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Η λουτροθεραπεία ως μέσο θεραπείας  
και προαγωγής της υγείας στο Βυζάντιο

Κατά τη διάρκεια της βυζαντινής περιόδου, μια από τις μορφές αποκατάστασης 

και επικουρικής θεραπείας των νοσημάτων αποτελούσε το λουτρό. Η εν λόγω 

πρακτική μορφή θεραπείας είχε υιοθετηθεί από την αρχαιοελληνική Ιατρική 

και είχε εφαρμοστεί σχεδόν αυτούσια στη θεραπευτική του Βυζαντίου. Οι λόγοι 

που συνέτειναν στην αποδοχή της συγκεκριμένης μεθόδου ήταν αφ’ ενός η 

αποδοχή της αρχαιοελληνικής Ιατρικής και αφ’ ετέρου η πιστή αντιγραφή-

αναπαραγωγή των προτάσεων και των επιταγών των Ελλήνων ιατρών από τους 

Βυζαντινούς για τη θεραπευτική των νοσημάτων. Έτσι, το λουτρό και η θεραπεία 

που απέρρεε από τη χρήση του είχε καθολική εφαρμογή στη βυζαντινή επι-

κράτεια, και παρά τις ακραίες απόψεις κάποιων ασκητών και εκκλησιαστικών 

πατέρων περί της πλήρους αποχής οποιασδήποτε μορφής λουτρού (αλουσία), 

η χρήση του ως μέσο θεραπείας και προαγωγής της υγείας είχε εφαρμογή σε 

όλο τον πληθυσμό. Σύμφωνα με τις απόψεις της εποχής, το δέρμα διαδραμάτιζε 

σημαίνοντα ρόλο στην ισόρροπη λειτουργία του σώματος καθώς αποτελούσε 

την οδό της αποβολής των άχρηστων ουσιών του οργανισμού. Ο πλέον απο-

δεκτός τρόπος διαδερμικής κάθαρσης ήταν αυτός της εφίδρωσης, ο οποίος 

επιτυγχανόταν με λουτρά και ατμόλουτρα, αποτέλεσμα των οποίων ήταν η 

αποβολή των περιττωμάτων του οργανισμού. Η θεραπευτική χρήση του λουτρού 

ήταν προκαθορισμένη αναφορικά με τον τρόπο και τη συχνότητά του. Έτσι, οι 

βυζαντινοί συγγραφείς-ιατροί αναφέρουν τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις της 

λουτροθεραπείας σε κάθε γνωστό νόσημα της εποχής, καθώς και τον τρόπο 

που αυτή έπρεπε να γίνεται ανάλογα με την ασθένεια. Αυτός είναι και ένας 

από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι λουτρώνες αποτελούσαν 

αναπόσπαστο τμήμα των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η χρήση του λουτρού ως μέσου προαγωγής και απο-

κατάστασης της υγείας στους βυζαντινούς χρόνους είχε 

λάβει τρεις κυρίως μορφές: Τη λουτροθεραπεία κατόπιν 

ιατρικής συνταγής για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

νοσημάτων, τη χρήση του λουτρού ως μέσου καθαριότη-

τας και ευεξίας του σώματος, και, τέλος, τη χρήση του ως 

στοιχείου μετάδοσης της Θείας Χάριτος, με αποτέλεσμα 

την τόνωση της σωματικής και της ψυχικής ευεξίας. Η 

χρήση των λουτρών και η λουτροφιλία των Βυζαντινών 

αποδεικνύεται από δύο στοιχεία: Από την ύπαρξη λουτρικών 

οικοδομημάτων σε κάθε πόλη της αυτοκρατορίας και από 

τις μαρτυρίες των συγγραφέων., Η σημασία του λουτρού 

ήταν τέτοια για τους Βυζαντινούς, ώστε η πόλη που είχε 

δημόσιο λουτρό να θεωρείται μεγάλη και ευδαίμων πόλις. 

Πολλοί αυτοκράτορες φρόντισαν για την ανέγερση των 

λουτρικών οικοδομημάτων στις πόλεις της αυτοκρατορίας, 

μεταξύ αυτών ο Αναστάσιος Α΄, ο Θεοδόσιος Β΄ και ο Ιουστι-

νιανός.3–5 Το λουτρό ήταν τόσο διαδεδομένο, που την εποχή 

του Θεοδοσίου Β΄ (408–450 μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη 

υπήρχαν 8 μεγάλα δημόσια λουτρά και 153 ιδιωτικά.3,6 Τα εν 

λόγω στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με την άποψη περί της 

αποχής των Βυζαντινών από τα λουτρά και το φαινόμενο 

της αλουσίας, το οποίο είχαν ενστερνιστεί οι ασκητές και 

μερικοί μοναχοί.3,7 Ακόμη και η αποχή των μοναχών από 

τα λουτρά δεν ευσταθεί, γιατί τα Τυπικά της ίδρυσης των 

μονών προέβλεπαν ίδρυση λουτρών για τους μοναχούς.8 

Από το Τυπικό της μονής κανονιζόταν η συχνότητα του 

λουτρού, εκτός εάν συνέτρεχαν λόγοι υγείας, όπου τότε το 

λουτρό γινόταν όποτε ήταν ιατρικά επιβεβλημένο. Η μονή 

που απαγόρευε αυστηρά το λουτρό ήταν του Προδρόμου 

του Φοβερού κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στις 

μονές του Λιβός και του Προδρόμου επιτρέπονταν τέσσερα 

λουτρά ετησίως, στη μονή Ευεργέτου τρία (την παραμονή 

των Χριστουγέννων, του Πάσχα και της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου), στη μονή της Ευεργέτιδος ένα κάθε τέσσερις 
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μήνες, στη μονή της Κοσμοσωτείρας και του Αγίου Μάμα-

ντος ένα κάθε μήνα, ενώ στη μονή της Κεχαριτωμένης δύο 

φορές το μήνα.7 Ο επίσκοπος Φίλων, ο οποίος συνιστά την 

αλουσία, επιχειρηματολογεί αναφέροντας ότι

αι αιτιολογεί 

το επιχείρημά του, θεωρώντας ότι 

, ενώ 

θεωρεί ευεργετικό το λουτρό 

.9 Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός επαινεί 

την αλουσία του Μεγάλου Βασιλείου 

,10 ενώ ο Άγιος Αθανάσιος, στον 

περί Παρθενίας λόγο, συνιστά στη μοναχή να πλένει μόνο 

πρόσωπο, χέρια και πόδια 

11 Παρά όμως τις νουθεσίες 

και τις απαγορεύσεις που απέρρεαν από τις επιταγές των 

Πατέρων, το λουτρό ήταν και παρέμενε προσφιλές στους 

Βυζαντινούς.

Μια διαφορετική άποψη, η οποία είχε αποδοχή από τον 

κλήρο και τον λαό, είναι η παρομοίωση του λουτρού με το 

μυστήριο του βαπτίσματος, όπου ο Θεός ήταν ο βαλανεύς. Ο 

Κλήμης Αλεξανδρείας αναφέρει σχετικά στον Α΄ Παιδαγωγό 

,12 ...το ίδιο ακριβώς 

συμβαίνει και σε εμάς, των οποίων πρότυπο έγινε ο Κύριος. 

Βαπτιζόμενοι φωτιζόμαστε, φωτιζόμενοι υιοθετούμαστε, υιο-

θετούμενοι τελειωνόμαστε, τελειωνόμενοι αποθανατιζόμαστε. 

Εγώ λέγει, είπα «είστε όλοι θεοί και υιοί του Υψίστου». Ονομάζεται 

δε ποικιλοτρόπως η ενέργεια αυτή, χάρισμα και φώτισμα και 

τελείωσις και λουτρό. Λουτρό διότι με αυτό καθαριζόμαστε 

από τις αμαρτίες μας… Υποστηρίζει όμως ότι το λουτρό καλό 

είναι να γίνεται από τις γυναίκες για λόγους καθαριότητας 

και υγείας, ενώ από τους άνδρες μόνο για λόγους υγείας.12 

2. ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα βασίστηκε στην ανασκόπηση των ιατρικών 

συγγραμμάτων επιφανών ιατρών, όπως του Ιπποκράτη 

(460–377 π.Χ.), του Γαληνού (129–199 μ.Χ.), του Ορειβασί-

ου (320–400 μ.Χ.), του Αέτιου Αμιδηνού (6ος αιώνας μ.Χ.), 

του Αλέξανδρου Τραλλειανού (525–605 μ.Χ.), του Παύλου 

Αιγινήτη (625–690 μ.Χ) και του Μιχαήλ Ψελλού (1018–1095 

μ.Χ.). Τα συγγράμματα εντοπίστηκαν μέσω της ηλεκτρονι-

κής βάσης δεδομένων Thesaurus Linguae Graecae (TLG), 

καθώς και οι έντυπες εκδόσεις των έργων Physici et medici 

Graeci minores και Corpus Medicorum Graecorum. Ακόμη, 

χρησιμοποιήθηκε η «Ελληνική Πατρολογία» του J.P. Migne, 

καθώς και τα έργα των Φαίδωνος Κουκουλέ «Βυζαντινός 

βίος και πολιτισμός», η «Εισαγωγή εις την βυζαντινήν θε-

ραπευτικήν» του Α. Ευτυχιάδη, καθώς και η «Ιστορία του 

βυζαντινού κράτους» του Ι. Καραγιαννόπουλου. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν οι διδακτορικές διατριβές των Ι. Λα-

σκαράτου «Νοσήματα βυζαντινών αυτοκρατόρων», της Μ. 

Νάστα «Η άσκηση της Ιατρικής κατά τη βυζαντινή περίοδο 

– αντιμετώπιση των κακώσεων των μαλακών και σκληρών 

ιστών» και της Ν. Παπαβραμίδου «Η έννοια του ψυχισμού και 

της ψυχικής νόσου στα ιπποκρατικά, αριστοτελικά και γαληνικά 

κείμενα». Εντοπίστηκαν επίσης 13 σχετικά άρθρα, 8 από τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν λόγω της συνάφειας με το θέμα.

3. ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Οι Βυζαντινοί, για την αντιμετώπιση των νοσημάτων, 

ευθύς εξ αρχής υιοθέτησαν την ελληνική Ιατρική.1,13,14 Έτσι, 

το λουτρό παρέμεινε ως μια από τις βασικές θεραπευτικές 

αρχές σε όλη τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής. Υπό την 

αιγίδα του κράτους και της εκκλησίας, η ιατρική φροντίδα 

άρχισε να προσφέρεται σε μεγάλα τμήματα του πληθυ-

σμού μέσω των νοσοκομείων ή άλλων ευαγών ιδρυμάτων. 

Τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο στην 

ανάπτυξη και στην παροχή της περίθαλψης ήταν ο Μέγας 

Βασίλειος15 και ο Αέτιος Αμιδηνός, οι οποίοι σπούδασαν την 

κλασική ελληνική Ιατρική και εφάρμοσαν τις θεραπευτικές 

αρχές του Ιπποκράτη και του Γαληνού.14 Αναπόσπαστο μέλος 

του συγκεκριμένου θεραπευτικού πλαισίου αποτελούσε η 

λουτροθεραπεία.1

3.1. Η καθαρτική ιδιότητα του δέρματος

Κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος με την τροφή προ-

σλαμβάνει τις ουσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τη 

ζωή.16 Αυτές πέπτονται και διαχωρίζονται σε χρήσιμες, που 

κατακρατούνται από τον οργανισμό, και άχρηστες, οι οποίες 

αποβάλλονται. Τελικός αποδέκτης των προϊόντων της πέψης 

είναι το αίμα, το οποίο πρέπει να υποστεί κάθαρση για την 
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αποβολή των άχρηστων ουσιών και την κατακράτηση των 

χρήσιμων. Η εν λόγω κάθαρση του αίματος γίνεται διά μέσου 

τεσσάρων οδών: Του γαστρεντερικού σωλήνα (κόπρανα), 

των πνευμόνων (διοξείδιο του άνθρακα), των νεφρών (ούρα) 

και του δέρματος (ιδρώτας), «...τα δε νουσήματα πάντα λύεται 

ή κατά στόμα ή κατά κοίλην ή κατά κύστιν ή τινός άλλου τοιού-

του άρθρου, η δε του ιδρώτος ιδέη, κοινόν απάντων…»,17 …και 

η από τους ιδρώτες (λύση) είναι κοινή για όλες τις (νόσους)… 

Το δέρμα διαδραμάτιζε σημαίνοντα ρόλο στην ισόρροπη 

λειτουργία του σώματος, καθώς αποτελούσε την οδό της 

αποβολής των άχρηστων ουσιών. Όταν υπήρχε κακοχυμία 

στο σώμα (νόσος), ο πάσχων οργανισμός αδυνατούσε να 

αποβάλλει τον πλεονάζοντα χυμό και να επιφέρει ισορ-

ροπία (υγεία). Απαιτείτο λοιπόν θεραπευτική παρέμβαση 

για κάθαρση του σώματος, η οποία γινόταν είτε μέσω του 

γαστρεντερικού συστήματος, με χορήγηση φαρμακευτικών 

ουσιών (υπακτικά, εμετικά, υποκλυσμοί κ.λπ.) είτε μέσω 

του δέρματος.18 Ο τρόπος διαδερμικής κάθαρσης ήταν 

αυτός της εφίδρωσης, ο οποίος επιτυγχανόταν με λουτρά 

και ατμόλουτρα. Με ζεστό νερό γίνονταν οι καταιονήσεις 

και τα ατμόλουτρα σε όλο το σώμα, ή σε ένα μέρος αυτού, 

η απάλυνση του σκληρού δέρματος, η χαλάρωση του 

τεντωμένου δέρματος και των συσπασθέντων νεύρων, η 

εκχύμωση των σαρκών, η αποβολή του ιδρώτα «…θερμώ 

αιόνησις, πυρίει του σώματος άπαντος ή μέρεος, δέρματος 

σκληρού μάλθαξις, συντεταμένου χάλασις, νεύρων συστελ-

λομένων πάρεσις, σαρκών πλαδαρών εκχύμωσις, ιδρώτος 

άφοδος…».19 Η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος κάθαρσης 

ήταν αυτή της από του δέρματος αποβολής, το καλύτερο 

όλων όμως είναι να προκληθεί διούρηση και εφίδρωση «…

κράτιστον δε, ες ούρησιν και ες ιδρώτας…».20

Ο Γαληνός περιγράφει ότι το δέρμα είναι γεμάτο πόρους, 

και μέσω αυτών των πόρων γίνεται εισπνοή και εκπνοή. 

Υποστηρίζει ότι η παραγωγή ιδρώτα καθαρίζει το σώμα 

και σε υγιείς και σε πάσχοντες, και ονομάζει ατμώδη τα 

περιττώματα του οργανισμού που αποβάλλονται διά του 

δέρματος.18,21 Ο Ορειβάσιος (325–403 μ.Χ.), ο οποίος ου-

σιαστικά αναπαραγάγει την Ιατρική των προγενεστέρων 

ιατρών και ειδικά του Γαληνού,22 εκτός από τις ενδείξεις 

για τις εφιδρώσεις, που επιτυγχάνονται με τη χρήση του 

λουτρού, αναφέρεται και σε νοσήματα στα οποία απαγο-

ρεύεται η λουτροθεραπεία. Αν το λουτρό έχει ακατάλληλη 

θερμοκρασία 

23 

Οι απόψεις του είχαν αποδοχή σε τέτοιο βαθμό, ώστε κατά 

τη δημιουργία των πρώτων ξενώνων περίθαλψης στο 

Βυζάντιο24 οι λουτρώνες συμπεριλήφθηκαν στα κτηριακά 

συγκροτήματα για τη χρήση του λουτρού προς θεραπεία.18 

Σύμφωνα με τη σχετική θεωρία, το λουτρό αποτελούσε 

μέρος της ιαματικής μεθόδου επειδή εθεωρείτο ως ένα 

από τα μέσα αποβολής των περιττωμάτων του ανθρώπι-

νου οργανισμού.23 Πάνω σε αυτό το πλαίσιο στηρίχθηκε η 

διαδικασία του λουτρού ως μέσου προαγωγής της υγείας.

Το λουτρό το οποίο προοριζόταν για ίαση κάποιου νο-

σήματος ήταν από χλιαρό γλυκό νερό 
23 

επειδή αυτά είναι τα πιο χρήσιμα… πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε 

από τα μέτρια ζεστά…, ενώ το ψυχρό προοριζόταν για τους 

υγιείς και τους αθλητές ως λουτρό ευεξίας και δύναμης 

23 

…το παγωμένο νερό δυναμώνει όλο το σώμα και κάνει το 

δέρμα σφιχτό και σκληρό, αυτό το δέρμα είναι πάρα πολύ 

ανθεκτικό στις εξωτερικές προσβολές... Επίσης, η χρήση του 

ψυχρού λουτρού δεν συστηνόταν σε άτομα τα οποία δεν 

είχαν ολοκληρώσει την ανάπτυξή τους. 

,23 δεν 

πρέπει να πλένουμε με κρύο νερό για να μην εμποδίσουμε 

καθόλου την ανάπτυξη... 

3.2. To λουτρό ως μέσο αθλητικής αποθεραπείας

Το λουτρό, στο πλαίσιο της αθλητικής αποθεραπευτικής 

δραστηριότητας, παρουσίαζε κάποιες ιδιομορφίες σε σχέση 

με το θεραπευτικό λουτρό. Το λουτρό των αθλητών έπρεπε 

να είναι χλιαρό για να δρα ως αποθεραπευτικό μέσο, λόγω 

της χαλάρωσης που προκαλούσε στο καταπονημένο σώμα 

μετά από την άσκηση «…το δε θερμόν λουτρόν κράτιστον 

εστί και ασφαλέστερον κόπους λύον…».25 Επειδή, όταν ο 

αθλητής 

23 …αν 

κάνει το μπάνιο σωστά, μπορεί να γίνει και αυτό ένα μέρος 

της αποθεραπείας, αφού μαλακώνει τα σκληρά και σφιγμένα 

μέρη και, αν κάποιο περίττωμα ή κάποιο άλλο υπόλειμμα, που 

προέρχεται από λιώσιμο σάρκας κατακρατείται στο δέρμα, το 

απεκκρίνει... Σε αυτού του είδους το λουτρό, η παραμονή 

στο χλιαρό νερό έπρεπε να έχει σύντομη διάρκεια, και 

ακολουθεί το ψυχρό 

23 ...δεν πρέπει λοιπόν 

να μένει πολλή ώρα στο λουτήρα, αλλά αφού πλυθεί σε όλο 

του το σώμα, όπως ειπώθηκε, να πάει σύντομα στο κρύο 

νερό. Ας είναι και αυτό μέτρια κρύο για την ισορροπημένη 

σωματική φύση...

Ο καταλληλότερος χρόνος έναρξης εθεωρείτο η αρχή 
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του καλοκαιριού, για να υπάρχει σταδιακή εξοικείωση του 

σώματος μέχρι τον χειμώνα.23 Δεν συστηνόταν σε άτομα 

<25 ετών 
23 ενώ αποτελούσε προϋπόθεση η καλή υγεία και 

η καλή ψυχολογική διάθεση του λουόμενου. Η εμβάπτιση 

έπρεπε να γίνεται απότομα και μετά το σκούπισμα συστη-

νόταν εντριβή με λάδι, που σκοπό είχε να επαναφέρει τη 

θερμοκρασία του δέρματος σε φυσιολογικά επίπεδα 

23,25 Η εντριβή (τρίψις) αποτελούσε μια συνήθη 

επικουρική μέθοδο αποθεραπείας και ήταν μέρος του 

φυσικοθεραπευτικού προγράμματος των Βυζαντινών.25,26 

Εφαρμόζονταν ξηρές τρίψεις, που διακρίνονταν σε σκλη-

ρές και μαλακές.23,25 Οι μαλακές τρίψεις χρησιμοποιούνταν 

για ανακούφιση από την κόπωση και σε περίπτωση που 

το μέλος είχε έντονη μυϊκή σύσπαση, ενώ όταν το μέλος 

είχε υποστεί ψύξη η εντριβή ήταν πρώτα ξηρή και μετά 

γινόταν με ζεστό λάδι και ειδικά με δαφνέλαιον.23,25,26 Εκτός 

των εντριβών, για την επάνοδο του σώματος στην προ 

της άσκησης φυσιολογική κατάσταση, στο πλαίσιο της 

αποθεραπείας, διενεργούνταν γυμναστικές ασκήσεις.26 

Οι αποθεραπευτικές γυμναστικές ασκήσεις σκοπό είχαν 

την επαναφορά του μυϊκού τόνου «…ώστε ισχνότερον 

αποδείξειν το σώμα…».26,27 Όλη αυτή η αποθεραπευτική 

διαδικασία, συνοδευμένη από το λουτρό και με την κα-

τάλληλη διατροφή, βελτίωνε τη σωματική κατάσταση 

των αθλητών. 

23 ...γιατί μετά το κρύο μπάνιο έχουν περισσότερη 

όρεξη, χωνεύουν καλύτερα και διψούν λιγότερο. Έρχονται 

μάλιστα την επόμενη ημέρα για τις ασκήσεις σε καλύτερη 

κατάσταση, έχοντας τον ίδιο όγκο του σώματός τους, πιο 

σφιγμένο όμως, περισσότερο μυώδη και πιο δυνατό, όπως 

και το δέρμα πιο σκληρό και σφικτό…

4. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Η θεραπευτική χρήση του λουτρού είχε ενδείξεις για 

έναν μεγάλο αριθμό νοσημάτων. 

17,25,27... το λουτρό ενδείκνυται σε μεγάλο αριθμό 

ασθενειών, άλλοτε αν γίνεται συνέχεια και άλλοτε όχι… Αυτού 

του είδους η θεραπευτική παρέμβαση αποτελούσε ένα ση-

μαντικό όπλο της βυζαντινής Ιατρικής στην αντιμετώπιση 

των νοσημάτων.1 Το λουτρό είχε θεραπευτική χρήση σε 

μια πλειάδα ασθενειών, όπως σε ρευματολογικά νοσήματα 

και ειδικά σε αρθρίτιδες «…τοισί δε ποδαγρικοίσι… (ουρική 

αρθρίτιδα),19,28 σε αναπνευστικά 
19 (βρογχικό άσθμα, βρογχίτιδα, φυματίωση), 

σε νοσήματα του γαστρεντερικού1 (ηπατίτιδα, ειλεό), σε 

δερματολογικά 
19 (πιτυρίαση, δερματοπάθειες), σε γυναι-

κολογικά (μητρορραγία, φλεγμονώδεις καταστάσεις της 

μήτρας, αμβλώσεις), σε αποκαταστάσεις κακώσεων και 

τραυμάτων,19 σε νόσους ώτων, ρινός, οφθαλμών, 

σε κεφαλαλγίες
19 σε νευρολογικά 

19 και σε ψυχια-

τρικά νοσήματα,29 σε εγκεφαλικά επεισόδια, «...παρεσέσι...»,

σε επιληπτικές κρίσεις «...τετάνοισι...»,19 στον τρόμο (νόσο 

του Parkinson),1 σε μανιακές και υστερικές καταστάσεις 
19 σε κατάθλιψη και σε 

ψύχωση.1

Οι ασθενείς επισκέπτονταν τα δημόσια βυζαντινά λου-

τρά τις πρωινές ώρες ή το μεσημέρι, όταν τα λουτρά ήταν 

άδεια και έκαναν μόνοι τους μπάνιο.3 Αυτό σχετιζόταν με 

την αντίληψη της εικόνας και της αρτιμέλειας του σώματος, 

για να μη φανεί η τυχόν σωματική δυσμορφία ή η αναπηρία 

στους συλλουόμενους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 

του διακόνου της Αγίας Σοφίας Στέφανου, που έπασχε από 

κήλη, και ο οποίος νοιώθοντας μειονεκτικά έναντι των 

υπολοίπων αναφέρει ότι: «...Κρυβόμουν για πολύ καιρό, 

προσέχοντας να παίρνω το λουτρό μου μόνος..., να πλένομαι 

σε σκοτεινά λουτρά και μάλιστα το μεσημέρι, για να μη δει 

κανένας τον εξευτελισμό μου...».30

Η θεραπευτική χρήση του λουτρού στην αποκατάστα-

ση των ασθενειών αναφέρεται σε όλα τα εγχειρίδια της 

βυζαντινής θεραπευτικής και αποτελούσε αναπόσπαστο 

τμήμα της θεραπείας, γιατί «… πολλών το λουτρών αίτιον 

δωρημάτων…».31

4.1. Αλλεργία

Η θεραπεία της αλλεργίας στη βυζαντινή θεραπευτική 

περιελάμβανε την άρση του αιτίου, τη χορήγηση φαρμάκων, 

την κατάλληλη δίαιτα, τη φλεβοτομία και τη λουτροθερα-

πεία.32 Το λουτρό έπρεπε να ήταν θερμό «...διά λουτρού 

συνεχούς θερμού...»,33 με προσθήκη διαφόρων φυτικών 

ουσιών,32,33 οι οποίες καταπράυναν τα συμπτώματα. Την 

ύφεση της αλλεργιογόνου συμπτωματολογίας καταγράφει ο 

Μιχαήλ Ψελλός, αναφέροντας ότι το λουτρό στην αλλεργία 

«...τας θελξίπικρους κνησμονάς καταστέλλει…»,31…υποχωρεί 

τις ενοχλητικές φαγούρες…
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4.2. Νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος

Σε νοσήματα του γαστρεντερικού, και ειδικότερα σε 

νοσήματα του λεπτού εντέρου, η λουτροθεραπεία ενδεί-

κνυτο ως μέσο αποκατάστασης. Κατά τον Αέτιο Αμιδηνό, 

στο σύνδρομο εντερικής δυσαπορρόφησης και στη νόσο 

του Crohn, στο πλαίσιο της υγιεινοδιαιτητικής αγωγής, εκτός 

από την αποφυγή συγκεκριμένων τροφών, συστήνονταν 

μαλάξεις και εντριβές, θερμά επιθέματα στην κοιλιακή 

χώρα (πίττωσις) και χρήση λουτρού.32 Η δυσπεψία εκτός των 

άλλων αντιμετωπιζόταν με λουτροθεραπεία και εντριβή «…

δι’ ελαίου γλυκέως...».34 Ανάλογες υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες 

παρέχονταν και από τον Δημήτριο Πεπαγωμένο.32 Για τη 

θεραπεία της οξείας ηπατίτιδας χρησιμοποιούνταν και 

φυτικές ουσίες, είτε με τη μορφή επιθεμάτων στην περιοχή 

του ήπατος είτε με μορφή καταιονισμού.34 Λουτροθεραπεία 

επίσης συστηνόταν και από τον Συμεών Σηθ, ο οποίος πρό-

τεινε κατά τη διάρκεια του λουτρού εισπνοή ξυδιού.32 Στην 

κίρρωση του ήπατος και στις χρόνιες ηπατικές φλεγμονές, 

εκτός από τις υγιεινοδιαιτητικές αγωγές συστηνόταν και 

λουτρό, το οποίο «...χολής περιττήν εκκενοί…»,31 …αδειάζει 

την περιττή χολή…

4.3. Γήρας

Το γήρας κατά τους Βυζαντινούς άρχιζε από την ηλικία 

των 42 ετών και συνεχιζόταν μέχρι του τέλους. Σημαντικό 

ρόλο για την ομαλή πορεία του γήρατος διαδραμάτιζε η 

λουτροθεραπεία. Για τη φροντίδα του γήρατος, η βυζα-

ντινή Ιατρική πρότεινε ειδική διαιτητική αγωγή, άσκηση 

και λουτρό.32 Εκτός όμως από τις γενικές οδηγίες, χρήση 

λουτρού επιβαλλόταν και στις νοσηρές καταστάσεις των 

ηλικιωμένων. Σε περιπτώσεις απώλειας μνήμης συστηνόταν 

λουτροθεραπεία, η οποία κατά τον Μιχαήλ Ψελλό «…την 

μνήμην φυλάττει και την λήθην εκφέρει…».31 Σε πνευμονο-

λογικά νοσήματα, όπως καταρροή, βήχας, άσθμα ή βρογχί-

τιδα, προτείνονταν εισπνοή ατμών φυτικών σκευασμάτων, 

όπως του μελάνθιου32 (μαυροσίσαμου), καθώς και λουτρά 

θερμά.34 Ακόμη και σήμερα, η χρήση του ζεστού νερού 

της πισίνας βελτιώνει αισθητά το ασκησιογενές βρογχικό 

άσθμα,35 ενώ η εφύγρανση του χώρου σε συνδυασμό με 

τη θερμότητα προλαμβάνει στα βρέφη και στα νεογνά τις 

κρίσεις λαρυγγίτιδας και το οίδημα λάρυγγα, ρευστοποιεί τις 

βλεννώδεις εκκρίσεις των βρόγχων και βελτιώνει αισθητά 

την αναπνευστική λειτουργία.36

4.4. Μαιευτική – Γυναικολογία

Η λουτροθεραπεία είχε ευρύτατη εφαρμογή στις γυναι-

κολογικές παθήσεις και στη Μαιευτική. Στις συνεχείς και 

συχνές αποβολές συστήνονταν χρήση φαρμάκων και ειδικής 

λουτροθεραπείας, με σκοπό τη συγκράτηση του κυήματος 

στη μήτρα. Η ειδική αυτή λουτροθεραπεία δεν αφορούσε 

σε μια άλλη τεχνική λουτρού αλλά στη διαφορετική σύστα-

σή του.32 Το εν λόγω λουτρό ήταν από πηγή ιαματική και 

μάλιστα στυπτηριώδες.34 Σε περιπτώσεις δυστοκίας γινόταν 

χρήση ζεστού νερού.32 Η επίτοκος εισερχόταν σε δεξαμενή 

ζεστού νερού, με σκοπό να βοηθηθεί και να επισπευστεί ο 

τοκετός.37 Σε περίπτωση που η έκτρωση ήταν επιβεβλημένη, 

στη γυναίκα εφαρμόζονταν τρίψεις της οσφυϊκής χώρας 

ή του εφηβαίου κατά τη διάρκεια του λουτρού,37 καθώς 

επίσης εμβαπτίσεις εντός ειδικών υγρών, με ταυτόχρονη 

χρήση επισπαστικών38 και επιθεμάτων.32

4.5. Δερματολογικά νοσήματα

Στα νοσήματα του δέρματος η χρήση του λουτρού είχε 

ευρύτατη εφαρμογή. Για τη θεραπεία του κνησμού (φαγού-

ρας) γινόταν λουτροθεραπεία, η οποία κατά τον Μιχαήλ 

Ψελλό «...χυμούς καθαίρει, τον κνησμόν αποτρέπει…».31 Άλλος 

τρόπος αντιμετώπισης ήταν η πλύση με φυτικά αφεψήματα, 

όπως της μολόχας, και εντριβές της πάσχουσας περιοχής με 

λάδι.32 Μια άλλη πρακτική ήταν λουτρό με ξύδι, το οποίο «...

τη φαγούρα του σώματος καταπραΰνει…».39 Για την πιτυρίαση 

συστηνόταν λουτρό «…δι’ ελαίου δαφνίνου συσκευασίας…» 

και με αυτό το λάδι οι πάσχοντες αλείφονταν στον χώρο του 

βαλανείου και πριν από το λουτρό.32 Για την αντιμετώπιση 

της λέπρας χρησιμοποιείτο λουτρό, το οποίο όμως ήταν 

ιαματικής πηγής και θειώδους σύστασης.34

4.6. Ενδοκρινολογία

Στον τομέα της Ενδοκρινολογίας, η χρήση της λου-

τροθεραπείας εστιαζόταν στην αντιμετώπιση του άποιου 

και του σακχαρώδους διαβήτη.32 Εκτός από τις υγιεινοδι-

αιτητικές οδηγίες, προτεινόταν και η χρήση του λουτρού 

για την ύφεση και την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. 

Ειδικότερα, στην περίπτωση του διαβητικού ασθενούς η 

χρήση του λουτρού σκοπό είχε την ύγρανση του σώματος 

για την αντιμετώπιση της πολυδιψίας, η οποία προκαλείτο 

λόγω της αυξημένης διούρησης. Ο Αέτιος αναφέρει ότι 

τα ενδεικνυόμενα λουτρά ήταν «…αρμόδια τα γλυκέα και 

εύκρατα, επί των αμέτρως διψώντων…».34 Στον τομέα της 

Ενδοκρινολογίας εντασσόταν και η αντιμετώπιση της πα-

χυσαρκίας. Ορμονολογικοί και παθολογικοί παράγοντες 

προκαλούσαν κατά τους Βυζαντινούς την παχυσαρκία 

(παχύτις) και αποκαλούσαν τους παχύσαρκους καταπίμε-

λους, κατάσαρκους ή υπέρογκους.32 Στο πλαίσιο της εν γένει 

αντιμετώπισης της νοσηρής αυτής κατάστασης χρησιμο-

ποιείτο και η λουτροθεραπεία ως επικουρικό μέσο μιας 

σειράς φυσικοθεραπευτικών παρεμβάσεων.40 Σύμφωνα 

με τον Ορειβάσιο 
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41 ενώ ο Νικόλαος Μυρεψός πρότεινε ένα 

άλλο είδος λουτροθεραπείας, η οποία συνίστατο στην 

υπερθέρμανση του λουτρικού χώρου, στην υπερβολική 

εφίδρωση και στον αποσπογγισμό του σώματος. Η διάρκεια 

της συγκεκριμένης θεραπείας είχε έναν κύκλο 10 ημερών, 

και αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα είναι θεαματικά 

32 …στο βαλανείο, όταν αρχίζει να λούζεται στον 

ιδρώτα... να σπογγίζεται... μέχρι δέκα ημέρες... αδύνατο και 

στεγνό κάνεις τον παχύσαρκο, σε σημείο που δεν το πιστεύουν 

όσοι το βλέπουν…

4.7. Νευρολογικά νοσήματα

Στα εγκεφαλικά επεισόδια και στην απώλεια μνήμης η 

λουτροθεραπεία είχε θεραπευτική εφαρμογή. Ειδικότερα, 

στο εγκεφαλικό επεισόδιο εκτός από τη χρήση φαρμάκων 

και φυσικοθεραπείας συστηνόταν και χρήση λουτρού από 

τον Αέτιο και τον Θεοφάνη Νόννο.32 Παρόμοια θεραπευ-

τική ακολουθείτο και σε καταστάσεις απώλειας μνήμης 

και ημικρανιών, με τον Μιχαήλ Ψελλό να αναφέρει ότι «…

την μνήμην φυλάττει και την λήθην εκφέρει...».31 Η χρήση 

του λουτρού είχε καθολική αποδοχή για τη θεραπεία των 

νευρολογικών νοσημάτων από τους Βυζαντινούς, με μόνη 

εξαίρεση τον Θεόδωρο Πρόδρομο, ο οποίος ανέφερε ότι 

«...την χρήση του λουτρού δεν συνιστώ..».32

4.8. Νοσήματα των νεφρών

Για τη θεραπεία των νεφροπαθειών (οξείες και χρόνιες 

νεφρίτιδες) χρησιμοποιείτο το λουτρό σε συνδυασμό με 

φάρμακα, επιθέματα, φυσικοθεραπεία και ειδική δίαιτα. Τα 

λουτρά που συστήνονταν όμως ήταν ιαματικά «…αυτοφυή, 

κατάλληλα νεφρίτιδι…»,32 τα οποία περιείχαν ποσότητες 

μεταλλικών στοιχείων, πρακτική που ακόμη και σήμερα 

συνηθίζεται και εφαρμόζεται στις ιαματικές πηγές.

4.9. Ορθοπαιδική

Στην Ορθοπαιδική, η θεραπευτική χρήση του ύδατος 

είχε δύο μορφές: τη μορφή του λουτρού και της διαβρο-

χής.32 Στην περίπτωση του κατάγματος, για προαγωγή της 

πώρωσης συστηνόταν από τον Ορειβάσιο διαβροχή του 

κατάγματος από φυτικό αφέψημα «…τινές δε πτελέας ρίζης 

το αφέψημα καταντλούσιν…»,41 …διαβρέχουν με αφέψημα 

από ρίζα φτελιάς... Για τη θεραπεία της ισχιαλγίας χρησι-

μοποιείτο εκτός των άλλων και λουτροθεραπεία. Η χρήση 

του λουτρού στην ανακούφιση του πόνου παραμένει μια 

πρακτική που εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα, και οφείλεται 

στο γεγονός της ιδιότητας της άνωσης του νερού, της μείω-

σης της βαρύτητας και των μικρομαλλάξεων (μικρομασάζ) 

που προκαλούνται από την υδροστατική πίεση στο πάσχον 

μέλος ή στο σώμα, όταν αυτό βρίσκεται βυθισμένο εντός 

του ύδατος. Ο Αέτιος συνιστούσε λουτροθεραπεία από 

ιαματική πηγή η οποία έπρεπε να έχει θειώδη σύσταση.32 

4.10. Παιδιατρική

Στα εξανθηματικά νοσήματα των παιδιών και στην υγιει-

νοδιαιτητική τους αγωγή είχε εφαρμογή η λουτροθεραπεία. 

Σε εξανθηματικό νόσημα, εκτός από τη φαρμακευτική 

αγωγή και τους υποκλυσμούς, η χρήση του λουτρού και 

των φυτικών αφεψημάτων για το λούσιμο αποτελούσαν 

μια συνήθη θεραπευτική πρακτική.32 Σύμφωνα με τον Αέτιο 

34 …για τα εξανθήματα των παιδιών... τα νήπια 

αρρωσταίνουν με διάφορα νοσήματα, ώστε εκτός των άλλων 

και εξανθήματα, και φλύκταινες και υγρά έλκη εμφανίζονται 

στην επιφάνεια του σώματός τους…Τα λούζομε με αφέψημα 

τριαντάφυλλου ή φακής, και αν χρειαζόμαστε περισσότερη 

καθαριότητα, χρησιμοποιούμε μυρτιά ή φλοιό από ρόδι. Στα 

εξελκωμένα βάζουμε επιθέματα από ψαλιδόχορτο ή από 

αγριολάχανο με άρτο, ή τριαντάφυλλο... Η χρήση του λουτρού 

στην υγιεινοδιαιτητική συνιστάται για την ευεξία και την 

καθαριότητα, ενώ παρέχονται οδηγίες από τον Ορειβάσιο 

για αποφυγή της λήψης τροφής αμέσως μετά το λουτρό 

των παιδιών.32

4.11. Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

Στα αναπνευστικά νοσήματα, η λουτροθεραπεία εφαρ-

μοζόταν για τη θεραπεία του βρογχικού άσθματος, του 

πνευμονικού αποστήματος και του κρυολογήματος. Στο 

βρογχικό άσθμα, η θεραπευτική αντιμετώπιση συνίστατο 

σε φαρμακευτική αγωγή και σε φυσικοθεραπευτικές πα-

ρεμβάσεις που αποτελούνταν από υποκαπνισμούς, χρήση 

επιθεμάτων και λουτρών.32 Ο Μιχαήλ Ψελλός εκθειάζει τις 

ευεργετικές επιδράσεις που έχει το λουτρό στο νόσημα, 

αναφέροντας ότι 
31 ...το λουτρό είναι 

ευεργετικό, διασπά τους χυμούς και είναι αποχρεμπτικό… Για 

το απόστημα του πνεύμονα, ο Αλέξανδρος Τραλλειανός 

συνιστούσε λουτροθεραπεία και ειδικό διαιτολόγιο.42 Για το 

κρυολόγημα, η θεραπεία εστιαζόταν στη χρήση εισπνοών, 

ειδικής δίαιτας, φαρμακευτικής αγωγής, φυσικοθεραπείας 
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και λουτροθεραπείας.32 Ο Αέτιος συνιστούσε θερμά λουτρά 

για την ανακούφιση από τη συμπτωματολογία 
34 …τα 

πολλά θερμά λουτρά από πόσιμο νερό ανακουφίζουν... Πα-

ρόμοια θεραπεία σύστηνε και ο Αλέξανδρος Τραλλειανός 
42 ...με λουτρά, 

δίαιτα και αλοιφές... Σε περίπτωση που συνυπήρχε πυρετός 

συστηνόταν από τον Νικόλαο Μυρεψό «…να λούζονται... και 

να αλείφονται με λίγο λάδι σε όλο το σώμα...», ενώ ταυτόχρονα 

χορηγείτο από του στόματος δροσάτο.32

4.12. Ρευματολογικά νοσήματα

Τα ρευματικά νοσήματα, στα οποία οι Βυζαντινοί δι-

ενεργούσαν λουτροθεραπεία, ως θεραπευτική αγωγή 

για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, περιελάμβαναν 

τις ρευματικές αρθρίτιδες και την ουρική αρθρίτιδα.32 Η 

θεραπεία σκοπό είχε την απομάκρυνση του ρευματικού 

χυμού και την ανακούφιση του πάσχοντα. Ο Αέτιος για τις 

συγκεκριμένες ρευματικές φλεγμονές συνιστούσε λουτρό, 

στο οποίο πρόσθεταν φυτικά εκχυλίσματα. 

34 

...στις ρευματικές φλεγμονές βάζομε στο νερό ψαλιδόχορτο 

ή περικοκλάδα ή φλοιό ροδιού ή φύλλα βάτου... Οι πάσχο-

ντες ωφελούνται πολύ από τα λουτρά… Αντίθετος στην εν 

λόγω θεραπευτική αντιμετώπιση εμφανίζεται ο Θεόδωρος 

Πρόδρομος, αναφέροντας ότι 

43 ...αποτρέπω εντελώς τη χρήση του λουτρού διότι αυτό 

είναι αίτιο πρόκλησης ρευματισμών... Η ουρική αρθρίτιδα 

απαντάται με τον όρο ποδάγρα στα βυζαντινά κείμενα.44 Η 

θεραπευτική της αντιμετώπιση αποσκοπούσε στη διακοπή 

της παραγωγής, καθώς και στην αποβολή και απομάκρυνση 

της κακοχυμίας από την άρθρωση, με σκοπό την υποχώ-

ρηση της φλεγμονής και του πόνου, και την ανάκτηση του 

εύρους της κίνησης.28 Τα μέσα που χρησιμοποιούνταν ήταν 

η χορήγηση φαρμάκων, καταπλασμάτων, φυσικοθεραπεία, 

φλεβοτομία, ποσιοθεραπεία και λουτροθεραπεία.28 Για τη θε-

ραπεία της ουρικής αρθρίτιδας ο Ορειβάσιος απαγόρευε τη 

λουτροθεραπεία,32 ενώ ο Αέτιος πρότεινε λουτροθεραπεία 

με ιαματικά λουτρά «…νιτρώδη, αλμυρά σιδηρίζοντα, χαλ-

κούχα...».34 Παρά τις απαγορεύσεις από ελάχιστους ιατρούς 

περί της μεθόδου, η λουτροθεραπεία για την ανακούφιση 

από την αρθρίτιδα ήταν ευρέως αποδεκτή.45 Χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνου του Δ΄ του Πωγωνάτου (668–685), ο οποίος 

έπασχε από ουρική αρθρίτιδα.45 Το νόσημά αυτό έγινε αιτία 

ήττας του βυζαντινού στρατού, γιατί κατά τη διάρκεια της 

εκστρατείας εναντίον των Βουλγάρων η έξαρση της νόσου 

τον υποχρέωσε να μεταβεί στην πόλη της Μεσημβρίας για 

το θεραπευτικό λουτρό. «…Του δε Βασιλέως εν ποδαλγία 

οξυπαθήσαντος και επί Μεσημβρίαν βιασθέντος υποστρέψαι 

διά συνήθειαν λουτρού…».46 Η αναχώρηση του αυτοκράτορα 

από το πεδίο της μάχης θεωρήθηκε υποχώρηση, με αποτέ-

λεσμα τη νίκη των Βουλγάρων έναντι των Βυζαντινών.47 Ο 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΣΤ΄ (780–797) και η μητέρα 

του Ειρήνη μετέβαιναν στην Προύσα για την ιαματική 

τους λουτροθεραπεία λόγω των αρθριτικών από τα οποία 

υπέφεραν «...εξήλθε ο βασιλεύς συν τη μητρί αυτού, εν τη 

Προύση θερμήσαι...».48

4.13. Ψυχιατρικά νοσήματα

Τα ψυχιατρικά νοσήματα που αναφέρονται στα βυ-

ζαντινά κείμενα είναι η μανία, η κατάθλιψη, η φρενίτιδα 

και η παράνοια. Στα ψυχιατρικά νοσήματα, εκτός από τα 

ηρεμιστικά και τα υπναγωγά φάρμακα για την ύφεση της 

συμπτωματολογίας, γινόταν χρήση φλεβοτομίας, αφαιμά-

ξεων, καθαρτικών, φυσικοθεραπείας και λουτρών. Στους 

ασθενείς που έπασχαν από μανία, τους μαινόμενους, συ-

στηνόταν λουτροθεραπεία και, συγκεκριμένα, όπως τονίζει 

ο Παύλος Νικαίος «...χρήση λουτρού με γλυκό νερό...».32 Σε 

ασθενείς με κατάθλιψη διενεργείτο εφαρμογή συνεχούς 

λουτροθεραπείας με γλυκό νερό.42 Στις καταστάσεις της 

παράνοιας εφαρμοζόταν λουτροθεραπεία, επειδή με αυτόν 

τον τρόπο εθεωρείτο ότι ο ασθενής απαλλασσόταν από τη 

νόσο. Μια άλλη πρακτική αντιμετώπισης ήταν το βρέξιμο 

της κεφαλής διά ροδίνου ελαίου.32

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα των 

πηγών σχετικά με τo θέμα της λουτροθεραπείας και για το 

κατά πόσο αυτή συνδεόταν με την προαγωγή της υγείας 

στους βυζαντινούς χρόνους, προέκυψαν τα εξής:

Η λουτροθεραπεία δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί μέσο 

προαγωγής της υγείας από την ελληνική αρχαιότητα, με 

ομαλή συνέχεια από τη ρωμαϊκή στη βυζαντινή εποχή. 

Οι διδαχές περί της Ιατρικής και περί της αποκατάστασης 

του Ιπποκράτη και του Γαληνού περιλαμβάνουν τη λου-

τροθεραπεία ως αναπόσπαστο τμήμα της ίασης και της 

αποθεραπείας. Η συγγραφή των βυζαντινών επιτομών 

και των συγγραμμάτων στηρίχθηκε στις πληροφορίες 

που παρείχαν κυρίως τα συγγράμματα των ανωτέρω ια-

τρών και οι αναφορές περί της ίασης και των πρακτικών 

αποκατάστασης μεταφέρονται και μεταγράφονται σχεδόν 

αυτούσιες. Ακόμη και η θαυματουργική Ιατρική, που κύριος 

εκπρόσωπός της στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο Ασκληπιός, 

μεταφέρθηκε και υιοθετήθηκε σταδιακά από τη χριστιανική 
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θρησκεία και τη βυζαντινή κοινωνία, αφού προηγουμένως 

υπέστη τροποποιήσεις στα σύμβολα, στις τακτικές και στο 

τελετουργικό. Η θαυματουργική Ιατρική είχε τέτοια απο-

δοχή από τους κατοίκους της αυτοκρατορίας ώστε να έχει 

απαξιωθεί η επιστημονική Ιατρική, τουλάχιστον μέχρι τον 

9ο αιώνα. Εκεί όπου αποτύγχανε η επιστημονική Ιατρική, 

κάτι που συνέβαινε συχνά, η επίκληση της Θείας Χάριτος 

αποτελούσε συνήθη πρακτική και αυτό συνέβαινε σε όλα 

τα κοινωνικά στρώματα της βυζαντινής κοινωνίας.

Το λουτρό αποτελούσε μέσο παρέμβασης για την ίαση 

και γίνεται σαφής αναφορά σε αυτό, είτε από τα Τυπικά 

της λειτουργίας των μονών και των ξενώνων είτε από τις 

πληροφορίες των ιατρικών και των ιστορικών κειμένων. Οι 

αρχές της συγκεκριμένης παρέμβασης παρέμεναν ίδιες με 

τις αρχαιοελληνικές. Αυτές οι αρχές και οι λογικές διέπονταν 

από τις θεωρίες των Ιπποκράτη, Αριστοτέλη και Γαληνού 

περί της αποβολής των περιττωμάτων του οργανισμού και 

της καθαρτικής ιδιότητας του δέρματος. Οι μεταγενέστεροι 

ιατρικοί συγγραφείς, όπως o Ορειβάσιος, ο Αέτιος της Άμι-

δας, ο Αλέξανδρος των Τράλλεων, ο Συμεών Σηθ, ο Λέων 

ο ιατροσοφιστής, ο Μιχαήλ Ψελλός κ.ά. αναπαρήγαγαν και 

εμπλούτισαν τις εν λόγω απόψεις, οι οποίες είχαν εφαρμογή 

σε όλη τη διάρκεια της ζωής της αυτοκρατορίας. Τα λουτρά 

πλέον αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα της βυζαντινής 

θεραπευτικής και οι λουτρώνες εντάσσονταν στους νοσο-

κομειακούς χώρους και στους ξενώνες ως μέσο αποκατά-

στασης της υγείας. Η χρήση του λουτρού, το είδος και η 

συχνότητά του κανονίζονταν από τις ιδρυτικές διατάξεις των 

εν λόγω ευαγών ιδρυμάτων, ενώ τα ιατρικά εγχειρίδια της 

εποχής περιγράφουν τα νοσήματα τα οποία εμπίπτουν στο 

θεραπευτικό πεδίο της λουτροθεραπείας. Εκτός από μέσο 

ίασης και αποκατάστασης, το λουτρό αποτελούσε και μέσο 

προαγωγής της υγείας στη βυζαντινή κοινωνία. Η άποψη 

περί της αλουσίας των Βυζαντινών δεν αποδεικνύεται από 

τη βιβλιογραφική έρευνα. Αντίθετα, η λουτροφιλία τους 

στοιχειοθετείται όχι μόνο από την πληθώρα των λουτρικών 

συγκροτημάτων, αλλά και από τη συχνότητα χρήσης του 

λουτρού από τους κατοίκους, κοσμικούς ή κληρικούς. Έτσι, 

η λουτροθεραπεία παρέμεινε ως μέσο αποκατάστασης της 

νόσου, δρώντας πάντα επικουρικά ως προς τη θεραπευτική 

παρέμβαση της ασθένειας. Σε όλα τα ιατρικά κείμενα της 

εποχής περιγράφεται ως μέσο ανακούφισης και θεραπείας, 

λόγω της επικρατούσας αντίληψης περί της διαδερμικής 

αποβολής των περιττωμάτων του οργανισμού και την 

αποκατάσταση της κακοχυμίας του σώματος.
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