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Ενα καλά διατηρηµένο πολυ-
τελές λουτρικό συγκρότηµα 
µε χώρους θερµών, χλιαρών 

και ψυχρών λουτρών, που λει-
τούργησε από τον 2ο µέχρι τον 7ο 
αιώνα µ.Χ., σε µικρή απόσταση 
από τη νότια πλαγιά της Ακρόπο-
λης, έφεραν στο φως οι ανασκα-
φές της Γ’ Εφορείας Προϊστορι-
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
στην περιοχή Μακρυγιάννη, στην 
Αθήνα.

Το συγκρότηµα εντοπίστηκε 
κατά τη διάρκεια πρόσφατης σω-
στικής ανασκαφής, σε οικόπεδο 
επί της οδού Πορίνου 7 και σε 
βάθος µόλις ένα µέτρο από το επί-
πεδο της σύγχρονης οδού.

Το ακίνητο βρίσκεται σε µικρή 
απόσταση από τη νότια κλιτύ της 
Ακρόπολης, εντός του τειχισµέ-
νου τµήµατος της αρχαίας πόλης, 
κοντά στον Ιλισό ποταµό, σε περι-
οχή που υπήρξε κατά την αρχαι-
ότητα σηµαντικός τόπος λατρείας, 
µε ορισµένα πανάρχαια ιερά.

Η διατήρηση του οικοδοµή-
µατος είναι αρκετά καλή, µε τους 
τοίχους να σώζονται στο επίπεδο 
των υπογείων θαλάµων σε µέγι-
στο σωζόµενο ύψος 1-1,3 µέτρα.

Πρόκειται για ένα σχετικά 
µεγάλου µεγέθους βαλανείο 
(balneum), που κάλυπτε έκταση 
1.450 τετραγωνικών µέτρων. Τα 
αρχικά όριά του δεν είναι γνωστά, 
είναι βέβαιο, όµως, ότι συνέχι-
ζε περαιτέρω προς τα ανατολικά, 
όπως µαρτυρούν πολλοί από τους 
τοίχους του που κατευθύνονται 
προς τα εκεί. 

Η πιθανότερη θέση για την ανα-
ζήτηση της εισόδου του βρίσκεται 
στα δυτικά, σε σηµείο όπου θα 
ήταν δυνατή η άµεση και απρό-
σκοπτη πρόσβαση σε αυτό, από 
κεντρικό δρόµο, η θέση του οποί-
ου βρισκόταν στην πορεία σχεδόν 
της σηµερινής οδού Μακρυγιάν-
νη. Πρόκειται για κεντρική οδική 
αρτηρία που διέσχιζε το ανατολι-
κό τµήµα της πόλης και συνέδεε 
τους βόρειους δήµους µε τον Φα-
ληρικό όρµο. Το νότιο όριο του 

λουτρού ίσως ήταν άλλη αρχαία 
οδός, τµήµα της οποίας εντοπί-
στηκε κάτω από τη σύγχρονη οδό 
Χατζηχρήστου.

Προσδιορίστηκαν τέσσερις του-
λάχιστον οικοδοµικές φάσεις του 
λουτρού, χρονολογούµενες από 
τον 2ο έως τον πρώιµο 7ο αιώνα 
µ.Χ. Η καλύτερα σωζόµενη φάση 
ήταν η δεύτερη, δηλαδή από τα 
τέλη του 3ου αιώνα και τουλάχι-
στον ως τα τέλη του 4ου αιώνα 
µ.Χ. Κατά τη φάση αυτή το λουτρό 
αναπτύσσεται σε έναν ειδικά ισο-
πεδωµένο χώρο µε τις αίθουσές 
του παρατακτικά διατεταγµένες 
πάνω σε έναν άξονα. Στα λουτρά 
αυτού του τύπου οι λουόµενοι 
έπρεπε να διατρέξουν ορισµένους 
χώρους για να φτάσουν στους 
θερµούς χώρους και κατόπιν να 
περάσουν από τους ίδιους πάλι 
χώρους για να επιστρέψουν στο 
αποδυτήριο. 

Περιλαµβάνει µια κυκλική δε-

ξαµενή, δύο τουλάχιστον ορθο-
γώνιους χώρους µε δεξαµενές για 
το ψυχρό λουτρό (frigidarium), 
όπου ήταν εγκατεστηµένοι και οι 
λουτήρες για την ατοµική λούση, 
και τέσσερις υπόκαυστους χώ-
ρους, έναν για το χλιαρό λουτρό 
(tepidarium) και τρεις για τα θερ-
µά λουτρά (caldaria). Αναγνωρί-
στηκαν, επίσης, τέσσερις εστίες 
πυροδότησης (praefurnia), τρία 
προπνιγεία και δύο βοηθητικοί 
χώροι (πιθανότατα αίθουσες για 
µαλάξεις). Η µεγάλη ποσότητα 
από οστά ζώων και τα θραύσµα-
τα από µαγειρικά σκεύη που βρέ-
θηκαν στο βόρειο προπνιγείο, 
παρέχουν πληροφορίες για την 
τοποθέτηση εκεί του µαγειρείου 
του λουτρού. Η επιµελής κατα-
σκευή του κτιρίου, καθώς και τα 
σπαράγµατα των τοιχογραφιών 
και των µαρµαροπλακιδίων από 
τη διακόσµηση των τοίχων και 
των δαπέδων του, µαρτυρούν 

τον πολυτελή χαρακτήρα του οι-
κοδοµήµατος. Από τις επιχώσεις 
του λουτρού, προήλθε µεγάλος 
αριθµός νοµισµάτων, θραύσµατα 
γυάλινων και πήλινων αγγείων 
από την οικοσκευή του, καθώς 
και τµήµατα λύχνων, πιθανότατα 
για τη νυχτερινή λειτουργία του. 
Επίσης, στην περιοχή για το ψυ-
χρό λουτρό βρέθηκαν τρεις µαρ-
µάρινες ανδρικές κεφαλές, η µία 
από τις οποίες απεικονίζει τον 
Λύκειο ή Κιθαρωδό Απόλλωνα. 
Πιθανότατα οι κεφαλές προέρ-
χονται από τον εσωτερικό διάκο-
σµο του λουτρού. Όπως εξηγεί η 
αρχαιολόγος της Γ’ ΕΠΚΑ, Χαρά 
Χαραµή, το λουτρικό συγκρότηµα 
δεν αποκλείεται να αποτελούσε 
τµήµα αστικής κατοικίας. Όµως, 
οι εκτεταµένες διαστάσεις του, 
καθώς και το πλέγµα των χώρων 
που το περιέβαλε, επιτρέπουν την 
υπόθεση ότι συνιστούσε µέρος 
ενός µεγαλύτερου ιδιωτικού ή 

δηµόσιου οικοδοµήµατος. Κατά 
τους χριστιανικούς χρόνους, στον 
6ο-7ο αιώνα µ.Χ., στον χώρο του 
ακινήτου θεµελιώνεται ένα αρκε-
τά εκτεταµένο κτίριο, µε παρόµοια 
λουτρική χρήση. Ωστόσο, κατά 
τους χριστιανικούς χρόνους τα 
λουτρά περιορίζουν τις λειτουρ-
γίες τους σε απλές µόνο λούσεις, 
πρακτική που οφείλεται στους νέ-
ους ηθικούς κώδικες που επέβαλε 
η χριστιανική θρησκεία. Οι χώροι 
για το ψυχρό λουτρό επαναχρησι-
µοποιούνται µε την εγκατάσταση 
ατοµικών λουτήρων, ενώ έχουµε 
ενδείξεις και για τη λειτουργία 
τουλάχιστον δύο από τους υπό-
καυστους χώρους του. Η διάρκεια 
χρήσης του οικοδοµήµατος δεν 
είναι γνωστή. Το κτίριο κατα-
στρέφεται ή εγκαταλείπεται και η 
περιοχή των ερειπίων του χρησι-
µοποιείται κατά τον 11ο αιώνα ως 
οικιστικός χώρος, όπως µαρτυρεί 
η εύρεση αποθηκευτικού χώρου.
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Αρχαία λουτρά βρέθηκαν δίπλα στην Ακρόπολη

Υποψήφια για την ύψιστη 
ετήσια διάκριση «Ευρωπα-
ϊκό Μουσείο της Χρονιάς 

2012» είναι το Μουσείο Νίκου 
Καζαντζάκη στο Ηράκλειο της 
Κρήτης και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ιωαννίνων ανάµεσα σε 
47 ευρωπαϊκά µουσεία.

Η τελετή ανακοίνωσης της από-
φασης, η οποία έχει ήδη ληφθεί 
από τον περασµένο Νοέµβριο 
από την οργανωτική επιτροπή, 
το European Museum Forum, θα 

πραγµατοποιηθεί από 16 έως 19 
Μαΐου στο ∆ηµοτικό Μουσείο 
της Πεναφιέλ στην Πορτογαλία.

Το «Βραβείο του Ευρωπαϊκού 
Μουσείου της Χρονιάς» (ΕΜΥΑ) 
ιδρύθηκε το 1977, υπό την αιγί-
δα του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Η διαδικασία προβλέπει τη 
δεκάλεπτη παρουσίαση εκάστου 
µουσείου από τον αντιπρόσωπό 
του, µέσω ερωτήσεων που απευ-
θύνουν τα µέλη της επιτροπής. Η 
συνέντευξη κλείνει µε την παρου-

σίαση και επεξήγηση στο κοινό 
ενός αντικειµένου, χαρακτηριστι-
κού της έκθεσης και των συλλο-
γών του µουσείου.

Στην τριανταπενταετή ιστορία 
του θεσµού, έχει βραβευθεί µόνο 
ένας ελληνικός φορέας, το Μου-
σείο του Πελοποννησιακού Λα-
ογραφικού Ιδρύµατος στο Ναύ-
πλιο, το 1981.

Τα υπόλοιπα υποψήφια µου-
σεία προέρχονται από Κροατία, 
Εσθονία, Γαλλία, Γερµανία (5 

συνολικά), Ιρλανδία, Ιταλία, Ολ-
λανδία (6 συνολικά), Νορβηγία, 
Πορτογαλία (3 συνολικά), Ρωσία 
(4 συνολικά), Σερβία, Σλοβενία, 
Ισπανία (3 συνολικά), Σουηδία, 
Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία, 
Ηνωµένο Βασίλειο (10 συνολι-
κά). «Ευρωπαϊκό Μουσείο 2011» 
αναδείχτηκε στην περσινή εκδή-
λωση το Γαλλο-Ρωµαϊκό Μουσείο 
στο Τονγκερεν του Βελγίου, ενώ 
άλλα επτά µουσεία τιµήθηκαν µε 
ειδικά βραβεία και επαίνους.

∆ύο ελληνικά µουσεία υποψήφια 
για το «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2012»

Το λουτρικό συγκρότηµα που βρέθηκε στου Μακρυγιάννη    

Το Μουσείο Καζαντζάκη


