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Μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης  
στην κλασική αρχαιολογία 



Προλογικό σημείωμα 
 

Η παρούσα εργασία αποτελεί την εργασία ειδίκευσης στην κλασική αρχαιολογία για 
την απόκτηση του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πλαίσιο του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος».  

Πάντα θεωρούσα ότι μια επιστημονική εργασία ενταγμένη μάλιστα σε ένα πρόγραμμα 
σπουδών, δεν αποτελεί ένα επίτευγμα αξιόλογο και μοναδικό, ώστε να αξίζει ιδιαίτερου 
προλόγου. Ωστόσο καθώς ετοιμάζεται το αντίτυπο για τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, μου δίνεται η εντύπωση ότι κάτι έχω παραλείψει.  

Προφανώς διαβάζοντας την εργασία καθένας θα μπορούσε να διαπιστώσει  
παραλείψεις ή αβλεψίες και δυνατότητες περαιτέρω προβληματισμού. Κάποιες τις επεσήμανα 
ήδη ενώ εξίσου σημαντικές και ουσιαστικές υπήρξαν οι παρατηρήσεις των καθηγητών μου 
που επέβλεψαν την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, των Αθανασίου Καλπαξή, Νικόλα 
Φαράκλα και Άννας Μίσιου. Για την επιστημονική και την ηθική τους υποστήριξη, τους 
ευχαριστώ θερμά.  

 
Όμως η γνώση και η ερμηνεία του παρελθόντος, τα αντικείμενα της αρχαιολογικής 

επιστήμης, δεν μπορούν ποτέ να θεωρηθούν ολοκληρωμένα, αφού κατά την προσωπική μου 
αντίληψη, μοιάζουν με μια μαθηματική συνάρτηση με πολλές μεταβλητές και αμφισβητούμενο 
αποτέλεσμα. Θα αναρωτιόταν κάποιος εύλογα αν τελικά η ενασχόληση με την αρχαιότητα 
είναι μάταιη, άσκοπη ή με στόχους περιορισμένους. Ωστόσο ο καθένας μας ορίζει τους δικούς 
του στόχους και κατά συνέπεια επηρεάζει τα αποτελέσματα (άλλη μια περίπλοκη συνάρτηση). 
Έτσι ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μεταπτυχιακών σπουδών αισθάνομαι χαρούμενη γιατί 
οι αρχικοί μου στόχοι σπουδάζοντας αρχαιολογία, μια ανθρωπιστική επιστήμη, σε μεγάλο 
βαθμό επιτεύχθηκαν. Ο εμπλουτισμός των γνώσεων, η συνολική και συγκριτική μελέτη των 
αρχαιολογικών δεδομένων, η προσέγγιση της ανθρώπινης δημιουργίας, η ερμηνεία της 
ανθρώπινης δραστηριότητας, οι πολλές και διαφορετικές δυνατότητες που υπάρχουν για την 
προσέγγιση, την ανάγνωση αλλά και την αμφισβήτηση του παρελθόντος (ίσως και του 
παρόντος), ήταν στοιχεία που κατάφερα να προσεγγίσω τόσο κατά την πραγμάτευση του 
θέματος της παρούσας εργασίας, όσο και μέσα από όλα τα μεταπτυχιακά σεμινάρια. 
Εμπνευσμένοι σύμβουλοι υπήρξαν εκτός από τους προαναφερθέντες και οι υπόλοιποι 
καθηγητές του προγράμματος, στων οποίων τα σεμινάρια συμμετείχα: η Ίρις Τζαχίλη, η Νένα 
Γαλανίδου και φυσικά ο Νικόλαος Σταμπολίδης.  

 
Ωστόσο οι μεταπτυχιακές σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, εξελίχθηκαν με την 

επίδραση απρόβλεπτων μεταβλητών, όπως επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις, 
ανάγκες και προτεραιότητες που καθυστέρησαν την κατάθεση της παρούσας εργασίας την 
οποία ανέλαβα το 2001. Καθοριστικής σημασίας όμως ήταν μια άλλη απρόβλεπτη 
παράμετρος. Αυτή ήταν η γνωριμία μου, ήδη από το 1998, με αξιόλογους συναδέλφους – 
συμφοιτητές. Με όλους αναπτύξαμε γρήγορα ένα κοινό κώδικα επαφής και επικοινωνίας σε 
επίπεδο αρχικά επιστημονικό και επαγγελματικό που σε κάποιες περιπτώσεις εξελίχθηκε σε 
αδερφική φιλία. Αλλά ακόμα και με εκείνους που έχουμε απομακρυνθεί κοινωνικά υπάρχει 
πάντα ένας δεσμός, μια ανάμνηση των πολύωρων συζητήσεων και αναζητήσεων με φόντο τη 
Φορτέτσα του Ρεθύμνου και το γαλάζιο του Αιγαίου (κάποτε και του Λιβυκού).  

Νομίζω ότι θα ήταν παράλειψη, σε αυτή την εργασία να μη γίνει αναφορά στους 
«φίλους από το μεταπτυχιακό της Κρήτης», που βρίσκονται πάντα κοντά μου, όπως είναι 
παράλειψη να απουσιάζει από κάθε εξίσωση ή συνάρτηση ή στόχευση ή αποτέλεσμα, ο 
ανθρώπινος παράγοντας. Ολοκληρώνοντας το - εκτενές τελικά - σημείωμα προλόγου, 
αισθάνομαι χαρούμενη και τυχερή που μαζί τους γνώρισα λιμένας πρωτοειδωμένους και 
εμπορεία, μα πιο πολύ χαίρομαι που όλοι μαζί συνεχίζουμε τ’ ωραίο ταξείδι.  
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Εισαγωγή 
 

Ο δομημένος χώρος αποτελεί κυρίαρχη ένδειξη της ανθρώπινης παρουσίας σε μια πε-

ριοχή. Η δόμηση και η οργάνωση του χώρου αποτελούν μορφές έκφρασης της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Πέρα από την πρωταρχική ανάγκη στέγασης των κοινωνικών ομάδων και των 

δραστηριοτήτων τους, η οικοδομική δραστηριότητα και η διευθέτηση του χώρου πραγματοποι-

ούνται με γνώμονα πολλές και διαφορετικές αρχές ή σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί αποτελούν ορι-

σμένους από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την τελική μορφή, το μέγεθος και το 

χαρακτήρα ενός δομημένου συνόλου. 

Κάθε ανθρώπινη ομάδα επιδιώκει παραγωγική και οικονομική αυτοτέλεια. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι η εκμετάλλευση μιας συγκεκριμένης περιοχής (χώρας), με 

σαφή και υπερασπίσιμα γεωγραφικά όρια. Εντός των συγκεκριμένων εδαφικών ορίων ανα-

πτύσσονται οικιστικές εγκαταστάσεις. Ανάλογα με την οικονομική αυτονομία που επιτυγχάνουν 

οι οικιστικές εγκαταστάσεις, είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν αυτονομία σε επίπεδο θεσμικό (πό-

λις) ή να λειτουργήσουν ως συστατικό/ εξαρτημένο στοιχείο άλλων, αυτόνομων θεσμικά, μορ-

φωμάτων (κώμη)1.  

Οι κοινωνικές και ιδεολογικές διεργασίες που οδήγησαν στη δημιουργία και τη σταδιακή 

εξέλιξη της πόλης, έχουν κατά καιρούς αποτελέσει το αντικείμενο πολλών μελετών, τόσο σε αρ-

χιτεκτονικό-πολεοδομικό όσο και σε πολιτικό-ιδεολογικό επίπεδο2. Οι ίδιοι οι αρχαίοι πίστευαν 

ότι η πολιτισμένη ζωή ήταν νοητή μόνο στις πόλεις. Ο Αριστοτέλης (Πολιτικά, 1330α34κ.ε) ορίζει 

τέσσερις προϋποθέσεις για τον ορισμό μιας εγκατάστασης ως πόλη και τη βιωσιμότητα αυτής: 

υγεία, άμυνα, καταλληλότητα για πολιτική δραστηριότητα και ομορφιά. Ο Παυσανίας (10.4.1) 

θεωρεί ότι ως πόλη μπορεί να αποκαλείται μια εγκατάσταση που διαθέτει κτίσματα για την ά-

σκηση πολιτικών λειτουργιών καθώς και υποδομές άνεσης και υγιεινής. Θα πρέπει επίσης να 

επισημανθεί η άρρηκτη σχέση της αρχαίας πόλης ως δομημένου και κοινωνικού συνόλου με την 

περιβάλλουσα ύπαιθρο3. 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί απόπειρα ιστορικής προσέγγισης των αρχαίων πόλεων, 

ως δομημένων και χωροθετημένων συνόλων. Εκτός των άλλων έχει επισημανθεί ότι η οργάνω-

ση του αστικού χώρου εξαρτάται από την κοινωνική διαστρωμάτωση και από τις διαδικασίες 

που συντελούν σε αυτή. Δηλαδή η κοινωνική διάρθρωση μιας πόλης αντανακλάται στην οργά-

                                                 
1 Για τον προβληματισμό και το διαχωρισμό των οικιστικών μορφωμάτων βλ. Ν. Φαράκλας, «Οι επικρά-
τειες των πόλεων της Ακαρνανίας», Αριάδνη 8, σελ. 71 σημ.1και Ν. Φαράκλας κ.α. «Οι επικράτειες των 
κρητικών πόλεων», Ρίθυμνα τ.6, σελ.7, Tomlinson 2005, σελ.59 
2 Αναφέρονται ενδεικτικά: Μ.Σακελλαρίου, Πόλις ένας τύπος αρχαίου ελληνικού κράτους, Αθήνα 1999     
O.Murray – S.Price, The Greek City. From Homer to Alexander, 1990   
F.de Polignac, La Naissance de la cité grecque, 1984,  
Fustel de Coulanges, La cite antique, 1864  
R. Martin, L’ Urbanisme en Grece antique, Παρίσι 1956,  
P. Lavedan, Histoire de l’ Urbanisme, 1926  
καθώς και οι δημοσιεύσεις του Copenhagen Polis Centre (1994-2007), 
3 Rossi 1985 (1991), σελ. 198  
  Tomlinson 2005, σελ. 59 
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νωση του χώρου της. Κατά συνέπεια η χωροτακτική ερμηνεία μιας πόλης αποτελεί ταυτόχρονα 

και απόπειρα ερμηνείας και καταγραφής των ιδιαίτερων ιστορικών και κοινωνικών φάσεων που 

αυτή γνώρισε4.  

Επισημαίνεται εδώ ότι αναφορικά με την περίοδο της κλασικής αρχαιότητας δεν υπάρ-

χει εξειδικευμένη βιβλιογραφία για την ανάλυση της χρήσης του χώρου. Επιπλέον τα κριτήρια 

που έχουν χρησιμοποιηθεί για την ερμηνεία του αστικού φαινομένου σε μεταγενέστερες κυρίως 

περιόδους δεν είναι πάντα δυνατόν να εφαρμοστούν για την αρχαιότητα.  

Κατά τη διαπραγμάτευση του θέματος γίνεται προσπάθεια να απομονωθούν οι μορφές 

με τις οποίες πιστοποιούνται οι αστικές λειτουργίες και επιχειρούνται ερμηνευτικές παρατηρή-

σεις. Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τις επιμέ-

ρους δραστηριότητες που πιστοποιούν και οι οποίες θεωρούνται ουσιαστικές για την υπόσταση 

και τη λειτουργία μιας πόλης. Αυτές οι κατηγορίες αφορούν στις  

• ενδείξεις κατοίκησης και κατάληψης του χώρου, με βασικά συσχετιζόμενα κελύφη τις 

κατοικίες και τις ταφές,  

• ενδείξεις για κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητες με αντιπροσωπευτικά κελύφη 

τους χώρους λατρείας και τα δημόσια κτίσματα,  

• ενδείξεις για βιοτεχνικές και εμπορικές δραστηριότητες,  

• και τα έργα (δίκτυα) υποδομής και κοινής ωφέλειας με αντιπροσωπευτικά κελύφη τις 

οχυρώσεις, το οδικό δίκτυο καθώς και τα δίκτυα υδροδότησης και αποχέτευσης.  

 

Στόχος της εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι ιστορικές, κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούν ανά εποχή, αντανακλώνται στην οργάνωση και τη δομή 

του οικισμένου χώρου. Επίσης εξετάζονται οι ενδείξεις για την οργάνωση του χώρου ως μέσα 

κατανόησης και ερμηνείας ιστορικών και πολιτικών γεγονότων.  

Συγκεκριμένα επιχειρείται η ερμηνεία της χωροτακτικής οργάνωσης δύο πόλεων της 

Πελοποννήσου, κατά την περίοδο των ιστορικών χρόνων δηλαδή από τον 9ο αιώνα έως και τον 

1ο αιώνα π.Χ. Τα συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ορίζουν αφ’ ενός την αποκρυστάλλωση εκεί-

νων των οικιστικών μορφωμάτων που οδήγησαν στη δημιουργία των πόλεων στον ελλαδικό 

χώρο και αφ’ ετέρου την οριστική απώλεια της έννοιας της αυτονομίας και αυτοδιάθεσης των 

ελληνικών πόλεων με την υπαγωγή τους στη ρωμαϊκή κυριαρχία.     

Ως κύρια παραδείγματα μελέτης επιλέχθηκαν, η Σπάρτη και το Άργος, δύο πελοποννη-

σιακές πόλεις που καθ όλη τη διάρκεια της ιστορίας τους βρίσκονταν σε πολιτική και στρατιωτι-

κή αντιπαράθεση. Πρόκειται για δύο πόλεις δωρικές, που επιθυμούσαν να ανάγουν την ίδρυσή 

τους σε μυθικούς και δοξασμένους προγόνους5. Η ανάπτυξη των δύο πόλεων υπήρξε άμεσα 

                                                 
4 Γ. Σαρηγιάννης, Εισαγωγή στη Ιστορία και θεωρία της πόλης, 1987 σελ. 28,  
  Μόσχου 1983, σελ. 19 – 21 (η οργάνωση μιας πόλης εξαρτάται επιπλέον από παράγοντες όπως η γεω-
γραφία, το επίπεδο τεχνογνωσίας μιας περιόδου, η ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του πληθυσμού) 
   Tomlinson 2005, σελ. 59-60 
5 Η ίδρυση τόσο του Άργους όσο και της Σπάρτης ανάγονται σε πρόσωπα της ομηρικής εποχής που περι-
βάλλονται από την αχλή του μύθου και από το χαρακτήρα του ηρωϊκού. Μάλιστα σύμφωνα με το μύθο οι 
δύο πόλεις κατοικούνταν και διοικούνταν από συγγενικά φύλα. Ο βασιλιάς του Άργους ο Τισαμενός 
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εξαρτημένη από την εύφορη ύπαιθρο που τις περιέβαλλε. Από την πρώιμη ιστορική περίοδο 

επιδόθηκαν σε συστηματικές ενέργειες (στρατιωτικές και πολιτικές) προκειμένου να θέσουν τους 

υπόλοιπους γειτονικούς πληθυσμούς και διεκδικητές της περιβάλλουσας υπαίθρου, υπό την 

επιρροή ή την κυριαρχία τους. Μάλιστα νέμονταν γειτονικές εδαφικές επικράτειες εξ αιτίας των 

οποίων ήρθαν σε συχνές στρατιωτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ τους. Επιπλέον παρά την αυξη-

μένη βιοτεχνική παραγωγή τους κυρίως κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, καμία από τις 

δύο πόλεις δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εμπορική δύναμη6. Από άποψη τοπογραφική 

οι δύο πόλεις αναπτύχθηκαν σε άμεση γειτνίαση με ένα ποτάμι, στους πρόποδες σχετικά χαμη-

λών υψωμάτων. Τέλος ας αναφερθεί ένα επιπλέον κοινό στοιχείο που η ιστορία επεφύλαξε στις 

δύο πελοποννησιακές πόλεις, όπως άλλωστε στις περισσότερες ιστορικές πόλεις: Ο αστικός 

πυρήνας τους παρέμεινε στην ίδια θέση καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας τους με συνέπεια οι 

νεότερες οικοδομικές δραστηριότητες (της βυζαντινής, οθωμανικής και νεοελληνικής περιόδου) 

να επικαλύψουν και εν μέρει να καταστρέψουν τα λείψανα της κλασικής αρχαιότητας, δυσχεραί-

νοντας σε κάποιο βαθμό τις δυνατότητες ανασύστασης της εικόνας των δύο πόλεων για την 

εξεταζόμενη περίοδο. 

Η αντίθεση της Σπάρτης και του Άργους εκφράστηκε με την τοποθέτησή τους σε αντίθε-

τους πάντα στρατιωτικούς συνασπισμούς και στη διάθεση κάθε πόλης να εκμεταλλευτεί ιστορι-

κά γεγονότα και καταστάσεις προκειμένου να αποκτήσει ηγετικό ρόλο μεταξύ των πόλεων της 

Πελοποννήσου. Επίσης ως στοιχείο που διαφοροποιεί τις δύο πόλεις μπορεί να θεωρηθεί το 

πολιτειακό καθεστώς, καθώς στη Σπάρτη ίσχυε μια μορφή συντηρητικής διακυβέρνησης με αρ-

κετά αρχαϊκά κατάλοιπα (βασιλεία, γερουσία) ενώ στο Άργος από τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. 

είχε εγκαθιδρυθεί δημοκρατικό καθεστώς.  

 

Η προσέγγιση της χωροτακτικής οργάνωσης των πόλεων επιχειρείται με δύο διαφορετι-

κούς τρόπους. Ύστερα από συνοπτική περιγραφή της ιστορικής πορείας των δύο πόλεων και 

των μεταξύ τους σχέσεων (κεφάλαιο 1), γίνεται σύντομη περιγραφή και σχολιασμός της οικοδο-

μικής και πολεοδομικής μορφής που κάθε πόλη ανέπτυξε (κεφάλαιο 2).  

 Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια να αναγνωριστούν τα κελύφη που πιστοποιούν τις 

αστικές λειτουργίες για κάθε πόλη, σε κάθε περίοδο και γίνονται ερμηνευτικές παρατηρήσεις. 

Παράλληλα γίνονται αναφορές και συσχετισμοί με την μορφή και την πολεοδομική και χωροτα-

ξική εξέλιξη άλλων πόλεων του αρχαίου ελληνικού κόσμου (κεφάλαιο 3).  Συμπερασματικά γίνο-

νται παρατηρήσεις σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές της χωροθετικής οργάνωσης και 

της εξέλιξης των δύο εξεταζόμενων πόλεων (κεφάλαιο 4). Η παρουσίαση συμπληρώνεται με την 

παράθεση των δημοσιευμένων αρχαιολογικών καταλοίπων που πιστοποιούν την οικοδομική και 

πολεοδομική εξέλιξη κάθε πόλης και την αποτύπωση της εικόνας που παρέχουν τα αρχαιολογι-

κά κατάλοιπα με συγκεντρωτικούς χάρτες για κάθε πόλη (παράρτημα).  

                                                                                                                                               
(προφανώς προδωρικός) ήταν ο γιος του Ορέστη (εγγονού του λακεδαίμονα  Τυνδάρεω) και της Ερμιό-
νης (κόρης του Λακεδαίμονα Μενελάου).  Παυσανίας ΙΙ, 18, 5-6 
6 όπως εξελίχθηκαν η Αθήνα, η Κόρινθος και η Αίγινα. Για τα ακμάζοντα και δημιουργικά εργαστήρια 
της γεωμετρικής περιόδου βλ. J. Coldstream, Geometric Greece, σελ.111-113, 205-209 (Άργος), σελ. 
211-214 (Σπάρτη). Βλ. παρακάτω σημ. 17 
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Επισημαίνεται ότι δεν δίνεται έμφαση στη μνημειακή τοπογραφία κάθε πόλης και στην 

ταύτιση της θέσης μνημείων που είναι μεν γνωστά από την αρχαία γραμματεία αλλά δεν έχουν 

εντοπιστεί ανασκαφικά. Σκοπός είναι να σκιαγραφηθεί η διευθέτηση του χώρου για κάθε πόλη, 

τόσο μέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα όσο και μέσα από γραπτές μαρτυρίες ή έμμεσες 

πηγές. Τα συμπεράσματα που μπορεί να προκύψουν από την επισκόπηση των συγκεκριμένων 

δεδομένων δεν έχουν απόλυτο χαρακτήρα, αφού το σύνολο των αρχαιολογικών δεδομένων 

είναι αρκετά αποσπασματικό. Οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται έχουν περισσότερο χαρα-

κτήρα στατιστικό και βοηθητικό όσον αφορά την κατανόηση και την ερμηνεία των συγκεκριμέ-

νων δεδομένων και των ιστορικών καταστάσεων που συντέλεσαν στη δημιουργία τους.   
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Κεφάλαιο 1 
 
Ιστορικό περίγραμμα  

 
Η Σπάρτη και το Άργος των κλασικών χρόνων, δημιουργήθηκαν με το συνοικισμό μι-

κρότερων οικιστικών μονάδων που πιθανότατα αντιστοιχούσαν στα συγγενικά φύλα που εγκα-

ταστάθηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές της Πελοποννήσου μετά τις πληθυσμιακές μετακινή-

σεις του 11ου αιώνα π.Χ., με πιθανή ανάμειξη γηγενών πληθυσμιακών ομάδων7. Oι επικρατού-

σες από την αρχαιότητα παραδόσεις σχετικά με την ίδρυση των δύο πόλεων σχετίζονταν με 

τους απογόνους του Ηρακλή και την κάθοδό τους στην Πελοπόννησο. Η περιοχή της Αργολί-

δας, αποτελούσε την κληρονομιά του Τημένου ενώ η Λακωνία είχε αποδοθεί στους γιούς του 

αδερφού του, του Αριστόδημου, στον Προκλή και στον Ευρυσθένη. Από τις μυθικές παραδόσεις 

των πόλεων δεν απουσιάζουν και αναφορές στο προδωρικό παρελθόν της Πελοποννήσου. Οι 

γενεαλογικές αυτές παραδόσεις που διαμορφώθηκαν καθόλη τη διάρκεια της αρχαιότητας λει-

τουργούσαν εκτός των άλλων, υποστηρικτικά για τις κοινωνικοπολιτικές επιδιώξεις και τις διεκ-

δικήσεις των πόλεων αυτών στο χώρο της Πελοποννήσου8.  

Στους πρώιμους γεωμετρικούς χρόνους είχαν συνοικιστεί οι κώμες που συγκρότησαν 

την πόλη της Σπάρτης 9. Επιπλέον η Σπάρτη κατάφερε οριστικά τον 7ο αι. π.Χ. να καταλάβει και 

να διαχειρίζεται τις εύφορες εκτάσεις της Μεσσηνίας, καθιστώντας τους κατοίκους της ανελεύ-

θερους/ είλωτες10. Το Άργος με επιμονή επιδίωξε να επικρατήσει μεταξύ των άλλων εξίσου ση-

μαντικών – τουλάχιστον κατά τις προγενέστερες περιόδους – εγκαταστάσεων στην Αργολίδα και 

διεκδικούσε την επικαρπία στις εύφορες εκτάσεις που περιέβαλλαν την πόλη11. Φαίνεται ότι γύ-

ρω στις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. πραγματοποίησε τις επιδιώξεις του12.  

Κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους (γεωμετρική – αρχαϊκή εποχή) στις δύο πόλεις 

ίσχυε ο θεσμός της βασιλείας (στη Σπάρτη με τη μορφή της διπλής βασιλείας) και μια τιμοκρατι-

κή κοινωνική ιεράρχηση13. Η περιβάλλουσα ύπαιθρος ανήκε στο κυρίαρχο πολιτικό σώμα κάθε 

πόλης. Στην περίπτωση της Σπάρτης η γη ήταν δημόσια και είχε αποδοθεί για εκμετάλλευση 

στους σπαρτιάτες πολίτες. Η άμεση καλλιέργειά της γινόταν από τους είλωτες που διέμεναν 

στην ύπαιθρο. Οι είλωτες θεωρούνταν αιχμάλωτοι πολέμου και αποτελούσαν δημόσια ιδιοκτη-

                                                 
7 Bury-Meiggs 1978 (1998), σελ. 136-138 (για Σπάρτη) 
  Tomlinson 1972, κεφ. 4 -5 (για Άργος) 
8 Σακελλαρίου 1999, σελ. 222 (σχετικά με κληρονομιά Τημένου στην Αργολίδα),  
  Osborne 1996 (1999), σελ. 416 (για προγόνους Σπάρτης) 
9 Κουρίνου 2000, σελ. 89, όπου και η σχετική βιβλιογραφία,  
   Σακελαρίου 1999, σελ. 222-223 και 291-292 
10 Σακελλαρίου 1999, σελ. 291-292 (για δημιουργία Σπάρτης και καθυπόταξη Μεσσηνίας) 
11 Θεωρείται ότι το Άργος είχε αναδειχτεί σε ηγετικό κέντρο της περιοχής ήδη από την ΥΓ περίοδο, βλ. 
R.Hagg, “ Argos and its neighbourg: regional variations in the burial practices in the Protogeometric and 
Geometric periods”, στο Άργος και Αργολίδα 1998, σελ.134. 
Επίσης M. Pierart “A propos des subdivisions de la populations argienne”, BCH 109 (1983), σελ. 347 και 
σημ. 12 
12 Pierart - Touchais 1996, σελ. 34-35  
   Kritzas 1992, σελ. 234-236.  
13 Pierart - Touchais 1996, σελ. 28 και 40  
   Touchais – Valakou 1998, σελ. 18, επιγραμματικά για κοινωνία Άργους. 
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σία. Η κατοχή και νομή των τεράστιων εκτάσεων που κατείχαν οι Σπαρτιάτες, με δεδομένη την 

εχθρότητα με τους είλωτες, θεωρείται η αιτία για την εξέλιξη των Σπαρτιατών σε ένα ετοιμοπό-

λεμο και αξιόμαχο σώμα πολιτών.  

Στην περιοχή της Αργολίδας οι εύφορες πεδινές εκτάσεις που νεμόταν το Άργος αποτε-

λούσαν αφιέρωμα στα μεγάλα ιερά που περιέβαλαν και προστάτευαν την πόλη (ιερά και δαμο-

σία χώρα)14. Τις εκτάσεις αυτές καλλιεργούσε μια τάξη δούλων (που πιθανόν ονομάζονταν γυ-

μνήτες και ίσως πρόκειται για μια κοινωνική τάξη ανάλογη με αυτή των ειλώτων15) ή περιοίκων, 

παρέχοντας κάποιο είδος φόρου ή προσφοράς στους κυρίους της γης, δηλαδή τους πολίτες του 

Άργους16. 

Κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, οι δύο πόλεις υπήρξαν επίσης αξιόλογα βιο-

τεχνικά και καλλιτεχνικά κέντρα. Τα προϊόντα των κεραμεικών και μεταλλουργικών εργαστηρίων 

τους αφθονούν στα μεγάλα πανελλήνια ιερά, γεγονός που δεν είναι άσχετο με την οικονομική 

ευρωστία των δύο πόλεων κατά τη συγκεκριμένη περίοδο17.  

Οι δύο πόλεις από πολύ νωρίς ήρθαν σε αντιπαράθεση. Η διεκδίκηση της μεθόριας πε-

ριοχής της Θυρεάτιδας αποτέλεσε την αιτία των πολεμικών τους συγκρούσεων. Στις αρχές του 

7ου αιώνα π.Χ. θα πρέπει να έγινε η μάχη των Υσιών όπου είχε υπερισχύσει το Άργος. Λίγο με-

τά τα μέσα του 6ου αιώνα πραγματοποιήθηκε νέα στρατιωτική αντιπαράθεση. Την αναμέτρηση 

περιγράφει ο Ηρόδοτος. Είναι γνωστή ως μάχη των Αρίστων. Αν και αμφισβητείται η ιστορικότη-

τα των περιγραφομένων, η διήγηση του Ηρόδοτου, αποτυπώνει την προαιώνια διαμάχη των 

δύο πόλεων18. Στη μάχη αυτή επικράτησε η Σπάρτη. Την περίοδο εκείνη η Σπάρτη έχοντας θέ-

σει υπό την επιρροή της και την περιοχή της Τεγέας, άρχισε να αναδεικνύεται σε ηγετική στρα-

τιωτική δύναμη στην Πελοπόννησο και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Την ίδια περίοδο άλλωστε 

ανάγεται και η ίδρυση της πελοποννησιακής συμμαχίας19. 

  Ο 5ος αιώνας αποτελεί περίοδο ιστορικής καμπής και για τις δύο πόλεις. Στις αρχές του 

αιώνα αναμετρήθηκαν εκ νέου στη μάχη της Σήπειας, όπου επικράτησε η Σπάρτη και κατέλαβε 

                                                 
14 Kritzas 1992, σελ. 231-240      
15 Tomlinson 1972, σελ. 68,  
    επίσης N. Hammond, «An Early Inscription at Argos», ClQ Χ (1960), σελ.33-36 
16 Pierart - Touchais 1996, σελ. 42,  
    Kritzas 1992, σελ. 234 και 237,  
    Σακελλαρίου 1999, σελ.291. 
17 Cartledge 1979 (2002), σελ. 117-119 (για λακωνικά προϊόντα του 7ου αιώνα π.Χ. σε ιερά),  
    R. Förtsch, «Spartan art: its many different deaths», στο Sparta in Laconia, σελ. 48-52 (για καλλιτεχνι-
κή άνθηση στη Σπάρτη του 7ου – 6ου αιώνα π.Χ.),  
    P. Pelagatti “Ceramica Laconica in Sicilia e a Lipari. Materiali per una carta di distribuzione” Bolletino 
d’ Arte suppl. 64 (1992), σελ. 123-247.  
Aupert 1982, σελ. 25-31,  
    C. Rolley “Argos, Corinth, Athènes. Indentité culturelle et modes de developpement”, στο Polydipsion 
Argos, σελ. 37-54,  
     F.Croissant, «Οι απαρχές της αργειακής πλαστικής» στο Polydipsion Argos, σελ. 69-97 (για την καλ-
λιτεχνική παραγωγή του Άργους κατά τους γεωμετρικούς και αρχαϊκούς χρόνους).  
18 Ηρόδοτος Ι, 82 και Παυσανίας, ΙΙ, 20 και 24 (όπου αποτυπώνεται η συχνή αντιπαράθεση των πόλεων 
για τη συγκεκριμένη περιοχή)  
19 Osborne 1996 (1999), σελ. 413-419 και σελ. 483-484 (για αντιπαράθεση Άργους-Σπάρτης κυρίως κατά 
τον 7ο και 6ο αιώνα και την ίδρυση  της πελοποννησιακής συμμαχίας),  
    Bury – Meiggs 1978 (1998), σελ. 202-203 (για Τεγέα)  
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οριστικά τη διεκδικούμενη περιοχή της Θυρεάτιδας20. Μετά από αυτή τη νίκη η Σπάρτη δικαίωσε 

το χαρακτηρισμό του αήττητου που ήδη κατείχε, ενώ το Άργος υπέστη ισχυρό πλήγμα με πολ-

λαπλές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Οι πόλεις της αργολικής πεδιάδας, υποστηριζό-

μενες από τη Σπάρτη απέκτησαν ανεξαρτησία από την αργείτικη κυριαρχία. Ο πληθυσμός του 

Άργους σχεδόν εκμηδενίστηκε καθώς όλοι οι ενήλικοι πολίτες φονεύθηκαν. Αυτός υπήρξε και ο 

λόγος - ή η πρόφαση - που το Άργος δεν συμμετείχε στα μηδικά. Τότε σύμφωνα με την παρά-

δοση λόγω έλλειψης έμψυχου δυναμικού, τη διαχείριση των υποθέσεων της πόλης ανέλαβαν οι 

δούλοι ή κατά άλλη άποψη οι περίοικοι του Άργους, κάποιοι από τους οποίους μετά από ορι-

σμένα γεγονότα, έγιναν τελικά ισότιμοι πολίτες21. Η παράδοση αυτή με τις όποιες παραλλαγές 

της, σηματοδοτεί μια πολιτειακή μεταβολή στη πόλη του Άργους που πιθανόν οφείλεται στη 

διεύρυνση του σώματος των πολιτών με την αποδοχή δούλων ή περιοίκων. Η πολιτειακή διεύ-

ρυνση σχετίζεται και με τη διασφάλιση των γαιών. Από την περίοδο αυτή χρονολογούνται κά-

ποιες κοινωνικές μετατροπές με την αύξηση των φυλών και των φρατριών, και η εγκαθίδρυση 

δημοκρατικού πολιτεύματος. Στις πολιτειακές αυτές μεταβολές πιθανότατα συντέλεσε και η έ-

λευση του Θεμιστοκλή στο Άργος μετά τον εξοστρακισμό του από την Αθήνα (471 π.Χ.)22. Λίγο 

πριν τα μέσα του 5ου αιώνα το Άργος κατάφερε να θέσει και πάλι υπό τον έλεγχό του άλλες πό-

λεις της Αργολίδας όπως η Τίρυνθα και οι Μυκήνες και να κυριαρχήσει στην αργολική πεδιά-

δα23.  

Στη Σπάρτη, λίγο πριν τα μέσα του 5ου αιώνα (464 π.Χ.) μαρτυρείται ένας ισχυρός σει-

σμός, που αφ ενός προκάλεσε πολλές υλικές ζημιές και αφ ετέρου έδωσε την ευκαιρία στους 

είλωτες της Μεσσηνίας να εξεγερθούν. Ωστόσο η Σπάρτη τους αντιμετώπισε με επιτυχία (Γ΄ 

Μεσσηνιακός πόλεμος)24. Τα μέσα του αιώνα (451 π.Χ.) σηματοδοτούνται από τη σύναψη τρια-

κονταετούς ειρήνης ανάμεσα στις δύο πόλεις. Το γεγονός αυτό επέτρεψε την πολιτική, κοινωνι-

κή και προφανώς την οικονομική σταθεροποίηση στο Άργος κάτι που αντανακλάται στα εκτετα-

μένα οικοδομικά έργα τόσο στην πόλη του Άργους όσο και στο ιερό του Ηραίου25. Παράλληλα η 

Σπάρτη επιδόθηκε στην εδραίωση της κυριαρχίας της στο χώρο της Πελοποννήσου. Έχοντας 

εξασφαλίσει την ουδετερότητα του Άργους, η Σπάρτη ξεκίνησε από το 431 π.Χ. επίπονες ανα-

μετρήσεις με την Αθήνα (πρώτη περίοδος πελοποννησιακού πολέμου), οι οποίες στην πλειονό-

τητα τους έλαβαν χώρα μακριά από την εστία της. Εξαίρεση αποτελούν τα γεγονότα της Σφα-

κτηρίας (425 π.Χ.) που τα ακολούθησε η κατάληψη των Κυθήρων και της Μεθώνης από τους 

Αθηναίους26. 

Ωστόσο μετά τη λήξη της συμμαχίας, το Άργος, έσπευσε αρχικά να συνασπιστεί με πα-

λαιούς δυσαρεστημένους συμμάχους της Σπάρτης (Κόρινθος, Μαντίνεια, Ήλιδα) και λίγο αργό-

                                                 
20 Ηρόδοτος VI, 76-81 και Παυσανίας ΙΙ, 20, 8-10 (περιγραφή της μάχης) 
21 Kritzas 1992, σελ. 231-232 (για τις επιπτώσεις της μάχης της Σήπειας και την πολιτειακή διεύρυνση 
στο Άργος) 
22 Kritzas 1992, σελ. 234 
23 Kritzas 1992, σελ.233,  
   Bury – Meiggs 1978 (1998), σελ. 329  
24 Θουκυδίδης Ι, 101-103 
25 Pierart – Touchais 1996, σελ. 54-56 
26 Θουκυδίδης, ΙV, 8-20,  
   Bury-Meiggs 1978 (1998), σελ. 411-421 
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τερα συμπεριλήφθηκε μεταξύ των συμμάχων της Αθήνας27. Επιχείρησε μάλιστα να αναλάβει 

ηγετικό ρόλο, στο χώρο της Πελοποννήσου. Με τη βοήθεια της Αθήνας, το 419 π.Χ. στράφηκε 

κατά της Επιδαύρου28. Η προσπάθεια αυτή όμως αποδείχθηκε άκαρπη και καταστροφική αφού 

στη μάχη της Μαντινείας το 417 π.Χ., ηττήθηκε από τη Σπάρτη29. Η Σπάρτη ανάγκασε τους 

συμμάχους:  Μαντίνεια, Ήλιδα, Αχαϊκές πόλεις και Άργος, να συμμαχήσουν τελικά μαζί της. Η 

λήξη του πελοποννησιακού πολέμου (404 π.Χ.), αποτέλεσε το απόγειο της σπαρτιατικής ηγε-

μονίας. Ταυτόχρονα το Άργος εισήλθε σε μια περίοδο πολιτικών αναζητήσεων και συμμαχιών 

τόσο στο χώρο της Πελοποννήσου όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 

Η αντιπαλότητα των δύο πόλεων συνεχίστηκε και κατά τον 4ο αιώνα, περίοδο κατά την 

οποίο άρχισε να φθίνει η ισχύς της Σπάρτης. Στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ (392 π.Χ.), το Άργος 

και η Κόρινθος ενώθηκαν σε συμπολιτεία προκειμένου να ενεργήσουν κατά της Σπάρτης. Στο 

λεγόμενο Κορινθιακό πόλεμο, έδρασαν από κοινού, με αμφίβολα αποτελέσματα. Ο πόλεμος 

αποτέλεσε πλήγμα γοήτρου για τη Σπάρτη, η οποία όμως κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο 

θέσεων στρατηγικής σημασίας30. Το ουσιαστικό πλήγμα τόσο για το γόητρο όσο και για την υ-

πόσταση της Σπάρτης ήταν η ήττα της από τα στρατεύματα των Θηβαίων και των συμμάχων 

τους στα Λεύκτρα, το 371 π.Χ.31. Τα επακόλουθα αυτής της ήττας είναι εξίσου σημαντικά: η ί-

δρυση της Μεγαλόπολης στη γειτονική Αρκαδία και η συσπείρωση των Αρκάδων σε ομοσπον-

δία32 καθώς και η ίδρυση της Μεσσήνης, δηλαδή η απόσπαση σημαντικών εδαφών από τη λα-

κωνική επικράτεια και ταυτόχρονα η ίδρυση ενός εξ ορισμού εχθρικού κράτους στη Μεσσηνία33. 

Το Άργος απέκτησε με τον τρόπο αυτό δύο βέβαιους συμμάχους στο χώρο της Πελοποννήσου: 

την Αρκαδική Ομοσπονδία και τη Μεσσήνη. Ιδιαίτερης σημασίας μπορεί να θεωρηθεί επίσης η 

επέλαση των θηβαϊκών στρατευμάτων στη Λακωνία (370 π.Χ.) και η απειλή για την ίδια την πό-

λη της Σπάρτης για πρώτη φορά στην ιστορία της34. Παράλληλα την περίοδο αυτή διαπιστώνε-

ται η μείωση των αριθμού των ενεργών Σπαρτιατών πολιτών και η αδυναμία των δομών της 

σπαρτιατικής κοινωνίας και του πολιτεύματος να αποκτήσει ικανό αριθμό μάχιμων πολιτών35.  

Ο 4ος π.Χ. αιώνας σφραγίζεται με τη μάχη στη Χαιρώνεια και την ήττα της Σπάρτης. 

Επακολούθησε αφαίρεση πολύτιμων εδαφών και προνομίων36. Αντίθετα το Άργος κατάφερε 

έστω και πρόσκαιρα να επισκιάσει την αντίπαλο Σπάρτη, καθώς είχε ταχθεί στο πλευρό του 

                                                 
27 Pierart – Touchais 1996, σελ.56-57,  
   Bury – Meiggs 1978 (1998), 440, κ.εξ.. 
28 Bury – Meiggs 1978 (1998), σελ. 442 
29 Pierart – Touchais 1996, σελ. 56 
30 Bury - Meiggs 1978 (1998), σελ.522-524 
31 Ξενοφών Ελληνικά,  VI, 4, 
   Bury-Meiggs, σελ. 561-564 
32 Bury - Meiggs 1978 (1998), σελ. 567-568 
33 Bury - Meiggs 1978 (1998), σελ. 572-573 
34 Ξενοφών Ελληνικά, VI, 5, 20-30,  
   Bury - Meiggs 1978 (1998), σελ. 571-572  
35 Bury – Meiggs 1978 (1998), σελ. 572 
36 Cartledge – Spawforth 1989 (2002), σελ.14-15, 
   Bury-Meiggs 1978 (1998), σελ. 691 
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νικητή βασιλιά Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας37. Ο βασιλικός οίκος της Μακεδονίας και το Άργος 

συνδέονταν εξάλλου με συγγενικούς δεσμούς. 

 Η επόμενη ιστορική περίοδος επισκιάζεται από τη δράση των διαδόχων του Μ. Αλε-

ξάνδρου και των επιγόνων τους για επικυριαρχία στον ελλαδικό χώρο. Πολλές από τις στρατιω-

τικές τους συγκρούσεις έλαβαν χώρα στην Πελοπόννησο. Οι περισσότερες πόλεις της Πελο-

ποννήσου είτε συμπράττοντας είτε συγκρουόμενες μαζί τους, προσπάθησαν να αποκομίσουν 

πλήρη αυτονομία και ανεξαρτησία. Στο Άργος ο Κάσσανδρος εγκαθίδρυσε ολιγαρχική διακυ-

βέρνηση και την πόλη περιφρουρούσε μακεδονική φρουρά ενώ η άλλοτε πανίσχυρη Σπάρτη 

απειλήθηκε από τα στρατεύματα του Δημητρίου του Πολιορκητή38.  

Στις αρχές του 3ου αιώνα, η Σπάρτη κατάφερε να συσπειρώσει αρκετές πελοποννησια-

κές πόλεις, εναντίον των Μακεδόνων και των συμμάχων τους. Ωστόσο το Άργος δε συμμάχησε 

με τη Σπάρτη όπως και η Μεγαλόπολη39. Μέσα στη δίνη των συνεχών συγκρούσεων και των 

ευμετάβλητων πολιτικών ισορροπιών, το Άργος προσπάθησε να αποκομίσει πολιτικά και άλλα 

οφέλη. Τότε δέχτηκε την οικονομική ενίσχυση από την ισχυρή πόλη της Ρόδου. Την ίδια περίο-

δο εκστράτευσε κατά της Πελοποννήσου, ο βασιλιάς Πύρρος της Ηπείρου, με σκοπό να την 

αποσπάσει από τη σφαίρα επιρροής του βασιλείου της Μακεδονίας. Επιτέθηκε τόσο στη Σπάρ-

τη από όπου αποχώρησε ανεπιτυχώς όσο και στο Άργος, όπου σκοτώθηκε (272 π.Χ.)40.  

          Οι συνεχείς στρατιωτικές συγκρούσεις επέφεραν αστάθεια πολιτική και κοινωνική σε όλες 

τις ελληνικές πόλεις. Στα μέσα του 3ου αιώνα είχε μειωθεί αισθητά ο αριθμός των πολιτών – ο-

πλιτών στη Σπάρτη. Λέγεται ότι ήταν μόλις 70041. Η Σπάρτη μάλιστα ηττήθηκε από τα συμμαχι-

κά στρατεύματα αχαϊκών και αρκαδικών πόλεων στη Μαντίνεια (249 π.Χ.). Για το λόγο αυτό ο 

βασιλιάς Άγις Δ΄ (243-239 π.Χ.) θέλησε να προβεί σε αναδασμό και παραγραφή των χρεών ώ-

στε να αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών, χωρίς όμως επιτυχία. Τις ίδιες μεταρρυθμίσεις επιχείρη-

σε λίγα χρόνια αργότερα με πραξικοπηματική μέθοδο ο βασιλιάς Κλεομένης Γ΄. Προσωρινά η 

Σπάρτη ανέκτησε εδάφη και αίγλη στο χώρο της Πελοποννήσου42 ενώ την ίδια περίοδο το Άρ-

γος εισήλθε στην Αχαϊκή Συμπολιτεία.  

Ωστόσο η Σπάρτη δέχθηκε ισχυρό πλήγμα στη μάχη της Σελλασίας, το 222 π.Χ. και α-

ναγκάστηκε να συμμαχήσει με την Αχαϊκή Συμπολιτεία και τον Αντίγονο Δώσωνα της Μακεδονί-

ας. Πάλι όμως βρέθηκαν αφορμές για να βρεθεί σε αντίπαλο στρατόπεδο με την Αχαϊκή Συμπο-

λιτεία και το Μακεδόνα βασιλιά, Φίλιππο Ε΄, ο οποίος επιτέθηκε στην πόλη της Σπάρτης το 218 

π.Χ43.    

Στη μετάβαση από τον 3ο στον 2ο αιώνα π.Χ. τη διακυβέρνηση της Σπάρτης ανέλαβε ο 

Νάβις, ο οποίος προχώρησε σε γενναίες αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και κατόρθωσε έστω 

                                                 
37 Bury – Meiggs 1978 (1998), σελ. 690-691 
38 Pierart – Touchais 1996, σελ.63-65 (Άργος), 
   Cartledge – Spawforth 1989 (2002), σελ.31 (Σπάρτη)  
39 Cartledge – Spawforth 1989 (2002), σελ 32  
40 Cartledge – Spawforth 1989 (2002), σελ 33-34,  
    Pierart- Touchais 1996, σελ. 65  
41 Πλούταρχος, Άγις και Κλεομένης, V, 6 
42 Cartledge – Spawforth 1989 (2002), κεφ.4  
43 Cartledge – Spawforth 1989 (2002), σελ.57 και 63 
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και πρόσκαιρα να ενισχύσει το πολιτικό και στρατιωτικό κύρος της Σπάρτης. Η Σπάρτη υποστή-

ριξε τους Ρωμαίους στη διένεξη τους με το Φίλιππο Ε΄ κατά το Β΄μακεδονικό πόλεμο. Σε αυτή 

τη διένεξη είχαν συμμαχήσει επίσης με τους Ρωμαίους, τα μέλη της Αχαϊκής Συμπολιτείας εκτός 

από τη Μεγαλόπολη, τη Δύμη και το Άργος. Το Άργος τάχθηκε με το μέρος του Φιλίππου Ε΄. 

Ωστόσο προκειμένου εκείνος να προσεταιριστεί τη Σπάρτη και τον Νάβι, παρέδωσε την πόλη 

του Άργους στη διακυβέρνηση της Σπάρτης, χωρίς τελικά να επιτύχει το σκοπό του44. Μετά τη 

νίκη τους επί του Φιλίππου, οι Ρωμαίοι και οι Αχαιοί σύμμαχοι στράφηκαν κατά του Νάβιδος. Το 

195 π.Χ., η Σπάρτη ηττήθηκε με επακόλουθα την ανεξαρτητοποίηση των περιοικίδων πόλεων 

της Λακωνίας, την απεξάρτηση του Άργους και την ένταξη της Σπάρτης στην Αχαϊκή συμπολι-

τεία το 192 π.Χ. από όπου όμως αποσχίστηκε με την πρώτη αφορμή. Η οριστική πολιτική και 

στρατιωτική κατάρρευση της Σπάρτης έγινε το 188 π.Χ.  μετά την ήττα της από τα στρατεύματα 

της Αχαϊκής συμπολιτείας υπό τον Αρκάδα στρατηγό Φιλοποίμενα με επακόλουθα την απώλεια 

εδαφών και την κατάργηση του λυκούργειου πολιτεύματος45.  

Το 146 π.Χ., έτος της ήττας της Αχαϊκης Συμπολιτείας και της καταστροφής της Κορίν-

θου, από τους Ρωμαίους, κατέρρευσε κάθε πολιτική ανεξαρτησία για τις πόλεις της Πελοποννή-

σου. Μόνο η Σπάρτη χαρακτηρίστηκε civitas libera με τυπική ανεξαρτησία έναντι της Ρώμης. 

Κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. μάλιστα επί διακυβέρνησης του Γάϊου Ιούλιου Ευρυκλή, γνώρισε κοινω-

νική και οικονομική ανάπτυξη46.  

 

 

                                                 
44 Pierart – Touchais 1996, σελ. 71 
45 Cartledge – Spawforth 1989 (2002), κεφ. 5 
46 Pierart- Touchais 1996, σελ. 72-75 (Άργος),  
   Cartledge – Spawforth 1989 (2002), σελ. 97-101 (Σπάρτη) 
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Κεφάλαιο 2 
 

Η μορφή των δύο εξεταζόμενων πόλεων 
 
2.1. ΣΠΑΡΤΗ 
 

Η θέση της Σπάρτης βρίσκεται ανάμεσα στον ποταμό Ευρώτα στα Α και το ρέμα της 

Μαγούλας στα Δ που συγκλίνουν στα Ν, κοντά στην περιοχή της αρχαίας Θεράπνης. Στα Β η 

θέση της πόλης ορίζεται από ένα σύμπλεγμα λόφων, βορείως από τους οποίους διέρχεται το 

ρέμα της Μούσγας. Η συγκεκριμένη θέση, δηλαδή μια σχετικά πεδινή έκταση, με λοφώδη εξάρ-

ματα εντός της κοιλάδας του Ευρώτα, είναι αρκετά προστατευμένη και ελκυστική για την εγκαθί-

δρυση οικιστικής εγκατάστασης47. 

Στην θέση όπου αναπτύχθηκε η αρχαία Σπάρτη έχουν εντοπιστεί σποραδικά υπολείμ-

ματα χρήσης του χώρου που χρονολογούνται στους προϊστορικούς χρόνους48. Λείψανα των 

προϊστορικών χρόνων και συγκεκριμένα της μυκηναϊκής περιόδου υπάρχουν επίσης σε θέσεις 

που συνέχισαν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη της Σπάρτης και κατά τους ιστορι-

κούς χρόνους όπως η Θεράπνη και οι Αμύκλες49. 

Την πόλη της Σπάρτης συγκροτούσαν πέντε κώμες, οι Λίμνες, η Πιτάνη, η Μεσόα, η 

Κυνόσουρα και οι Αμύκλες. Οι τέσσερεις πρώτες εκτείνονταν σε γειτονικές μεταξύ τους περιο-

χές, ενώ οι Αμύκλες βρίσκονταν νοτιότερα, πιο απομακρυσμένες. Συγκεκριμένα οι Λίμνες και η 

Πιτάνη, κώμες όπου κατοικούσαν τα δύο βασιλικά γένη της Σπάρτης, καταλάμβαναν τις περιο-

χές στο βόρειο τμήμα της πόλης, στα ΒΑ και ΒΔ αντίστοιχα. Η θέση των κωμών Μεσόα και Κυ-

νόσουρα θεωρείται αμφίβολη. Ωστόσο θα πρέπει να ταυτιστούν με τις εγκαταστάσεις στο νότιο 

τμήμα της πόλης50. Η θέση των Αμυκλών είναι δεδομένη αφού αποτελεί οικιστική εγκατάσταση 

που προϋπήρχε της έλευσης των δωρικών φύλων στην περιοχή51. Η πολιτική συνένωση των 

κωμών θα πρέπει να τοποθετηθεί χρονολογικά στον 8ο αιώνα π.Χ.52 Οι θέσεις κατοίκησης που 

αντιστοιχούν στις τέσσερις πρωταρχικές κώμες πιστοποιούνται από περιορισμένη κεραμική των 

πρώιμων ιστορικών χρόνων (γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου) που έχει βρεθεί σε αποθέτες 

και στα χαμηλότερα στρώματα μεταγενέστερων κτισμάτων, αλλά κυρίως οριοθετούνται με βάση 

                                                 
47 Αναλυτική γεωγραφική περιγραφή στο Κουρίνου 2000, σελ. 21-23 
48 Κουρίνου 2000, σελ. 27-28, όπου και η σχετική βιβλιογραφία 
49 R. Catling “Excavations at the Menelaion”, Λακωνικαί Σπουδαί 8 (1986), σελ. 205-216 (για το Μενε-
λάιον),   
   E Buschor.- W.von Massow, «Von Amyklaion», AM 52 (1927), σελ. 1-85 (για το Αμυκαλίο) 
50 Ο Παυσανίας (ΙΙΙ, 16, 9) περιγράφοντας την αρχαία έχθρα των κωμών, η οποία αποτέλεσε το αίτιον για 
το τελετουργικό της λατρείας της Ορθίας Αρτέμιδος, αναφέρεται στους κατοίκους των κωμών ανά ζεύγη:  
 «οι Λιμνάται Σπαρτιατών και Κυνοσουρείς και οι εκ Μεσόας τε και Πιτάνης....»  
Ίσως ο συσχετισμός των κωμών ανά δύο, αντανακλά τη σταδιακή συνένωσή τους και σχετίζεται με τη 
γειτνίαση των αναφερόμενων ζευγών (Κουρίνου 2000, σελ. 91-94, όπου και αναφορές σε φιλολογικά και 
αρχαιολογικά δεδομένα για την ταύτιση της θέσης των κωμών).  
51 E Buschor.- W.von Massow, «Von Amyklaion», AM 52 (1927), σελ. 1-85 
52 Κουρίνου 2000, σελ. 89,  
   Σακελλαρίου 1999, σελ. 292,  
   Cartledge 1979 (2002), σελ.106 
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τη χωροθέτηση και την έκταση των νεκροταφείων που θεωρείται ότι βρίσκονταν στην περιφέ-

ρεια των κατοικημένων περιοχών53. 

Ήδη από τους γεωμετρικούς χρόνους πιστοποιείται η λειτουργία Ιερών όπως της Χαλ-

κιοίκου Αθηνάς στην Ακρόπολη54, το Ιερό του Απόλλωνα στις Αμύκλες και το Ιερό της Αρτέμιδος 

Ορθίας στις Λίμνες. Στα δύο τελευταία μάλιστα έχει αποδοθεί και πολιτικός χαρακτήρας. Έχει 

θεωρηθεί ότι οι τελούμενες λατρευτικές πράξεις συμβόλιζαν τις απαρχές της ενοποίησης των 

σπαρτιατικών κωμών55. Για το ιερό της Ορθίας Αρτέμιδας που βρίσκεται στην περιοχή των Λι-

μνών, έχει εκφραστεί επίσης η άποψη ότι αποτέλεσε κατά τους πρώιμους χρόνους, σημείο συ-

νέλευσης του σώματος των πολιτών56. 

Πιθανολογείται ότι στα τέλη του 7ου αι. χωροθετήθηκε το πολιτικό και διοικητικό κέντρο 

της Σπάρτης, στη θέση Παλαιόκαστρο, στα ΝΑ της Ακρόπολης μεταξύ των Λιμνών και της Πιτά-

νης. Η θέση της Αγοράς παγιώθηκε με εκτεταμένα έργα κατά τους επόμενους αιώνες57. Πρόκει-

ται για την περίοδο οικονομικής και πολιτικής ισχύος για την πόλη, που ως νικήτρια στο β’ μεσ-

σηνιακό πόλεμο κατείχε όλη τη μεσσηνιακή γη και είχε εδραιωθεί στο χώρο της Πελοποννήσου, 

ως επικεφαλής της πελοποννησιακής συμμαχίας. Επιπλέον πρόκειται για την περίοδο αποκρυ-

στάλλωσης των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών της Σπάρτης με τη διανομή των μεσσηνια-

κών γαιών μεταξύ των πολιτών και την καταγραφή του πολιτειακού συστήματος από τη Μεγάλη 

Ρήτρα58. Κατά τις προαναφερθείσες περιόδους ο χώρος της Αγοράς οικοδομήθηκε με μνημεία 

λατρευτικού και πιθανόν πολιτικού χαρακτήρα. Πιθανολογείται ότι τότε διαμορφώθηκε ο Χορός, 

όπου πιθανόν τελούνταν οι Γυμνoπαιδιές. Με τη θέση του Χορού και την τέλεση των Γυμνοπαι-

διών έχει συσχετιστεί το μεταγενέστερο (του 3ου αι. π.Χ.) ημικυκλικό κτίσμα στο ΝΔ τμήμα του 

Παλαιόκαστρου59.  

Τον 6ο αιώνα ο αρχιτέκτων Θεόδωρος ο Σάμιος υπήρξε αρμόδιος για τη διαμόρφωση 

της Αγοράς της Σπάρτης60. Σε αυτόν αποδίδεται η Σκιάς, κατασκευή όπου γίνονταν συναθροί-

σεις, η οποία δεν έχει εντοπιστεί ή ταυτιστεί. Επίσης την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε το περι-

φερές κτίσμα με τα αγάλματα του Ολυμπίου Δίος και της Ολυμπίας Αφροδίτης, από τον Επιμε-

νίδη τον Κρήτα, το οποίο επίσης δεν έχει ταυτιστεί ανασκαφικά61. Στον 6ο αιώνα π.Χ. πραγμα-

τοποιήθηκαν εργασίες και στα μνημεία στο λόφο της Ακρόπολης. Αναφέρεται ότι εκεί εργάστηκε 

                                                 
53 Κουρίνου 2000, σελ. 90  
54 Έχει θεωρηθεί ότι η Ακρόπολη και το Ιερό της Χαλκιοίκου, εντάσσονταν αρχικά στο ζωτικά όρια της 
Πιτάνης (Κουρίνου 2000, σελ. 92-93, όπου και σχετική βιβλιογραφία) 
55 De Polignac 1995 (2000), σελ. 96-101 
56 De Polignac 1995 (2000), σελ. 101 και σημ.92,  
    Martin 1951, σελ. 207-211  
57 Παυσανίας ΙΙΙ, 11, 2 -12 και ΙΙΙ, 12, 10-11 (περιγραφή της Αγοράς και των μνημείων της) 
   Schatzman 1968, σελ. 385-389 (προβληματισμός για τη θέση της Αγοράς),   
   Κουρίνου 2000, σελ. 99-129 (για την ταύτιση της τοποθεσίας της Αγοράς στο συγκεκριμένο σημείο, τα 
υφιστάμενα μνημεία και σχετική βιβλιογραφία), 
   Martin 1951, σελ. 208, για χωροθέτηση Αγοράς πριν τον 6ο αιώνα π.Χ.   
58 Osborne 1996 (1999),σελ. 265-267 
59 Martin 1951, σελ. 233-235, για το Χορό.  
   Κουρίνου 2000, σελ. 114-127, για το κυκλικό κτίσμα, την ταύτισή του με το Χορό και σχετική βιβλιο-
γραφία 
60 Παυσανίας ΙΙΙ, 12,10. βλ. και Schatzman 1968, για τη Σκιάδα και τη θέση της Αγοράς 

61 Παυσανίας ΙΙΙ, 12,11 
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ο σπαρτιάτης γλύπτης Γιτιάδας ο οποίος κατασκεύασε χάλκινο άγαλμα της θεάς και κόσμησε το 

ναό με χαλκό62. Την ίδια περίοδο στην Ακρόπολη ανεγέρθηκε στοά που εξυπηρετούσε το Ιε-

ρό63. Από την περίοδο αυτή χρονολογείται και το άγαλμα του Διός υπάτου64. Επίσης εργασίες 

αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν στα Ιερά των Αμυκλών και της Ορθίας65. 

Τα πρώτα χρόνια του 5ου αιώνα π.Χ. αποτελούν το απόγειο της σπαρτιατικής πολιτικής 

(ισχυρή νίκη επί του Άργους στη μάχη της Σήπειας, νικηφόρα έκβαση των Μηδικών). Την περί-

οδο αυτή χρονολογείται η ίδρυση της Περσικής Στοάς στην περιοχή της Αγοράς που στέγαζε 

λάφυρα από τους περσικούς πολέμους, η οποία όμως δεν ταυτίζεται με απόλυτη βεβαιότητα66. 

Ο σεισμός που έπληξε τη Σπάρτη πριν τα μέσα του αιώνα (465 π.Χ.), αποτελεί ίσως έναν ση-

μαντικό λόγο για τον μη εντοπισμό οικιστικών καταλοίπων και αξιόλογων μνημείων αντίστοιχων 

με τη φήμη της πόλης τη δεδομένη περίοδο67. Πάντως η πόλη της Σπάρτης μαρτυρείται στην 

αρχαία γραμματεία ... ούτε ιεροις και κατασκευαις πολυτελέσι χρησάμενης... (Θουκυδίδης Ιστο-

ρία, Ι, 10, 2) και πιο συγκεκριμένα η αγορά περιγράφεται... ούτε παστάδων ουσών ούτε άλλης 

τινός κατασκευής... (Πλουτάρχου Βίοι, Λυκούργος, 6,3). 

Ανασκαφικά κατάλοιπα των κλασικών χρόνων, που μπορούν να αποδοθούν σε οικιστι-

κές υποδομές, σε βιοτεχνικές εγκαταστάσεις καθώς και σε λατρευτικές δραστηριότητες έχουν 

διαπιστωθεί εντός των ορίων των θέσεων κατοίκησης (των κωμών), η έκταση των οποίων εξα-

κολουθεί να ορίζεται και κατά τους κλασικούς χρόνους από την ύπαρξη τάφων στην περιφέρειά 

τους. Η Σπάρτη μέχρι και τον 4ο αιώνα διατηρούσε πολεοδομικά τη μορφή των πόλεων των αρ-

χαϊκών χρόνων, καθώς δεν περιβαλλόταν από οχυρωματικό τείχος και οι κατοικίες ήταν διά-

σπαρτες στους αρχικούς οικιστικούς πυρήνες68.  

Σταδιακή πολεοδομική ενοποίηση των κωμών με απρόσκοπτη εξάπλωση των χώρων 

κατοίκησης, από τους αρχικούς οικιστικούς πυρήνες άρχισε να πραγματοποιείται μετά τον περι-

τειχισμό τους69. Μετά τη μάχη στα Λεύκτρα η πόλη της Σπάρτης απειλήθηκε επανειλημμένα 

από εχθρικά στρατεύματα70. Κατά πάσα πιθανότητα η έναρξη τειχισμού της πόλης θα έγινε μέ-

σα στον 3ο αιώνα π.Χ. και αποτέλεσε ενέργεια του βασιλιά Κλεομένη Γ΄. Στα τέλη του 3ου αιώνα 

π.Χ. (218 π.Χ.), όταν ο Φίλιππος Ε’ επιτέθηκε στη Σπάρτη, η πόλη ήταν τειχισμένη71. Φαίνεται 

                                                 
62 Παυσανίας ΙΙΙ, 17. Ο Θουκυδίδης Ι, 134, αναφέρεται στο ιερό με το επίθετο Χαλκίοικος 
63 Κουρίνου 2000, σελ. 98,  
   Woodward-Hobbling 1924-25, σελ. 241-249 
64 Παυσανίας ΙΙΙ, 17, 6.  
   Ως δημιουργός του αγάλματος αναφέρεται ο Κλέαρχος από το Ρήγιο (βλ. Παπαχατζής 1976, σελ. 379) 
65 Παυσανίας ΙΙΙ, 18, 8,  
   A. Faustoferri, Il trono di Amyklai e Sparta. Bathykles al servizio del potere, 1996 (Ιερό Αμυκλών),  
   J. Boardman "Artemis Orthia and Chronology" BSA 58 (1963), σελ. 1-7 (Άρτεμις Ορθία) 
66 Κουρίνου 2000, σελ. 109-114 και σελ. 238  
   Χρήστου 1964β, σελ. 110-120 
67 Richter 2000, σελ.172 και σημ. 4.  
   Καταστροφή που πιθανόν προκλήθηκε από σεισμό τον 5ο αιώνα π.Χ., έχει πιστοποιηθεί ανασκαφικά, 
στην περιοχή των Λιμνών, βλ. ΑΔ 27(1972), σελ. 242 
68 Martin 1956 σελ. 80 (η διαπίστωση αφορά τις πόλεις της αρχαϊκής περιόδου και αναφέρεται συγκεκρι-
μένα στην Αθήνα, την Κόρινθο, το Άργος).  
69 Κουρίνου 2000, σελ. 89-90 
70 από τους Θηβαίους το 370 π.Χ., από το Δημήτριο Πολιορκητή το 295 π.Χ.,από τον Πύρρο το 272 π.Χ. 
71  Πολύβιος V 22-23 
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ότι στην αρχική μορφή της η οχύρωση της Σπάρτης δεν ήταν συνεχής και ενιαία αλλά τειχίστη-

καν χωρίς τάφρο περιοχές πεδινές και εύκολα προσπελάσιμες72.  

 Η ανέγερση των τειχών που περιέκλειε τα ζωτικά μέρη της πόλης (οικιστικούς πυρήνες, 

δημόσιους χώρους) συνδέεται αναμφίβολα με τις συνέπειες της ήττας της Σπάρτης αρχικά στη 

μάχη στα Λεύκτρα και έπειτα στη Χαιρώνεια73. Συμπίπτει με τη συρρίκνωση της εδαφικής επι-

κράτειας της πόλης, λόγω της απώλειας των μεσσηνιακών εδαφών και με την ταυτόχρονη ίδρυ-

ση των εχθρικών προς τη Σπάρτη, πόλεων της Μεσσήνης και της Μεγαλόπολης. Επιπλέον δεν 

πρέπει να θεωρηθεί τυχαία η μείωση του αριθμού των ενεργών πολιτών που αποτέλεσε αιτία 

για διεύρυνση του σώματος των πολιτών στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων του Κλεομένη, τον 

3ο αιώνα π.Χ.74. Επισημαίνεται ότι λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους, οι Αμύκλες και το 

σημαντικό Ιερό του Απόλλωνα παρέμειναν εκτός των τειχών της πόλης, χωρίς ωστόσο να χαθεί 

η παγιωμένη σημασία του για την πόλη75. Την ίδια περίοδο (3ος αιώνας π.Χ.) εκτεταμένα έργα 

πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Αγορά της πόλης, όπως η ανακαίνιση της Περσικής Στοάς και 

της πλατείας του Χορού76. Θεωρείται ότι τον 3ο αιώνα το π.Χ. κατασκευάστηκε το θέατρο της 

πόλης στη θέση του μεταγενέστερου ρωμαϊκού θεάτρου77. Την περίοδο αυτή πιστοποιείται για 

πρώτη φορά η μέριμνα για απρόσκοπτη υδροδότηση της πόλης. Η ενέργεια αυτή έχει συσχετι-

στεί με τις συνθήκες ανασφάλειας που επέβαλαν τον τειχισμό της πόλης και τις δυνατότητες 

που παρέχει η ασφαλής υδροδότηση σε περιόδους πολιορκίας78.   

Στις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ., επί βασιλείας Νάβιδος, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον 

εργασίες στην οχύρωση της πόλης. Το τείχος ενισχύθηκε και επεκτάθηκε στα σημεία που είχαν 

αφεθεί ακάλυπτα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, όμως, το 188 π.Χ., η Σπάρτη μετά την ήττα 

της από τα στρατεύματα της Αχαϊκής Συμπολιτείας αναγκάστηκε να κατεδαφίσει τα τείχη της 

πόλης, τα οποία δέχτηκαν εκ νέου επισκευές λίγα χρόνια αργότερα (183 π.Χ.) 79.    

Τα επακόλουθα του περιτειχισμού της πόλης μπορούν να διαπιστωθούν τουλάχιστον 

από τις αρχές του 2ου αιώνα π.Χ.: Οργάνωση του συστήματος ύδρευσης, σύστημα αποχέτευσης 

της πόλης και σταδιακή πολεοδομική ενοποίηση. Ωστόσο την ίδια περίοδο εξακολουθούν να 

υφίστανται ταφές εντός των ορίων του τείχους80. Από την ίδια περίοδο χρονολογείται και το α-

στικό οδικό δίκτυο της Σπάρτης. Η πορεία του πάντως, που σε αρκετά σημεία ακολουθεί τις φυ-

σικές διόδους και συνδέει τους αρχικούς πυρήνες των κωμών, υποδηλώνει ότι υπήρχε από τις 

πρωϊμότερες περιόδους81.  

    

 

                                                 
72 Κουρίνου 2000, σελ. 58-60 
73 Κουρίνου 2000, σελ. 36 και σελ.58,  
   Cartledge 1998, σελ. 44 
74 Cartledge – Spawforth 1989 (2002), σελ.52-53  
75 Cartledge 1998, σελ.44 
76 Κουρίνου 2000, σελ.114 και 128 αντίστοιχα 
77 Cartledge –Spawforth1989 (2002), σελ.37 
78 Κουρίνου 2000, σελ. 223-227 
79 Κουρίνου 2000, σελ. 58-62 (οικοδομικές φάσεις και χρονολόγηση του τείχους)  
80 Raftopoulou 1998, σελ. 136 
81 Κουρίνου 2000, σελ. 153 
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2.2. ΑΡΓΟΣ 
 

Το Άργος βρίσκεται, στη ΒΔ πλευρά της αργολικής πεδιάδας, σε μια πεδινή έκταση που 

ορίζεται στα ανατολικά από τον ποταμό Χάραδρο (Ξεριά) και στα Β και Δ από τα σχετικά από-

κρημνα υψώματα του Προφήτη Ηλία και της Λάρισας αντίστοιχα.  

Στη συγκεκριμένη θέση υπάρχουν ενδείξεις κατοίκησης καθόλη τη διάρκεια των προϊ-

στορικών χρόνων82. Κατά τη μετάβαση από την εποχή του Χαλκού στους πρώιμους ιστορικούς 

χρόνους πιστοποιούνται στο Άργος σποραδικά ίχνη κατοίκησης. Μια εντυπωσιακή πληθυσμια-

κή αύξηση παρατηρείται τον 9ο αιώνα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής με χαρακτήρα 

οικιστικό, βιοτεχνικό και κυρίως ταφικό είναι πολυάριθμα σε ποσότητα και έκταση. Συγκεκριμένα 

η κατοίκηση επικεντρώνεται σε τρία σημεία, στους ΝΑ πρόποδες της Λάρισας, στους Ν πρόπο-

δες του Προφήτη Ηλία και στο κέντρο της σύγχρονης πόλης (περιοχή εκκλησίας Αγίου Πέτρου, 

στα Α), σημείο όπου για τις προηγούμενες περιόδους δεν υπάρχουν ίχνη ανθρώπινης δραστη-

ριότητας83. 

 Οι πρωταρχικοί αυτοί οικιστικοί πυρήνες που διαχωρίζονταν μεταξύ τους από ταφές 

ίσως αποτελούσαν θέσεις κατοίκησης πληθυσμιακών ομάδων που διαφοροποιούνταν ως προς 

τη φυλετική καταγωγή, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ιστορικές πληροφορίες. Πιθανή δια-

φοροποίηση έχει προταθεί με βάση τους διαφορετικούς τρόπους ταφής που συναντώνται στα 

νεκροταφεία των γεωμετρικών χρόνων. Συγκεκριμένα έχει εκφραστεί η άποψη ότι στο ανατολικό 

τμήμα της πόλης, που φαίνεται ότι κατοικήθηκε για πρώτη φορά κατά τους γεωμετρικούς χρό-

νους, εγκαταστάθηκαν ως επί το πλείστον ομάδες των δωρικών φύλων που κατέλαβαν την πε-

ριοχή του Άργους, ενώ στις άλλες θέσεις όπου μαρτυρείται κατοίκηση και κατά τις προγενέστε-

ρες περιόδους πιθανόν συνυπήρχαν γηγενείς πληθυσμοί με τους νέους κατοίκους84. Οι ενδεί-

ξεις κατοίκησης της αρχαϊκής περιόδου εντοπίζονται στα ίδια σημεία με την προηγούμενη περί-

οδο αλλά είναι σχετικά λιγοστές. Πρόκειται κυρίως για τμήματα τοίχων ή πηγαδιών με αποθέσεις 

που χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς χρόνους85. Είναι πιθανό τα νεώτερα στρώματα να 

έχουν διαταράξει ή καταστρέψει τις οικοδομικές φάσεις αυτής της περιόδου. Σε σχέση με τις συ-

γκεκριμένες θέσεις κατοίκησης έχoυν ανασκαφεί επίσης κτίσματα με χαρακτήρα εργαστηριακό86. 

Η ύπαρξη τάφων της ίδιας περιόδου που παρεμβάλλονται μεταξύ των κατοικημένων περιο-

χών87 ενισχύει την εντύπωση της κατοίκησης σε οικιστικούς πυρήνες.  

Από τους ύστερους γεωμετρικούς χρόνους πιστοποιείται επίσης η λειτουργία ιερών, ε-

ντός των ορίων της αστικής εγκατάστασης του Άργους. Στο λόφο της Λάρισας, στην Ακρόπολη 

του Άργους, βρέθηκε ένας λατρευτικός αποθέτης της περιόδου μεταξύ των ετών 750-650 π.Χ., 

                                                 
82 Pierart – Touchais 1996, σελ. 8-20 
83 Pierart – Touchais 1996, σελ. 24  
   Aupert 1982, σελ. 24 
84 Foley 1998, σελ. 138-141. Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι έχουν αποδοθεί σε άτομα με δωρική καταγωγή ενώ 
οι εγχυτρισμοί έχουν συνδεθεί με το γηγενή πληθυσμό.  
85 Barakari - Pariente 1998, σελ.167 
86 Barakari - Pariente 1998, σελ.168 
87 Barakari - Pariente 1998, σελ.175 
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που θα μπορούσε να συσχετιστεί με τη λατρεία της Αθηνάς, της πολιούχου θεότητας88. Στα τέλη 

του 8ου αιώνα, θα πρέπει να εγκαθιδρύθηκε στο διάσελο των δύο λόφων, η λατρεία του Πυθίου 

Απόλλωνα89. Ενώ ο ναός της Αφροδίτης, στις ΝΔ παρυφές της Λάρισας, φαίνεται ότι λειτουρ-

γούσε από τον 7ο αιώνα π.Χ90. Τέλος ιερά και ηρώα υπήρχαν διάσπαρτα σε αρκετά σημεία της 

πόλης και στην περιοχή της μετέπειτα Αγοράς, όπως δηλώνει η ανεύρευση λατρευτικών απο-

θέσεων της περιόδου (7ος-6ος αιώνας π.Χ.)91. Ωστόσο δεν θα πρέπει να υφίσταται ακόμα ενιαίος 

αστικός πυρήνας. Πρόκειται περισσότερο για διάσπαρτη κατοίκηση, όπου υπήρχαν ευνοϊκές 

συνθήκες: νερό, καλλιεργήσιμη γη, προσβασιμότητα σε άλλες περιοχές92.  

Στο νότιο τμήμα της πόλης, στις παρυφές της Ακρόπολης, στο σημείο σύγκλισης των 

δρόμων από το  Ηραίο, την Κόρινθο, την Τεγέα και την Επίδαυρο93, σε ένα από τα σημεία όπου 

κατά τα γεωμετρικά και πρώιμα αρχαϊκά χρόνια υπήρχαν κατοικίες, εργαστήρια, αλλά και λα-

τρευτικές δραστηριότητες φαίνεται ότι αρχίζει από τον 6ο αιώνα να διαμορφώνεται ένας χώρος 

με χαρακτήρα δημόσιο, διοικητικό και οικονομικό94. Στη θέση πραγματοποιήθηκαν έργα διευθέ-

τησης και αποστράγγισης του χώρου. Πιθανότατα υπήρχαν κάποια οικοδομήματα, κρίνοντας 

από τοιχοποιϊες της περιόδου που βρίσκονται στην ίδια θέση με μεταγενέστερα κτίσμα της Αγο-

ράς καθώς και κινητά ευρήματα με πιθανό λατρευτικό και δημόσιο χαρακτήρα95. Η χωροθέτηση 

της Αγοράς σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σχετίζεται και με το Ιερό του Λυκείου Απόλλωνα96. 

Ο Παυσανίας  (II, 19, 3-7) αναφέρει ναό του Λυκείου Απόλλωνα στην Αγορά. Η ύπαρξη του πι-

στοποιείται επίσης από τον  Θουκυδίδη (V 47). Στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή (4-7), η Αγορά του 

Άργους αναφέρεται ως Λύκειος Αγορά. Ωστόσο η θέση του Ιερού δεν έχει πιστοποιηθεί ανα-

σκαφικά με σαφήνεια 97.  

Η μορφή της Αγοράς αποκρυσταλλώθηκε μέσα στον 5ο αιώνα με την πραγματοποίηση 

εκτεταμένων έργων, όπως η ίδρυση της Υπόστυλης Αίθουσας, που έχει ερμηνευθεί ως βουλευ-

τήριο98, των στοών (Ρ, G, Κ)99 που ορίζουν τη θέση της Αγοράς και ενός κυκλικού βωμού δια-

                                                 
88 Pierart - Touchais 1996, σελ. 33 
89 Billot 1989-1990, σελ.52-53 
90 Pierart - Touchais 1996, σελ. 33 
91 Barakari - Pariente 1998, σελ.167 
92 Martin 1956, σελ. 76 και σελ. 80   
93 Barakari - Pariente 1998, σελ. 165-166  
94 Pierart – Touchais 1996, σελ. 24,  
   Barakari - Pariente 1998, σελ. 166 - 167,  
   Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ. 212-213.  
95 Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ. 212-213.  
Μεταξύ των κινητών ευρημάτων συγκαταλέγονται οκτώ ορόσημα του 6ου αι. π.Χ, εντοιχισμένα σε μνη-
μείο του 4ου αι. μ.Χ., τα οποία οριοθετούσαν το μνημείο των επτά επί Θήβας που πιθανολογείται ότι βρί-
σκονταν στο χώρο της Αγοράς (Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ. 217). 
96 Θεωρείται ότι η χωροθέτηση της Αγοράς στα αρχαϊκά χρόνια σχτίζεται με κάποιο υφιστάμενο Ιερό 
(Martin 1951, σελ. 274).  
97 Κατά καιρούς έχουν γίνει υποθέσεις και προτάσεις για την ακριβή θέση του Ιερού εντός των ορίων της 
Αγοράς: Des Courtils, 1992, σελ. 241-244, P. Courbin «Le temple d’Apollon Lykien a Argos: quelques 
suggestions», Άργος και Αργολίδα, σελ.261-269,  
   Barakari - Pariente 1998, σελ.166 (για ίδρυση του ναού γύρω στο 500 π.Χ.). 
98 J. F. Bommelaer – J.Des Courtils, La Salle hypostyle d’ Argos, (Etudes Peloponnesiennes X), 1994   
99 Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ. 213-215 
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κοσμημένου με τρίγλυφα με πιθανολογούμενο χαρακτήρα δημόσιο και λατρευτικό100. Την ίδια 

περίοδο κατασκευάστηκε το Θέατρο με τα ευθύγραμμα εδώλια στη ΝΔ πλαγιά της Ακρόπολης, 

που πιθανόν λειτουργούσε ως χώρος συγκέντρωσης101. Επίσης γύρω στα μέσα του 5ου αιώνα 

χρονολογούνται οικοδομικές εργασίες στο ιερό του Απόλλωνα Πυθίου και στο ναό της Αφροδί-

της102. Συμπληρωματικά έργα στην Αγορά πραγματοποιήθηκαν επίσης αργότερα κατά τον 4ο 

αιώνα π.Χ.: διαμορφώθηκαν οι αποστραγγιστικοί αγωγοί, ο βωμός με τα τρίγλυφα περιβλήθηκε 

με μια πεταλοειδή κατασκευή και διευθετήθηκε ο χώρος όπου αργότερα διαμορφώθηκε ο Δρό-

μος (S)103.  

Παράλληλα στο β’ μισό του 5ου αιώνα θα πρέπει να πραγματοποιήθηκε ο περιτειχισμός 

της πόλης104. Η οικοδόμηση του τείχους ίσως σχετίζεται με επίδραση της αθηναϊκής πολιτικής 

κατά τον 5ο αιώνα. Τα τείχη της πόλης υπήρχαν σίγουρα το 417 π.Χ., έτος κατά το οποίο όπως 

αναφέρει ο Θουκυδίδης (V, 82 - 83) άρχισαν να ανοικοδομούνται τα μακρά τείχη του Άργους με 

σκοπό να συνδέσουν την πόλη με το επίνειο της, το Τημένιον, στον κόλπο του Ναυπλίου105.  

Οι παραπάνω οικοδομικές δραστηριότητες δε θα πρέπει να θεωρηθούν άσχετες με τη 

συντριπτική ήττα που είχε δεχθεί στις αρχές του αιώνα το Άργος από τη Σπάρτη, στη μάχη της 

Σήπειας. Ο αποδεκατισμός των πολιτών και η ταυτόχρονη ανάδειξη της γειτονικής Σπάρτης σε 

κυρίαρχη ηγεμονική δύναμη στο χώρο της Πελοποννήσου έκαναν αναγκαία την ενίσχυση της 

άμυνας με τείχος. Επιπλέον η αναγκαστική διεύρυνση του πολιτειακού σώματος και οι κοινωνι-

κές μεταβολές που ακολούθησαν106 οδήγησαν στην εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος, 

αντιπροσωπευτικά μνημεία του οποίου θεωρούνται η Υπόστυλη Αίθουσα και το ευθύγραμμο 

Θέατρο107. Τα εκτεταμένα έργα στην Αγορά κατά τον 5ο αιώνα που ολοκληρώθηκαν μέσα στον 

4ο αιώνα, μπορούν να θεωρηθούν ένδειξη ευημερίας για το Άργος κατά την περίοδο της τριακο-

νταετούς ειρήνης με τη Σπάρτη108. Την ίδια περίοδο εξάλλου πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο 

Ιερό του Ηραίου109. 

Εκτός από την περιοχή της Αγοράς, που αποτελεί πλέον το διοικητικό και οικονομικό 

κέντρο της πόλης, αρχιτεκτονικά λείψανα των κλασικών χρόνων έχουν εντοπιστεί και στις θέσεις 

των άλλων δύο οικιστικών πυρήνων του Άργους, δηλαδή στο βόρειο (πρόποδες λόφου Προφή-

τη Ηλία) και στον κεντρικό τομέα της πόλης (πλατεία Αγίου Πέτρου). Πρόκειται τόσο για ενδείξεις 

κατοίκησης όσο και για κτήρια με πιθανολογούμενο δημόσιο/ λατρευτικό χαρακτήρα110.  

                                                 
100 Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ. 214-215.    
101 Pierart – Touchais 1996, σελ. 52,  
     R. Ginouves, Le Theatron a gradins droits et l’ Odeon d’ Argos (Etudes Peloponnesiennes, VI, 1972) 
102 Pierart – Touchais 1996, σελ. 52-53 
103 Pariente - Pierart -Thalmann 1998, 215-216  
104 Πιτερός 1998, σελ. 188  
105 Πιτερός 1998, σελ.188   
     Pierart – Touchais 1996, σελ. 56-57 
106 Pierart – Touchais 1996, σελ. 40-44 
107 Des Courtils, 1992, σελ. 247 -249,  
     Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ. 213 
108 Pierart – Touchais 1996, σελ. 45-46  
     Des Courtils 1992, σελ 251 
109 Pierart – Touchais 1996, σελ. 53-56 
110 Barakari – Pariente 1998, σελ. 171,  
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Στη μετάβαση από τον 4ο στον 3ο αιώνα π.Χ. το Άργος δέχτηκε τη γενναιόδωρη οικονο-

μική ενίσχυση των Ροδίων, προκειμένου να επισκευαστούν δημόσια κτίσματα της πόλης111. Κα-

τά τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο το Άργος προσπαθεί να αποκομίσει οφέλη από τη ρευστή 

πολιτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μετά το θάνατο του Μεγ. Αλεξάνδρου. 

Στην προσπάθειά του να αποτελέσει σημείο αναφοράς στο χώρο της Πελοποννήσου αλλά και 

πανελλαδικά κατάφερε να μεταφέρει στην πόλη του Άργους, τη διεξαγωγή δύο σημαντικών εορ-

τών, των Νεμέων και των εορτασμών προς τιμήν της Ήρας (που τελούνταν στο Ηραίο της Πρό-

συμνας)112.  

Την περίοδο εκείνη ανακαινίστηκαν αρκετά δημόσια κτήρια όπως ο ναός του Απόλλωνα 

Πυθίου113, καθώς και τα δημόσια κτίσματα στη βόρεια συνοικία114. Τον 3ο αιώνα χρονολογείται 

η κατασκευή του νέου Θεάτρου μεγάλης χωρητικότητας στις ΝΑ υπώρειες της Λάρισας καθώς 

και η αναδιαμόρφωση του Δρόμου (S) στην Αγορά115, που σχετίζονται αναμφίβολα με τη διεξα-

γωγή των πανελλήνιων εορτών στην πόλη116. Επίσης κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. επισκευάστηκαν 

και ενισχύθηκαν τα τείχη της πόλης117. Γενικά κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων η οι-

κοδομική δραστηριότητα στη περιοχή της Αγοράς σχετίζεται με μνημεία δημοσίου ή διακοσμητι-

κού χαρακτήρα118. Αρκετές στοές αναπτύχθηκαν περιμετρικά της Αγοράς, αυξάνοντας την έ-

κταση των δημόσιων χώρων. Επίσης κατά τους ελληνιστικούς χρόνους παρατηρείται περιφε-

ρειακά της Αγοράς μεγάλη συγκέντρωση εργαστηριακών δραστηριοτήτων. Λείψανα εργαστηρι-

ακών εγκαταστάσεων έχουν εντοπιστεί επίσης στην κεντρική και στη βόρεια συνοικία119. Από 

την ελληνιστική περίοδο πιστοποιείται επίσης η ύπαρξη δρόμων με επιμελημένη κατασκευή. Οι 

οδικοί αυτοί άξονες μάλλον προϋπήρχαν των ελληνιστικών χρόνων καθώς συνέδεαν ζωτικά 

τμήματα της αρχαίας πόλης.  

Κατά μήκος των οδικών αρτηριών άρχισαν να εξαπλώνονται οι κατοικίες. Κατά τα ελλη-

νιστικά χρόνια παρατηρήθηκε ευρεία πολεοδομική εξάπλωση των οικιστικών πυρήνων της πό-

λης. Πολλές περιοχές μάλιστα που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί από τους γεωμετρικούς ή ακόμα 

και από τους προϊστορικούς χρόνους, φαίνεται ότι καταλήφθηκαν πάλι από κατοικίες, εργαστή-

                                                                                                                                               
     ΑΔ 28 (1973) σελ. 99-100, ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 205-208 (οικ.  Προκοπίου – Ρέντα, κτίσμα με λα-
τρευτική χρήση, βόρεια συνοικία)  
     ΑΔ 23 (1968), σελ. 128-129, οικ. Ξηνταροπούλου, κεντρικη συνοικία, τμήμα στοάς της ύστερης κλα-
σικής περιόδου.  
111 L. Migeotte., L’emprut public dans les cités grecques, 1983, σελ. 1-84, no 19 
112 Pierart – Touchais 1996, σελ. 66 
113 Barakari - Pariente 1998, σελ.170, σημ. 63-64 
114 Barakari – Pariente 1998, σελ. 170,  
     ΑΔ 28 (1973) σελ. 99-100, ΑΔ 29(1973-74), σελ. 205-208 (οικ.  Προκοπίου – Ρέντα) 
115 Barakari – Pariente 1998, σελ. 169-170 
116 Pierart – Touchais 1996, σελ.66,  
     Barakari-Pariente 1998, σελ. 170 
117 Pierart – Touchais 1996, σελ. 63 και 68,  
     Barakari - Pariente 1998, σελ.168, σημ.38-41 
118 Pierart – Touchais 1996, σελ.66,  
     Barakari – Pariente 1998, σελ.170,  
     Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ.216-217 
119 Barakari - Pariente 1998, σελ. 173-174 
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ρια ή δημόσια κτίσματα120. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κορυφή του λόφου του Προ-

φήτη Ηλία, που δεν είχε χρησιμοποιηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους, όπου αναπτύχθηκαν 

κατοικίες. 

Αναφορικά με την έκταση και τη διάταξη των κατοικημένων περιοχών στο Άργος των 

κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, έμμεσες ενδείξεις αποτελούν επίσης τα νεκροταφεία των 

αντίστοιχων περιόδων121. Κατά τα κλασικά χρόνια άρχισε η λειτουργία του οργανωμένου Νεκρο-

ταφείου στα ΝΔ της πόλης, εκτός των τειχών. Εντός των ορίων του τείχους, ταφές της κλασικής 

και της ελληνιστικής περιόδου εντοπίστηκαν σποραδικά στο κεντρικό σημείο της σύγχρονης 

πόλης (πλατεία Αγίου Πέτρου), καθώς και στα περίχωρα της αρχαίας πόλης και κατά μήκος ο-

δικών αρτηριών.  Κατά την ελληνιστική περίοδο λειτούργησε το βόρειο νεκροταφείο, στους 

πρόποδες του λόφου του Προφήτη Ηλία (στη θέση προϊστορικού νεκροταφείου), που οριοθετεί-

ται εκτός των τειχών της αρχαίας πόλης.  

 

 

 

                                                 
120 Barakari - Pariente 1998, σελ. 171-173 
121 Barakari – Pariente 1998, σελ. 174-175 
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Κεφάλαιο 3 
 
Αναγνώριση των στοιχειωδών αστικών κελυφών σε κάθε πόλη. 
 
3.1. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 

Η κατοικία παράγει ένα βασικό σχέδιο μέσα στο οποίο αναπτύσσονται και γίνονται αντι-

ληπτά τα κυριότερα στοιχεία που ορίζουν μια αστική εγκατάσταση. Γι’ αυτό έχει θεωρηθεί συ-

ντακτικό στοιχείο της αρχαίας ελληνικής πόλης με ρόλο ενεργητικό στη διαμόρφωση της122. Η 

αποκάλυψη ανασκαφικά και η σαφής οριοθέτηση κατοικιών δυσχεραίνεται από δύο στοιχεία: τα 

υλικά και η μορφή των κατοικιών υπήρξαν τις περισσότερες φορές ιδιαίτερα φθαρτά και απλά με 

αποτέλεσμα τα κατάλοιπα που πιστοποιούν την ύπαρξή τους να είναι πενιχρά ή εντελώς ανύ-

παρκτα, ιδιαίτερα κατά τις πρώιμες περιόδους. Επιπλέον επειδή οι κατοικίες γνωρίζουν συχνές 

και επάλληλες μετατροπές τα νεώτερα κτίσματα υπερκαλύπτουν κάθε αρχαιότερη οικοδομική 

φάση123. Για τους λόγους αυτούς άλλες δραστηριότητες με σαφή κατάλοιπα, όπως τα νεκροτα-

φεία και τα τείχη, υποδεικνύουν τα όρια των κατοικημένων περιοχών και συντελούν συμπληρω-

ματικά στην οριοθέτησή τους.  

Τόσο στο Άργος όσο και στη Σπάρτη κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους, υπήρ-

χαν σκόρπιοι οικιστικοί πυρήνες σε σημεία όπου οι συνθήκες το ευνοούσαν. Σημειώνεται ότι 

στις περιοχές κατοίκησης εντοπίζονται και λείψανα εργαστηριακών εγκαταστάσεων, πιθανόν σε 

συσχετισμό με τις κατοικίες. Μεταξύ των κατοικημένων περιοχών παρεμβάλλονταν χώροι τα-

φής. Επιπλέον η θέση των οικιστικών πυρήνων όριζε αρχικά μαζί με γεωμορφολογικούς παρά-

γοντες τη δημιουργία των βασικών οδικών αξόνων μίας πόλης124.   

Ουσιαστική μεταβολή σε αυτή τη μορφή παρατηρείται ύστερα από τον περιτειχισμό των 

κατοικημένων περιοχών. Τα όρια που θέτουν τα τείχη συντελούν ώστε η επέκταση των κατοι-

κιών να γίνεται προς το εσωτερικό πλέον των πόλεων, με αποτέλεσμα οι αρχικοί πυρήνες να 

ενοποιηθούν. Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η επέκταση των κατοικιών γίνεται αρχικά κατά μήκος 

ή σε σχέση με τις οδικές αρτηρίες που είτε συνέδεαν τους οικιστικούς πυρήνες μεταξύ τους ή 

κατευθύνονταν προς καίρια σημεία του αστικού ιστού (Αγορά, Ιερά, πύλες τείχους).  

Στην περίπτωση του Άργους μπορούν να διακριθούν τρεις αρχικοί οικιστικοί πυρήνες. 

Οι δύο από αυτούς αναπτύχθηκαν σε θέσεις που κατοικούνταν και κατά την προϊστορική περίο-

δο. Μία νέα οικιστική συγκέντρωση εντοπίζεται στο κέντρο της σύγχρονης πόλης (περιοχή εκ-

κλησίας Αγίου Πέτρου, στα Α), σημείο όπου για τις προηγούμενες περιόδους δεν υπάρχουν 

ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι ίδιοι οικιστικοί πυρήνες αναπτύχθηκαν κατά την αρχαϊκή 

και την κλασική περίοδο. Στο β’ μισό του 5ου αιώνα η πόλη του Άργους περιτειχίστηκε και άρχισε 

η ενοποίηση των οικιστικών πυρήνων. Κατά τα ελληνιστικά χρόνια παρατηρήθηκε έντονη οικι-

στική εξάπλωση σε περιοχές όπου μέχρι τότε δεν χρησιμοποιούνταν. Φαίνεται ότι οι οικιστικοί 

                                                 
122 Rossi 1985 (1991), σελ. 198 
123 Aupert 1982, σελ. 22 
124 Tomlinson 2005, σελ. 62-63 
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πυρήνες είχαν σχεδόν ενοποιηθεί και καταλάμβαναν όλη την έκταση της πόλης, σε ιδιαίτερα 

πυκνή και άναρχη διάταξη125. 

Στην περίπτωση της Σπάρτης, οι οικιστικοί πυρήνες διατηρήθηκαν ανεξάρτητοι για με-

γάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτό συντέλεσε το γεγονός της ύστερης οχύρωσης της πόλης. Στην 

πραγματικότητα η πολεοδομική ενοποίηση των κωμών που ολοκληρώθηκε τους πρώτους με-

ταχριστιανικούς χρόνους, αφορά μόνο τις τέσσερις κώμες που καταλάμβαναν τα λοφώδη εξάρ-

ματα της κοιλάδας του Ευρώτα (Πιτάνη, Λίμνες, Μεσόα, Κυνόσουρα) και βρίσκονταν σε θέσεις 

γειτονικές μεταξύ τους. Οι Αμύκλες που ήταν γεωγραφικά απομονωμένες δεν συμπεριλήφθηκαν 

στον περιτειχισμό της πόλης και δεν ενοποιήθηκαν πολεοδομικά με τις υπόλοιπες (Παυσανίας 

ΙΙΙ, 19, 6).   

 

Αντίστοιχη οικιστική εξέλιξη είχαν οι περισσότερες πόλεις που αναπτύχθηκαν στον ελ-

λαδικό χώρο κατά τα αρχαϊκά χρόνια (Αθήνα, Κόρινθος)126. Στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., ο Θου-

κυδίδης αναφερόμενος στη μορφή της πόλης των Σπαρτιατών παρατηρεί ότι: .....κατά κώμας δε 

τω παλαιώ της Ελλάδος τρόπω οικισθείσης (Ι, 10, 2-3), όπου πιθανόν το επίθετο παλαιός ανα-

φέρεται στην περίοδο πριν τα Περσικά. Η εξάπλωση των οικιστικών πυρήνων κατά μήκος των 

οδικών αρτηριών και ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους δημιούργησε στα ελληνιστικά 

χρόνια πυκνοκατοικημένες συνοικίες που προκαλούσαν σύγχυση στους ξένους επισκέπτες αλ-

λά κυρίως στους εισβολείς των πόλεων127.  

                                                 
125 Barakari – Pariente 1998, σελ. 171 
126 για τη μορφή των πόλεων στα αρχαϊκά χρόνια βλ. Martin 1956, σελ.76 και 80   
     επίσης Σακελλαρίου –  Φαράκλας 1972, σελ. 57-58, 75, 92, 98 και  
     Williams 1982, σελ. 9-20, για την Κόρινθο στα πρώιμα χρόνια.  
127 «... εν δε τοις στενοις και υπερδεξίοις τόποις.....» (Ξενοφών, Αγησίλαος, ΙΙ, 24, το χωρίο αναφέρεται 
στην απόπειρα εισβολής των Θηβαίων στην πόλη της Σπάρτης το 370 π.Χ.)  
      «... και πλάναι και διασπασμοί περί τους στενωπούς...» (Πλουτάρχου Βίοι, Πύρρος, 32, 7, το χωρίο 
αναφέρεται στην εισβολή του στρατού του Πύρρου στην πόλη του Άργους).  
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3.2. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ  

 

Ο χώρος των νεκρών σε όλες τις περιόδους είναι σαφώς διαχωρισμένος από το χώρο 

των ζωντανών. Άσχετα από το αν μια οικιστική εγκατάσταση είναι οχυρωμένη ή όχι, τα νεκρο-

ταφεία βρίσκονται πάντα στην περιφέρεια των κατοικημένων περιοχών και με αυτή την έννοια 

αποτελούν ένδειξη για τα όρια και για τη θέση των οικιστικών πυρήνων128. Επιπλέον πολλές 

φορές οι τάφοι αποτελούν τις μοναδικές (ή τις πιο ισχυρές) ενδείξεις για την ύπαρξη ανθρώπι-

νης εγκατάστασης σε μια περιοχή129. Επίσης επειδή οι ταφές τις περισσότερες φορές παραμέ-

νουν αδιατάραχτες, τα δεδομένα των τάφων δίνουν συγκεκριμένες χρονολογικά πληροφορίες 

δημογραφικού και κοινωνικού χαρακτήρα130.   

Κατά τους πρώιμους ιστορικούς χρόνους παρατηρείται στο Άργος ιδιαίτερη ποσότητα 

και πυκνότητα ταφών που παρεμβάλλονται μεταξύ των περιοχών κατοικίας. Οι ταφές συγκε-

ντρώνονται με την πάροδο των χρόνων στην περιφέρεια του συνόλου των κατοικημένων περιο-

χών, στους πρόποδες του λόφου του Προφήτη Ηλία (στα Β), στην περιοχή του σύγχρονου νε-

κροταφείου της Παναγίας (ΝΔ) και στην περιοχή κοντά στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου, ως τις 

όχθες του Χάραδρου/ Ξεριά (στα Α)131. Μετά την κατασκευή των τειχών, τον 5ο αιώνα π.Χ. ορι-

σμένα οργανωμένα νεκροταφεία βρίσκονται πλέον εκτός των ορίων της πόλης, στα Β και στα 

ΝΔ. Εξακολουθούν ωστόσο να εντοπίζονται μεμονωμένες ταφές ή περιστασιακά νεκροταφεία 

σε αρκετά σημεία εντός των τειχών, μάλιστα κάποια κατά μήκος οδικών αξόνων132. Είναι πιθα-

νόν σε κάποιες περιπτώσεις οι τάφοι κλασικών και ελληνιστικών χρόνων εντός των τειχών να 

σχετίζονται με παλαιότερες συνήθειες ή με απόδοση τιμών σε εξέχοντες νεκρούς133. 

Στη Σπάρτη οι χώροι ταφής βρίσκονταν σε όλες τις περιόδους στα όρια κάθε κώμης, 

στις πλαγιές των υψωμάτων που αργότερα περιέβαλε το τείχος134. Το μεγαλύτερο ποσοστό τα-

φών (κυρίως γεωμετρικών) έχει εντοπιστεί στην περιοχή της κώμης των Λιμνών. Το γεγονός 

αυτό έχει θεωρηθεί ενδεικτικό για την αρχαιότητα της οικιστικής θέσης σε σχέση με τις υπόλοι-

πες κώμες της Σπάρτης135. Πιθανόν όμως να σχετίζεται με την ποιότητα του εδάφους και των 

επιχώσεων στη συγκεκριμένη περιοχή και όχι με ουσιαστικούς ιστορικούς λόγους136. Οι ίδιες 

θέσεις εξακολούθησαν να χρησιμοποιούνται και κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων πα-

ρά τη σταδιακή πολεοδομική ενοποίηση των κωμών και την οικοδόμηση του μεταξύ τους ελεύ-

θερου χώρου137. Την ίδια περίοδο χρονολογούνται επίσης δύο οργανωμένα νεκροταφεία που 

                                                 
128 Κουρίνου 2000, σελ.90 και 218 για τη σημασία των πρώιμων τάφων σε σχέση με τον προσδιορισμό 
της θέσης των κωμών 
129 Touchais – Valakou 1998 , σελ. 17-18 για πρώιμο Άργος 
130 Foley 1998, σελ. 137-144 (για το Άργος)  
131 Pierart – Touchais 1996, σελ. 24-25,  
    Touchais – Valakou 1998, σελ. 17-18 
132 Barakari – Pariente 1998, σελ. 174-175 
133 Barakari – Pariente 1998, σελ. 175, 
     Μπανάκα 2005, σελ. 127 
134 Κουρίνου 2000, σελ. 90-91 
135 Raftopoulou 1998, σελ. 136 
136 Κουρίνου 2000, σελ. 216 
137 Κουρίνου 2000, σελ. 216-217 
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χωροθετούνται πλέον εκτός των τειχών. Ωστόσο έχει εκφραστεί η άποψη ότι η ταφική χρήση 

των συγκεκριμένων χώρων ίσως είναι ακόμα πρωϊμότερη138.   

Αξίζει να επισημανθεί ότι η απομάκρυνση των ταφών από την περιοχή εντός των τειχών 

έγινε με αργούς ρυθμούς. Στις δύο πόλεις εξακολουθούν να υφίστανται ταφές στην εντός των 

τειχών περιοχή, μέχρι και τους ελληνιστικούς χρόνους.  Αντίστοιχα ταφές που χρονολογούνται 

μέχρι και το 146 π.Χ. εντός των ορίων που έχουν θέσει τα οχυρωματικά τείχη, έχουν εντοπιστεί 

και στην πόλη της Κορίνθου139.  

 Σε αρκετές περιπτώσεις οι τάφοι εντός του αστικού ιστού έχουν ερμηνευθεί ως τάφοι 

ηρώων ή σημαντικών προσωπικοτήτων που προσέδιδαν αίγλη στην πόλη140. Τον 2ο αιώνα μ.Χ, 

ο Παυσανίας που περιηγήθηκε στις δύο πόλεις αναφέρεται σε πλήθος ηρώων, τάφων και κενο-

ταφείων επώνυμων ή μυθικών προσώπων. Στη Σπάρτη όπου ο εντός των τειχών ενταφιασμός 

θεωρείται ιδιαιτερότητα ο Παυσανίας επισήμανε 20 ηρώα και 22 τάφους σημαντικών ανδρών. 

Στο Άργος επισήμανε 23 τάφους, ένα πολυάνδριο, ένα κενοτάφειο και το μνημείο του Πύρρου. 

Αντίστοιχα ταφές ή μνημεία μυθικών προσώπων επεσήμανε κατά την περιήγησή του και σε άλ-

λες πόλεις όπως τα Μέγαρα και η Θήβα141. Προφανώς σε αυτή την ύστερη περίοδο που είχε 

γενικευθεί η συνήθεια της ταφής εκτός των τειχών σε οργανωμένα νεκροταφεία, η ύπαρξη τά-

φων μεταξύ των οικιστικών περιοχών και η ανάμνηση αυτής της πρακτικής να δικαιολογήθηκε 

με την απόδοση μνημειακής σημασίας στις υφιστάμενες εντός των τειχών ταφές142.  

 

 

 

                                                 
138 Κουρίνου 2000, σελ. 217-218 
139 Williams 1982, σελ. 11-12 
140 Barakari – Pariente 1998, σελ. 175,   
     Μπανάκα 2005, σελ. 127 (για το Άργος) 
     Κουρίνου 2000, σελ.218,  
     Raftopoulou 1998, σελ. 134-136 (για τη Σπάρτη). Στη Σπάρτη συγκεκριμένα, συνηθιζόταν ένα είδος 
διώροφου τάφου, όπου στο κατώτερο επίπεδο υπήρχε η κυρίως ταφή, ενώ στο ανώτερο επίπεδο συγκε-
ντρώνονταν τα οστά και τα κτερίσματα των προγενέστερων ταφών).  
141 Παυσανίας Ι, 43, 3 (για Μέγαρα) και ΙΧ, 16, 7 (για Θήβα) 
142 Στη Θήβα, τάφοι των μηκυναϊκών χρόνων είχαν αποκτήσει λατρευτικό χαρακτήρα. Βλ. Φαράκλας 
1996, σελ. 132-133 (οικ. Δημ. Κυριακού), για μηκυναϊκό τάφο εντός των ορίων της πόλης, που αποτέλε-
σε χώρο λατρείας κατά τους κλασικούς χρόνους (4ος αι. π.Χ.) 
Κάποιοι τάφοι έχουν ταυτιστεί με μνημεία που αναφέρονται από τον Παυσανία όπως οι τάφοι των παι-
διών του Αμφίονα (IX, 16, 7), βλ. Φαράκλας 1996 σελ. 128-129.    
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3.3. ΙΕΡΑ - ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ 
 

Με τον όρο χώροι λατρείας εννοούνται τα κελύφη εκείνα (κτίσματα ή κατασκευές) που 

αναφέρονται σε κάποια θεότητα ή ηρωϊκή μορφή και στα οποία ελάμβαναν χώρα λατρευτικές 

εκδηλώσεις ή τελετουργίες. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα ιερά, οι ναοί, οι βωμοί, 

τα ηρώα και τα ταφικά μνημεία. Τα κελύφη αυτά εντοπίζονται άλλοτε εντός του αστικού και δο-

μημένου χώρου και άλλοτε στην περιφέρειά του, πάντα όμως σε συνάρτηση με αυτόν.  

Από πολεοδομικής άποψης ο ναός έχει θεωρηθεί ως στοιχείο συντακτικό της αρχαίας 

ελληνικής πόλης με θεμελιώδη ιδεολογική σημασία για τη δημιουργία και την ύπαρξη μιας πό-

λης143. Η λατρεία που τελείται στα ιερά καθώς και οι μύθοι που αφηγούνται την ίδρυσή τους και 

δικαιολογούν τις διάφορες τελετουργίες σχετίζονται πολλές φορές με τη διαδικασία ενοποίησης 

των αρχικών οικιστικών συνόλων και την κοινωνική ένταξη ορισμένων ομάδων στην πόλη. Θε-

ωρείται μάλιστα ότι η έναρξη των εθνικών εορτών, αποτελεί ταυτόχρονα και χρονική ένδειξη για 

την πολιτική ίδρυση της πόλης144. 

Οι χώροι λατρείας εκτός από το θρησκευτικό και ιδεολογικό χαρακτήρα τους συμπυ-

κνώνουν και αντανακλούν πολλά στοιχεία ουσιαστικών λειτουργιών σε μια πόλη. Έχει εκφρα-

στεί η άποψη ότι οι θρησκευτικές τελετουργίες και η οργάνωση των ιερών αποτέλεσαν πρωταρ-

χικές μορφές κοινωνικής ενοποίησης και πολιτικής έκφρασης καθώς η τελετουργία μετατρέπει 

ένα σύνολο ανθρώπων σε κοινωνική ομάδα145. Σε αυτό το πλαίσιο εικάζεται ότι οι χώροι των 

ιερών αποτέλεσαν τα πρωταρχικά σημεία πολιτικών συναθροίσεων αλλά και εμπορικών συναλ-

λαγών146. 

 Για τα αστικά ιερά έχει εκφραστεί η άποψη ότι η οικοδόμηση τους σηματοδοτεί τη γέν-

νηση της πόλης όχι ως αστικοποιημένου χώρου αλλά ως κέντρου λήψης αποφάσεων αφού η 

λατρεία που τελείται σε αυτά έχει και πολιτικό χαρακτήρα147. Μάλιστα έχει θεωρηθεί ότι ο ναός 

του πολιούχου θεού και προστάτη της πόλης ιδρύεται στη θέση όπου υπήρχε το ανάκτορο του 

μυθικού μονάρχη, η οποία είναι συνήθως σε ύψωμα ή σε περίοπτη θέση του οικισμένου χώ-

ρου148. Όλα τα αστικά ιερά αποτελούν δείκτες των καίριων και πολυσύχναστων σημείων μιας 

πόλης, καθώς βρίσκονται σε θέσεις κομβικές (επί κύριων οδικών αρτηριών), στους αρχικούς 

οικιστικούς πυρήνες των πόλεων ή στην καρδιά της ζωής της πόλης (διοικητικό - οικονομικό 

κέντρο).  

 Από τις ιστορικές μαρτυρίες δίνεται η εντύπωση ότι ο καθημερινός αλλά και ο πολιτικός 

βίος των Σπαρτιατών ήταν έντονα συνδεδεμένος με τη θρησκεία149. Στην ευρύτερη περιοχή της 

                                                 
143 Rossi 1985 (1991), σελ.198 
144 De Polignac 1995 (2000), κεφ.Β και κεφ.Δ 
145 De Polignac 1995 (2000), σελ. 214. 
146 De Polignac 1995 (2000), σελ. 96-101,  
     Martin 1951, σελ. 207-211 
147 De Polignac 1995 (2000), σελ.128 
148 Martin 1951, σελ. 288 
149 αναφέρεται ενδεικτικά η βαρύτητα που έδιναν οι Σπαρτιάτες στην ευσέβεια διακεκριμένων πολιτών 
καθώς και η επίδραση θρησκευτικών παραγόντων στις πολιτικές και στρατιωτικές επιλογές των Λακε-
δαιμονίων, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των Περσικών που δε συμμετείχαν στη μάχη του Μα-
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αρχαίας Σπάρτης εντοπίζεται πλήθος ιερών, λατρευτικών κτισμάτων και ηρώων. Πολιούχος 

θεότητα ήταν η Αθηνά, της οποία ο ναός υπάρχει στην Ακρόπολη (Αθηνά Χαλκίοικος)150. Η λα-

τρεία της Αθηνάς Συλλανίας και του Δία Συλλανίου αναφέρεται ως η πρωταρχική λατρεία της 

πόλης στη Μεγάλη Ρήτρα151. Οι δύο βασιλείς της Σπάρτης ήταν ταυτόχρονα και ιερείς του 

Δία152.  

Σημαντική για την πόλη ήταν η λατρεία του Απόλλωνα προς τιμήν του οποίου γίνονταν 

οι σημαντικότερες εορτές της Σπάρτης. Κατά τα Υακίνθια, προς τιμήν του Απόλλωνα και του 

Υακίνθου, που εορτάζονταν στις Αμύκλες, προσφερόταν στο θεό ένας νέος χιτώνας. Η λατρεία 

του Υακίνθου αποτελεί πιθανόν επιβίωση προδωρικής θεότητας, που σχετίστηκε με τον Απόλ-

λωνα153. Ο χιτών που υφαινόταν στο ιερό των Λευκιππίδων των συζύγων των Διοσκούρων, το 

οποίο βρισκόταν στην πόλη, παραδιδόταν στο Ιερό του θεού με πομπή από την πόλη στις Αμύ-

κλες154. Για την συγκεκριμένη τελετουργία έχει προταθεί συμβολική ερμηνεία: Η πομπή του σώ-

ματος των πολιτών προς το πλέον απομονωμένο τμήμα της Σπάρτης, το οποίο φαίνεται ότι ε-

ντάχθηκε τελευταίο στο οικιστικό της μόρφωμα, αποτελεί ανάμνηση της διαδικασίας ενοποίησης 

των κωμών και συμβολίζει την επικυριαρχία της Σπάρτης στην περιοχή155. Ομοιότητες με το 

Ιερό των Αμυκλών έχουν διαπιστωθεί στο Φοιβαίον στα ΝΑ της πόλης και με το Ιερό του Απόλ-

λωνα στη θέση Θόρναξ, στα Β της πόλης156. Προς τιμήν του Απόλλωνα γίνονταν επίσης οι Γυ-

μνοπαιδιαί και γιορτάζονταν τα Κάρνεια157. 

Εξίσου σημαντική ήταν η λατρεία της Αρτέμιδος. Μαρτυρούνται πολλά ιερά της θεάς ε-

ντός της πόλης, εκ των οποίων το Ιερό της Ορθίας στις Λίμνες και το Ιερό της Ισσωρίας, στην 

Πιτάνη158. Και τα δύο εντοπίζονται σε σημεία οριακά για την πόλη, στα ΒΑ και ΒΔ αντίστοιχα.  

Ορισμένα στοιχεία της λατρείας της Αρτέμιδος και του Απόλλωνα σχετίζονται με την ε-

νηλικίωση των παιδιών και άλλα με την προστασία των μαχητών της πόλης. Στρατιωτική υπό-

σταση είχε επίσης ο Ποσειδώνας. Εντός της πόλης υπήρχε Τέμενος του Ταιναρίου Ποσειδώ-

                                                                                                                                               
ραθώνα με πρόφαση τη γιορτή των Καρνείων (Ηρόδοτος, VI, 106). Για τον ίδιο λόγο στάλθηκαν την 
επόμενη χρονιά, μόνο 300 πολεμιστές στις Θερμοπύλες (Ηρόδοτος VII, 206).  
150  Παυσανίας ΙΙΙ, 17 
151  Πλούταρχος, Λυκούργος, VI, 1 
152  Ηρόδοτος VI, 56 
153  Ο Γ. Σταϊνχάουερ στην αδημοσίευτη διατριβή «Γάιος Ιούλιος Ευρυκλής. Συμβολή στην ιστορία της 
ρωμαϊκής Σπάρτης», Αθήνα 1988, σελ. 639-650, αναφέρεται στην συνέχιση της λατρείας της αρχαίας 
γενιάς των χθόνιων, φυταλμίων και κουροτρόφων θεοτήτων μέσα από τη σύνδεση των ιδιοτήτων τους με 
τους λατρευόμενους θεούς και ήρωες της ιστορικής Σπάρτης, ερμηνεύοντας τις πολλαπλές υποστάσεις 
και τα επίθετα κάθε θεότητας, όπως της Άρτεμης αλλά και την πυκνότητα των ιερών. Επιπλέον συσχετί-
ζει τη χωροθέτηση των ιερών με τα ιδιαίτερα γενεαλογικά και φυλετικά χαρακτηριστικά των ομάδων που 
κατοικούσαν σε κάθε κώμη.       
154  Παυσανίας ΙΙΙ, 16, 1-2 
155  De Polignac 1995 (2000), κεφ.2 
156  Κουρίνου 2000, σελ.202-210 (για Φοιβαίον) –  
      Παυσανίας ΙΙΙ, 10, 8 (για ιερό του Απόλλωνα στο Θόρνακα) 
157  Richter 2007, σελ. 247,  
      Μ. Pettersson, Cults of Apollo at Sparta. The Hyakynthia, the Gymnopaidiai and the Karneia 1992,  
      Martin 1951, σελ. 204-208 
158  Παυσανίας ΙΙΙ, 14, 2,  
      Πλούταρχος Αγησίλος , 32,6,  
      Κουρίνου 2000, σελ. 212-213 
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να159. Η θρησκευτική οικειοποίηση στοιχείων από την προ-δωρική παράδοση της περιοχής είναι 

χαρακτηριστική στην περίπτωση του Μενελαΐου στη Θεράπνη (εκτός της πόλης στα ΝΑ), όπου 

λατρεύονταν ο Μενέλαος και η Ελένη, του ιερού του Αγαμέμνονα και της Κασσάνδρας στις Αμύ-

κλες (στα Ν) αλλά και της λατρείας των Διοσκούρων που σχετιζόταν επίσης και με το θεσμό της 

διπλής βασιλείας160.  

Εντός των οικιστικών ορίων των κωμών της Σπάρτης υπάρχουν επίσης πολλά ηρώα 

και ταφικά μνημεία. Η ύπαρξή τους συνδέεται με την ευρέως διαδεδομένη στη σπαρτιατική κοι-

νωνία ηρωολατρεία που σχετίζεται με τα ιδεώδη του σπαρτιατικού βίου161. Η ύπαρξη τους μέχρι 

και τα ρωμαϊκά χρόνια σχετίζεται επίσης με την πρακτική της ταφής εντός των τειχών που ίσχυε 

μέχρι και τους ελληνιστικούς χρόνους.    

  Στην περίπτωση του Άργους ο πολιτικός και κοινωνικός βίος της πόλης ήταν άρρηκτα 

συνδεδεμένος με το θρησκευτικό στοιχείο. Το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που νεμόταν το 

Άργος ήταν αφιέρωμα στα μεγάλα ιερά και στις θεότητες που προστάτευαν την πόλη και την 

επικράτειά της. Η χώρα των Αργείων ήταν αφιερωμένη στην Ήρα, τον Απόλλωνα, τον Ηρακλή 

και σε μία αινιγματική θεότητα με το όνομα Αληκτρύων162. Οι συγκεκριμένες θεότητες σχετίζο-

νταν η καθεμία ξεχωριστά με μια περιοχή της αργείτικης επικράτειας που είχε αποτέλεσε στο 

παρελθόν αξιόλογο οικονομικό και πολιτικό κέντρο και την οποία το Άργος είχε θέσει υπό την 

κυριαρχία του. Η Ήρα είναι η κατεξοχήν θεότητα που λατρευόταν στις Μυκήνες. Ο λατρεία του 

Απόλλωνα σχετίζεται με την περιοχή της Ασίνης αλλά και με τη Θυρεάτιδα. Ο Ηρακλής καταγό-

ταν από την Τίρυνθα και η θεότητα Αλεκτρύων έχει συσχετιστεί με τη Μιδέα. 

Η λατρεία της Ήρας σχετιζόταν με την καρποφορία, την ενηλικίωση των παιδιών αλλά 

και την προστασία των οπλιτών. Τα Ηραία θεωρούνταν εθνική εορτή για το Άργος. Κατά τη διε-

ξαγωγή τους μία πομπή ξεκινούσε από την πόλη του Άργους, μεταφέροντας τα δώρα της θεάς 

τα οποία κατέθεταν στο Ιερό της Πρόσυμνας στα ΒΑ του Άργους163. Ο εορτασμός των Ηραίων 

μεταφέρθηκε στην πόλη στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Επιπλέον τον 3ο αιώνα π.Χ. το Άργος 

οικειοποιήθηκε τη διεξαγωγή των εορτών προς τιμήν του Δία από τη Νεμέα, προκειμένου να 

αποκομίσει αίγλη και γόητρο164.  

Την πόλη του Άργους προστάτευαν η Αθηνά και ο Δίας των οποίων η ναοί βρίσκονταν 

στην Ακρόπολη Λάρισα (Παυσανία ΙΙ, 24,2-4). Μεταξύ των δύο λόφων (της Λάρισας και του 

                                                 
159  Παυσανίας ΙΙΙ, 12, 5 - Κουρίνου 2000, σελ.185-199 (για τον εντοπισμό του τεμένους εντός της πό-
λης). Στον Ταινάριο Ποσειδώνα είχαν αποδοθεί αφιερώματα για τη νίκη στους Αιγός Ποταμούς (Παυσα-
νίας, Χ, 9, 7).   
160 De Polignac 1995 (2000), σελ.201 (Μενελάιον –ιερό Αγαμέμνονα στις Αμύκλες) – Παυσανίας ΙΙΙ, 14 
(Ιερά Διοσκούρων) 
161 Richter 2007, σελ. 249-250 
162 Kritzas 1992, σελ. 237-240, 
     De Polignac 1995 (2000), σελ. 84-85 (Ήρα, Απόλλων) 
163 De Polignac 1995 (2000), κεφ. Β κυρίως σελ. 71, 73, 77. Στην πομπή αποδίδεται και συμβολικός χα-
ρακτήρας, καθώς το σώμα των πολιτών διέσχιζε την εύφορη επικράτεια της Αργολίδας την οποία νεμό-
ταν· πρβλ. την πομπή από τη Σπάρτη προς τις Αμύκλες κατά τα Υακίνθια καθώς και την πομπή από την 
Αθήνα προς την Ελευσίνα προς τιμήν της Δήμητρας  (βλ.C. Sourvinou-Inwood, «Τι είναι θρησκεία της 
πόλεως», στο O.Murray – S.Price (επιμ.) Η αρχαία ελληνική πόλις. Από τον Όμηρο ως της εποχη του Με-
γάλου Αλεξάνδρου 1990 (Αθήνα 2000), σελ. 375 και σημ. 55). 
164 Touchais – Pierart 1996, σελ. 66 
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Προφήτη Ηλία) υπήρχε το ιερό και μαντείο του Πυθίου Απόλλωνα, σε άμεση γειτνίαση με το 

τείχος και την αντίστοιχη πύλη. Στην ίδια περιοχή βρισκόταν ο ναός της ακραίας Ήρας (Παυσα-

νίας ΙΙ, 24, 1). Εντός της Αγοράς υπήρχε το Ιερό του Απόλλωνα Λυκείου. Επίσης στην ευρύτερη 

περιοχή της Αγοράς, βρίσκονταν το ιερό του Διός Νεμείου (Παυσανίας ΙΙ, 20, 2-3) και της Αφρο-

δίτης (Παυσανίας ΙΙ, 20, 8)., που έχει εντοπιστεί στα ΝΔ της Αγοράς. Εντός της πόλης του Άρ-

γους ο Παυσανίας (ΙΙ, 19,3 – ΙΙ, 24,2) απαρίθμησε 23 τάφους. Πρόκειται για τάφους τοπικών 

ηρώων ή σημαντικών προσώπων. Φαίνεται ότι και στην περίπτωση του Άργους οι εντός των 

τειχών ταφές των πρώιμων χρόνων είχαν αποκτήσει λατρευτικό χαρακτήρα.  

 

 

3.3α. ΑΚΡΟΠΟΛΗ  
 

          Οι ακροπόλεις καταλάμβαναν το υψηλότερο σημείο μίας εγκατάστασης, συνήθως έναν 

λόφο ή ένα εδαφικό έξαρμα. Οι χώροι κατοικίας αναπτύσσονταν στις πλαγιές και στους πρόπο-

δες της ακρόπολης165. Η ακρόπολη συμπύκνωνε στοιχεία αμυντικού, ιστορικού, θρησκευτικού 

και πολιτικού χαρακτήρα για μια πόλη166. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ακροπόλεις είχαν 

κατοικηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους και περιβάλλονταν από οχύρωση. Εκεί ήταν εγκα-

τεστημένη η κατοικία του ηγεμόνα αλλά και το σύνολο των διοικητικών και θρησκευτικών λει-

τουργιών. Με τη μετάβαση στους ιστορικούς χρόνους πιθανόν εξακολούθησαν να αποτελούν 

σημείο πολιτικών συναθροίσεων και θρησκευτικών εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα λειτουργούσαν 

ως θέσεις άμυνας για τον πληθυσμό της πόλης καθώς κατά τους πρώιμους χρόνους οι περισ-

σότερες πόλεις της μητροπολιτικής Ελλάδας, ήταν ατείχιστες. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία 

κάποιες φορές χρησιμοποιείται ο όρος πόλις για να δηλώσει την ακρόπολη και όχι το το σύνολο 

της κατοικημένης περιοχής που σχετίζεται με αυτήν167. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να θεω-

ρηθεί ένδειξη για τον ουσιαστικό (συστατικό) ρόλο που κατέχει η ακρόπολη για μια οικιστική ε-

γκατάσταση – πόλη. Επίσης έχει εκφραστεί η άποψη ότι ο όρος πόλις χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει οικισμούς ή σύνολο οικιστικών εγκαταστάσεων που προστατεύονταν από μια κοινή 

ακρόπολη όπως η Σπάρτη168.  

           Ο Παυσανίας (ΙΙΙ 17, 1) παρατηρεί ότι στη Σπάρτη η θέση που φέρει το όνομα ακρόπολη 

δεν υπερέχει ουσιαστικά των κατοικημένων περιοχών  αφού οι σπαρτιατικές κώμες είχαν ανα-

πτυχθεί σε ισάριθμα υψώματα που δέσποζαν στην κοιλάδα του Ευρώτα169. Η θέση της πάντως 

ταυτίζεται από την ύπαρξη του ναού της Αθηνάς Χαλκιοίκου. Ο λατρευτικός χαρακτήρας της 

θέσης πιστοποιείται ανασκαφικά από τη μυκηναϊκή περίοδο170. Σε άμεση σχέση με την Ακρόπο-

                                                 
165 Tomlinson 2005, σελ. 62 
166 Martin, 1956, σελ. 31-32 
167 Σακελλαρίου 1999, σελ.121 
168 Σακελλαρίου 1999, σελ.122-123 και σελ. 223-224 
169 Λακεδαιμονίοις δε η ακρόπολις μεν ες ύψος περιφανές εξίσχουσα ουκ εστί, καθά δη Θηβαίοις τε η Καδ-
μεία και η Λάρισα Αργείοις όντων δε εν τη πόλει λόφων και άλλων, το μάλιστα ες μετέωρον ανήκον ονομά-
ζουσιν ακρόπολιν. Ενταύθα Αθηνάς ιερόν πεποίηται πολιούχου καλουμένης και Χαλκιοίκου...    
170 Κουρίνου 2000, σελ. 97-98 
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λη αναπτύχθηκε η Αγορά της πόλης και στους ΝΔ πρόποδες της Ακρόπολης χτίστηκε το Θέα-

τρο κατά τους ύστερους ελληνιστικούς ή ρωμαϊκούς  χρόνους (τέλη 1ου αι. π.Χ.)171.  

           Στην περίπτωση του Άργους υπάρχει η φυσικά οχυρή ακρόπολη στη Λάρισα, που είχε 

χρησιμοποιηθεί επίσης από τους μυκηναϊκούς χρόνους172. Στην κορυφή του λόφου εντοπίζονται 

τα Ιερά του Διός Λαρισαίου και της Αθηνάς Πολιάδος ενώ στις πλαγιές του λόφου αναπτύχθη-

καν κατά τους ιστορικούς χρόνους μνημεία δημοσίου χαρακτήρα και ιερά173. Σε σχέση με τη Λά-

ρισα αναπτύχθηκε η Αγορά της πόλης των κλασικών χρόνων. Ο λόφος θα πρέπει να οχυρώθη-

κε πιθανότατα κάποια στιγμή μέσα στον 5ο αιώνα π.Χ. Η οχύρωσή του θεωρείται τμήμα της γε-

νικής οχύρωσης της πόλης που πραγματοποιήθηκε την ίδια εποχή174. Στο Άργος υπήρχε άλλη 

μια φυσικά οχυρή ακρόπολη, στο Λόφο του Προφήτη Ηλία. Στη συγκεκριμένη θέση υπάρχουν 

εκτεταμένες οικιστικές εγκαταστάσεις της μεσοελλαδικής εποχής175. Η θέση φαίνεται ότι εγκατα-

λείφθηκε κατά τους προϊστορικούς χρόνους. Οχυρώθηκε κατά τον 3ο αιώνα π.Χ και στα ελληνι-

στικά χρόνια ξαναχρησιμοποιήθηκε ως περιοχή όπου εξαπλώθηκε οικιστικά η πόλη176.  

           Οι περισσότερες πόλεις του ελλαδικού χώρου  έχουν αναπτυχθεί σε σχέση με ακροπό-

λεις που συμπυκνώνουν πολιτικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά και οι οποίες αποτελούν ση-

μεία αναφοράς τόσο για την υπόσταση της πόλης όσο και για την πολεοδομική και χωροταξική 

της εξέλιξη (Κόρινθος / Ακροκόρινθος, Αθήνα / Ακρόπολη, Θήβα / Καδμεία).  

 

                                                 
171 Waywell-Wilke-Walker 1998, σελ. 98-99 
172 Pierart – Touchais 1996, σελ.18 
173 Παυσανίας ΙΙ, 24 
174 Λαμπρινουδάκης 1970, σελ. 49 
     Πιτερός 1998, 185-188  
175 Pierart – Touchais 1996, σελ.13-16 
176 Barakari – Pariente 1998, σελ.172 
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3.4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
 

Πρόκειται συνήθως για το κεντρικό σημείο της πόλης τόσο από ιδεολογική όσο και από 

πολεοδομική άποψη. Το διοικητικό - πολιτικό κέντρο της αρχαίας πόλης ονομάζεται Αγορά και 

αποτελείται από σύνολο κελυφών, αρχιτεκτονημάτων και μνημείων που φιλοξενούσαν πολιτι-

κές, διοικητικές αλλά και λατρευτικές λειτουργίες. Στην περιοχή της Αγοράς πραγματοποιούνταν 

συνελεύσεις και συνεδριάσεις των κυρίαρχων οργάνων του πολιτεύματος και φυλάσσονταν τα 

αρχειακά τεκμήρια της πολιτειακής λειτουργίας κάθε πόλης. Γενικά θεωρείται ότι το διοικητικό 

κέντρο των πόλεων διαμορφώθηκε σε περιοχή που βρίσκεται σε άμεση σχέση με την Ακρόπολη 

και το ναό της πολιούχου θεότητας, όπου προγενέστερα υπήρχε το ανάκτορο του μυθικού ή 

πραγματικού προγόνου της πόλης177.  

Για τις πρώιμες περιόδους, έχει εκφραστεί η άποψη ότι οι λαϊκές συναθροίσεις πραγμα-

τοποιούνταν στους χώρους των ιερών ή σε υπαίθριους χώρους178. Η χωροθέτηση μιας ανεξάρ-

τητης περιοχής όπου οργανώνονται και διευθετούνται όλες εκείνες οι λειτουργίες που συντελούν 

στην πολιτική και διοικητική αυτονομία και τα αρχιτεκτονικά κελύφη που τις στεγάζουν, αποτε-

λούν ένδειξη πολιτειακής εξέλιξης και αποκρυστάλλωσης συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του 

πολιτεύματος. Σημειώνεται ότι κατά τις πρώιμες περιόδους, τα κελύφη ή τα κτίσματα που φιλο-

ξενούσαν τις πολιτικές λειτουργίες και τα οποία βρίσκονταν στο χώρο της πολιτικής Αγοράς, δεν 

είχαν απαραίτητα κατασκευή μνημειώδη με προκαθορισμένη μορφή179. Στο Βίο του Λυκούργου 

από τον Πλούταρχο αναφέρεται ότι η πολιτική Αγορά της Σπάρτης δεν ήταν κατειλημμένη από 

κατασκευές (Πλούταρχος, Λυκούργος, 6, 3 ). Λατρευτικές εκδηλώσεις ή λαϊκές συνελεύσεις, 

μπορούσαν να λαμβάνουν χώρα σε ελεύθερους χώρους, σε περιστασιακές κατασκευές ή σε 

περιοχές με στοιχειώδη διαμόρφωση και υποδομές όπως τα έργα αποστράγγισης που έγιναν 

από τα αρχαϊκά χρόνια στην περιοχή όπου αναπτύχθηκε η Αγορά του Άργους180. Σημαντικό 

στοιχείο σε όλες τις περιπτώσεις αποτελούσε η συνάφεια των κελυφών αυτών με τα στοιχεία 

εκείνα που προστάτευαν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (βωμούς, ιερά, αγάλματα θεών, κοι-

νή Εστία)181. Τόσο ο Χορός και η Σκιάς στη Σπάρτη, η θεωρούμενη Ορχήστρα στην Αγορά του 

Άργους, όπως και η πρώιμη Ορχήστρα στην αθηναϊκή Αγορά θα ήταν ανοιχτοί χώροι / πλατείες 

σχετιζόμενοι άμεσα με τα αγάλματα των λατρευόμενων θεοτήτων182.  

Η χωροθέτηση του πολιτικού κέντρου μιας πόλης σχετίζεται επίσης με τους βασικούς 

άξονες προσπέλασης της πόλης, στη συμβολή των οποίων οριοθετείται συνήθως η Αγορά. Η 

                                                 
177 Martin 1951, σελ.288 
178 De Polignac 1995 (2000), σελ. 214-216,  
     Martin 1951, σελ. 207-211,  
     Tomlinson 2005, σελ. 72-73 
179 Hansen – Hansen 1994, σελ. 37 και 85 
180 Pariente - Pierart – Thalmann 1998, σελ. 212 και 215  
181 Hansen – Hansen 1994, σελ. 37 και 85,   
     Kennell 1987, σελ. 421-422 
182 Martin 1951, σελ. 42 και 233-235 για Χορό και Σκιάδα Σπάρτης, σελ. 322-323 για Ορχήστρα στην 
Αγορά της Αθήνας,  
     Pariente - Pierart – Thalmann 1998, σελ. 214 – 215, για Ορχήστρα στην Αγορά του Άργους, 
     Φαράκλας 2005, σελ. 96-97, σχ.3-9, για πρώϊμο χώρο θέασης στην Κρίσα 
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σαφής χωροθέτηση του διοικητικού κέντρου συμβάλλει στην πολεοδομική εξέλιξη μιας πόλης, 

δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς εντός του αστικού συνόλου. Επιπλέον ας σημειωθεί ότι 

στην περιφέρεια της Αγοράς αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες όπως η βιοτεχνία και το 

εμπόριο. Οι δραστηριότητες αυτές προστατεύονται από αντίστοιχες θεότητες και φαίνεται να 

εντείνονται σε περιόδους που έχει ατονίσει ο ουσιαστικός πολιτικός ρόλος της Αγοράς. Έχει θε-

ωρηθεί ότι έργα διακόσμησης και ανακαίνισης των Αγορών σχετίζονται με την τάση των διοι-

κούντων να ικανοποιήσουν το πολιτικό σώμα183. Επιπλέον αναφέρεται ότι τα μνημειώδη κτίσμα-

τα και οι εντυπωσιακές κατασκευές ανταγωνίζονταν για λογαριασμό της πόλης και των πολιτών 

της τα, αναλόγου χαρακτήρα, ανάκτορα και μνημεία μοναρχών και ηγεμόνων184.    

Στο Άργος η θέση της Αγοράς, βρίσκεται στις ΝΑ πλαγιές του λόφου της Λάρισας, σε 

σημείο όπου κατέληγαν δρόμοι από το Ηραίο, την Κόρινθο, την Τεγέα και την Επίδαυρο185. Η 

περιοχή όπου κατά τους προηγούμενους αιώνες υπήρχαν οικίες και εργαστήρια186, φαίνεται ότι 

διαμορφώθηκε ως κέντρο διοικητικό και πολιτικό τουλάχιστον από τον 6ου αιώνα, όπως μαρτυ-

ρούν έργα υποδομής (αποστραγγιστικός αγωγός), κινητά ευρήματα και οικοδομικά λείψανα αυ-

τής της περιόδου και ίχνη δρόμου που χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα187. Τα λείψανα των 

πρώιμων κτισμάτων έχουν εντοπιστεί στον άξονα ΒΔ-ΝΑ, ο οποίος αποτελεί το βασικό άξονα 

των μεταγενέστερων κλασικών και ελληνιστικών δρόμων. Ο χαρακτηρισμός της Αγοράς του 

Άργους ως «αγορά Λύκειος» υποδηλώνει ότι εντός των ορίων της υπήρχε ναός του Λυκείου 

Απόλλωνα, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί ανασκαφικά. Η ίδρυση του ναού τοποθετείται στα τέλη 

του 6ου – αρχές 5ου αιώνα π.Χ. Η μορφή της Αγοράς αποκρυσταλλώθηκε τον 5ο αιώνα με την 

πραγματοποίηση εκτεταμένων έργων, όπως η ίδρυση της Υπόστυλης αίθουσας, που πιθανόν 

χρησίμευε ως πρυτανείο ή αίθουσα συνεδριάσεων, των στοών (P και G) και άλλων κατασκευών 

με χαρακτήρα δημόσιο και λατρευτικό (βωμός με τρίγλυφα, ναός Αφροδίτης στα ΝΑ). Την ίδια 

περίοδο κατασκευάστηκε και το θέατρο με τα ευθύγραμμα εδώλια, στο ΝΑ άκρο της Αγοράς, 

που πιθανόν λειτουργούσε ως χώρος συγκέντρωσης των πολιτών.  

Τα εκτεταμένα έργα στην Αγορά (που ολοκληρώθηκαν μέσα στον 4ο αιώνα188), είναι εν-

δεικτικά της επικράτησης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μπορούν επιπλέον να θεωρηθούν 

ένδειξη ευημερίας για την πόλη του Άργους κατά την περίοδο της τριακονταετούς ειρήνης με τη 

Σπάρτη189. Μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα παρατηρήθηκε κατά την περίοδο του 3ου αιώνα 

π.Χ., με επισκευές παλαιότερων μνημείων και ίδρυση νέων κτισμάτων. Κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο το Άργος επεδίωξε να τονώσει το γόητρο του μεταξύ των ελληνικών πόλεων. Τα μέσα 

που χρησιμοποίησε δεν ήταν η στρατιωτική υπεροχή ή η πολιτική κυριαρχία αλλά η ανάληψη 

σπουδαίων θρησκευτικών και αθλητικών διοργανώσεων, όπως τα Νέμεα και τα Ηραία που από 

                                                 
183 Martin 1951, σελ. 300-301 
184 Hansen – Hansen 1994, σελ. 85 
185 Barakari - Pariente 1998, σελ. 165-166 
186 Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ.212 (αναφορά σε ΥΓ κατοικία) 
187 Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ. 212 και 217 
188 τον 4ο αιώνα χρονολογείται η εκ νέου διαμόρφωση των αποστραγγιστικών αγωγών σην Αγορά καθώς 
και η αρχική διαμόρφωση του δρόμου S. Τον 4ο αιώνα επίσης περιβλήθηκε με μια πεταλοειδή κατασκευή 
ο βωμός με τα τρίγλυφα : Pariente - Pierart -Thalmann 1998, σελ. 215-216 
189 Pierart – Touchais 1996, σελ. 45-46  και Des Courtils 1992, σελ.251 
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την περίοδο αυτή εορτάζονταν στην πόλη του Άργους. Τη διεξαγωγή των εορτών θα εξυπηρε-

τούσε το μεγάλο Θέατρο που κατασκευάστηκε στην πλαγιά της Λάρισας σε μικρή απόσταση 

από την Αγορά καθώς και ο Δρόμος (S) στην Αγορά που ανακατασκευάστηκε αυτή την περίο-

δο. Τα συγκεκριμένα έργα (όπως και η επισκευή των τειχών), πραγματοποιήθηκαν με την οικο-

νομική ενίσχυση των Ροδίων. Κατά τα ελληνιστικά χρόνια ο χώρος της Αγοράς επεκτάθηκε με 

την ίδρυση πολλών διακοσμητικών και αναθηματικών κυρίως κτισμάτων. Επιπλέον το νότιο 

τμήμα της Αγοράς και η ευρύτερη περιοχή καλύφθηκαν από εργαστηριακές και βιοτεχνικές ε-

γκαταστάσεις.  

Η Αγορά της Σπάρτης βρισκόταν σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παυσανία, στα ανατολι-

κά του Θεάτρου και ήταν θέας αξία (Παυσανίας ΙΙΙ, 11, 2). Για την ακριβή θέση της έχουν εκ-

φραστεί διάφορες απόψεις. Αρκετά πειστική είναι η τοποθέτησή της στη θέση Παλαιόκαστρο, 

μεταξύ των οικιστικών εγκαταστάσεων των Λιμνών και της Πιτάνης. Σημειώνεται ότι από τις κώ-

μες αυτές κατάγονταν οι δύο βασιλικοί οίκοι της Σπάρτης. Στο Παλαιόκαστρο εντοπίζεται σύνο-

λο μνημειακών κτισμάτων των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων που θα μπορούσαν να έχουν 

δημόσιο χαρακτήρα, όπως το κτίσμα που αποδίδεται στην Περσική Στοά, το λεγόμενο κυκλικό 

οικοδόμημα που έχει συσχετιστεί με το Χορό, αλλά και η ρωμαϊκή Στοά190. Η διαμόρφωση της 

Αγοράς θα πρέπει να χρονολογηθεί τουλάχιστον από τον 6ο αιώνα αφού αναφέρεται ότι σε αυ-

τήν συνέβαλε ο Θεόδωρος, ένας από τους αρχιτέκτονες του Ηραίου της Σάμου191. Εκτός από 

την Περσική Στοά, εκεί τοποθετούνται το βουλευτήριο της γερουσίας, τα αρχεία των αρχόντων 

της πόλης (Εφόρων, νομοφυλάκων, βιδαίων), τα παλαιά Εφορεία, η Σκιάς (εκκλησιαστήριο), 

ναοί και αγάλματα θεών192. Φαίνεται ότι επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο χώρο της Αγοράς 

έγιναν τον 3ο π.Χ.193. Πρόκειται για περίοδο κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων στη 

Σπάρτη. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο η άλλοτε ισχυρή πόλη είχε ανακτήσει προσωρινά την 

παλαιά στρατιωτική της ισχύ στο χώρο της Πελοποννήσου. Οι εργασίες ανακαίνισης των μνη-

μείων της Αγοράς πρέπει να ιδωθούν στα πλαίσια των κοινωνικών και πολιτειακών ανακατατά-

ξεων στις οποίες προέβη ο Κλεομένης Γ΄ και στα αντίστοιχα οικοδομικά έργα (οχυρωματικά, 

εργασίες στην Ακρόπολη, εργασίες στα ιερά της Ορθίας και των Αμυκλών). Η μορφή της Αγο-

ράς θα αποκρυσταλλώθηκε τα ύστερα ελληνιστικά χρόνια με τη δημιουργία του θεάτρου στις 

δυτικές πλαγιές του λόφου της Ακρόπολης194.   

 

 

 

 

                                                 
190 Κουρίνου 2000, 104-108 
191 Richter 2000, σελ.176, έχει εκφραστεί ακόμα πρωϊμότερη χρονολόγηση: Κουρίνου 2000, σελ.127 
192 Παυσανίας ΙΙΙ, 11 - 12 
193 Κουρίνου 2000, σελ.128 
194 Waywell-Wilkes-Walker 1998, σελ. 97-111 
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3.5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Έχει ήδη επισημανθεί ότι η Σπάρτη και το Άργος υπήρξαν αξιόλογα καλλιτεχνικά και 

εργαστηριακά κέντρα κυρίως κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο.  

Στο Άργος έχουν επισημανθεί υπολείμματα εργαστηριακών και βιοτεχνικών χώρων, τα 

οποία χρονολογούνται από τη γεωμετρική περίοδο. Πρόκειται είτε για χώρους με καθαρά εργα-

στηριακή λειτουργία (π.χ. κλίβανοι) είτε για ενδείξεις σχετικών δραστηριοτήτων (π.χ. αποθέτες). 

Εντοπίζονται σε όλη την έκταση της αρχαίας πόλης. Τα συγκεκριμένα λείψανα σχετίζονται με 

τους χώρους κατοικίας καθώς και με την ευρύτερη περιοχή της Αγοράς, όπου εντοπίζεται ιδιαί-

τερη πυκνότητα κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Επίσης εργαστηριακοί χώροι έχουν επιση-

μανθεί στα όρια της πόλης, εντός ή εκτός των τειχών, πιθανόν σε σχέση με τα νεκροταφεία. 

 Στη Σπάρτη είναι πολύ λίγες οι ενδείξεις για εργαστηριακούς και βιοτεχνικούς χώρους 

και χρονολογούνται κυρίως στους ελληνιστικούς χρόνους. Το γεγονός δε σημαίνει ότι οι παρα-

πάνω δραστηριότητες ήταν ανύπαρκτες. Αντίθετα λακωνικά προϊόντα έχουν αναγνωριστεί σε 

πανελλήνια ιερά και σε πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας195. Επίσης τα αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης των Σπαρτιατών θα πρέπει να ήταν προϊόντα τοπικών εργαστηρίων. Θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ότι ως τεχνίτες εργάζονταν οι περίοικοι και οι είλωτες και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες 

εγκαταστάσεις θα υπήρχαν εκτός των ορίων της πόλης της Σπάρτης196.  

Άμεσα συνδεδεμένες με τη βιοτεχνική παραγωγή των δύο πόλεων, είναι οι δυνατότητες 

και οι τρόποι διάθεσης και ανταλλαγής των προϊόντων. Είναι αυτονόητο επίσης ότι γίνονταν α-

γοραπωλησίες ή ανταλλαγές ειδών πρώτης ανάγκης. Οι μεταπρατικές δραστηριότητες θα 

πραγματοποιούνταν σε σχέση με τους χώρους παραγωγής, δηλαδή στις εργαστηριακές ή στις 

οικιακές εγκαταστάσεις. Οι εορτές στα ιερά κάθε πόλης θα αποτελούσαν επίσης αφορμή για 

αγοραπωλησίες ή ανταλλαγές αγαθών197. Κατά τους κλασικούς χρόνους σε κάποιες πόλεις α-

ναπτύσσεται παράλληλα με την πολιτική αγορά που ονομάζεται Αγορά ελευθέρα και η Αγορά 

αναγκαία, όπου διεξάγονταν οι εμπορικές συναλλαγές198. Στην περίπτωση του Άργους και της 

Σπάρτης δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για τον τόπο των εμπορικών και οικονομικών συναλ-

λαγών. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν δύο ζυγαριές και μολύβδινα σταθμία από την Αγορά του 

Άργους199. Η πυκνότητα των εργαστηρίων που αναπτύχθηκαν περιφερειακά της Αγοράς του 

Άργους κατά τα ελληνιστικά χρόνια, προφανώς υποδεικνύουν ότι η περιοχή είχε αποκτήσει πα-

                                                 
195  Cartledge 1979 (2002), σελ. 117-119 (για λακωνικά προϊόντα του 7ου αιώνα π.Χ. σε ιερά),  
      R. Förtsch, «Spartan art: its many different deaths», στο Sparta in Laconia, σελ. 48-52 (για καλλιτε-
χνική άνθηση στη Σπάρτη του 7ου – 6ου αιώνα π.Χ.),  
      P. Pelagatti “Ceramica Laconica in Sicilia e a Lipari. Materiali per una carta di distribuzione” 
Bolletino d’ Arte suppl. 64 (1992), σελ. 123-247.  
196 R.M. Cook, “Spartan history and Archaeology” ClQ xii (1962), σελ. 156-158,  
     Austin - Vidal-Naquet 1998, σελ.118   
197 Martin 1951, σελ. 283-289 για δυνατότητες και χώρους εμπορικών συναλλαγών. Επίσης αναφέρεται 
ότι οι εμπορικές δραστηριότητες στα Ιερά και στην Αγορά, υφίσταται πάντα ως δευτερεύουσα, παραπλη-
ρωματική δρασηριότητα.  
198 Martin 1951, σελ. 296-297 
199 ΑΔ 41 (1986), σελ. 35 και ΑΔ 45 (1990), σελ.105-106. Χρονολογούνται στα κλασικά και στα ελληνι-
στικά χρόνια αντίστοιχα. 
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ράλληλα εμπορικό χαρακτήρα. Αξίζει να επισημανθεί πάντως ότι η πλειονότητα των εργαστηρί-

ων στη συγκεκριμένη περιοχή αναπτύχθηκε κατά την περίοδο που το Άργος τελούσε  υπό τη 

διοίκηση εξωτερικών πολιτικών παραγόντων. Είχε δηλαδή ατονίσει πλέον ο ουσιαστικός ρόλος 

της πολιτικής Αγοράς. 

Στη Σπάρτη υπήρχε στην εποχή του Παυσανία τοποθεσία διαμορφωμένη με στοές σε 

σχήμα τετραγώνου, όπου γίνονταν οι εμπορικές συναλλαγές200. Ως θέση της εμπορικής Αγοράς 

έχει προταθεί ο χώρος στα ΒΑ της πολιτικής Αγοράς, σε άμεση σχέση με αυτήν και με την Α-

κρόπολη201. Δεν είναι γνωστό πότε διαμορφώθηκε ο συγκεκριμένος χώρος,ωστόσο αυτό θα 

πρέπει να συνέβη σε κάποια ύστερη χρονολογία κατά την οποία είχε χαθεί η ουσιαστική δυνα-

τότητα της πόλης στη λήψη πολιτικών αποφάσεων.  

 

   

 

 

                                                 
200 «έστιν δε τι χωρίον έχον στοάς εν τετραγώνω τω σχήματι, ένθα σφίσιν επιπράσκετο ο ρωπος τό αρχαι-
ον» (Παυσανίας ΙΙΙ, 13, 6) 
201 Κουρίνου 2000, σελ. 142 
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3.6. ΟΧΥΡΩΣΗ  - ΑΜΥΝΑ 
 

             Η δυνατότητα άμυνας αποτελεί κατά τον Αριστοτέλη, μία από τις προϋποθέσεις για την 

ύπαρξη της πόλης202. Ωστόσο το οχυρωματικό τείχος που περιβάλλει μια κατοικημένη έκταση 

δεν αποτελεί ούτε το πρωτογενές στοιχείο για τη δημιουργία μιας πόλης ούτε ένδειξη για το χα-

ρακτηρισμό μιας εγκατάστασης ως πόλη203. Παρά την προφανή σημασία για την ασφάλεια της 

πόλης, η κατασκευή και η ύπαρξη οχυρωματικών έργων σχετίζεται επιπλέον με παράγοντες 

ιστορικούς και κοινωνικούς. Η κατασκευή τείχους προσδίδει κύρος και γόητρο σε μια πόλη και 

αποτελεί ένδειξη πολιτικής και οικονομικής ισχύος204. 

Τόσο η Σπάρτη, όσο και το Άργος παρέμειναν ατείχιστες για μεγάλο χρονικό διάστημα 

της ιστορίας τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κόρινθος και η Θήβα, είχαν περιβληθεί με οχυρω-

ματικά έργα ήδη από τα αρχαϊκά χρόνια205. Το Άργος οχυρώθηκε τον 5ο αιώνα. Στις αρχές του 

5ου αιώνα π.Χ., η πόλη είχε υποστεί ένα ισχυρό στρατιωτικό και πληθυσμιακό πλήγμα από τη 

Σπάρτη στη μάχη της Σήπειας. Όλοι οι ενήλικοι πολίτες είχαν φονευθεί και η εδαφική επικράτεια 

της πόλης συρρικνώθηκε με την οριστική απώλεια της περιοχής της Θυρεάτιδας. Επιπλέον η 

ολιγανθρωπία του Άργους ήταν τέτοια που προκειμένου η πόλη να επιβιώσει πολιτικά, έγινε 

διεύρυνση του σώματος των ενεργών πολιτών με την αποδοχή σε αυτό, δούλων ή περιοίκων206.  

Στην περίπτωση της Σπάρτης, της ισχυρότερης πόλης - κράτους207, που επί δύο σχε-

δόν αιώνες υπήρξε αήττητη, ο περιτειχισμός της πόλης συντελέστηκε με αρκετή χρονική καθυ-

στέρηση. Η ανάγκη ανέγερσης οχυρωματικού τείχους έγινε επιτακτική όταν η πόλη ηττήθηκε 

επανειλημμένα από άλλες ανερχόμενες στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας (Θηβαίους, Φίλιππο 

Β΄) και επιπλέον αντιμετώπιζε σοβαρό πολιτειακό και στρατιωτικό πρόβλημα λόγω της μείωσης 

του αριθμού των ενεργών πολιτών. Όπως και στο Άργος, δύο αιώνες νωρίτερα, η κατασκευή 

οχυρωματικών έργων, έγινε παράλληλα με διαδικασίες διεύρυνσης του σώματος των πολι-

τών208.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι η άμυνα μιας πόλης τουλάχιστον κατά τους πρώιμους ιστορι-

κούς χρόνους επιτυγχανόταν με ένα σύστημα περιφερειακών αμυντικών θέσεων. Οι συγκεκρι-

μένες θέσεις, ορισμένες φορές λειτουργούσαν εκτός από αμυντικοί προμαχώνες, και ως λατρευ-

                                                 
202 Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1330α34κ.ε. 
203 Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1331a,  
     Richter 2000, σελ.179,  
     Rossi 1985 (1991), σελ.198, 
     Ducrey 1995, σελ. 254,  
     Tomlinson 2005, σελ. 59-60 
204 Πλάτων, Κριτίας, 116b και Νόμοι VI, 779Β,  
     Αριστοτέλης Πολιτικά, 1330b κ.εξ.,  
     Richter 2000, σελ.112 (σχετικά με παρατηρήσεις για την οχύρωση ως στοιχείο που συνδυάζει ομορ-
φιά και ασφάλεια)  
205 Σακελλαρίου - Φαράκλας 1972, σελ. 75 και σελ.98 (Κόρινθος),  
     Φαράκλας 1996, σελ.170 (Θήβα) 
206 Kritzas 1992, σελ. 231-232 
207 ... η Σπάρτη....δυνατωτάτη τε και ονομαστοτάτη εν τη Ελλάδι εφάνη... (Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολι-
τεία, Ι, 1)  
208 Cartledge – Spawforth 1989 (2002), σελ.52-53 
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τικά σημεία αναφοράς που όριζαν την επικράτεια κάθε πόλης209. Επιπλέον η πολυπλοκότητα 

της άναρχης δόμησης κάποιων πόλεων (όπως ακριβώς το Άργος και η Σπάρτη) λειτουργούσαν 

στην ουσία αμυντικά καθώς προκαλούσαν σύγχιση και αναρχία στους εισβολείς210. 

 Φαίνεται όμως ότι σημαντικές στρατιωτικές ήττες που επηρέασαν μέχρι και την υπό-

σταση της πόλης, τόσο σε επίπεδο εδαφικό όσο και σε επίπεδο δημογραφικό αποτέλεσαν α-

φορμές για συστηματικά αμυντικά έργα. Τα τείχη όριζαν με ασφάλεια μία περιοχή όπου μπο-

ρούσε να προφυλαχθεί από επιδρομές ο πληθυσμός της πόλης και της υπαίθρου. Επιπλέον τα 

τείχη παρείχαν τη δυνατότητα ικανοποιητικής άμυνας και αντίστασης του πληθυσμού σε περι-

πτώσεις πολιορκίας και κατ’ επέκταση διατήρησης της θεσμικής ακεραιότητας της πόλης. 

Θεωρείται ότι κύρια αιτία για την έναρξη περιτειχισμού μιας πόλης αποτελούσε η εχθρι-

κή στάση άλλων πολιτικών δυνάμεων της εποχής. Η πρώιμη οχύρωση της Κορίνθου, έχει ερ-

μηνευθεί ως απόπειρα να προστατευτεί από τις διεκδικητικές όμορες πόλεις, το Άργος, τη Σι-

κυώνα, τα Μέγαρα211. Οι ιωνικές πόλεις της Μικράς Ασίας περιτειχίστηκαν για να αντιμετωπί-

σουν τις επιθετικές διαθέσεις των Περσών212. Η πόλη των Μεγάρων στην Αττική θεωρείται ότι 

οχυρώθηκε μετά τα Περσικά213. Η απόφαση του περιτειχισμού της μπορεί να σχετίζεται με τη 

λεηλασία της Μεγαρίδας από το Μαρδόνιο και τις σοβαρές στρατιωτικές απώλειες των Μεγαρέ-

ων στη μάχη των Πλαταιών. Επιπλέον την ίδια περίοδο χρονολογείται η οικονομική και πολιτική 

άνοδος των γειτονικών πόλεων, της Αθήνας και της Κορίνθου214. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε 

να αναφερθεί η περίπτωση της Αθήνας, όπου η αρχαιότερη υφιστάμενη οχύρωση της πόλης 

είναι το λεγόμενο θεμιστόκλειο τείχος που κατασκευάστηκε μετά τη λεηλασία της πόλης από 

τους Πέρσες το 480 π.Χ. παρόλο που από τους περισσότερους μελετητές θεωρείται ότι τα συ-

γκεκριμένα οχυρωματικά έργα αντικατέστησαν τα προϋπάρχοντα αρχαϊκά τείχη της πόλης που 

καταστράφηκαν ολοσχερώς από τους Πέρσες215.     

Εκτός όμως από τον καθαρά αμυντικό του ρόλο, το τείχος αποτελεί ένδειξη δύναμης και 

γοήτρου για μια πόλη, κυρίως σε περίοδους πολιτικών κρίσεων. Υπό το πρίσμα του συμβολικού 

χαρακτήρα των τειχών που προσδίδουν γόητρο και ισχύ, κάποιες πόλεις υποχρεώθηκαν να 

γκρεμίσουν τα τείχη τους, μετά από μια στρατιωτική ήττα, όπως η Αθήνα το 404 π.Χ.216 ή η Μα-

ντίνεια το 392 π.Χ., μετά τα γεγονότα του Κορινθιακού πολέμου217, ακόμα και η Σπάρτη το 188 

π.Χ218. Με τον τρόπο αυτό οι νικητές αφαιρούσαν από τις ηττημένες πόλεις κάθε δυνατότητα 

                                                 
209 Cartledge 1998, σελ. 43-44, Richter 2000, σελ.187 (Σπάρτη),  
     De Polignac 1998, σελ. 156-157 (Άργος) 
210 Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1330b, 24-27 (γενικές παρατηρήσεις),  
     Πλούταρχος, Βίος Πύρρου, 32, 6,  
     Παυσανίας Ι, 13 (Άργος),   
211 Williams 1982, σελ. 14-15 
212 Ηρόδοτος Ι, 141, 6 
213 Π. Ζορίδης «Τα αρχαία τείχη των Μεγάρων», ΑΕ 1985, σελ. 229  
214 R.Legon, Megara, The political history of a greek city-state to 336 B.C.1981, σελ. 168-173 και κεφ.8. 
215 J. Travlos, Pictorial Dictionary of Ancient Athens 1970, σελ.158,  
     Ι.Τραυλός, Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών από των προϊστορικών χρόνων μέχρι των αρχών του 
19ου αιώνος, 1960, σελ. 33-34.  
216 Bury – Meiggs, 1978 (1998), σελ. 484 
217 Bury – Meiggs, 1978 (1998), σελ. 529  
218 Cartledge – Spawforth 1989 (2002), σελ.78 



 49

άμυνας και έτσι τις απέτρεπαν εκ των πραγμάτων να ενεργήσουν εναντίον τους, καταπατώντας 

τις μεταξύ τους συνθήκες ώστε να αποκτήσουν πάλι ουσιαστική αυτονομία (πολιτική και θεσμι-

κή)219. 

Όσον αφορά τη χωροθετική οργάνωση μιας κατοικημένης περιοχής ο ρόλος του περι-

τειχισμού είναι αξιοσημείωτος. Η ανέγερση τειχών ορίζει με σαφήνεια το ζωτικό χώρο μιας πό-

λης. Επίσης η ύπαρξη τείχους καθιστά αναγκαία την πρόνοια για άλλες παραμέτρους που σχε-

τίζονται με τη δυνατότητα άμυνας, όπως η υδροδότηση της πόλης και τη λειτουργικότητα των 

υφιστάμενων υποδομών. Μετά την ανέγερση τειχών, με δεδομένες πύλες, οριστικοποιούνται και 

αναβαθμίζονται κάποιες φορές οι οδοί πρόσβασης και προσπέλασης της πόλης, οι οποίες στις 

περισσότερες περιπτώσεις προϋπήρχαν και ήταν αυτές που όρισαν τη θέση των πυλών του 

τείχους. Επίσης οι χώροι ταφής που αναπτύσσονταν στην περιφέρεια των κατοικημένων περιο-

χών αρχίζουν και οργανώνονται σε θέσεις αμέσως έξω από τα τείχη της πόλης σε συνδυασμό 

με κάποιο οδικό άξονα και μια πύλη. Η δημιουργία τείχους δηλαδή συντελεί κατά κάποιο τρόπο 

στην αποκρυστάλλωση των ορίων μιας πόλης και συμβάλλει στην πολεοδομική ενοποίηση των 

περιοχών που περιβάλλονται από αυτό.  

Ωστόσο δεν θα πρέπει να συγχέεται η περίμετρος του οχυρωματικού περιβόλου με τα 

ζωτικά και θεσμικά όρια μιας πόλης. Στην περίπτωση της Σπάρτης η κώμη των Αμυκλών και το 

ιερό της παρέμειναν εκτός του τείχους του 3ου αιώνα π.Χ.220. Αντίστοιχη μπορεί να θεωρηθεί και 

η περίπτωση της Ναυπάκτου όπου το τείχος είχε περιορισμένη έκταση και δεν περιέκλειε το 

προάστιο της πόλης 221 ή της Θήβας όπου το πρωϊμότερο τείχος δεν περιέκλειε το προάστιο 

των Κυνός Κεφαλών, όπου βρισκόταν η οικία του Πινδάρου αλλά και η εμπορική Αγορά222. 

 

 

 

 

                                                 
219 Ducrey 1986, σελ. 136 (αναφέρονται τα παραδείγματα της κατεδάφισης των τειχών της Θάσου, της 
Σάμου, της Μυτιλήνης και της Αίγινας από τους Αθηναίους, αλλά και η κατεδάφιση της οχύρωσης των 
Θεσπιών από τους Θηβαίους) 
220 Cartledge 1998, σελ.44 
221 Θουκυδίδης ΙΙΙ, 102.2 
222 Φαράκλας 1996, σελ. 172 
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Κεφάλαιο 4. 
 
Συγκριτική επισκόπηση της χωροθέτησης των δύο πόλεων 
Συμπεράσματα  
 

 Η Σπάρτη και το Άργος των ιστορικών χρόνων υπήρξαν δύο ισχυρές πολιτικές δυνάμεις 

στο χώρο της Πελοποννήσου. Νέμονταν εύφορες και γειτονικές επικράτειες και για αυτό το λόγο 

η μεταξύ τους αντιπαράθεση ήταν αναπόφευκτη και συνεχής. Ωστόσο επί της ουσίας υπάρχουν 

αρκετά κοινά στοιχεία στην κοινωνική και πολιτική εξέλιξη των δύο πόλεων, τα οποία αντανα-

κλώνται και στις επιλογές για την οργάνωση και τη δομή του χώρου. Στην ευρύτερη γεωγραφική 

επικράτεια που νεμόταν κάθε πόλη, υπήρχαν αρχαιότερες (προδωρικές) εγκαταστάσεις. Κάθε 

πόλη προσπάθησε να οικειοποιηθεί το ιστορικό παρελθόν της περιοχής και εν μέρει ενσωμά-

τωσε τμήματα του γηγενούς πληθυσμού. Οι οικιστικές εγκαταστάσεις των προϊστορικών χρόνων 

αν και αποδυναμώθηκαν πολιτικά εξακολούθησαν να υφίστανται στην περιφέρεια κάθε πόλης. 

Οι ίδιες οι πόλεις του Άργους και της Σπάρτης αναπτύχθηκαν σε σχέση με ένα ύψωμα (Ακρό-

πολη), το οποίο είχε κατοικηθεί κατά τους προϊστορικούς χρόνους. Κατά τους ιστορικούς χρό-

νους οι Ακροπόλεις αποτέλεσαν την έδρα των πολιούχων θεών. Στα πρώιμα χρόνια οι δύο πό-

λεις είχαν τη μορφή σκόρπιων οικιστικών πυρήνων που περιβάλλονταν από ταφές. Κάθε οικι-

στικός πυρήνας θα πρέπει να σχετιζόταν με ένα ιερό ή κάποιο χώρο λατρείας.  

Οι λατρείες κάθε πόλης πιστοποιούνται από τα πρώϊμα χρόνια. Πιθανόν έχουν αφο-

μοιώσει στοιχεία και χαρακτηριστικά της λατρείας και των θρησκευτικών παραδόσεων των προ-

ϊστορικών χρόνων. Η συμμετοχή στη λατρεία, αποτέλεσε σημαντική παράμετρο της κοινωνικής 

και πολιτικής εξέλιξης των πόλεων. Οι λατρευτικές δραστηριότητες και οι τελετουργίες, έχουν 

κυρίως συμβολικό χαρακτήρα και συντελούν στην ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής συνεί-

δησης του ατόμου. Έχει μάλστα θεωρηθεί ότι στους χώρους λατρείας πραγματοποιούνταν οι 

πρώιμες λαϊκές συναθροίσεις καθώς και εμπορικές – ανταλλακτικές δραστηριότητες.   

Γύρω στον 6ο αιώνα π.Χ. αναπτύχθηκε σε μια περιοχή γειτονική με την Ακρόπολη, ό-

που κατέληγαν σημαντικοί οδικοί άξονες της εγκατάστασης, το διοικητικό κέντρο της πόλης, η 

Αγορά. Στη συγκεκριμένη θέση ιδρύθηκαν κτίσματα που εξυπηρετούσαν πολιτικές λειτουργίες 

καθώς και μνημεία με χαρακτήρα αναμνηστικό και λατρευτικό. Τα επιμελημένα κτίσματα των 

Αγορών είναι δείγματα της οικονομικής ακμής και της πολιτικής σταθερότητας που γνώρισε κά-

θε πόλη. Η χωροθέτηση ανεξάρτητης περιοχής για τη διεξαγωγή των πολιτικών λειτουργιών 

συμπίπτει ιστορικά με την αποκρυστάλλωση των χαρακτηρισικών της πόλης, την καταγραφή 

νόμων, και την κοινωνική μεταρρύθμιση που όριζε τους κατοίκους της περιοχής σε πολίτες και 

μη πολίτες.   

Σημαντικό γεγονός στην ιστορική πορεία αλλά και στην οικιστική εξέλιξη των δύο πόλε-

ων αποτέλεσε η μάχη της Σήπειας στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Το Άργος ηττήθηκε από τη 

Σπάρτη. Ο πληθυσμός του αποδεκατίστηκε. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε αιτία για τη διεύρυνση 

του σώματος των ενεργών πολιτών με την αποδοχή σε αυτό περιοίκων ή δούλων. Η πολιτειακή 

αυτή μεταβολή οδήγησε στην εγκαθίδρυση δημοκρατικού πολιτεύματος. Η λειτουργία του πολι-
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τεύματος πιστοποιείται από δύο αξιόλογα μνημεία την Υπόστυλη Αίθουσα στην Αγορά και το 

Θέατρο με τα ευθύγραμμα καθίσματα. Παράλληλα έγιναν εργασίες περιτειχισμού της πόλης.  

Η Σπάρτη εξασθένησε στρατιωτικά και πολιτικά δύο αιώνες αργότερα, μετά τις ήττες 

στα Λεύκτρα και στη Χαιρώνεια που είχαν ως επακόλουθα την απόσπαση σημαντικών εδαφών 

από την επικράτειά της και την πολιτική άνοδο γειτονικών πόλεων. Εκτός των άλλων, τον 3ο 

π.Χ. αιώνα είχε μειωθεί αισθητά ο αριθμός των ενεργών πολιτών της Σπάρτης. Την περίοδο 

εκείνη στα πλαίσια κοινωνικών και πολιτειακών μεταρρυθμίσεων (κυρίως από το βασιλιά Κλεο-

μένη Γ΄), έγινε διεύρυνση του σώματος των πολιτών και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά έργα περιτειχισμού της πόλης.  

Τόσο στην περίπτωση του Άργους όσο και της Σπάρτης, η δημιουργία του τείχους, συ-

ντέλεσε στην πολεοδομική εξάπλωση και σταδιακή ενοποίηση των αρχικών οικιστικών πυρή-

νων η οποία πραγματοποιήθηκε αρχικά κατά μήκος των οδικών αρτηριών που διέσχιζαν κάθε 

πόλη. Στα ρωμαϊκά χρόνια και οι δύο πόλεις αποτελούσαν πλέον ένα πυκνοδομημένο οικιστικό 

σύνολο. Επιπλέον ο περιτειχισμός των πόλεων συνέβαλε στη δημιουργία οργανωμένων νεκρο-

ταφείων εκτός των ορίων κάθε πόλης σε σχέση με κάποια πύλη του τείχους. Ωστόσο σε καμία 

από τις δύο περιπτώσεις δε σταμάτησε ο εντός των τειχών ενταφιασμός. Ένα στοιχείο που φαί-

νεται ότι διαφοροποιεί τις δύο πόλεις είναι οι χώροι όπου πραγματοποιούνταν βιοτεχνικές εργα-

σίες καθώς και οι χώροι εμπορικών συναλλαγών. Στη Σπάρτη είναι πολύ λίγες οι ενδείξεις για 

εργαστηριακούς / βιοτεχνικούς χώρους καθώς και οι ενδείξεις για εμπορικές δραστηριότητες. Το 

γεγονός δε σημαίνει ότι οι παραπάνω δραστηριότητες ήταν ανύπαρκτες ωστόσο πιθανόν να 

πραγματοποιούνταν εκτός του χώρου της πόλης (οι εργαστηριακές, καθώς με αυτές δεν ασχο-

λούνταν οι πολίτες αλλά οι περίοικοι ή οι είλωτες). Εμπορικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να 

λαμβάνουν χώρα είτε στους εργαστηριακούς / βιοτεχνικούς χώρους είτε σε οικιακούς χώρους, 

και για το λόγο αυτό δεν έχουν αφήσει ευδιάκρτα ίχνη.  

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις που κάποια κελύφη δραστηριο-

τήτων ή κτίσματα τα οποία μαρτυρούνται από την αρχαία γραμματεία, δεν έχουν πιστοποιηθεί 

ανασκαφικά. Πιθανόν τα συγκεκριμένα κελύφη να μην έχουν αφήσει ευδιάκριτα και κατανοητά 

ίχνη. Αναφέρονται ενδεικτικά τα κελύφη που βρίσκονταν στην Αγορά της Σπάρτης, όπως ο Χο-

ρός, ή η Σκιάς αλλά και η Περσική Στοά και αρκετά από τα μνημεία που αναφέρει ο Παυσανίας. 

Επίσης ο ναός του Λυκείου Απόλλωνα που χαρακτήριζε την Αγορά του Άργους δεν έχει εντοπι-

στεί ή τουλάχιστον δεν πιστοποιείται με βεβαιότητα. Έχει εκφραστεί όμως η άποψη ότι το συ-

γκεκριμένο κτήριο δε θα είχε απαραίτητα τη μνημειώδη μορφή των ναών της κλασικής εποχής, 

αλλά ίσως επρόκειτο για μια πιο απλή κατασκευή, τα υπολείμματα της οποίας δεν διασώθηκαν 

ή δεν αναγνωρίζονται πλέον223. Επίσης σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται κτίσματα ή κελύφη 

που πιστοποιούν κάποια λειτουργία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι δραστηριότητες που θα στέ-

γαζαν εξέλιπαν. Η πόλη της Σπάρτης παρέμεινε ατείχιστη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστό-

σο έχει επισημανθεί ότι υπήρχε ένα σύνολο περιφερειακών οχυρών θέσεων στη Λακωνία, οι 

οποίες λειτουργούσαν ως αμυντικοί προμαχώνες για την ίδια την πόλη της Σπάρτης. Ακόμα 

                                                 
223  P. Courbin “Le temple d’Apollon Lycien a Argos: quelques suggestions”, στο Άργος και Αργολίδα, 
σελ. 263 
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είναι πιθανόν ορισμένες δραστηριότητες να χωροθετούνταν κάποια χρονική περίοδο σε συνδυ-

ασμό με άλλες πιστοποιημένες δραστηριότητες, όπως οι λαϊκές συναθροίσεις που θεωρείται ότι 

τους πρώιμους χρόνους πραγματοποιούνταν στους χώρους των ιερών σε συνδυασμό με τις 

λατρευτικές δραστηριότητες. Η χωροθέτηση ανεξάρτητης περιοχής με σαφή και ξεκάθαρο πολι-

τικό χαρακτήρα αποτελεί ένδειξη πολιτικών και κοινωνικών μεταβολών.  

 

Η διάρθρωση και διευθέτηση του οικισμένου χώρου οφείλεται τόσο σε φυσικούς όσο και 

σε ιστορικούς παράγοντες. Η συνολική επισκόπηση της χωροτακτικής εξέλιξης της Σπάρτης και 

του Άργους αντικατοπτρίζει την πολιτική αντιπαράθεση των δύο πόλεων και ταυτόχρονα υπο-

δεικνύει κοινές τάσεις στις πολιτικές τους επιδιώξεις. Φαίνεται ότι ιστορικά και κοινωνικά γεγονό-

τα ισότιμης βαρύτητας, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο που συντελούνται, έχουν ως απο-

τέλεσμα αντίστοιχες επιλογές σε επίπεδο οικιστικό και χωροτακτικό.  

Η γεωμορφολογία της θέσης όπου αναπτύχθηκε κάθε πόλη, πιθανόν αποτέλεσε και 

κύριο κριτήριο για την αρχική επιλογή των θέσεων. Οι συγκεκριμένες τοποθεσίες συνδυάζουν 

στοιχεία φυσικής οχύρωσης (λόφοι) και βασικών στοιχείων διαβίωσης (εγγύτητα σε πόσιμο νερό 

και καλλιεργήσιμες εκτάσεις). Τα στοιχεία αυτά διαμόρφωσαν τους οδικούς άξονες που διέσχι-

ζαν κάθε πόλη, συνδέοντας τους αρχικούς οικιστικούς πυρήνες μεταξύ τους και με την περιβάλ-

λουσα ύπαιθρο.  

Ιστορικά γεγονότα, πολιτικές επιδιώξεις και κοινωνικές μεταβολές  συντέλεσαν επιπλέον 

στην οικιστική και χωροταξική εξέλιξη κάθε πόλης. Ισχυρές ήττες σε στρατιωτικό επίπεδο, απο-

τέλεσαν το βασικότερο λόγο για τον περιτειχισμό των πόλεων, με ανάλογα επακόλουθα σε επί-

πεδο οικιστικό (σταδιακή ενοποίηση των οικιστικών πυρήνων, σταδιακή απομάκρυνση των χώ-

ρων ταφής εκτός των τειχών). Η αποκρυστάλλωση και ο διαχωρισμός των μορφών εξουσίας 

από τις θρησκευτικές λειτουργίες αντανακλάται στην χρήση διαφορετικών κελυφών για τη στέ-

γασή τους, όπως η διαμόρφωση του χώρου των πολιτικών Αγορών που συντελέστηκε τον 6ο 

αιώνα π.Χ και στις δύο εξεταζόμενες πόλεις με την ταυτόχρονη ανακαίνιση των βασικών χώρων 

λατρείας για κάθε πόλη. Νέες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την τόνωση της πολιτικής 

ζωής καθώς και επιδιώξεις πολιτικής επικράτησης και επιρροής αποτέλεσαν τους λόγους για τη 

μνημειακή διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων των πόλεων και την ίδρυση ανάλογων αρχι-

τεκτονημάτων (θέατρα, στοές) κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Επίσης σε περιόδους πολιτι-

κής εξασθένησης των πόλεων φαίνεται ότι δίνεται έμφαση σε δραστηριότητες εορταστικού αλλά 

και εμπορικού χαρακτήρα, οι οποίες διαπιστώνονται σε σχέση με τις περιοχές όπου παραδοσι-

ακά χωροθετούνταν πολιτικές λειτουργίες. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ 
5.1. Ιστορικό των αρχαιολογικών ερευνών στις δύο πόλεις 
 

 

 Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της κλασικής αρχαιότητας αποτελούσαν θέματα περιγρα-

φής από πολλούς νεότερους περιηγητές του ελλαδικού χώρου. Περιοχές όπως η Αθήνα, η 

Σπάρτη, η Κόρινθος ή το Άργος, για τις οποίες υπάρχουν συχνές αναφορές στα ιστορικά κείμε-

να και οι οποίες κατά κάποιο τρόπο αποτελούσαν σημεία αναφοράς την περίοδο της αναγέννη-

σης και του διαφωτισμού έλκυαν το περιηγητικό ενδιαφέρον224. Κατά τον 19ο αιώνα, μετά την 

ίδρυση του ελληνικού κράτους, έλληνες μελετητές περιηγήθηκαν και κατέγραψαν τα λείψανα 

των αρχαιοτήτων και ξεκίνησαν οι πρώτες αρχαιολογικές έρευνες225. Συστηματικές αρχαιολογι-

κές έρευνες άρχισαν να πραγματοποιούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα, κυρίως από τις ξένες 

αρχαιολογικές σχολές που διακόπτονταν εξ αιτίας πολτικών και ιστορικών συγκυριών. Ταυτό-

χρονα με βάση τα ορατά ή τα αποκαλυπτόμενα μνημεία άρχισαν να γίνονται απόπειρες ταύτι-

σης των μνημείων με αυτά που αναφέρονται στην αρχαία γραμματεία.  

 

Στη Σπάρτη ήταν ορατά τα ερείπια του θεάτρου, τμήματα της οχύρωσης της Ακρόπολης 

και της ίδιας της πόλης καθώς επίσης το τμήμα του υδραγωγείου στα δυτικά της πόλης. Επίσης 

ορατά ήταν τα οικοδομικά λείψανα των ιερών στη Θεράπνη και στις Αμύκλες226. Οι πρώτες α-

νασκαφικές εργασίες στην περιοχή της Σπάρτης έγιναν στα τέλη του 19ου αιώνα από την Αμερι-

κανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, υπό τον C. Waldstein, ο οποίος εργάστηκε στο Θέατρο και 

στο Λεωνιδαίο, πιθανόν ελληνιστικό ηρώο ή ιερό που είχε θεωρηθεί ως ο τάφος του Λεωνίδα227. 

Επίσης ανέσκαψε το λεγόμενο κυκλικό κτίσμα στην περιοχή του Παλιόκαστρου228. Από τις αρ-

χές του 20ου αιώνα αρχαιολογικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τη Βρετανική Αρχαιολογική 

Σχολή229. Η Βρετανική Σχολή ασχολήθηκε με την καταγραφή της πορείας του οχυρωματικού 

περιβόλου της αρχαίας πόλης (1906-1907). Επίσης εργάστηκε στην Ακρόπολη, όπου εντοπί-

στηκαν τα λείψανα του Ιερού της Χαλκιοίκου Αθηνάς (1906-1908 και 1924-1926). Εργασίες 

πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο (1905-1928 , 1924-1927, 1992 και εξής) καθώς και σε επιλεγ-

μένα σημεία της πόλης (εντοπίζοντας ταφές, κτίσματα όπως η ρωμαϊκή στοά και αρχαιολογικά 

                                                 
224 A. Blouet, Expedition Scientifique de Moree, I-III, Παρίσι 1831-1838, J.  
     A. Buchon, La Grece Continental et la Moree. Voyage, sejour et etudes historiques en 1840 et 1841, 
Παρίσι 1843,  
    J. C. Frazer, Pausanias' s Description of Greece, Λονδίνο, 1898 (1965),  
    W.M. Leake, Travels in the Morea, Λονδίνο 1830. 
225 Κ. Σ. Πιττάκης, Συνοπτική έκθεσις περί των κατά την Ελλάδα Αρχαιοτήτων, ΑΕ 1837, σελ. 21-29  
226 Κ. Σ. Πιττάκης, Συνοπτική έκθεσις περί των κατά την Ελλάδα Αρχαιοτήτων, ΑΕ 1837, σελ. 25 
227 C. Waldstein - C. Meander, "Reports on Excavations at Sparta in 1893", AJA 8 (1893), σελ. 410-423 
228 C. Waldstein "The circular building at Sparta", AJA 9 (1894), σελ. 545-546 
229 H.W. Catling , «Η Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών στη Σπάρτη», Λακωνικαί Σπουδαί 8 (1986), 
σελ.189-204 
     H.W. Catling “The work of the British School at Athens at Sparta and in Laconia”, στο Sparta in 
Laconia, σελ. 19 - 27 
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στρώματα που χρονολογούνται από τα γεωμετρικά χρόνια). Επιπλέον πραγματοποιήθηκε έ-

ρευνα, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, στο Ιερό της Ορθίας (1905 -1910), όπου πιστοποιήθηκε 

η χρήση του χώρου από τους πρώιμους ιστορικούς μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους, καθώς 

και στο λεγόμενο Βωμό ή Ιερό στην όχθη του Ευρώτα (1906). Εκθέσεις των παραπάνω ανα-

σκαφικών εργασιών, κατάλογοι ευρημάτων και πορίσματα παρέχονται στα Annual of the British 

School, στα τεύχη των αντίστοιχων ετών.  

Από το β’ μισό του 20ου αιώνα ενεργό ρόλο στην αρχαιολογική διερεύνηση της πόλης 

έχει η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, κυρίως μέσω της διαδικασίας ελέγχου θεμελίων των 

σύγχρονων οικοδομών. Τα αποκαλυπτόμενα αρχαιολογικά κατάλοιπα χρονολογούνται από τα 

μηκυναϊκά χρόνια μέχρι τους ύστερους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους και διαφωτίζουν 

πτυχές της ιστορίας και της τοπογραφίας της πόλης.    

 

 Στο Άργος ήταν ορατά αρκετά λείψανα της αρχαιότητας, όπως η κλασική θεμελίωση της 

οχύρωσης του λόφου της Λάρισας και τα δύο θέατρα στην περιοχή της Αγοράς230. Οι πρώτες 

ανασκαφικές εργασίες πραγματοποιήθηκαν από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή στις αρχές του 

20ου αιώνα, σε καίρια σημεία για την τοπογραφία της αρχαίας πόλης, στους δύο λόφους (της 

Λάρισας και του Προφήτη Ηλία), στην περιοχή ανάμεσα στους λόφους και στην αρχαία Αγορά, 

στο Θέατρο και στο ρωμαϊκό Ωδείο. Ανασκάφηκαν κτίσματα των ιστορικών χρόνων (ιερό της 

Αφροδίτης, Ιερό του Πυθίου Απόλλων, ναός της Αθηνάς στη Λάρισα), Επίσης ερευνήθηκαν, 

τόσο στην πόλη όσο και στο λόφο του Προφήτη Ηλία, οικοδομικά λείψανα και τάφοι των προϊ-

στορικών περιόδων, που χρονολογούνται από την νεολιθική περίοδο και καταδεικνύουν τη συ-

νεχή χρήση της συγκεκριμένης περιοχής. Ετήσιες αναφορές υπάρχουν στο Bulletin de 

Correspondαnce Hellenique (BCH). Συνολικά πορίσματα παρέχονται σε αρκετές μονογραφίες 

για τα μνημεία και τα ανασκαφικά σύνολα του Άργους. Η Ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία τόσο 

από τις αρχές του 20ου αιώνα αλλά κυρίως στο β’ μισό του αιώνα, δραστηριοποιείται στην πόλη 

του Άργους, ελέγχοντας συστηματικά τη θεμελίωση των νέων κτηρίων και ανασκάπτοντας σε 

όλη την έκταση της πόλης. Με τις ανασκαφές αυτές έχει ερευνηθεί μεγάλο τμήμα των 

νεκροταφείων της αρχαίας πόλης που εκτείνονταν στις παρυφές των δύο λόφων αλλά και κατά 

μήκος της όχθης του Χαράδρου ποταμού. Έχει εντοπιστεί επίσης πλήθος εργαστηρίων, 

οικιστικών εγκαταστάσεων και αποθέσεων των ιστορικών χρόνων231. Οι εκθέσεις και τα 

πορίσματα των παραπάνω ερευνών παρέχονται μέσω των ετήσιων αναφορών στα Χρονικά του 

Αρχαιολογικού Δελτίου (μέχρι και το έτος 1999) καθώς και μέσα από εξειδικευμένες 

ανακοινώσεις ή μονογραφίες των ανασκαφέων. 

  

 

 

 

                                                 
230 Κ. Σ. Πιττάκης, Συνοπτική έκθεσις περί των κατά την Ελλάδα Αρχαιοτήτων, ΑΕ 1837, σελ. 25 
231 M. Pierart “Vingt ans de recherches sur Argos”, TOPOI 6 (1996) 
      βλ. επίσης Άργος και Αργολίδα, 1998 
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5.2. Κατάλογος των αρχαιολογικών καταλοίπων που πιστοποιούν κάθε λειτουργία 
 
Τρόπος ταξινόμησης αρχαιολογικών δεδομένων 
 

 

Οι ανασκαφικές έρευνες στις δύο πόλεις σε συνδυασμό με το κείμενο της περιήγησης 

του Παυσανία σε αυτές, αποτελούν δύο σημαντικά βοηθήματα για την τοπογραφία των δύο 

πόλεων. Ωστόσο η αποσπασματικότητα των αρχαιολογικών ευρημάτων καθώς και οι 

δυνατότητες ερμηνείας του κειμένου του Παυσανία, κάποιες φορές, οδηγούν τους μελετητές σε 

διαφορετικές ερμηνείες και ταυτίσεις των κτισμάτων. Στην παρούσα εργασία δεν δόθηκε βάρος 

στην ταύτιση των επώνυμων μνημείων κάθε πόλης ούτε στη μνημειακή τοπογραφία τους. 

Σκοπός της εργασίας ήταν να αναγνωριστούν τα κελύφη και το είδος των δραστηριοτήτων που 

συντελούνταν σε κάθε πόλη, χρησιμοποιώντας κυρίως τα αρχαιολογικά/ ανασκαφικά δεδομένα. 

Ωστόσο οι μαρτυρίες της αρχαίας γραμματείας είναι σε κάθε περίπτωση απαραίτητες για την 

κατανόηση και την αξιολόγηση των αρχαιολογικών δεδομένων.  

Τα αρχαιολογικά δεδομένα, στα οποία βασίστηκε η κατανόηση της χωροτακτικής 

εξέλιξης κάθε πόλης, έχουν ταξινομηθεί αρχικά με βάση τη δραστηριότητα που πιστοποιούν 

(κατοικία, νεκροταφεία, ιερά κ.οκ.). Ορισμένα ανασκαφικά δεδομένα μπορεί να αντιστοιχούν σε 

περισσότερες, συσχετιζόμενες μεταξύ τους δραστηριότητες, όπως ένας τάφος που αργότερα 

αποτέλεσε χώρο λατρείας και γι’ αυτό έχει ταξινομηθεί και ως τάφος και ως λατρευτικό κτίσμα.  

Τα επιμέρους ανασκαφικά κατάλοιπα παρουσιάζονται με βάση τη χρονολογική περίοδο 

που πιστοποιούν κάθε δραστηριότητα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που κάποια 

δραστηριότητα πιστοποιείται στην ίδια θέση για περισσότερες ιστορικές περιόδους ή 

αντίστροφα ένας χώρος μπορεί να αλλάζει χρήση με την πάροδο των χρόνων. Επίσης έχει γίνει 

προσπάθεια τα χρονολογημένα σύνολα συναφών δεδομένων, να ομαδοποιούνται ανάλογα με 

την ιδιαίτερη τοποθεσία θέση όπου εντοπίζονται στην πόλη. Έτσι για τη Σπάρτη γίνεται 

ομαδοποίηση ανά κώμη και για το Άργος ανά συνοικία κατοίκησης.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως όταν πρόκειται για δημόσια κτίσματα ή ιερά έχουν 

πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένες δημοσιεύσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, πληρο-

φορίες παρέχονται μέσα από τις ανασκαφικές αναφορές, όπου υπάρχουν οι αρχικές εκτιμήσεις 

των ανασκαφέων, τόσο για τη χρήση όσο και για τη χρονολόγηση των καταλοίπων. Για το λόγο 

αυτό είναι πιθανόν να υπάρχουν δυσκολίες ή  αστοχίες στην ερμηνεία ορισμένων ανασκαφικών 

συνόλων (π.χ. ένας αποθέτης ειδωλίων θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη εργαστηρίου, ιερού ή 

κατοικίας). Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που ορισμένες δραστηριότητες δεν πιστοποιούνται 

κατά τη διάρκεια μιας χρονολογικής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει απαραίτητα 

ότι οι δραστηριότητες αυτές εξέλιπαν. Πιθανόν τα κελύφη που τις στέγαζαν να μην έχουν αφήσει 

ευδιάκριτα και κατανοητά ίχνη. Ίσως χωροθετούνταν σε συνδυασμό με άλλες δραστηριότητες. 

Δεν αποκλείεται όμως να είχαν διαφορετική μορφή και πιθανόν διαφορετικό χαρακτήρα.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ Π Α Ρ Τ Η 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



διεύθυνση -περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οπές/ υποδοχές υποστηλωμάτων στην 
περιοχή των Λιμνών

Λίμνες ΑΔ 27 B1 (1972)  σελ. 243

οικ. Πατίστα, Ο.Τ.98 Λίμνες ΑΔ 47 B1 (1992), σελ. 105

οικόπεδο Γρουμπού, Ο.Τ.104 Λίμνες ΑΔ 49 B1 (1994), σελ. 183

οδός Στάουφερτ 5, Ο.Τ.97, οικ. Καρέλα Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ. 101                    
ΑΔ 52 B1 (1997), σελ. 160

οδός Στάουφερτ 12, Ο.Τ. 98, οικ. 
Ζαχαράκη

Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.105

οδός Λεωνίδου και Διοσκούρων. Ο.Τ. 16, 
οικ. Παυλή - Μαυρογιάννη

Μεσόα ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 163

Πιτάνη Πιτάνη BSA 26 (1924-25, 1925-26), σελ. 117

ΣΠΑΡΤΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος - 7ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση-περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οικ. Πατίστα, Ο.Τ.98 Λίμνες ΑΔ 47 B1 (1992), σελ. 105

Εθνική οδός Σπάρτης- Τριπόλεως, 
οικιστικά λείψανα Λίμνες ΑΔ 27 B1(1972), σελ. 242

οικόπεδο Γρουμπού, Ο.Τ.104 Λίμνες ΑΔ 49 B1 (1994), σελ. 183

οικ. Λιαπάκου, εθνική Οδός Σπάρτης - 
Τριπόλεως, βόρεια του Ιερού της Ορθίας, 
φρέαρ ύδρευσης Λίμνες ΑΔ 21Β1 (1966), σελ.154-155

οδός Στάουφερτ, Ο.Τ.97, οικ. Καρέλα Λίμνες
ΑΔ 51 Β1(1996), σελ. 101                     
ΑΔ 52 B1 (1997), σελ. 160

οδός Στάουφερτ 12, Ο.Τ. 98, οικ. 
Ζαχαράκη Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.105

οδός Γιτιάδα, Ο.Τ.97Α, οικ.Ντάρμου Λίμνες ΑΔ 51 Β1(1996), σελ. 105

οδός Κλεάρχου και Τριακοσίων, Ο.Τ116, 
οικ. Ρουμελιώτη Λίμνες/ Μεσόα ΑΔ 51 (1996), σελ. 114-116

οδός Ι. Θεοδωρόπουλου, οδός ΙΧ 
Μεραρχίας και αδιάνοικτο τμήμα οδού 
Διοσκούρων (Ο.Τ. Γ409, οικ. Αντ. 
Κωνστάνταρου) Μεσόα ΑΔ 50 B1 (1995), σελ. 125

συμβολή οδών ΙΧ Μεραρχίας - Βορείου 
Ηπείρου, Ο.Τ. Γ148, οικ. Χρ. Και Ειρ. 
Λαφογιάννη Μεσόα ΑΔ 50 B1(1995), σελ. 126

πάροδος Σακέττα, Ο.Τ.120Α, οικ. 
Βέργαδου Μεσόα ΑΔ 53 B1 (1998), σελ. 165

οδός Λεωνίδου και Διοσκούρων. Ο.Τ. 16, 
οικ. Παυλή - Μαυρογιάννη Μεσόα ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 163
οδός Λεωνίδα 105, Ο.Τ. 17, οικ. 
Μανωλοπούλου Μεσόα ΑΔ 51 B1 (1996), σελ. 107-108

οδός Θερμοπυλών Ο.Τ.9, οικ. Πέτρου και 
Αρδάμη Μεσόα ΑΔ 38 B1 (1983), σελ. 90

Εθνική οδός Σπάρτης -Γυθείου, Ο.Τ.Γ267, 
οικ. Πετρούλι Κυνόσουρα ΑΔ 53 B1 (1998), σελ. 155-156

Πιτάνη Πιτάνη BSA 26 (1924-25, 1925-26), σελ. 117

ΣΠΑΡΤΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ( 7ος - αρχές 5ου αι. π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οικ. Λιαπάκου, εθνική Οδός Σπάρτης - 
Τριπόλεως, βόρεια του Ιερού της Ορθίας, 
φρέαρ ύδρευσης

Λίμνες ΑΔ 21 B1 (1966), σελ.154-155

ανατολικά του περιβόλου της Ορθίας, 
ακριβώς κάτω από το ρωμαϊκό 
αμφιθέατρο, λείψανα οικιών

Λίμνες BSA 14 (1907-08), σελ. 7-12

ορθογώνια κτίσματα 4ου αιώνα π.Χ. 
οικόπεδο Σ.Καραλή, Ο.Τ. 115

Λίμνες ΑΔ 36 B1(1981), σελ.121-122

Εθνική οδός Σπάρτης - Τριπόλεως, 
οικιστικά λείψανα, διαπίστωση του 
σεισμού του 464 π.Χ.

Λίμνες ΑΔ 27 B1 (1972), σελ. 242-243

οικ. Γρίβα (Λάσκαρη), Ο.Τ.97 Λίμνες ΑΔ 47 B1 (1992), σελ. 105

οδός Στάουφερτ 5, Ο.Τ.97, οικ. Καρέλα Λίμνες ΑΔ 52 B1 (1997), σελ.160

οδός Στάουφερτ 12, Ο.Τ. 98, οικ. 
Ζαχαράκη

Λίμνες ΑΔ 51B1 (1996), σελ.105

οδός Γιτιάδα, Ο.Τ.97Α, οικ.Ντάρμου Λίμνες ΑΔ 51 B1 (1996), σελ. 105

οικ. Πατίστα, Ο.Τ.98 Λίμνες ΑΔ 47 B1 (1992), σελ. 105

οικόπεδο Γρουμπού, Ο.Τ.104 Λίμνες ΑΔ 49 B1(1994), σελ. 183

οικ. Παναγάκου, Ο.Τ.115 Λίμνες ΑΔ 47 B1 (1992), σελ. 105

οδός Λεωνίδου και Διοσκούρων. Ο.Τ. 16, 
οικ. Παυλή - Μαυρογιάννη

Μεσόα ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 163

οδός Θερμοπυλών Ο.Τ.9, οικ. Πέτρου και 
Αρδάμη 

Μεσόα ΑΔ 38Β1 (1983), σελ. 90

πάροδος Σακέττα, Ο.Τ.120Α, οικ. 
Βέργαδου

Μεσόα ΑΔ 53 B1 (1998), σελ. 165

συμβολή οδών ΙΧ Μεραρχίας - Βορείου 
Ηπείρου (Ο.Τ. Γ148, οικ.Λαφογιάννη)

Μεσόα ΑΔ 50 B1 (1995), σελ. 126

οδός Ι. Θεοδωρόπουλου, οδός ΙΧ 
Μεραρχίας και αδιάνοικτο τμήμα οδού 
Διοσκούρων, Ο.Τ. Γ409, οικ. 
Κωνστάνταρου

Μεσόα ΑΔ 50 B1(1995), σελ. 125

Πιτάνη Πιτάνη BSA 26 (1924-25, 1925-26), σελ. 117

ΣΠΑΡΤΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος -4ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή 
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οικ. Λιαπάκου, εθνική Οδός Σπάρτης - 
Τριπόλεως, βόρεια του Ιερού της Ορθίας, 
φρέαρ ύδρευσης Λίμνες ΑΔ 21Β1 (1966), σελ.154-155

Εθνική οδός Σπάρτης - Τριπόλεως, 
οικιστικά λείψανα. Λίμνες ΑΔ 27 Β1(1972), σελ.242

οικ. Πατίστα, Ο.Τ.98 Λίμνες ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 105

οδός Στάουφερτ, Ο.Τ.97, οικ. Καρέλα Λίμνες ΑΔ 51 Β1(1996), σελ. 101

οδός Στάουφερτ 12, Ο.Τ. 98, οικ. 
Ζαχαράκη Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.105

οδός Μυκηνών, Ο.Τ.97Α, οικ. Μάρκου και 
Ανδριόπουλου Λίμνες ΑΔ 52 Β1 (1997), σελ. 169

οδός Γιτιάδα, Ο.Τ.97Α, οικ.Ντάρμου Λίμνες
ΑΔ 51 Β1(1996), σελ. 105                     
ΑΔ 52 Β1(1997), σελ. 167

οδός Θερμοπυλών 4, Ο.Τ. 107, οικ. 
Κανελλόπουλου Λίμνες ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 171-173

οικόπεδο Γρουμπού, Ο.Τ.104 Λίμνες ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 183

οδός Γιτιάδα, Ο.Τ.104, οικία Λίμνες Raftopoulou 1998, σελ. 127

οδός Τριακοσίων, Ο.Τ. 113, βοτσαλωτό 
δάπεδο 3ου αιώνα π.Χ. Λίμνες Raftopoulou 1998, σελ. 127

οικ.Ν. Προβιά, Ο.Τ.113, ΝΑ υπώρειες 
Ακρόπολης περιοχή Λιμνών Λίμνες ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 180-182

οικ. Βελισσάρη, Ο.Τ. 113, οικία Λίμνες ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 102

οικ. Παναγάκου, Ο.Τ.115 Λίμνες ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 105

οδός Λυκούργου 20, Ο.Τ.89, οικ. 
Σταθάκου Κυνόσουρα ΑΔ 52 Β1 (1997), σελ. 166

οδός Ορθίας Αρτέμιδος, Ο.Τ.91, οικ. 
Αρφάνη Κυνόσουρα ΑΔ 51Β1 (1996), σελ. 118-120

οδός Μενελάου, Ο.Τ. 49Α, οικ. Σκιαδά Κυνόσουρα ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ. 120

οδός Λεωνίδα 105, Ο.Τ. 17, οικ. 
Μανωλοπούλου Μεσόα ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ. 107-108
οδός Τριακοσίων 80, Ο.Τ. 124, οικ. 
Ματσουκοπέτρου Μεσόα ΑΔ 51 Β1(1996), σελ. 109-110

οικία Μεσόα ΑΔ 16 Β (1960), σελ.102

ΣΠΑΡΤΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος -1ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση - περιγραφή 
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οικ.ΟΕΚ, Ο.Τ. Μεσόα ΑΔ 28 (1973), σελ.164

οικ. Χατζηδημητρίου, Ο.Τ. 150, οικιστικά 
λείψανα ελληνιστικής περιόδου Μεσόα ΑΔ 35 (1980), σελ. 135

οικ. Γερόντζου, Ο.Τ.125, οικιστικά 
λείψανα ελληνιστικής περιόδου Μεσόα ΑΔ 35 (1980), σελ. 142

οικ. Ιωάννου Νικολέτου, Ο.Τ. 138, οδός 
Κύπρου και Τριακοσίων Μεσόα ΑΔ 35 (1980), σελ.145

οικ. Ι. Γομάτου, Ο.Τ. 4 Μεσόα ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 182

οικ. Λαδόπουλου, Ο.Τ. 149, οδός 
Διοσκούρων Μεσόα ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ.123

οδός Θερμοπυλών Ο.Τ.9, οικ. Πέτρου και 
Αρδάμη Μεσόα ΑΔ 38Β1 (1983), σελ. 90

οδός Ι. Θεοδωρόπυλου, οδός ΙΧ 
Μεραρχίας και αδιάνοικτο τμήμα οδού 
Διοσκούρων (Ο.Τ. Γ409, οικ. Αντ. 
Κωνστάνταρου) Μεσόα ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ. 125

συμβολή οδών ΙΧ Μεραρχίας - Βορείου 
Ηπείρου (Ο.Τ. Γ148,ο ικ. Χρ. Και Ειρ. 
Λαφογιάννη) Μεσόα ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ. 126

οδός Λεωνίδου 88, Ο.Τ.19, οικ. 
Πολυμενάκου Μεσόα ΑΔ 52 Β1 (1997), σελ. 164
οδός Κύπρου και Παντανάσσης, 
Ο.Τ.147Α, οικ. Ζαϊμη Μεσόα ΑΔ 52 Β1 (1997), σελ. 164-165
οδός Θερμοπυλών 94, Ο.Τ.122, οικ. 
Φωτόπουλου, ελληνιστική οικία Μεσόα ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 152
οδος Αγίου Δημητρίου, Ο.Τ.141, οικ. 
Δούνια Μεσόα ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 153
πάροδος Σακέττα, Ο.Τ.120Α, οικ. 
Βέραδου Μεσόα ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 165
οδός Κύπρου 55, Ο.Τ.150, οικ. 
Κουτσοβίτη Πιτάνη/ Μεσόα ΑΔ 54 Β1 (1999), σελ. 161

Πιτάνη Πιτάνη BSA 26 (1924-25, 1925-26), σελ. 117

Πιτάνη, ελληνιστικό ψηφιδωτό Πιτάνη ΑΔ 4 (1918), σελ. 171

ΣΠΑΡΤΗ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος -1ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση-περιγραφή τοπογραφικός εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Στάουφερτ 5, Ο.Τ.97, οικ. 
Καρέλα

Λίμνες ΑΔ 52 Β1 (1997), σελ.160

Ο.Τ. 97-98, κατά μήκος της οδού 
Στάουφερτ

Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.123 
Raftopoulou 1998, σελ. 133

ταφές στην όχθη του Ευρώτα Λίμνες ΑΔ 27Β1 (1972), σελ. 244- 245

οδός Ορθίας Αρτέμιδος, μεταξύ των 
Ο.Τ.102 και 99,

Λίμνες Raftopoulou 1998, σελ. 133    
Ραυτοπούλου 1995, σελ. 275

οδός Λεωνίδου, μεταξύ των 
Ο.Τ.125 και 135, νότια από το 
Παλαιόκαστρο

Μεσόα Ραυτοπούλου 1995, σελ. 276

τάφος Ν της Ακρόπολης Μεσόα Raftopoulou 1998, σελ. 133

διεύθυνση-περιγραφή τοπογραφικός εντοπισμός βιβλιογραφία

ταφές Λίμνες ΑΔ 27Β1 (1972), σελ. 244- 245

μικρό αρχαϊκό και κλασικό 
νεκροταφείο, αποτέλεσε τόπο 
λατρείας, Ο.Τ. 117, οικ. Ζαϊμη

Λίμνες Raftopoulou 1998, σελ.134-135 

οικ. Ορφανού, Ο.Τ. 124 Μεσόα BSA 1907-08, σελ. 155-168 
Raftopoulou 1998, σελ.134-135 

οδός Τριακοσίων και οδός Άγιδος, 
Ο.Τ. 125

Μεσόα Raftopoulou 1998, σελ. 136

αρχαϊκοί τάφοι, νότια από το 
Παλαιόκαστρο, Ο.Τ.113

Μεσόα Χρήστου 1964α, σελ. 123-163

τέσσερις τάφοι αρχαϊκών χρόνων, 
αρχές 6ου κοντά στο Στάδιο

Μεσόα  ΑΔ 16 Β (1960), σελ. 102

διεύθυνση-περιγραφή τοπογραφικός εντοπισμός βιβλιογραφία

ταφές Λίμνες ΑΔ 27Β1 (1972), σελ. 244- 245

μικρό αρχαϊκό και κλασικό 
νεκροταφείο, αποτέλεσε τόπο 
λατρείας, Ο.Τ. 117, οικ. Ζαϊμη

Λίμνες Raftopoulou 1998, σελ.134-135 

ΣΠΑΡΤΗ -ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος - 7ος αι. π.Χ.)

ΣΠΑΡΤΗ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος - αρχές 5ου αι. π.Χ.)

ΣΠΑΡΤΗ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος - 4ος αι. π.Χ.)









διεύθυνση-περιγραφή τοπογραφικός εντοπισμός βιβλιογραφία

οικ. Κουτσογέωργα, Ο.Τ.117 Λίμνες ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 289-
290

ρέμα Μούσγας, μεταξύ των λόφων 
Μουδινά Ράχη και Καλημέρη

Λίμνες, εκτός των τειχών ΠΑΕ 1931, σελ. 92-96                  
ΠΑΕ 1934, σελ. 123-126              
Raftopoulou 1998, σελ.136

ταφές Λίμνες ΑΔ 27Β (1972), σελ. 244- 245

ελληνιστικός τάφος σε αμφορέα, 
οικ. Ζάβρα, Ο.Τ. 57

Λίμνες / Κυνόσουρα ΑΔ47 (1992), σελ. 102

λόφος βορείως του Ξενία Κυνόσουρα Κουρίνου 2000, σελ. 216, σημ. 
745       

ταφικό μνημείο, δυτικά του λόφου 
Κοκκινάκι

Πιτάνη ΑΔ 38 (1983) Β1, σελ.94

οδός Τριακοσίων και Άγιδος, έργο 
ΔΕΥΑ Σπάρτης, Ο.Τ.135 -Ο.Τ.125

Μεσόα ΑΔ (1994), σελ. 183-184               
Raftopoulou 1998, σελ.136

τάφοι στην περιοχή της Πιτάνης Πιτάνη ΠΑΕ 1931-1932, σελ.93

νεκροταφείο στις δυτικές υπώρειες 
του λόφου της Ευαγγελιστρίας, 
εκτός των τειχών, οικ. Μαυρίδη, 
Ο.Τ.146

Μεσόα, εκτός των τειχών Raftopoulou 1998, σελ. 136

βόρεια του λεγόμενου τάφου του 
Λεωνίδου, Ο.Τ.124-125

Μεσόα Raftopoulou 1998, σελ.136

οικ. Ζάβρα, Ο.Τ.57 Κυνόσουρα ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 102

οδός Σακέττα, έργο ΔΕΥΑ 
Σπάρτης, Ταφικό Μνημείο

Μεσόα ΑΔ 47 (1992), σελ. 108

οδός Γκορτσολόγλου 28, Ο.Τ.39, 
οικ. Κρητικού

Μεσόα ΑΔ 54 (1999), σελ. 164-165 

ΣΠΑΡΤΗ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος - 1ος αι. π.Χ.)





περιγραφή τοποθεσία βιβλιογραφία

Ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου Ακρόπολη BSA 13 (1906-1907), σελ.137-154       
BSA 14 (1907-1908), σελ. 142-146

Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος Λίμνες Dawkins 1929

ΣΠΑΡΤΗ - ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος - 7ος αι. π.Χ.)





περιγραφή τοποθεσία βιβλιογραφία

Ιερό Αθηνάς Χαλκιοίκου Ακρόπολη BSA 13 (1906-1907), σελ.137-154       
BSA 14 (1907-1908), σελ. 142-146

Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος Λίμνες Dawkins 1929

οικ. Σταυροπούλου, ναόσχημη κατασκευή 
και βωμός (Ο.Τ. 101)

Λίμνες ΑΔ 23 Β1 (1968), σ.151-152                 
ΑΑΑ Ι (1968), σελ.41κεξ.                         
ΑΔ 24 B1 (1969), σελ.134                       
ΑΔ 35 (1980), σελ.135                            

εθνική Σπάρτης -Τριπόλεως, οικ. Λάσκαρη, 
β.του ιερού της Ορθίας, ναός μεγάλων 
διαστάσεων

Λίμνες ΑΔ 21Β1 (1966), σελ. 154-155            
ΑΔ 22Β1 (1967), σελ.202                     
ΑΔ 24B1 (1969), σελ.137                      

οδός Αρχιδάμου 15, Ο.Τ.113, οικ. 
Νικολόπουλου, επίχωση με αναθηματικά 
αντικείμενα

Λίμνες ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 167

οδός Στάουφερτ 12, Ο.Τ. 98, αποθέτης με 
αναθήματα

Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.123

οικ. ΟΕΚ, ΒΑ πλευρά Ακρόπολης, ιερό 
πέριξ αρχαϊκού τάφου

Λίμνες ΑΔ  27 B1 (1972), σελ. 246

οικ. Ζαϊμη (Ο.Τ.117), μικρό ιερό, σε σχέση 
με τάφο/ Ηρώο

Λίμνες Raftopoulou 1998, σελ.127

οδός Γκορτσολόγλου, Ηρακλειδών, Σακέττα, 
Ο.Τ.120, οικ. Σταθοπούλου-Αργείτη, 
αποθέτης ιερού

Μεσόα ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 159

οικ. Καλατζή, Ο.Τ.125, υπολείμματα ιερού / 
μικρού ναού 

Μεσόα ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 286

ΣΠΑΡΤΗ - ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος - αρχές 5ου αι. π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή 
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

Ναός Χαλκιοίκου Αθηνάς Ακρόπολη BSA 13 (1906-1907), σελ.137-154       
BSA 14 (1907-1908), σελ. 142-146

αποθέτης ιερού κλασικών και ελληνιστικών 
χρόνων στην Ακρόπολη της Σπάρτης

Ακρόπολη ΑΔ 37 Β1 (1982), σελ.112

Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος Λίμνες Dawkins 1929

οικ. Σταυροπούλου, ναόσχημη κατασκευή 
και βωμός (Ο.Τ. 101)

Λίμνες ΑΔ 23 Β1 (1968), σ.151-152                 
ΑΑΑ Ι (1968), σελ.41κεξ.                         
ΑΔ 24 B1 (1969), σελ.134                       
ΑΔ 35 (1980), σελ.135                            

εθνική Σπάρτης -Τριπόλεως, οικ. Λάσκαρη, 
β.του ιερού της Ορθίας, ναός μεγάλων 
διαστάσεων

Λίμνες ΑΔ 21Β1 (1966), σελ. 154-155               
ΑΔ 22Β1 (1967), σελ.202                      
ΑΔ 24 B1(1969), σελ.137

οικ. Ζαϊμη (Ο.Τ.117), μικρό ιερό, σε σχέση 
με τάφο/ Ηρώο

Λίμνες Raftopoulou 1998, σελ.127

οικ. Καλατζή, ο.τ.125, υπολείμματα ιερού / 
μικρού ναού αρχαϊκών ως ελληνιστικών 
χρόνων

Μεσόα ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 286

οδός Στάουφερτ 12, Ο.Τ. 98, αποθέτης με 
αναθήματα

Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.123

οδός Γκορτσολόγλου, Ηρακλειδών, Σακέττα, 
Ο.Τ.120, οικ. Σταθοπούλου-Αργείτη, 
αποθέτης ιερού

Μεσόα ΑΔ 54 B1(1999), σελ. 159

ΣΠΑΡΤΗ - ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ -ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος-4ος αι. π.Χ.)





Ναός Χαλκιοίκου Αθηνάς Ακρόπολη BSA 13 (1906-1907), σελ.137-154       
BSA 14 (1907-1908), σελ. 142-146

αποθέτης ιερού κλασικών και ελληνιστικών 
χρόνων 

Ακρόπολη ΑΔ 37 Β1 (1982), σελ.112

οικ. Γ. Πολυχρονάκου, νότια πλαγιά 
Ακρόπολης, αποθέτης ιερού 3ου αι. π.Χ. 

Μεσόα ΑΔ  35 (1980), σελ. 139                          
ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 108             
Raftopoulou 1998, σελ. 127             

Ιερό Ορθίας Αρτέμιδος Λίμνες Dawkins 1929

οδός Στάουφερτ 12, Ο.Τ. 98, αποθέτης με 
αναθήματα

Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.123

οδός Μυκηνών, Ο.Τ.97Α, οικ. Μάρκου και 
Ανδριόπουλου, ενσφράγιστες κέραμοι με 
την ένδειξη: ΔΑΜΟΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ

Λίμνες ΑΔ 52 B1 (1997), σελ. 169

οδός Ορθίας Αρτέμιδας 12, Ο.Τ. 102, οικ. 
Σταυροπούλου- Μπούχαλη, ενσφράγιστες 
κέραμοι με την ένδειξη ΔΑΜΟΣΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣ

Λίμνες ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 166-67

εθνική Σπάρτης -Τριπόλεως, οικ. Λάσκαρη, 
β.του ιερού της Ορθίας, ναός μεγάλων 
διαστάσεων

Λίμνες ΑΔ 21Β1 (1966), σελ. 154-155               
ΑΔ 22Β1 (1967), σελ.202                      
ΑΔ 24 B1(1969), σελ.137

οικ. Σταυροπούλου, ναόσχημη κατασκευή 
και βωμός (Ο.Τ. 101)

Λίμνες ΑΔ 23 Β1 (1968), σ.151-152                 
ΑΑΑ Ι (1968), σελ.41κεξ.                         
ΑΔ 24 B1 (1969), σελ.134                       
ΑΔ 35 (1980), σελ.135                            

οδός Στάουφερτ, λατρευτικός αποθέτης, με 
ειδώλια και πλακίδια

Λίμνες Raftopoulou 1998, σελ.127

Ήρώον Ευρώτα Λίμνες BSA 12 (1905-1906), σελ. 288-294

οικ. Κατσή, Ο.Τ. 121, αποθέτης λατρευτικού 
χαρακτήρα

Μεσόα ΑΔ 40 Β1 (1985), σελ. 102 

οικ. Καλατζή, Ο.Τ.125, υπολείμματα ιερού / 
μικρού ναού αρχαϊκών ως ελληνιστικών 
χρόνων

Μεσόα ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 286

Λεωνιδαίο Μεσόα AJA 8 (1893)                                           
BSA 15 (1908-1909), σελ. 81-85

οικ.Χατζή Ο.Τ. 91, αποθέτης ιερού Κυνόσουρα ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 291

θέση Ψυχικό, κτίσμα σε σχήμα Π με 
υπαίθριο χώρο μπροστά. Περικλείει κενό 
τάφο- χαρακτηρίζεται βωμοειδές οικοδόμημα 
ελληνιστικής εποχής

Κυνόσουρα ΑΔ 18Β1(1963), σελ. 86                
Κουρίνου 2000, σελ.199-210 και 
σελ.239 (ταύτιση με Φοιβαίον)

ΣΠΑΡΤΗ - ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος -1ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή τοπογραφικός εντοπισμός βιβλιογραφία

Στοά μεταξύ του Ιερού της Χαλκιοίκου 
και του Θεάτρου

Ακρόπολη BSA 26 (1924-5 και 1925-6), σελ.241-
249

διεύθυνση - περιγραφή τοπογραφικός εντοπισμός βιβλιογραφία

κτήριο του 4ου ή 3ου αι. π.Χ, πιθανόν  
πρόκειται για επισκευή της Περσικής 
Στοάς (του 5ου αι. π.Χ.)

Παλαιόκαστρο ΠΑΕ 1964, σελ. 110-112                  
ΠΑΕ 1965, σελ. 97-98                 
Κουρίνου 2000, σελ.111-114 και 238

διεύθυνση - περιγραφή τοπογραφικός εντοπισμός βιβλιογραφία

τμήμα καλοχτισμένου κτίσματος του 
οποίου η κεράμωση φέρει σφράγισμα: 
ΔΑΜΟΣΙΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

κάτω από την Ακρόπολη 
περιοχή Μεσόας

ΑΔ 17Β (1961/62), σελ.83-84

Θέατρο δυτική πλαγιά Ακρόπολης BSA 12 (1905-1906), σελ. 394-406       
BSA 26 (1924-1925, 1925-1926), σελ. 
119-158                                                  
BSA 27 (1925-1926), σελ. 175-209       
BSA 28 (1926-1927), σελ. 3-36             
Waywell-Wilkes-Walker 1998, σελ. 97-
101

κυκλικό κτίσμα Παλαιόκαστρο AJA 8 (1893), σελ. 410-428                   
ΠΑΕ 1964, σελ. 102-110

ΣΠΑΡΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος - αρχές 5ου αι. π.Χ.)

ΣΠΑΡΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ -ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος-4ος π.Χ.)

ΣΠΑΡΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος-1ος π.Χ.)









διεύθυνση - περιγραφή τοποθεσία βιβλιογραφία

οδός 118, οικ. Μαλαβάζου, Ο.Τ. 117, 
αποθέτες κυρίως ελληνιστικοί, σε 
χώρο που ίσως αποτελούσε 
εργαστήριο σε ύστερη φάση (4ος 
μ.Χ.)

Λίμνες ΑΔ 50 B1 (1995), σελ.120

οδός Αρχιδάμου 151, Ο.Τ. 113, οικ. 
Βαρζακάκου

Λίμνες ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 165

οικ. Θεοδοροπούλου - Λιόκαυτου, 
Ο.Τ.120 Α, αποθέτης εργαστηρίου

Μεσόα ΑΔ 47Β1 (1992), σελ. 103-104        
Raftopoulou 1998, σελ.127

οικ. ΟΕΚ, Ο.Τ.4, λουτρό ή ληνός 
ελληνιστικών χρόνων

Μεσόα ΑΔ 27 B1 (1972), σελ.24

στην περιοχή της Πιτάνης, 
εργαστήριο ανάγλυφων σκύφων

Πιτάνη BSA 26 (1924-25, 1925-26), σελ. 
117

οδός Αρχιδάμου 143, Ο.Τ.Π3, οικ. 
Καρούνου-Καλαμαρά

Κυνόσουρα ΑΔ 51 Β1(1996), σελ. 103

ανατολική πλευρά λόφου Ξενία, 
λάκκοι εξόρυξης πηλού

Κυνόσουρα BSA 13 (1906-1907), σελ. 6

ΣΠΑΡΤΗ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος-1ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή βιβλιογραφία

λόφος Ευαγγελιστρίας, ΝΔ τμήμα 
πόλης, ενσφράγιστες κεραμίδες από το 
καταστέγασμα του τείχους 

τμήματα του τείχους, περιμετρικά της 
πόλης

τμήμα τείχους (πιθανολογείται η 
ύπαρξη πύλης), οδός Σπάρτης - 
Τριπόλεως

ΑΔ 27 B1 (1972), σελ. 242

ΣΠΑΡΤΗ - ΟΧΥΡΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος - 1ος αι. π.Χ.)

A. Blouet, Expedition Scientifique de Moree, II, 1834                   
E.Curtius, Peloponnesos. Eine Historisch-geographische 
Beschreibung der Halb Inseln, I-II, 1851-1852

BSA 12 (1905-1906), σελ. 284-288                                               
BSA 13 (1906-1907), σελ.155-168 



περιγραφή τοποθεσία βιβλιογραφία

οδός Αρχιδάμου 15, Ο.Τ.113, οικ. 
Νικολόπουλου, δρόμος με διεύθυνση ΒΑ - ΝΔ, 
εδραζόταν σε αρχαϊκή επίχωση 

Λίμνες/ Μεσόα ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 167

οικ.Ελ.Χατζήνα, Ο.Τ.114, πορεία αρχαίας οδού 
4ου αιώνα

Μεσόα ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ.286

οικ. Αγγελοπούλου, δρόμος, με αγωγό 
αποχέτευσης

Μεσόα ΑΔ 27 B1 (1972), σελ. 244

ΤΕΛ Σπάρτης, β΄φάση, Ο.Τ. Γ 256, δρόμος 
διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, προς τη γέφυρα Αγίου 
Νικολάου, στις επιχώσεις των αναλληματικών 
τοίχων υπήρχαν αποθέσεις απο τα αρχαϊκά 
χρόνια

Μεσόα ΑΔ 50 B1 (1995), σελ. 124

ΣΠΑΡΤΗ - ΔΡΟΜΟΙ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος -4ος π.Χ.)



περιγραφή τοποθεσία βιβλιογραφία

οδός Στάουφερτ 12, Ο.Τ. 98, οικ. Ζαχαράκη, 
δρόμος με διεύθυνση ΒΔ - ΝΑ

Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.105

οδός Στάουφερτ, Ο.Τ. 98, δρόμος με 
διεύθυνση Β-Ν

Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.123

οδός Μυκηνών, Ο.Τ.97, δρόμος με διεύθυνση 
Β-Ν

Λίμνες ΑΔ 51 Β1 (1996), σελ.123

Εθνική οδός Σπάρτης -Τριπόλεως, οδός 
πλάτους 4μ., πορεία παράλληλη με το τείχος

Λίμνες ΑΔ 27 (1972), σελ. 242

οικ. Κόλλια, Ο.Τ.113, δρόμος με διεύθυνση ΒΔ -
ΝΑ

Λίμνες / Μεσόα ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ.104

οδός Αχιδάμου 15, Ο.Τ.113, οικ. 
Νικολόπουλου, δρόμος με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ 

Λίμνες/ Μεσόα ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 167

οδός Τριακοσίων 83, Ο.Τ.120Α, οικ. Σουχλέρη, 
δρόμος προς Β/ΒΔ

Μεσόα ΑΔ 52 B1(1997), σελ.171 

οικ. Βασ. Γερόντζου, Ο.Τ.125 Μεσόα ΑΔ 35 B1 (1980), σελ.141-
142

οικ.Κουτσογεώργα, Ο.Τ. 117, πλακόστρωτη 
ελληνιστική οδός 

Μεσόα ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 
289-290 

οδός Λυσάνδρου, οικ. Ραχιώτη, Ο.Τ.7, τμήμα 
οδοστρώματος αδιευκρίνιστης χρονολόγησης

Μεσόα ΑΔ 50 B1 (1995), σελ. 124-
125

οικ. Κατσή, Ο.Τ.121, δρόμος διεύθυνση Α-Δ Μεσόα ΑΔ 40 B1 (1985), σελ.102

οικ. Καλαντζή, Ο.Τ. 126 Μεσόα ΑΔ 30 B1 (1975), σελ.74

οδός Ξενοφώντος, οικ. Λάζαρη, Ο.Τ. 126, 
οδόστρωμα και αγωγοί, διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ

Μεσόα ΑΔ 40 B1 (1985), σελ.102

οδός Κύπρου 19,   Βρασίδου,  Βορείου 
Ηπείρου, Ο.Τ 148, οικ. Δημητρακόπουλου - 

Μεσόα ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ.154

οδός Διηνεκούς 10-14, Ο.Τ. 17, δρόμος με 
διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ

Μεσόα ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ.170

ΤΕΛ Σπάρτης, β΄φάση, Ο.Τ. Γ 256, δρόμος 
διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, προς τη γέφυρα Αγίου 
Νικολάου, στις επιχώσεις των αναλληματικών 
τοίχων υπήρχαν αποθέσεις απο τα αρχαϊκά 
χρόνια

Μεσόα ΑΔ 50 B1 (1995), σελ. 124

ΣΠΑΡΤΗ - ΔΡΟΜΟΙ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος -1ος π.Χ.)



περιγραφή τοποθεσία βιβλιογραφία

οδός Καλλικρατίδη, οικ. Λιακάκου, Ο.Τ.131, 
δρόμος με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ, σε χρήση από 
ύστερη ελληνιστική

Πιτάνη ΑΔ 49 B1 (1994), σελ. 177

οδός Καλλικρατίδη, οικ. Λαμπράκη, Ο.Τ. 131, 
τμήμα οδοστρώματος, διεύθυνση Β/ΒΔ-Ν/ΝΑ,

Πιτάνη ΑΔ 50 B1 (1995), σελ. 133

ΣΠΑΡΤΗ - ΔΡΟΜΟΙ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος -1ος π.Χ.)



 
 
 
 
 
 
 

Α Ρ Γ Ο Σ 



διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Ηρακλέους 91α, οικ. Τσελεμπατιώτου βόρεια συνοικία ΑΔ 26 (1971), σελ. 82                                 
ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 95 

πάροδος Ασπίδος, οικ.Φωτοπούλου Αικ. βόρεια συνοικία ΑΔ 35 Β1 (1980), σελ. 116-119

Αν. Πλευρά Λάρισας βόρεια συνοικία BCH 80 (1956), σελ. 366

οδός Βασ. Γεωργίου Α'10, οικ. Φλέσσα- 
Μακρή

κεντρική συνοικία BCH 85 (1961), σελ. 675                            
ΑΔ 16 (1960), σελ. 93                                 
ΑΔ 18 (1963), σελ. 57                                 
BCH 87 (1963), 748-751

οδός Βασ. Σοφίας 25, οικ. Μπερτζελέτου κεντρική συνοικία ΠΑΕ (1952) σελ. 413-426                           
BCH 77 (1953), σελ. 211

οδός Χατζή 18, οικ. Κωστάκη Σ. κεντρική συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 203-205

οδός Γούναρη, πλησίον ναού Αγίου Ιωάννη νότια συνοικία BCH 81 (1957), σελ. 661-663

οικ. Μπακαλογιάννη, νότια των Λουτρών νότια συνοικία BCH 78 (1954), σελ. 162-164                     
BCH 80 (1956), σελ. 183-218

πάροδος Ασκληπιού 23, οικ. Πήλιου - 
Ζαχαράκη - Ρέντα

νότια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 105-109

οδός Φείδωνος 41, οικ.Μπελερή νότια συνοικία ΑΔ 24 Β1 (1969), σελ. 106                         
ΑΑΑ 3 (1968), σελ. 180

οδός Γούναρη, οικ. Αφών Γκρανιά νότια συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 203                               
BCH 80 (1956), σελ. 366                            
BCH 81 (1957), σελ. 665-681                     
BCH 101 (1977), σελ. 547

πάροδος Θεάτρου, οικ. Λεμπετζή νότια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1998, σελ. 278

πάροδος Τριπόλεως, οικ. Παλαιολόγου νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 802-810 

πλατεία Κυψέλης νότια συνοικία BCH 95 (1971), σελ. 736-745

Δ. Πρόποδες Λάρισας, Δ. Της οδού 
Γούναρη

νότια συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 758-762

Ν. της Αγοράς, οικ. Αναγνωστόπουλου νότια συνοικία BCH 94 (1970), σελ. 793-798                     
BCH 95 (1971), σελ. 748-769

Νεκροταφείο Παναγίας, Δ-ΝΔ του 
Νεκροταφείου

νότια συνοικία BCH 77 (1953), σελ. 258-263                     
BCH 78 (1954), σελ. 175-183

οδός Αναπαύσεως, οικ. Παπαπαρασκευά, νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 841-846

οδός Μεσσηνίας - Αρκαδίας, οικ. Συρούνη νότια συνοικία ΑΔ 46Β1 (1991), σελ. 95

πλησίον ναού Παναγίτσας νότια συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 755

ΆΡΓΟΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος - 7ος αιώνας π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Μιαούλη, έργο Δήμου βόρεια συνοικία ΑΔ 47Β1 (1992), σελ. 90-91

οδός Περρούκα 10, οικ. Μανού βόρεια συνοικία ΑΔ 51Β1 (1996), σελ. 87

οδός Καρατζά, ανασκαφή Πούλου βόρεια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ. 167

ΝΑ υπώρειες Δειράδας οδός Περρούκα βόρεια συνοικία ΑΔ 21 (1966), σελ. 126

οδός Κολοκοτρώνη 12, οικ. Κοσμά βόρεια συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ.197-198                        
Barakari-Pariente 1998, σελ.167, σημ.20

οδός Αγίου Κων/νου, ΝΑ πλατείας Αγίου 
Πέτρου,  

κεντρική συνοικία ΑΔ 23 (1968), σελ.128

οδός Δαναού 21, ΝΑ πλατείας Αγίου 
Πέτρου, οικ. Παπανικολάου, 

κεντρική συνοικία Barakari - Pariente 1998,σελ.167, σημ.20  
ΑΔ 26 (1971), σελ. 79                                 
ΑΔ 27 (1972), σελ.196

οδός Δαναού, οικ. Ξιξή- Πλατή, κεντρική συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995, σελ. 511

οδός Κολοκοτρώνη, οικ. Τζούλου κεντρική συνοικία ΑΔ 22 (1967), σελ.172                                
ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ.228                     
Barakari-Pariente 1998, σελ.167 σημ.20    
ΑΔ 22 (1967), σελ. 172-174

οδός Κοφινιώτη, Ο.Τ.25, οικ. 
Αναγνωστόπουλου

κεντρική συνοικία, 
ανατολικό άκρο

ΑΔ 46 Β1 (1991), σελ. 100

Αν υπώρειες Λάρισας, νότια συνοικία ΑΔ 24 (1969), σελ.108

Β του Θεάτρου, οικ. Γαβλήλου, νότια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995, σελ.511 

ΝΑ συνοικία γύρω από το χώρο της Αγοράς νότια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995, σελ.511 

πάροδος Θεάτρου, οικ. Λεμπετζή, νότια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1998, σελ. 277

πάροδος Μπελίνου, οικ. Κόντου κενρική συνοικία ΑΔ 46Β1(1991), σελ. 88

ΆΡΓΟΣ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ-ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος-αρχές 5ου αιώνα π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Καρατζά 54, οικ.Φωτοπούλου Κ. βόρεια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 227

οδός Κολοκοτρώνη 10, οικ. 
Καλογεροπούλου

βόρεια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 228                    
Barakari -Pariente 1998,σελ.167 σημ. 20

οδός Περρούκα 20, οικία Τσακιροπούλου, 
(πρώην Κόλλια)

βόρεια συνοικία ΑΔ 21 Β1 (1966), σελ.126                          
Barakari-Pariente 1998, σελ.166, σημ.20 

οδός Μιαούλη, έργο Δήμου βόρεια συνοικία ΑΔ 47Β1 (1992), σελ. 90-91
οδός Καλμούχου, Ο.Τ. 19, οικ. Μπουλμέτη κεντρική συνοικία ΑΔ 54 Β1 (1999), σελ. 138-139

πάροδος Μπελίνου, οικ. Κόντου κενρική συνοικία ΑΔ 46Β1(1991), σελ. 88

οδός Γούναρη και Αγγέλου Γεωργαντά, οικ. 
Ηλιοπούλου

νότια συνοικία ΑΔ 25 (1970), σελ. 155

οδός Γούναρη και Φορονέως, οικ. Σκλήρη νότια συνοικία ΑΔ 24Β1 (1969), σελ.108

οδός Μενάνδρου και Πολυνείκους, οικ. 
Συμεωνίδη

νότια συνοικία ΑΔ 46Β1 (1991), σελ. 93-95

οδός Μεσσηνίας - Αρκαδίας, οικ. Συρούνη νότια συνοικία ΑΔ 46Β1 (1991), σελ. 95

ΆΡΓΟΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος -4ος αιώνας π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

κορυφή Προφήτη Ηλία βόρεια συνοικία BCH 100 (1976), σελ. 755                          
BCH 102 (1978), σελ. 801-802

πάροδος Ηρακλέους 71, οικ. Μαρίνου βόρεια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 111-112

πάροδος Ηρακλέους, οικ. Δαμαλά Ν. βόρεια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ.227

οδός Ηρακλέους 50, 51, 54, οικ. Πηλιγκίκου- 
Ξενάκη - Ρίκου

βόρεια συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ.198-201                        
BCH 101 (1977), σελ. 547

πάροδος Ηρακλέους 86, οικ. Οικονόμου Γ. βόρεια συνοικία ΑΔ 26 (1971), σελ. 79-80                           
ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ 95                            
BCH 98 (1974), σελ. 604

πάροδος Ηρακλέους, οικ. Δούρου, πρώην 
Πετρόπουλου

βόρεια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 227

οδός Καρατζά 54, οικ.Φωτοπούλου βόρεια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 227

οδός Καρατζά, οικ.Σωτηρόπουλου βόρεια συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 207

οδός Παπαλεξοπούλου, οικ. Κλειάσου βόρεια συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 117-118

οδός Περσέως και Μεγ. Αλεξάνδρου βόρεια συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 130-132
οδός Καλμούχου, Ο.Τ. 19, οικ. Μπουλμέτη κεντρική συνοικία ΑΔ 54 Β1 (1999), σελ. 138-139

οδός Καραϊσκάκη 6, οικ. Φλώρου Σπ. κεντρική συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 833-834

οδός Θ.Κολοκοτρώνη 17,οικ. 
Απ.Παπαδημητρίου

κεντρική συνοικία ΑΔ 23Β1(1968) , σελ.127

οδός Κολοκοτρώνη 10, οικ. Τζούλου κεντρική συνοικία ΑΔ 22 (1967), σελ. 172-174

οδός Παπαοικονόμου, οικ. Κάπου κεντρική συνοικία, 
ανατολικό άκρο, 
εκτός των τειχών

ΑΔ 46Β1 (1991), σελ. 95

οικ. Μπακαλογιάννη, νότια των Λουτρών νότια συνοικία BCH 114 (1990), σελ.858, σελ.864-866

πάροδος Θεάτρου, οικ. Λεμπετζή, νότια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1998, σελ. 272

πάροδος Τριπόλεως, οικ. Παλαιολόγου νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 802-810 

οδός Τριπόλεως 11, οικ.Ν.Π.Κούρου νότια συνοικία ΑΔ 18Β1(1963), σελ. 60-63

οδός Ατρέως και πάροδος Τριπόλεως, 
αγωγός Δήμου 

νότια συνοικία Barakari-Pariente 1998, σελ.173,σημ. 96

γωνία οδού Ατρέως και επέκτασης οδού 
Δαναού, οικ. Δ.και Π. Πουλή

νότια συνοικία ΑΔ 36Β1 (1981), σελ. 111

ΆΡΓΟΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος - 1ος αιώνας π.Χ)



διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Βασ. Αλεξάνδρου 7, οικ. Πρεσβέλου -
Μπόμπου - Παγώνη

κεντρική συνοικία ΑΔ 22 (1967), σελ. 170

γωνία της προέκτασης της οδού Δαναού με 
δημοτική οδό, οικ. Παπουλέση

νότια συνοικία ΑΔ 36Β1 (1981), σελ. 111

πάροδος Δαναού, οικ. Λυμπέρη νότια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 219-220

πάροδος Δαναού ή οδός 
Μπουσουλοπούλου, οικ. Χρηστάκου, 

νότια συνοικία ΑΔ 37Β1 (1982), σελ. 97

Ν. Ναού Αγίου Κων/νου, οικ. 
Καμπιτόπουλου - Ρεκούμη

νότια συνοικία ΑΔ 23 (1968), σελ. 129-130

Συνοικισμός, οικ. Χατζηξενοφώντος νότια συνοικία BCH 92 (1968), σελ. 1039-1045                 
BCH 101 (1977), σελ. 682

οδός Σεφέρη, οικ. Μιχαλάκη νότια συνοικία ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ. 99

οδός Κωνσταντινουπόλεως, οικ. 
Μαστρογιάννη

νότια συνοικία ΑΔ 37Β1 (1982), σελ. 99

οδός Καρπετοπούλου, έργο ΔΕΥΑΑΡ νότια συνοικία ΑΔ 46Β1 (1991), σελ. 92-93

οδός Μενάνδρου και Πολυνείκους, οικ. 
Συμεωνίδη

νότια συνοικία ΑΔ 46Β1 (1991), σελ. 93-95

οδός Μεσσηνίας - Αρκαδίας, οικ. Συρούνη νότια συνοικία ΑΔ 46Β1 (1991), σελ. 95

οδός Αριστοφάνη, οικ. Ζαμπαρελου νότια συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 123-124

πλησίον ναού Παναγίτσας νότια συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 755

οδός Γούναρη, πλησίον ναού Αγίου Ιωάννη νότια συνοικία BCH 81 (1957), σελ. 661-663

οδός Γούναρη, στο ύψος του Θεάτρου νότια συνοικία ΑΔ 27 (1972)Β, σελ. 196 

οδός Γούναρη, οικ. Αφών Γκρανιά νότια συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 203                               
BCH 80 (1956), σελ. 366                            
BCH 81 (1957), σελ. 665-681                     
BCH 101 (1977), σελ. 547

πάροδος Γούναρη, οικ. Αντωνόπουλου νότια συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 140

Ν. της Αγοράς, οικ. Ανανωστοπούλου νότια συνοικία BCH 94 (1970), σελ. 793-798                     
BCH 95 (1971), σελ. 748-769

ΆΡΓΟΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος - 1ος αιώνας π.Χ)





διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Διομήδους 48, Ο.Τ.158, οικ. Δαγρέ βόρεια συνοικία ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 144-145

πάροδος Διομήδους, οικ. Ντίνη βόρεια συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ. 17, σημ. 61

οδός Διομήδους, οικ. Σταυροπούλου βόρεια συνοικία ΑΔ 26 B1 (1971), σελ. 81-82                        
ASΑtene 60 (1982), σελ.43

πάροδος Διομήδους, οικ. Κοτσιοπούλου βόρεια συνοικία ΑΔ 40 B1 (1985), σελ. 86-88

πάροδος Διομήδους, οικ. Γιάγκου βόρεια συνοικία ΑΔ 46 B1(1991), σελ. 96-97

οδός Ηρακλέους 91α, οικ. Τσελεμπατιώτου βόρεια συνοικία ΑΔ 26 B1 (1971), σελ. 82                             
ΑΔ 28 B1 (1973), σελ. 95

οδός Ηρακλέους, οικ. Καπετάνου βόρεια συνοικία ΑΔ 28 (1973), σελ. 95                                  
ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 208                     
BCH 102 (1978), σελ. 664

οδός Ηρακλέους 65, οικ. Πασσιά βόρεια συνοικία ΑΔ 51Β1 (1996), σελ. 88

πάροδος Ηρακλέους 18, οικ.Δεσμίνη βόρεια συνοικία ΑΔ 22 Β1 (1967), σελ.177

οδός Ηρακλέους, έργο Δήμου βόρεια συνοικία ΑΔ 47Β1 (1992), σελ. 90-91

πάροδος Ηρακλέους, οικ. Κουκούλη βόρεια συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ. 17, σημ. 61

οδός Ηρακλέους, Ο.Τ.38, οικ. 
Ξηνταρόπουλου

βόρεια συνοικία ΑΔ 53 B1 (1998), σελ. 109

πάροδος Ηρακλέους, οικ. Τότσικα βόρεια συνοικία BCH suppl. 6 (1980), σελ.75-84

οδός Ηρακλέους 50, 51, 54, οικ. Πηλιγκίκου- 
Ξενάκη - Ρίκου

βόρεια συνοικία ΑΔ 27 B1 (1972), σελ. 198-201                  
BCH 101 (1977), σελ. 547

οδός Ηρακλέους και Διάκου, οικ. Δαρδάνη βόρεια συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ.17, σημ. 61

οδός Ηρακλέους 35 και Ασπίδος, οικ. 
Γκριζάνη  

βόρεια συνοικία ΑΔ 40 B1 (1985), σελ. 88

πάροδος Ασπίδος, οικ. Φωτοπούλου βόρεια συνοικία ΑΔ 35 B1 (1980), σελ. 116

οδός Περρούκα 66, οικία 
Βασ.Κωνσταντόπουλου

βόρεια συνοικία ΑΔ 21 Β1 (1966), σελ.125

οδός Περρούκα, οικ. Τσακιρόπουλου -
Κόλλια

βόρεια συνοικία ΑΔ 21 B1 (1966), σελ. 126

οδός Περρούκα 10, οικ. Μανού βόρεια συνοικία ΑΔ 51Β1 (1996), σελ. 87

οδός Περρούκα 33,οικ. Κυμπουροπούλου βόρεια συνοικία ΑΔ 23 Β1(1968), σελ.127                             
ΑΔ 24 Β1 (1969), σελ.106

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος-7ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

Ανασκαφή Νοσοκομείου βόρεια συνοικία ΑΔ 19 Β1 (1964), σελ.122-126                     
ΑΔ 26 B1 (1971), σελ. 76

πάροδος Καρατζά 38, οικ. Ιωαννίδη βόρεια συνοικία ΑΔ 28 B1 (1973), σελ.111

οδός Καρατζά 16, οικ. Μποζονέλου βόρεια συνοικία ΑΔ 27 B1 (1972), σελ. 205

οδός Καρατζά 25, οικ. Μπουκάρα βόρεια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 834

οδός Καρατζά, έργα ΔΕΥΑΑΡ βόρεια συνοικία ΑΔ 49 B1 (1994), σελ. 132-133

οδός Θ. Κολοκοτρώνη 10, οικ. 
Καλογεροπούλου βόρεια συνοικία ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 228

οδός Κολοκτρώνη και Γόρδωνος, οικ. 
Κολοβέντη βόρεια συνοικάι ΑΔ 49 B1 (1994), σελ. 128

οδός Θεοφανοπούλου και Γόρδωνος, οικ. 
Πανάγου βόρεια συνοικία ΑΔ 26 B1 (1971), σελ. 76

οδός Θεοφανοπούλου 14, Ο.Τ. 13, οικ. 
Πούλου βόρεια συνοικία ΑΔ 46 Β1 (1991), σελ. 98-99

οδός Περσέως 41, οικ. Θεοδωρόπουλου, βόρεια συνοικία

ΑΔ 26 B1 (1971), σελ. 81                             
ΑΔ 28 B1 (1973), σελ. 97-99                      
BCH 102 (1978), σελ. 664

οδός Παπαλεξοπούλου, οικ. Κλειάσου βόρεια συνοικία ΑΔ 53 B1 (1998), σελ. 117-118

πάροδος Τσώκρη 114, οικ. Νάσκου βόρεια συνοικία ΑΔ 29 B2 (1973 - 74), σελ. 209 - 210

οδός Τσώκρη 45, οικ. Οικονόμου βόρεια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 833

ανατολική πλευρά Δειράδας βόρεια συνοικία

BCH 28 (1904), σελ. 364-399                      
BCH 77 (1953), σελ. 59-89                          
BCH 83 (1959) σελ. 769-774                       
BCH 93 (1969) σελ. 574 - 616

Δειράδα βόρεια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 836-840

ανατολική πλευρά Λάρισας βόρεια συνοικία BCH 80 (1956), σελ. 366

κοίτη Χαράδρου (Ξεριά) Χάραδρος
ΑΔ 28 B1 (1973), σελ. 122-123                    
BCH 102 (1978), σελ. 666

κοίτη Χαράδρου (Ξεριά) Χάραδρος

ΑΔ 16 (1960), σελ.93                                
ΑΔ 21 Β1 (1966), σελ.126                            
BCH 85 (1961), σελ.675

Χάραδρος (Ξεριάς), οικ. Μαλκέζου,  Χάραδρος ΑΔ 21 Β1 (1966), σελ.125

πλατεία Αγ. Πέτρου, οικ.Αλεξοπούλου κεντρική συνοικία
ΑΔ 17 Β (1961/62), σελ. 55-56               
BCH 86 (1962), σελ. 716

Πλατεία Αγίου Πέτρου κεντρική συνοικία ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 219

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος - 7ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Βασ. Γεωργίου Α' 8, οικ. Λυγκίτσου, κεντρική συνοικία
ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 127-129                    
ΑΔ 22 Β1 (1967), σελ.170

οδός Βασ.Γεωργίου Α' και Νικηταρά (κτήριο 
ΟΤΕ), 

κεντρική συνοικία ΑΔ 21Β1 (1966), σ.126

οδός Τσώκρη - Ζαϊμη, οικ. Γιάγκου κεντρική συνοικία ΑΔ 18(1963), σελ. 63                                   
BCH 87 (1963), σελ. 751

οδός Δαναού 21, οικ. Παπανικολάου κεντρική συνοικία ΑΔ 26 Β1(1971), σελ. 79-80                         
ΑΔ 27 Β1 (1972), σελ. 192-197                    
BCH 101 (1977), σελ. 547

οδός Δαναού 4, οικ.Κατσαρού, κεντρική συνοικία ΑΔ 17Β (19617/62), σελ.56                   
BCH 86 (1962), σελ.716

οδός Βασ. Όλγας, Μουσείο κεντρική συνοικία BCH 81 (1957) σελ. 647-660              

ΝΑ του Μουσείου, οικ. Σαϊντίν κεντρική συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 762-764

Β. της λαϊκής Αγοράς, οικ. Μπονώρη κεντρική συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 762                              
ΑΔ 24 (1969), σελ. 106-107

οδός Αγίου Κων/νου και Βασ.Γεωργίου, οικ. 
Λειβαδίτη 

κεντρική συνοικία BCH 95 (1971), σελ. 867                              
ΑΑΑ 3 (1970), σελ. 180-183                         
ΑΔ 26 (1971), σελ. 74-75 

οδός Αγίου Κων/νου, ΝΑ της πλατείας Αγίου 
Πέτρου, οικ. Ξηνταρόπουλου

κεντρική συνοικία ΑΔ 23 Β1 (1967), σελ.128-129

πάροδος Αγίου Κων/νου 7, οικ. Δελαβίνια κεντρική συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 115-117

οδός Καλλέργη, οικ.Δεληγιάννη - Παιδάκη κεντρική συνοικία ΑΔ 36Β1 (1981), σελ. 113

οδός Καλλέργη και Σεφέρη, Ο.Τ.151, οικ. 
Καζαντζή

κεντρική συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 142

οδός Καραϊσκάκη 6, οικ. Φλώρου κεντρική συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 833-834

οδός Γ. Κολοκοτρώνη 10, οικ. Τζούλου κεντρική συνοικία ΑΔ 22 Β1 (1967), σελ.172

οδός Κοραή 3, οικ. Παρασκευοπούλου κεντρική συνοικία ΑΔ 21 Β1 (1966), σελ. 126

οδός Κοραή και Κοφινιώτου, οικ. Ζερβού κεντρική συνοικία ΑΔ 25 Β1 (1970), σελ. 155

οδός Κοφινιώτη 27, οικ. Πέππα κεντρική συνοικία ΑΔ 27 Β1 (1972), σελ. 203

οδός Κοφινιώτου 27, Ο.Τ. 19/25, οικ. 
Πετρόπουλου-Ξάμπλα

κεντρική συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 112

οδός Κοφινιώτου, οικ. Αφών Αναστασάκη κεντρική συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ.17

οδός Κορίνθου 1, οικ. Δοντά κεντρική συνοικία ΑΔ 28 Β1(1973), σελ. 125-126

οδός Ινάχου 98 και Κορυτσάς, 
οικ.Χρ.Θηβαίου

κεντρική συνοικία ΑΔ 38 Β1 (1983), σελ. 79

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος -7ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Καλμούχου, οικ. Πραξιτέλη κεντρική συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ. 17

οδός Καλμούχου, Ο.Τ. 19, οικ. Μπουλμέτη κεντρική συνοικία ΑΔ 54 Β1 (1999), σελ. 137

οδός Ζωγράφου 9, εκπαιδευτήριο Γεωργά κεντρική συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 198                                
BCH 101 (1977), σελ. 547                        
ΑΕ 1973, σελ.106-109

πάροδος Μπελίνου, οικ. Κοντού κεντρική συνοικία ΑΔ  46 Β1 (1991), σελ.88

οδός Πολυκλείτου, οικ. Παπαϊωάννου κεντρική συνοικία ΑΔ  47 Β1 (1992), σελ.85
πλατεία Στρατώνων κεντρική συνοικία ΑΔ 24Β1 (1969) σελ.106

οδός Ναυπλίου 16, οικ.Πιπέρου-Τότσικα κεντρική συνοικία ΑΔ 38Β1 (1983), σελ.78-79

οδός Χατζή, οικ. Νίκα κεντρική συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 132

ανατολικά του Θεάτρου, οικ. Μπουρδερή - 
Αισώπου - Πιτσικάλη - Κολιβίνου

νότια συνοικία BCH 78 (1954) σελ. 167-170                       
BCH 79 (1955), σελ.314                               
BCH 80 (1956), σελ. 396-398                      
ΒCH 81 (1957), σελ. 216-268

ανατολικά του Ωδείου νότια συνοικία BCH 80 (1956), σελ. 396                              
BCH 81 (1957), σελ. 681-683

αν.πρόποδες Λάρισας, δυτικά της οδού 
Γούναρη

νότια συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 758 - 762 

γωνία οδού Ατρέως και επέκτασης οδού 
Δαναού, οικ. Δ.και Π. Πουλή

νότια συνοικία ΑΔ 36Β1 (1981), σελ. 111

οδός Ατρέως και α' πάροδος Τριπόλεως, 
οικ. Απ.Παππά

νότια συνοικία ΑΔ 36Β1 (1981), σελ. 111-112 
(πρβλ.οικ.Παπαπαρασκευά, BCH 1967)

οδός Ατρέως και Δαναού, οικ. Τσουγκριάνη νότια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 228-230

γωνία της προέκτασης της οδού Δαναού με 
δημοτική οδό, οικ. Παπουλέση, 

νότια συνοικία ΑΔ 36Β1 (1981), σελ. 111

οδός Δαναού 59, οικ. Τσουλούχα νότια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 220-222

πάροδος Δαναού, οικ. Δέμου - Προβατάκη νότια συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ. 17, σημ. 61

προέκταση Δαναού, οικ. Ζαχαριά νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 834-836

δημοτική οδός, οικ. Μεϊτάνη νότια συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ.17, σημ. 61

οδός Αγίου Γεωργίου νότια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 219

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος -7ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

Εθνικό Γυμναστήριο νότια συνοικία ΑΔ 21Β1 (1966), σελ.128                             
ΑΔ 22 Β1 (1967), σελ. 172, 176-177            
ΑΔ 24 Β1 (1969), σελ. 110-111                    
ΑΔ 25 Β1 (1970), σελ. 155                           
ΑΔ 26 Β1 (1971), σελ. 78-79

οδός Αναπαύσεως, οικ. Παπαπαρασκευά νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ.841-846

πάροδος Θεάτρου, οικ. Λεμπετζή νότια συνοικία Touchais - Valakou 1998 σελ. 17, σημ. 61 
Μπαρακάρη - Γλένη 1998, σελ. 278

πάροδος Θεάτρου, οικ. Ευστρατιάδη - Δελή νότια συνοικία BCH suppl. 6 (1980), σελ.85-92

οδός Θεάτρου 49, οικ. Ποντίκη νότια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 123-125

οδός Θεάτρου 76, οικία Φάσσου νότια συνοικία ΑΔ 21Β1 (1966) σελ.127

οδός Τημενού 19, οικ.Καράπελα  νότια συνοικία ΑΔ 24Β1 (1969), σελ.107

οδός Τριπόλεως 10, οικ. Θεοφανοπούλου νότια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 115

οδός Τριπόλεως 26, οικ. Κανελλοπούλου νότια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 132-134                  
BCH 102 (1978), σελ. 664

οδός Τριπόλεως, οικ. Αποστολοπούλου νότια συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ. 17, σημ. 61

οδός Τριπόλεως, οικ. Γκουριώτη νότια συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ. 17, σημ. 61

οδός Τριπόλεως, οικ. Κολιγλιάτη νότια συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 120-121

πάροδος Τριπόλεως, Παλιόπυργα, οικ. 
Τζαβέλλα

νότια συνοικία ΑΔ 47Β1 (1992), σελ. 86

οδός Φείδωνος 20, οικ. Παυλίδη νότια συνοικία ΑΔ 17 (1961-62), σελ. 56-57                  
BCH 86 (1962), σελ. 719

Παλιόπυργα, οικ. Νικολίτσα νότια συνοικία Touchais - Valakou 1998, σελ. 17, σημ. 61

οδός Μιαούλη, έργο Δήμου-αγωγός 
Αποχέτευσης

νότια συνοικία ΑΔ 47Β1 (1992), σελ. 89-90

πάροδος Ιακώβου Μάνου, Ο.Τ.24, οικ. Ξιξή, 
ταφικά μνημεία

νότια συνοικία ΑΔ 52Β1 (1997), σελ. 130

οικ. Μπακαλογιάννη, Ν. Των Λουτρών νότια συνοικία BCH 78 (1954) σελ. 162-164                  
BCH 80 (1956), σελ. 183-218, 366-376

οδός Παπαλεξόπουλου, οικ. Καμπανιάρη νότια συνοικία ΑΔ 52 Β1 (1997), σελ. 135

πλατεία Αγίας Παρασκευής νότια συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 757

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος -7ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση- περιγραφή τοπογραφικός 
εντοπισμός

βιβλιογραφία

πλατεία Κυψέλης νότια συνοικία BCH 95 (1971), σελ. 736-745

οδός Δαγρέ, οικ. Χριστιανικής Εστίας νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 834

Ν και ΝΔ νεκροταφείου Παναγίας νότια συνοικία BCH 77 (1953) 258-263                               
BCH 78 (1954), 175-183

οδός Φείδωνος και Εμμ. Ρούσου, οικ.Ράπτη νότια συνοικία BCH 85 (1961), σελ. 675                              
ΑΔ 16 (1960), σελ.93

οδός Ασκληπιού, οικ. Χρ. Τσιώρου νότια συνοικία ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ. 94

οδός Γεωργανά και Γούναρη, οικ. 
Ηλιόπουλου

νότια συνοικία ΑΔ 25 (1970), σελ. 155

οδός Γούναρη και Φορωνέως, οικ. Σκληρή νότια συνοικία ΑΔ 24 Β1 (1969), σελ. 108-110                  
BCH 95 (1971), σελ. 865

οδός Γούναρη, έργο ΔΕΥΑΑΡ νότια συνοικία ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ. 96

πάροδος Γούναρη, οικ. Αντωνόπουλου νότια συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 140

πάροδος Γούναρη, οικ. Σκλήρη νότια συνοικία ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ. 96

οδός Γούναρη 45, οικ. Αθ. Μαστοράκου νότια συνοικία ΑΔ 46 Β1 (1991), σελ. 99

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (11ος -7ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Ηρακλέους 50, 51, 54, οικ. Πηλιγκίκου- 
Ξενάκη - Ρίκου, 

βόρεια συνοικία ΑΔ 27 Β1 (1972), σελ. 198-201                  
BCH 101 (1977), σελ. 547

Ανασκαφή Νοσοκομείου βόρεια συνοικία ΑΔ 19 Β1 (1964), σελ.122-126                   
ΑΔ 26 Β1 (1971), σελ. 76

οδός Ηρακλέους, έργο Δήμου βόρεια συνοικία ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 90-91

οδός Περσέως 41, οικ. Θεοδωρόπουλου βόρεια συνοικία ΑΔ 26 Β1 (1971), σελ. 81                             
ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 97-99                        
BCH 102 (1978), σελ. 664

οδός Περρούκα 33, ΒΔ πλατείας Αγίου 
Πέτρου, οικ. Κυμπουροπούλου

βόρεια συνοικία ΑΔ 23 Β1(1968), σελ.127                             
ΑΔ 24 Β1 (1969), σελ.106

οδός Μπουμπουλίνας, οικ. Τσιατά, πιθανόν 
κρατικό ταφικό μνημείο

βόρεια συνοικία Μπαρακάρη- Γλένη 1995, σελ. 509-533 

οδός Καρατζά, έργα ΔΕΥΑΑΡ βόρεια συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 132-133

αν.όχθη Χάραδρου (Ξεριά), οικ. Τσάμη, Χάραδρος ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ.85

οδός Κοφινιώτη, Ο.Τ.25, οικ. 
Αναγνωστόπουλου

κεντρική 
συνοικία, 

ανατολικό άκρο

ΑΔ 46 Β1 (1991), σελ. 100

πλατεία Στρατώνων κεντρική συνοικία ΑΔ 24 Β1 (1969) σελ.106

οδός Καλλέργη, οικ. Βλογιάρη κεντρική συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 115-116

οδός Ναυπλίου, οικ. Καλαλά κεντρική συνοικία ΑΔ 54 Β1(1999), σελ. 141
οδός Ινάχου 98 και Κορυτσάς, 
οικ.Χρ.Θηβαίου

κεντρική συνοικία ΑΔ 38 Β1(1983), σελ. 79

οδός Πολυκλείτου, οικ. Μπούση κεντρική συνοικία ΑΔ  47 Β1 (1992), σελ.85-86

οδός Φείδωνος 18, οικ. Φωτοπούλου κεντρική συνοικία ΑΔ 19 Β1 (1964), σελ.127

οδός Βασ.Γεωργίου Α' 10, οικ.Κ. Φλέσσα - 
Μακρή 

κεντρική συνοικία BCH 85 (1961), σελ. 675                              
ΑΔ 16 (1960), σελ. 93                                  
ΑΔ 18 (1963), σελ. 57                                  
BCH 87 (1963), σελ.748-751

οδός Καραϊσκάκη 6, οικ. Φλώρου κεντρική συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 833-834

περιοχή Αγίου Βασιλείου κεντρική συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995, σελ. 511

οδός Γεωργανά και Γούναρη, οικ. 
Ηλιόπουλου

νότια συνοικία ΑΔ 25 (1970), σελ. 155

οδός Γούναρη και Φορωνέως, οικ. Σκληρή νότια συνοικία ΑΔ 24 (1969), σελ. 108-110                   
BCH 95 (1971), σελ. 865

πάροδος Θεάτρου, οικ. Λεμπετζή, νότια συνοικία Barakari-Pariente 1998, σελ. 273 και 278 
Touchais -Valakou 1998, σελ.17, σημ. 61

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος - 5ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση- περιγραφή τοπογραφικός 
εντοπισμός

βιβλιογραφία

περιοχή αρχαίου Θεάτρου νότια συνοικία BCH 113 (1989), σελ. 721                            
BCH 81 (1957), σελ.677

Ν και ΝΔ νεκροταφείου Παναγίας νότια συνοικία BCH 77 (1953) σελ. 258-263                  
BCH 78 (1954), σελ. 175-183

οδός Αγίου Γεωργίου 3, οικ. Στράγκα νότια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 121

πάροδος Αγίου Γεωργίου, 5ο Δημ. Σχολείο νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 814-832

οδός Μιαούλη, έργο Δήμου - αγωγός 
Αποχέτευσης

νότια συνοικία ΑΔ 47Β1 (1992), σελ. 89-90

οδός Δαναού, Ο.Τ. 24, οικ. Ξιξή νότια συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 144

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος - 5ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

πάροδος Νιόβης, οικ. Χρ.Ιωαννίδη βόρεια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1984

δυτικά της οδού Ηρακλέους, οικ. Ξυνού βόρεια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995 

συμβολή οδών Κορίνθου και Ηρακλέους βόρεια συνοικία ΑΔ 46 Β1 (1991), σελ. 93

οδός Κορίνθου, οικ. Ανατολίτη βόρεια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995, σελ. 511

οδός Κορίνθου 138, οικ. Ανθ. Βίγκου, βόρεια συνοικία ΑΔ 16 (1960), σελ. 93

οδός Μπουμπουλίνας, οικ. 
Πολυχρονόπουλου 

βόρεια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995, σελ. 511 

οδός Καρατζά, έργα ΔΕΥΑΑΡ βόρεια συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 132-133

κοίτη Χειμάρου Ξεριά (Χαράδρου), Χάραδρος ΑΔ 16 (1960), σελ.93                                   
ΑΔ 21Β1 (1966), σελ.126                             
BCH 85 (1961), σελ. 675

Χάραδρος, οικ. Μαλκέζου Χάραδρος ΑΔ 21Β1 (1966), σ.125 

αν.όχθη Χαράδρου (Ξεριά), οικ. Τσάμη Χάραδρος ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 85

κοίτη Χάραδρου (Ξεριά) κεντρική 
συνοικία/ 

ανατολική πλευρά

ΑΔ 54 Β1 (1999), σελ. 139-140

περιοχή Αγίου Βασιλείου κεντρική συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995, σελ. 511

οδός Αγίου Κων/νου, ΝΑ της πλατείας Αγίου 
Πέτρου, οικ. Ξηνταρόπουλου, επιτύμβιο 4ου 
αι. π.Χ.

κεντρική συνοικία ΑΔ 23 Β1 (1967), σελ.128-129

οδός Περρούκα 33, ΒΔ πλατείας Αγίου 
Πέτρου, οικ. Κυμπουροπούλου

κεντρική συνοικία ΑΔ 23 Β1(1968), σελ.127                             
ΑΔ 24 Β1 (1969), σελ.106

οδός Καλλέργη, οικ. Σπ. Μπλιάτσου κεντρική συνοικία ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ. 100

οδός Καλλέργη, οικ. Βλογιάρη κεντρική συνοικία ΑΔ 53 Β1(1998), σελ. 115-116
πλατεία λαϊκής αγοράς κεντρική συνοικία ΑΔ 15 (1933-35), σελ.16-53 κυρίως 21-36

οδός Φείδωνος νότια συνοικία ΑΔ 28 (1973), σελ. 123

οδός Φείδωνος και Θεάτρου νότια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995, σελ. 511             
ΑΔ 16 (1960), σελ. 93

οδός Φορωνέως, οικ. Αργύρη νότια συνοικία Μπαρακάρη- Γλένη, 1995, σελ. 511 

οδός Αγ. Σωτήρας, οικ. Φράγκου νότια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995, σελ. 511         
ΑΔ 24 (1969), σελ. 111

κτήμα Σπ.Καμπιτοπούλη (ή Σπυρομήλιου) 
Ρεκούμη, 

νότια συνοικία ΑΔ23 Β1 (1967), σελ. 129-130

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος - 4ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Αγίου Γεωργίου 3, οικ. Στράγκα νότια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 121

οδός Γ. Σεφέρη, οικ. Μιχαλάκη νότια συνοικία ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ. 99 -100

οδός Τριπόλεως 11, οικ.Ν.Π.Κούρου νότια συνοικία ΑΔ 18Β1(1963), σελ. 60-63

Εθνικό Γυμναστήριο νότια συνοικία ΑΔ 21Β1 (1966), σελ.128                             
ΑΔ 22Β1 (1967), σελ.171

οδός Μενάνδρου, οικ. Γεωργίου - Χασάπη νότια συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 121-122

Άκοβα, Πορτίτσες, οικ. Μπουκάρα νότια συνοικία ΑΔ 54 Β1 (1999), σελ. 141-142

Άκοβα, Πορτίτσες, οικ. Αναστασίου νότια συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 143

οδός Τσώκρη 34, οικ. Μπαμπαλιάρου νότια συνοικία 
(όρια τριών 
συνοικιών)

ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ.136-138           
Σαρρή 1995, σελ. 395-413

ΒΑ Σταδίου, οικ. Ηλ. Μακρή νότια συνοικία Μπαρακάρη - Γλένη 1995

πάροδος Αγίου Γεωργίου, 5ο Δημ. Σχολείο νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 814-832

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος - 4ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

Ανασκαφή Νοσοκομείου βόρεια συνοικία ΑΔ 19Β1 (1964), σελ.122-126                      
ΑΔ 27 (1972), σελ. 201-202

οδός Ηρακλέους, Ο.Τ.38, οικ. 
Ξηνταρόπουλου

βόρεια συνοικία ΑΔ 53 Β1  (1998), σελ. 109

Γωνία οδού Ηρακλέους και παρόδου της, 
οικ. Β.Μητσάκου και Χρ. Κριεμάδη

βόρεια συνοικία ΑΔ 36Β1 (1981), σελ. 107-109

πάροδος Ηρακλέους 71, οικ. Μαρίνου βόρεια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 111-112

οδός Ηρακλέους 158, οικ. Καζά βόρεια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 102                           
ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 208

οδός Ηρακλέους 91α, οικ. Τσελεμπατιώτου βόρεια συνοικία ΑΔ 26 (1971), σελ.82                                   
ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ.95

οδός Ηρακλέους, οικ. Μητσάκου - Κριεμάδη βόρεια συνοικία ΑΔ 36 Β1 (1981), σελ. 107-109

οδός Ηρακλέους, έργο Δήμου βόρεια συνοικία ΑΔ 47Β1 (1992), σελ. 90-91

οδός Ηρακλέους 65, οικ. Πασσιά βόρεια συνοικία ΑΔ 51Β1 (1996), σελ. 88

οδός Κορίνθου 166, πρατήριο βενζίνης 
Shell 

βόρεια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 109-111

οδός Κορίνθου 138, οικ. Ανθ. Βίγκου βόρεια συνοικία ΑΔ 16 (1960), σελ.93

οδός Διομήδους 136, οικ. Συρεγγέλα βόρεια συνοικία ΑΔ 28 Β1(1973), σελ. 112

συμβολή οδών Διομήδους και Ασπίδος, οικ. 
Φλέσσα

βόρεια συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 207-208

πάροδος Ασπίδος, οικ. Φωτοπούλου βόρεια συνοικία ΑΔ 35 Β1 (1980), σελ. 116

οδός Περρούκα 10, οικ. Μανού βόρεια συνοικία ΑΔ 51Β1 (1996), σελ. 87

οδός Περρούκα 33, ΒΔ πλατείας Αγ.Πέτρου, 
οικ. Κυμπουροπούλου

βόρεια συνοικία ΑΔ 23 Β1(1968), σελ.127

οδός Νιόβης 60, οικ. Βλάχου βόρεια συνοικία ΑΔ 28 Β2 (1973), σελ. 100-102                    
ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 208

οδός Περσέως 35, οικ. Θεοδωρόπουλου βόρεια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ. 227

κοίτη Ξεριά (Χαράδρου) Χάραδρος ΑΔ 28 Β1(1973), σελ. 122-123                    
BCH 102 (1978), σελ. 666

αν.όχθη Χαράδρου (Ξεριά), οικ. Τσάμη Χάραδρος ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 85

πλατεία λαϊκής αγοράς κεντρική συνοικία ΑΔ 15 (1933-35), σελ. 16-53 κυρίως 21-36

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ



διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Αγίου Κων/νου και Βασ.Γεωργίου, οικ. 
Λειβαδίτη 

κεντρική συνοικία BCH 95 (1971), σελ. 867                       
ΑΑΑ 3 (1970), σελ. 180-183                         
ΑΔ 26 (1971), σελ. 74-75 

οδός Βασ. Γεωργίου Α' 8, οικ. Λυγκίτσου, κεντρική συνοικία ΑΔ 22Β1 (1967), σελ.170

πλατεία Αγ. Πέτρου, οικ.  Αλεξοπούλου κεντρική συνοικία ΑΔ 17Β (1961/62), σελ.55-56                       
BCH 86 (1962), σελ. 716

πάροδος Ήρας, οικ. Καραμούτζου κεντρική συνοικία ΑΔ 52 Β1 (1997), σελ. 139

οδός Παπαοικονόμου, οικ. Κωτσογιάννη κεντρική συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 114-115

οδός Καλλέργη, οικ. Βλογιάρη κεντρική συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 115-116

οδός Καλλέργη, οικ.Μπλάτσου κεντρική συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 202-203                         
BCH 101 (1977), σελ. 547

οδός Καποδιστρίου, οικ. Ντέμου κεντρική συνοικία ΑΔ 35 Β1 (1980), σελ. 119

οδός Καραϊσκάκη 6, οικ. Φλώρου κεντρική συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 833-834

επέκταση οδού Χατζή, οικ. Λάβδα κεντρική συνοικία ΑΔ 49 (1994), σελ. 139

οδός Γούναρη, οικ. Αφών Νικολοπούλου νότια συνοικία ΑΔ 46 Β1(1991), σελ. 90

οδός Καρπετοπούλου, έργο ΔΕΥΑΑΡ νότια συνοικία ΑΔ 46 Β1(1991), σελ. 92-93

οδός Αγίου Γεωργίου 7, οικ. Τουμπάνου νότια συνοικία ΑΔ 28 (1973), σελ. 121

οδός Αγίου Γεωργίου 44, οικ. 
Μπουμπουρέκα 

νότια συνοικία ΑΔ 46 Β1(1991), σελ. 88-89

οδός Αγίου Γεωργίου 3, οικ. Στράγκα νότια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 121

πάροδος Αγίου Γεωργίου, 5ο Δημ. Σχολείο νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ. 814-832

Εθνικό Γυμναστήριο νότια συνοικία ΑΔ 21Β1 (1966), σελ. 128                            
ΑΔ 22Β1 (1967), σελ.171

οδός Τριπόλεως 10, οικ. Θεοφανοπούλου νότια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 115

οδός Τριπόλεως 11, οικ.Ν.Π.Κούρου νότια συνοικία ΑΔ 18Β1(1963), σελ. 60-63

Παλιόπυργα, οδός Τριπόλεως, οικ. 
Καπετάνιου

νότια συνοικία ΑΔ 37Β1 (1982), σελ. 99

Παλιόπυργα, πάροδος Τριπόλεως, οικ. 
Τζαβέλλα

νότια συνοικία ΑΔ 47Β1 (1992), σελ. 86

Παλιόπυργα ή Χαλεπά, οικ. Βλογιάρη νότια συνοικία, 
εκτός των τειχών

ΑΔ 36Β1 (1981), σελ. 113 

οδός Φείδωνος και Εμμ. Ρούσου, οικ.Ράπτη νότια συνοικία BCH 85 (1961), σελ. 675                              
ΑΔ 16 (1960), σελ. 93

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ



διεύθυνση- περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Φορωνέως, Δ. Ναού Παναγίτσας νότια συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 757

πάροδος Θεάτρου 5, οικ. Σιρούνη νότια συνοικία ΑΔ 28 Β1 (1973), σελ. 113

οδός Τσώκρη 34, οικ. Μπαμπαλιάρου νότια συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ.136-138              
Σαρρή 1995, σελ. 395-413

οδός Γούναρη, έργα ΔΕΥΑΑΡ νότια συνοικία ΑΔ 50 Β1 (1995), σελ. 97

οδός Μιαούλη, έργο Δήμου-αγωγός 
Αποχέτευσης

νότια συνοικία ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 89-90

οδός Παπαλεξόπουλου, οικ. Καμπανιάρη νότια συνοικία ΑΔ 52 Β1 (1997), σελ. 135

οδός Μενάνδρου, οικ. Γιάννου νότια συνοικία ΑΔ 53 Β1(1998), σελ. 122-123

ΆΡΓΟΣ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ





διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

αποθέτης ιερού Λάρισα BCH 79 (1955), σελ. 314 

οικ. Σιαμπλή, πάροδος Καρατζά 44, 
αποθέτης ιερού

βόρεια συνοικία ΑΔ 28 (1973), σελ. 121-122            
ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 208

οικ. Αφών Μιχαλόπουλου, οδός Ηρακλέους 
225, αποθέτης ιερού

βόρεια συνοικία ASAtene 60 (1982), σελ. 39

οικ. Λεμπετζή, πάροδος οδού Θεάτρου, 
αποθέτης

νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ. 167

οικ. Τσουγκριάνη, οδός Ατρέως και Δαναού, 
ταφική λατρεία

νότια συνοικία ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 228-230

ΆΡΓΟΣ -  ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (9ος-7ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

πάροδος Καρατζά 44, οικ. Σιαμπλή, 
αποθέτης ιερού

βόρεια συνοικία ΑΔ 28 (1973) σελ.121-122

οικ. Ρέσκου, οδός Γούναρη 22, αποθέτης βόρεια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ.167

οδός Περσέως και Μεγ. Αλεξάνδρου, 
αποθέτης ειδωλίων

βόρεια συνοικία ΑΔ 49 (1994), σελ. 130-132

οδός Παπανικολάου, οικ. Ρέμπελου κεντρική συνοικία ΑΔ53 (1998), σελ. 125-126

οδός Ζωγράφου 9, εκπαιδευτήριο Γεωργά, 
αποθέτης ειδωλίων

κεντρική συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ.198                   
BCH 101 (1977), σελ.547               
ΑΕ 1973, σελ.106-119

οδός Ατρέως, οικ. Μανιάτη νότια συνοικία ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 212-214

ηρώο των επτά επί Θήβας στην Αγορά νότια συνοικία ΑΔ 41Β1 (1986), σελ. 36      
Polydipsion Argos, σελ.195-229

ιερό Αφροδίτης, αποθέτης νότια συνοικία De Courtils 1992, σελ.241

οδός Τριπόλεως 7β, οικ. Μπονώρη, ιερό νότια συνοικία ΑΔ 21 (1966), σελ. 127-128           
ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 230-242

οδός Τριπόλεως 19, οικ. Κωτσομύτη, 
αποθέτης λατρευτικού χαρακτήρα

νότια συνοικία ΑΔ 29 (1973-74), σελ.226

πάροδος οδού  Θεάτρου, οικ. Λεμπετζή, 
αποθέτης

νότια συνοικία Barakari - Pariente σελ. 167

πάροδος οδού Θεάτρου, οικ. Ευστρατιάδη - 
Δελή, αποθέτης

νότια συνοικία BCH suppl.6 (1980), σελ. 85-92

οδός Θεάτρου, αποθέτης, οικ. Συρεγγέλα - 
Κολοβού

νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ. 167

δυτικά της οδού Γούναρη, αποθέτης νότια συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 758-762

αποθέτης στο βόρειο άκρο της σκηνής του 
Θεάτρου

νότια συνοικία BCH 106 (1982), σελ. 647             
BCH 112 (1988), σελ. 720              
Moretti 1998, 233-235

πάροδος Δαναού, οικ. Κωτσιαντή, αποθέτης 
πιθανού ιερού

νότια συνοικία ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 222-226

οδός Ατρέως και Δαναού, οικ. Τσουγκριάνη, 
ταφική λατρεία

νότια συνοικία ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 228-230

   ΆΡΓΟΣ- ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος - αρχές 5ου αι. π.Χ.)





           ΆΡΓΟΣ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος - 4ος αι. π.Χ.) 

διεύθυνση – περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

θεμελίωση ναού Αθηνάς Λάρισα BCH 31 (1907), σελ. 149                
ΑΔ 53 (1998), σελ. 139

ιερό Απόλλωνα Πυθίου, βόρεια συνοικία βόρεια συνοικία Vollgraff 1956                                
Barakari - Pariente 1998, σελ.170

πάροδος Περσέως, οικ. Προκοπίου - Ρέντα, 
μικρό κτίσμα με πιθανή λατρευτική χρήση.

βόρεια συνοικία ΑΔ 28 (1973), σελ.100-102             
ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 208

αποθέτης στο βόρειο άκρο της σκηνής του 
Θεάτρου

νότια συνοικία BCH 106 (1982), σελ. 647             
BCH 112 (1988), σελ. 720              
Moretti 1998, 233-235

περιοχή Θεάτρου, ιερό Διός Ευβουλέως νότια συνοικία Moretti 1998, σελ.237

περιοχή Θεάρου, ιερό Ηρακλέους νότια συνοικία Moretti 1998, σελ.240

περιοχή Θεάτρου, λάκκος λατρείας 
Διονύσου

νότια συνοικία BCH 81 (1957), σελ. 643                
Moretti 1998, σελ. 235-236

περιοχή Θεάτρου, υπολείμματα ιερού 
Διοσκούρων

νότια συνοικία BCH 80 (1956), σελ. 388                
Moretti 1998, σελ. 237-239

περιοχή Θεάτρου, υπολείμματα ιερού 
Ερασίνου.

νότια συνοικία Moretti 1998, σελ. 239-240

πάροδος οδού Θεάτρου, αποθέτης, οικ. 
Λεμπετζή.

νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ.167

οδός Τριπόλεως 19, οικ. Κωτσομύτη, 
αποθέτης λατρευτικού χαρακτήρα

νότια συνοικία ΑΔ 29 (1973-74), σελ.226

οδός Τριπόλεως 7β, οικ. Μπονώρη, ναϊκό 
οικοδόμημα από πωρόλιθο.

νότια συνοικία ΑΔ 21 (1966), σελ. 127-128            
ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 230-242 

οδός Ατρέως, οικ. Κώρου, ναός νότια συνοικία ΑΔ 28 (1973) σελ. 119                   
ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 208-209  
BCH 102 (1978), σελ. 664             
BCH suppl. VI (1980)σελ. 279-282  
BCH 10 (1978), σελ. 789, n.3

οδός Ατρέως και Δαναού,οικ. Τσουγκριάνη, 
ταφική λατρεία

νότια συνοικία ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 228-230

οδός Δαναού, οικ. Ξιξή-Πλατή-Διαμαντή, 
περίβολος ιερού (;)

νότια συνοικία ΑΔ 52 (1997), σελ. 133 (έμμεση 
αναφορά)

πλατεία Κυψέλης, ναϊκό οικοδόμημα από 
πωρόλιθο του 5ου αιώνα.

νότια συνοικία BCH 94 (1970), 765-788                 
BCH 95 (1971), 736-745 

πάροδος Ιακώβου Μάνου, Ο.Τ.24, οικ. Ξιξή, 
ταφικά μνημεία

νότια συνοικία ΑΔ 52Β1 (1997), σελ. 132





διεύθυνση – περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

Ιερό Απόλλωνα Πυθίου, εργασίες 
ανακαίνισης

βόρεια συνοικία Vollgraff (1956)                         
Barakari - Pariente 1998, σελ.170

πάροδος Περσέως, οικ. Προκοπίου - Ρέντα, 
μικρό κτίσμα με πιθανή λατρευτική χρήση. 

βόρεια συνοικία ΑΔ 28 (1973), σελ. 100-102            
ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 208

οδός Διομήδους 48, Ο.Τ.158, οικ. Δαγρέ, 
ταφική λατρεία

βόρεια συνοικία ΑΔ 54 (1999), σελ. 144-145

οδός Κοφινιώτη 27, οικ. Πέππα, αποθέτης 
ιερού στο ανατολικό άκρο της πόλης, ίσως 
εκτός τειχών,

κεντρική συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 203

οδός Ατρέως, οικ. Κώρου, ναός,  εργασίες 
ανακαίνισης 

νότια συνοικία ΑΔ 28 (1973) σελ. 119                   
ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 208-209       
BCH 102 (1978), σελ. 664              
BCH suppl. VI, 1980, σελ.279-282  
BCH 10 (1978), σελ. 789, n.3

οδός Ατρέως και Δαναού, οικ. Τσουγκριάνη, 
ταφική λατρεία 

νότια συνοικία ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 228-230

οδός Δαναού, λατρευτικός αποθέτης, οικ. 
Πλατή -Ζήση - Διαμάντη - Ξιξή

νότια συνοικία ΑΔ (1985), σελ.  88

πάροδος Δαναού, οικ. Κωτσιαντή, αποθέτης νότια συνοικία ΑΔ 29 (1973-74), 222-226                
Bakaraki- Pariente 1998, σελ.167 
και 171

Β του Θεάτρου, Ηρώο των λυρών νότια συνοικία BCH suppl. VI (1980) σελ. 85-114

οδός Τριπόλεως 7β, οικ. Μπονώρη, ναϊκό 
οικοδόμημα από πωρόλιθο του 5ου αιώνα

νότια συνοικία ΑΔ 21 (1966), σελ. 127-128          
ΑΔ 29 (1973-74), σελ. 230-242 

Ασκληπιού 23 (πάροδος), οικ. Πήλιου - 
Ζαχαράκη - Ρέντα, κτίσμα

νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ. 171  
ΑΔ 28(1973), σελ. 105-109 

πάροδος οδού Θεάτρου 46, οικ. 
Παναγιωτοπούλου, τοίχος, συσχετισμός 
ανασκαφής με γειτονικό οικ. Πήλιου - 
Ζαχαράκη- Ρέντα

νότια συνοικία ΑΔ 28 (1973), σελ. 109

πάροδος οδού Θεάτρου, οικ. Λεμπετζή, 
αποθέτης

νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ.167

ΆΡΓΟΣ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος-1ος αι. π.Χ.)





ανασκαφικά στοιχεία
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

Αγορά - Υπόστυλη Αίθουσα Αγορά - νότια 
συνοικία

BCH 31 (1907), σελ. 177                      
BCH 44(1920), σελ. 219-221                 
BCH 77 (1953), σελ. 244-248                
Des Courtils 1992, σελ. 247-249           
Bommelaer-Des Courtils 1994

Θέατρο με ευθύγραμμα εδώλια Αγορά - νότια 
συνοικία

BCH 93 (1963), σελ. 1014-1024 
Ginouves 1972

Δρόμος Αγορά - νότια 
συνοικία

BCH 115 (1991), σελ. 667-670

οδός Γούναρη, οικ. Μπουρδερή, τμήμα στοάς νότια συνοικία BCH 88 (1964), σελ.848-849

οικ. Καρμογιάννη, "ορχήστρα" (Ο) και στοά Κ Αγορά - νότια 
συνοικία

ΑΔ 42 Β1(1987), σελ. 127-129              
BCH 110 (1986), σελ. 763                    
BCH 112 (1988), σελ. 702κεξ               
BCH 118 (1994), σελ. 135 

οδός Αγίου Κων/νου, ΝΑ της πλατείας Αγίου 
Πέτρου, οικ.Ξηνταροπούλου, τμήμα στοάς, 
ύστερης κλασικής εποχής

κεντρική 
συνοικία

ΑΔ 23 Β1 (1968), σελ.128-129

ΆΡΓΟΣ - ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ( 5ος -4ος αιώνας π.Χ.)





ανασκαφικά στοιχεία
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

ΝΑ Αγοράς, οικ. Κρανιώτη, μικρό πρόστυλο 
οικοδόμημα

νότια συνοικία BCH 81 (1957), σελ. 660-661         BCH 
101 (1977), σελ. 677-682

οδός Αναπαύσεως, οικ. Παπαπαρασκευά, 
τετράπλευρος χώρος

νότια συνοικία BCH 91 (1967), σελ.841-846

οδός Ατρέως και α' πάροδος Τριπόλεως, 
οικ.Απ.Παππά

νότια συνοικία ΑΔ 36Β1 (1981), σελ. 111 

οδός Δαναού 59, οικ. Τσουλούχα νότια συνοικία ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 220-222

οδός Τημένου 19, οικ.Καράπελα νότια συνοικία ΑΔ 24Β1 (1969), σελ.107

οδός Τριπόλεως 19, οικ. Κωτσομύτη, 
ελληνιστικό κεραμίδι με την ένδειξη 
ΔΑΜΟΣΙΟΣ

νότια συνοικία ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 226

πάροδος Αγίου Γεωργίου, 5ο Δημοτικό 
Σχολείο

νότια συνοικία BCH 91 (1967), 8σελ. 14-832

Θέατρο Αγορά - νότια 
συνοικία

Moretti 1998, σελ. 244-245 

Οδός Γούναρη, οικ.Παπαδριανού, τμήμα 
στωϊκού οικοδομήματος

νότια συνοικία ΑΔ 20Β1 (1965), σελ. 157-158

πάροδος οδού Θεάτρου, οικ. Καπετάνιου Αγορά - νότια 
συνοικία

ΑΔ 35 B1 (1980), σελ. 112                      
BCH 118 (1994), σελ. 138

οδός Γούναρη, έργα ΔΕΥΑΑΡ, βάθρα 
μνημείων

νότια συνοικία ΑΔ 50 B1 (1995), σελ. 98-99

οδός Ζωγράφου 9, εκπαιδευτήριο Γεωργά κεντρική 
συνοικία

ΑΔ 27 (1972), σελ. 198                        
BCH 101 (1977), σελ. 547                   
ΑΕ 1973, σελ. 106-109

οδός Κολοκοτρώνη 10, οικ. Καλογεροπούλου κεντρική 
συνοικία

ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 228

ΆΡΓΟΣ - ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος - 1ος αιώνας π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Βασ. Σοφίας 25, οικ.Μπερτζελέτου, 
εργαστήριο

κεντρική συνοικία ΠΑΕ (1952), σελ. 413-426                     
BCH 77 (1953), σελ. 211

οδός Βασ.Όλγας, Μουσείο, κλίβανος 
μεταλλουργικός 

κεντρική συνοικία BCH 81 (1957), σελ.661-663

οδός Βασ.Όλγας, Μουσείο, κλίβανος κεραμικός κεντρική συνοικία BCH 81 (1957), σελ.661-663

οδός Φορωνέως, Παναγίτσα (πλησίον Ναού), 
εργαστήριο

νότια συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 764-768

διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Διομήδους 136, οικ. Συρεγγέλα, 
εργαστήριο κοροπλαστικής

βόρεια συνοικία ΑΔ 28 B1(1973), σελ. 112                     
Barakari-Pariente 1998, σελ. 168

οδός Κοφινιώτη, Ο.Τ.25, οικ. 
Αναγνωστόπουλου

κεντρική συνοικία, 
ανατολικό άκρο

ΑΔ 46 B1(1991), σελ. 100

οδός Χατζή, οικ.Σαραβάνου, κεραμικό 
εργαστήριο 

νότια συνοικία BCH 83 (1959), σελ. 755

οδός Ασκληπιού 23, οικ. Πήλιου-Ζαχαράκη- 
Ρέντα, εργαστήριο

νότια συνοικία Barakari-Pariente 1998,σελ.168 και 
173                                                         
BCH 94 (1970), σελ. 766                       
BCH 95 (1971), σελ. 740

πάροδος Γούναρη, οικ. Γαβρήλου, εργαστήριο νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ.168 και 
σημ. 30                                                  
ΑΔ 28 (1973), σελ. 105-109 

πλατεία Κυψέλης, εργαστήριο νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ.168, σημ 
31

ΆΡΓΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (9ος - 7ος αι. π.Χ.)

ΆΡΓΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος -αρχές 5ου αι. π.Χ.)







διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Ασκληπιού 23, οικ. Πήλιου-Ζαχαράκη- 
Ρέντα, εργαστήριο

νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ. 168 και 
173                                                         
BCH 94 (1970), σελ. 766                       
BCH 95 (1971), σελ. 740

πάροδος Γούναρη, οικ. Γαβρήλου, εργαστήριο νότια συνοικία Barakari -Pariente 1998,σελ.168 και 
σημ. 30                                                  
ΑΔ 28 B1 (1973), σελ. 105-109 

οδός Διομήδους 136, οικ. Συρεγγέλα, 
εργαστήριο κοροπλαστικής

βόρεια συνοικία ΑΔ 28 B1 (1973), σελ. 112                    
Barakari-Pariente 1998, σελ. 168

πάροδος Καποδιστρίου, Ο.Τ. 24, οικ. Αφών 
Ξακουστή

κεντρική συνοικία ΑΔ 46 B1 (1991), σελ. 102

πλατεία Κυψέλης, εργαστήριο νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ.168

ΆΡΓΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος - 4ος αι. π.Χ.)





διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Ηρακλέους, Ο.Τ.38, οικ. Ξηνταρόπουλου βόρεια συνοικία ΑΔ 53 B1 (1998), σελ. 109

οδός Ηρακλέους, οικ. Μητσάκου - Κριεμάδη, 
εργαστήριο

βόρεια συνοικία ΑΔ 36 (1981), σελ. 107-109

οδός Πολυκλείτου, οικ. Μπούση κεντρική συνοικία ΑΔ  47 Β1 (1992), σελ.85-86

οδός Καλλέργη και Σεφέρη, Ο.Τ.151, οικ. 
Καζαντζή

κεντρική συνοικία ΑΔ 54 B1(1999), σελ. 142

οδός Βασ.Όλγας, Μουσείο, κεραμικός κλίβανος κεντρική συνοικία BCH 81 (1957), σελ. 647-660 

οδός Αγίου Κων/νου και Βασ.Γεωργίου, οικ. 
Λειβαδίτη, εκτός του ελληνιστικού τείχους 

κεντρική συνοικία BCH 95 (1971), σελ. 867                       
ΑΑΑ 3 (1970), σελ. 180-183                  
ΑΔ 26 (1971), σελ. 74-75 

οδός Κοφινιώτη 27, οικ. Πέππα,εργαστήριο 
εκτός του τείχους

κεντρική συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 203

πάροδος Τσώκρη και Δανοπούλου, οικ. 
Κατσογιάννη

κεντρική συνοικία ΑΔ 49 B1(1994), σελ. 138

οδός Κολοκοτρώνη και Γκόρντον, οικ. Πατούρα, 
εργαστήριο κοροπλαστικής

κεντρική συνοικία ΑΔ 49 B1 (1994), σελ.141                     

βόρεια πάροδος Θεάτρου, εργαστήριο 
κοροπλαστικής

νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ. 168 και 
173                                                         
BCH 94 (1970), σελ. 766                       
BCH 95 (1971), σελ. 740                 

περιοχή Αγοράς, μεταλλευτικό εργαστήριο νότια συνοικία BCH 92 (1968), σελ. 1020

οδός Ατρέως και πάροδος Τριπόλεως, αγωγός 
Δήμου (1978), εργαστήριο

νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ. 173

οδός Τριπόλεως 31, οικ. Κούρου, κεραμικός 
κλίβανος

νότια συνοικία ΑΔ 28 B1 (1973), σελ. 117-119

οδός Ατρέως και Δαναού, οικ. Τσουγκριάνη, 
αποθέτης εργαστηρίου

νότια συνοικία ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 228-230

πάροδος Θεάτρου 12, οικ. Φλώρου, κλίβανος 
μεταλλουργικός

νότια συνοικία ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 214-217

οδός Μεσσηνίας - Αρκαδίας, οικ. Συρούνη νότια συνοικία ΑΔ 46 Β1(1991), σελ. 95

οδός Καβάφη, πάροδος Μεσσηνίας - Αρκαδίας, 
οικ.Φουστούκου

νότια συνοικία ΑΔ 46 Β1(1991), σελ. 100-102

πλατεία Κυψέλης, εργαστήριο νότια συνοικία Barakari - Pariente 1998, σελ.173         
BCH 94 (1970), σελ. 766                       
BCH 95 (1971), σελ. 740                       
ΑΔ 37Β1 (1982), σελ. 96

ΆΡΓΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος-1ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Θεάτρου 49, οικ.Ποντίκη, εργαστήριο 
κοροπλαστικής 

νότια συνοικία ΑΔ 28 B1 (1973), σελ. 123-125

οδός Τριπόλεως 5 (οικία Αναγνωστοπούλου), 
εργαστήριο

νότια συνοικία ΑΔ 21 (1966), σελ. 127                       

πάροδος Θεάτρου / οδός Αρχαίας Βουλής - 
αγωγός του Δήμου, υπολείμματα εργαστηρίου

νότια συνοικία BCH 115 (1991), σελ. 677-679,             
BCH 116 (1992), σελ. 676-678 

οδός Φορονέως, οικ. Μπούρη νότια συνοικία ΑΔ 49 B1 (1994), σελ. 144

ΆΡΓΟΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος-1ος αι. π.Χ.)





περιγραφή βιβλιογραφία

ζυγαριά και μολύβδινα σταθμία, 
κλασικής εποχής, τομέας Αρχαίας 
Αγορά ΑΔ 41 B1 (1986), σελ. 35

ζυγαριά και μολύβδινα σταθμία, 
ελληνιστικής εποχής, τομέας 
Αρχαίας Αγορά ΑΔ 45 Β1 (1990), σελ. 105-106

ΆΡΓΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



διεύθυνση - περιγραφή βιβλιογραφία

τείχη στην Ακρόπολη της Λάρισας BCH 31 (1907), σελ. 149

τείχη στο λόφο του Προφήτη Ηλία BCH 31 (1907), σελ. 150-151

ίχνη τείχους στην πλαγιές των λόφων BCH 31 (1907), σελ. 157

ίχνη οχύρωσης στο ΒΔ τμήμα της πόλης ΑΔ 15 (1933-1935), σελ. 52-53 

μεταξύ των δύο λόφων, Πύλας προς τη Δειράδι

Barakari-Pariente 1998, σελ.166 
και σημ. 11                     
Λαμπρινουδάκης 1970, σελ. 79-80

τείχη που ανεβαίνουν στο λόφο του Προφήτη Ηλία (βόρειο 
τμήμα πόλης)

BCH 91 (1967),σελ. 836                
BCH 91 (1967), σελ. 836            
BCH 102 (1978), σελ. 801-802       
BCH 104 (1980), σελ. 698-699      

Παλιόπυργα, πάροδος Μιαούλη, οικ. Σ και 
Αικ.Δεληδημητρίου, νότιο τμήμα, τοίχος ελληνιστικός από 
ογκώδεις πέτρες, πιθανόν ανάλημμα τάφρου του τείχους της 
πόλης ή προτείχισμα

ΑΔ 37 B1 (1982), σελ. 99         
Πιτερός 1998, σελ. 187

οδός Κιλικίας 27, οικ. Τσαΐρη, νότιο τμήμα, πύλη τείχους 
(φορά Β-Ν), με πύργο την ανατολική πλευρά. Μείωση του 
πλάτους της εισόδου κατά την ελληνιστική περίοδο (ΝΔ 
τμήμα τείχους), φορά τείχους Α-Δ Πιτερός 1998, σελ.186  

οδός Κιλικίας, οικ. Κ.Κανελόπουλου, νότιο τμήμα, πιθανό 
τμήμα του τείχους (ΝΔ) Πιτερός 1998, σελ.186, σημ. 50  

Νεκροταφείο Παναγιάς, νότιο τμήμα, τμήματα της Ν. παρειάς 
του τείχους, φορά ΒΔ-ΝΑ και θεμελίωση πύργου

Πιτερός 1998, σελ.186                
BCH 77(1953), σελ.263 

οδός Τριπόλεως/ Μιαούλη, οικ. Αφών Γουλέρμα, νότιο 
τμήμα, τμήμα τείχους (το μεγαλύερο και το καλύτερα 
σωζόμενο), με δύο πύργους που δημιουργούν πύλη Πιτερός 1998, σελ.186-187

οδός Τριπόλεως, οικ. Γκουντάνη (1986), νότιο τμήμα, τάφρος 
τείχους και προτείχισμα κάτω από μεταγενέστερο 
οδόστρωμα Πιτερός 1998, σελ.187

πάροδος Τριπόλεως, οικ. Π.Δασκαλοπούλου, νότιο τμήμα, 
τμήμα του τείχους και τμήμα ορθογώνιου πύργου με δρόμο 
εξωτερικά και προτείχισμα (πρβλ. οικ. Γκουντάνη) Πιτερός 1998, σελ.187

οδός Κιλικίας 27, οικ. Τσαΐρη, ΝΔ τμήμα του τείχους, με 
πύργο την ανατολική πλευρά και πύλη Μείωση του πλάτους 
της εισόδου κατά την ελληνιστική περίοδο (ΝΔ τμήμα 
τείχους), φορά τείχους Α-Δ, από την πύλη ξεκινούσε πιθανόν 
δρόμος ο οποίος κατέληγε στη νότια πλευρά του Θεάτρου Πιτερός 1998, σελ.186  

ΆΡΓΟΣ - ΟΧΥΡΩΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  ( 3ος -1ος αιώνας π.Χ)



διεύθυνση-περιγραφή τοπογραφικός 
εντοπισμός

βιβλιογραφία

οικ. Μεϊτάνη, δρόμος σε χρήση από τα 
γεωμετρικά χρόνια

νότιο προάστιο Touchais-Valakou 1998, σελ.17 
και σημ.62 

πάροδος Ηρακλέους, οικ. Σταθογιάννη, δρόμος 
σε χρήση από τα γεωμετρικά χρόνια

βόρεια συνοικία Touchais-Valakou 1998, σελ.17 
και σημ.62 

διευθυνση - περιγραφή τοπογραφικός 
εντοπισμός

βιβλιογραφία

δρόμος που περνάει μπροστά από το αρχαίο 
Θέατρο

περιοχή αρχαίου 
Θεάτρου, νότια 

συνοικία

BCH 105 (1981), σελ. 899             
BCH 106 (1982), σελ. 640             
BCH 114 (1990), σελ. 864             
BCH 111 (1991), σελ. 605

ΆΡΓΟΣ - ΔΡΟΜΟΙ - ΓΕΩΜΕΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (9ος -7ος αι. Π.Χ.)

ΆΡΓΟΣ - ΔΡΟΜΟΙ - ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (7ος - αρχές 5ου αι. π.Χ.)



διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Ηρακλέους 158, οικ. Καζά,τμήματα 
δρόμου του 4ου και 3ου αι.π.Χ., διεύθυνση Β-Ν,

βόρεια συνοικία ΑΔ 28 (1973), σελ.95                    
ΑΔ 29 (173-74), σελ.208               
Πιτερός 1998,σελ.189

οδός Ηρακλέους και Νιόβης, οικ. Σφυνδίλη, 
τμήματα δρόμου 4ου - 3ου αι.π.Χ., διεύθυνση Β-
Ν,

βόρεια συνοικία Πιτερός 1998, σελ.189

οδός Νιόβης, οικ. Κλαδούρα, τμήματα δρόμου 
4ου - 3ου αι.π.Χ., διεύθυνση Β-Ν

βόρεια συνοικία Πιτερός 1998, σελ.189

οδός Καρατζά, οικ. Σωτηροπούλου, τμήματα 
οδοστρώματος του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ., 
διεύθυνση Β-Ν 

βόρεια συνοικία ΑΔ 27 B2 (1972), σελ. 207

πάροδος Καποδιστρίου, Ο.Τ. 24, οικ. Αφών 
Ξακουστή, δρόμος με διεύθυνση Α-Δ

κεντρική συνοικία ΑΔ 46 B1 (1991), σελ. 102

οδός Ναυπλίου 16, οικ.Π.Πιπέρου και 
Β.Τότσικα, αρχαίο οδόστρωμα, χρονολογείται 
από τον 4ο αιώνα μέχρι και τα ελληνιστικά 
χρόνια, διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ,

κεντρική συνοικία ΑΔ 38 Β1 (1983), σελ.78

οδός Κοφινιώτη, Ο.Τ.25, οικ. 
Αναγνωστόπουλου, δύο δρόμοι κάθετοι μεταξύ 
τους, με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και ΒΔ-ΝΑ

κεντρική 
συνοικία/ 

ανατολικό άκρο

ΑΔ 46 B1 (1991), σελ. 99

πάροδος οδού Θεάτρου 12, οικ. Ευ. Φλώρου, 
δρόμος ύστερης κλασικής και ελληνιστικής 
περιόδου οδηγούσε στο ναό του οικ. Κώρου

νότια συνοικία ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 212-
214

πάροδος Γούναρη, οι. Αντωνόπουλου, δρόμος 
με διεύθυνση Α-Δ

νότια συνοικία ΑΔ 49 B1 (1994), σελ. 140

ΆΡΓΟΣ - ΔΡΟΜΟΙ - ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (5ος - 4ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση - περιγραφή
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

οδός Διομήδους 48, Ο.Τ.158, οικ. Δαγρέ, με 
διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ

βόρεια συνοικία ΑΔ 54 B1 (1999), σελ. 144

οδός Ηρακλέους, Ο.Τ.38, οικ. Ξηνταρόπουλου, 
δύο δρόμοι με διεύθυνση Β-Ν και Α-Δ. Ο 
δεύτερος διασώζει αρματοτροχιές.

βόρεια συνοικία ΑΔ 53 B1 (1998), σελ. 109

οδός Ηρακλέους 65, οικ. Πασσιά, δρόμος με 
διεύθυνση ΒΔ - ΝΑ

βόρεια συνοικία ΑΔ 51Β1 (1996), σελ. 88

οδός Περρούκα 10, οικ. Μανού, δρόμος με 
διεύθυνση Α-Δ

βόρεια συνοικία ΑΔ 51Β1 (1996), σελ. 87

δυτικά της οδού Κορίνθου, οικ.Γκιουμέ, 
διεύθυνση ΒΔ -ΝΑ

βόρεια συνοικία, 
κοντά στο 

Χάραδρο (Ξεριά)

Barakari-Pariente 1998, σελ.166 

κοίτη ποταμού Χαράδρου, υπολείμματα 
γέφυρας

Χάραδρος BCH 115 (1991), σελ.857, 
Πιτερός 1998, σελ.189, σημ. 74

οδός Τημένου 2, οικ. Μουστάιρα, δρόμος με 
ίχνη αρματοτροχιών, διεύθυνση ΒΑ - ΝΔ 

κεντρική συνοικία Barakari-Pariente 1998, σελ.169, 
σημ.48  

οδός Κοφινιώτου 27, Ο.Τ. 19/25, οικ. 
Πετρόπουλου-Ξάμπλα, δρόμος με διεύθυνση 
ΒΔ-ΝΑ

κεντρική συνοικία ΑΔ 53 B1(1998), σελ. 112

οδός Ναυπλίου 16, οικ. Πιπέρου-Τότσικα, 
δρόμος με ίχνη αρματοτροχών, διεύθυνση: ΒΑ - 
ΝΔ

κεντρική συνοικία Barakari-Pariente 1998, σελ.169, 
σημ.48                                           
ΑΔ 38 B1 (1983), σελ. 78-80

οδός Καποδιστρίου, Ο.Τ. 25, οικ.Τσίτσου - 
Καλαντζή, δρόμος με διεύθυνση Α-Δ

κεντρική συνοικία ΑΔ 46 B1 (1991), σελ. 102

οδός Βασ.Γεωργίου Β' 10, οικ.Φλέσσα -Μακρή κεντρική συνοικία ΑΔ 18Β1(1963), σελ.60

οδός Καλμούχου 15, Ο.Τ.19, οικ. Μποζονέλου-
Καλογεροπούλου-Τριανταφύλλου, δύο δρόμοι, 
διεύθυνση: ΒΔ-ΝΑ και Α-Δ. 

κεντρική συνοικία ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ. 85

οδός Πολυκλείτου, οικ. Μπούση κεντρική συνοικία ΑΔ 47 Β1 (1992), σελ.85-86

οδός Σεφέρη και Αγίου Κων/νου (οικ. 
Κοντογιάννη -Ζούγια, δρόμος με διεύθυνση ΒΔ-
ΝΑ

κεντρική συνοικία ΑΔ 46 Β1(1991), σελ.96-97

οδός Χατζή 18, οικ. Κωστάκη, δρόμος ύστερος 
ελληνιστικός, διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, 

κεντρική/ νότια 
συνοικία

Barakari-Pariente 1998, σελ.168, 
σημ. 46                                          
ΑΔ 27(1972), σελ. 203-205

ΆΡΓΟΣ - ΔΡΟΜΟΙ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος-1ος π.Χ.)



διεύθυνση - περιγραφή 
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

πλατεία Δημοκρατίας/ λαϊκή Αγορά, Ο.Τ. 18, 
οικ. Κωνσταντόπουλου, δρόμος με διεύθυνση Α-
Δ

κεντρική συνοικία ΑΔ 46 B1 (1991), σελ. 102

οδός Γούναρη 45, Ο.Τ.17, οικ. Μαστοράκου, 
δρόμος με διεύθυνση Α-Δ

κεντρική συνοικία ΑΔ 46 B1 (1991), σελ. 103

προέκταση οδού Δαναού, πρώην οικ. 
Ροτζώκου, τμήμα δρόμου με διεύθυνση Α-Δ

κεντρική συνοικία Πιτερός 1998, σελ.189, σημ 76

οικ. Μπακαλογιάννη, δρόμος με διεύθυνση ΒΑ-
ΝΔ, οδηγούσε προς το Αφροδισίο και το Ωδείου

νότια συνοικία Barakari-Pariente 1998, 
σελ.168,σημ.47                             
BCH 78 (1954) σελ. 162-164 

οδός Τημένου 19, οικ.Καράμπελα, δρόμος με 
διεύθυνση Β - Ν

νότια συνοικία ΑΔ 24 Β1 (1969), σελ.107

πάροδος Θεάτρου / οδός Αρχαίας Βουλής - 
αγωγός του Δήμου, τμήμα δρόμου

νότια συνοικία ΑΔ 37 Β1 (1982), σελ. 96

πάροδος οδού Θεάτρου 12, οικ. Ευ. Φλώρου, 
δρόμος ύστερης κλασικής και ελληνιστικής 
περιόδου οδηγούσε στο ναό του οικ. Κώρου

νότια συνοικία ΑΔ 29 B2 (1973-74), σελ. 212-
214

πάροδος Θεάτρου, οικ. Ευστρατιάδη, τμήματα 
δρόμου, διεύθυνση Α-Δ

νότια συνοικία BCH suppl.6 (1980), σελ. 85-92, 
Πιτερός 1998, σελ. 192

οδός Θεάτρου, οικ. Μπελερή, τμήματα δρόμου, 
διεύθυνση Α-Δ

νότια συνοικία Πιτερός 1998, σελ.192, σημ. 107

πάροδος Θεάτρου 137, οικ. Κιντή - Ζεϊμπέκου, 
υπολείμματα αγωγού ελληνιστικών χρόνων

νότια συνοικία ΑΔ 27 (1972), σελ. 208-212

Νεκροταφείο Παναγίας, νότια πλευρά, δρόμος 
με διεύθυνση Β-Ν, βαίνει παράλληλα με το 
τείχος

νότια συνοικία Πιτερός 1998, σελ.186 

οδός Ατρέως, τμήμα δρόμου με διεύθυνση Α-Δ νότια συνοικία ΑΔ 29 Β2 (1973-74), σελ.212, 
228-230                                         
Πιτερός 1998, σελ.189

οδός Γούναρη 62 (54), οικία Δασκαλάκη, έναντι 
της συμβολής με την οδό Πολυγένους, τμήμα 
λιθόσρωτου δρόμου με διεύθυνση Β- Ν

νότια συνοικία BCH 86 (1962), σελ. 906-909  
BCH 88(1964), σελ. 848-849 
BCH 106 (1982), σελ. 143-144 
Barakari-Pariente 1998, σελ.166   
ΑΔ 21Β1 (1966), σελ.127 

οδός Γούναρη, οικ. Ρέντα νότια συνοικία ΑΔ 46 Β1(1991), σελ. 92

ΆΡΓΟΣ - ΔΡΟΜΟΙ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος- 1ος αι. π.Χ.)



διεύθυνση - περιγραφή 
τοπογραφικός 
εντοπισμός βιβλιογραφία

πάροδος Γούναρη, οικ. Γκόφα, δρόμος με 
λίθινο αγωγό

νότια συνοικία ΑΔ 49 Β1 (1994), σελ. 141

οδός Δαναού 59, οικ. Α. Τσουλουχά, τμήμα 
δρόμου με διεύθυνση Α - Δ

νότια συνοικία ΑΔ 29  Β2 (1973-74), σελ.220-
222                                           
Πιτερός 1998, σελ.192                  
Barakari-Pariente 1998, σελ.166

οδός Δαναού, οικ. Ε.Κατερίνη - Μαναριώτη, 
τμήμα δρόμου με διεύθυνση Α-Δ

νότια συνοικία ΑΔ 37(1982), σελ.97           
Πιτερός 1998, σελ. 192

οδός Τριπόλεως, οικ. Γκουντάνη, δρόμος 
εξωτερικά του τείχους 

νότια συνοικία Πιτερός 1998, σελ.187

πάροδος Τριπόλεως, οικ. Π.Δασκαλοπούλου, 
τμήμα δρόμου, βαίνει εξωτερικά του τείχους

νότια συνοικία Πιτερός 1998, σελ.187

οδός Τριπόλεως, δυτική πλευρά, οικ. 
Ευ.Ορφανού, δρόμος εσωτερικά του τείχους, 
βαίνει παράλληα με αυτό, διεύθυνση Β - Ν

νότια συνοικία Πιτερός 1998, σελ..186 

οδός Τριπόλεως 36, οικ.Δ.Λιλή, δρόμος 
εσωτερικά του τείχους, παράλληλα με αυτό, 
διεύθυνση Β-Ν 

νότια συνοικία Πιτερός 1998, σελ.186 

οδός Τριπόλεως, οικ. Κολιγλιάτη, δρόμος με 
διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ

νότια συνοικία ΑΔ 53 Β1 (1998), σελ. 119

οδός Κιλικίας 27, οικ. Τσαΐρη, δρόμος που 
ξεκινούσε από πύλη του τείχους στο ΝΔ τμήμα 
της πόλης και κατέληγε στη νότια πλευρά του 
Θεάτρου, διεύθυνση Β - Ν.

νότια συνοικία Πιτερός 1998 σελ.186  

οδός Μεσσηνίας - Αρκαδίας, οικ. Συρούνη, 
διεύθυνση ΝΑ-ΒΔ

νότια συνοικία ΑΔ 46 Β1(1991), σελ. 95

πάροδος Ιακώβου Μάνου, Ο.Τ.24, οικ. Ξιξή, 
δρόμος με διεύθυνση Β-Ν

νότια συνοικία ΑΔ 52 Β1 (1997), σελ. 130

ΆΡΓΟΣ - ΔΡΟΜΟΙ - ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (3ος- 1ος αι. π.Χ.)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συγκεντρωτικοί πίνακες 
 
 

Η κατάληψη του χώρου ανά εποχή σε κάθε πόλη 
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Συγκεντρωτικοί πίνακες 
 
 

Συνολική εικόνα των αστικών λειτουργιών σε κάθε πόλη διαχρονικά 
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Α Ρ Γ Ο Σ 













συγκεντρωτικός πίνακας ιστορικών γεγονότων και οικιστικής ανάπτυξης των δύο πόλεων

γε
ω
με
τρ
ικ
οί

 χ
ρό
νο
ι

οργάνωση χώρου
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΑΡΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΡΓΟΣ ΣΠΑΡΤΗ

10ος 10ος ολοκλήρωση δωρικής εγκατάστασης 
9ος 9ος

αρχές 8ου συνοικισμός Σπάρτης/ εξάπλωση σπαρτιατικής ηγεμονίας στη Λακωνία πέντε  κώμες
μέσα 8ου συνοικισμός Άργους τρεις οικιστικοί πυρήνες

τέλος 8ου (735-715) Α' Μεσσηνιακός πόλεμος
669/8

β' μισό 7ου αιώνα Β' Μεσσηνιακός πόλεμος
παγίωση και διαμόρφωση θέσης Αγοράς - 
έργα στην Ακρόπολη

λειτουργία ιερών σε διάφορα σημεία της 
εγκατάστασης

έργα σε Αγορά - Ακρόπολη - ίδρυση ναού 
Λυκείου Απόλλωνα

8ος

7ος

6ος

γε
ω
με
τρ
ικ
οί

 χ
ρό
νο
ι

αρ
χα
ϊκο
ί 

χρ
όν
οι

μάχη Υσιών - ήττα Σπάρτης

β' μισό 6ου αιώνα ίδρυση πελοποννησιακής συμμαχίας
547/546

494
490
480

παγίωση και διαμόρφωση θέσης Αγοράς - 
έργα στην Ακρόπολη

έργα στην Αγορά: ίδρυση Υπόστυλης 
Αίθουσας - ορχήστρας -στοών -

Ευθύγραμμου θεάτρου                  
Οχύρωση πόλης

έργα σε Αγορά - Ακρόπολη - ίδρυση ναού 
Λυκείου Απόλλωνα

6ος

5ος

αρ
χα
ϊκο
ί 

χρ
όν
οι

ήττα Άργους από τη Σπάρτη/ μάχη αρίστων
μάχη Σήπειας- ήττα Άργους

μάχη Μαραθώνα
μάχη Θερμοπυλών - ναυμαχία Σαλαμίνας

κλ
ασ
ικ
οί

 χ
ρό
νο
ι

471 ο Θεμιστοκλής στο Άργος
470/460 εγκαθίδρυση δημοκρατίας στο Άργος ίδρυση Περσικής Στοά στην Αγορά

465 σεισμός
464 εξέγερση ειλώτων - Γ' Μεσσηνιακός πόλεμος
451
431 έναρξη πελοποννησιακού
425 τα γεγονότα στη Σφακτηρία
421
417
404 νίκη στους Αιγός ποταμούς
392 συμμαχία/ συμπολιτεία με Κόρινθο
386
371 ήττα στα Λεύκτρα

370/369 οι Θηβαίοι στην αντικρινή όχθη του Ευρώτα
362
331 Άγις Β' κατα της Μακεδονικής ηγεμονίας
338

έργα στην Αγορά: ίδρυση Υπόστυλης 
Αίθουσας - ορχήστρας -στοών -

Ευθύγραμμου θεάτρου                  
Οχύρωση πόλης

5ος

Ανταλκίδειος Ειρήνη

Μάχη Μαντίνειας/ φόνος αριστοκρατών - κατάληψη Υσιών από Σπάρτη

κλ
ασ
ικ
οί

 χ
ρό
νο
ι

ελ
λη
νι
στ
ικ
οί

 χ
ρό
νο
ι

Νίκειος ειρήνη- λήξη τριακονταετούς συμμαχίας

μάχη Μαντίνειας

μάχη Χαιρώνειας - απόδοση Θυρεάτιδας στους Αργείους

συνθήκη 30 ετών Σπάρτης - Άργους

4ος

316 εγκαθίδρυση ολιγαρχικής διακυβέρνησης στο Άργος
279 πολιορκία Σπάρτης από Πύρρο
272 θάνατος Πύρρου στην πόλη του Άργους

αρχές 3ου αι. μεταφορά του εορτασμού των Ηραίων στην πόλη
235 Κλεομένης Γ'
229 προσχώρηση στην Αχαϊκή Συμπολιτεία
222 μάχη Σελλασίας - ήττα Σπάρτης
206 Νάβις ενίσχυση οχύρωσης
195
192 είσοδος της Σπάρτης στην Αχαϊκή Συμπολιτεία
188 ήττα Σπάρτης από την Αχαϊκή συμπολιτεία κατεδάφιση τείχους
146 υποταγή στη Ρώμη civitas libera

2ος αιώνας μ.Χ. 
Θέατρο

267μ.Χ

περιτειχισμός πόλης - έργα ανακαίνισης στην 
Αγορά

περιήγηση Παυσανία στις δύο πόλεις

2ος

έργα ανακαίνισης στην Αγορά και σε ιερά - 
ίδρυση Θεάτρου 

3ος

καταστροφή από Ερούλους

ελ
λη
νι
στ
ικ
οί

 χ
ρό
νο
ι

επίθεση Νάβιδος στο Άργος - κατοχή Άργους

4ος




