαίρι

χειμϊνα από 0-

10°C, καλοκαίρι 

από 16-22°C

Το νερό 

ςτο 

λζβθτα 

ξεκίνθςε 

ςτουσ 

10°C

24

12.01 kW το 

χειμϊνα 

7.73kW το 

καλοκαίρι

Σάρδεισ, 

Τουρκία

15 kg δρυόσ ανά ϊρα ι                              

6 kg αποξθραμζνο ξφλο ανά 

ϊρα                                                   

κακθμερινι χριςθ είτε 

144kg είτε 360 kg , δθλαδι 

ετιςια χριςθ 52 560 kg είτε  

131 400 kg

37.6 1700 520 42-43 

62°C ωςτόςο με 

τθν πάχυνςθ 

του δαπζδου 

ςε 60 cm, θ 

κερμοκραςία 

ανζρχεται 

ςτουσ 27.5°C 

ζωσ 22°C

 15°C μεταξφ 

31 Οκτωβρίου 

και 9 

Νοεμβρίου 

24
4.7 kW ανά 

ϊρα 
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Παράρτθμα Α

 

 

Σο αίνιγμα – πρόβλθμα τθσ quinaria 

Ειςαγωγι 

Ο Φροντίνοσ (Sextus Julius Frontinus) (35 - 103 μ.Χ.) ιταν ωμαίοσ ςτρατιωτικόσ, 

κυβερνιτθσ τθσ Βρετανίασ και ςυγγραφζασ του De aquis urbis Romae ("Σχετικά με 

τα φδατα τθσ πόλθσ τθσ ϊμθσ"). Στο κείμενο του παρατίκεται θ ιςτορία και θ 

περιγραφι τθσ φδρευςθσ τθσ ϊμθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των νόμων που 

ςχετίηονται με τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςι τθσ. Ο Φροντίνοσ διορίςτθκε επικεφαλισ 

των υδραγωγείων από τον αυτοκράτορα Νζρβα το 97 μ.Χ. Ο Ρλίνιοσ ο Νεϊτεροσ τον 

ονόμαςε ζναν από τουσ δφο πιο ςεβαςτοφσ άντρεσ τθσ εποχισ του. Το De aquis 

urbis Romae παρζχει πλιρεισ τεχνικζσ λεπτομζρειεσ για τα υδραγωγεία τθσ ϊμθσ, 

μαηί με τθν ιςτορία τουσ και τουσ κανονιςμοφσ που διζπουν τθ χριςθ τουσ. Πταν ο 

Φροντίνοσ διορίςτθκε επικεφαλισ των υδραγωγείων από τον αυτοκράτορα Νζρβα 

το 97 μ.Χ., μζτρθςε τθν ικανότθτα φδρευςθσ τθσ ϊμθσ με τθ χριςθ τθσ quinaria, 

μιασ τυποποιθμζνθσ μονάδασ που ιταν και το όνομα του μικρότερου μεγζκουσ 

ςωλινα μολφβδου και τθσ χωρθτικότθτάσ του. Θ διάμετροσ του ςωλινα είναι 2.3 

cm και το εμβαδόν τθσ διατομισ του ανζρχεται ςε 4.15 cm2. Το πρόβλθμα που 

προκφπτει είναι πϊσ θ διάμετροσ του ςωλινα και κατά ςυνζπεια και θ εγκάρςια 

διατομι του χρθςιμοποιικθκαν για να εκφραςτεί ζνασ τυπικόσ όγκοσ νεροφ. 

Επιπρόςκετα, πϊσ ο Φροντίνοσ μπόρεςε να μετριςει τισ ποςότθτεσ του νεροφ 

ελλείψει τθσ κλίςθσ των αγωγϊν; Ο ίδιοσ ο Φροντίνοσ (Frontinus, De aquis urbis 

Romae;LXXII.3) υποςτθρίηει ότι οι δικζσ του μετριςεισ είναι αξιόπιςτεσ επειδι είχαν 

λθφκεί ςε δεξαμενι κακίηθςθσ.  
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Σο κείμενο του Φροντίνου και διερεφνθςθ 

Το 1916, ο Di Fenizio, χρθςιμοποιϊντασ μια τυποποιθμζνθ φόρμουλα, υπολόγιςε 

τθν ικανότθτα τθσ quinaria να είναι ςχεδόν 0.48 L/s (περίπου 41.5 m3/θμζρα). Οι 

περιςςότεροι ςωλινεσ ςτθ ϊμθ ιταν κατά μζςο όρο 15 cm και ακόμθ και ζνασ 

ςωλινασ μικουσ 19 cm, ο οποίοσ κα είχε φψοσ πτϊςθσ (head) 10 cm, κα μείωνε τθ 

ροι ςτα 0.44 L/s ι 38.0 m3/θμζρα. Επίςθσ, αν χρθςιμοποιθκεί θ εκτίμθςθ του Di 

Fenizio για τθν quinaria, ο Blackman (2001) διαπίςτωςε ότι οριςμζνα κανάλια ςτα 

τζςςερα μεγαλφτερα υδραγωγεία τθσ ϊμθσ δεν ιταν αρκετά βακιά για να 

μεταδϊςουν τθν ποςότθτα νεροφ που αναφζρκθκε από το Φροντίνο. Υπολογίηει ότι 

ο ςυνολικόσ όγκοσ τουσ είναι περίπου 7 m3/s, αρικμόσ που δζχεται ο Taylor (1997) 

για τον κακοριςμό τθσ δικισ του εκτίμθςθσ για τθν quinaria, δθλαδι 32.8 m3/θμζρα. 

Ο Φροντίνοσ ςτο κείμενό του αναφζρει τα ονόματα των υδάτων που ειςρζουν ςτθν 

πόλθ, από ποια ςθμεία και από ποια απόςταςθ μεταφζρεται το κακζνα, ποιο μζροσ 

τθσ πορείασ είναι ςε υπόγειο κανάλι, πόςο μζροσ είναι πάνω ςτισ υποδομζσ, πόςο 

πάνω ςτισ καμάρεσ. Στθ ςυνζχεια, παρακζτει τθν εξιγθςθ των μεγεκϊν των 

ςωλθνϊςεων, τθν προςφορά υδάτων, τθν  ποςότθτα που διανεμόταν, ποιεσ 

διανομζσ ζγιναν δυνατζσ, πόςθ ποςότθτα διακζτει κάκε υδραγωγείο ζξω από τθν 

πόλθ, πόςεσ δεξαμενζσ υπάρχουν - τόςο δθμόςιεσ όςο και ιδιωτικζσ - και ςε τι 

ποςοςτό κατανζμεται το νερό ςτα δθμόςια ζργα, ςτισ λεκάνεσ του δρόμου, ςτον 

Καίςαρα και πόςο για χριςεισ ιδιωτϊν πολιτϊν. Τζλοσ, παρακζτει το νομικό 

δικαίωμα που διζπει τθν άντλθςθ νεροφ και τθ ςυντιρθςθ των υδραγωγείων, μαηί 

με τισ κυρϊςεισ που επιβάλλουν τα δικαιϊματα αυτά, όπωσ ορίηεται από το νόμο, 

τθ γερουςιαςτικι απόφαςθ και τισ διοικθτικζσ πολιτικζσ των αυτοκρατόρων. 

Οι ςωλινεσ νεροφ ζχουν βακμονομθκεί για μζτρθςθ είτε ςε ψθφία (digits) είτε ςε 

ίντςεσ (inches). Ζνα ψθφίο, είναι το 1/16 ενόσ ποδιοφ, ενϊ μια ίντςα είναι το 1/12. 

Ζνασ ςωλινασ που ονομάηεται 5-pipe ι quinaria τζκθκε ςε χριςθ ςτθν πόλθ, 

αποκλείοντασ όλα τα προθγοφμενα μεγζκθ. Οριςμζνοι πιςτεφουν ότι ο Αγρίππασ 

ιταν υπεφκυνοσ για τθν ειςαγωγι του, ενϊ άλλοι υποςτθρίηουν ότι ειςιχκθ λόγω 

του αρχιτζκτονα Βιτροφβιου. Εκείνοι που υποςτθρίηουν ότι προζρχεται από τον 

Αγρίππα, υποςτθρίηουν πωσ  το όνομά του προζρχεται από τθν πρόταςθ ότι ςε ζναν 
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τζτοιο ςωλινα ςυνδυάςτθκαν πζντε από τουσ λεπτοφσ αρχαίουσ ςωλινεσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ διανομι τθσ παροχισ νεροφ. Πςοι αποδίδουν τον 5-pipe 

ςτον Βιτροφβιο υποκζτουν ότι θ προζλευςι του ζγκειται ςτθν παραγωγι ενόσ 

κυλινδρικοφ ςωλινα από ζνα φφλλο μολφβδου πζντε ψθφίων ςε πλάτοσ. Θ 

τελευταία εξιγθςθ είναι ανακριβισ, διότι κατά το ςχθματιςμό κυλινδρικοφ 

ςχιματοσ θ εςωτερικι επιφάνεια ςυςτζλλεται ενϊ θ εξωτερικι επιφάνεια 

διαςτζλλεται. Ριο πικανι είναι θ εξιγθςθ ότι το όνομα του 5-pipe προιλκε από τθ 

διάμετρό του (5/4 του ψθφίου), ςφμφωνα με ζνα ςφςτθμα το οποίο παραμζνει 

ςυνεπζσ ςε ςωλινεσ αυξανόμενου μεγζκουσ μζχρι το 20-pipe: θ διάμετροσ κάκε 

μεγζκουσ αυξάνεται με τθν προςκικθ ενόσ τετάρτου ψθφίου. Για παράδειγμα, ο 6-

pipe ζχει διάμετρο ζξι τετάρτων ψθφίων, ο 7-pipe ζχει επτά, και οφτω κακεξισ με 

ομοιόμορφθ αφξθςθ ζωσ 20-pipe. 

Το μζγεκοσ κάκε ςωλινα κακορίηεται είτε από τθ διάμετρο, είτε από τθν 

περιφζρειά του, είτε από τθ μζτρθςθ τθσ διατομισ του. Θ quinaria (ιςοδφναμο 5 -

pipe) αντιμετωπίηεται ωσ μονάδα παροχετευτικότθτασ. Θ διάμετρόσ τθσ ορίηεται ωσ 

5/4 του ψθφίου (digit) δθλαδι 2.3 cm. Ο υπολογιςμόσ των ςωλινων ςφμφωνα με τθ 

χριςθ τθσ quinaria γίνεται με τθν  αφξθςθ ςτθ διάμετρο του ίδιου του ςωλινα, μια 

αλλαγι που αλλάηει τόςο το όνομά του όςο και τθν παροχετευτικότθτα του. Για 

παράδειγμα, ςτον  5-pipe ςωλινασ αν προςτεκοφν 1/4 του ψθφίου ςτθ διάμετρό 

του τότε ιςοδυναμεί ςε ζναν 6-pipe ςωλινα. Με τθν προςκικθ τεταρτθμορίων ςτθ 

διάμετρο με τον ίδιο τρόπο, όπωσ ιδθ ζχει εξθγθκεί, κάποιοσ παίρνει μεγαλφτερουσ 

ςωλινεσ, 7-pipe, 8-pipe και οφτω κακεξισ μζχρι τουσ 20-pipe. Τα τυποποιθμζνα 

μεγζκθ αυτϊν των ςωλινων ανζρχονται ςτα 25, αν και μόνο τα 15 από αυτά 

χρθςιμοποιοφνται. 

Από το εννιά υδραγωγεία, τα ζξι χρθςιμοποιοφν δεξαμενζσ κακιηιςεωσ. Σφμφωνα 

με το κείμενο του Φροντίνου, θ ποςότθτα του νεροφ που μεταφζρουν αυτά τα 

υδραγωγεία υπολογίηεται από τα όργανα - μετρθτζσ που ζχουν τοποκετθκεί εκεί.     

Θ γνϊςθ του Φροντίνου ςχετικά με το φψοσ πτϊςθσ του νεροφ (head) φαίνεται 

ξεκάκαρα, κακϊσ ςτο κείμενο του αναφζρει αυτολεξεί (Frontinus, De aquis urbis 

Romae;XVIII.3): «Κάκε ζνα από τα υδραγωγεία φκάνει ςτθν πόλθ ςε διαφορετικό 

επίπεδο. Ζτςι, το νερό κάποιων είναι διακζςιμο για υψθλότερεσ κζςεισ, ενϊ αυτό 
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των άλλων δεν μπορεί να ανυψωκεί ςε πιο υπερυψωμζνεσ τοποκεςίεσ. Υπάρχουν 

πζντε υδραγωγεία των οποίων το επίπεδο εξαςφαλίηει ότι το νερό τουσ κα φτάςει 

ςε κάκε τμιμα τθσ πόλθσ. Το υψθλότερο από όλα είναι το Anio Novus, ζπειτα το 

Claudia, το Julia ςτθν τρίτθ κζςθ, το Tepula ςτθν τζταρτθ κζςθ και ςτθ τελευταία 

κζςθ το Marcia. Το νερό που προζρχεται από ψθλότερο ςθμείο και φτάνει ςτθ 

δεξαμενι παράδοςθσ ςε μικρι απόςταςθ δεν ανταποκρίνεται απλϊσ ςτθν 

αναμενόμενθ ποςότθτα αλλά μάλλον τθν υπερβαίνει ενϊ αντίςτοιχα το νερό που 

προζρχεται από ζνα χαμθλότερο ςθμείο, δθλαδι με μικρότερο φψοσ πτϊςθσ και ςε 

μεγαλφτερθ απόςταςθ μειϊνεται ςε ποςότθτα λόγω τθσ βραδφτθτασ του καναλιοφ. 

Κατά ςυνζπεια, το νερό πρζπει να επιβαρυνκεί ι να ανακουφιςτεί ςε ςχζςθ με τθν 

παράδοςθ. Αλλά, θ ρφκμιςθ του ςωλινα ζχει επίςθσ αποτζλεςμα. Τοποκετθμζνοσ 

ςε ορκι γωνία και οριηόντια, διατθρεί τθν κακοριςμζνθ ποςότθτα. Τοποκετθμζνοσ 

κατά μικοσ τθσ ροισ του νεροφ και με κλίςθ προσ τα κάτω, λαμβάνει περιςςότερο 

νερό. Γυρνϊντασ το ςωλινα προσ τα πίςω προσ τθ ροι του νεροφ και με κλίςθ προσ 

τα πάνω, θ ροι του είναι πιο αργι και μικρι. Υπάρχει επίςθσ ζνα ειδικό χάλκινο 

εξάρτθμα, το οποίο ονομάηεται calix, το οποίο ειςάγεται είτε ςτο κανάλι είτε ςτθ 

δεξαμενι μεταφοράσ, και ζτςι ςυνδζονται οι ςωλινεσ μολφβδου. Το calix πρζπει να 

ζχει ελάχιςτο μικοσ 12 ψθφία (digits) και το άνοιγμά του, δθλαδι θ 

παροχετευτικότθτά του, κακορίηεται από τθν ποςότθτα νεροφ που χορθγείται 

επιςιμωσ. Θ ςυςκευι φαίνεται να ζχει εφευρεκεί επειδι θ ςκλθρότθτα του χαλκοφ 

είναι πιο δφςκολο να λυγίςει, οπότε το άνοιγμα δεν μπορεί να διαςταλεί ι να 

ςυρρικνωκεί.» (Frontinus, De aquis urbis Romae;XXXV). 

Πταν ο Φροντίνοσ δθλϊνει ότι «το μάλλον γριγορο ρεφμα του νεροφ που 

λαμβάνεται από ζναν ευρφ και γριγορο ποταμό αυξάνει τθν ποςότθτα με τθν 

ταχφτθτά του» (Frontinus, De aquis urbis Romae;LXXIII.6) ι όταν υποςτθρίηει ότι δεν 

μπορεί να γίνει μζτρθςθ ςτθν πθγι του Aqua Virgo δεδομζνου ότι το ρεφμα είναι 

"πολφ ιπιο" (Frontinus, De aquis urbis Romae;LXX.2), είναι προφανζσ ότι γνϊριηε 

τθν επίδραςθ τθσ ταχφτθτασ ςτθν ικανότθτα τθσ παροχισ. Αλλά δεν ιταν ςε κζςθ να 

μετριςει τθν ταχφτθτα ροισ οφτε ιταν πικανό να ζχει ςθμαςία και για αυτόν. Ο 

Φροντίνοσ λαμβάνει το π ωσ 3 1/7 (= 3.1429) το οποίο είναι πολφ κοντά ςτθν 

πραγματικι τιμι, θ οποία είναι 3.1416. Οι Maher και Makowski (2001) 
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υποςτθρίηουν ότι το βιβλίο του Φροντίνου, De Aquaeductu Urbis Romae 

αντιπροςωπεφει τθν κορυφι των υπαρχόντων ρωμαϊκϊν επιτευγμάτων ςτθν 

αρικμθτικι. 

 Λαμβάνοντασ υπόψιν τα δεδομζνα των ςωλθνϊν και ακολουκϊντασ τθν 

παραδοχι πωσ θ ικανότθτα μιασ quinaria ιςοφται με 41.5 m3/θμζρα, γίνεται θ 

προςπάκεια υπολογιςμοφ τθσ ταχφτθτασ του νεροφ των υδραγωγείων ςτον 

Ρίνακα Α.1. 

 1 digit = 1/16 ft = 1.85 cm 

 1 ft = 29.6 cm 

 quinaria = 41.5 m3/θμζρα 

 Q (L/s) = (7)* 41.5/86.4 

 V (m/s) = {(8)/1 000}/{(6)/10 000} 

 

 

Πίνακασ Α.1 : Υπολογιςμόσ τθσ ταχφτθτασ  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ωλινεσ Διάμετροσ 

(digits) 

Περιφζρεια 

(digits) 

Χωρθτικότθτα 

(quinaria) 

Διάμετροσ 

(cm) 

Εμβαδό 

διατομισ 

(cm2) 

Εμβαδό 

διατομισ 

εκφραςμζνο ςε 

όρουσ quinaria 

Ποςότθτα Q 

(L/s) 

Σαχφτθτα V 

(m/s) 

5-pipe 1.25 3.927 1 2.313 4.199 

 

1 0.480 

 

1.144 

 

6-pipe 1.5 4.715 1.785 2.775 6.047 

 

1.44 0.691 

 

1.144 

10-pipe 2.5 7.858 

 

4 4.625 16.797 

 

4 1.921 

 

1.144 

100-

pipe 

11.281 35.458 

 

81.451 20.870 342.031 

 

81.451 39.123 

 

1.144 

12-pipe 3.063 9.427 6 5.666 25.206 

 

6.003 2.883 

 

1.144 

15-pipe 3.75 11.991 9 6.938 37.793 

 

9 4.323 

 

1.144 

40-pipe 7.135 22.423 32.583 13.201 136.832 

 

32.585 15.651 

 

1.144 
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120-

pipe 

12.354 38.833 163.917 22.855 410.184 

 

97.680 46.918 

 

1.144 

 

>120-

pipe 

16   29.6 688.005 

 

163.84 78.697 

 

1.144 

 

 

Επομζνωσ, προκφπτει πωσ θ ταχφτθτα V = 1.144 m/s, θ οποία αποτελεί μία λογικι 

τιμι αφοφ κατά το ςχεδιαςμό ενόσ επενδεδυμζνου αγωγοφ επιδιϊκουμε να 

εξαςφαλίςουμε μια ελάχιςτθ ταχφτθτα ροισ Vmin μεγαλφτερθ από 0.60 m/s ϊςτε 

να μθν κακιηάνουν τα φερτά υλικά που μεταφζρει θ ροι. Ακόμθ, για τθν αποφυγι 

τθσ διάβρωςθσ επιδιϊκεται να εξαςφαλίηεται ταχφτθτα μικρότερθ των 4.5 m/s. 

(Υδραυλικι και υδραυλικά ζργα, Α. Νάνου-Γιάνναρου, 2018) 

Ο Φροντίνοσ υποςτθρίηει ότι κατάφερε να ποςοτικοποιιςει τθν παροχι νεροφ 

παρακζτοντασ τα εξισ: «Κα αποκαλφψω τθν ποςότθτα που εγϊ ο ίδιοσ ανακάλυψα 

με ςχολαςτικι ζρευνα, που αναλαμβάνεται προσ υποςτιριξθ του δθμόςιου 

ςυμφζροντοσ που εκδθλϊνεται από τον πιο ευςυνείδθτο αυτοκράτορα Νζρβα». 

Επομζνωσ, είναι ςαφζσ πωσ δεν αναφζρεται ςε εκτίμθςθ αλλά ςε μζτρθςθ του 

παρεχόμενου νεροφ ςυςχετίηοντασ τθν ποςότθτα με τθν ταχφτθτα του ποταμοφ, 

όπωσ αναφζρει: «.....Επομζνωσ, είναι ςαφζσ ότι θ προςφορά υπερβαίνει ακόμθ και 

εκείνθ που διαπιςτϊςαμε με τθ μζτρθςθ: ο λόγοσ είναι ότι το μάλλον γριγορο 

ρεφμα του φδατοσ, το οποίο λαμβάνεται από ζναν ευρφ και γριγορο ποταμό, 

αυξάνει τθν ποςότθτα με τθν ίδια ταχφτθτα» 

Σφμφωνα με τον ίδιο, κατανεμικθκαν ςυνολικά 14 018 quinariae νεροφ, δθλαδι μια 

θμεριςια ποςότθτα νεροφ περίπου 581 750 m3/θμζρα. Από το ςυνολικό ποςό, 

4 063 quinariae παραδίδονται ζξω από τθν πόλθ (1 718 quinariae ςτο όνομα του 

Καίςαρα, 2 345 quinariae ςε ιδιωτικά μζρθ). Τα υπόλοιπα 9 955 quinariae 

διανεμικθκαν ςε 247 δεξαμενζσ παράδοςθσ εντόσ τθσ πόλθσ. Από τον αρικμό αυτό, 

παραδόκθκαν 1 707 1/2 quinariae ςτο όνομα του Καίςαρα, 3 847 quinariae ςε 

ιδιωτικά μζρθ και 4 401 quinariae για δθμόςια χριςθ. Στθν τελευταία αυτι 

κατθγορία, τα μερίδια είναι: 279 quinariae ςε ςτρατόπεδα, 2 301 quinariae ςε 95 

δθμόςια ζργα, 386 quinariae ςε 39 ςε παροχι δθμόςιων ζργων και ψυχαγωγίασ 

(munera), 1 335 quinariae ςε 591 λεκάνεσ δρόμων.  
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 Ο Φροντίνοσ, ςτθν παράγραφο LXV του βιβλίου του De aquis urbis Romae, 

καταγράφει τισ μετριςεισ του ςτο ςθμείο the Twins που βρίςκεται ςτο Spes 

Vetus και που ςτθ ςυνζχεια ενϊνεται με τθν διακλάδωςθ Augusta. Βρικε πωσ 

ςτο ςυγκεκριμζνο ςθμείο του καναλιοφ, το νερό είχε βάκοσ 5 ft και πλάτοσ 1.75 

ft. Κατά ςυνζπεια, το εμβαδό τθσ διατομισ ιταν 8.75 ft2, το οποίο ιςοδυναμεί με 

22 ςωλινεσ τθσ τάξθσ των 100-pipe ςυν ζναν ςωλινα τθσ τάξθσ των 40-pipe ι 

διαφορετικά είναι ίςο με 1 825 quinariae.  Στον Ρίνακα Α.2 γίνεται θ προςπάκεια 

υπολογιςμοφ τθσ quinaria. 

 1 ft = 29.6 cm = 0.296 m 

 h = 5 ft = 1.48 m 

 d =1.75 ft = 0.52 m 

 A = h * d = 0.767 m2 

 V = 1.144 m/s 

 Q = A * V * 86 400 s 

 Λκανότθτα παροχισ =  22*81.451 + 32.653 = 1824.58 quinariae 

 Quinaria = Q/Λκανότθτα παροχισ 

 

Πίνακασ Α.2: Υπολογιςμόσ τθσ quinaria 

Βάκοσ h (m) 1.48 

Ρλάτοσ d (m) 0.52 

Εμβαδόν διατομισ Α (m2) 0.767 

Ταχφτθτα V (m/s) 1.144 

Ραροχι Q (m3/s) 75 811.51 

Λκανότθτα παροχισ (quinaria) 1 824.58 = 22*81.451 + 32.653 

Quinaria (m3/d) 41.5 

 

Επομζνωσ, θ τιμι τθσ quinaria υπολογίςκθκε ωσ 41.5 m3/θμζρα, θ οποία είναι 

ςφμφωνθ με όλεσ τισ προθγοφμενεσ εκτιμιςεισ. 
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 Στθ ςυνζχεια, ςφμφωνα με τισ εξιςϊςεισ Manning (Α.1) και (Α.2) 

Q = 
 

 
 * A * S 0.5 * R2/3                                                         (Α.1) 

V = 
 

 
 * S 0.5 * R2/3                                                                (Α.2) 

και ζχοντασ εκτιμιςει τθν ταχφτθτα ωσ V = 1.144 m/s, γίνεται θ προςπάκεια 

εφρεςθσ τθσ κλίςθσ S και του ςυντελεςτι τραχφτθτασ n μζςω του Ρίνακα Α.3, όπου  

Εμβαδόν διατομισ Α (m2) 0.77 

Βρεχόμενθ περίμετροσ P (m) 3.48 

Υδραυλικι ακτίνα διατομισ R 0.22 

 

 

 

 

Πίνακασ Α.3: Ταχφτθτα για διάφορουσ ςυνδυαςμοφσ τθσ κλίςθσ S και του 
ςυντελεςτι τραχφτθτασ n 

     

Ο Βιτροφβιοσ (VIII, 6, 1) καταγράφει πωσ θ κλίςθ των αγωγϊν των υδραγωγείων δεν 

κα ζπρεπε να είναι μικρότερθ από 0.5 ft ςτα 100 ft, δθλαδι 0.005. Επομζνωσ, για 

κλίςθ S=0.005 και ςυντελεςτι τραχφτθτασ n= 0.0225 προκφπτει θ ταχφτθτα V=1.15 

m/s. 

 

0.0005 0.001 0.0015 0.002 0.0025 0.003 0.0035 0.004 0.0045 0.005 0.0055 0.006 0.0065 0.007 0.0075 0.008

0.0125 0.65 0.92 1.13 1.31 1.46 1.60 1.73 1.85 1.96 2.06 2.16 2.26 2.35 2.44 2.53 2.61

0.01375 0.59 0.84 1.03 1.19 1.33 1.45 1.57 1.68 1.78 1.88 1.97 2.06 2.14 2.22 2.30 2.37

0.015 0.54 0.77 0.94 1.09 1.22 1.33 1.44 1.54 1.63 1.72 1.80 1.88 1.96 2.04 2.11 2.18

0.01625 0.50 0.71 0.87 1.00 1.12 1.23 1.33 1.42 1.51 1.59 1.67 1.74 1.81 1.88 1.94 2.01

0.0175 0.47 0.66 0.81 0.93 1.04 1.14 1.23 1.32 1.40 1.47 1.55 1.62 1.68 1.74 1.81 1.87

0.01875 0.44 0.62 0.75 0.87 0.97 1.07 1.15 1.23 1.31 1.38 1.44 1.51 1.57 1.63 1.69 1.74

0.02 0.41 0.58 0.71 0.82 0.91 1.00 1.08 1.15 1.22 1.29 1.35 1.41 1.47 1.53 1.58 1.63

0.02125 0.38 0.54 0.67 0.77 0.86 0.94 1.02 1.09 1.15 1.21 1.27 1.33 1.38 1.44 1.49 1.54

0.0225 0.36 0.51 0.63 0.73 0.81 0.89 0.96 1.03 1.09 1.15 1.20 1.26 1.31 1.36 1.40 1.45

0.02375 0.34 0.49 0.60 0.69 0.77 0.84 0.91 0.97 1.03 1.09 1.14 1.19 1.24 1.29 1.33 1.37

0.025 0.33 0.46 0.57 0.65 0.73 0.80 0.86 0.92 0.98 1.03 1.08 1.13 1.18 1.22 1.26 1.31

0.02625 0.31 0.44 0.54 0.62 0.70 0.76 0.82 0.88 0.93 0.98 1.03 1.08 1.12 1.16 1.20 1.24

0.0275 0.30 0.42 0.51 0.59 0.66 0.73 0.79 0.84 0.89 0.94 0.98 1.03 1.07 1.11 1.15 1.19
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 Τζλοσ, ςτον Ρίνακα Α.4  παρουςιάηεται ο υπολογιςμόσ τθσ ταχφτθτασ του νεροφ 

κακϊσ και θ εκτίμθςθ τθσ quinaria ςφμφωνα με τισ εξιςϊςεισ του Manning 

 P = d + 2 * h 

 R = A/P 

 quinaria = Q/Λκανότθτα παροχισ (quinaria) 

Πίνακασ Α.4 : Υπολογιςμόσ ταχφτθτασ και quinaria ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ 

Manning 

Εμβαδόν διατομισ Α (m2) 0.77 

Βρεχόμενθ περίμετροσ P (m) 3.48 

Υδραυλικι ακτίνα διατομισ R 0.22 

Κλίςθ πιεηομετρικισ γραμμισ S 0.005 

Συντελεςτισ τραχφτθτασ Manning n 0.0225 

Ταχφτθτα V (m/s) 1.15 

Ραροχι Q (m3/s) 0.88 

Ραροχι Q (m3/d) 76 000 

Λκανότθτα παροχισ (quinaria) 1 824.583 

Quinaria (m3/d) 41.5 

 

 

Πϊσ μζτρθςε ο Φροντίνοσ τθν quinaria 

Σχεδόν κάκε μελζτθ που αφορά ςτα υδραγωγεία τθσ πόλθσ τθσ ϊμθσ καταλιγει με 

μια εκτίμθςθ του θμεριςιου όγκου νεροφ που παρζχουν όλα τα υδραγωγεία μαηί. 

Ουςιαςτικά, αυτι θ εκτίμθςθ είναι μια ερμθνεία των αρικμϊν που ζδωςε ο 

Φροντίνοσ και όχι ζνασ υπολογιςμόσ από τα ςωηόμενα υπολείμματα των 

υδραγωγείων, δθλαδι προζρχεται από μια λογοτεχνικι και όχι μια αρχαιολογικι 

πθγι. Τι είναι θ quinaria όμωσ, πϊσ τθ μζτρθςε ο Φροντίνοσ και πόςο αξιόπιςτα 

είναι τα ςτοιχεία του; Αρκετζσ μελζτεσ φαίνεται τϊρα να ςυμφωνοφν ωσ προσ το τι 

είναι θ quinaria και φαίνεται επίςθσ ότι τα ςτοιχεία του Φροντίνου ζχουν 

επαλθκευτεί και είναι ςτθν πραγματικότθτα ςωςτά. Ραρόλα αυτά, φαίνεται ότι ο 
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Φροντίνοσ δεν μπόρεςε να λάβει υπόψθ του το ςτοιχείο ηωτικισ ςθμαςίασ  για τον 

υπολογιςμό τθσ παροχισ, δθλαδι τθν ταχφτθτα ροισ αν και ςτο κείμενο του 

φαίνεται ξεκάκαρα πωσ γνωρίηει ςαφϊσ το ςτοιχειϊδεσ γεγονόσ ότι θ αυξθμζνθ 

ταχφτθτα αυξάνει τον όγκο τθσ παροχισ νεροφ. Είναι, επομζνωσ,  λογικό ο 

Φροντίνοσ να αγνόθςε τθν ταχφτθτα μιασ και οι αρχαίοι δεν μποροφςαν να τθ 

μετριςουν γεγονόσ που αποδεικνφεται από τθν ζλλειψθ μονάδων ταχφτθτασ. 

Επίςθσ δεν αναφζρει ακριβϊσ πϊσ ζκανε τισ μετριςεισ του. Δεδομζνου, λοιπόν, ότι 

ζνασ παράγοντασ είναι βζβαιο ότι λείπει είναι λογικό να βλζπει κανείσ τθν εκτίμθςι 

του με κάποιο ςκεπτικιςμό, ακόμθ και αν φαίνεται να ζχει καταλιξει ςε ςωςτά 

αποτελζςματα. Ακόμθ, θ quinaria ορίηεται ωσ θ παροχετευτικότθτα ενόσ κλειςτοφ 

ςωλινα. Το ερϊτθμα που προκφπτει είναι πϊσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μια 

μονάδα μζτρθςθσ βαςιςμζνθ ςτθν περιοχι ενόσ κλειςτοφ ςωλινα για τθ μζτρθςθ 

τθσ ροισ ςτα κφρια κανάλια των υδραγωγείων, τα οποία ιταν ανοικτά και θ ςτάκμθ 

των υδάτων ιταν υψθλι ι χαμθλι ανάλογα με τισ βροχοπτϊςεισ. 

Ο A. Trevor Hodge (1984) αποκαλφπτει ότι υπάρχει ζνασ απλόσ τρόποσ μζτρθςθσ, 

τον οποίο εφλογα μποροφμε να υποκζςουμε ότι χρθςιμοποίθςε ο Φροντίνοσ. Ο 

Φροντίνοσ ίςωσ να μθν γνϊριηε με μεγάλθ ακρίβεια τθν επίδραςθ τθσ βαρφτθτασ 

και του φψουσ πτϊςθσ ςτθ δθμιουργία τθσ ταχφτθτασ του ρζοντοσ νεροφ. Ωςτόςο, 

φαίνεται πωσ γνϊριηε τθ βαςικι αρχι, ότι θ ταχφτθτα του νεροφ που δθμιουργείται 

ςε ζνα βυκιςμζνο ςωλινα εξαρτάται από το πόςο βακιά είναι βυκιςμζνο, δθλαδι θ 

ταχφτθτα εξαρτάται απο το φψοσ πτϊςθσ. Ππωσ το κζτει ςαφϊσ, «όςο χαμθλότερα 

είναι ζνασ ςωλινασ ςτο πλάι μιασ δεξαμενισ ι ενόσ καναλιοφ υδραγωγείου, τόςο 

μεγαλφτερθ είναι θ παροχι του». Το ερϊτθμα που δθμιουργείται είναι πϊσ ο 

Φροντίνοσ ςυμπεριζλαβε ςτουσ υπολογιςμοφσ του το φψοσ πτϊςθσ. Μια ςκζψθ 

είναι πωσ δεν το ςυμπερζλαβε κακόλου και απλϊσ ιλπιηε ότι ςε όλο το ςφςτθμα οι 

αλλαγζσ ςτο φψοσ πτϊςθσ κα αλλθλοακυρϊνονταν, με κάποιουσ ςωλινεσ να ζχουν 

μεγαλφτερθ ταχφτθτα και άλλοι μικρότερθ, κάτι που ςτθν ουςία δεν είναι μακριά 

από τθν αλικεια. 

Το πρόβλθμα είναι ότι παρακζτει ςτοιχεία για τα κφρια κανάλια του υδραγωγείου 

όπου, παρόλο που τα δίδει με όρουσ quinariae, δεν υπάρχει φψοσ πτϊςθσ, γιατί 

ζχουμε να κάνουμε με νερό που τρζχει ςε ανοιχτό κανάλι, χωρίσ πίεςθ, εκτόσ από 
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τθ βαρφτθτα. Επομζνωσ, δεν μποροφμε να υπολογίςουμε τθν ταχφτθτα μετρϊντασ 

το φψοσ πτϊςθσ που το δθμιουργεί, οφτε μποροφμε να μετριςουμε τθν ταχφτθτα 

με άμεςθ παρατιρθςθ. Ρϊσ κα μποροφςε τότε να μετριςει ο Φροντίνοσ; Ζνα 

τουλάχιςτον πράγμα είναι βζβαιο. Ο ίδιοσ ιταν πάντα προςεκτικόσ ςτο να 

περιγράψει τθ διαδικαςία του ωσ μζτρθςθ του νεροφ και ποτζ ωσ εκτίμθςθ. Άρα, 

αυτό που αναηθτοφμε είναι ζνασ απλόσ τρόποσ μζτρθςθσ των παροχϊν ςε ζνα 

ανοικτό κανάλι που κα λαμβάνει υπόψθ τθν ταχφτθτα, χωρίσ όμωσ να χρειάηεται να 

μετρθκεί. Υπάρχει μια τζτοια διαδικαςία, θ οποία βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι όταν το 

νερό διαφεφγει από ζνα βυκιςμζνο άνοιγμα, θ ποςότθτα που διζρχεται από το 

άνοιγμα αυτό εξαρτάται από δφο παράγοντεσ: το ζνα είναι το μζγεκοσ του 

ανοίγματοσ, το άλλο είναι θ ταχφτθτα ροισ, θ οποία κακορίηεται από φψοσ πτϊςθσ, 

δθλαδι τθν απόςταςθ που το άνοιγμα είναι κάτω από τθ φυςικι επιφάνεια του 

νεροφ. Τόςο θ διατομι του ανοίγματοσ όςο και το φψοσ πτϊςθσ είναι γραμμικζσ 

μετριςεισ και μποροφν εφκολα να διαβαςτοφν χωρίσ να χρειάηεται να εκτιμθκεί θ 

πραγματικι ταχφτθτα ροισ. Ζτςι, παρόλο που δεν μποροφμε να μετριςουμε τθν 

ταχφτθτα, μποροφμε να παρακάμψουμε αυτιν τθν απαίτθςθ υποκακιςτϊντασ τθ με 

το φψοσ πτϊςθσ που μποροφμε να μετριςουμε. Αλλά αυτό κα λειτουργιςει μόνο 

για ζνα βυκιςμζνο άνοιγμα, όχι για ζναν απλό ανοιχτό αγωγό υδραγωγείου. Ρρζπει 

λοιπόν, κάπου κατά μικοσ τθσ ροισ, να ειςάγουμε ζνα βυκιςμζνο άνοιγμα μζςω 

του οποίου πρζπει να περάςει το νερό και μετά να επιςτρζψει ςτο ανοικτό κανάλι. 

Ουςιαςτικά πρόκειται για τθ μεταφορά του νεροφ προςωρινά και τεχνθτά ςε ζνα 

πλαίςιο όπου εφαρμόηεται διαφορετικό ςφνολο υδραυλικϊν κανόνων - αλλά όπου 

υπάρχει ακόμα θ ίδια ποςότθτα νεροφ- κακαρά για χάρθ τθσ μζτρθςθσ. Κακϊσ μια 

τζτοια διαδικαςία είναι πρακτικι, τότε υπάρχει  πικανότθτα ο Φροντίνοσ να τθν 

ακολοφκθςε. 

Ο A. Trevor Hodge (1984) περιγράφει τθ διαδικαςία τθν οποία πιςτεφει πωσ 

ακολοφκθςε και ο Φροντίνοσ.  Αποτελείται από ζνα βυκιςμζνο άνοιγμα μεταβλθτοφ 

μεγζκουσ με τθ χριςθ μιασ δικλείδασ, θ οποία αφινει ζνα διάκενο μζςου του 

οποίου το νερό ςυνεχίηει να ρζει, αλλά γρθγορότερα, αφοφ τϊρα περνά μζςα από 

ζνα εμπόδιο όπωσ ςτθν Εικόνα Α.1. 
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Εικόνα Α.1: α) Διαμικθσ τομι καναλιοφ υδραγωγείου, με αναςθκωμζνθ δικλείδα. 

L=φυςικό επίπεδο ροισ νεροφ β) Θ δικλείδα κατεβαίνει, δθμιουργϊντασ φψοσ 

ενζργειασ και υδραυλικό άλμα κακϊσ το νερό επιςτρζφει ςτο φυςικό επίπεδο (L), 

Πθγι: A. Trevor Hodge, How Did Frontinus Measure the Quinaria?, American Journal 

of Archaeology, 88, No2, pp 205-216, Apr.1984 

 

Ουςιαςτικά, αυτό που δθμιουργείται με τθν φπαρξθ τθσ δικλείδασ είναι θ 

μετατροπι ενόσ ανοιχτοφ αγωγοφ του ςε ζνα κλειςτό ςθμείο ςυμφόρθςθσ, του 

οποίου θ ταχφτθτα του φδατοσ που διζρχεται από αυτό δεν εξαρτάται πλζον από τθ 

βαρφτθτα αλλά από το φψοσ πτϊςθσ (head) που ςχθματίηεται πίςω από τθδικλείδα. 

Πςον αφορά τθν απόρριψθ νεροφ, δεν υπάρχουν ςθμεία ςυμφόρθςθσ ςε ζνα 

υδραγωγείο. Οπουδιποτε το κανάλι γίνεται ςτενότερο, θ ταχφτθτα του ρεφματοσ 

γίνεται ταχφτερθ για να αντιςτακμιςτεί, ζτςι ϊςτε να περάςει θ ίδια ποςότθτα 

νεροφ. Σε κάκε ςθμείο του καναλιοφ του υδραγωγείου κακ' όλο το μικοσ θ 

εκφόρτιςθ είναι ίδια. Ρροκφπτουν τα εξισ ςυμπεράςματα: θ εκφόρτιςθ ορίηεται ωσ 

το γινόμενο τθσ διατομισ  με τθν ταχφτθτα, θ εκφόρτιςθ είναι παντοφ θ ίδια. Ωσ εκ 

τοφτου, όπου θ διατομι μειϊνεται, θ ταχφτθτα αυξάνεται για να ςυμπλθρωκεί θ 

διαφορά. Πποια και αν είναι θ παρεμπόδιςθ που τοποκετοφμε ςτο κανάλι, δεν 

μποροφμε να επθρεάςουμε τθν ποςότθτα του νεροφ που διαρρζει. Συνεπϊσ, με τθ 

χριςθ δικλείδασ παράγουμε μια κατάςταςθ όπου θ απόρριψθ μπορεί να μετρθκεί. 

Στθν Εικόνα Α.1 α  φαίνεται θ διαμικθσ διατομι του καναλιοφ του υδραγωγείου, 

όπου θ ροι του φαίνεται να είναι ςτο φυςικό επίπεδό του L. Στθν Εικόνα Α.1 β 

φαίνεται τι ςυμβαίνει όταν θ ροι διακόπτεται εν μζρει από τθ δικλείδα - 

κυρόφραγμα. Το νερό ανάντθ τθσ ροισ ςυςςωρεφεται πίςω από τθ δικλείδα 
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ξεπερνϊντασ το φυςικό επίπεδο L. Με τθν εμφάνιςθ του φψουσ τθσ ενζργειασ 

(head), το νερό διαφεφγει με μεγαλφτερθ ταχφτθτα κάτω από τθ δικλείδα και όςο το 

φψοσ ενζργειασ αυξάνεται, τόςο αυξάνεται και θ ταχφτθτα του νεροφ ζτςι ϊςτε να 

περάςει τόςο νερό όςο περνάει κατά τθ φυςικι ροι χωρίσ τθν φπαρξθ εμποδίου. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι το φψοσ ενζργειασ ορίηεται ωσ θ απόςταςθ του κάτω 

άκρου τθσ δικλείδασ ζωσ το πάνω μζροσ  του επιπζδου του νεροφ ανάντθ αυτισ. Εν 

ςυνεχεία, κατάντθ τθσ δικλείδασ το νερό ςυνεχίηει να τρζχει ςε γριγορθ και ρθχι 

ροι για κάποια απόςταςθ ζωσ ότου ξαφνικά επιςτρζφει ςτο αρχικό του επίπεδο L 

με φυςικά πιο αργι ταχφτθτα. Στο ςθμείο αυτό δθμιουργείται υδραυλικό άλμα. 

Αυτι θ διαδικαςία με τθ χριςθ τθσ δικλείδασ αν και απλι μπορεί να επιλφςει 

αρκετά από τα προβλιματα που αντιμετϊπιςε ο Φροντίνοσ. Επομζνωσ, για μία 

ςυγκεκριμζνθ ροι, αν εγκαταςτακοφν δφο παρόμοιεσ δικλείδεσ, μία ςτθν αρχι και 

μία ςτο τζλοσ του υδραγωγείου με ίδιο άνοιγμα κ οι δφο, το φψοσ του νεροφ ανάντθ 

ςτισ δφο δικλείδεσ κα είναι το ίδιο. Αν όχι, τότε θ ποςότθτα νεροφ κατά μικοσ του 

καναλιοφ ζχει ελλατωκεί ι αυξθκεί. Είναι αλικεια πωσ αυτό κα αποτελζςει μια 

ζνδειξθ διαφοροποίθςθσ παρόλα αυτά είναι δφςκολο να εκτιμθκοφν οι πραγματικοί 

αρικμοί για τθν απόρριψθ αλλά ακόμα και θ ςφγκριςθ των δφο υψϊν πτϊςεωσ 

μπορεί να αποδόςει αναλογικά τθν διαφορά. 

Στθν Εικόνα Α.2 παρατθροφνται τα αποτελζςματα τθσ τοποκζτθςθσ τθσ δικλείδασ ςε 

διαφορετικά επίπεδα. Στθν Εικόνα Α.2 α θ δικλείδα χαμθλϊνει ελαφρϊσ και το 

φψοσ ενζργειασ είναι ςχετικά μικρό, ςε αντίκεςθ με τθν Εικόνα Α.2 β όπου θ 

δικλείδα χαμθλϊνει περιςςότερο και το φψοσ ενζργειασ αυξάνεται ϊςτε να 

αντιςτακμίςει το μικρό διάκενο S. Είναι πικανό ο Φροντίνοσ να είχε τθ δυνατότθτα 

να παρακολουκεί μζςω ενόσ παρακφρου παρακολοφκθςθσ αυτι τθ διαδικαςία. Το 

επίπεδο του νεροφ ανάντθ τθσ δικλείδασ είναι το κλειδί τθσ διαδικαςίασ μζτρθςθσ. 

Θ πραγματικι ταχφτθτα με τθν οποία το νερό ρζει κάτω από τθ δικλείδα δεν 

χρειάηεται. Αυτό που ζχει ςθμαςία είναι θ διατομι κάτω από τθν δικλείδα και το 

φψοσ ενζργειασ που δθμιουργείται (S και H). Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ που 

απεικονίηονται του ςτθν Εικόνα Α.2  θ παροχι ςτο υδραγωγείο είναι θ ίδια. 
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Εικόνα Α.2: α) Δικλείδα ελαφρϊσ χαμθλωμζνθ, με αποτζλεςμα χαμθλό φψοσ 

ενζργειασ (H) και μεγάλθ διατομι (S) κάτω από τθ δικλείδα β) Δικλείδα αρκετά 

βυκιςμζνθ: μεγάλο φψοσ ενζργειασ (H) και μικρι διατομι (S), φυςικό επίπεδο (L) 

και εκφόρτιςθ ίδια με α), Πθγι: A. Trevor Hodge, How Did Frontinus Measure the 

Quinaria?, American Journal of Archaeology, 88,No2,pp 205-216, Apr.1984 

 

Στθν Εικόνα Α.3 εξετάηεται θ περίπτωςθ που θ απόρριψθ διαφοροποιείται. Οι δφο 

εικόνεσ α και β καταδεικνφουν τθν αρχι τθσ μζτρθςθσ μιασ μεταβολισ ςτθν 

απόρριψθ με ςτακερι διατομι S και μζτρθςθ τθσ προκφπτουςασ διαφοράσ ςτθν 

ενζργεια H. Στθν Εικόνα Α.3 β  θ παροχι είναι πολφ μεγαλφτερθ από ό,τι ςτθν 

Εικόνα Α.3 α, κακϊσ φαίνεται ότι το L" είναι μεγαλφτερο από το L’. Ενϊ θ δικλείδα 

παραμζνει ςτακερι, το Θ που διαφοροποιείται μπορεί να μετρθκεί  και κατά 

ςυνζπεια αυτι θ μζτρθςθ κα δείξει τθν αφξθςθ τθσ παροχισ. 

 

Εικόνα Α.3: α) Θ δικλείδα διατθρείται ςτο ίδιο επίπεδο ενϊ θ εκφόρτιςθ ποικίλλει 

β) Θ δικλείδα ςτο ίδιο επίπεδο ενϊ θ εκφόρτιςθ μεταβάλλεται . Το φορτίο (L ") είναι 

τϊρα μεγαλφτερο από ό, τι ςτο α) (L '), το S παραμζνει ςτακερό ενϊ το Θ αυξάνεται, 

Πθγι: A. Trevor Hodge, How Did Frontinus Measure the Quinaria?, American Journal 

of Archaeology, 88, No2, pp 205-216, Apr.1984 
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Αντίςτοιχα ςτθν εικόνα Α.4 εφαρμόηεται θ αντίκετθ τεχνικι. Και πάλι ςτθν Εικόνα 

Α.4 β θ απόρριψθ είναι πολφ μεγαλφτερθ από ό,τι ςτθν Εικόνα Α.4 α, ωςτόςο ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ θ δικλείδα ςτθν Εικόνα Α.4 β  ζχει ανυψωκεί ϊςτε να το φψοσ 

ενζργειασ Θ να παραμείνει το ίδιο. 

 

Εικόνα Α.4: α) Το φψοσ ενζργειασ παραμζνει ςτο ίδιο επίπεδο ενϊ θ εκφόρτιςθ 

ποικίλλει β) Θ απαλλαγι L’’ τϊρα είναι μεγαλφτερθ από ό, τι ςτο α) L', το S 

αυξάνεται κακϊσ θ δικλείδα ανυψϊνεται για να κρατιςει το H ςτακερό, Πθγι: A. 

Trevor Hodge, How Did Frontinus Measure the Quinaria?, American Journal of 

Archaeology, 88,No2, pp 205-216, Apr.1984 

Οποιαδιποτε από αυτζσ τισ δφο διαδικαςίεσ, τθν αρχι του ςτακεροφ φψουσ 

ενζργειασ ι το ςτακερό διάκενο, κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί από το Φροντίνο 

για τθ μζτρθςθ τθσ παροχισ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν επιμονι του ςτθν μζτρθςθ 

τθσ quinaria (δθλαδι μετρϊντασ το μζγεκοσ τθσ διατομισ) προκφπτει πωσ μάλλον 

εργάςτθκε ςτο ςφςτθμα ςτακεροφ φψουσ ενζργειασ. Επομζνωσ, κα είχε κάνει τισ 

μετριςεισ του μετακινϊντασ τθ δικλείδα προσ τα πάνω και προσ τα κάτω ζωσ ότου 

το φψοσ ενζργειασ ανάντθ να αντιςτοιχεί ςτθν απόςταςθ που ζχει οριςτεί για μία 

quinaria, 12 cm, ςφμφωνα με τον Di Fenizio, ο οποίοσ υπολόγιςε ότι θ quinaria ιταν 

θ ελάχιςτθ χωρθτικότθτα ενόσ ςωλινα μικουσ 2.3 cm, που λειτουργοφςε κάτω από 

το χαμθλότερο φψοσ ενζργειασ που κεωροφςε ςτθν πράξθ εφικτό, δθλαδι φψοσ 12 

cm κάτω από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ. Θ υιοκζτθςθ αυτισ τθσ τυποποιθμζνθσ 

διαδικαςίασ μεταφράηεται ςε παροχι 40 m3 ανά 24 ϊρεσ. Το ςφςτθμα που 

χρθςιμοποιικθκε από τον Φροντίνο ιταν απλό αλλά υδραυλικά πολφπλοκο. Ιταν 

ςίγουρα εντόσ των ορίων του τι ιταν πρακτικά εφικτό ςτον αρχαίο κόςμο.  
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Παράρτθμα Β

 

Πίνακασ Β.1: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ λουτρϊν 

Λουτρό Σοποκεςία Κιλά ςκλθροφ ξφλου (kg) Δεξαμενι (L)

όγκοσ 

caldarium , το 

πιο ηεςτό 

δωμάτιο (m3)

όγκοσ πιςίνασ (L)
χωρθτικότθτα 

λζβθτα (L)

όγκοσ 

δωματίου 

(m3)

κερμοκρα

ςία 

δωματίου 

(°C ) 

κερμοκραςία 

δαπζδου (°C ) 

εξωτερικζσ 

κερμοκραςίεσ 

(°C ) 

κερμοκραςία 

ςτον κλίβανο 

(°C ) 

Θερμοκρας

ία νεροφ

Διάρκεια 

καφςθσ 

(hr)

Όγκοσ νεροφ (L)
απϊλεια 

κερμότθτασ 
θμειϊςεισ θμειϊςεισ

Δθμόςιο 

ςτρατιωτικό λουτρό 

Piscina Mirabilis

Misenum, Νότια Λταλία 157 200 (ετιςια) 12 600 000 L = 12 600 m3   

Αχίλλεια λουτρά Κατάνια,ανατολικι Σικελία

μειϊκθκε από 4 960 kg ςε 2 790 

ανά μζρα,δθλαδι από 1 785 600  

ςε 1 018 350 ετιςια

Saalburg Γερμανία

7.5 kg ξυλάνκρακα κάκε τζςςερισ 

ϊρεσ, 150 kg ξυλάνκρακα ςε 5 

μζρεσ

68 25 26-27 μείον 2 ζωσ 5 45-110 12

Herbergsthermen Γερμανία

 120 kg ξφλου/μζρα το χειμϊνα,μετά 

απο 6 μζρεσ 100kg/μζρα                                 

150 kg ξφλου/μζρα το καλοκαίρι,μετά 

από 7 μζρεσ 100 kg  και από τθν 11θ 

μζρα  65 kg ξφλου                                                  

αν θ κερμοκραςία ιταν  31°C το 

καλοκαίρι κα κατανάλωνε μόνο 50 kg 

ξφλου                                                                  

27 375kg ετθςίωσ

142 4200 1000

31 το 

χειμϊνα    

37 το 

καλοκαίρι

χειμϊνα από 0-

10°C, καλοκαίρι 

από 16-22°C

Το νερό ςτο 

λζβθτα 

ξεκίνθςε 

ςτουσ 10°C

24

12.01 kW το 

χειμϊνα 

7.73kW το 

καλοκαίρι

Το νερό ςτο λζβθτα 

ξεκίνθςε ςτουσ 10°C. 

Κατά τισ ϊρεσ 

λειτουργίασ των λουτρϊν 

(περίπου 16 ϊρεσ) κα 

μποροφςαν να 

χρθςιμοποιθκοφν 

περίπου 80 L νεροφ 

ςτουσ 40°C κάκε ϊρα. Θ 

πιςίνα κερμάνκθκε από 

τουσ 15°C ςτουσ 30°C το 

χειμϊνα και περίπου 

40°C το καλοκαίρι

Nova Σάρδεισ, Τουρκία

15 kg ξφλου δρυόσ ανά ϊρα                                  

με ςωςτά αποξθραμζνο ξφλο κα 

μποροφςε να μειωκεί ςτα 6 kg 

ξφλου ανά ϊρα                                                   

κακθμερινι χριςθ είτε 144kg είτε 

360 kg , δθλαδι ετιςια χριςθ 52 

560 kg είτε  131 400 kg

37.6 1700 520 42-43 

62°C ωςτόςο με τθν 

πάχυνςθ του 

δαπζδου ςε 60 cm, 

μειϊνεται θ 

κερμοκραςία ςτουσ 

27.5°C ζωσ 22°C

 15°C μεταξφ 31 

Οκτωβρίου και 9 

Νοεμβρίου 

24
4.7 kW ανά 

ϊρα 

Το πάχοσ των δαπζδων 

ςτα λουτρά NOVA ιταν 

22cm

 υπολογιηόμενθ 

τιμι κζρμανςθσ 

(Yegül) 15 492 

kJ/kg ι 4.303 

kWh/kg για τθν 

καφςιμθ φλθ
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Λουτρό Σοποκεςία Κιλά ςκλθροφ ξφλου (kg) Δεξαμενι (L)

όγκοσ 

caldarium, το 

πιο ηεςτό 

δωμάτιο (m3)

όγκοσ πιςίνασ (L)
χωρθτικότθτα 

λζβθτα (L)

όγκοσ 

δωματίου 

(m3)

κερμοκρα

ςία 

δωματίου 

(°C ) 

κερμοκραςία 

δαπζδου (°C ) 

εξωτερικζσ 

κερμοκραςίεσ 

(°C ) 

κερμοκραςία 

ςτον κλίβανο 

(°C ) 

Θερμοκρας

ία νεροφ

Διάρκεια 

καφςθσ 

(hr)

Όγκοσ νεροφ (L)
απϊλεια 

κερμότθτασ 
θμειϊςεισ θμειϊςεισ

Στάβια Λουτρά Ρομπθία 38 000

Λουτρά Φόρουμ Ρομπθία 15 000

Ρροαςτιακά 

λουτρά 
Ρομπθία 10 000

Λουτρά Σάρνο Ρομπθία

Κεντρικά Λουτρά Ρομπθία

ςτο Frigidarium 22 

700 L και οι δφο 

πιςίνεσ ςτο 

Caldarium ςε 6 800 

L και 5 400  L

ωμαϊκό Λουτρό Μπακ, Αγγλία 
46°C  ςτθν 

πιςίνα

1 170 000 τθν 

θμζρα

Sengul Χαμάμ Τουρκία
Για κερμό νερό 45 000 L 

και γαι κρφο νερό 62 000 L

57 000 L  τθν 

θμζρα

εξυπθρετεί ςυνολικά 228 

άτομα τθν θμζρα 

 200 L κερμοφ 

νεροφ/άτομο  250 

L νεροφ/άτομο
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Πίνακασ Β.2: Λςοηφγιο κερμότθτασ για τα λουτρά Herbergsthermen (Grassmann, 

2011) 

 Καλοκαίρι Χειμϊνασ 

Ti (εςωτερικι 

κερμοκραςία) 
36.7°C 31.2°C 

Ta(εξωτερικι 

κερμοκραςία) 
20.8°C 1.9°C 

Ti - Ta 15.9°C 29.3°C 

V*heiz 2.774 Nm3/kg 2.774 Nm3/kg 

Gholz (ξφλο) 63 kg 102 kg 

Lambda 12 12 

Q Abluft 500 W 1 492 W 
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Πίνακασ Β.3: Λςοηφγιο κερμότθτασ για τα λουτρά Herbergsthermen (Grassmann, 

2011) 

 

 

 

 

 

 

Καταναλωτισ 
Καλοκαίρι ςε W Καλοκαίρι ςε  % 

Χειμϊνασ ςε 

W Χειμϊνασ ςε % 

heizraum-

λεβθτοςτάςιο 
954 12.3 1 802 15 

caldarium 419 31.3 4 016 33.4 

tepidarium 2 597 7.7 956 8 

lüftungswärme-

κερμότθτα 

εξαεριςμοφ 

1 305 16.9 631 5.3 

Κζρμανςθ του 

νεροφ του λζβθτα 
1 148 14.8 1 860 15.5 

κζρμανςθ νεροφ 

πιςίνασ 
457 5.9 683 5.7 

απϊλειεσ φωτιάσ 352 4.6 570 4.7 

απαίτθςθ 

κερμότθτασ 
7 232 93.5 10 518 87.6 

απϊλειεσ 

καυςαερίων 

αζρα 

500 6.5 1 492 12.4 

Συνολικι 

απαίτθςθ 

κερμότθτασ 

7 232 100 12 010 100 
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Πίνακασ Β.4: Λςοηφγιο κερμότθτασ ςτα Λουτρά Nova ςτισ Σάρδεισ (Yegul, 2003) 

 

Μζςθ 

Κερμοκραςία 
Πγκοσ (m3) 

Απαιτοφμενθ 

κερμότθτα ςε W 

Εξωτερικι 15.6°C - - 

Caldarium 35°C 37.6 2 109 

Tepidarium 26.5°C 25.1 664 

Frigidarium 21°C 76.3 957 

Απϊλεια 

κερμότθτασ 

ηεςτοφ νεροφ 
  

734 

Απϊλεια 

κερμότθτασ 

κλιβάνου 
  

250 

Συνολικι 

απαίτθςθ 

κερμότθτασ 
  

4 714 
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Πίνακασ Β.5: Κερμογόνοσ δφναμθ καυςίμων 

Πθγι καυςίμου Θερμογόνοσ δφναμθ 

Ξθρό καυςόξυλο (15% υγραςία) 4 000 – 4 400 kcal/kg (14-18MJ/kg) 

Ξυλάνκρακασ 6 500-7 500 kcal/kg 

Ρράςινο ξφλο (60% υγραςία) 2 600 - 2 900 kcal/kg 

Άχυρο (ι χόρτο) 2 866 – 3 416 kcal/kg (12-14.3 MJ/kg) 

Ελαιϊνεσ 4 927 kcal/kg (20.629 MJ/kg) 

Οςτά 1 500 kcal/kg 

Κάρβουνο 7 800 – 8 700 kcal/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


