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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Από τους αρχαϊκούς χρόνους µε την παγίωση της πολιτικής και κοινωνικής 

οργάνωσης των πόλεων � κρατών, διαµορφώθηκαν οι δηµόσιοι χώροι. Όταν άρχισε η 

βαθµιαία διαµόρφωση της πόλης � κράτους και όταν η ακρόπολις έπαυσε να είναι 

χώρος κατοίκησης, δηµιουργήθηκε σταδιακά η «κάτω πόλις». Η ακρόπολις, που ήταν 

η αρχική πόλις έχασε τη στρατηγική της σηµασία, σταµάτησε να αποτελεί το κέντρο 

της διευρυµένης πόλης � κράτους και µεταβλήθηκε σε ιερό χώρο όπου κυριαρχούσαν 

ναοί και άλλες θρησκευτικές εγκαταστάσεις1. Η µυκηναϊκή ακρόπολη επέζησε ως 

αµυντήριο και ως σύµβολο αυτονοµίας των κλασικών πόλεων, κέντρο θρησκευτικό 

και δεσµός µε το ηρωϊκό, µυθικό παρελθόν. Αν και η δηµιουργία και η ανάπτυξη της 

πόλης σε όλη την ελληνική αρχαιότητα δεν παρουσίαζε συγκεκριµένο πολεοδοµικό 

σχέδιο, εν τούτοις ο πυρήνας γύρω από τον οποίο διαρθρώθηκε είναι  ο χώρος της 

αγοράς. Η αγορά αποτέλεσε το κέντρο της πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής, συχνά 

και της θρησκευτικής ζωής της πόλης1.  

 Η ιδέα της διαµόρφωσης της αγοράς στους αρχαίους Έλληνες ήταν 

διαφορετική από την έννοια και τη λειτουργικότητα της αγοράς σήµερα. Οι αγορές 

(αγορά <αγείρω : συλλέγω, συναθροίζω) είναι σε κατ� εξοχήν χώροι συνάθροισης 

των πολιτών2.  

 Ο Όµηρος έχει συνείδηση των θεσµών που διαφοροποιούν την πόλη από την 

αγροτική συνοίκηση (την κώµη), όταν µιλά στην Οδύσσεια για την κοινωνία των 

Κυκλώπων3: « � από εκεί φθάνουµε στη χώρα των Κυκλώπων, των αγροίκων, που 

δεν έχουν πίστη και νόµους � σε αυτούς δεν υπήρχε Αγορά, που  κρίνει και 

αποφασίζει κατοικούν σε ψηλές κορυφές, µέσα σε βαθιές σπηλιές και καθένας έχει 

δικό του νόµο για τα παιδιά και τις γυναίκες».  

 Η αγορά απέκτησε σταδιακά την αρχιτεκτονική της µορφή, ξεκινώντας από 

προβαθµίδες της µινωικής - µυκηναϊκής εποχής και ακολουθώντας χρονολογικά την   

πολιτική διαµόρφωση της πόλης4.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Tounbee, A., 1971, σ.41 
2 Μαστραπά, Α.Ν., 1994, σ.159 
3 Oµηρ. Οδύσσεια Ι σελ. 105-115 
4 Martin R., 1951, σ. 196  κ.ε., 



Ο Όµηρος περιγράφει τις προβαθµίδες της στο 8ο -7ο αι. π.Χ: Χώρος συνελεύσεων 

και εκδίκασης υποθέσεων, λατρευτικός χώρος και χώρος αγώνων, που γειτνίαζε 

συχνά µε ταφικές περιοχές. Στην Ιλιάδα οι αγορές που περιγράφονται είναι ad hoc 

χώρος συγκέντρωσης των πολεµιστών πριν την εκστρατεία 5.  Στην Αττική οι 

συναθροίσεις των φυλών και των δήµων αποκαλούνταν «αγορές»6, όπως η 

συνάθροιση του συνόλου των πολιτών µιας πόλης � κράτους σε µερικά ελληνικά 

κράτη, όπως η Κρήτη, µέχρι τον 3ο αι. π.Χ. 

 Εποµένως οι δηµόσιες υποθέσεις αποτελούσαν την κύρια αιτία διαµόρφωσης 

της αγοράς. Όµως στο χώρο αυτό συγκέντρωσης οι πολίτες είχαν συγχρόνως τη 

δυνατότητα ευχάριστης συζήτησης και διασκέδασης. Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο7, ο 

Κύρος είπε για τους Έλληνες: «Ποτέ δεν φοβήθηκα εκείνο το είδος ανδρών, που 

έχουν ένα χώρο τοποθετηµένο ξεχωριστά στο µέσον της πόλης, στον οποίο 

συναντιούνται και οµολογούν ψέµατα µεταξύ τους, αφού ορκιστούν». Ο Ηρόδοτος 

παρουσιάζει τον Κύρο να έχει µια λανθασµένη εντύπωση για αυτού του είδους τους 

θεσµούς, αλλά να γνωρίζει επαρκώς τον ελληνικό τρόπο ζωής, για να θεωρεί την 

«αγορά» σαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας8.  

 Βαθµιαία, οι δύο προαναφερόµενοι λόγοι διαµόρφωσης της αγοράς, δηλαδή 

οι δηµόσιες υποθέσεις και η προσωπική απόλαυση λειτούργησαν ως αιτίες για τη 

συγκέντρωση ανθρώπων µε κύριο στόχο την εµπορία και την άσκηση βιοποριστικών 

εργασιών. Έτσι εξελικτικά η αγορά αποκτά και έναν άλλον ρόλο, καθαρά οικονοµικό. 

Σε µεταγενέστερους χρόνους (ελληνιστικούς και µετά), ο ρόλος αυτός θα παραµείνει 

κυρίαρχος, όταν οι πολίτες λόγω των νέων κοινωνικο �πολιτικών δεδοµένων δεν 

ενδιαφέρονται για τα κοινά9. 

 Η αρχαία αγορά υπήρξε ο ανοικτός χώρος, στον οποίο κάθε κάτοικος της 

πόλης ήταν µέλος ex officio, και που ξένος επισκέπτης, απελεύθερος και δούλος δεν 

αποκλείονταν. Η είσοδος προς την αγορά ήταν πάντοτε ανοικτή, ακόµα και στο 

τελευταίο στάδιο της αρχιτεκτονικής διαµόρφωσης της αγοράς, όταν τροποποιήθηκε 

και µεταβλήθηκε από έναν ανοικτό χώρο σε ένα περίκλειστο τετράγωνο προαύλιο, 

όπου η είσοδος  γινόταν από συγκεκριµένες πύλες10. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 Tounbee, A 1971,  σ.  41 
6 Kold, F., Agora and Theater, 1981. 
7 i  153 
8 Wycherley, R.E, 1949,  σ.  50 
9 Martin, R, 1956,   σ. 268. 
10 Tounbee, A., 1971,   σ.  44 



    ∆ιακρίνονται δύο βασικοί τύποι αγορών: η «ακανόνιστη», η οποία παίρνει 

αυτήν την µορφή σιγά σιγά µε την πάροδο του χρόνου και η κατά τον Παυσανία11 

«ιωνική», η οποία οριοθετείται µε κανονική ορθογώνια κάτοψη µαζί µε το σχέδιο της 

πόλης και στη συνέχεια αναπτύσσεται βαθµιαία. Τα αρχιτεκτονικά στοιχεία ήταν τα 

ίδια, διέφερε όµως ο τρόπος συναρµογής τους : από την εντελώς ακανόνιστη διάταξη 

στην εν µέρει κανονική µορφή, µέχρι την αυστηρά ορθογώνια διάταξη η οποία 

απαντά κυρίως στον ιωνικό χώρο, αλλά και σε πολλές ελληνιστικές νεοϊδρυθείσες 

πόλεις. 

 Η αρχιτεκτονική δοµή της αγοράς εκφράζει τον πολιτικό, θρησκευτικό και 

οικονοµικό χαρακτήρα µια πόλης. Τα κτίσµατα που κοσµούν την αγορά αντανακλούν 

επίσης την αίγλη και την πολιτιστική ζωή της πόλης. Ναοί και βωµοί, αρχιτεκτονικές 

κατασκευές κάθε µορφής, όπως οικοδοµήµατα άσκησης της εξουσίας (βουλευτήρια, 

δικαστήρια, πρυτανεία κ.ά.), σε συνδυασµό µε χώρους διασκέδασης και συναλλαγής 

(ωδεία, θέατρα, καταστήµατα κ.ά.) διαµορφώνουν την εικόνα µιας αγοράς12. 

 Οι χώροι αυτοί, που είναι συνήθως γνωστοί από φιλολογικές πηγές, σε 

ορισµένες περιπτώσεις δύσκολα τεκµηριώνονται από αρχαιολογική άποψη. Στην 

εργασία αυτή θα επιχειρηθεί αφενός η καταγραφή από φιλολογικές µαρτυρίες των 

πληροφοριών για την οργάνωση των αγορών των σηµαντικότερων πόλεων της 

Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας και αφετέρου θα προστεθούν τα 

ανασκαφικά δεδοµένα, ώστε να προσεγγίσουµε δοµικά τις λειτουργίες που 

επιτελούσε. 

 Κύρια πηγή της εργασίας αποτελεί το έργο του Παυσανία, ο οποίος 

επισκέφτηκε και περιέγραψε το 2ο αι. µ.Χ τις πόλεις για τις οποίες θα γίνει λόγος. Το 

έργο του Παυσανία παραµένει η σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών, που 

αναπληρώνει το κενό που παρουσιάζουν οι αρχαιολογικές µαρτυρίες. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
11 Παυσανίας  VI, 24.  2 



12 Wycherley, R.E, 1949 σ. 52 
 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΗΛΙ∆ΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 
  

Η αγορά των Ηλείων, σύµφωνα µε τον Παυσανία13, δεν είναι όµοια µε τις 

αγορές των ιώνων και των ελληνικών πόλεων που είναι κοντά στην Ιωνία, αλλά έχει 

γίνει κατά τον αρχαιότερο τρόπο, µε στοές που βρίσκονται σε απόσταση η µία από 

την άλλη και µε δρόµους ανάµεσα στις στοές: «τρόπω δε πεποίηται τω αρχαιοτέρω 

στοαις τε από αλλήλων διεστώσαις και αγυιαις δι� αυτων». Τον «αρχαιότερο 

τρόπο» φαίνεται πως τον βλέπει ο Παυσανίας κυρίως στη µεγάλη απλοχωριά της, 

όπως στις Φαρές της Αχαϊας14. Η απλοχωριά της αγοράς της Ήλιδας µαρτυρείτε από 

την ονοµασία της �ιππόδροµος��15: «Όνοµα δε τη αγορα το εφ� ηµων εστιν 

�Ιππόδροµος».  

 Ο Παυσανίας που µπαίνει στην αγορά από το γυµνάσιο αναφέρει πρώτη την 

τρίκλιτη στοά, στην οποία διηµέρευναν οι ελλανοδίκες.16: «�εν ταύτη διηµερεύουσι 

τα πολλά οι �ελλανοδίκαι». Κοντά στη στοά των Ελλανοδικών, υπήρχε άλλη στοά 

και ανάµεσά τους δρόµος. Τη δεύτερη στοά οι ηλείοι τη λέγανε «κερκυραϊκή»,17 

επειδή κτίστηκε από τη δεκάτη των λαφύρων, που πήραν οι ηλείοι κατά τις 

εχθροπραξίες µε τους κερκυραίους. Η κερκυραϊκή στοά ήταν ανοικτή µε 

κιονοστοιχίες τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια πλευρά. Σύµφωνα µε τον Παυσανία 

ήταν «διπλή στοά», «έχουσα τους κίονας τη µεν ες την αγοράν, τη δε ες τα 

επέκεινα της αγοράς».  Ο ίδιος εξηγεί τον όρο «διπλή» στοά σηµειώνοντας πως στη 

µέση αντί κιονοστοιχίας είχε τοίχο για την στήριξη της στέγης.18 Ήταν ανοικτή µε 

κιονοστοιχία και προς νότον ίσως χάριν των ιερών που υπήρχαν εκεί. Μέσα στη στοά 

ο Παυσανίας είδε πολυάριθµους ανδριάντες.18 Στο µέρος που έβλεπε προς την αγορά, 

ήταν στηµένος ο ανδριάντας του γιου του Πιστοκράτη Πύρρωνα, του σκεπτικού 

φιλοσόφου, που καταγόταν από την Ήλιν (365 � 275 π.Χ.). 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13 Παυσ. VI, 24. 2 
14 VII,  22. 2 «Περίβολος δε αγοράς µέγας, κατά τρόπον τον αρχαιότερον» 



15 VI,  24. 2 
16 VI,  24. 3 
17 VI,  24. 4 
18 VI,  24. 5 

 Στο ύπαιθρο µέρος της αγοράς υπήρχε ναός και άγαλµα του ακεσίου 

Απόλλωνα.19 Σε άλλο µέρος υπήρχαν λίθινα αγάλµατα του Ήλιου και της Σελήνης 

και στο πιο πολυσύχναστο µέρος της πόλης των ηλείων υπήρχε πλαστική χάλκινη 

εικόνα, που παρίστανε άνδρα αγένειο και στηριζόµενο σε δόρυ, για  την οποία λέγανε 

πως ήταν του Ποσειδώνα και πως σε παλιούς χρόνους τιµώνταν στο Σαµικό της 

Τριφυλίας.20  Αφότου µεταφέρθηκε στην Ήλιδα τιµούνταν µε  το όνοµα Σατράπης.21: 

«Τουτο το αγαλµα ελεγετο είναι Ποσειδωνος, έχειν δε το αρχαίον επί Σαµικω τω 

εν τη Τριφυλία τιµας. Μετακοµισθέν δε ες την Ηλιν τιµης µεν και ες πλέον ετι 

ηκει, Σατράπην δε και ου Ποσειδωνα όνοµα αυτω τίθενται». To άγαλµα αυτό 

είχαν µεταφέρει οι ηλείοι από το Σαµικό το  471 π.Χ., µετά το δεύτερο συνοικισµό 

της Ήλιδας, µε τη συγκέντρωση των κατοίκων περισσότερων δήµων και την 

εγκατάστασή τους στην πρωτεύουσα.22  

 Υπήρχε επίσης ιερό των Χαρίτων, µε τα ξύλινα αγάλµατά τους, επίχρυσα στα 

ενδύµατα, ενώ τα πρόσωπα και τα άκρα τους είχαν γίνει από λευκό µάρµαρο 

(ακρόλιθα).23:«Έστι δε και Χάρισιν ιερόν και ξόανα επίχρυσα τα ες εσθητα, 

πρόσωπα δε και χειρες και ποδες λίθου λευκου». Στο ίδιο βάθρο, που είχαν στηθεί 

τα αγάλµατα των Χαρίτων, υπήρχε και άγαλµα του Έρωτα.24: «Των Χαρίτων δε εν 

δεξια άγαλµα εστιν Έρωτος». 

 Ο Παυσανίας είδε στην αγορά ένα κατασκεύασµα σε σχήµα ναού, χαµηλό, 

χωρίς τείχους, µε στέγη που στηριζόταν σε κίονες από ξύλο δρυός. Οι ντόπιοι έλεγαν 

πως το µνηµείο αυτό ήταν τάφος του Οξύλου.25: «Οξύλου τουτο αν µνήµα είη». 

Στην αγορά υπήρχε και ένα οικοδόµηµα για τις δεκαέξι γυναίκες, που ύφαιναν το 

πέπλο της Ήρας.26 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
19 VI,  24. 6 
20 VI,  25.5 
21 VI,  25.6 
22 Στραβ. 8,  3,  2. 
23 VI, 24. 6 
24 VI, 24.8 
25 VI,  24. 9 



26 VI,  24. 10 

 

 

 Με την αγορά συνέχονταν «ναός στοαις εν κύκλω περίστυλος», που τον 

καιρό του Παυσανία η στέγη του είχε καταρρεύσει και δεν σωζόταν στο εσωτερικό 

του κανένα άγαλµα.27 Ο ναός αυτός ήταν αφιερωµένος στους Ρωµαίους 

αυτοκράτορες.28: «βασιλευσι δε ανειται ρωµαίοις».              

 Πίσω από την κερκυραϊκή στοά υπήρχε ναός της Αφροδίτης: «Έστι δε της 

στοας οπίσω της από των λαφυρων των εκ Κορκύρος Αφροδίτης ναός» και 

υπαίθριο τέµενός της, που δεν ήταν µακριά από το ναό.: «το δε εν υπαιθρω τέµενος 

ου πολύ αφεστηκότος από του ναου».  Την Αφροδίτη που τιµούνταν στο ναό την 

λέγαν «ουρανία» και το άγαλµά της ήταν χρυσελεφάντινο, έργο του Φειδία.: 

«ελέφαντος δε εστι και χρυσου, τέχνη Φειδίου».  Η θεά πατούσε µε το ένα πόδι σε 

χελώνα.29 Το υπαίθριο τέµενος της θεάς περιβαλλόταν από χαµηλό τοίχο και µέσα σε 

αυτό είχε γίνει ένα κρηπίδωµα, πάνω στο οποίο υπήρχε χάλκινο άγαλµα της 

Αφροδίτης καθισµένης σε χάλκινο τράγο, έργο του Σκόπα.29 Ο τράγος συνδέθηκε µε 

την «Πάνδηµη» Αφροδίτη, ως σύµβολο της λαγνείας.  

 Στην αγορά της Ήλιδας ο Παυσανίας αναφέρει και Ιερό της Τύχης,30 στο 

οποίο υπήρχε άγαλµα της θεάς υπερφυσικού µεγέθους, που ήταν ξόανο επίχρυσο, 

εκτός από το πρόσωπό του και τα άκρα των χεριών και των ποδιών, που είχαν γίνει 

από λευκό µάρµαρο. Αριστερά του ιερού της Τύχης τιµούνταν σε µικρό οίκηµα ο 

θεός Σωσίπολις.31 Μέσα σε αυτό υπήρχε πίνακας που παρίστανε το θεό σε παιδική 

ηλικία µε χλαµύδα στολισµένη µε αστέρια και το κέρας της Αµάλθειας στο ένα χέρι.  
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27 Παπαχατζή,Ν.Παυς.Ηλ.,1978, σ.404, σηµ.6 



28 VI, 24.10 
29 VI, 25. 1 
30 VI, 25. 4 
31 VI, 25.4 

 

Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α 

Ι∆ΡΥΣΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 
 
 Η Μεσσήνη ιδρύθηκε το 369 π.Χ από το θηβαίο Επαµεινώνδα και τους 

αργείους συµµάχους του. Οφείλει το όνοµά της στην πρώτη µυθική προδωρική 

βασίλισσα της χώρας, τη Μεσσήνη, κόρη του αργείου βασιλιά Τρίοπα και σύζυγο του 

Λάκωνα Πολυκάονος.32 

 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

 Η αρχαία Μεσσήνη περιβάλλονταν από υψώµατα, κατέχοντας η ίδια το βάθος 

µιας λεκάνης και τη δυτική πλαγιά της Ιθώµης χαµηλά. Στα νότια είχε την Εύα, στα 

δυτικά το λόφο Ψωριάρη και στο προς βορράν διάσελο, που είναι περισσότερο οµαλό  

βρίσκεται η πύλη της Μεγαλόπολης ή αρκαδική και από το τρίτο διάσελό, µεταξύ 

των λόφων Αγ. Βασιλείου και Ψωριάρη, περνάει σήµερα ο δρόµος από τη νότια 

Μεσσηνία προς το Μαυροµάτι, που ήταν ανέκαθεν δρόµος από τη Μεσσήνη προς την 

Ανδρούσα και την περιοχή της σηµερινής Μεσσήνης και των εκβολών του Παµισού. 

Το σηµερινό Μαυροµάτι κατέχει κυρίως την πλαγιά της Ιθώµης, ενώ στον οµαλότερο 

χώρο χαµηλά ήταν η αγορά και τα δηµόσια οικοδοµήµατα της Μεσσήνης.33  

 Όλα τα οικοδοµήµατα της Μεσσήνης έχουν τον ίδιο προσανατολισµό και 

εντάσσονται µέσα στον κάνναβο που δηµιουργείται από οριζόντιους και κάθετους 

δρόµους, πολεοδοµικό σύστηµα που είναι γνωστό ως Ιπποδάµειο.34   

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ. 

Στην αγορά των µεσσηνίων35 ο Παυσανίας είδε άγαλµα του ∆ία σωτήρα και 

κρήνη Αρσινόη, η οποία ονοµάστηκε από την κόρη του Λεύκιππου. Επίσης αναφέρει 

ιερά των θεών Ποσειδώνα και Αφροδίτης. Ένα άγαλµα που ο Παυσανίας θεωρούσε 

αξιοµνηµόνευτο ήταν της Μητέρας των θεών, που είχε κατασκευαστεί από µάρµαρο 

της Πάρου και ήταν έργο του ∆αµοφώντα.36: «.....άξιον ποιήσασθαι µνήµην, 

άγαλµα Μητρός θεων λίθου παρίον, ∆αµοφωντος δε έργον».  
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
32 Roebuck, C., 1941 
33 Θέµελη, Π., 1999, σ.52 
34 Θέµελη, Π., 1999, σ.40 
35 IV, 31.6 
36 IV, 31.6 

ΚΟΡΩΝΗ (ΠΕΤΑΛΙ∆Ι) 

 
Θ Ε Σ Η 

 Ο Παυσανίας37 αναφέρει ότι η πόλη Κορώνη βρίσκεται στα δεξιά του 

ποταµού Παµίσου, είναι παραθαλάσσια και έχει κτιστεί κάτω από το βουνό Μαθία. Η 

αναγνώριση της αρχαίας Κορώνης στο σηµερινό Πεταλίδι, σε απόσταση 27 

χιλιοµέτρων δυτικά της Καλαµάτας, θεωρείται ασφαλής και χωρίς επιγραφική 

µαρτυρία.38 Η σηµερινή κωµόπολη είναι κτισµένη στην ακροθαλασσιά, στις υπώρειες 

ενός χωµατόβουνου, όπου βρισκόταν η αρχαία ακρόπολη. Από τα τείχη µε τα οποία 

είχε περιβάλει την πόλη ο οικιστής της βοιωτός Επιµελίδης δεν υπάρχουν εµφανή 

λείψανα. Σήµερα σώζονται µόνο λείψανα υστερορωµαϊκών χτισµάτων στην 

ακρόπολη. 

 

Α Γ Ο Ρ Α 

 Στην αγορά της Κορώνης39 τον καιρό του Παυσανία υπήρχαν µαρµάρινα 

αγάλµατα του Ασκληπιού και του ∆ιονύσου και χάλκινο άγαλµα του ∆ιός Σωτήρος: 

«τω µέν δη Ασκληπιω και ∆ιονύσω λίθου, ∆ιός δε σωτηρος χαλκουν άγαλµα επί 

της αγορας πεποιηται».  
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37 IV,  34. 4. 
38 Παπαχατζή, Ν., Παυσ.Μεσ., 1978, σ.152,σηµ3. 
39 IV,  34, 6. 

 
ΑΧΑΪΑ :  ΠΑΤΡΑ 

 
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α 

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 

 Ο Παυσανίας αρχίζει το λόγο για την αγορά της Πάτρας αφού πρώτα είχε 

γράψει για την ακρόπολη και για ένα ιερό της δινδυµήνης Μητέρας και του Άττι,40 

κοντά στο δρόµο που κατέβαινε προς την κάτω την κυρίως πόλη. Ευθύς µετά 

σηµειώνει ότι στην αγορά υπήρχε ναός του Ολύµπιου ∆ία: «Έστι δε εν τη αγορα 

∆ιός ναός Ολυµπίου». Μέσα υπήρχαν γλυπτική εικόνα του ίδιου καθισµένου σε 

θρόνο µε την Ήρα και την Αθηνά όρθιες παρά το θρόνο.41 Ο ναός αυτός είχε σηκό 

πλινθόχτιστο και θριγκό και κίονες του πτερού λίθινα.42 Επίσης υπήρχε ιερό του 

Απόλλωνα µε χάλκινο άγαλµα του Θεού: «ιερόν τε Απόλλωνος πεποίηται και 

Απόλλων χαλκους, γυµνός εσθητος».  

 Σε κεντρικό µέρος, υπήρχε το ηρώο του Πατρέα43, ο οποίος τιµώνταν ως 

οικιστής της πόλης. Όλες οι πόλεις στα ελληνιστικά και ρωµαϊκά χρόνια είχαν έναν 

ήρωα κτίστη, στο οποίο τον τιµούσαν µε ετήσιους εναγισµούς.  Παρά το ηρώο του 

Πατρέα ήταν στηµένο ένα άγαλµα της Αθηνάς, όπως και παρά το ηρώο του 

Πρευγένη,43 πατέρα του Πατρέα «εστι δε εν υπαίθρω της αγορας αγαλµα τε 

Αθηνας και προ αυτου Πατρέως τάφος...Πρό δε της Αθηνας του ιερου Πρευγένης 

µνηµα εστιν». Το δεύτερο, που µαζί µε το µνηµείο του Πρευγένη κατείχε µια γωνιά 

του τεµένους της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος ήταν χρυσελεφάντινο και έπρεπε να 

βρίσκεται σε χώρο στεγασµένο, προσιτό όµως από τις στοές του ιερού της 

Λιµνάτιδος «ούκ εν υπαίθρω�. αλλά έσοδος δια των στοών». Το πρώτο, µαζί µε 

τον τάφο του Πατρέα, χωρίζονταν από το χώρο όπου ήταν στηµένο το δεύτερο µόνο 

από ένα δρόµο, αν λάβουµε υπόψιν πως το τέµενος της Λιµνάτιδας ήταν στην εκεί 

πύλη της αγοράς.44 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
40 VI I, 20. 3. 
41 VII,  20. 3. 
42 Βιτρουβ. 2, 8, 9. και Πλίν. 25, 172. 
43 VII,  20.5. 
43 VII, 20. 9. 
44 Παπαχατζή, Ν., Παυσ.Αχαϊκ., 1978,σ.109,σ.1 

 

 Ο Πλίνιος45 αναφέρει ότι στην αγορά της Πάτρας υπήρχε ναός του Ηρακλή, 

που ήταν κτισµένος από οπτοπλίνθους και περιστοιχίζονταν από λίθινους κίονες και 

επιστύλια όπως και ο ναός του Ολυµπίου ∆ιός. Ο Παυσανίας βέβαια δεν αναφέρει 

ναό του Ηρακλή, διότι, 200 χρόνια πριν να επισκεφτεί την πόλη, ο ναός αυτός είχε 

καεί από κεραυνό, κατά τη διάρκεια της διαµονής  στην Πάτρα του Αντωνίου και της 

Κλεοπάτρας.46 

 Σηµειώνει κατόπιν πως «έχεται δε της αγορας το ωδείον». Από τη διατύπωση 

δεν προκύπτει µε ασφάλεια αν το ωδείο ήταν πράγµατι συναρτηµένο µε την πλατεία 

της αγοράς ή όχι. Στο ωδείο είχε ανατεθεί αξιοθέατο άγαλµα του Απόλλωνα, που είχε 

γίνει από λάφυρα του πολέµου κατά των γαλατών.47 Το ωδείο αυτό θεωρούνταν το 

πιο ευπαρουσίαστο απ� όλα τα ελληνικά ωδεία εκτός του αθηναϊκού. 

Ακόµα ο Παυσανίας αναφέρει ότι υπήρχε πύλη µνηµειώδης µε αγάλµατα 

κοντά στο ιερό του Απόλλωνα και ο δρόµος που έβγαινε από αυτόν (και την αγορά) 

οδηγούσε σε τέµενος της Άρτεµις και σε ναό της Λιµνάτιδος48: «Ιόντι εκ της 

αγορας η το ιερόν του Απόλλωνος, πύλη κατά την έξοδον εστι ταύτην, και 

επιθηµατα επί της πύλης...Της δε αγορας αντικρυ κατά ταύτην την διέξοδον 

τέµενός εστι Αρτέµιδος και ναός Λιµνάτιδος». Η αναφερόµενη εδώ «πύλη» της 

αγοράς, ήταν µία από τις εισόδους στο χώρο της, σαν την πύλη της Αρχηγέτιδος 

Αθηνάς στην αγορά την Αθηνών.49 Επάνω στην πύλη της αγοράς της Πάτρας 

υπήρχαν επίχρυσος ανδριάντες του Πατρέα, του πατέρα του Πρευγένη και του 

αδελφού του Αθερίωνα, οι οποίοι είχαν απεικονιστεί ως παιδιά. Αυτήν την παράδοση 

προφανώς θα είχε βρει ο Παυσανίας από τους ντόπιους. Μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο 

πως αρχικά υπήρχαν πλαστικές εικόνες, που παρίσταναν τρεις θεότητες. Όταν όµως 

αυτό ξεχάστηκε, δόθηκαν στα αγάλµατα τα τρία αυτά ονόµατα, χωρίς όµως να 

δικαιολογηθεί πειστικά η παράσταση του Πρευγένη σε παιδική ηλικία.50 
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45 Plin. Libr. XXV c. 49. 4. 
46 Θωµοπούλου, Σ. Ν., 1950, σ. 199. 
47 VIΙ,  20. 7. 
48 VII,  20. 7. 
49 Παπαχατζή, Ν., Παυσ. Αχ., σ. 114, σηµ. 2 
50 Nilsson, M.P, Gr. Feste, 1906, σ.  59 

 

Φ Α Ρ Α Ι 

 Πριν ο Παυσανίας πάρει το δρόµο προς τα βόρεια και τα ανατολικά των 

Πατρών κάνει µια διαδροµή προς νότον χάριν των «απωτέρω της θαλάσσης» πόλεων 

της Αχαϊας και αναφέρεται στις Φαρές και την Τρίτεια (παραλείπει το Λεόντιον). 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΦΑΡΩΝ 

 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στις Φαρές υπάρχει µια ευρύχωρη αγορά, κατά τον 

παλαιότερο τρόπο, µε λίθινο άγαλµα του Ερµή στη µέση:51 «Περίβολος δε αγορας 

µέγας κατά τρόπον τον αρχαιότερον έστιν εν Φαραις, Ερµου δε εν µέση τη αγορα 

λίθου πεποιηµένον άγαλµα».  Όταν ο Παυσανίας λέει ότι ήταν οργανωµένη κατά τον 

παλαιότερο τρόπο εννοεί ότι ήταν αγορά µε µεγάλη απλοχωριά, κι όχι όπως οι 

νεότερες αγορές, που αποτελούνταν από µικρή περίστυλη αυλή. Η αγορά δηλαδή των 

Φαρών ήταν όπως και η «αρχαιότροπη» αγορά της Ήλιδας. 

 Για το άγαλµα του Ερµή αναφέρει ότι έχει γένεια και στηρίζεται απευθείας 

στο έδαφος, έχοντας το συνηθισµένο τετράγωνο σχήµα και µικρό µέγεθος: «έχον και 

γένεια � εστηκώς δε προς αυτη τη γη παρέχεται µέν το τετράγωνον σχηµα, 

µεγέθει δε εστιν ου µέγας».  Συνεπώς ο Ερµής αυτός του «τετραγώνου σχήµατος», 

ήταν απλή τετράγωνη στήλη, που απέληγε πάνω σε κεφάλι πωγωνοφόρου Ερµή. 

Επίσης είχε το προσωνύµιο Αγοραίος και ήταν αφιέρωµα του µεσσήνιου Σιµύλου, 

σύµφωνα µε επιγραφή που διάβασε ο Παυσανίας51. Μπροστά στο άγαλµα υπήρχε 

λίθινη εστία, πάνω στην οποία ήταν στερεωµένα µε µολύβι λύχνοι. Στο  χώρο αυτό 

λειτουργούσε και µαντείο. 

 Πολύ κοντά στο άγαλµα του Ερµή Αγοραίου ήταν στηµένοι τριάντα περίπου 

τετράγωνοι λίθοι, «εστηκασι δε εγγύτατα του αγάλµατος τετράγωνοι λίθοι 

τριάκοντα», που οι Φαρείς τους λάτρευαν δίνοντας σε καθένα το όνοµα κάποιου 



θεού.52 Η παλιά λιθολατρεία που ήταν παντού εξαπλωµένη στην Ελλάδα κατά τους 

Προϊστορικούς χρόνους συνεχιζόταν και στους ιστορικούς χρόνους, οπότε έδιναν 

ονόµατα θεών στους δυναµούχους άµορφους λίθους.53  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
51 VII, 22. 2. 
52 VII, 22. 4 
53 Martin, R., 1951, σ. 171 

 

Οι τριάντα λίθοι της αγοράς των Φαρών είχαν µια στοιχειώδη λάξευση (τετράπλευροι 

στύλοι).  Η συµπάθεια των φαρέων στην ανεικονική παράσταση των θεών 

επεκτάθηκε ως τον αγοραίο Ερµή.  Η λατρεία άµορφων Ερµών έχει βεβαιωθεί και 

στην Αρκαδία.54  

Ο Παυσανίας επίσης αναφέρει: «Εν Φαραις ∆ε και ύδωρ ιερόν εστι του Ερµου 

�Ερµου� ναµα µεν τη πηγη το όνοµα»55. Συνάγουµε πως το «ναµα» του Ερµή 

συνδέεται µε το χώρο της αγοράς από τη συνέχεια, όπου αναφέρεται ότι κοντά στο 

άγαλµα του Ερµή Αγοραίου στέκονταν οι τριάντα τετράγωνοι λίθοι. Είναι πιθανόν 

όµως η πληροφορία να εντάχθηκε εδώ επειδή γινόταν λόγος για τον Ερµή και το 

«νάµα» να ην έχει τοπογραφική σχέση µε την  αγορά. Η πηγή αυτή ίσως µπορεί να 

ταυτισθεί µε την πηγή που ο Στράβων ονοµάζει ∆ίρηη «οµώνυµον τη εν Θήβαις»56.  
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54 Ρωµαίου, Κ.Α., Α.Ε., 1911, σ. 149. κ.π 
55 VII,  22.4 
56 Στρ. 8,  388 

 
 

Α Ι Γ Ι Ο Ν 
 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

 Το αρχαίο Αίγιον βρισκόταν από τους προϊστορικούς χρόνους στην ίδια θέση 

µε τη σύγχρονη πόλη. Καταλάµβανε το χαµηλό λόφο µεταξύ των ποταµών Μειγανίτη 

και Σελινούντα, καθώς και τη στενή παραλιακή ζώνη που εκτείνεται βόρειά του, ήταν  

δηλαδή διατεταγµένο σε άνω και κάτω πόλη, όπως και σήµερα. Η παραλιακή ζώνη 

του αρχαίου Αιγίου διαπλατυνόταν στα δυτικά και ανατολικά από το δέλτα των δύο 

ποταµών. Ο Σελινούς, που χώριζε την επικράτεια του Αιγίου από εκείνη της 

γειτονικής Ελίκης προς Α. έρεε  πολύ κοντά στην πόλη κατά την αρχαιότητα57.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

 Η πιο ολοκληρωµένη περιγραφή των µνηµείων του αρχαίου Αιγίου υπάρχει 

στο 7ο βιβλίο των Αχαϊκών του Παυσανία (23.5 � 24.4.), ο οποίος επισκέφθηκε την 

πόλη καθώς ερχόταν από την Πάτρα. Αναφέρει µερικά από τα αξιόλογα ιερά, ναούς, 

στοές, παρουσιάζοντας σχεδόν αποκλειστικά τις λατρείες, χωρίς να µας δίνει κάποιο 

ακριβές στοιχείο τοπογραφίας, που θα βοηθούσε στην αναγνώριση των αντίστοιχων 

µνηµείων. 

 Ο Παυσανίας αναφέρει αόριστα ότι στην αγορά του Αιγίου υπάρχει τέµενος 

του ∆ία, επικαλούµενου Σωτήρος, µε δύο χάλκινα αγάλµατα.58 Το ένα άγαλµα 

παρίστανε το θεό αγένειο και ήταν κατά τον Παυσανία αρχαιότερο από το άλλο: 

«Έστι δε και ∆ιος επικλησιν σωτηρος εν τη αγορα τεµενος και αγαλµατα 

εσελθοντων εν αριστερα, χαλκου µεν αµφοτερα, το δε ουκ εχον πω γενεια 

εφαινετο αρχαιοτερον ειναι µοι».  



 Απέναντι από την είσοδο (προφανώς της αγοράς), ο Παυσανίας είδε οίκηµα 

στο οποίο υπήρχαν χάλκινα αγάλµατα του Ποσειδώνα, του Ηρακλή, του ∆ία και της 

Αθηνάς, φερµένα από το Άργος.  Για τα αγάλµατα αυτά έγινε η υπόθεση πως τα 

έφεραν φυγάδες από το Άργος: «Εν δε οικηµατι κατευθι της εσοδου, χαλκου και 

ταυτα, εστι µεν Ποσειδων και Ηρακλης, εστι δε Ζευς τε και Αθηνα Θεους δε 

σφας καλουσιν εξ Αργους».  Η απαίτηση των αργείων για επιστροφή των 

αγαλµάτων υπαγορεύτηκε από το φόβο της στέρησης των ευεργετικών για την πόλη 

δυνάµεων.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
57 Κατσωνοπούλου, Ν., 1998, σ. 33 
58 VII,  23.9. 

Οι αιγιείς τα κράτησαν για να εξασφαλίσουν την εύνοιά τους για το Αίγιο� απέρριψαν 

την αίτηση των αργείων  µε θυµοσοφικό επιχείρηµα, που θυµίζει το γνωστό από τον 

Όµηρο εύθυµο ή ελευθέριο αντίκρισµα των θρησκευτικών δοξασιών, χωρίς αυτό να 

µειώνει την ευλάβεια.59  

 Κοντά στην αγορά οι αιγιείς είχαν κοινό ναό για τον Απόλλωνα και την 

Άρτεµη. Στην αγορά υπήρχε και ιερό της Άρτεµης µε εικόνα της, που παρίστανε τη 

θεά να τοξεύει, και τάφος του κήρυκα Ταλθύβιου, ο οποίος τιµώνταν µε 

εναγισµούς.60 : «Εστι δε εν τη αγορα ιερον Αρτεµιδος, τοξευουση δε εικασται, και 

Ταλθυβιου του κηρυκος ταφος».  
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59 VII,  23.10-11 
60 VII, 24.1 

 

Α Ι Γ Ε Ι Ρ Α 

 Η Αιγείρα στα έπη του Οµήρου, έχει το όνοµα Υπερησία και αναφέρεται µαζί 

µε άλλες πόλεις της Αργολίδας, της Κορινθίας, της Σικυωνίας και της Αιγιαλείας ως 

µέρος της επικράτειας του Αγαµέµνονα.61  

 Η Αιγείρα ήταν από τις πόλεις που έπαιξαν αξιόλογο ρόλο και στην παλιά και 

στη νέα αχαϊκή οµοσπονδία. Ο Πολύβιος, που την αναφέρει συχνά, περιγράφει 

λεπτοµερώς µια  εισβολή των αιτωλών στην αρχή του συµµαχικού πολέµου (το 

καλοκαίρι του 219 π.Χ.).62 

 Ο Παυσανίας, που επισκέφτηκε την Αιγείρα,63 αναφέρεται στις λατρείες που 

είχαν καθιερωθεί και περιγράφει ιερά και ναούς, καθώς και αναθήµατα που είδε. Στον 

Παυσανία δεν υπάρχει καµία αναφορά σε διοικητικά ή εµπορικά κτίρια, που θα 

µπορούσαν να συνδεθούν µε την αγορά της Αιγείρας και δεν γίνεται λόγος για τη 

θέση ή πιθανή σχέση µε την αγορά των πολλών αναφερόµενων ιερών της πόλης.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

61 Ιλ. Β. 573 και Οδυσ. Ο. 254 
62 Πολυβ. 4,  57,  5 κ.π. 
63 VII,  26.1 - 10 

 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ : ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ 

 
 Η Μαντίνεια, αναφερόµενη από τον Όµηρο64 ως «ερατεινή Μαντίνεια» και 

από τον Πολύβιο65 ως «αρχαιοτάτη και µεγίστη πόλις των κατά την Αρκαδίαν», 

αποτελούνταν αρχικά από τέσσερις ή πέντε αγροτικές κοινότητες66 «δήµους». Κέντρο 

των δήµων αυτών φαίνεται πως ήταν ένας λόφος προς βορράν της πόλης, που 

αποκαλούνταν «Πτόλις». Στους ιστορικούς χρόνους οι 4 ή 5 δήµοι αποτέλεσαν την 

πόλη Μαντίνεια. 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

Ο Παυσανίας αναφέρει και ναό του ∆ία σωτήρα, χωρίς να προσδιορίζει τη 

θέση του. Ο Θουκιδίδης68 λέει πως οι Μαντινείς είχαν αναλάβει την υποχρέωση  να 

στήσουν λίθινη στήλη µε το κείµενο µιας συνθήκης τους προς τους αθηναίους και 

αργείους στο ιερό του ∆ία, που ήταν στην αγορά της Μαντίνειας. Μπορούµε λοιπόν 

να υποθέσουµε ότι ο ναός του Σωτήρος ∆ιός που αναφέρει ο Παυσανίας69 είναι ο 

ίδιος µε αυτόν που µαρτυρείται από το Θουκυδίδη και βρισκόταν στην αγορά της 

Μαντίνειας. 

 Στην αγορά της Μαντίνειας ο Παυσανίας σηµειώνει ότι υπήρχε πλαστική 

εικόνα της ∆ιοµένειας, κόρης του Αρκάδα, καθώς και ηρώο του Ποδάρη.67 

«Μαντινευσι δε εν τη αγορα γυναικος τε εικων χαλκη, ην [και] µαντινεις καλουσι 

∆ιοµενειαν Αρκαδος και ηρωον εστι Ποδαρου.».  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

64 Ιλ. Β.  607 
65 Πολυβ. 2, 56, 6 
66 Ξενοφ. Ελλ. 5,  27  και Στράβ.  8, 337 
67 VIII,  9. 9 
68 Θουκ. 5, 47, 11. 
69 VIII,  9.2 

 
ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 

 
 Ο Ορχοµενός είναι η δεύτερη, µετά τη Μαντίνεια, αρκαδική πόλη που 

επισκέπτεται ο Παυσανίας. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι είδε τα ερείπια της αγοράς,70 

χωρίς όµως να διευκρινίζει µε ποια θρησκευτικά ή διοικητικά οικοδοµήµατα 

σχετίζονταν αυτά τα ερείπια: «...και αγορας τε και τειχων ερειπια λειπεται».  
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70 VIII,  13. 2 
 

Κ Υ Ν Α Ι Θ Α 
 

 Η θέση της Κύναιθας δεν έχει προσδιοριστεί µε επιγραφικό εύρηµα, αλλά 

θεωρείται βέβαιο πως ήταν παρά τα σηµερινά Καλάβρυτα, όπου υπάρχουν αρχαία 

ευρήµατα.71  Οι περισσότερες από τις φιλολογικές πηγές είναι γνωστές από τον 

Πολύβιο, ο οποίος αναφέρει συχνά την ιστορία του συµµαχικού πολέµου (220 �217 

π.Χ). Οι Αιτωλοί είχαν λεηλατήσει και πυρπολήσει την πόλη των Κυναιθέων. Ο 

Πολύβιος σηµειώνει ότι η συµφορά των Κυναιθέων από τους Αιτωλούς κρίθηκε 

δίκαια, διότι ήταν οι µόνοι από τους αρκάδες που ζούσαν µέσα  σε παρανοµία και 

αγριότητα� οι Κυναιθείς, συνεχίζει, έµειναν από µικροί ξένοι από κάθε ανθρωπιστική 

αγωγή και για αυτό αποθηριώθηκαν.72 

 Ο Παυσανίας κάνει µία σύντοµη περιγραφή των λατρειών και των αξιοθέατων 

της Κύναιθας. Για την αγορά των Κυναιθέων αναφέρει µόνο ότι υπάρχουν βωµοί 

θεών και ένας ανδριάντας του αυτοκράτορα Ανδριανού 73 : «εν αγορα πεποιηνται 

µεν θεων βωµοι, πεποιηται δε Αδριανου βασιλεως εικων».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

71 Μαστροκώστα, Ε., Α.∆.  Χρον., 1961/2 σ. 132 
72 Πολυβ.  4,  18 � 21 
73 VIII,  19. 2 

 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ 

 Η Μεγαλόπολη, γνωστή κατά την αρχαιότητα ως «Μεγάλη Πόλις», ιδρύθηκε 

από τον Επαµεινώνδα το 370/369 π.Χ., µε συνοικισµό 39 αρκαδικών πολισµάτων, και 

απετέλεσε την πρωτεύουσα του Αρκαδικού κοινού. Η πόλη όφειλε το όνοµά της στην 

εξαιρετικά µεγάλη έκτασή της (370 εκτάρια)74.  

 Η Μεγαλόπολη είναι κτισµένη κοντά στις όχθες του ποταµού Ελισσώνος, 

κάπου τέσσερα χιλιόµετρα πριν από τη συµβολή του µε τον Αλφειό, στο υψίπεδο που 

χωρίζει την άνω κοιλάδα  του Αλφειού από την άνω κοιλάδα του Ευρώτα. Τα τρία 

πλεονεκτήµατά της, θέση, µέγεθος και έλλειψη ιστορικού παρελθόντος την έκαναν 

κατάλληλη να γίνει πρωτεύουσα του Αρκαδικού κοινού. 

 Το ρεύµα του Ελισσώνος χώρισε την πόλη σε δύο µέρη: το βόρειο 

περιορίσθηκε για κατοίκηση και το νότιο για τη δηµόσια και την κοινωνική 

δραστηριότητα. Το γεγονός ότι η πόλη και το στεφάνι των τειχών της κόβονται από 

το ποτάµι και το ότι η πολιτεία βρισκόταν σε χαµηλή χώρα, χωρίς το έξαρµα µιας 

ακρόπολης είναι νέα στοιχεία.75 Αλλά, εφόσον υπήρχε το παράδειγµα της Μαντίνειας 

και της Τεγέας, όπου η υπάρχουσα ακρόπολη εγκαταλείφθηκε και η νέα πόλη 

κτίστηκε στον κάµπο, σηµαίνει ότι βρισκόµαστε µπροστά σε αλλαγή, σε νέες αρχές 

οχυρωτικής και περισσότερο πολεοδοµίας, σε συνάρτηση µε τα κυριαρχούντα 

ιδεολογικά και πολιτικά ρεύµατα εκείνων των χρόνων.76     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

74 Martin, R., B.C.H.,  1947 � 48, σ.  139 
75 Martin, R., 1952, σ. 383 
76 Πετρονώτη,  1973, σ. 132 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι η αγορά της Μεγαλόπολης βρίσκεται στο σηµείο 

που ο Ελισσών κόβει την πόλη στα δύο, στο προς βορράν µέρος, πάνω από τη δεξιά 

όχθη του ποταµού77: «∆ιαιρουντος δε την Μεγαλην πολιν του ποταµου του 

Ελισσοντος...δεξια δε κατα το µετεωρον του ποταµου, πεποιηται σφισιν αγορα».  

Στην αγορά της Μεγαλόπολης ο Παυσανίας είδε λιθόχτιστο περίβολο µε ιερό του 

λύκαιου ∆ία, εντός του οποίου υπήρχαν βωµοί του θεού, δύο τράπεζες προσφορών 

και αετοί ισάριθµοι και µαρµάρινο άγαλµα του Πανός, µε το προσωνύµιο σινόεις: 

«Περιβολος δε εστιν εν ταυτη λιθων και ιερον λυκαιου ∆ιος. . . βωµοι τε εισι του 

θεου και τραπεζαι δυο και αετοι ταις τραπεζαις ισοι και αγαλµα Πηνος λιθου 

πεποιηµενον . επικλησις δε σινοεις».  

 Μπροστά στο τέµενος του ∆ιός υπήρχε χάλκινο άγαλµα του Απόλλωνα, 

ύψους δώδεκα ποδών, που το είχαν φέρει από τη Φιγάλεια, για να συµβάλει στο 

στολισµό της Μεγαλοπολης.78: «Εστι δε προ του τεµενους τουτου χαλκουν αγαλµα 

Απολλωνος θεας αξιον...εκοµισθη δε εκ της φιγαλεων συντελεια ες κοσµον τη 

Μεγαλη πολει». Το υπερφυσικού µεγέθους αυτό µπρούτζινο άγαλµα υποτίθεται πως 

ήταν στηµένο σε επιβλητικό βάθρο, ώστε να δεσπόζει του χώρου της αγοράς αρχικά 

ήταν στηµένο στο σηκό του ικτίνειου ναού του Επικούριου Απόλλωνα των Βασσών. 

Στην αρχική θέση του είχε στηθεί άλλο άγαλµα του Απόλλωνα ξύλινο, ίσως 

ακρόλιθο.79  

 Στα δεξιά του αγάλµατος του Απόλλωνα, ο Παυσανίας αναφέρει  ναό και 

άγαλµα της Μητέρας των θεών: «Εστι δε εν δεξια του Απολλωνος αγαλµα ου µεγα 

Μητρος θεων». Μπροστά από το ναό υπήρχαν βάθρα, όπου άλλοτε ήταν στηµένοι 

ανδριάντες. Σε ένα από τα βάθρα είχε σκαλιστεί ελεγείο, το οποίο πληροφορεί τον 

επισκέπτη πως η πλαστική εικόνα που είχε στηθεί ήταν του ∆ιοφάνη, γιου του 



∆ίαιου, ο οποίος πρώτος είχε ενώσει ολόκληρη την Πελοπόννησο στην αχαϊκή 

συµπολιτεία 80 : «Ελεγειον δε επι ενος γεγραµµενον των βαθρων ∆ιοφανους ειναι 

την εικονα, ∆ιαιου µεν υι ου, συνταξαντος δε ανδρος πρωτου Πελοποννησον την 

πασαν ες τον ονοµασθεντα αχαϊκον συλλογον».  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

77 VIII,  30.2 
78 Ν., Παυσ. Αρκαδ., 1980, σ. 311, σηµ. 3 
79 VIII,  30.4 
80 VIII,  30.4.  VIII,  30. 6 

 Ο Πολύβιος81 επαινεί το ∆ιοφάνη για την πείρα στα στρατιωτικά που είχε 

αποκτήσει συνεργαζόµενος µε τον Φιλοποίµενα. 

 Στην αγορά υπήρχε η Φιλίππειος στοά και κοντά σε αυτήν ο ναός του 

ακακήσιου Ερµή. Μετά τη Φιλίππειο στοά υπήρχε άλλη µικρότερη, όπου οι 

µεγαλοπολίτες είχαν τα γραφεία των αρχόντων τους.82 : «Στοαν δε της αγορας 

ονοµαζοµενην φιλιππειον...Ερµου δε ακακησιου προς αυτη ναος καταβεβλητος». 

Σε ένα από αυτά υπήρχε άγαλµα της εφέσιας Άρτεµης και σε άλλο χάλκινος Πάν, 

επονοµαζόµενος σκολείτας, γιατί µεταφέρθηκε από τον Σκολείτα λόφο.83 Πίσω από 

τα αρχεία υπήρχε ναός της Τύχης µε µαρµάρινο άγαλµα της θεάς. Στην αγορά ανήκε 

και η λεγόµενη µυρόπωλις στοά, η οποία, όπως µαρτυρεί ο Παυσανίας, χτίστηκε από 

λάφυρα από τη νίκη εναντίον του Ακρότατου και των Λακεδαιµονίων, που είχαν 

πολεµήσει κατά του τυράννου Αριστόδηµου της Μεγαλόπολης.84 

 Πίσω από τον περίβολο του λύκαιου ∆ία υπήρχε ανάγλυφη σε στήλη εικόνα 

του Πολύβιου και αριστερά το βουλευτήριο.85: «Της δ� εικονος του Πολυβιου το 

βουλευτηριον εστιν εν αριστερα». Με την αγορά ο Παυσανίας συνδέει και την 

Αριστάνδρειο στοά, χωρίς όµως να διευκρινίζει που βρισκόταν.86 Πολύ κοντά στη 

στοά αυτή λέει, «ταυτης της στοας εστιν εγγυτατω», υπήρχε ιερό του ∆ία σωτήρα 

µε άγαλµα του θεού σε σύµπλεγµα µε τη Μεγαλόπολη. Στα αριστερά του αγάλµατος 

του ∆ία είδε άγαλµα της σώτειρας Άρτεµης. Ο Παυσανίας µας πληροφορεί ότι τα 

αγάλµατα αυτά ήταν καµωµένα από πεντελικό µάρµαρο, έργα των Κηφισόδοτου και 

Ξενοφώντα.   
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81 Πολύβ. 21. 9. 
82 VIIΙ,  30.6. 
83 VIIΙ,  30.7. 
84 VIII,  30. 7-8 
85 VIII,  30. 9-10 
86 VIII,  30. 10 

 

 Στα δυτικά της Αριστανδρείου στοάς, ο Παυσανίας είδε περίβολο αφιερωµένο 

στη ∆ήµητρα και Κόρη. Μπροστά στην είσοδο του περιβόλου υπήρχαν αγάλµατα της 

Άρτεµης και του Ασκληπιού µε την Υγεία. Το άγαλµα της ∆ήµητρας ήταν ολόκληρο 

λίθινο ενώ της Κόρης, που λατρευόταν µε το προσωνύµιο Σώτειρα, ακρόλιθο.87 Τα 

αγάλµατα αυτά θεωρούνταν έργα του ∆αµοφώντα.88 Κοντά στο άγαλµα της 

∆ήµητρας υπήρχε και γλυπτική εικόνα του Ηρακλή, για τον οποίο ο Ονοµάκριτος 

λέει σε ποίηµά του πως ήταν ένας από τους λεγόµενους ιδαίους ∆ακτύλους.89 

Μπροστά από τα αγάλµατα αυτά υπήρχε τράπεζα προσφορών µε ανάγλυφες 

παραστάσεις Ωρών, Πανός µε σύριγγα, Απόλλωνα κιθαρωδού και παραστάσεις 

νυµφών.  
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87 VIII,  31. 1 
88 VIII,  31. 2 
89 VIII,  31. 3 

 

Φ Ι Γ Α Λ Ε Ι Α 
 Η αρχαία Φιγάλεια υπήρξε µία από τις σηµαντικότερες αρκαδικές πόλεις, 

στην πολιτική χώρα της οποίας ανήκε ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα. Ο 

Παυσανίας µαρτυρεί για τη Φιγάλεια την ύπαρξη ιερών της Αρτέµιδος Σωτείρας, του 

∆ιονύσιου Ακρατοφόρου και της Ευρυνόµης, καθώς γυµνασίου και αγοράς. 

 Στην αγορά είδε στηµένη τη λίθινη γλυπτική εικόνα ενός νέου, που οι ντόπιοι 

έλεγαν πως παρίστανε τον συµπατριώτη τους παγκρατιαστή Αρραχίωνα, ο οποίος 

είχε νικήσει σε τρεις συνεχόµενες Ολυµπιάδες.90  

 Η δεύτερη πληροφορία που αντλούµε από τον Παυσανία είναι ότι στην αγορά 

της Φιγάλειας υπήρχε πολυάνδριο των ορεσθασίων εθελοντών, που σκοτώθηκαν για 

να ελευθερώσουν την πόλη από τους Λακεδαιµόνιους, του οποίους τους τιµούσαν ως 

ήρωες µε ετήσιους εναγισµούς.91: «Φιγαλευσι δε επι της αγορας και πολυανδριον 

των λογαδων των ορεσθασιων εστι, και ως ηρωσιν αυτοις εναγιζουσιν ανα παν 

ετος».  
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90 VIII,  40.1 
91 VIII,  41.1. 

 
Τ Ε Γ Ε Α 

 Η ονοµασία Τεγέα ετυµολογικά έχει σχέση µε το τέγος (στέγη), είναι δηλαδή 

πόλη στεγασµένη, περιφραγµένη. Η πεδιάδα της περιβάλλεται από οροσειρές, ενώ 

δυτικά της βρίσκεται η λίµνη Τάκα. Αποτελούνταν στην αρχή από οκτώ, αργότερα 

από εννέα δήµους, αγροτικές κοινότητες. Ο συνοικισµός των δήµων της έγινε στο 

διάστηµα 478- 473 π.Χ. Τους κατοίκους της ένωνε η λατρεία της θεάς Αλέας και 

αργότερα της θεάς Αθηνάς, τις οποίες συγκέρασαν σε µία θεότητα, της Αλέας 

Αθηνάς.92 

 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΕΓΕΑΣ 
 Η αγορά της Τεγέας κατά τον Παυσανία είχε σχήµα πλίνθου,93 ήταν δηλαδή 

οργανωµένη σε ένα τετράπλευρο πλαίσιο: «Της αγορας δε µαλιστα εοικυιας 

πλινθω, κατα το σχηµα». Υπήρχε ναός της Αφροδίτης εν πλινθίω, µε µαρµάρινο 

λατρευτικό άγαλµα της θεάς: «Αφροδιτης εστιν εν αυτη ναος καλουµενος εν 

πλινθιω και αγαλµα λιθου». Σε µια στήλη, που δε θα ήταν παρά µια πλατιά 

µαρµάρινη πλάκα, υπήρχε ανάγλυφη παράσταση των Αντιφάνη, Κρίσου, Τυρωνίδα 

και Πυρρία, οι οποίοι είχαν γράψει νόµους για τους τεγεάτες και τιµούνταν µέχρι της 

ηµέρες του Παυσανία.94 Σε άλλη στήλη παριστανόταν ο Ιάσιος κρατώντας άλογο και 

έχοντας στο δεξί του χέρι κλαδί φοίνικα. 

 Σε άλλο σηµείο της αγοράς ο Παυσανίας αναφέρει ανάγλυφη παράσταση του 

Άρη πάνω σε στήλη, µε το προσωνύµιο γυναικοθοίνας.95: «Εστι δε και Αρεως 

αγαλµα εν τη τεγεατων αγορα. Τουτο ε κτετυπωται µεν επι [τη] στηλη, 

γυναικοθοιναν δε ονοµαζουσιν αυτον». Ο Ch. Picard 96 στη λατρεία του Άρη 

γυναικοθoίνα στην Τεγέα αναγνωρίζει την υπόσταση του ∆ιονύσου. Η λατρεία του 



Άρη, κατά τον  Martin,97 µε τα έντονα διονυσιακά στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν, 

ήταν στενά συνδεδεµένα µε τη λατρεία της Αθηνάς Αλέας. 
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92 Jost, M., Cultes  d� Arcadie, 1985 
93 VIII,  48.1 
94 VIII,  48.1 
95 VIII,  48.4 
96 Picard, ch., II, σ. 403 
97 Martin, R.,  1951,  σ. 166. 

 

Υπήρχε ακόµη βωµός του ∆ία τέλειου, προστάτη του γάµου και της 

οικογένειας, και άγαλµά του τετράγωνου τύπου. Την εικόνα αυτή του ∆ία ο 

Παυσανίας ονοµάζει «άγαλµα τετράγωνον»,98 όπως της συνηθισµένες ερµαϊκές 

στήλες, που απολήγουν σε πλαστικές προτοµές θεών. Στην Αρκαδία όµως, ιδίως στην 

περιοχή της Τεγέας, συνηθίζονταν αρκετά πριν από τον Παυσανία συµβατικές 

εικόνες Θεών σε άγνωστη από αλλού µορφή τετράγωνων ερµαϊκών στηλών.99  

 Στην αγορά της Τεγέας σηµειώνονται τάφοι του Τεγεάτη, γιου του Λυκάονα, 

και της Μαιράς, συζύγου του Τεγεάτη.100 Η Μαιρά ήταν κόρη του Άτλαντα και 

αναφέρεται και από τον Όµηρο στην αφήγηση του Οδυσσέα προς τον Αλκίνουν για 

την κάθοδο στον Άδη.101 Ο Παυσανίας όµως περιγράφει και σε άλλο κεφάλαιο ότι ο 

τάφος της Μαιράς βρισκόταν µεταξύ Μαντίνειας και Ορχοµενού.102  

 Οι τεγεάτες είχαν στην αγορά τους ναό και άγαλµα της Ειλείθυιας, την οποία 

λέγανε «Αυγην εν γοναση».103  

 Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της αγοράς ο Παυσανίας αναφέρει βωµό της 

Γης, κοντά στο ιερό της Ειλείθυιας, και µετά το βωµό στήλη λευκού µαρµάρου µε 

ανάγλυφη παράσταση του Πολύβιου, γιου του Λυκόρτα. Σε άλλο ανάγλυφο 

παριστανόταν ο Έλατος, ένας από τους γιους  του Αρκάδα.104   
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98 VIII,  48.6 
99 Ρωµαίου, Κ.Α., Α.Ε., 1911, σ. 149 κ.π. 
100 VIII,  48.6 
101 Οδ. λ. 326 
102 VIII,  12.7 
103 VIΙI,  48.7 
104 VIΙI,  48.8 

 
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ 2ο ΑΙ. µΧ. 

 Για την πόλη της Κορίνθου ο Παυσανίας σηµειώνει ότι από τα αξιόλογα 

πράγµατα άλλα έχουν διασωθεί από την εποχή της ακµής, τα περισσότερα όµως είναι 

έργα της νεώτερης περιόδου.105 : «Λογου δε αξια εν τη πολει τα µεν λειποµενα ετι 

των αρχαιων εστιν, τα δε πολλα αυτων επί της ακµης εποιηθη της υστερον». 

Όταν ο Παυσανίας µιλάει για πράγµατα που είχαν περισωθεί από την προ του 146 

π.Χ. Κόρινθο, εννοεί λατρευτικά αγάλµατα, για τα οποία δεν είχε ενδιαφερθεί ο 

Μόµµιος και οι στρατιώτες του και µπόρεσαν να διαφύγουν την καταστροφή µέσα σε 

ταπεινά ιερά, όπου εξακολουθούσαν να τα τιµούν οι περίοικοι µαζί µε τους 

Κορίνθιους που είχαν καταφύγει σε εκείνους. Από τα δηµόσια οικοδοµήµατα της 

αγοράς µερικά ξαναχτίστηκαν στην ίδια θέση κατά τον επανοικισµό της Κορίνθου.106   

 Μπαίνοντας στην αγορά της Κορίνθου ο Παυσανίας αναζητεί κατά τη 

συνήθειά του ιερά, ναούς και εικόνες θεών και ηρώων και όσα από τα αξιοθέατα 

είχαν κάποια σηµασία για τη θρησκεία ή τη µυθολογία. Αναφέρει πρώτα άγαλµα της 

εφέσιας Άρτεµης, όχι όµως ναό της. Πολλά από τα αγάλµατα που αναφέρει ήταν 

στηµένα στο ύπαιθρο, όπως λεει ρητά ο ίδιος.107: «και ταυτα οντα εν υπαιθρω». 

Μπορούµε να υποθέσουµε πως εκείνα που δεν ήταν στηµένα στο ύπαιθρο, 

προφυλάσσονταν µε είδος στέγης, που ο Παυσανίας δεν µπορούσε να το ονοµάσει 

ναό. Αµέσως παρακάτω αναφέρει ξόανα του ∆ιονύσου: «∆ιονυσου ξοανα επιχρυσα 

πλην των προσωπων», που το ένα ονόµαζαν Λύσιον και το άλλο Βάκχειον.108  



 Στη συνέχεια ο Παυσανίας αναφέρει ναό της Τύχης µε άγαλµά της όρθιο από 

µάρµαρο της Πάρου. Κοντά στο ναό υπήρχε ιερό των θεών πάντων.109: «Θεοις πασιν 

εστιν ιερον». Στα ρωµαϊκά χρόνια ήταν συνηθισµένοι οι χώροι όπου τιµώνταν από  
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105 II,  2.6 
106 Παπαχατζή,Ν.,1978,Παυς.Κορινθ.,σ.60,σηµ.1 
107 II,  2.8 
108 ΙΙ,  2.6 
109 II,  2.8. 

 

κοινού όλοι οι θεοί. Στην Κόρινθο ο Παυσανίας τον χαρακτηρίζει  ως «ιερό», θα 

υπήρχε όµως σ� αυτό και ναός, όπου θα προσφέρονταν τιµές στους πολυώνυµους 

θεούς των απελεύθερων ή βετεράνων που έστειλε η Ρωµαϊκή πολιτεία στην 

επανοικισµένη Κόρινθο.110  

 Κοντά στο Πάνθεο υπήρχε κτιστή κρήνη, µε χάλκινο Ποσειδώνα στηµένο 

πάνω στην Κρήνη και ένα δελφίνι κάτω από τα πόδια  του θεού, από το οποίο έτρεχε 

νερό. Ο Παυσανίας είδε επίσης, χωρίς όµως να διευκρινίζει την ακριβή θέση τους, 

χάλκινο άγαλµα του Απόλλωνα Κλάριου, άγαλµα Αφροδίτης, έργο του Ερµογένη από 

τα Κύθηρα, δύο χάλκινα αγάλµατα του Ερµή, για το ένα από τα οποία είχε γίνει και 

ναός και τρία αγάλµατα του ∆ία, όλα στηµένα στο ύπαιθρο, από τα οποία το ένα δεν 

είχε προσωνύµιο, το άλλο το έλεγαν χθόνιο και το άλλο ύψιστο. 

 Στο κέντρο της αγοράς ήταν στηµένο χάλκινο άγαλµα Αθηνάς µε ανάγλυφη 

παράσταση µουσών στο βάθρο της: «Εν µεσω δε της αγορας εστιν Αθηνα χαλκη . 

τω βαθρω δε αυτης εστι µουσων αγαλµατα επειργασµενα». Πάνω από την αγορά 

ο Παυσανίας αναφέρει ναό της Οκταβίας,111 της αδελφής του Αυγούστου, ενώ 

βγαίνοντας από την αγορά, στο δρόµο προς το Λέχαιο, «εκ δε της αγορας εξιοντων 

την επι Λεχαιου», είδε προπύλαια, πάνω στα οποία υπήρχαν χάλκινα επίχρυσα 

τέθριππα του Φαέθοντα και του Ήλιου.112 Ο Παυσανίας ορίζει τη θέση του ναού της 

Οκταβίας «υπέρ την αγοράν», που σηµαίνει είτε «πέρα» από την αγορά είτε «πάνω» 

απ� αυτή. Τα προπύλαια που περιγράφει ο Παυσανίας ήταν προφανώς η κύρια 

είσοδος στην αγορά της Κορίνθου. 
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110 Παπαχατζή,Ν.,1978,σ.64,σηµ.1 
111 II,  3.1 
112 II,  3.2. 

 

 Σε µικρή απόσταση από τα προπύλαια δεξιά καθώς βγαίνει κανείς υπήρχε 

χάλκινο άγαλµα του Ηρακλή και µετά τον Ηρακλή η είσοδος για την Κρήνη 

Πειρήνη.113: «Ολιγον δε απωτερω των προπυλαιων εξιουσιν εν δεξια εστιν 

Ηρακλης χαλκους. Μετα δε αυτόν εσοδος εστι της Πειρηνης ες το υδωρ».  Η 

γραφή εξιούσιν εν δεξια, αν και δεν είναι η επικρατέστερη στα χειρόγραφα, φαίνεται 

ωστόσο προτιµότερη, γιατί αµέσως παρακάτω ο Παυσανίας αναφέρει την είσοδο της 

Πειρήνης µετά τον Ηρακλή, στην ίδια πλευρά, αλλιώς θα έγραφε Ηρακλέους πέραν ή 

υπέρ τον Ηρακλέα.114  

 Κοντά στην Κρήνη Πειρήνη «Προς τη Πειρηνη», υπήρχε ιερός περίβολος για 

τον Απόλλωνα µε άγαλµά του και ζωγραφική παράσταση του Οδυσσέα και των 

µνηστήρων. 
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114 Παπαχατζή,Ν.,1978,σ.68,σηµ.2 

 

Σ Ι Κ Υ Ω Ν Α 
 

Το «Σικυώνιον πεδίον», όπως ονοµάζονταν στην αρχαιότητα η εύφορη 

παραλιακή πεδιάδα του σηµερινού Κιάτου και Βέλου ανήκε στο Κράτος της αρχαίας 

Σικυώνας.115  

Η Σικυώνα τότε ήταν χτισµένη στην κατάφυτη πεδιάδα µεταξύ Κιάτου και 

Βασιλικού.116 Ο ∆ηµήτριος Πολιορκητής στα 303 π.Χ. βρήκε την πόλη ευάλωτη και 

φρόντισε για τη µεταφορά της ψηλότερα, πάνω από την κοίτη του Ασωπού, σε θέση 

που χρησίµευε πριν ως ακρόπολη. Το ύψωµα του Βασιλικού, που αποτέλεσε τον 

πυρήνα της ελληνιστικής Σικυώνας, ήταν το πλεονεκτικότερο για µια πόλη της 

εποχής: χωµατόβουνο, στην κορυφή του οποίου σχηµατίζεται ευρύχωρο οροπέδιο µε 

οµαλή την επιφάνειά του και απόκρηµνο από παντού. Το χωριό Βασιλικό 

καταλαµβάνει τη νοτιοανατολική γωνία του οροπεδίου. Η αρχαία Σικυών βρισκόταν 

λίγο ψηλότερα, ως το φρύδι µιας ψηλότερης κορυφής στα δυτικά, που χρησίµευε ως 

ακρόπολη. Ο ∆ηµήτριος προσπάθησε να δώσει στη νέα εγκατάσταση το όνοµα 

∆ηµητριάς, αλλά γρήγορα οι κάτοικοι επανέφεραν το παλιό. 
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115 II,  5.6 
116 Skalet, C.H., αρχαία Σικυών, 1975. 2 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΚΥΩΝΑΣ 

 Μόλις ο Παυσανίας έφθασε στην περιοχή της αγοράς κατευθύνθηκε προς το 

ναό της λιµναίας Άρτεµης, του οποίου είχε καταρρεύσει η οροφή και  το λατρευτικό 

άγαλµα είτε είχε µεταφερθεί αλλού είτε είχε καταστραφεί.117: «ες την αγοραν, εστι 

ναος Αρτεµιδος εν δεξια λιµναιας. Και οτι µεν κατερρυηκεν ο οροφος, δηλα εστιν 

ιδοντι . περι δε του αγαλµατος ουτε ως κοµισθεντος ετερωσε ουτε οντινα αυτου 

διεφθαρη τροπον ειπειν εχουσιν». Στην αγορά είδε και ιερό της Πειθούς, που δεν 

είχε λατρευτικό άγαλµα.118 Κοντά στο ιερό της Πειθούς είχε ιδρυθεί από τον Προίτο 

ναός του Απόλλωνα, «το δε εξ αρχης λεγουσιν αυτον υπο Προιτου ποιηθηναι», ο 

οποίος τον καιρό του Παυσανία είχε καταστραφεί από πυρκαγιά.119: «συγκατεκαυθη 

γαρ εµπιπραµενω τω ναω». Ο νέος ναός και το άγαλµα που είδε ο Παυσανίας, είχαν 

αφιερωθεί από τον Πιθοκλή,120 ο οποίος είναι πιθανόν ο γλύπτης ο µνηµονευόµενος 

από τον Πλίνιο στον κατάλογο των καλλιτεχνών, που αναζωπύρωσαν την γλυπτική 

τέχνη µετά την 156ην Ολυµπιάδα, στα 156 π.Χ.121 

 Το ιερό της Πειθούς αναφέρεται από τον Παυσανία πως υπήρχε στην παλιά 

ακρόπολη.122 Το σηµείο αυτό από την περιγραφή του Παυσανία θα µπορούσε να 

ερµηνευτεί µε το ότι ταυτίζει την παλιά ακρόπολη µε τη νεώτερη αγορά, µπορεί όµως 

να ερµηνευτεί πως ιερό της Πειθούς λεγόταν στα ύστερα από την µετοίκηση χρόνια 

το ιερό µε τον αρχαϊκό ναό του Απόλλωνα στην αγορά, όχι όµως πως ήταν το ίδιο µε 

το παλιό ιερό. Ίσως εκείνο ταυτιζόταν µε το ναό του Απόλλωνα και της Άρτεµης, ενώ 

η ερµηνεία αυτή ταιριάζει καλύτερα µε τη συνδεδεµένη µε το ιερό τελετή, κατά την 



οποία έφεραν στο ιερό τα αγάλµατα του Απόλλωνα και της Άρτεµης και όχι µονάχα 

του πρώτου.123 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
117 II,  7.6 
118 II,  7.7 
119 

120 II,  7.9 
121 Skalet, C.H., 1975, 2 σ.  34 
122 II,  7.8. 
123 Φαράκλα, Ν., Σικυωνία, 1971, σ. 40 

 

 Κοντά στο ιερό της Πειθούς ο Παυσανίας αναφέρει τέµενος αφιερωµένο σε 

ρωµαίους αυτοκράτορες,124 στο σηµείο που ήταν άλλοτε η κατοικία του τυράννου 

Κλέωνα (αρχές 3ου αι. π. Χ): «Τω δε της Πειθους ιερω το εγγυς τεµενος ανειµενον 

βασιλευσι ρωµαιων οικια ποτε ην Κλεωνος τυραννου».  

 Μπροστά στο τέµενος των ρωµαίων αυτοκρατόρων υπήρχε ηρώο του 

Αράτου.125 Ο Πλούταρχος ση Βιογραφία του Αράτου126 λέει πως ο Άρατος πέθανε 

στο Αίγιο στα 213 π.Χ και πως οι Σικυώνιοι προσπάθησαν να πάρουν το νεκρό από 

τους αχαιούς και να τον θάψουν στη Σικυώνα, σε εµφανέστατο µέρος της πόλης, 

παρά τον αρχαίο νόµο που απαγόρευε τις ταφές µέσα στον περίβολο των τειχών� η 

ταφή κατοχυρώθηκε µε δελφικό χρησµό, και ο τάφος διαµορφώθηκε σε ηρώο που 

µέχρι την εποχή του Πλούταρχου ονοµαζόταν αράτειο. 

 Μετά το ηρώο του Αράτου υπήρχε βωµός για τον Ίσθµιο Ποσειδώνα.127 

Επίσης υπήρχαν πυραµιδόσχηµος ∆ίας Μειλίχιος «πυραµιδι δε ο Μειλιχιος», και 

κιονόσχηµη Άρτεµη Πατρώα «κιονι εστιν εικασµενη». Ο Παυσανίας µας 

πληροφορεί ότι υπήρχαν τα  «αγάλµατα» κοντά στο βωµό του Ποσειδώνα. Η 

παλαιότητά τους όµως, που υποδεικνύεται από το σχήµα τους µας κάνει να 

υποθέσουµε πως δεν ήταν απλώς αναθηµατικά, αλλά δέχονταν κάποια λατρεία.128  

Κοντά στο «αγάλµατα» αυτά ο Παυσανίας είδε το βουλευτήριο των Σικυωνίων και 

µια στοά, που λεγόταν Κλεισθένειος από τον ιδρυτή της και η οποία είχε κτιστεί από 

τα λάφυρα του πολέµου που έκανε µαζί µε τους αµφικτύονες κατά της Κίρρας: 

«Ενταυθα και βουλευτηριον σφισι πεποιηται και στοα καλουµενη Κλεισθενειος 



απο του οικοδοµησαντος . ωκοδοµησε δε απο λαφυρων ο Κλεισθενης αυτην τον 

προς Κιρρα πολεµον συµπολεµησας αµφικτυουσι». Ο πρώτος ιερός πόλεµος που 

έκανε ο Κλειοσθένης; και τελείωσε µε την καταστροφή της Κίρρας ή Κρίσας, του 

επινείου των ∆ελφών, είναι γεγονός των αρχών του 6ου αι. π.χ. Εποµένως η 

Κλεισθένειος στοά που έγινε µε τα λάφυρα του πολέµου αυτού, δεν χτίστηκε στην 

Σικυώνα του Κλεισθένη, που ήταν τότε χαµηλά στην πεδιάδα, αλλά στη θέση της 

Ελληνιστικής Σικυώνας, παρά το Βασιλικό,  
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που στους αρχαϊκους χρόνους δεν ήταν ακατοίκητη, οπότε ίσως χρησίµευε ως 

ακρόπολη.  

 Σε υπαίθριο χώρο της αγοράς υπήρχε χάλκινος ∆ίας και Ερµής Αγοραίος, 

έργα του Λυσίππου, και κοντά στο ∆ία µία επίχρυση Άρτεµη,129 καθώς και αγάλµατα 

που λεγόταν πως παρίσταναν τις Προιτίδες, αλλά είχαν διαφορετικά ονόµατα.130: 

«τας Προιτου θυγατερας λεγουσιν ειναι σφας, το δε επιγραµµα ες γυναικας αλλας 

ειχεν». Σε µικρή απόσταση υπήρχε ιερό του Λυκείου Απόλλωνα, ερείπιο ήδη και 

ελάχιστα αξιοθέατο την εποχή του Παυσανία.131 

 Ο Αθήναιος132 αναφέρει ότι στην αγορά της Σικυώνας υπήρχε ποικίλη Στοά, η 

οποία κτίσθηκε από τη Λαµία, την ερωµένη του ∆ηµητρίου, και συνεπώς ανεγέρθηκε 

µάλλον κατά τον χρόνο της αλλαγής της θέσης της πόλης από τον ∆ηµήτριο.133  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι η ποικίλη στοά δεν αναφέρεται από τον Παυσανία. 
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Φ Λ Ι Ο Υ Σ 
 

ΘΕΣΗ 

 Η πεδιάδα του Φλιούντα είναι η µεγαλύτερη όλης της Κορινθιακής 

ενδοχώρας. Στην αρχαιότητα υπήρχε µόνο ένας µεγάλος συνοικισµός, ο Φλιούς, στα 

βορειοανατολικά κράσπεδα της πεδιάδας.134 

 
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 Για την αγορά του Φλιούντα ο Παυσανίας δεν δίνει καµία τοπογραφική 

ένδειξη. Αναφέρει ότι στην αγορά είχε ανατεθεί µία χάλκινη αίγα, επίχρυση στο 

µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειάς της.135: «Ανακειται δε επι της αγορας αιξ χαλκη, 

τα πολλα επιχρυσος». Η χάλκινη εικόνα του ζώου στην αγορά πιστεύεται πως 

τιµώνταν ως σύµβολο κάποιας θεότητας: «τιµας επι τω δε ειληψε». Ο Παυσανίας 

σχετίζει το ζώο µε τον αστερισµό της Αιγός,: «το αστρον ην ονοµαζουσιν αιγα», 

εποµένως µπορούµε να υποθέσουµε πως πρόκειται απλώς για πλαστική εικόνα της 

«ιερας αιγός» Αµάλθειας.  

 Στην αγορά υπήρχε µνήµα του Αριστία, του γιού του Πρατίνα. Ο Φλιάσιος 

Πρατίνας διακρίθηκε ως ποιητής σατυρικών δραµάτων στην αρχή του 5ου αι. π.Χ., 

καθώς και ο γιος του Αριστίας, ο οποίος είναι γνωστό πως ήταν ανταγωνιστής του 

Αισχύλου στην Αθήνα στα 467 π.Χ. 



 Πίσω από την αγορά υπήρχε «µαντικό οίκηµα», όπου δόθηκε για πρώτη φορά 

στον Αµφιάραο το χάρισµα της µαντικής.136  

 Σε µικρή απόσταση από το οικοδόµηµα αυτό, υπήρχε οµφαλός, που 

πιστευόταν πως ήταν το κέντρο της Πελοποννήσου. Κοντά στον οµφαλό υπήρχαν 

ιερά του ∆ιονύσου, του Απόλλωνος και της Ίσιδος. Μάλλον ιερό πρέπει να θεωρηθεί 

και ένα οικοδόµηµα κοντά στο ναό του Απόλλωνος, µε αγάλµατα Ηρακλέους και 

Κυάθου.137: «εστιν οικηµα ες µνηµην. Τουτο ωκοδοµηται µεν παρα το ιερον του 

Απόλλωνος».   
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Α Ρ Γ Ο Σ 
 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 

 Βασικός οδηγός για την ανίχνευση των πολυάριθµων µνηµείων της αγοράς 

του Άργους αποτελεί ο Παυσανίας, ο οποίος αρχίζει την περιγραφή της από το ναό 

του Λυκείου Απόλλωνα138: «επιφανεστατον εστιν Απολλωνος ιερον λυκιου». Η 

θέση του ναού βεβαιώνεται από την περιγραφή του Ευριπίδη.139 Από το ιερό του 

Απόλλωνα φαίνεται πως και η αγορά ονοµάζονταν λύκειος.140  Τα ψηφίσµατα της 

πόλης στήνονταν στο ιερό αυτό, όπως γνωρίζουµε από τον Θουκυδίδη141  

 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι το λατρευτικό άγαλµα του λυκείου Απόλλωνα που 

είδε ήταν έργο του αθηναίου πλάστη Αττάλου, ενώ ο αρχικός ναός και το ξόανο ήταν 

αφιερωµένα από τον ∆αναό «το δε εξ αρχης ∆αναου και ο ναος και το ξοανον 

αναθηµα  ην». Στον ίδιο ναό είχε ανατεθεί ο θρόνος του ∆αναού, γλυπτική εικόνα 

του Βίτωνα, και ξόανα της Αφροδίτης και του Ερµή, το πρώτο ανάθηµα της 

Υπερµήστρας, κόρης του ∆αναού, και το δεύτερο έργο του Επειού.142   

Πιο πέρα από τον ανδριάντα του Βίτωνα οι αργείοι διατηρούσαν αναµµένη 

φωτιά που την έλεγαν «πυρά του  Φορωνέα», διότι απέδιδαν την εφεύρεση του πυρός 

στον Φορωνέα: «ες Φορωνεα του πυρος µεταγειν εθελουσι την ευρεσιν». Επίσης 



µέσα στο ναό υπήρχε ανδριάντας του δροµέα Λάδα και άγαλµα του Ερµή µε χελώνα. 

Μπροστά στο ναό υπήρχε λατρευτικός βόθρος µε ανάγλυφες παραστάσεις, 

λατρευτικοί κίονες και ξόανα του ∆ία και της Άρτεµης.143  

 Κοντά στο ναό του Απόλλωνα ο Παυσανίας αναφέρει τους τάφους του ήρωα 

Λινού, του γιου του Απόλλωνα και της Ψαµάθης και του ποιητή Λινού: «Ταφοι δε 

εισιν ο µεν Λινου του Απολλωνος και Ψαµαθης, τον δε λεγουσιν ειναι Λινου του 

ποιησαντος τα επη». Μετά τα µνήµατα υπήρχε άγαλµα του Απόλλωνα Αγυιέα και 

βωµός του υέτιου ∆ία.  
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 Επίσης αναφέρει ότι στην αγορά υπήρχε τάφος του Προµηθέα, αλλά εκφράζει 

τις αµφιβολίες του για την γνησιότητα της πληροφορίας που του έδωσαν.144 Στη 

συνέχεια σηµειώνει ανδριάντα του πύκτη  Κρεύγα, τρόπαιο στηµένο για τη νίκη κατά 

των κορινθίων και άγαλµα του ∆ία µειλίχιου ένθρονου, έργου του Πολύκλειτου.145 

Κοντά στο άγαλµα αυτό υπήρχε λίθινο ανάγλυφο των Κλέοβι και Βίτωνα και ιερό 

του Νέµειου ∆ία µε χάλκινο άγαλµα του θεού, έργο του Λυσίππου.146 Μετά το νέµειο 

∆ία υπήρχε ναός της Τύχης: «περαν δε του νεµειου ∆ιος Τυχης εστιν εκ 

παλαιοτατου ναος».  

 Στο κέντρο της αγοράς ο Παυσανίας είδε µαρµάρινο οικοδόµηµα, µε 

ανάγλυφες παραστάσεις ελεφάντων και άλλων πολεµικών µέσων, το οποίο ήταν 

ηρώο του Πύρρου147 : «οικοδοµηµα λευκου λιθου κατα µεσον της αγορας ου 

τροπαιον επι Πυρρω...καυθεντος δε ενταυθα του νεκρου µνηµα».  

Κοντά στο οικοδόµηµα αυτό της αγοράς των αργείων υπήρχε ύψωµα από 

συσσωρευµένο χώµα «οικοδοµηµατος ου µακραν χωµα γης εστιν», µέσα στο οποίο 

ήταν θαµµένο το κεφάλι της Γοργόνας Μέδουσας. Κοντά στο µνήµα της Γοργόνας, 

υπήρχε και τάφος της Γοργοφόνης, κόρης του Περσέα.148 Μπροστά στον τάφο 

υπήρχε λίθινο τρόπαιο για νίκη εναντίον του αργείου τυράννου Λαφάους.149 Κοντά 



στο τρόπαιο ήταν το ιερό της Λητούς µε λατρευτικό άγαλµα του Πραξιτέλη: «Το δε 

ιερον της Λητους εστι µεν ου µακραν του τροπαιου». Ο Παυσανίας ξεκίνησε την 

περιγραφή του Άργους, από την αγορά,150 χωρίς να το αναφέρει ρητά. Το ιερό του 

λυκείου Απόλλωνα που αναφέρει πρώτα είναι γνωστό από άλλες πηγές πως 

βρίσκονταν στην αγορά. Στο κέντρο της αγοράς βρίσκονταν επίσης ο τάφος του 

∆αναού, πληροφορία που βεβαιώνεται από τον Στράβωνα,151. Τα αγάλµατα και τα 

άλλα έργα τέχνης και αναθήµατα που αναφέρει ευθύς µετά το ιερό του λυκείου 

Απόλλωνα µπορούµε να  
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υποθέσουµε πως βρίσκονταν µέσα στην περιοχή του ιερού (θρόνος του ∆αναού, 

ανδριάντας Βίτωνα, πυρ Φορωνέως, ξόανα Αφροδίτης και Ερµή, ανδριάντας του 

Λάδα, άγαλµα Ερµή µε χελώνα, λατρευτικός βόθρος κίονας και ξόανα του ∆ία και 

της Άρτεµης, τάφοι του ήρωα Λίνου και του ποιητή Λίνου, άγαλµα Απόλλωνα 

αγυιέα, βωµός υέτιου ∆ία, τάφος Προµηθέα, ανδριάντας Κρεύγα, τρόπαιο άγαλµα 

∆ία µειλίχιου και ανάγλυφο του Κλέοβι και Βίτωνα).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τ Ρ Ο Ι Ζ Η Ν Α 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΥΣΑΝΙΑ 

 Ο Παυσανίας µας έδωσε µερικά στοιχεία για τους ναούς και τα παλιά 

σεβάσµατα στην αγορά της Τροιζήνας. Ξεκινώντας την περιγραφή της πόλης από το 

πιο πολυσύχναστο µέρος της, την αγορά, αναφέρει ναό µε αγάλµατα της σωτείρας 

Αρτέµιδας, που κατά την παράδοση είχε ιδρυθεί από τον Θησέα, όταν επέστρεφε από 

την Κρήτη, αφού νίκησε τον Αστερίωνα, το γιο του Μίνωα.152 

 Πίσω από το ναό υπήρχε ηρώο του Πιτθέα,153 πάνω στο οποίο οι Τροιζήνιοι 

είχαν στήσει τρεις µαρµάρινους θρόνους, στους οποίους δίκαζε ο Πιτθέας και άλλοι 

δύο δικαστές, για να συµβολίζουν την τριπλή βασιλεία, από την οποία άρχιζε η 

ιστορία της Τροιζήνας.154 Ο ένας θρόνος ήταν του παλιού βασιλιά Αέτιου και οι άλλοι 

των δύο νεήλυδων  αδελφών Τροιζήνα και Πιτθέα. Στο ηρώο συµφιλιώνονταν η 

παλιά µε τη νέα βασιλεία.155   



 Σε µικρή απόσταση από το ηρώο του Πιτθέα βρισκόταν ιερό των Μουσών, 

«ου πορρω δε ιερον Μουσων εστι», που το έκανε ο Άρδαλος, γιος του Ηφαίστου.156 

Κοντά στο Μουσείο υπήρχε αρχαίος βωµός, ανάθηµα και αυτό του Αρδάλου, πάνω 

στο οποίο θυσίαζαν  για τις Μούσες και τον Ύπνο157 : «Του µουσειου δε <ου> 

πορρω βωµος εστιν αχαιος, και τουτον, ως φασιν, αναθεντος επι δε αυτω 

Μουσαις και Υπνω θυουσι».         

 Σε στοά της αγοράς υπήρχαν λίθινες γλυπτικές εικόνες γυναικών και παιδιών, 

που έγιναν σε ανάµνηση των αθηναίων που στα Περσικά φιλοξενήθηκαν στην 

Τροιζήνα158: «Κεινται δε εν στοα της αγορας γυναικες λιθου και αυται και οι 

παιδες. Εισι δε ας α θηνατοι τροιζηνιους γυναικας και τεκνα εδωκαν σωζειν».  
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Μ Ε Θ Α Ν Α 
 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ 

 Ο Παυσανίας επισκέφτηκε την πόλη των Μεθάνων, αλλά δεν µας έδωσε 

πληροφορίες για τις θρησκευτικές και διοικητικές εγκαταστάσεις που συνδέονταν µε 

την αγορά. Μαρτυρεί την ύπαρξη µόνο των αγαλµάτων του Ερµή και του Ηρακλή159: 

«αγαλµα επι της αγορας Ερµου, το δε ετερον Ηρακλεους».  
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Λ Α Κ Ω Ν Ι Α 
ΣΠΑΡΤΗ 

 Η Σπάρτη ονοµάζεται και Λακεδαίµων ήδη στον Όµηρο, όπως φαίνεται από 

τον στίχο της Οδύσσειας: «Πύλον ηγαθέην ηδ� ες Λακεδαίµονα διαν»160 Οι στίχοι 

αυτοί αναφέρονται στο ταξίδι του Τηλέµαχου στην Πύλο και στην Σπάρτη. Με το 

ίδιο όνοµα ( συχνά και µε το επίθετο «κοίλη») ήταν από τότε γνωστή ολόκληρη η 

περιοχή της άνω κοιλάδας του Ευρώτα.  

 Η Σπάρτη µπορεί να θεωρηθεί γνήσιο χτίσµα των δωριέων, διαφορετικό και 

στη µορφή και στην πολιτική οργάνωση από κάθε άλλη ελληνική πόλη. Από την 

αρχή αποτελούνταν από οικισµούς χωριστούς και ποτέ δεν «συνοικίστηκε», όπως 

παρατήρησε ο Θουκυδίδης.161  

 Από τα  οικοδοµήµατα της πόλης που αναφέρει ο Παυσανίας κανένα δεν ήταν 

χτίσµα επιβλητικό και πολυτελές. Ο Θουκυδίδης σηµειώνει : «η Σπάρτη ούτε σαν 

ενιαία πόλη ήταν συνοικισµένη ούτε ιερά και οικοδοµήµατα πολυτελή είχε».  



 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 Η αγορά της Σπάρτης είναι αγορά ελευθέρα, κατά τα πρότυπα του Αριστοτέλη 

για την ιδεώδη πόλη,162 δηλαδή προοριζόταν µόνο για τις πολιτικές και θρησκευτικές 

λειτουργίες της πόλης.163 

 Η εικόνα της ακµής της πόλης επιβεβαιώνεται από την περιγραφή του 

Παυσανία,164 που αφορά στην αγορά της, στην οποία υπήρχε πλήθος οικοδοµηµάτων 

και µνηµείων, απόρροια της οικονοµικής άνθησης της Σπάρτης και του ηγετικού της 

ρόλου στην Πελοπόννησο. Τον 6ο αι. π.Χ. έγινε η µεταφορά των οστών του Ορέστη 

από την Τεγέα στην Σπάρτη,165 πράξη η οποία υπηρετούσε πολιτικούς σκοπούς και 

συνδυάστηκε µε παράλληλη καθιέρωση λατρείας.  
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 Στην αγορά της Σπάρτης του 2ου αι. µ.Χ., υπήρχαν το βουλευτήριο της 

γερουσίας και τα κτίρια όπου στεγάζονταν οι έφοροι, οι νοµοφύλακες και οι βίδυοι 

(επόπτες για την τήρηση των νόµων) καθώς και τα αρχεία της πόλης166: «της τε 

γερουσιας βουλευτηριον και των εφορων και νοµοφυλακων και καλουµενων 

βιδιαιων οιχεια εστιν επι της αγορας».  Το πιο επιβλητικό οικοδόµηµα της αγοράς 

ήταν η περσική στοά, που είχε χτιστεί από τα λάφυρα των περσικών πολέµων.167 Από 

την περιγραφή του Παυσανία168 σε συνδυασµό µε την περιγραφή της στοάς από τον 

Βιτρούβιο,169 φαίνεται πως πλαστικές εικόνες βαρβάρων είχαν τη θέση «ατλάντων», 

στήριζαν δηλαδή τον θριγκό και πατούσαν σε κιονόσχηµα ψηλά βάθρα, που παρείχαν 

την όψη κιονοστοιχίας στην πρόσοψη της στοάς. 

 Ο Παυσανίας είδε ναό του Ιούλιου Καίσαρα και άλλο του Αυγούστου170: 

«Ναοι δε εισιν επι της αγορας Καισαρος...ο δε Αυγουστω πεποιηται».  Κοντά στο 

βωµό του Αυγούστου υπήρχε χάλκινος ανδριάντας του Αγία171: «Του δε Αυγουστου 



δεικνυουσι προς τω βωµω χαλκην εικονα Αγιου». Στη συνέχεια αναφέρει τον 

Χορό µε τα αγάλµατα  του Απόλλωνα, της Άρτεµης και της Λητούς, όπου οι έφηβοι 

χορούς ιστασι τω Απόλλωνι κατά τον εορτασµό των Γυµνοπαιδιών,172 ενώ κοντά στα 

αγάλµατα, «τουτων δε ου πορρω» υπήρχε ιερό της Γης, του Αγοραίου ∆ιός, της 

Αγοραίας Αθηνάς, του Ασφαλίου Ποσειδώνα, του Απόλλωνα, της Ήρας και είχε  

ανατεθεί ανδριάντας του ∆ήµου των Σπαρτιατών.173   

 Στη γιορτή των Γυµνοπαιδιών οι νέοι που χόρευαν φορούσαν στεφάνια από 

κλαδιά φοινίκων,  γνωστά ως θυρεατικοί στέφανοι,174 γιατί η γιορτή γινόταν σε 

ανάµνηση  των Λακεδαιµονίων νεκρών της Θυρέας ή των νεκρών των 

Θερµοπυλών.175   
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 Επίσης ο Παυσανίας σηµειώνει ιερό των Μοιρών, κοντά στο οποίο ήταν ο 

τάφος του Ορέστη ενώ κοντά στον τάφο υπήρχε ανδριάντας του βασιλιά Πολύδωρου 

και άγαλµα του Ερµή αγοραίου, και τα παλιά εφορεία, µέσα στα οποία υπήρχε τάφος 

του κρητικού Επιµενίδη και του ήρωα Αφαρέα.176 Στο ιερό των Μοιρών οι 

Λακεδαιµόνιοι  τιµούσαν την Εστία, τον ξένιο ∆ία και την Αθηνά Ξενία.177   

 Σε δρόµο της αγοράς, που οδηγούσε έξω από την πόλη ήταν κτισµένη η 

λεγοµένη σκιάς, όπου στις ηµέρες του Παυσανία µπορούσαν να κάθονται οι πολίτες 

κατά τις δηµόσιες συγκεντρώσεις.178 : «Ετερα δε εκ της αγορας εστιν εξοδος, καθ� 

ην πεποιηται σφισιν η καλουµενη σκιας, ενθα και νυν ετι εκκλησιαζουσι». Η 

σκιάς ήταν κτισµένη στην αρχή του δρόµου αυτού, δηλαδή στην αγορά. Θεωρούνταν 

έργο του σαµιώτη Θεόδωρου: «Θεοδωρου του σαµιου φασιν ειναι ποιηµα».  Κοντά 

στην σκιάδα ο Παυσανίας είδε στρογγυλό οικοδόµηµα «οικοδοµηµα περιφερες», 



µέσα στο οποίο υπήρχαν αγάλµατα του ∆ία και της Αφροδίτης, που επονοµάζονταν 

ολύµπιοι.179   
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Γ Υ Θ Ε Ι Ο Ν 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ 

 Κύρια πηγή για την αγορά του Γυθείου αποτελεί ο Παυσανίας. Ο περιηγητής 

αναφέρει ότι υπάρχουν αγάλµατα του Απόλλωνα και του Ηρακλή, και κοντά σε αυτά 

του ∆ιονύσου. Σε άλλο σηµείο της αγοράς υπάρχει ένας Απόλλωνας Κάρνειος και 

ιερό του Άµµωνα, καθώς και χάλκινο άγαλµα του Ασκληπιού σε ναό, ο οποίος δεν 

έχει στέγη, και ιερή πηγή του θεού.180 
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ΑΤΤΙΚΗ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΙΠΠΟ∆ΑΜΕΙΟΣ ΑΓΟΡΑ 

 Ο Πειραιάς είχε δύο αγορές, την Αγορά των Ελευθέρων, στον Κεντρικό τοµέα 

της πόλης, που είναι γνωστή ως Ιπποδάµειος, και το Εµπόριον, στο κεντρικό λιµάνι 

του Κανθάρου. 

Η κεντρική αγορά της εσωτερικής πόλης ονοµάσθηκε Ιπποδάµειος,181 προς τιµήν του 

αρχιτέκτονα Ιππόδαµου. Η Ιπποδάµειος αγορά έµεινε γνωστή στην ιστορία, επειδή σε 

αυτήν κατέφυγαν οι Τριάκοντα τύραννοι υπό τον Κριτία, οι οποίοι επιχείρησαν 

επίθεση κατά του λόφου της Μουνιχίας, όπου είχε αποσυρθεί για να αµυνθεί ο 

δηµοκρατικός Θρασύβουλος  µε λίγους πατριώτες, διευθύνοντας τον αγώνα 

αντίστασης κατά των εισβολέων της πατρίδας του. Η θέση της κατά τον Παυσανία182 



ήταν πέραν του λιµένος, ενώ κατά τον Ξενοφώντα183 στις υπώρειες του λόφου της 

Μουνιχίας.  

 Η αγορά αυτή ανεγέρθηκε στο Κέντρο της εσωτερικής πόλης, παρόλο που 

υπήρχε άλλη κοντά στο λιµάνι, διότι το εσωτερικό µέρος του Πειραιά αποτελούσε 

ξεχωριστό τµήµα από το λιµάνι.  Η Ιπποδάµειος προοριζόταν για τους κατοίκους της 

Ζέας και της Μουνιχίας και είχε οικογενειακό χαρακτήρα. ∆εδοµένου ότι εκεί 

σύχναζαν για την αγορά τροφίµων και γυναίκες, δινόταν προσοχή, ώστε να µην 

προσεγγίζουν σε αυτήν ακαθόριστης προέλευσης ξένοι. Με το διαχωρισµό αυτό των 

αγορών επιτυγχανόταν η απόλυτη ελευθερία κινήσεων των ξένων στην καθαρά 

λιµενική περιοχή, όπου συγκεντρώνονταν κόσµος υπόπτων ξένων και ελεύθερων 

γυναικών, ενώ το άλλο µέρος της  πόλης, το καθαρό αστικό, διατηρούσε τα έθιµα και 

τις ελευθερίες του, χωρίς τον κίνδυνο της διαφθοράς των νέων  από την επαφή µε 

τυχοδιωκτικά στοιχεία της λιµενικής πόλης.184 

 Η Ιπποδάµειος αγορά χρησιµοποιούνταν επίσης για την συγκέντρωση των 

κατοίκων σε περίπτωση εξωτερικού κινδύνου.185 Ήταν ακόµη η καταλληλότερη θέση 

για την γνωστοποίηση δηµοτικών αποφάσεων, για την αντιµετώπιση ασθενειών και 

άλλων κινδύνων.186  
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Σύµφωνα µε τον Παυσανία187 «στη µακρά στοά (στον Πειραιά) υπάρχει 

αγορά για όσους µένουν κοντά στη θάλασσα». Μία «µακρά» στοά είναι γνωστό ότι 

υπήρχε στο µεγάλο λιµάνι του Πειραιά από τον 5ο αι. π.Χ. Κατά τα σχόλια του 

Αριστοφάνη188 την έκτισε ο Περικλής. Ο Θουκυδίδης189 στη διεξοδική εξιστόρηση 

της οχύρωσης τις Ηετιώνειας  από τη µερίδα των φανατικότερων τετρακοσίων, 

αναφέρει πως οι ίδιοι έχτισαν και στοά «ήπερ ην µεγίστη και εγγύτατα τούτου (του 

τείχους που έκτιζαν στην Ηετιώνεια) ευθύς εχοµένη εν τω Πειραιει (την έχτισαν 

δηλαδή αντίκρυ στην Ηετιώνεια, συνεχόµενη µε την περιοχή των οικοδοµηµάτων του 

Πειραιά), και ηρχον αυτοί αυτης, ες ήν και τόν σιτον  ανάγκαζον πάντας τον 



υπάρχοντά τε και τον εσπλέοντα εξαιρεισθαι και εντευθεν προαιρουντας πωλειν», 

που σηµαίνει ότι ήθελαν να ελέγχουν την εισαγωγή και τη διάθεση του σταριού, για 

να αναγκάζουν το δήµο να συµµορφώνεται µε τις επιθυµίες τους.  

 Η ίδια στοά φαίνεται πως χαρακτηρίζονταν και στα µεταγενέστερα χρόνια ως 

«αλφιτόπωλις», δηλαδή αγορά αλεύρων. Αν η ίδρυση της στοάς αποδίδεται στον 

Περικλή, µπορούµε να υποθέσουµε ότι το χτίσιµό τις είχε διακοπεί µε το λοιµό και το 

θάνατο του Περικλή και πως την ολοκλήρωσαν οι τετρακόσιοι, µετά από 18 χρόνια, 

ίσως και µεγαλύτερη.190  ∆εν είναι γνωστό, αν την ίδια στοά, πολλές φορές 

επισκευασµένη και ανακαινισµένη, την ονοµάζει ο Παυσανίας «µακρά». 

Αξιοσηµείωτο όµως είναι ότι αναφέρει µόνο µία στοά στην αγορά, µέσα στην οποία 

λειτουργούσε αγορά για τους ξένους, τους ναυτικούς και όσους είχαν εγκατασταθεί 

στην παραλία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
187 I, 1.3 
188 Αχαρν. 548 
189 8,  90 � 92 
190 Παπαχατζή, Ν., Παυσ. Αττικ., 1980, σ. 113, σηµ. 2 

 
Μ Ε Γ Α Ρ Α 

ΘΕΣΗ 

 Τα Μέγαρα δεν έχουν ερευνηθεί αρχαιολογικά. Οι γνώσεις µας περιορίζονται 

στις πληροφορίες του Παυσανία και άλλων αρχαίων συγγραφέων, καθώς και στις 

παρατηρήσεις αρχαιολόγων. 

 
ΑΓΟΡΑ 

 Η αγορά των Μεγάρων και τα τµήµατα του χώρου γύρω της ήταν αφιερωµένα 

σε δηµόσια ή θρησκευτική χρήση. Ο Παυσανίας αναφέρει τρία  κτίρια στο χώρο της 



αγοράς, στα οποία συγκεντρώνονταν οι διοικητικές λειτουργίες: το Βουλευτήριο, το 

Πρυτανείο και το Αρχείο. Το βουλευτήριο,191 που ήταν και ηρώο του Τιµάλκου, 

κατασκευάστηκε από τον τύραννο των Μεγάρων κατά το τελευταίο τέταρτο του 7ου 

αι. π.Χ.. Το Αισύµνιο, που συχνά θεωρείται παλαιό βουλευτήριο είναι κατά τους 

Σακελαρρίου και Φαράκλα192 το µνηµείο  των ηρώων που βρισκόταν στο ίδιο 

βουλευτήριο. Ο Παπαχατζής σηµειώνει ότι ο Παυσανίας το ονοµάζει βουλευτήριο 

γιατί εκεί κάποτε «εβουλεύοντο» οι «αισυµναται» µια συναρχία δηλαδή µε 

καθήκοντα παρόµοια µε των αθηναίων πρυτάνεων, οι οποίοι το είχαν για έδρα τους, 

αλλά πιο πολύ γιατί ήθελε να το συσχετίσει µε το δελφικό  χρησµό,  που παρακινούσε 

τους  Μεγαρείς «µετά των πολλών βουλεύεσθα». Ο διακεκριµένος µεγαρέας 

Αίσυµνος, που αναφέρει ο Παυσανίας ως επώνυµο του αισυµνίου, επινοήθηκε για να 

προσαρµοσθεί ο δελφικός χρησµός στα Μέγαρα.193 

 Το πρυτανείο194 βρισκόταν στη δυτική πλευρά της αγοράς και συνδεόταν 

επίσης µε ηρωικούς τάφους.195   

 Στην εποχή του Παυσανία το µνήµα του Αλκάθου χρησιµοποιόταν ως 

αρχείο,196  όπως  και  κατά  τους κλασικούς χρόνους σύµφωνα µε τον  Ξενοφώντα.197   

Το αρχείο βρισκόταν  ή  στη ∆. πλευρά  της αγοράς  ή  νότια  από το πρυτανείο ή στη  

Ν. 
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πλευρά της αγοράς, δυτικά από το ιερό της Αφροδίτης, διότι ο Παυσανίας από το 

βουλευτήριο προχωρεί παρακάµπτοντας το πρυτανείο προς το αρχείο.198 Ο Ξενοφών 

παρουσιάζει τον Αγησίλαο στα 376 π.Χ. να παθαίνει ατύχηµα στο µόνο «υγιές» 

σκέλος του, καθώς ανέβαινε στο αρχείο των Μεγάρων. Είναι φανερό εποµένως, πως 

το αρχείο βρισκόταν ψηλά στο χώρο της αγοράς. 

 Εκτός από τη λατρεία που ασκούνταν σε αυτούς τους χώρους, στην αγορά 

υπήρχαν και καθεαυτά  θρησκευτικά  ιδρύµατα. Ο Παυσανίας αναφέρει τα ακόλουθα: 



 α. Ναός Αρτέµιδος Σωτείρας, κοντά στην Κρήνη του Θεαγένη, καθώς 

πηγαίνει κανείς από εκεί στο Ολυµπιείο, στα Β.∆ του λόφου της Καρίας, δηλαδή 

βόρεια ή βορειοδυτικά της Κρήνης. Κατά τον Παυσανία,199 ο ναός χτίστηκε µετά τα 

Περσικά, σε ανάµνηση επεισοδίου των πολέµων αυτών, εποµένως χρονολογείται 

στην κλασική εποχή.  

 β. Ναός  της Αφροδίτης Πράξεως, µε λατρευτικό άγαλµα της θεάς, έργο του 

Πραξιτέλη. Ο ναός και το ιερό της Αφροδίτης βρίσκονταν στη νοτιότερη και οµαλή 

περιοχή της αγοράς. ∆ρόµος ανηφορικός οδηγούσε στα βόρεια της αγοράς, 

περνώντας από το αρχείο  ή αλκάθειο και καταλήγοντας στην Κρήνη του Θεαγένη 

και το βουλευτήριο, που η θέση τους ήταν στο διάσελο.200  

 γ. Ιερό της Τύχης κοντά στο ναό της Αφροδίτης µε λατρευτικό άγαλµα επίσης 

έργο του Πραξιτέλη. 

 δ. ∆ίπλα στο Ιερό της Τύχης υπήρχε ναός, στον οποίο είχαν στηθεί χάλκινα 

αγάλµατα του ∆ία και των Μουσών, φιλοτεχνηµένα από τον Λύσιππο. Ο Παυσανίας 

δεν διασαφηνίζει, εάν ο ναός αυτός ήταν αφιερωµένος στον ∆ία και στις Μούσες. 

 Ο Παυσανίας µετά το ιερό του ∆ιονύσου αναφέρει το ιερό της Αφροδίτης, το 

οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε σχέση µε το Αρχείο. Επίσης θεωρείται πιθανότερο 

το ∆ιονύσιο να ήταν στη Ν. ∆. γωνία της αγοράς, έχοντας βόρειά του το Αρχείο και 

ανατολικά του το Αφροδίσιο, ώστε να είναι δυνατό να παρακαµφθεί το ∆ιονύσιο 

στην πορεία από το Αφροδίσιο στο Αρχείο.200 
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 Στην αγορά επίσης ο Παυσανίας αναφέρει και τα παρακάτω µνηµεία µε 

θρησκευτικό χαρακτήρα.: 

 α. Το µνηµείο του Ευίππου και του Ισχεπόλιδος στο πρυτανείο.  

 β. Η πέτρα Ανακληθρίς, δίπλα στο πρυτανείο, όπου γινόταν η τελετή 

αναπαράστασης της σκηνής αναζήτησης της Περσεφόνης από τη ∆ήµητρα. 



 γ. Ανάµεσα στο βουλευτήριο και το ηρώο του Αλκάθου υπήρχαν οι τάφοι της 

Πυργούς και της Ιφινόης, στους οποίους οι Παρθένες µεγαρίτισσες, πριν το γάµο 

τους, έκαναν χοές και αφιέρωναν τα µαλλιά τους. 

 δ. Ο τάφος της Αστυκρατείας και της Μαντούς, στην είσοδο του ιερού του 

∆ιονύσου. 

 ε. Ο τάφος του Κοροίβου, µε χαραγµένους πάνω ελεγειακούς στίχους που 

αναφέρουν τα σχετικά µε την Ψαµάθη και τον Κόροιβο. Στον τάφο του Κοροίβου ο 

Παυσανίας είδε µαρµάρινη παράσταση του ήρωα να σκοτώνει µια ειδεχθή ύπαρξη, 

που αυτός ονοµάζει Ποινή, το επίγραµµα όµως την έλεγε Κήρα. Συγκεκριµένα 

διάβασε τους στίχους που έχουν διασωθεί από την Παλατινή Ανθολογία201: «Κοινόν 

εγώ µεγαρευσι και ιναχίδαισιν άθυρµα ίδρυµαι, Ψαµάθης έκδικον  ουλοµένης. 

Είµι δε Κήρ τυµβουχος, ο δε κτείνας µε  Κόροιβος, κειται δ� ω δ� υπ� εµοις ποσσί 

διά τρίποδα. ∆ελφίς γάρ φάµα τόδ� εθέσπισεν, όφρα γενοίµην τάς κείνον νύµφας 

σηµα και ιστορίη». 

 στ. Ο τάφος του Ολυµπιονίκη Ορσίππου, που ήταν θαµµένος κοντά στον τάφο 

του Κοροίβου. 

ζ. Ένα ελαιόδενδρο, στο οποίο ήταν κρεµασµένα λάφυρα των Μηδικών. 
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201 Παλατ. Ανθ. (7,154) µτφ.: «µνηµείο κοινό των µεγαρέων και των αργείων, για την Ψαµάθη την 

αδικοσκοτωµένη. Η Κήρα, η κυρίαρχη του τάφου. ∆ελφικός χρησµός όρισε να χρησιµέψω εγώ η 

Κήρα ως επιτύµβιο µνηµείο της Ψαµάθης, της νύµφης του Απόλλωνα, και εγώ να παρέχω για τη 

νύµφη µαρτυρία 

 

Θ Η Β Α 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ 



 Η αναφορά στην αγορά ή στις αγορές της Θήβας δεν περιορίζεται µόνο στην 

αφήγηση του Παυσανία, αλλά απαντάται και στα έργα κι άλλων αρχαίων 

συγγραφέων. Οι αναφορές αυτές παρέχουν αρκετές τοπογραφικές ενδείξεις, που 

βοηθούν και στην αρχαιολογική έρευνα.  

 Ο Σοφοκλής202 αναφέρει ότι στην Θήβα υπήρχαν δύο αγορές, αλλά πέραν 

τούτου δεν µας δίνει κάποια άλλη πληροφορία: «το δ� αλλο φυλον εξε στεµµενον 

αγοραισι θα κει, προς τε Παλλαδος διπλοις ναοις».  Ο Παυσανίας203 επισκέφτηκε 

µία αγορά στην ευρύτερη περιοχή της «οικίας του Κάδµου» και του τεµένους του 

∆ιονύσου Καδµείου. Στην Καδµεία που ο Παυσανίας την ονοµάζει «ακρόπολη», οι 

Θηβαίοι του έδειξαν τα ερείπια του θαλάµου της γυναίκας του Κάδµου Αρµονίας και 

άλλα της κόρης του Σεµέλης: «Φασι δε οι Θηβαιοι, καθοτι της ακροπολεως αγορα 

σφισιν εφ ηµων πεποιηται, Καδµου το αρχαιον οικιαν ειναι θαλαµων δε 

αποφαινουσι του µεν Αρµονιας ερειπια και ον Σεµελης φασιν ειναι». Ο θάλαµος 

της Σεµέλης ήταν και περιφραγµένος ως «άβατος». Ένα σηµείο της πλατείας της 

αγοράς θεωρούνταν Θεοβάδιστο, διότι εκεί είχαν ψάλλει οι Μούσες, στους γάµους 

της Αρµονίας µε τον Κάδµο, στην αυλή της οικίας. Ο Παυσανίας πληροφορήθηκε 

από τους ντόπιους ότι µαζί µε τον κεραυνό που ρίχτηκε στο θάλαµο της Σεµέλης 

έπεσε από τον ουρανό κι ένα κοµµάτι ξύλο, που ο Πολύδωρος το διακόσµησε µε 

χαλκό και το ονόµασε ∆ιόνυσο Κάδµο.204 Σε µικρή απόσταση υπήρχε χάλκινο 

άγαλµα και βωµός του ∆ιονύσου. Ο βωµός ήταν έργο των γιων του Πραξιτέλη. 

Επίσης υπήρχαν ανδριάντες του Προνόµου και του Επαµεινώνδα.205  
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202 Οιδ. Τυραν. 19 � 20 
203 IX,  12.3 
204 IX,  12. 4 
205 ΙΧ, 12.5 

 

 Ο Παυσανίας, παρά το θάλαµο της Σεµέλης, είδε ναό του Άµµωνα, µε 

λατρευτικό άγαλµα ανάθηµα του Πινδάρου και έργο του Κάλαµι206. Μετά το ιερό το 



Άµµωνα ήταν το λεγόµενο οιωνοσκοπείο του Τειρεσία και κοντά σε αυτό το ιερό της 

Τύχης.207 

 Κατόπιν σηµειώνει ιερό ∆ήµητρας Θεσµοφόρου, στο σηµείο που οι ντόπιοι 

των πληροφόρησαν ότι ήταν κάποτε το σπίτι του Κάδµου και των απογόνων του.208 

Επίσης αναφέρει ναό της Άρτεµης Ευκλείας, µε λατρευτικό άγαλµα έργο του 

Σκίπα.209 Μέσα στο ιερό είχαν ταφεί οι κόρες του Αντίποινου Ανδρόκλεια και Αλκίς. 

Ο Παυσανίας άρχισε την περιγραφή του χώρου της αγοράς από την §6  του 

προηγούµενου κεφαλαίου, δεν κάνει όµως λόγο για «αγορά», γιατί επί των ηµερών 

του ήταν έρηµη.210 Στο χώρο αυτό περιορίζεται ν�αναφέρει παλιά σεβάσµατα, ναούς 

και ιερά, γιατί µόνο αυτά δεν είχαν παραµεληθεί.  

 Μπροστά στο ναό της Άρτεµης Ευκλείας ο Παυσανίας είδε έναν Απόλλωνα 

Βοηδρόµιο και έναν Ερµή αγοραίο, ανάθηµα του Πινδάρου.211 Η παρουσία του Ερµή 

αυτού, ίσως ερµαϊκής στήλης, υπενθυµίζει πως ο χώρος ήταν κάποτε εµπορική 

αγορά.212   

 Στο δρόµο που άρχιζε από τις Νήιστες πύλες υπήρχε ιερό της Θέµιδας µε 

λατρευτικό άγαλµά της µαρµάρινο, κατόπιν ιερό Μοιρών και τρίτο του αγοραίου ∆ία, 

µε λίθινο άγαλµα του Θεού.213  Σε µικρή απόσταση ήταν στηµένος στο ύπαιθρο ένας 

Ηρακλή µε το προσωνύµιο ρινοκαλούστης. Εποµένως βάσει των όσων αναφέρει ο 

Παυσανίας, στον οµαλό χώρο νότια του Πυριού και στα δυτικά της ∆ίρκης, πρέπει να 

ήταν η δεύτερη, έξω της Καδµείας αγορά (η πρώτη θα ήταν περί το άγαλµα του 

αγοραίου Ερµή που ανάφερε παραπάνω 17,2, έξω από τις Προιτίδες Πύλες).  
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206 ΙΧ, 16.1 
207 ΙΧ, 16.2 
208 IX, 16.5. 
209 IX,  17.1 
210 ΙΧ, 7.6 
211 IX, 17. 2 
212 Παπαχατζή, Ν.,1978,Παυσ.Βοιτ.,σ.110,σηµ.3 
213 ΙΧ.,25.4 

 

 Ο Αρριανός214  υποδεικνύει ότι η αγορά ήταν µετά από το λόφο του Αµφείου, 

καθώς κανείς προσεγγίζει την πόλη από τα νότια. Αυτή η περιγραφή συµφωνεί και µε 



τον Παυσανία, ο οποίος µολονότι δεν προβαίνει σε ακριβή περιγραφή της αγοράς, 

εξαιτίας του ότι δεν ήταν σε χρήση στην εποχή του, αναφέρεται ωστόσο στον Ερµή 

Αγοραίο και στο ιερό του ∆ιός Αγοραίου. Θα µπορούσαµε εποµένως να πούµε ότι σε 

κάθε περίπτωση το επίθετο δηλώνει ότι τα µνηµεία αυτά βρίσκονται στην αγορά. 

 Ο Πλούταρχος215 αναφέρει ότι η αγορά διέθετε αρκετές στοές, µερικές 

στολισµένες µε λάφυρα, όπως µια µεγάλη, που είχε ανδριάντες κατασκευασµένους 

µετά τη µάχη του ∆ηλίου (424 π.Χ). Την στοά αυτή ο Πλούταρχος ονοµάζει 

«Πολύστυλον» στοά.  Σε άλλο έργο του216, αναφέρει ότι κοντά στην αγορά υπήρχαν 

καταστήµατα, στα οποία κατασκεύαζαν ξίφη και δόρατα. 

 Η περιγραφή του Ξενοφώντα217, επικεντρώνεται στο ότι, όταν υπήρχε κώλυµα 

για τη σύνοδο της Βουλής στην Καδµεία, επειδή οι γυναίκες γιόρταζαν τα 

Θεσµοφόρια στο ιερό της ∆ήµητρας η βουλή των Θηβών συνεδρίαζε σε µία στοά 

στην αγορά. Η στοά, στην οποία αναφέρεται ο Ξενοφώντας, µπορεί να ταυτιστεί µε 

την Πολύστυλον στοά του Πλουτάρχου, που ήταν αρκετά µεγάλη και κοσµούνταν µε 

πολλά αγάλµατα. 
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214 Ανάβασις 1.8.6. 
215 33-34 
216 Πελοπον. 12 
217 Ελλην. 52-59 

 

∆ΕΛΦΟΙ 



 Το Ιερό του Απόλλωνα, που ήταν έδρα της Αµφικτυονίας, ανήκε σε ένα 

κυρίαρχο ελληνικό κράτος τους ∆ελφούς, που είχε οργάνωση «πόλεως» και 

πολίτευµα δηµοκρατικό. Ο Στράβων218, ορίζει τη θέση των ∆ελφών ως «πετρωδες 

χωρίον, θεατροειδές, κατά κορυφή έχον το µαντειον και την πόλιν, σταδίων 

εκκαίδεκα κύκλον πληρουσαν���� υπέρκειται δε αυτης η Λυκώρεια, εφ� ου τόπου 

πρότερον ιδρυντο οι ∆ελφοί, υπέρ του ιερου���� νυν δ� επ� αυτω οικουσι περί την 

κρήνην την Κασταλίαν». Σύµφωνα µε αυτά, επί των ηµερών του Στράβωνα η πόλη 

των ∆ελφών ήταν περί το ιερό του Απόλλωνα και την Κασταλία, ενώ πριν ήταν 

ψηλότερα. 

 Η περιγραφή του Παυσανία παρουσιάζει την πόλη ακόµα χαµηλότερα, γιατί 

βάζει το ιερό του Απόλλωνα στο ψηλότερο µέρος της πόλης. Μπορούµε να 

υποθέσουµε πως στον 4ο αι. π.Χ. η πόλη εκτείνονταν αρκετά κάτω του σηµερινού 

δηµόσιου δρόµου, στην κατηφοριά προς τον Πλείστο, ίσως ως τη γραµµή που θα 

διέγραφε, αν προεκτείνονταν το κοµµάτι του τείχους, του γνωστού ως «τείχους του 

Φιλόµηλου», που διατηρείται στα ανατολικά του σταδίου219. Με τον καιρό η πόλη 

«συνεστάλη» ώστε επί Στράβωνα να βρίσκεται περί το τέµενος του Απόλλωνα και 

όχι πολύ χαµηλότερα του σηµερινού δηµόσιου δρόµου. 

 Στο Ιερό του Απόλλωνα δεν γνωρίζουµε από φιλολογικές πηγές αν υπήρχε 

αγορά. Γνωρίζουµε όµως την ύπαρξη Βουλευτηρίου. Σαφής τοπογραφική ένδειξη 

υπάρχει στο κεφάλαιο 9 της πραγµατείας του Πλουτάρχου περί του µη χραν έµµετραν 

την Πυθίαν: «επειδή γαρ έστηµεν κατά την πέτραν γενόµενοι την κατά το 

βουλευτήριον, εφ� ης λέγεται καθίζεσθαι την πρώτην σίβυλλαν, εκ του Ελικωνος 

παραγενοµένην, υπό των µουσων τραφεισαν �. Ο µεν Σεραπίων εµνήσθη των 

επων, εν οις ύµνησεν εαυτήν, ως ουδέ αποθανουσα λήξει µαντικης». 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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218 9, 418 
219 Bommelaer, J.F., 1991 



 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΗΛΕΙΑ 

Η  ΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΑΓΟΡΑΣ  ΤΗΣ  ΗΛΙ∆ΑΣ 

 
 Από την αρχή του 19ου αιώνα η θέση της πρωτεύουσας στην Ηλεία είχε 

αναγνωριστεί στα βόρεια των χωριών Παλαιόπολη και Καλύβια, στα νότια της κοίτης 

του Πηνειού και στα δυτικά του βουνού, όπου ήταν η αρχαία ακρόπολη.220  Τις 

πρώτες συστηµατικές ανασκαφές διενήργησε το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 

στα χρόνια 1911 � 1914221.  Από το 1960 µέχρι το 1990 συνέχισε µε µεγάλα ή µικρά 

διαλείµµατα η Αρχαιολογική Εταιρεία υπό τη διεύθυνση του Ν. Γιαλούρη222.  

Αξιοσηµείωτο είναι πως τα κτίρια που έχουν ανασκαφεί στην αγορά δεν πειθαρχούν 

σε ενιαίο σχέδιο. Αυτό δηλώνει ότι η αγορά της Ήλιδας δεν αναπτυσσόταν µε βάση 

πολεοδοµικούς κανόνες, γνωστούς από άλλες πόλεις, ιδίως της Ιωνίας, όπως λέει ο 

Παυσανίας.223 Αυτό όµως όχι µόνο ελάττωµα δεν ήταν, αλλά και αρχαιοπρεπέστερη 

έκανε την πόλη στα µάτια των πολυπληθών επισκεπτών, γιατί η Ήλις στις παραµονές 

των Ολυµπιακών αγώνων µεταβάλλονταν σε κέντρο κοσµοπολιτικό. 

 Η αγορά της Ήλιδας βρίσκεται πάνω σε ένα οροπέδιο, στις δυτικές παρυφές 

της ακρόπολης, που δεσπόζει στην κοιλάδα του Πηνειού. Σε αυτόν τον χώρο 

διασταυρώνονται αρκετοί δρόµοι, ένας από τους οποίους έρχεται από το γυµνάσιο, 

άλλος από την ακρόπολη και το θέατρο και τρίτος στα δυτικά ορίζεται από το 

κοιµητήριο, που γειτνιάζει µε το χωριό Καλύβια. Η αγορά της Ήλιδας αποτελεί 

λοιπόν σταυροδρόµι σηµαντικών δρόµων, µε µεγάλους ανοικτούς χώρους µεταξύ των 

διαφόρων οικοδοµηµάτων, τα οποία δεν έχουν συγκεκριµένο προσανατολισµό.224 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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220 Leake, W.M., 1830 
221 J.O.E.AI., 14 (1911) Beiblatt 97κ.ε. 16(1913) Beibl. 145 κ.ε. 18 (1915), 3 Beibl. 61 κ.ε. 
222 Έργον, (1960), σ.129κ.ε., (1961), σ.177κ.ε., (1962), σ.144κ.ε., (1963), σ.115κ.ε., (1964), 

σ.116κ.ε., (1965) σ.71κ.ε., (1966) σ.110κ.ε., (1967) σ.14κ.ε., (1969) σ.80κ.ε., (1970) σ.132κ.ε., 
(1972), σ.84κ.ε., (1973), σ.82κ.ε., (1975), σ. 116κ.ε., (1976), σ.118κ.ε., (1977), σ.105κ.ε., (1979), 
σ.17κ.ε., (1980), σ.30κ.ε., (1981), σ.50κ.ε., (1982), σ.40κ.ε., (1983), σ.65κ.ε., (1990) σ.36κ.ε., 
Π.Α.Ε., (1960), σ.171κ.ε., (1961), σ.180κ.ε., (1962) σ.122κ.ε., (1963), σ.137κ.ε., (1964), 
σ.136κ.ε., (1965), σ.99κ.ε., (1966), σ.133κ.ε., (1967), σ.20κ.ε., (1969), σ.70κ.ε., (1970), σ. 
142κ.ε., (1972), σ.139κ.ε., (1973), σ.112κ.ε., (1975), Α. σ.178κ.ε.  Β. σ. 527, (1976), Α. σ.210 
κ.ε., (1977), Α. σ. 195κ.ε., (1979), σ. 130κ.ε., (1980), σ. 111κ.ε., (1981), σ. 185κ.ε., (1982), σ. 
189κ.ε., (1983), σ. 163κ.ε. 

223 VI, 24.2 
224 Martin R., 1951, σ.312 



 

ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 

 Τα περισσότερα από τα οικοδοµήµατα που αναφέρει ο Παυσανίας για την 

αγορά της Ήλιδας δεν έχουν ανασκαφεί. Ωστόσο µπορούµε να υποθέσουµε ότι στους 

αρχαϊκούς χρόνους ανήκε το οικοδόµηµα σε σχήµα ναού, που, κατά τον Παυσανία, 

σύµφωνα µε όσες πληροφορίες του έδωσαν ήταν το µνήµα του Όξυλου.225 Στην ίδια 

εποχή χρονολογείται και το οίκηµα, όπου οι δεκαέξι ηλείες γυναίκες ύφαιναν τον 

πέπλο της Ήρας, καθώς και ο Ελλανοδικαιών, µικρό τετράγωνο κτίσµα έδρα των 

Ελλανοδικών και νοµοφυλάκων και ο ιερός περίβολος του Άδη. 

 Το οικοδόµηµα στο οποίο υφαινόταν ο πέπλος της Ήρας, αναγνωρίζεται 

συνήθως στην τετράγωνη κατασκευή 10 του σχεδίου (εικ. 3), που πρέπει να είχε και 

άλλο προορισµό, γιατί οι διαστάσεις του είναι µεγαλύτερες απ� ότι θα απαιτούσε η 

αναφερόµενη από τον Παυσανία απασχόληση των δεκαέξι γυναικών. Το πιθανότερο 

είναι τα τετράγωνα δωµάτια στις τέσσερις γωνίες να χρησίµευαν ως αρχεία. 

 Ένα από τα σηµαντικότερα κτίρια που αποκαλύφθηκαν στην αγορά είναι 

τµήµα της «δυτικής» στοάς, µε διπλή δωρική κιονοστοιχία. Η στοά αυτή, της οποίας 

έχουν αποκαλυφθεί τµήµατα µόνο του στυλοβάτη βρισκόταν στη δυτική πλευρά της 

αγοράς.226  Ωστόσο δεν ονοµάζεται από τον Παυσανία «δυτική», αλλά «προς 

µεσηµβρίαν», από την κατεύθυνση που έχει προς νότον. 

 Επίσης έχουν αποκαλυφθεί τα θεµέλια της Κερκυραϊκής ή Νότιας Στοάς,227 

δωρικού ρυθµού, που αποτελούσε το νότιο σύνορο της Αγοράς. Είχε κτιστεί από τη 

δεκάτη της νίκης στη ναυµαχία των ηλείων και των κορινθίων κατά των 

κερκυραίων,228 λίγα χρόνια πριν από τον Πελοποννησιακό πόλεµο. Ο Walter229 που 

ανέσκαψε τη στοά και ο Tritsch230 στη διεξοδική µελέτη του για την αγορά της 

Ήλιδας, ονοµάζουν «κερκυραϊκή» τη στοά 6 του σχεδίου (εικ. 3), η οποία είναι 

ανοικτή µε κιονοστοιχίες  τόσο  στη  βόρεια όσο και στη νότια πλευρά.  
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 Βορειότερα της κερκυραϊκής στοάς πρέπει να ήταν ο ναός του «ακέσιου» (ή 

θεραπευτή) Απόλλωνα, γιατί τα νοτιότερα ο Παυσανίας τα χαρακτηρίζει ως 

«επέκεινα της αγοράς». 

 Στην Ήλιδα εντοπίστηκαν και τα ερείπια κι άλλων κτιρίων, η ταύτιση των 

οποίων είναι µέχρι στιγµής αδύνατη. Επίσης δεν έχει εξακριβωθεί η χρησιµότητα του 

ορθογώνιου κτιρίου, που ανασκάφηκε στη νότια παρυφή της αγοράς και ονοµάσθηκε 

συµβατικά κτίριο D από τον πρώτο ανασκαφέα της Ήλιδας O. Walter.  Κατά µήκος 

της βόρειας πλευράς του κτιρίου βρέθηκαν υπολείµµατα δρόµου.  

 Ο Παυσανίας αναφέρει και άλλα οικοδοµήµατα, ναούς και αναθήµατα στην 

αγορά, που δεν έχουν ακόµα ανασκαφεί ή που δεν ήταν δυνατόν λόγω των υλικών 

κατασκευής τους να σώζονται.231 
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231 Γιαλούρη Ν., 1996, σ.106 

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

Η ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

 Η πρώτη περιορισµένη ανασκαφική έρευνα στη Μεσσήνη πραγµατοποιήθηκε 

στις αρχές του 19ου αι. από την γαλλική αποστολή, η οποία εντόπισε τη θέση του 

σταδίου, του θεάτρου και τον τόπο της αγοράς.232  Μετά την πρώτη αυτή έρευνα η 

ελληνική αρχαιολογική εταιρία άρχισε την ανασκαφή των κυριότερων δηµόσιων 

οικοδοµηµάτων της αγοράς: στα 1895 µε τον  Θ. Σοφούλη στην ανατολική πτέρυγα 

της περίστυλης αυλής, την οποία αποκάλυψε στα 1909 και 1925 ο Γ. Οικονόµος.  Το 

1957 ανέλαβε τις ανασκαφές στην αρχαία Μεσσήνη ο Α. Ορλάνδος, ως το 1974. Από 

το 1987 µέχρι σήµερα οι ανασκαφικές έρευνες συνεχίζονται από τον  Π. Θέµελη. Η 

Μεσσήνη έδωσε τα πλουσιότερα κατάλοιπα των ιστορικών χρόνων ανάµεσα σε όλες 

τις µεσσηνιακές πόλεις, οικοδοµικά, πλαστικά και επιγραφικά. 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

 Τα µνηµεία που αναφέρει ο Παυσανίας ότι είδε στην αγορά της Μεσσήνης 

έχουν ταυτιστεί, είτε βάσει της ανακάλυψης των αρχιτεκτονικών τους λειψάνων είτε 

βάσει επιγραφικών µαρτυριών. 

 Η αγορά της Μεσσήνης φαίνεται πως ήταν σε όλη τη χαµηλότερη και 

οµαλότερη περιοχή της πόλης, γύρω στο συγκρότηµα των κτιρίων του ασκληπιείου 

και βορειοανατολικά του σταδίου, στη σηµερινή θέση Μούσγες. Η κύρια είσοδος 

στην αγορά ήταν από τη λεγόµενη Αρκαδική Πύλη ή Πύλη της Μεγαλόπολης,233 που 

οδηγούσε απευθείας στην αγορά. 

 Περίπου 200 µ. Β.∆. του Ασκληπιείου και 50 µ. ανατολικά του Θεάτρου, 

αποκαλύφθηκαν τα λείψανα εξέδρας ηµικυκλικής κάτοψης, αποτελούµενης από δύο 

τεταρτοκύκλια µεταξύ των οποίων αφήνεται δίοδος. Η εξέδρα είναι τοποθετηµένη 

στο δυτικό άκρο πειόσχηµης στοάς, η οποία σώζει µέρος της τρίβαθµης κρηπίδας και 

του στυλοβάτη  µε τα ίχνη της έδρασης των κιόνων. Η στοά έφερε και εσωτερική 

κιονοστοιχία.  Ήταν  πιθανότατα διώροφη και το µήκος της ξεπερνούσε τα 100 µ. Η 

στοά αυτή αποτελούσε το προς βορρά όριο της αγοράς.234 
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232 Blonet, A., 1831-38, σ.37 κ.ε. και Rev.Arch.1844, 422 κ.ε. 



233 Ορλάνδος Α., 1976, σ.σ. 9-38 
234 Θέµελης, Π., 1999, σ.53 

 

 Με το ναό του ∆ία Σωτήρα και το άγαλµα του, στο οποίο αναφέρεται ο 

Παυσανίας, πρέπει να σχετίζονται θραύσµατα θωρακίου, που φέρουν µέσα σε 

ροµβοειδές πλαίσιο τον φτερωτό κεραυνό του ∆ία. Η θεωρία αυτή ενισχύεται και από 

επιγραφική µαρτυρία του 1ου αι. µ.Χ.235 

[Τ. Φλ] άβιοι  ∆η- 

µαρχίδης και 

Αττιανός ∆ιί 

Σωτηρι 

 Με το ναό του Ποσειδώνα έχουν συνδεθεί διάσπαρτα πώρινα δωρικά µέλη και 

ανάγλυφες µετόπες του 3ου αι. π.Χ. Σχετίζεται και τµήµα πεσσόσχηµης 

ασβεστολιθικής στήλης η οποία φέρει την επιγραφή: 

[Ποσει] δανι  Πα [ν]- 

[τει] µία          Στεφά- 

[ν] ω    υπέρ τω αν- 

δρος και τω υιω 

[τυ] χωσα 

[σ] ωθέντων. 

 Με το ναό της Αφροδίτης, που αναφέρει ο Παυσανίας στην αγορά, 

σχετίζονται µαρµάρινο άγαλµα και κεφάλι, που βρέθηκαν στο βόρειο τµήµα της, 

καθώς και µηρός µεγάλου αγάλµατος ανακαθισµένης γυναίκας στον τύπο της 

Αφροδίτης του ∆οιδάλσα.236   Στον ίδιο ναό αποδίδονται και πήλινα κεραµίδια στέγης. 

Όριο του ιερού ναού της Αφροδίτης αποτελεί πιθανότατα η επιγραφή «Αφροδεισίω», 

πάνω σε αδρά δουλεµένη πέτρα. 

 Στο βόρειο τµήµα της αγοράς ανακαλύφθηκε και ασβεστολιθικό βάθρο 

χάλκινου ανδριάντα, που φέρει την υπογραφή δύο αργείων γλυπτών, του Ξενοφίλου 

Στράτωνος και του γιου του Στράτωνος Ξενοφίλου.237 

 Στα δυτικά της Στοάς της αγοράς αποκαλύφθηκαν λείψανα υδαταγωγού και 

δεξαµενής  µεγάλου κρηναίου οικοδοµήµατος, νυµφαίου, που το µήκος  του  ξεπερνά 

τα 40 µ.238      Η θέση του δίπλα στη βόρεια στοά της αγοράς επιτρέπει την ταύτισή του  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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235 I.G. VI, 1440 
236 Θέµελης, Π., 1998, σ.54 
237 Θέµελης, Π., 1998, σ.54 
238 Θέµελης, Π., Π. Α.Ε. 1992-1996 

 

µε την κρήνη Αρσινόη, που αναφέρεται από τον Παυσανία.239  Το άφθονο νερό της 

πηγής του Μαυροµατίου, που µε µεγάλο αγωγό έφτανε στο επιβλητικό κτίσµα της 

κρήνης Αρσινόης, στην αγορά της Μεσσήνης, είναι το ίδιο νερό που χρησιµεύει 

σήµερα για την ύδρευση του χωριού βορειότερα. 

 Το Ασκληπιείο, που ήταν ο επιφανέστερος χώρος της πόλης, ήταν επίσης 

κέντρο της δηµόσιας ζωής και συγκέντρωνε όλες τις διοικητικές λειτουργίες. 

Συγκεκριµένα στην ανατολική πτέρυγα της περίστυλης αυλής βρέθηκε συγκρότηµα 

τριών οικοδοµηµάτων:240 το µικρό στεγασµένο θεατροειδές Εκκλησιαστήριο, το 

επιβλητικό Πρόπυλο, το Συνέδριο ή Βουλευτήριο και η αίθουσα του Αρχείου του 

Γραµµατέως των Συνέδρων. Ο εισερχόµενος από το Πρόπυλο είχε αριστερά το 

Βουλευτήριο, όπου συνεδρίαζαν αντιπρόσωποι των πόλεων της µετά τον 

Επαµεινώνδα αυτόνοµης Μεσσήνης.241  Κατά µήκος των τριών κλειστών πλευρών 

του διατηρήθηκε λίθινο έδρανο, όπου θα κάθονταν οι 76 σύνεδροι που συγκροτούσαν 

την οµόσπονδη βουλή της Μεσσήνης. Το προς βορράν του προπύλου µικρό θέατρο 

µπορούσε να χρησιµεύει για συνεδριάσεις πολυµελέστερων αντιπροσώπων. 

 ∆εδοµένου του δηµόσιου πολιτικού χαρακτήρα των χώρων της ανατολικής 

πτέρυγας του Ασκληπιείου και της γειτνίασης της µεγάλης αίθουσας στην ανατολική 

γωνία του συγκροτήµατος προς το Βουλευτήριο της πόλης, η αίθουσα αυτή είχε 

προφανώς ανάλογο δηµόσιο χαρακτήρα. Σύµφωνα µε µαρτυρία επιγραφής που 

βρέθηκε µπροστά στην ανατολική είσοδο της αίθουσας, πρέπει να στεγαζόταν το 

Αρχείο του Γραµµατέως των Συνέδρων.242 

 Mε την αγορά της Μεσσήνης έχει σχετισθεί και το παρά την Β.∆. γωνία του 

Συνεδρίου Ηρώο, το οποίο είχε θεωρηθεί ότι πρόκειται για οικογενειακό τάφο 

σηµαίνοντος προσώπου.243  Η ανακάλυψη δίπλα στο Ηρώο ενός ενεπίγραφου 

δωρικού κίονα, που φέρει χαραγµένα τα ψηφίσµατα επτά πόλεων προς τιµήν του 

γλύπτη ∆αµοφώντος Φιλίππου, οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι το Ηρώο του ανήκε.244 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

239 IV, 31.6 
240 Οικονόµου, Γ., Π.Α.Ε.,  1909 και 1925 
241 Σοφούλης, Θ., Π. Α.Ε., 1895, σ.27 



242 Θέµελης, Π., 1999, σ.73 
243 Οικονόµου, Γ., Π. Α.Ε., 1925, σ.64 και Ορλάνδου, Α., Π.Α.Ε.,1957, σ.125 
244 Θέµελη, Π., 1999, σ.92 

 

 Το συγκρότηµα του Ασκληπιείου, που λειτουργούσε παράλληλα µε την 

παρακείµενη αγορά, είχε εκτός από θρησκευτικό και πολιτικό χαρακτήρα. Η 

ανατολική πτέρυγα του ασκληπιείου συγκέντρωνε τις διοικητικές λειτουργίες της 

πόλης. Το τµήµα της αγοράς που περιβαλλόταν από στοές θα είχε ίσως εµπορικό 

χαρακτήρα και θα ήταν υπό την προστασία των θεών, τα ιερά των οποίων 

αναφέρονται από τον Παυσανία σε σχέση µε την αγορά της πόλης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Α Χ Α Ϊ Α 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

Ο πυρήνας της αγοράς της Πάτρας θα πρέπει να συνέπιπτε µε τη σηµερινή 

πλατεία της Εκκλησίας του Παντοκράτορα. Ο ναός του Ολυµπίου ∆ιός βρισκόταν 

στο κέντρο της αγοράς και κατείχε τη θέση περίπου του ναού του Παντοκράτορα, σε 

µικρή απόσταση ανατολικά του ωδείου ή αµέσως προς νότον της ακρόπολης. Μέρος 

του δαπέδου του αρχαίου ναού βρέθηκε το 1839 κατά τη διάρκεια εκσκαφής για την 

ισοπέδωση της πλατείας. Ο ναός ήταν επιβλητικός στο εσωτερικό µε 

ορθοµαρµάρωση στους τοίχους και µε τα αγάλµατα του ένθρονου ∆ία και της 

Αθηνάς. Ως οικοδόµηµα ρωµαϊκών χρόνων ήταν πλινθόχτιστος, όπως το ωδείο, και 

ήταν ευπαρουσίαστος µόνο στο εσωτερικό του. Σε οικία απέναντι του βρεφοκοµείου 

είχε βρεθεί το 1876 αγαλµάτιο Γανυµήδη το οποίο προερχόταν προφανώς από το ναό 

του Ολυµπίου ∆ιός.245 

Ο ναός του Απόλλωνα δεν έχει εντοπιστεί, όµως γνωρίζουµε ότι ήταν 

ονοµαστός, διότι σε αυτόν αναγράφονταν τα ψηφίσµατα που αφορούσαν Πατρείς, οι 

οποίοι είχαν προσφέρει υπηρεσίες στην πατρίδα τους. Αυτό προκύπτει και από δύο 

ψηφίσµατα που βρέθηκαν στην Κλειτορία, των Μαγνητών και ∆ηµητριέων της 

Θεσσαλίας, οι οποίοι βρίσκονταν σε αντιδικία και µόλις λύθηκε αισίως η διαφορά 

τους δια διαιτησίας, έδωσαν εντολή αυτά (194-146 π.Χ.) να «αναγραφωσιν εν 

Πάτραις εις την αγοράν παρά τον Απόλλωνα».246 

 Στην Πάτρα υπήρχε και λατρεία του Μίθρα. Στα 1933 βρέθηκε στην αυλή 

ιδιωτικής κατοικίας, σε βάθος που φτάνει τα έξι µέτρα ένα σχεδόν ορθογώνιο κτίσµα 

καµαροσκεπές, µε τοιχοδοµία υστερορωµαϊκών χρόνων. Η θέση του κτίσµατος είναι 

κοντά στην πλατεία της εκκλησίας του Παντοκράτορα, µεταξύ αυτής και της οδού 

Γερµανού, εποµένως περίπου στο χώρο της αρχαίας αγοράς. Επίσης βρέθηκε και 

ανάγλυφο που παριστάνει τον Μίθρα να σκοτώνει τον πανάρχαιο ταύρο.247 Το 

ανάγλυφο αυτό µπορεί να έγινε µετά το πέρασµα του Παυσανία από την Πάτρα, η 

θρησκευτική κοινότητα όµως για τη λατρεία του Μίθρα θα υπήρχε και επί Παυσανία, 

ασφαλώς και χώρος για την κοινή λατρεία, τη µύηση και τα θρησκευτικά δείπνα. 
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245 Θωµόπουλου, Σ.Ν., 1950 σ.199 
246 Holleau, M., Revue des etud Gr., X, 1897, σ.σ. 279-308 
247 Delatte, A., B.C.H., σ.σ. 263 �264 

 

 Όριο της αγοράς στα δυτικά αποτελούσε το ωδείο, το οποίο αναφέρεται από 

τον Παυσανία και έχει αποκαλυφθεί και αποκατασταθεί στο σύνολό του. Το ωδείο 

είναι ρωµαϊκών χρόνων και οικοδοµήθηκε ίσως επί αυτοκράτορα Αυγούστου.248 

 

 

Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

 Πόσο χώρο κατείχε η αρχαία αγορά των Πατρών, που αποτελούσε το 

µεγαλύτερο και ενταγµένο στο κέντρο τµήµα της πόλης, δεν µπορούµε επακριβώς να 

ορίσουµε. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι το προς την ακρόπολη µέρος της, που είχε το 

σχήµα ενός µεγάλου τετραπλεύρου και στο οποίο έχει εντοπιστεί ο ναός του 

Ολυµπίου ∆ιός, επεκτεινόταν από το σηµερινό ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο µέχρι το τέρµα 

της οδού Ι. Μπουκαούρη. Η Β΄ πλευρά από το τελευταίο αυτό σηµείο µέχρι τη 

σηµερινή οδό Γερµανού. Η Γ΄ από το ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο αριστερά, όπου 

βρίσκεται το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο και µέρος του άλλοτε σχολείου Αγ. Γεωργίου, 

µε τέρµα την οδό Γερµανού. Τέλος η ∆΄ πλευρά οριζόταν από την οδό Γερµανού 

µέχρι  την οδό Ι. Μπουκαούρη. 
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ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ 

 Με βάση τα στοιχεία που έχουν έλθει στο φως µέχρι σήµερα, διαπιστώνεται 

ότι πλουσιότερη απ� όλες τις περιόδους του αρχαίου Αιγίου ήταν η ελληνιστική.249   

Είναι  εύκολο  να  αντιληφθούµε  γιατί, αφού το Αίγιο  αναδείχθηκε  στους ελληνιστι- 

κούς χρόνους σε πολιτική και θρησκευτική  µητρόπολη  του  Κοινού των Αχαιών. Με 

την καταστροφή της Ελίκης το 373 π.Χ., η πόλη του Αιγίου επεκτάθηκε προς Α., 

οικειοποιούµενη τα εύφορα εδάφη του τµήµατος της πεδιάδας, που δεν 

καταβυθίστηκε µε το σεισµό του 373 π.Χ.250 

 Αρχιτεκτονικά λείψανα, που ανήκουν σε αξιόλογα ελληνιστικά κτίρια, 

ανάµεσά τους και εκείνα σηµαντικού ιερού, εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν στο 

ανατολικό τµήµα της σηµερινής πόλης, όπου βρισκόταν πιθανότατα η αρχαία 

αγορά.251 

 Ο αγένειος χάλκινος ∆ίας του τεµένους της αγοράς είναι ίσως ο 

απεικονιζόµενος σε νοµίσµατα του Αιγίου επί βάθρου µε κεραυνό στο δεξί χέρι και 

αετό στο αριστερό. Άλλο τύπο του αγένειου ∆ία θα µπορούσε να αποδίδει το 

ακέφαλο µαρµάρινο άγαλµα που βρέθηκε στο Αίγιο και παριστάνει γυµνό έφηβο ή 

νέο άνδρα µε αιγίδα στο στήθος.252   Πιθανότερο όµως φαίνεται να απεικόνισαν έτσι 

οι αιγιείς τον αρχηγέτη ήρωα ή οικιστή της πόλης τους. Οι αιγιείς µπορούσαν να 

τιµούν ως πάτρωνά τους έναν ήρωα Αιγέα µε δηλωτικό του ονόµατός του έµβληµα 

την αιγίδα. 

 Το λατρευτικό άγαλµα της Άρτεµις, που την παριστάνει να βάλλει µε το τόξο, 

απεικονίζεται επίσης σε νοµίσµατα του Αιγίου. 

 Η µελέτη αρχιτεκτονικών λειψάνων σε µεγάλη έκταση στην διασταύρωση 

των οδών Κανελλοπούλου και Πλαστήρα, οδήγησε στον εντοπισµό οµάδας κτιρίων 

αξιόλογων για τις διαστάσεις και τον τρόπο κατασκευής, µε αποτέλεσµα να 

πιστεύεται ότι η αρχαία αγορά δεν θα πρέπει να βρισκόταν µακριά.253  Ένα µεγάλο 

ελληνιστικό κτίριο, πιθανότατα στοά ή υπόστυλη αίθουσα, µε βέβαιη πρόσοψη προς 

τα Ν. και στέγη επιµεληµένης κατασκευής, ανασκάφηκε κοντά σε σύγχρονό του, από 



το οποίο αποκαλύφθηκαν  τοίχοι  θεµελίων  µεγάλων διαστάσεων  και  πλάϊ τους 

µεγάλα  υπόγεια,  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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251 Παπάζογλου Μανιουδάκη, Λ.,  Α.∆., Χρονικά 39, 1984 και Παπακώστα., Λ., Α.∆., 

Χρονικά 40,1985. 
252 Πέτσα, Φ, Α.Α.Α., σ. 496 
253 Παπακώστα Λ., 1991,  σ. 238 

 

υπόστεγη κατασκευή, που θεωρήθηκε «δεξαµενή», η οποία συνδέεται µε κλίµακα 

βαθµίδων µε µια δεύτερη.254  Αξιόλογα ευρήµατα (αγγεία Ελληνιστικών και 

Ρωµαϊκών χρόνων όλων των ειδών και των χρήσεων, πήλινα ειδώλια, 100 νοµίσµατα 

κ.α.), οι µεγάλες διαστάσεις της δεξαµενής (6, 80Χ3Χ3, 90 µ.), καθώς και η παρουσία 

σηµαντικών  αρχιτεκτονικών  λειψάνων στην περιοχή, συνηγορούν στην άποψη ότι 

ίσως ο χώρος ανήκε σε κάποιο από τα σηµαντικά ιερά που αναφέρονται από τον 

Παυσανία στο χώρο της αγοράς: το τέµενος του Σωτήρος ∆ιός, κοινός ναός για τον 

Απόλλωνα και την Άρτεµη, ιερό της Άρτεµης και τάφος του κήρυκα Ταλθύβιου. 

Νεότερες ανασκαφικές έρευνες ίσως φέρουν στο φως περισσότερα στοιχεία για την 

τοπογραφία του αρχαίου Αιγίου και της αγοράς του. 
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΕΙΡΑ 

Ανασκαφές στην Αιγείρα πραγµατοποιήθηκαν από το αυστριακό Ινστιτούτο 

Αθηνών υπό τον Ο. Walter στα 1916255 και στα 1925. Ερευνήθηκε µια µικρή περιοχή 

στα βόρεια της σκηνής του θεάτρου, τα µικρά όµως οικοδοµήµατα που βρέθηκαν 

παρουσιάζουν µια µορφή µεταγενέστερη του Παυσανία και δεν επιχειρήθηκε ο 

ταυτισµός τους.256 

 Οι νεώτερες ανασκαφές του αυστριακού ινστιτούτου, από το 1971 και έπειτα, 

µε τον W. Alzinger, αποκάλυψαν λείψανα της µυκηναϊκής εγκατάστασης στην 

ακρόπολη, επανέλαβαν τη µελέτη του θεάτρου και καθάρισαν τα οικοδοµικά θεµέλια 

της Αίγειρας, που είχαν ανασκαφεί κοντά στο θέατρο.257 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 

 Η θέση της αγοράς της Αίγειρας έχει εντοπιστεί στα βόρεια του θεάτρου.258 

Είναι οργανωµένη σύµφωνα µε το ιπποδάµειο σύστηµα, µε προσανατολισµό Β.-Ν. 

Περιβαλλόταν από αρκετές πύλες, που µερικές σώζονται ακόµη.259 Στο κέντρο της 

βρέθηκαν τα λείψανα ηµικυκλικής εξέδρας. Η βόρεια πλευρά καλύπτεται από ένα 

τετράγωνο οικοδόµηµα, το οποίο θα µπορούσε ίσως να συνδεθεί µε το βουλευτήριο 

της Αίγειρας. Η υπόθεση όµως αυτή δεν µπορεί να υποστηριχθεί, διότι τα 

οικοδοµήµατα της αγοράς δεν έχουν ταυτιστεί βάσει φιλολογικών ή επιγραφικών 

µαρτυριών και η αρχιτεκτονική τους δοµή δεν είναι ασφαλές κριτήριο για τη σύνδεσή 

τους µε συγκεκριµένα δηµόσια οικοδοµήµατα.259  Άγνωστη παραµένει και η χρήση 

ενός στωικού οικοδοµήµατος µε µεγάλους θαλάµους, που βρίσκεται στην ανατολική 

πλευρά της αγοράς. 
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ΑΡΚΑ∆ΙΑ 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

 Η αγορά της Μαντίνειας καταλαµβάνει µια προνοµιούχα θέση στο 

τοπογραφικό σχέδιο της πόλης, στο κέντρο περίπου του οχυρωµένου οικισµού, σε 

σηµείο που συµπίπτουν οι δρόµοι που συνδέουν τις πύλες του περιβόλου.260  Κανένας 

από αυτούς τους δρόµους δεν ήταν συνεχόµενος σε όλη τη διαδροµή. Όλο το σχέδιο 

έχει υπαγορευτεί από τις στρατηγικές µέριµνες, που έχουν καθορίσει και την εκλογή 

της θέσης της αγοράς.261  

 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

 Όλες σχεδόν οι κατασκευές στην αγορά της Μαντίνειας ανήκουν στα ρωµαϊκά 

χρόνια, οπότε πολλές παλαιότερες αντικαταστάθηκαν ή αναµορφώθηκαν. Η 

αρχιτεκτονική δοµή της αρχαίας αγοράς δεν είναι γνωστή. Το µόνο που µπορούµε να 

αντιληφθούµε από τα ερείπια των οικοδοµηµάτων της αγοράς είναι µια άτακτη 

οργάνωση των δηµόσιων κτιρίων εφάµιλλη µε αυτή των αρχαίων αγορών. 

 Οι Γάλλοι αρχαιολόγοι αναγνωρίζουν ότι τα περισσότερα από τα κτίσµατα 

της αγοράς είναι έργα ενός ζεύγους ευεργετών, του Ευφρόσυνου και της Επιγόνης, 

που µνηµονεύονται σε µακρά επιγραφή.262  Οι δύο επιφανείς µαντινείς 

ανοικοδόµησαν ερειπωµένους ναούς, επεξέτειναν χώρους για δηµόσιες εστιάσεις, 

ίδρυσαν θησαυροφυλάκια για τα ιερατεία διαφόρων λατρειών, δείχνοντας έτσι, κατά 

την επιγραφή, την ευλάβειά τους, αλλά και στολίζοντας τον τόπο. Ιδιαίτερα η 

Επιγόνη, ίσως µετά το θάνατο του συζύγου της, έκτισε στην αγορά µια εξέδρα, 



εργαστήρια, επεξέτεινε προϋπάρχουσα στοά και κατασκεύασε καινούρια µε 

πολυτελείς µαρµάρινους κίονες. 

 Το πρώτο από τα αριστερά στη βόρεια πλευρά της αγοράς µεγάλο ρωµαϊκό 

πλινθόκτιστο κτίριο µε τον ηµικυκλικό τοίχο διαµέτρου 38 µ., ταυτίζεται µε την 

εξέδρα της Επιγόνης.263  Είναι χτισµένο στη θέση ενός αρχαιότερου ορθογώνιου 

χτίσµατος,  στο σηµείο που έχει θεωρηθεί πως βρισκόταν  η  παλαιότερη αγορά, την 

οποία  
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αντικατέστησε η Επιγόνη µε καινούρια προς ανατολάς, όπου έχουν επισηµανθεί τα 

εργαστήρια και ένας µεγαλύτερος ορθογώνιος χώρος, θεωρούµενος ως ο «µάκελλος» 

της επιγραφής. Μπροστά στη νέα αγορά είναι οι στοές της Επιγόνης και τα 

οικοδοµήµατα προφανώς των δηµόσιων εστιάσεων. 

 Το δυτικό πέρας του χώρου της κατέχει το θέατρο της Μαντίνειας, που είναι 

από τα νεότερα κτίσµατά της. Στη βόρεια πλευρά µεταξύ του θεάτρου και της 

µνηµειακής εξέδρας έχει αποκαλυφθεί ο στυλοβάτης αρχαίας στοάς. Στο δυτικό άκρο 

της στοάς υπήρχε µικρό οικοδόµηµα, που έχει ταυτιστεί µε πρόπυλο, το οποίο 

ανεγέρθηκε ίσως κατά τον 4ο αι. π.Χ. και ανήκε σε αγορά παλιού τύπου. Όµως 

φαίνεται πιθανότερο να πρόκειται για παράρτηµα της στοάς.264  Προς τα δυτικά 

επεκτείνεται από µία κατασκευή τετράγωνη µε περιστύλιο. Πρόκειται για κτίριο που 

εντάσσεται στην πρώτη περίοδο, το οποίο επιδιορθώθηκε µετά το 371 π.Χ., όταν η 

Μαντίνεια ανοικοδοµήθηκε. 

 Οι δύο ναοί που ανασκάφηκαν αµέσως προς ανατολάς της σκηνικής 

κατασκευής του θεάτρου είναι επίσης ρωµαϊκών χρόνων. Ο µεγαλύτερος έχει 

ταυτιστεί µε το ναό της Ήρας, που αναφέρει ο Παυσανίας,265  ενώ ο δεύτερος, µε τον 

ασυνήθη προσανατολισµό από νότο προς βορρά, είναι ίσως ο ναός του ∆ιός Σωτήρος. 

 Μπροστά στη δεξιά πάροδο του θεάτρου βρέθηκε ναϊσκόµορφο κτίσµα, που 

ταυτίζεται µε το ηρώο του Ποδάρη. Κατά τις γαλλικές ανασκαφές βρέθηκαν κοντά σε 

αυτό δύο κεραµίδια µε γράµµατα ΠΟ∆ΑΡΙ�..και ΠΟ∆ΑΡΕΟΣ  ∆Α[µόσιος]. 



 Το µεγάλο οικοδόµηµα στη µέση σχεδόν της νότιας πλευράς της αγοράς έχει 

ταυτιστεί µε το Βουλευτήριο της Μαντίνειας. Το πάνω µέρος του σχεδίου είναι µια 

στοά που προστέθηκε αργότερα στο αρχικό ορθογώνιο κτίσµα. Η στοά αυτή είχε 

δέκα κίονες µε βάσεις ιωνικές που ανοίγονταν προς νότο, όχι δηλαδή προς τον 

κεντρικό χώρο της αγοράς. Αργότερα κτίστηκε δωµάτιο στη δεξιά  πλευρά του 

κτιρίου και η στοά  έµεινε µε οκτώ κίονες. Το δωµάτιο επεκτάθηκε και στο δεξιό 

τµήµα του κυρίως βουλευτηρίου και αφιερώθηκε στη λατρεία ρωµαίου αυτοκράτορα, 

ίσως του Αδριανού, ο οποίος είναι γνωστό από επιγραφή πως είχε ναό στη 

Μαντίνεια.266 Η στοά µε τους οκτώ κίονες συγκοινωνεί  µε τον προς βορράν χώρο, 

όπου υπήρχε το βουλευτήριο. ∆ύο πτέρυγες του βουλευτηρίου προεξείχαν δεξιά και 

αριστερά προς το χώρο της  
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αγοράς. Μεταξύ των δύο αυτών πτερύγων είχαν ιδρυθεί αγάλµατα, από τα οποία 

σώθηκαν τα βάθρα.267 

 Στον τάφο του Αρκάδα, που αναφέρει ο Παυσανίας, αποδόθηκε θεµελίωση, 

που βρίσκεται σε απόσταση 19 µ. προς βορράν του βουλευτηρίου, στην ίδια γραµµή 

µε το ναό της Ήρας. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο τάφος βρισκόταν κοντά στο  βωµό 

της Ήρας. Εποµένως ο βωµός θα βρισκόταν µεταξύ του τάφου του Αρκάδα και του 

ναού.  

 Μία επιβλητική είσοδος στο χώρο της αγοράς άφησε ίχνη στη νοτιοανατολική 

γωνία. Μπαίνοντας κανείς από αυτή είχε αριστερά ένα βήµα και έπειτα τη µεγάλη 

στοά. Το βήµα, η στοά και τα εκατέρωθεν οικοδοµήµατα της εισόδου αποδίδονται 

στον Ευρυκλή, σύµφωνα µε επιγραφική µαρτυρία.268 Τα  έργα των κληρονόµων του 

Ευρυκλή είναι αρκετά µεταγενέστερα της Επιγόνης. Έγιναν µετά τα µέσα του 2ου αι. 

µ.Χ.,  όπως φαίνεται από τη µνεία του Αντινόου  και το χαρακτηρισµό των κατοίκων 

ως µαντινέων.269 Η αντικατάσταση του ονόµατος Αντιγόνεια σε Μαντίνεια, έγινε 

µετά την επίσκεψη του Αδριανού. 

 Ο χώρος της αγοράς στην τελική του διαµόρφωση ήταν εξαιρετικά 

επιβλητικός µε το κοίλο του θεάτρου στα δυτικά, την αψιδωτή εξέδρα και την πλατιά 

στοά στα βόρεια, τη στοά  και τα άλλα µεγάλα κτίσµατα στα ανατολικά, τη µεγάλη 



είσοδο τα ης νοτιανατολικής γωνίας, το βουλευτήριο στα νότια και τους πολλούς 

πλακόστρωτους δρόµους που διέσχιζαν τον εσωτερικό ελεύθερο χώρο. 

 Ο αποσπασµατικός χαρακτήρας των αρχαίων µνηµείων της αγοράς  της 

Μαντίνειας δεν µας επιτρέπει να αναπλάσουµε την αρχική της µορφή. Εάν 

επεκτείνουµε  τα τµήµατα των δρόµων, που σώζονται στις ηµέρες µας, µε τρόπο που 

να συνδέουν τις κύριες πύλες του περιβόλου, παρατηρούµε ότι οι κατευθύνσεις τους, 

οι οποίες είναι επακριβώς καθορισµένες, δεν διακόπτονται σε ένα ακριβές σηµείο, 

αλλά οροθετούν µια πλατεία σε σχήµα ακανόνιστου τραπεζίου, που εγγράφεται µε 

µεγάλη ακρίβεια στο χώρο της αγοράς.   
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑ∆ΙΚΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 Από το δηµόσιο δρόµο Λεβιδίου � Κανδήλας ένας ανηφορικός δρόµος οδηγεί 

στο σηµερινό χωριό Ορχοµενός. Από εκεί υπάρχει µονοπάτι για τη λεγόµενη από τον 

Παυσανία παλιά ή επάνω πόλη του Ορχοµενού,270 της οποίας σώζονται µέρη του 

οχυρωτικού περιβόλου και οικοδοµικά λείψανα στην αγορά, η οποία βρισκόταν 

αρκετά  χαµηλότερα από την κορυφή του λόφου, σε περιοχή σχετικά οµαλή και όχι 

βραχώδη. Το ίσωµα που ήταν η αγορά ανασκάφηκε από γαλλική αποστολή το 

1913.271  

 Μία µακρά στοά θεωρείται το προς βορράν όριο της. Από τα κοµµάτια 

τριγλύφων που βρέθηκαν, φαίνεται πως στην πρόσοψη η στοά είχε δωρικούς κίονες� 

της εσωτερικής όµως κιονοστοιχίας διατηρήθηκαν βάσεις ιωνικές. Η στοά είχε 

διαστάσεις 70Χ11,40 µ. και χρονολογείται ίσως στον 4ο αι. π.Χ. 

 Το βουλευτήριο καταλαµβάνει το βορειότερο τµήµα της ανατολικής πλευράς 

της αγοράς. Αποτελούνταν από εσωτερική κιονοστοιχία  12 κιόνων  και διαστάσεις 

41Χ8,20 µ. Το κτίριο αυτό  θεωρήθηκε βουλευτήριο, επειδή βρέθηκαν στο εσωτερικό 

του 12 χάλκινες εγχάρακτες πλάκες, µε την τεχνική repousse, τεχνική που 

συνηθιζόταν στα προξενικά διατάγµατα.272  Όσες µπορούν να χρονολογηθούν 

ανήκουν στον 3ο αι. π.Χ. Μία φέρει αφιέρωση στην Άρτεµη, ενώ άλλη παρόµοια 



βρέθηκε στον κοντινό ναό της. Οι ανασκαφείς προβληµατίσθηκαν από το γεγονός ότι 

τις βρήκαν καλυµµένες µε χώµα 0,12 µ. πάνω από το επίπεδο του δαπέδου. 

Συµπέραναν ότι είχαν τοποθετηθεί εκεί όταν το κτίριο δεν ήταν πια σε χρήση.273 

Όµως θα µπορούσαν να υπήρχαν και ξύλινα  ράφια, στα οποία θα είχαν τοποθετηθεί 

και περιήλθαν σε αυτήν την κατάσταση όταν το κτίριο κατέρρευσε  σε µία εποχή 

όπου ερείπια και χώµα είχαν ήδη καλύψει το έδαφος. 

 Βορειότερα του βουλευτηρίου διατηρήθηκαν τα λείψανα του θεάτρου, µε τα 

θεµέλια σκηνικής κατασκευής και λείψανα από την πρώτη παρά την ορχήστρα 

ηµικυκλική σειρά εδωλίων. 
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 Στα νότια του ισώµατος της αγοράς βρέθηκε ο ναός της Αρτέµιδος 

Μεσοπολίτισος.274 Ο ναός αποτελούνταν από βαθύ πρόναο και σηκό.  Στην 

προέκταση των παραστάδων στον πρόναο είχε δύο κίονες και στην πρόσοψη άλλους 

τέσσερις. Ο βωµός,  που βρισκόταν σε µικρή απόσταση από το ναό, είχε σχήµα 

επιµήκους ορθογωνίου. Το ότι ο ναός ήταν αφιερωµένος στην Άρτεµη, βεβαιώθηκε 

από επιγραφή που βρέθηκε µέσα στο ναό. Επιπλέον το επίθετο της θεάς αναφέρεται 

στο προξενικό ψήφισµα, που βρέθηκε στο βουλευτήριο.275   
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΝΑΙΘΑΣ 

 Ανασκαφές στην Κύναιθα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί. Την απουσία 

στοιχείων για την αγορά της έρχεται να αναπληρώσει ένα νόµισµα, στο οποίο 

θεωρείται πως απεικονίζεται η αγορά της.276  Το φόντο ορίζεται από µια στοά µε 7 

κίονες, ενώ µπροστά, στο κέντρο, ένα άγαλµα πάνω σε βάση, που ίσως µπορεί να 

ταυτιστεί µε τον ανδριάντα του Αδριανού, τον οποίο µνηµονεύει ο Παυσανίας.277  

Στα αριστερά διακρίνεται ένα µικρό οικοδόµηµα µε αετωµατική ή πυραµιδοειδή 

στέγη και στα δεξιά ένας τετράστυλος ναός. Στον ελεύθερο χώρο απεικονίζονται 

δένδρα, µεταξύ των οποίων αναγνωρίζεται και ένας πλάτανος. 

 Τα λιγοστά στοιχεία που αντλούµε έστω και από ένα νόµισµα  ρωµαϊκών 

χρόνων για την αγορά της Κύναιθας, δείχνουν ότι πρόκειται για έναν αρκετά 

ελεύθερο τύπο αρχιτεκτονικής σύνθεσης και αναµφίβολα συχνό στις µικρές 

ελληνικές πόλεις. Η µελλοντική έρευνα στην περιοχή ίσως δώσει περισσότερα 

στοιχεία για αυτήν την όχι καλά ερευνηµένη αρκαδική πόλη και τα µνηµεία της. 
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ΣΤΥΜΦΑΛΟΣ 
ΘΕΣΗ 

 Η  πόλη Στύµφαλος ή Στύµφηλος κατείχε µια θέση στα βόρεια κράσπεδα της 

λίµνης, παρά το σηµερινό χωριό Κιόνια, όπου ήταν  εµφανή λείψανα των τειχών. Ο 

Παυσανίας, αν και επισκέφτηκε τη Στύµφαλο, δεν µας έδωσε ωστόσο πληροφορίες 

για την αγορά της. Εποµένως οι γνώσεις µας για την αγορά της βασίζονται στα 

ανασκαφικά δεδοµένα. 
 

ΑΓΟΡΑ ΣΤΥΜΦΑΛΟΥ: ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

 Οικοδοµήµατα της αγοράς της Στυµφάλου ανασκάφηκαν στα 1924 � 30 από 

τον Α. Ορλάνδο. Το τµήµα της που έχει ανασκαφεί βρίσκεται αµέσως κάτω από την 

ακρόπολη, στη νοτιοδυτική  γωνία του οχυρωτικού περιβόλου της πόλης. Στα βόρεια 

κράσπεδα της ακρόπολης είχε γίνει µεγάλο ευθύγραµµο λάξευµα του βράχου, για να 

διευρυνθεί ο χώρος της. Στο σηµείο αυτό βρέθηκαν θεµέλια µεγάλου οικοδοµήµατος 

µε κυκλικό τοίχο και δρόµο ευθύγραµµο από τα ανατολικά, γνωστό ως «θόλος». Από 

τµήµα πήλινης επένδυσης γείσου µε γραπτά ανθέµια χρονολογήθηκε στον 4ο αι. π. 

Χ.278 



 Στα δυτικά του λαξεύµατος της αγοράς το τείχος που κατεβαίνει από την 

ακρόπολη συναντά το τείχος της πεδιάδας στο σηµείο που υψώνονταν ηµικυκλικός 

πύργος. Στον οµαλό χώρο αµέσως µετά τον πρώτο ηµικυκλικό πύργο βεβαιώθηκε µια 

πύλη, από την οποία άρχιζε ο δρόµος προς τη Φενεό και τον Ορχοµενό. Στη 

νοτιοδυτική γωνία, στο σηµείο που το τείχος στρέφεται προς τα ανατολικά, υψώνεται 

ηµικυκλικός πύργος και στο µέσα µέρος κοντά στον πύργο υπήρχε µια στοά, της 

οποίας βρέθηκαν µέρη τριών τετράγωνων πεσσών.  

 Το πιο εµφανές οικοδόµηµα του τµήµατος αυτού της αγοράς ήταν ένας ναός 

πρόστυλος, από τον οποίο διατηρείται το κρηπίδωµα και η θεµελίωση του βάθρου 

του λατρευτικού αγάλµατος στο  εσωτερικό του σηκού. 
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 Στο κεντρικό µέρος της, κοντά στο ναό, βρέθηκαν τα λείψανα µεγάλου 

ορθογώνιου οικοδοµήµατος µε εξωτερικές διαστάσεις 33,,55Χ30,20 µ. που 

αποτελείται από στοές και δωµάτια διευθετηµένα γύρω από κεντρική αυλή, η είσοδος 

στην οποία γινόταν από πρόπυλο.Οι στέγες των στοών στηρίζονταν εσωτερικά σε 

τετράγωνους στύλους, των οποίων βρέθηκαν αρκετές βάσεις. Οι διαστάσεις του 

κτιρίου, η ευρύχωρη κεντρική αυλή και οι στοές επιτρέπουν το χαρακτηρισµό του ως 

παλαίστρας.279  

   Στα δυτικά κράσπεδα της αγοράς και παρά την πύλη του Φενεού καθαρίστηκε 

Κρηναίο οικοδόµηµα κατά τις ανασκαφές του 1925.280 Η ορθογώνια λεκάνη της 

κρήνης, µε τους κρουνούς στο βάθος, κατά µήκος της µακράς πλευράς, ήταν 

κτισµένη χαµηλότερα µε ορθογώνιους ογκόλιθους. Υπήρχαν δύο λίθινες σκάλες, µία 

δεξιά και µία αριστερά της λεκάνης, από τις οποίες µπορούσαν να κατέβουν οι 

υδρευόµενοι. 

   Την εικόνα του ανεσκαµµένου χώρου της αγοράς  της Στυµφάλου 

συµπληρώνουν εξέδρες, όπου είχαν πιθανόν ιδρυθεί αγάλµατα ή ανδριάντες στα 



ύστερα χρόνια της αρχαιότητας, και στα κράσπεδα του λόφου βωµός και βόθρος 

θυσιών, λαξευµένος στο βράχο. 

 Στα ανατολικά των ερειπίων της παρά την αγορά φραγκικής εκκλησίας 

βρέθηκε ενεπίγραφο βάθρο ανδριάντα που είχε στηθεί στην αγορά από το δήµο των 

στυµφαλίων, για να τιµηθεί ο στυµφάλιος ίσως Έργιππος Αλεξιµάχου : ο δαµος / 

στυνφαλίων / Έργιππον / Αλεξιµάχου.281 

 Η αγορά της Στυµφάλου είναι ένας ελεύθερα δοµηµένος χώρος, στον οποίο τα 

δηµόσια οικοδοµήµατα αναπτύχθηκαν χωρίς προκαθορισµένο σχέδιο και µε 

οργάνωση που παραπέµπει στην παλιού τύπου αγορά, που συναντήσαµε στην Ήλιδα, 

στις Φαρές  κ.α.  
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 Η αρχαία αγορά της Μεγαλόπολης ήταν τοποθετηµένη στη βόρεια πλευρά του 

Ελισσώνα, σε µια πλατειά, οµαλή λουρίδα. Οι βασικές διαστάσεις της  ήταν περίπου 

230 Χ 170 µ.  Οι βρετανικές ανασκαφές επαλήθευσαν την περιγραφή της από τον 

Παυσανία και έφεραν στο φως επιβλητικά οικοδοµήµατα. 

 Κέντρο της αγοράς και οµφαλός ολόκληρης της πολιτείας ήταν ο άβατος, 

αλλά περίβλεπτος περίβολος του Λυκαίου ∆ιός και Πανός. Η ανασκαφική έρευνα 

αποκάλυψε µόνο φτωχά ίχνη βωµού και τα θεµέλια µιας ηµικυκλικής κατασκευής.282  

Τα ίχνη του βωµού µπορεί να ανήκουν στους αναφερόµενους από τον Παυσανία 

βωµούς του Λυκαίου ∆ιός,283 ενώ ως προς την ηµικυκλική κατασκευή θεωρείται πως 

πρόκειται µάλλον είτε για τα κατάλοιπα µιας µνηµειακής κρήνης είτε για το λείψανα 



αρχαϊζοντος αψιδωτού βουλευτηρίου, τοποθετηµένου από βορρά προς νότο, δηλαδή 

κάθετα στο µεγάλο άξονα της αγοράς.284    

 Με τη Φιλίππειο στοά ταυτίζεται η µακρά στοά, µήκους 155,60 µ., που 

αποκαλύφθηκε στα βόρεια. Τα κοµµάτια των κιονοκράνων που βρέθηκαν συνδέουν 

το οικοδόµηµα µε την εποχή του Φιλίππου Ε΄ και θεωρείται πιθανό πως χτίστηκε περί 

το 183 π.Χ. Η ταύτισή της, πέρα από την περιγραφή του Παυσανία, έγινε όταν το 

1891 βρέθηκε στην ανατολική άκρη της ένα κεραµίδι στέγης µε την γραφή 

ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ.285   

 Οι βρετανικές ανασκαφές αποκάλυψαν και λείψανα του ιερού του ∆ία 

σωτήρα. Η θέση του ιερού ανταποκρίνεται στην περιγραφή του Παυσανία, 

καταλαµβάνοντας τη νοτιοανατολική πλευρά της αγοράς. 

 Μετά τη Φιλίππειο στοά, στην επέκταση προς τα ανατολικά της, 

ανακαλύφθηκε άλλη µικρότερη, η οποία συνδέθηκε µε τα γραφεία των αρχόντων. Το 

στωικό συγκρότηµα των αρχείων είχε έξι χώρους (οικήµατα), που στέγαζαν τις 

κυβερνητικές Αρχές.286  Οι βρετανικές ανασκαφές αποκαλύψανε τη δυτική άκρη 

αυτού του συγκροτήµατος.  Τµήµατα της Αριστανδρείου  στοάς,  που αναφέρει ο 

Παυσανίας, δεν  
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σώζονται, γιατί καταστράφηκαν και παρασύρθηκαν από το ρέµα του Ελισσόντα. Η 

αριστάνδρεια στοά έκλεινε το χώρο της αγοράς από το νότο και ταυτίστηκε χάρις 

στην ανακάλυψη δύο ενεπίγραφων κεραµιδιών, στα οποία µπορεί να συµπληρωθεί η 

γραφή ΑΡΙΣ<Τ>ΤΑΝ/∆ΡΕΙΟΥ/. 

 Την ανατολική πλευρά καθορίζει ένα άλλο στωικό κτίριο, που σύµφωνα µε 

τον Παυσανία ονοµαζόταν «Μυρόπωλις» στοά. Ανασκάφηκε θεµελίωση ενός 

επιµήκους κτιρίου, που έχει ανά µία  προεξοχή στα περατά του, όµοια µε αυτές που 

παρουσιάζει η Φιλίππειος στοά στην κάτοψή της.287  

 Στη δυτική πλευρά υπήρχε ο περίβολος που είχε αφιερωθεί στις µεγάλες θεές, 

∆ήµητρα και Κόρη. Στον περίβολο εντοπίστηκαν οικοδοµικά λείψανα. Επειδή εκεί 



υπήρχε άλσος και πολλά ιερά, έχει υποτεθεί πως εκτεινόταν από τη νοτιοδυτική 

γωνία της αγοράς (αντίκρυ στον περίβολο του ∆ία Σωτήρα) ως το ρέµα που 

κατεβαίνει από τους προς βορράν της αγοράς λόφους στον Ελισσόντα, και το οποίο 

ταυτίζεται µε τον Βάθυλλο. Βάθυλλος ονοµάζεται και το αντίστοιχο ρέµα της 

ανατολικής πλευράς της αγοράς.288   

 Στα δυτικά της αγοράς ήταν χτισµένο και το γυµναστήριο και πιθανότατα το 

τοπικό βουλευτήριο. Το γυµναστήριο (γυµνάσιο) της Μεγαλόπολης θεωρείται πως 

ήταν στο χώρο δυτικότερα του περιβόλου των µεγάλων θεών της νοτιοδυτικής γωνίας 

της αγοράς, ίσως πέραν του ρέµατος που κατεβαίνει σε αυτό το σηµείο προς την 

κοίτη του Ελισσόντα. 

 Στην αγορά της Μεγαλόπολης ήταν στηµένα πλήθος αφιερωµάτων µεταξύ 

των οποίων θα ξεχώριζαν το µνήµα και το µνηµείο του Φιλοποίµενα Κραύγιδος  και 

η τιµητική στήλη του Πολύβιου. Εάν ο µεγάλος µπρούτζινος Απόλλων ήταν 

στηµένος στα ανατολικά του τεµένους του λύκαιου ∆ία, µε πρόσοψη προς τη 

µυρόπωλη στοά, τότε το ανάγλυφο του Πολύβιου ήταν στηµένο στα δυτικά  του 

τεµένους µε πρόσοψη προς τα δυτικά. Αυτό συµφωνεί µε την ανακάλυψη, αµέσως 

προς βορράν, θεµελιώσεων ενός οικοδοµήµατος, το οποίο ο Παυσανίας λέει πως 

βρισκόταν  αριστερά της ανάγλυφης εικόνας του Πολύβιου.  
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 Κατά τον Πετρονώτη η αγορά της Μεγαλόπολης συνεχιζότανε ή µία άλλη 

αγορά, ίσως η εµπορική, υπήρχε προς τα ανατολικά και πέρα από την Μυρόπολιν 

στοά, στον ελεύθερο χώρο δίπλα στο ποτάµι. Ο µερικός καθορισµός του 1972 

φανέρωσε ότι ο πίσω τοίχος της µυροπόλιδος στοάς δεν ήταν ολόκλειστος. 

Ανιχνεύτηκε στο νότιο άκρο του το κατώφλι ενός ανοίγµατος προς τα ανατολικά. Η 

ανασκαφή εξάλλου του Ross289
�
 αποκάλυψε µία άλλη στοά, άγνωστη στον Παυσανία 

και σε µας τοπογραφικά, των ρωµαϊκών χρόνων, που πιθανόν βρισκόταν στο χώρο 

που σχηµατίζεται νότια από την Μυρόπωλιν στοά και ανατολικά από το ιερό του 

Σωτήρος ∆ιός, µε πρόσοψη προς τα ανατολικά.290  



  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

 Ο σχεδιασµός της Μεγαλόπολης δεν πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε την πιο 

σύγχρονη πολεοδοµική µέθοδο της εποχής, δηλαδή το Ιπποδάµειο σύστηµα. Ωστόσο 

παρατηρείται µία προσπάθεια για σαφή πολεοδοµική σύνθεση ιδιαίτερα στην 

αντιπαράταξη και σύνδεση των µερών µιας δίδυµης πολιτείας, στην οποία 

παρατηρείται µια υποτυπώδης συµµετρία.291  

 Παλαιότερα υποστηρίχθηκε ότι η αγορά της Μεγαλόπολης ανήκε στον ιωνικό 

τύπο, ότι δηλαδή ήταν ένας κλειστός χώρος σχεδιασµένος ευθύς εξαρχής σε ένα 

αρχιτεκτονικό σύνολο, που ολοκληρώθηκε σε διαφορετικές εποχές. Ωστόσο, αν και 

τα µεγάλα δηµόσια κτίρια ήταν τοποθετηµένα κατά µήκος των πλευρών του 

ορθογωνίου της αγοράς και επιµήκεις στοές  καταλάµβαναν το µεγαλύτερο µέρος των 

πλευρών, οι αρχιτεκτονικές µονάδες δεν είχαν τον πυκνότερο σχηµατισµό και τη 

λεπτοµερή αντιστοιχία του ιωνικού σχήµατος.292 Στη διάταξη της µεγαλοπολίτικης 

αγοράς ανοιχτά περάσµατα είχαν διατεθεί ελεύθερα ανάµεσα στα γωνιαία κτίρια, δεν 

υπήρχε δηλαδή η κλειστή αρχιτεκτονική σύνθεση των στοών. 
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΦΙΓΑΛΕΙΑ 

Ο χώρος της αρχαίας Φιγάλειας δεν έχει µέχρι σήµερα ανασκαφεί 

συστηµατικά, εκτός από την ανασκαφή της αρχαίας κρήνης (τέλη 4ου � αρχές 3ου αι. 

π.Χ.), που έγινε το 1972 από τον Α. Ορλάνδο293 και από τις σποραδικές, σωστικού 

χαρακτήρα, βραχύχρονες ανασκαφές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ολυµπίας. Ωστόσο 

τα ερείπια της αρχαίας πόλης, πάνω στην οποία έχει κτιστεί το σηµερινό χωριό 

«Παύλιτσα», δηλώνουν παντού την παρουσία τους. 



Οι γνώσεις µας εποµένως για την αγορά της Φιγάλειας είναι ελλιπείς και 

περιορίζονται στα όσα περιγράφει ο Παυσανίας. 

 Η γλυπτική εικόνα του Παγκρατιαστή Αρραχίωνα,  που αναφέρεται από τον 

περιηγητή, φαίνεται πως ήταν ο λίθινος κούρος που βρέθηκε στη Φιγάλεια το 190 αι. 

και είναι σήµερα εκτεθειµένος στο µουσείο της Αρχαίας Ολυµπίας. Χρονολογικά το 

έργο θεωρείται  αρχαιότερο των νικών του Αρραχίωνα, είναι όµως πολύ πιθανό οι 

φιγαλείς της εποχής του Παυσανία να το είχαν  στήσει σε περίβλεπτο χώρο της 

αγοράς ως εικόνα του φηµισµένου Παγκρατιαστή τους.  Από την εξίτηλη επιγραφή, 

την οποία αναφέρει ο Παυσανίας, 294 διακρίνονται µερικά γράµµατα στο στήθος του 

κούρου, που από τη µορφή τους χρονολογήθηκαν γύρω στα 350-320 π.Χ., δεν δίνουν 

όµως ούτε όνοµα ούτε λέξη.295 
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ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 Οι ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο της Κορίνθου άρχισαν στα 1892 από 

την ελληνική αρχαιολογική εταιρία, αλλά χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσµατα, γιατί  δεν 

έγιναν κοντά στο ναό του Απόλλωνα, όπου ήταν η αγορά, αλλά στα πέριξ και σε 

τµήµατα των µακρών τοιχών. Στο χώρο της αγοράς συστηµατικές ανασκαφές 

ξεκίνησαν στα 1896 από την αµερικανική αρχαιολογική  σχολή των Αθηνών, η οποία 



µε µικρά διαλείµµατα συνεχίζει ακόµα την έρευνα στην ευρύτερη περιοχή της 

αρχαίας πόλης.  

 Η αγορά της Κορίνθου έχει πλήρως ανασκαφεί, όµως η εξακρίβωση των 

οικοδοµηµάτων των κλασικών χρόνων είναι δύσκολη λόγω της ανοικοδόµησης της 

πόλης κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους. Αν και τα κατάλοιπα των πρώιµων µνηµείων 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο δεν παρέχουν ακριβή στοιχεία για να 

ανασυνθέσουµε την εικόνα της κλασικής αγοράς της Κορίνθου. 

 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 Από τα δηµόσια οικοδοµήµατα της αγοράς µερικά ξαναχτίστηκαν στην ίδια 

θέση κατά τον επανοικισµό της Κορίνθου.296  Ο Παυσανίας µπορούσε να είναι 

βέβαιος τουλάχιστον για τον αρχαϊκό ναό, που υψώνονταν µέσα στον ορθογώνιο 

περίβολό του, πάνω από τις στοές της αγοράς, για το µεγάλο θέατρο και τις κρηνικές 

κατασκευές της Πειρήνης και Γλαύκης. Από τις στοές της αγοράς ίσως ήξερε πως 

µερικές υπήρχαν και προ του Αυγούστου και ανακαινίστηκαν µετά την 

ανοικοδόµηση της πόλης, όπως στα νότια κράσπεδα του λόφου του αρχαϊκού ναού 

και στο νότιο πέρας  του χώρου της αγοράς. Ο Παυσανίας δεν µπορούσε να γνωρίζει 

το αρχαϊκό λατρευτικό κτίσµα µε την αψιδωτή κάτοψη, διότι µετά την ανοικοδόµηση 

χτίστηκε πάνω η εκεί σειρά καταστηµάτων της αγοράς, ούτε το δωρικό ναϊσκο στο 

ανατολικό  κράσπεδο της οδού Λεχαίου, δυτικά του περιβόλου του Απόλλωνα και 

βόρεια της Πειρήνης. 

 Όπως φάνηκε από τις ανασκαφές, στην αγορά υπήρχε κεντρικός ελεύθερος 

χώρος και γύρω, στις τέσσερις πλευρές, οικοδοµήµατα, τα οποία σχηµάτιζαν 

ορθογώνιο, που το µήκος τους ως τις προσόψεις των αντικριστών οικοδοµηµάτων 

ήταν περίπου 160 µ. και το πλάτος τους πλησίαζε τα 70 µ. Οι ναοί φυσικό είναι να 

κατείχαν τη  
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δυτική πλευρά του ορθογωνίου, διότι έπρεπε να έχουν την είσοδο στα ανατολικά. 

Στον κεντρικό χώρο οι ανασκαφές αποκάλυψαν λείψανα µεγάλου βωµού και κοντά 

σε αυτόν τη θεµελίωση βάθρου µεγάλου χάλκινου αγάλµατος που υποτίθεται πως 

ανήκε στην Αθηνά. 



 Βορειότερα του βωµού και του αγάλµατος ήλθε στο φως ιερό της κλασικής 

Κορίνθου, που είχε εξαφανιστεί επί των ηµερών του Παυσανία: ήταν µία «ιερή πηγή» 

χαµηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους, προσιτή µε σκαλοπάτια και ακόµη 

βορειότερα, κάτω από τη βορειοδυτική πτέρυγα των καταστηµάτων, ένα µικρό 

δωµάτιο µε αψίδα στα δυτικά. Το κτίσµα αυτό µαζί µε την ιερή πηγή, έχει υποτεθεί 

πως ανήκε σε µαντικό ιερό στα κλασικά χρόνια.297 

 Στα ελάχιστα οικοδοµήµατα κλασικών χρόνων που είδε και περιέγραψε ο 

Παυσανίας είναι η Κρήνη Πειρήνη. Το νερό της µνηµειακής κρήνης, που οι πηγές 

του βρίσκονται σε µικρή απόσταση από αυτή, είχε προσελκύσει τους παλιούς 

κατοίκους στη θέση της Κορίνθου.298  Η µελέτη των λειψάνων της έδειξε πως από 

τον 7ο αι. π.Χ, είχε αρχίσει µια τεχνική διαµόρφωση, η οποία κατά καιρούς άλλαξε 

πολλές φορές. Βασική διαφορά από την περιγραφόµενη από τον Παυσανία µορφή της 

Πειρήνης είναι πως παλαιότερα το νερό δεν διοχετεύονταν σε «κρήνη υπαίθρια».  Στο 

εσωτερικό της Πειρήνης έχουν γίνει τέσσερις επιµήκεις δεξαµενές, από τις οποίες 

γέµιζαν τρεις λεκάνες κάθετες προς τις δεξαµενές, ενώ οι υδρευόµενοι αντλούσαν 

νερό από  τις λεκάνες, που ήταν προσιτές από έξι εισόδους.   

 Από την πρώιµη αρχαϊκή εποχή ο χώρος βόρεια της Πειρήνης και ανατολικά 

το λόφου του ναού του Απόλλωνα αποτελούσε το πρώτο κέντρο της πολιτικής ζωής 

της Κορίνθου.299 

 Στο πρώτο µισό του 3ου αι. π.Χ. ένα  σχέδιο οριστικό φαίνεται να καθορίζει τα 

όρια του απέραντου χώρου που αναπτύχθηκε η αγορά, στο κοίλωµα νότια του ιερού, 

στη διασταύρωση των κύριων οδών που συνδέουν την Κόρινθο µε τα λιµάνια της.300 

Η ανάπτυξη της αγοράς έγινε από Β. προς Ν.  Μία σειρά από καταστήµατα µε 

κιονοστοιχίες,  που χρονολογούνται στον  5ο  αι. π.Χ., κάλυπταν την  περιοχή αυτή 

από τα  
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298 Coldstream,  J.N., 1997,  σ. 232 
299 Hill, B., A.J.A., XXX, 1926, σ. 46 
300 Martin, R., 1951,  s. 434 



δυτικά. Στη βόρεια πλευρά του λόφου του ναού του Απόλλωνα, µία σειρά 

οµοιόµορφων καταστηµάτων διαδέχονταν η µία την άλλη σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. 

Στα τέλη του 5ου αι. π.Χ, µία µεγάλη περιοχή, νότια του λόφου, καθαρίστηκε και 

µετατράπηκε στην κύρια αγορά.301  Αργότερα κτίστηκε στοά κατά µήκος της βόρειας 

πλευράς, νότια του ναού του Απόλλωνα. Η λεγόµενη Νοτιοδυτική στοά δεν 

χρησιµοποιήθηκε για εµπορικούς σκοπούς. Ένας δρόµος περνούσε µπροστά από την 

κιονοστοιχία της πρόσοψής της συνδέοντας τους δρόµους του Λεχαίου και της 

Σικυώνας δια µέσου της πηγής, στη δυτική πλευρά του λόφου του αρχαϊκού ναού.302 

 Το νοτιότερο όριο της αγοράς καθορίστηκε από µία µακρά στοά µήκους 160 

µ. που  είχε χτιστεί στον 4ο αι. π.Χ. και είχε ανοικοδοµηθεί κατά τον επανοικισµό της 

Κορίνθου. Η στοά αυτή είχε 71 δωρικούς κίονες στην πρόσοψη και εσωτερική 

κιονοστοιχία 34 ιωνικών κιόνων και στο βάθος µία σειρά 33 δωµατίων που καθένα 

είχε και δεύτερο πάτωµα και ήταν χωρισµένο σε δύο τετράγωνους χώρους. Σε κάθε 

δωµάτιο, στη µέση του εξωτερικού τετράγωνου χώρου υπήρχε πηγάδι 

τροφοδοτούµενο µε το νερό της Πειρήνης. Το κτίριο αυτό χρησιµοποιούνταν για τη 

φιλοξενία των αντιπροσώπων των συµµαχικών πόλεων της Πανελλαδικής συµµαχίας, 

που οργάνωσε ο φίλιππος µετά τη µάχη της Χαιρώνειας.303  Πίσω από τη µακρά στοά 

υπήρχε σειρά καταστηµάτων. 

 Ένα µέρος του ελεύθερου κεντρικού χώρου της αγοράς µπορούσε να 

χρησιµοποιείται και ως στίβος σταδίου. Η λίθινη αφετηρία των αγώνων δρόµου 

σώζεται κάτω από τη σκάλα εισόδου της ρωµαϊκής βασιλικής. Από τη νότια στοά 

εποµένως, οι θεατές µπορούσαν να παρακολουθούν τους αγώνες που διεξάγονταν στο 

χώρο αυτό.304 

 Το ανατολικό όριο της αγοράς αποτελούσε η Κρήνη Πειρήνη, ενώ το δυτικό 

σύνορο καθορίστηκε από τον δρόµο που ερχόταν από το χώρο µεταξύ του λόφου του 

ναού του Απόλλωνα και της κρήνης Γλαύκης, ο οποίος διασχίζοντας το χώρο από τα 

Ν. στο Β., περνούσε κάτω από το ρωµαϊκό δρόµο, δίπλα στο δυτικό άκρο της νότιας 

στοάς. Τα όρια εποµένως της αγοράς είχαν καθοριστεί και η πλατεία είχε στρωθεί µε 

πλάκες κατά το τελευταίο µέρος του 4ου αι. π.Χ. 
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303 Sakellariou, M. � Farakla, N., 1971. σ.112, Bronner. O., 1954 
304 Martin, R., 1951, σ. 435 

 Ένα ιερό της Ήρας Ακραίας θα πρέπει να υπήρχε στους ελληνιστικούς 

χρόνους πάνω από την κρήνη Γλαύκη, µε την οποία επικοινωνούσε δια µέσου ενός 

ανοίγµατος στη δεύτερη αποθηκευτική δεξαµενή.305 

 Η µορφή της κορινθιακής αγοράς µας επιτρέπει να διαβλέψουµε τις φάσεις 

µετασχηµατισµού της, που ανακαλεί µία πορεία προόδου παρόµοια µε αυτή που 

συντελέστηκε στην αρχαία αγορά της Αθήνας. Έχει προταθεί µία ανάπτυξη αργή, που 

ξεκίνησε από µία ζώνη προνοµιούχα, χωρίς προκαθορισµένο σχέδιο και χωρίς 

µέριµνα ρυµοτοµίας. Ο οργανικός σχηµατισµός της αγοράς της Κορίνθου αντανακλά 

τις προοδευτικές κατακτήσεις της πόλης. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ 

ΤΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Το εµφανέστερο οικοδόµηµα των ερειπίων της αρχαίας Σικυώνας είναι ένα 

ρωµαϊκό λουτρό απέναντι του οποίου, προς νότον, βρίσκονταν η αγορά της 

ελληνιστικής πόλης. Το πλησιέστερο οικοδόµηµα που ανασκάφηκε σε αυτό το 

σηµείο είναι τα πώρινα θεµέλια ενός επιµήκους αρχαϊκού ναού, που είχε ανακαινιστεί 

κατά το συνοικισµό της ελληνιστικής Σικυώνας και είναι ο µόνος που βρέθηκε στον 

οµαλό χώρο της αγοράς. Επειδή τον συναντούσε κανείς στα δεξιά, καθώς κατηφόριζε 

από το θέατρο, µε κατεύθυνση προς την αγορά, ταυτίζεται µε τον αναφερόµενο από 

τον Παυσανία ναό της λιµναίας Αρτέµιδος.306 

 Σε αµπέλι της περιοχής Βασιλικού βρέθηκε µία χάλκινη πινακίδα,307 µε 

γράµµατα του 4ου αι. π.Χ., η οποία προέρχεται από ηρώο της αγοράς και στην οποία 

διαβάζουµε πως σε εκείνο το µέρος ο Μελάµπους είχε κρύψει το φάρµακο που 

χρησιµοποίησε για να απαλλάξει τις κόρες του Προίτου από τη διανοητική τους 

αρρώστια και πως η Ιφινόη, που είχε ξεψυχήσει κατά την καταδίωξη, ήταν θαµµένη 

στην αγορά της Σικυώνας: «ενθάδε υπέρ Προίτου παίδων έκρυψε 

µελάµπους/βλαψίφρονος  µανίας φάρµακα λυσίνοσα. / Η τ� εθανεν παίδων, ότε 

δευρ εµολον δια µηνιν / Ηρας, ιφινοην, ειδ� αγορά κατέχει». 

 Το ηρώο, στο οποίο αναφέρεται η χάλκινη πινακίδα, µπορούµε να ταυτίσουµε 

µε το ηρώο του Αράτου, που αναφέρεται από τον Πλούταρχο και τον Παυσανία.  

Ίσως µάλιστα είναι και το κτίριο που απεικονίζεται σε νοµίσµατα της Σικυώνας308: 

Πάνω σε ψηλό πόδιο ναόσχηµο κτίσµα εκατέρωθεν του οποίου υπήρχε από µία 

ερµαϊκή στήλη και ένα κυπαρίσσι.  

 Από τα διοικητικά οικοδοµήµατα της Σικυώνας γνωρίζουµε το βουλευτήριο, 

που βρισκόταν στο κέντρο της αγοράς. Τα θεµέλιά του αποκαλύφθηκαν κατά τις 

ανασκαφές των Α. Φιλαδελφέα και Α. Ορλάνδου.309   Πρόκειται για ευρύχωρο 

τετράγωνο οικοδόµηµα µε τέσσερις σειρές από τέσσερις κίονες στο εσωτερικό 

(συνολικά 16 ιωνικούς κίονες), από τους οποίους βρέθηκε το κάτω µέρος δύο µόνο 

κιόνων. Η  
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κύρια είσοδός του ήταν στη µέση της βόρειας πλευράς� στη πλευρά αυτή του κτιρίου 

υπήρχε στοά, η οποία θα απλώνονταν όχι σε όλο το µήκος της βόρειας πλευράς, αλλά 

µάλλον στη µέση µόνο. Πως ήταν η διάταξη των εδωλίων δεν είναι γνωστό, επειδή το 

οικοδόµηµα είχε διαρρυθµιστεί σε λουτρό σε µεταγενέστερους χρόνους. Όταν 

αποκαλύφθηκαν τα θεµέλια του κτιρίου ήταν ανεξακρίβωτη η ταυτότητά του. 

Εντούτοις η οµοιότητά του στο σχήµα µε το Θερσίλιο της Μεγαλόπολης, το 

Περιώνυµο Τελεστήριο της Ελευσίνας, τα Βουλευτήρια της Πριήνης και της Μιλήτου 

ως και την υπόστυλη αίθουσα της ∆ήλου, είναι αποδεικτικά στοιχεία που επιτρέπουν 

την ταύτιση του εν λόγω οικοδοµήµατος µε τον τόπο συνέλευσης της Σικυώνιας 

βουλής.310 

 Αµέσως στα ανατολικά του βουλευτηρίου ανασκάφηκε µεγάλη στοά, µήκους 

106 µ. και πλάτους 6 µ., η οποία στην πρόσοψη είχε 47 δωρικούς κίονες. Υπήρχε 

εσωτερική κιονοστοιχία 24 ιωνικών κιόνων και στο βάθος σειρά 20 οµοιόµορφων 

δωµατίων, που χρησίµευαν ως καταστήµατα.  Η στοά αυτή χρονολογείται στους 

Ελληνιστικούς χρόνους.  Ο Παυσανίας είναι δυνατό να είχε δει αυτήν το στοά και η 

αναφορά του στον Κλεισθένη να οφειλόταν στο ότι παραπλανήθηκε από τους 

ντόπιους εξηγητές. Στην κατάσταση που βρισκόταν στα χρόνια του η Σικυών, 

ερειπωµένη και απογυµνωµένη από τους θησαυρούς της, είναι φυσικό οι εξηγητές να 

ήθελαν να την λαµπρύνουν, συνδέοντας κτίρια που υπήρχαν µε λαµπρά ονόµατα της 

τοπικής ιστορίας.311   Ποια σχέση µπορεί να είχε αυτή η στοά που ανασκάφηκε ή 

εκείνη που είδε ο Παυσανίας, αν δεν είναι ίδια, µε τη στοά που αναφέρει ο Αθήναιος 

ότι έχτισε η Λαµία, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε.  Όµως η µακρά αυτή στοά µε τα 20 

δωµάτια στο βάθος, που εµπόδιζαν την ανάπτυξη µνηµειακών ζωγραφικών 

συνθέσεων, θεωρείται πιθανότερο να στέγαζε µάλλον µια αγορά εµπορική. Η 

παρουσιαζόµενη έλλειψη σπουδαιότητας αυτής στις µέρες του Παυσανία, µπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την περίοδο εκείνη είχαν ήδη παραδοθεί οι θησαυροί 

της Σικυώνας στους Ρωµαίους, οι οποίοι τους µετέφεραν στη Ρώµη.312  



 Στην ανηφοριά, δυτικότερα του κεντρικού χώρου της αγοράς, ανασκάφηκε 

µεγάλο γυµνάσιο, που είχε ιδρυθεί από τον πατέρα του  Αράτου Κλεινία.  Σε µικρή 

απόσταση βορειοδυτικά του γυµνασίου ανασκάφηκε το θέατρο. 
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ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΛΙΟΥΝΤΑ 

 Οι πρώτες ανασκαφές στον Φλιούντα πραγµατοποιήθηκαν στα 1892 στο χώρο 

της ακρόπολης και της αγοράς, αλλά τα αποτελέσµατά τους δηµοσιεύτηκαν 30 

χρόνια αργότερα.313  Στις ανασκαφές που ξεκίνησαν πάλι το 1924 ο Blegen314 µε 

αρκετή βεβαιότητα ταύτισε την αγορά του Φλιούντα µε το χώρο στα δυτικά 

κράσπεδα της ακρόπολης. Αν και πολύ φτωχά λείψανα έχουν διατηρηθεί, ο Blegen 

συνέδεσε µε την αγορά πέντε µεγάλα οικοδοµήµατα : µία βασιλική, ένα θέατρο µε το 

σκηνικό οικοδόµηµά του, µία υπόστυλη αίθουσα και ένα ρωµαϊκό λουτρό ή 

γυµνάσιο.  

 Εµφανές ήταν πάντοτε ένα µεγάλο ορθογώνιο κτίσµα στην αγορά, µε 

εσωτερικό περιστύλιο, ονοµαζόµενο από τους ντόπιους παλάτι. Ο χώρος που 

καταλαµβάνει πλησιάζει τα 36 Χ 26 µέτρα. Σε κάθε µία από τις τέσσερις πλευρές 

υπήρχε εσωτερική στοά πλακόστρωτη ανοιχτή προς εσωτερική ύπαιθρη αυλή. Το 

οικοδόµηµα χρονολογείται στα ελληνιστικά χρόνια, καταστράφηκε στα πρώιµα 

ρωµαϊκά και ανακαινίστηκε επί των ηµερών του Παυσανία, ο οποίος δεν το αναφέρει 

γιατί ήταν οικοδόµηµα πρακτικής χρησιµότητας ίσως αγορά των ωνίων. Η οριστική 

καταστροφή του τοποθετείται στον 4ο αι. µ.Χ.315  

 Η θέση του θεάτρου, στη νοτιοδυτική πλαγιά της ακρόπολης, κάτω από το 

εκκλησάκι της Παναγιάς, ήταν πάντοτε γνωστή από τη διαµόρφωση του εδάφους. Οι 

τοµές που είχαν γίνει κατά τις αµερικανικές ανασκαφές του 1924, επέτρεψαν να 

προσδιοριστεί καλύτερα η θέση του κοίλου, και στα 1970 αποκαλύφθηκε η 

χαµηλότερη σειρά εδωλίων από πωρόλιθο.316  Μπροστά στο θέατρο υπάρχουν 

λείψανα οικοδοµήµατος, ανοιχτού µε κιονοστοιχία προς το κοίλο, το οποίο όµως 

επειδή απέχει 17 µέτρα από το ανάληµµα του κοίλου δεν έχει ταυτιστεί µε 

βεβαιότητα µε την σκηνή του θεάτρου. Χαρακτηρίστηκε αόριστα ως βόρειο χτίσµα, 



επειδή βρίσκεται αµέσως προς βορράν του µεγάλου ορθογώνιου οικοδοµήµατος µε 

τις τέσσερις εσωτερικές κιονοστοιχίες. 
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 Το µερικά ανεσκαµµένο υπόστυλο οίκηµα δίπλα στο θέατρο, στη βόρεια 

πλευρά της αγοράς, µπορεί να ήταν βουλευτήριο, µπορεί όµως να ήταν ένα είδος 

«τελεστηρίου», δηλαδή θρησκευτικό κτίριο ή ακόµα και ωδείο. Με αυτό µπορεί να 

ταυτίζεται η «πολεµάρχειος στοά»,317 που γνωρίζουµε από φιλολογικές µαρτυρίες.   
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Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 

 Η συστηµατική αρχαιολογική έρευνα έχει αποκαλύψει µέχρι τώρα ένα 

σηµαντικό τµήµα της αγοράς του Άργους, συνολικής έκτασης δέκα πέντε περίπου 

στρεµµάτων. Ο προσδιορισµός της θέσης του ναού του Λυκείου Απόλλωνα αποτελεί 

το κλειδί για τη σωστότερη  κατανόηση και τον προσδιορισµό της αρχαίας αγοράς 

του Άργους. 

 Η κλασική αγορά ιδρύθηκε σε ένα κοίλωµα ανατολικά  των δύο θεάτρων, σε 

ένα χώρο που είχε µείνει σχεδόν ελεύθερος, τουλάχιστον στο νότιο τµήµα του, το 

οποίο και ερευνήθηκε. 

 Τα κινητά ευρήµατα δείχνουν ότι πρόκειται ήδη από την αρχαϊκή εποχή για 

ένα χώρο µε οικοδοµήµατα δηµόσιου ή διοικητικού χαρακτήρα. Οκτώ ορόσηµα από 

ασβεστόλιθο, τα οποία βρέθηκαν σε δεύτερη χρήση γύρω από µνηµειακή εστία του 

4ου αι. µ.Χ., σχηµάτιζαν αρχικά περίβολο µε εσωτερικά χωρίσµατα.318  Το ένα από τα 

ορόσηµα φέρει σύντοµη επιγραφή σε τρεις γραµµές : Ερόον τον εν Θέβαις. 

Χρονολογείται στα µέσα του 6ου αι. π.Χ. και επιτρέπει την ταύτιση του περιβόλου µε 

το ηρώο των «ηρώων των εν Θήβαις [πεσόντων]».319 

 Στις αρχές του περασµένου αιώνα ο Vollgraff,320 βασιζόµενος στην περιγραφή 

του Παυσανία, στα ορατά µνηµεία και στις πρώτες αρχαιολογικές έρευνες, έδωσε µία 

πρώτη σχηµατική διάταξη των µνηµείων  της αγοράς, τοποθετώντας τα στις τέσσερις 

πλευρές ενός τετράγωνου : στη βόρεια πλευρά της τα ιερά του Απόλλωνα λυκείου, 

του νέµειου ∆ία, της Τύχης, των Ωρών, του ∆ία σωτήρα, το οικοδόµηµα των 

αδωνιαζουσών και το ιερό του Κηφισού. Στη δυτική πλευρά το Κριτήριο και το 

θέατρο και το ιερό της Αφροδίτης. Στη νότια πλευρά τοποθέτησε το ναό του 



Ασκληπιού και το ιερό της Άρτεµης Πειθούς, το ιερό της Αθηνάς σάλπιγγος µε τον 

τάφο του Επιµενίδη µπροστά, το ιερό της Λητούς και το ναό της ανθείας Ήρας µε τον 

τάφο των αλίων γυναικών. Τέλος στην ανατολική πλευρά υπέθεσε πως βρίσκονταν

 τα ιερά της Πελασγίδας ∆ήµητρας µε τον τάφο του Πελασγού και του 

Ποσειδώνος προσκλυστίου, ο ναός των ∆ιοσκούρων και το ιερό της Ειλείθυιας. 
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 Η µέχρι τώρα έρευνα έχει αποδείξει πως τα µνηµεία δεν ήταν τοποθετηµένα 

σε ευθεία γραµµή, η αγορά δεν είχε σχήµα τετραγώνου και πιθανόν µερικά από τα 

µνηµεία που ο Παυσανίας συνδέει µε την αγορά δεν βρίσκονταν εντός της αγοράς, 

αλλά στην ευρύτερη περιοχή.  

 Αίνιγµα παραµένει µέχρι της ηµέρες µας το που είχε ιδρυθεί ο ναός του 

Λυκείου Απόλλωνα. Παρά το ότι ο εντοπισµός και η αποκάλυψη του ιερού αυτού 

αναζητείται χρόνια από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή στο χώρο της αγοράς, 

ωστόσο παραµένει ακόµα ένα ζητούµενο της αρχαιολογικής έρευνας. 

 Ο ναός του Λυκείου Απόλλωνα κατά τον Vollgraff βρίσκεται στα Β.Α της 

αγοράς.321 ∆ιαφορετική άποψη για τη θέση του ναού έχει υποστηριχθεί από τον 

Roux,322 ο οποίος κατά την ολοκλήρωση της ανασκαφής της υπόστυλης αίθουσας 

(βουλευτηρίου) στα δυτικά της αγοράς, αποκάλυψε µεγάλο αριθµό αρχιτεκτονικών 

µελών ναϊκού οικοδοµήµατος και βωµού, τα οποία ήταν εντοιχισµένα σε κτίριο του 

4ου αι. µ.Χ. Η ανακάλυψη στη δυτική πλευρά της αγοράς αρχιτεκτονικών µελών 

βωµού και επιγραφής, που αναφέρεται στο ιερό του Λυκείου Απόλλωνα, ίσως 

αποτελούν σηµαντικά τεκµήρια για να τοποθετήσουµε το ναό στα Β.∆. της αγοράς. 

Όλες όµως οι υπάρχουσες ενδείξεις είναι έµµεσες και προέρχονται από επιγραφικό 

και αρχιτεκτονικό υλικό σε δεύτερη χρήση, εποµένως δεν µας προσφέρουν ακριβή 

στοιχεία για τον προσδιορισµό της θέσης  του ιερού του Λυκείου Απόλλωνα. 

 Για να εντοπίσουµε το ιερό πρέπει να προσδιορίσουµε τα όρια της αγοράς. Η 

δυτική πλευρά ορίζεται από τον αρχαίο δρόµο, που είναι παράλληλος µε την οδό 

Τριπόλεως, που οδηγεί στη Λέρνα. Η βόρεια πλευρά ορίζεται από δρόµο µε 



κατεύθυνση ∆.Α., που βρίσκεται βορειότερα από την οδό θεάτρου. Η ανατολική 

πλευρά, που δεν έχει συστηµατικά ανασκαφεί, µπορεί να προσδιοριστεί κατά 

προσέγγιση από τους βασικούς δρόµους, που οδηγούν προς τα ανατολικά και 

νοτιοανατολικά. Τη νότια πλευρά της αγοράς αποτελεί άξονας Α.∆., που διέρχεται 

από τη νότια πλευρά δύο ναϊκών κτιρίων, που έχουν ανακαλυφθεί Ν.∆ και Ν.Α. της 

νότιας στοάς.323 

 Τα σηµαντικότερα µνηµεία που έχουν αποκαλυφθεί στην αγορά του Άργους 

είναι τα εξής: Στη δυτική πλευρά ανακαλύφθηκε υπόστυλη αίθουσα, τετράγωνου 

σχήµατος µε πλευρά 32,65 µ., που χρονολογείται στο β΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ και η  
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οποία χρησίµευε προφανώς ως πρυτανείο ή βουλευτήριο. Η ανέγερσή του κτιρίου 

ίσως συµπίπτει µε την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας στο Άργος.324 Σε απόσταση 26 

µ. ανατολικά της υπόστυλης αίθουσας, ένα µεγάλο κτίριο πλαισιωµένο από στοές 

στις τρεις πλευρές, οικοδοµήθηκε στο γ΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ. Τη βόρεια πτέρυγα 

αποτελούσε στοά µήκους 83,45 µ.µε 40 δωρικούς κίονες, την ανατολική στοά µήκους 

23,35 µ. µε 11 κίονες στην πρόσοψη, ενώ η δυτική πτέρυγα παραµένει σε µεγάλο 

βαθµό ανεξερεύνητη.  Πρόκειται για πρόσοψη σχήµατος Π, που πλαισίώνε ένα κτίριο 

µε πολύπλοκη δοµή, η οποία µόνο αποσπασµατικά µπόρεσε να εξακριβωθεί.325 

 Στο οικόπεδο Καρµόγιαννη, δίπλα σε κρηπίδα µε κατεύθυνση Β.Ν., που 

ανήκε πιθανόν σε στοά, κτίστηκε, µάλλον στον 4ο αι. π.Χ., µία κατασκευή σε σχήµα 

πεταλοειδούς τόξου, µε διάµετρο 28 µ., γύρω από βωµό µε τρίγλυφα του β΄ µισού του 

5ου αι. π.Χ.326.  Μία άλλη στοά µήκους 90 µ. περίπου, τµήµατα της οποίας 

επισηµάνθηκαν βόρεια και νότια της σηµερινής οδού θεάτρου, έκλεινε την αγορά από 

τα Β.Α. Νοτιότερα από τη νότια στοά βρέθηκε η παλαίστρα ενός από τα τρία 

γυµνάσια του Άργους,327 που κατασκευάστηκε πιθανόν τον 1ο αι. π.Χ. Κατά µήκος 

της βόρειας πλευράς της στοάς έχει αποκαλυφθεί δρόµος σταδίου της ίδιας εποχής µε 

το γυµνάσιο. 

 Στα Ν.∆. της νότιας στοάς έχουν αποκαλυφθεί τα θεµέλια ναϊκού 

οικοδοµήµατος και στα Ν.Α. της στοάς έχει βρεθεί ναός, που  αποδίδεται, σύµφωνα 

µε τη µαρτυρία του Παυσανία, στην Ήρα ανθεία. 



 Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι η αγορά του Άργους δεν είχε σχήµα 

τετράγωνο ή ορθογώνιο, αλλά ακανόνιστο, προσαρµοσµένο στους βασικούς δρόµους 

που καταλήγουν γύρω από την αγορά. Το τµήµα της αγοράς που έχει µέχρι τώρα 

ερευνηθεί δεν είναι το κεντρικό, αλλά το βορειοδυτικό, η ανατολική πλευρά του 

οποίου προσεγγίζει τον κεντρικό χώρο της αγοράς. Επίσης ο ναός του Λυκείου 

Απόλλωνα δεν µπορεί να βρίσκεται στο βορειοδυτικό τµήµα της αγοράς, διότι δεν 

έχει βρεθεί τίποτα in Situ από το ναό, αλλά ούτε και ακόµα βορειότερα, σε χώρο 

εκτός της αγοράς.328 
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 Αυτό που χρειάζεται είναι ο επαναπροσδιορισµός της θέσης του ιερού του 

λυκείου Απόλλωνα µε βάση τις γραπτές πηγές και τα αρχαιολογικά δεδοµένα. 

 Ο σηµαντικότερος ναός που έχει ανασκαφεί στην αγορά βρίσκεται στα 

νοτιοανατολικά της νότιας στοάς. Πρόκειται για ένα ναό δωρικού ρυθµού µε 

εσωτερική κιονοστοιχία, λίγο µικρότερος στις διαστάσεις από το Ηραίο του Άργους, 

ο οποίος ταυτίζεται µε το ναό της Ήρας ανθείας. Στα Β.Α. της νότιας στοάς έχει 

αποκαλυφθεί ηµικυκλική εξέδρα και νοτιότερα της εξέδρας τµήµα στυλoβάτη στοάς. 

∆έκα περίπου µέτρα ανατολικότερα της εξέδρας έχει βρεθεί το κατώτερο τµήµα 

ορθογώνιου βάθρου, που έχει τον  ίδιο προσανατολισµό µε την εξέδρα.   

 Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι στα Ν.Α. της αγοράς υπήρχε µία 

συγκέντρωση σηµαντικών µνηµείων µε τον ίδιο προσανατολισµό, γεγονός που 

αποδεικνύει την ύπαρξη ενός αρχιτεκτονικά οργανωµένου συνόλου µνηµείων. Στη 

βόρεια  πλευρά υπάρχουν δύο βάθρα αγαλµάτων� σε απόσταση 8-14 µ. νότια υπάρχει 

στοά, νοτιότερα άλλο βάθρο και 35 µ. νοτιότερα ο ναός της Ήρας ανθείας. Τα 

µνηµεία αυτά πρέπει να αποτελούν τµήµα της αγοράς. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί 

ότι ο δρόµος (στάδιο), που έχει αποκαλυφθεί σε µήκος 100 µ. περίπου δεν είναι 

παράλληλος µε τη νότια στοά της αγοράς, αλλά παρουσιάζει Ν.Α. απόκλιση, η οποία 

έγινε προφανώς για να παρακάµψει τη δυτική πλευρά της στοάς και την εξέδρα, την 

οποία διαφορετικά θα προσέγγιζε η ανατολική του απόληξη.329 



 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η αγορά του Άργους καλύπτει 

µεγαλύτερη έκταση απ� όση έχει υπολογιστεί και ανασκαφεί. Τα ερείπια της που 

έχουν έλθει στο φως αποτελούν το βορειοδυτικό τµήµα της, δηλαδή τα τρία τέταρτα 

της αγοράς δεν έχουν ακόµα ανασκαφεί.330 

 Εποµένως, βάσει των όσων αναφέρθηκαν, πρέπει να αναζητήσουµε το ναό 

του Λυκείου Απόλλωνα στα ανατολικά και όχι στα βορειοδυτικά ή βορειοανατολικά. 

Συγκεκριµένα θα πρέπει να βρίσκεται βορειότερα από τα δύο βάθρα, που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, και τα οποία πρέπει να βρίσκονταν στη νότια πλευρά του 

ναού, ενώ τα θεµέλια της στοάς νοτιότερα αποτελούν  προφανώς το νότιο όριο του 

ιερού. 
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 Η υπόθεση αυτή ενισχύεται επίσης από τη µαρτυρία του Παυσανία, ότι στη 

µέση της αγοράς υπήρχε οικοδόµηµα από λευκό µάρµαρο, το οποίο ήταν ηρωικό 

κενοτάφιο του Πύρρου.331  Το µέσον της αγοράς που αναφέρει ο Παυσανίας πρέπει 

να αντιστοιχεί σε χώρο που παρεµβάλλεται µεταξύ του ανατολικότερου 

ανασκαµµένου χώρου και της δυτικής πλευράς του ναού του Λυκείου Απόλλωνα, 

που θεωρείται πλέον η πιο πιθανή θέση. Εξάλλου το επιφανέστερο ιερό της αγοράς 

του Άργους δεν θα πρέπει να βρισκόταν στα Β.∆. αλλά στα Α. της αγοράς, όπου 

καταλήγουν δύο δρόµοι και βρίσκονται δύο ναοί, που ίσως είχαν αφιερωθεί στη Ήρα 

ανθεία, νότια και βορειότερα του Λυκείου Απόλλωνα.  
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ 

Η αρχαία πόλη της Επιδαύρου βρίσκεται στη δυτική ακτή του Σαρωνικού Κόλπου, 

ανάµεσα στο ακρωτήριο Τραχήλι και τις προς τη θάλασσα πλαγιές του βουνού  

Μπεντένι.  Η πόλη άρχιζε από τα νότια κράσπεδα του σηµερινού χωριού και 

εκτεινόταν προς τη χερσόνησο, που λέγεται σήµερα Νησί, δηλαδή προς την ορεινή 

γλώσσα της ξηράς, που, εισχωρώντας στη θάλασσα, χωρίζει το λιµάνι σε βόρειο και 

νότιο.  Η Περίµετρος της χερσονήσου αυτής υπολογίστηκε από τον Στράβωνα332 σε 

15 περίπου στάδια (τρία χλµ. Περίπου). Κατοικίες υπήρχαν και στο λαιµό µεταξύ των 

δύο λιµανιών, καθώς και στην παραλία των λιµανιών. Παρά το λαιµό µεταξύ των δύο 

λιµανιών ανασκάφηκε το θέατρο.  Ως ακρόπολη χρησίµευε, τουλάχιστον στα ύστερα 

χρόνια της αρχαιότητας, το πάνω από το θέατρο ύψωµα.333 

 Η πιθανότερη θέση για την αγορά της Επιδαύρου είχε θεωρηθεί από τον 

Φαράκλα334 η λουρίδα επίπεδου εδάφους, που υπάρχει στο βορειοδυτικό τµήµα της 

χερσονήσου, δίπλα στη νοτιοανατολική πλευρά του λιµανιού. Στο σηµείο αυτό θα 

συγκεντρώνονταν οι διοικητικές και µέρος των θρησκευτικών λειτουργιών της πόλης. 



Η υπόθεση αυτή του Φαράκλα είχε βασιστεί στο ότι συνήθως στις µικρές  πόλεις η 

αγορά βρισκόταν, εάν η διαµόρφωση του εδάφους το επέτρεπε, κοντά στην ακρόπολη 

και στο ότι λείψανα ιερών, που πρέπει να συνδέονται µε ιερά που αναφέρει ο 

Παυσανίας στην πόλη (τέµενος Ασκληπιού, ναός ∆ιονύσου, ναός Άρτεµης, ιερό 

Αφροδίτης), βρίσκονται εκεί γύρω.335 

 Με τις ανασκαφές του 1972, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκε το θέατρο, 

επιβεβαιώθηκε και η θέση της αγοράς στα νοτιοανατολικά του σηµερινού οµώνυµου 

χωριού.336  Λίθινος όρος αγοράς, που βρέθηκε στα βορειοδυτικά κράσπεδα του 

λόφου, σε µικρή απόσταση προς βορράν του θεάτρου, αποτελεί  αδιάψευστη 

µαρτυρία για τη θέση της.  Οι γνώσεις µας όµως για τα θρησκευτικά και διοικητικά 

οικοδοµήµατα της παραµένουν ελλιπείς.  
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ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 

 Ο Παυσανίας µας έδωσε αρκετά στοιχεία για την αγορά της Τροιζήνας, τα 

οποία επαληθεύτηκαν και από τις ανασκαφές.337  Η θέση της έχει εντοπιστεί στην 

οµαλή περιοχή στα ριζά του υψώµατος, όχι µακριά από τα παλιά εκκλησάκια της αγ. 

Σωτήρας (Μεταµόρφωσης) και του αγ. Γεωργίου και βορειότερα από ένα βραχίονα 

τείχους που βρίσκονταν στα ριζά του βουνού και είχε κατεύθυνση από τα ανατολικά 

προς τα δυτικά, ενώνοντας τους δύο επιµήκεις βραχίονες που κατέβαιναν από την 

ακρόπολη.338  Συγκέντρωνε µεγάλο µέρος των θρησκευτικών λειτουργιών και 

προφανώς τις περισσότερες διοικητικές και εµπορικές λειτουργίες.  

 Στον αναφερόµενο από τον Παυσανία ναό της Αρτέµιδος σωτήρας έχουν 

αποδοθεί τα θεµέλια ναού, που ανασκάφηκαν στα δυτικά της εκκλησίας του αγ. 

Γεωργίου. Ήταν κτισµένος από πωρόλιθο και είχε διαστάσεις 26 Χ 11 µ. (απλός 

σηκός µε πρόναο).  Ανάµεσα στις επιγραφικές µαρτυρίες για το ναό,339 είναι κι ενός 

βάθρου που χρησίµευε ως αγία τράπεζα στη γειτονική εκκλησία του αγ. Γεωργίου : 



«Αριστονίκα Τελλία Αρτάµιτι», 340  ενός µικρού στρογγυλού βωµού µε το όνοµα 

της θεάς : «Αρτάµιδος»,341 και µιας πλάκας που είχε χρησιµοποιηθεί σε 

αποµακρυσµένη εκκλησία : «Αρχέστρατος Αριστοδάµου Αρτάµιτι σωτείροι».342  

Υπάρχει και νόµισµα των τροιζηνίων που απεικονίζει την Άρτεµη ως κυνηγό. Υπό τη 

µορφή αυτή µπορεί να είναι είτε η σώτειρα είτε η λυκεία, που αναφέρει ο 

Παυσανίας.343 

 Με το ιερό των Μουσών σχετίστηκε ένα πλινθόχτιστο αψιδωτό 

υστερορρωµαϊκό χτίσµα, που αντικατέστησε παλαιότερο σε µικρή απόσταση νότια 

του ναού της Αρτέµιδος σωτείρας. 

 Το ιερό και ο ναός του Θεαρίου Απόλλωνα, που ήταν τόπος στησίµατος 

ψηφισµάτων  πρέπει να βρίσκονταν σε εµφανές µέρος της αγοράς,  ίσως δυτικότερα 

από 
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τα θεµέλια του ναού της Αρτέµιδος σωτείρας. Επειδή ψήφισµα προορισµένο 

να στηθεί στο ιερό του θεαρίου Απόλλωνα βρέθηκε εντοιχισµένο στην εκκλησία του 

αγ. Γεωργίου, είχε υποστηριχθεί πως τα γνωστά θεµέλια ναού ανήκαν στο ναό του 

Απόλλωνα γιατί βρίσκονται στην άµεση περιοχή.  Στην ίδια όµως εκκλησία βρέθηκε 

και αναθηµατική επιγραφή για την Άρτεµη, και έτσι πιθανότερη είναι η υπόθεση πως 

οι ναοί της Άρτεµης και του Απόλλωνα ήταν γειτονικοί.344  Το τιµητικό ψήφισµα 345   

ορίζει τόπο στησίµατος εν τω ιερωι του Απόλλωνος του θεαρίου. Υπάρχει και βάθρο 

αναθήµατος για τον Απόλλωνα µε γλυπτική εικόνα που ήταν έργο του γιου του 

Πραξιτέλη Κηφισόδοτου: Αλεξ]ανδρος ιαρεύς γενόµενος Απόλλωνι. Κηφισόδοτος 

Πραξιτέλεος εποίησε.346 

 Στην εκκλησία της αγ. Σωτήρας, που κατέχει τα βορειότερα κράσπεδα της 

αγοράς, βρέθηκε επιγραφή του 3ου αι. π.Χ.,   η οποία περιέχει ψήφισµα της βουλής 



και του δήµου των αθηναίων, που το είχε προτείνει στα 480 π.Χ. ο Θεµιστοκλής για 

την εκκένωση της Αθήνας προ της εισβολής των Περσών. ∆εν είναι γνωστό αν στην 

αγορά της Τροιζήνας είχε στηθεί αντίγραφο του ψηφίσµατος εκείνου από τον 5ο αι. 

π.Χ., το οποίο αντικαταστάθηκε στις αρχές του 3ου αι. επειδή είχε ίσως φθαρεί. 

Πιθανότερο όµως θεωρείται το κείµενο να αποδίδει κατά προσέγγιση το πρωτότυπο 

του 480 π.Χ., που το ήξεραν τότε από άγνωστες  σήµερα φιλολογικές πηγές ή 

αντίγραφα χαραγµένα σε λίθους και το οποίο χαράχθηκε για πρώτη φορά στην 

πρώιµη ελληνιστική εποχή, για να συνοδεύσει τις γλυπτικές εικόνες των γυναικών 

και των παιδιών, που στήθηκαν σε στοά της αγοράς.347  Ο Παυσανίας δεν αναφέρει το 

ψήφισµα, αλλά πρέπει να το είδε µαζί µε τις γλυπτικές εικόνες. Η στοά που ήταν 

στηµένα τα εικαστικά έργα και το ψήφισµα πρέπει να βρίσκονταν στα βόρεια 

κράσπεδα της αγοράς, όπου βρέθηκε το ψήφισµα. 

 Συνοψίζοντας, επανατοποθετούµε τα οικοδοµήµατα της αγοράς, σύµφωνα µε 

τον Welter, ως εξής: Τα θεµέλια του πώρινου ναού, που ταυτίζεται µε το ναό της 

Αρτέµιδος Σωτείρας ορίζουν την ανατολική πλευρά της αγοράς. Το ρωµαϊκό αψιδωτό 

οικοδόµηµα,  το οποίο ο  Welter  θεώρησε  ότι  αντικατέστησε  παλαιότερο  ιερό  των  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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344 Welter, G, 1941. 
345 I.G.  IV. 748 
346 I.G. IV. 766 
347 Jameson, M.H., Hesp., 1960, σ.σ. 192 � 223 και 1962, σ.σ.310 � 315 και Πέππα � 

∆ελµούζου , Ν., Α.Α.Α., 1969, σ. 146 κ.ε. 
 

Μουσών, βρίσκεται στη νότια πλευρά της.  Μπροστά στο ναό της Αρτέµιδος, στα 

δυτικά, τοποθετείται ο τάφος του Πιτθέως, ενώ στη δυτική πλευρά της, στα νότια, 

ίσως ήταν ο ναός της Αρτέµιδος λυκείας, µε το λίθο του Ορέστη στα ανατολικά του 

και βόρεια το ναό Απόλλωνος θεαρίου, µε την σκηνή του Ορέστη στα ανατολικά του. 

Ο Παυσανίας αναφέρει και ένα θέατρο στην  αγορά,348 το οποίο ο Welter  τοποθετεί 

στη νότια πλευρά της, δυτικά του ναού των Μουσών. 
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348 ΙΙ, 31.4 

 

 

ΚΑΛΑΥΡΕΙΑ 

 Η αρχαία πολίχνη Καλαύρεια και το ιερό του Ποσειδώνα βρίσκονταν 

ανάµεσα στο ύψωµα Αγ. Νικόλαος και το βουνό Βίγλα, στο κέντρο σχεδόν του 

νησιού Πόρος.  Όσοι από τους νεώτερους ερευνητές δέχονται ως ελληνική την 

τοπωνυµία Καλαύρεια την ερµηνεύουν ως τόπο των «καλών ανέµων» ή ως τόπο του 

Ποσειδώνα Καλαύρου, θεού του ούριου ανέµου. 

 Η πόλη ήταν πρωτεύουσα του νησιού όσον καιρό αυτό ήταν ανεξάρτητο από 

την Τροιζήνα, αλλά και στις άλλες περιόδους ήταν πιθανόν πρωτεύουσα, επειδή το 

νησί είχε θέση εξαρτηµένου από την Τροιζήνα κράτους και όχι περιοχής 



Τροιζηνιακής.  Το ιερό όµως ήταν έδρα µιας αµφικτυονίας από αρκετά πρώιµα 

χρόνια τα Γεωµετρικά ή ίσως τα Πρωτογεωµετικά.349 

 Οι θρησκευτικές λειτουργίες συγκεντρώνονταν στο βορειοανατολικό µισό του 

χώρου, αµέσως στα νοτιοδυτικά του ήταν η αγορά µε τις διοικητικές λειτουργίες.   

 
 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΥΡΕΙΑ 

 Ο φιλάρχαιος περιηγητής R. Chandler, ο οποίος δηµοσίευσε το β΄ τόµο των  

Travels στα 1776,350 λέει πως λίγο προ του 1765, οπότε και ο ίδιος επισκέφτηκε το 

ιερό της Καλαύρειας, υδραίικα πλοία, που προσέγγιζαν στο λιµανάκι της βόρειας 

παραλίας, το οποίο ήταν και το λιµάνι της αρχαίας πόλης, απέναντι στην Αίγινα είχαν 

φορτώσει και µετέφεραν υλικό του ναού του Ποσειδώνα και των άλλων 

οικοδοµηµάτων  προοριζόµενο για το κτίσιµο εκκλησιών, µε αποτέλεσµα η έρευνα να 

µείνει µε πολλά κενά. 

 Στην πόλη της Καλαύρειας και το διπλανό της ιερό του Ποσειδώνα, έγιναν 

ανασκαφές στα 1895.351  Νέα µελέτη της τοπογραφίας του οικισµού και των 

λειψάνων του ιερού έγινε από τον Welter.352  
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349 Kelly, Tb., A.J.A., (1966), σ. 113 
350 Chandler, R., 1825, σ. 261 
351 Wide, S. � Kjellberg, L., Ath. Mitt., (1895), σ. 270  κ.π. 
352 Welter, G. 1941, σ.σ. 43 � 50 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΥΡΕΙΑΣ 

 Μία µικρή ράχη ενώνει τον Αγ. Νικόλαο µε τη Βίγλα και προς τα βόρεια έχει 

πολύ απότοµες πτώσεις, µε βράχους και δύο µικρές κορυφές. Στην ανατολικότερη 

από τις δύο υπήρχε ο ναός του Ποσειδώνα µε το στενότερο τέµενος, ενώ στον  

νοτιοανατολικό από τις κορυφές χώρο βρισκόταν το ευρύτερο τέµενος. Από το 

νοτιοδυτικό άκρο της ράχης  προχωρεί προς νότια-νοτιοανατολικά µια προβολή, στην 

οποία ήταν η αρχαία πόλη, ενώ ανάµεσα σε αυτήν και στο νοτιοδυτικό άκρο του 

ιερού ήταν η αγορά.353 



 Τα οικοδοµήµατα της αγοράς των αρχαϊκών χρόνων εξαφανίστηκαν µε την 

αναδιαµόρφωση του χώρου του τεµένους του Ποσειδώνα στον 4ο αι. π.Χ. Τότε το 

ιερό περιβλήθηκε από διπλή σειρά στοών στη βόρεια και νότια πλευρά του και η 

είσοδος στον ιερό χώρο γινόταν από µνηµειακό πρόπυλο, που διαχώριζε τον 

θρησκευτικό τοµέα από τον διοικητικό. Η αγορά της Καλαύρειας είχε χαρακτήρα 

πολιτικό, όπως δηλώνεται και από την αποκάλυψη διοικητικών οικοδοµηµάτων. 

 ∆ηµόσιο κτίριο φαίνεται πως ήταν ένα στοόµορφο κτίσµα στη δυτική πλευρά 

της αγοράς, που βρισκόταν έξω από το ευρύτερο ιερό, στα νοτιοδυτικά του. 

Αποτελούνταν από κεντρικό τµήµα, που είχε στα ανατολικά κιονοστοιχία µε 11 

κίονες και εσωτερικά άλλη µε 5 κίονες και δύο πτέρυγες στα άκρα, που αποτελούνταν 

η καθεµία από δύο δωµάτια και µία τετρακιόνια στοά στα ανατολικά τους. Οι 

κιονοστοιχίες εξείχαν λίγο ανατολικότερα από αυτήν του κεντρικού τµήµατος.  Η 

λεγόµενη «δυτική στοά» πιστεύεται πως είχε χρησιµεύσει ως  βουλευτήριο των 

αντιπροσώπων των πόλεων της αµφικτυονίας.354  Η  κάτοψη της είχε σχήµα Π., όπως 

της στοάς του ∆ιός στην αγορά των Αθηνών. Επειδή το αθηναϊκό οικοδόµηµα 

χρησίµευσε ως πρότυπο όχι µόνο της στοάς της Καλαυρείας,  αλλά και της 

ανακαινισµένης γύρω στα 400 π.Χ. Βασιλείου στοάς  της αθηναϊκής αγοράς, η δυτική 

στοά της Καλαύρειας θεωρείται κτίσµα του 4ου αι. π.Χ.355  

 Το οικοδόµηµα που ανασκάφηκε στα νοτιοδυτικά του «βουλευτηρίου» 

θεωρήθηκε κατά καιρούς ως ξενώνας για τους αντιπροσώπους της οµοσπονδίας ή ως 

κατοικίες  ιερέων ή όπως πειστικότερα ο Welter356  υποστηρίζει  πως ήταν  το ηρώο 

του  
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353 Φαράκλα, Ν., 1972, σ. 26 
354 Φαράκλα, Ν, 1972, σ. 44 
355 Παπαχατζή, Ν., Παυσ. Κορινθ., σ. 261, σηµ. 1 
356 welter, G. , 1941 

∆ηµοσθένη, και ο Roux,357  ακόµα πειστικότερα, πως ήταν ασκληπιείο, διότι µέσα σε 

αυτό βρέθηκε ακέφαλος κορµός αγάλµατος του Ασκληπιού.  

 Το κτίριο αυτό είχε θρησκευτικό και, αν δεχτούµε την άποψη του Welter, 

ταφικό συγχρόνως  χαρακτήρα.  Ήταν τετράγωνο, µε εσωτερική αυλή� η είσοδος στα 

ανατολικά µε πρόπυλο και µια στοά µπρος και πίσω.  Στο µέσο της δυτικής πλευράς 



υπήρχε δωµάτιο µε τράπεζα προσφορών, ενώ εκατέρωθεν της εισόδου υπήρχε από 

ένα δωµάτιο.  Το οικοδόµηµα αυτό χρονολογείται στον πρώιµο 3ο αι. π.Χ.358 

 Από επιγραφές του 3ου αι. π.Χ. µαθαίνουµε για τη λατρεία του ∆ιός 

Σωτήρος.359 Το ιερό του θα πρέπει να βρισκόταν στην αγορά. 
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357 Roux, G., 1961 
358 Φαράκλα, N., 1972, σ. 45 
359 Ι.G. Ι.V. 841 

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ 

 
 Οι πληροφορίες που έχουµε για την αρχαία πόλη των Μεθάνων είναι 

ελάχιστες. Ανασκαφές δεν έχουν γίνει και οι φιλολογικές µαρτυρίες δεν είναι 

επαρκείς. Λίγες πληροφορίες αντλούµε από τις επιγραφές.  



 Το ιερό της Ίσιδας, που αναφέρει ο Παυσανίας, φαίνεται πως βρισκόταν στην 

κάτω πόλη, όµως µία επιγραφή, στην οποία αναφέρεται η θεά, βρέθηκε µαζί µε άλλο 

αρχαίο υλικό στο εκκλησάκι της Παναγίας στην ακρόπολη. Η λατρεία της στα 

Μέθανα είναι φυσικό να ευνοήθηκε από την αιγυπτιακή κατοχή της πόλης. Στο χώρο 

αυτό είναι ορατά µία αψίδα και λείψανα τοίχων της ύστερης αρχαιότητας, καθώς και 

αρχιτεκτονικά µέλη, κυρίως κίονες από µάρµαρο χρωµατιστό στα δυτικά της 

ακρόπολης, κοντά στη θάλασσα. Αυτά πολύ πιθανόν είναι λείψανα του ιερού της 

Ίσιδας, γιατί σε αυτήν τη θέση πρέπει να βρισκόταν η αγορά, όπως δείχνει και το ότι 

και άλλα λείψανα   κτιρίων καθώς και επιγραφές ή τιµητικά ψηφίσµατα βρίσκονται 

εκεί.360  Εξάλλου η αγορά βρίσκεται συνήθως κοντά στην ακρόπολη. Το όποιο 

εµπόριο θα ήταν συγκεντρωµένο ή στην αγορά ή στο µικρό φυσικό λιµάνι. 
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ΕΡΜΙΟΝΗ  
 Η αρχαία Ερµιόνη δεν έχει µελετηθεί συστηµατικά και για  την άντληση 

στοιχείων για την οικιστική της οργάνωση είναι απαραίτητη η µελέτη των 

φιλολογικών πηγών και των αρχαιολογικών δεδοµένων. Η βασική φιλολογική πηγή 

είναι ο Παυσανίας και τα γνωστά αρχαιολογικά στοιχεία προέρχονται από τις 



τοπογραφικές παρατηρήσεις και έρευνες περιηγητών361 και αρχαιολόγων362 καθώς 

και από τις περιορισµένες ανασκαφές του Φιλαδελφέα, που τα αποτελέσµατά τους 

δεν δηµοσιεύτηκαν ποτέ αναλυτικά. 

 Η πόλη της Ερµιόνης τον καιρό του Παυσανία βρίσκονταν στο µυχό του 

κόλπου, όπου η σηµερινή κωµόπολη, καθώς και στην ανατολική πλαγιά του µικρού 

υψώµατος Πρών, ενώ η παλαιότερη πόλη ήταν στη χερσόνησο, στα κράσπεδα της 

οποίας διατηρούνται κοµµάτια τείχους ελληνιστικών χρόνων. 

 Στον Παυσανία δεν υπάρχει καµιά µαρτυρία για την αγορά της πόλης, όµως 

µπορούµε να εικάσουµε ότι βρισκόταν στο κέντρο της ανάµεσα στα δύο λιµάνια.363 

Στην αγορά της Ερµιόνης θα συγκεντρώνονταν  οι εµπορικές λειτουργίες, καθώς και 

οι διοικητικές και µέρος των θρησκευτικών, χωρίς ωστόσο να  γνωρίζουµε µε 

βεβαιότητα ποια διοικητικά κτίρια και ιερά εντάσσονταν στο χώρο της.  
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361 Leake, W.M., 1830 και 1846 
362 Jameson, V.B � Jameson, M.H., 1950 
363 Φαράκλα, Ν., 1973, σ. 36 και σ. 40 

 

ΛΑΚΩΝΙΑ 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 



 Η ταύτιση της θέσης της αγοράς της Σπάρτης αποτελεί ένα από τα πιο 

σηµαντικά  προβλήµατα της µνηµειακής τοπογραφίας της πόλης, διότι η ανασκαφική 

έρευνα δεν έχει ακόµα αποκαλύψει κτιριακά κατάλοιπα ιερών ή δηµόσιων κτηρίων, 

που να αποδίδονται µε βεβαιότητα στην αγορά. Εποµένως οι προτεινόµενες ταυτίσεις 

βασίζονται στη λογικότερη κάθε φορά ερµηνεία από τους ερευνητές του κειµένου του 

Παυσανία. 

 Σταθερό γεωγραφικό σηµείο για τον ακριβή εντοπισµό της θέσης της αγοράς 

αποτελεί το θέατρο, που σώζεται στην Ν.Α πλαγιά του λόφου της ακρόπολης. 

Συγκεκριµένα ο Παυσανίας αναφέρει ότι από την αγορά κατευθύνεται προς τα 

δυτικά, δηλαδή προς το θέατρο.364 

 Οι υποθέσεις που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από τους ερευνητές για την 

πιθανή θέση της αγοράς της Σπάρτης είναι πολλές, συγκλίνουν όµως στο ότι την 

τοποθετούν πάντοτε σε γεωγραφική συνάφεια µε το λόφο του Παλαιοκάστρου και τα 

πεδινά εδάφη νότια από αυτόν. 

 Ο Leake θεωρεί ότι η αγορά βρισκόταν στο λόφο του Παλαιοκάστρου και στο 

τµήµα του λόφου που κατέχει η ακρόπολη.365   Ο Curtius366  την τοποθετεί πάνω στο 

λόφο του Παλαιοκάστρου και σηµειώνει ότι  ο Χορός βρισκόταν δυτικά της.  Ίδια 

άποψη µε τον Curtius  εξέφρασε και ο Bursian,367  ο οποίος όµως συνδέει το Χορό µε 

τον ελεύθερο χώρο της αγοράς. 

Ο Stein368 διακρίνει την αγορά σε νέα και αρχαία. Η αρχαία αγορά πιστεύει ότι 

βρισκόταν στα βόρεια της νέας, που περιέγραψε ο Παυσανίας. Ο Stein θεωρεί ότι η 

νέα αγορά είχε χτιστεί σε δύο επίπεδα, το πρώτο στο λόφο του Παλαιοκάστρου και το 

δεύτερο στη νότια πλευρά του. 
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364 III,  14.I 
365 Leake,  W.M., 1830, σ. 170 
366 Curtius, 1852, σ. 228-231 
367 Bursian, C., 1868-1872, σ. 124 
368 Stein, H.K., 1890 σ. 15-17 

 

Ο Κοµνηνός369 τοποθετεί την αγορά στο επίπεδο τµήµα της πόλης, µεταξύ του 

λόφου του Παλαιοκάστρου και της ακρόπολης. 



Ο Crosby370  την τοποθετεί νότια από το λόφο Παλαιόκαστρο και το Χορό, 

στη νοτιοδυτική γωνιά. Επίσης πιστεύει ότι το άγαλµα του ∆ήµου των Σπαρτιατών 

ήταν ιδρυµένο στο λεγόµενο «κυκλικό οικοδόµηµα». 

 Ο Dickins371 θεώρησε ότι βρισκόταν αµέσως νότια από το λόφο του 

Παλαιοκάστρου και ότι η χρήση σε τρία χωρία του Πλουτάρχου των εκφράσεων ου 

κατεβαίνειν ες αγοράν372 καταβαίνοντες εις αγοράς373 και εις αγοράν καταβάντες,374 

αποδεικνύουν ότι βρίσκονταν σε χαµηλό επίπεδο, στα νότια του λόφου. 

 Ο Robert375 τοποθετεί τη νέα αγορά αρκετά νοτιότερα από το λόφο. Την 

παλαιότερη τοποθετεί ανατολικά της νέας. 

 Ο Martin376 διατυπώνει την ίδια άποψη µε τον Dickins για τη θέση της 

αγοράς. Επίσης την ταυτίζει στο σύνολο ή στο µεγαλύτερο µέρος της µε το Χορό και 

αναφορικά µε το κυκλικό οικοδόµηµα, το συνδέει µε τη Σκιάδα, που σηµειώνει ο 

Παυσανίας.377 

 Ο Χρήστου378  την ταυτίζει µε το πλάτωµα του Παλαιοκάστρου. Ο ίδιος 

ανέσκαψε και το κυκλικό οικοδόµηµα, το οποίο συνδέει µε το αναφερόµενο από τον 

Παυσανία ιερό της Γης. 

 Ο Παπαχατζής379 πιστεύει ότι η αγορά ήταν στον οµαλό και εκτεταµένο χώρο 

προς τα νοτιοανατολικά της ακρόπολης, µεταξύ του Θεάτρου, του τάφου του 

Λεωνίδα και του τεµένους της Ορθίας. 
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369 Κοµνηνός, 1898, σ. 259-267 
370 Crosby, N.E., A.J.A. 8, (1893), σ.σ.340-344 και (1894), σ.σ.212-213 
371 Dickins, G., B.S.A. 12 (1905-1906), σ.σ.431-439 
372 Λυκ. 25,1 
373 Αγησ. 29,5 
374 Αγις 12,4 
375 Robert, C., 1909, σ.153 
376 Martin, R., 1951, σ.σ.204-208, 233-235, 294-297 
377 ΙΙΙ, 12.10 
378 Χρήστου, Χ., Π.Α.Ε., 1964, σ.σ.1964, σ.σ.110, 119, 120, 495, 174-194 
379 Παπαχατζή, Ν., Παυς. Κορινθ.-Λακων., 1980, σ.337, σηµ.2 

 

 



 Νότια από το λόφο του Παλαιοκάστρου την τοποθετεί και ο Stibbe.380  To 

Χορό τον τοποθετεί βορειοδυτικά/δυτικά από την αγορά. Οι Cartledge � Spawforth381 

τοποθετούν την αγορά στο πλάτωµα του Παλαιοκάστρου και οι Musti � Torelli,382 

βασιζόµενοι στα ευρήµατα των ανασκαφών, κυρίως στο χώρο του σύγχρονου 

σταδίου της Σπάρτης. 

 Η πιο πρόσφατη θεωρία για την ταύτιση της αγοράς της Σπάρτης έχει 

διατυπωθεί από την Κουρίνου,383  η οποία θεωρεί ότι βρισκόταν στο πλάτωµα του 

Παλαιοκάστρου, ανατολικά από το ύψωµα της ακρόπολης και του θεάτρου, εκεί 

περίπου που την έχουν ήδη τοποθετήσει οι Curtius, Bursian, Cartledge � Spawforth 

και Musti � Torelli. Βάσει των ανασκαφικών δεδοµένων έχει απορριφθεί η ταύτιση 

της νότια από το λόφο, ενώ οι ενδείξεις υπέρ της ταύτισής της στο Παλαιόκαστρο 

είναι πολλές. 
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383 Κουρίνου, Ε., ∆ιδ. ∆ιατρ. 2.000, σ.104 

Η ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 Η αγορά της Σπάρτης, όπως έχει δείξει η αρχαιολογική έρευνα, δεν µπορεί να 

βρίσκεται νότια από το λόφο του Παλαιοκάστρου. Σε σωστικές ανασκαφές, που 

έχουν πραγµατοποιηθεί στη συγκεκριµένη περιοχή αποκαλύφθηκαν κυρίως οικίες, 

οδοί, τάφοι και άλλα συναφή.384  Τα ευρήµατα αυτά χρονολογούνται ως επί το 

πλείστον στους ρωµαϊκούς χρόνους, δεν µπορούν να συσχετισθούν µε την αγορά και 

δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι καταλάµβαναν, κυρίως οι οικίες, µέρος της. 

 Κατά τον Dickins, η χρήση από τον Πλούταρχο των εκφράσεων ου 

κατέβαινον ες αγοράν,385 καταβαίνοντες εις αγοράν386  και εις αγοράν καταβάντες,387 

σε σχέση  µε την αγορά, αποτελεί απόδειξη ότι βρισκόταν χαµηλότερα από το λόφο. 

Όµως το ρήµα καταβαίνω χρησιµοποιείται από τον Πλούραρχο σε αρκετές 

περιπτώσεις και µε διαφορετική σηµασία: σηµαίνει την κάθοδο, τη µετάβαση σε 

κεντρικό ή σηµαίνοντα χώρο, τη προσέλευση σε δηµόσιο χώρο, σε δίκη, σε ιερό για 

λήψη χρησµού κ.α. 388  Εποµένως σύµφωνα µε τα παραπάνω η χρήση του ρήµατος 

καταβαίνω, στα σχετικά µε την αγορά της Σπάρτης χωρία του Πλουτάρχου, δεν 

στοιχειοθετεί ασφαλή τοπογραφικό προσδιορισµό για την ταύτισή της νότια του 

λόφου του Παλαιοκάστρου. 

 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι : «Αν από την αγορά κατευθυνθεί κανείς προς 

δυσµάς συναντά κενοτάφιο για το Βρασίδα, το γιό του Τέλλιδος και σε µικρή 

απόσταση από το τάφο βρίσκεται το θέατρο, που έχει γίνει από µάρµαρο λευκό, και 

είναι αξιοθέατο».389  Βάσει των όσων αναφέρει ο Παυσανίας, αν βρισκόταν αµέσως 

νότια από το λόφο του Παλαιοκάστρου, τότε η πορεία προς το θέατρο θα ήταν µία 

πορεία προς τα βορειοδυτικά/βόρεια. Εάν βρισκόταν ακόµη νοτιότερα, τότε η πορεία 

προς το θέατρο θα ήταν µία πορεία προς το βορρά. Πορεία προς τα δυτικά υφίσταται 

µόνο εάν ήταν λίγο βορειότερα, δηλαδή στο πλάτωµα του λόφου του 

Παλαιοκάστρου.390 
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 Το εκτεταµένο πλάτωµα του Παλαιοκάστρου συνεπώς πληρεί τις 

προϋποθέσεις για την ασφαλή ταύτιση της αγοράς. Οριοθετείται στη νοτιο-ανατολική 

και βορειοανατολική του πλευρά από την ύστερη οχύρωση, στην νοτιοδυτική από τη 

µεγάλη ρωµαϊκή στοά, στη δυτική γωνία από το «κυκλικό οικοδόµηµα» και στη 

βορειοδυτική πλευρά από το µεγάλο οικοδόµηµα, µέρος του οποίου ανασκάφηκε από 

τον Χρήστου το 1964/5.391 

 

 

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 Η αγορά της Σπάρτης τον 6ο αι. π.Χ. αποτελούσε το πολιτικό και θρησκευτικό 

κέντρο. Στο πρώτο µισό του 6ου αι.. π.Χ. χρονολογείται η κατασκευή της σκιάδος από 

το Θεόδωρο το Σάµιο σε µία από τις εξόδους από την αγορά. Το σχέδιο της σκιάδος 

θεωρούνταν στρογγυλό, ο Παυσανίας όµως αναφέρει ένα στρογγυλό οικοδόµηµα 

κοντά στη Σκιάδα και µερικοί πιστεύουν ότι η σκιάς δεν ήταν στρογγυλό χτίσµα.392  

Το όνοµα σκιάς σχετίστηκε από παλαιά µε το είδος του κωνικού πετάσου, το 

λεγόµενο σκιάδιο� η εξήγηση αυτή ευνοεί το στρογγυλό σχέδιο του οικοδοµήµατος 

µε στέγη κωνική σχηµατιζόµενη από δοκάρια που συγκλίνουν σε κορυφή πάνω από 

το κέντρο του κτιρίου.393 

 Στο ίδιο χρονικό διάστηµα µε τη σκιάδα χρονολογείται και η κατασκευή του 

περιφερούς οικοδοµήµατος µε τα αγάλµατα του Ολυµπίου ∆ία και της Ολυµπίας 

Αφροδίτης από τον Επιµενίδη τον Κρήτα.  

 Η ανέγερση της περσικής στοάς σηµατοδοτεί το πρώτο ήµισυ του 5ου αι. π.Χ., 

ενώ η ύπαρξη ανδριάντα του ∆ήµου πρέπει να ανάγεται στα ελληνιστικά χρόνια. 

 Το λεγόµενο «κυκλικό οικοδόµηµα» δεσπόζει στο µέσο της 

νότιας/νοτιοδυτικής παρυφής του λόφου Παλαιόκαστρο. Πριν την ανασκαφή ο χώρος 

παρουσίαζε τη µορφή µεγάλου, στρογγυλού εξάρµατος γης. Όταν ο χώρος 

ανασκάφηκε,394  αποκαλύφθηκε κυκλικός τοίχος στιβαρής κατασκευής, που σωζόταν 

µόνο σε  
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µήκος ηµικυκλίου. Στο κέντρο της κατασκευής, στην κορυφή του εξαρµάτος υπήρχε 

βάση αγάλµατος ή αγαλµάτων, τα οποία ήταν τοποθετηµένα σε αντίστοιχη υποδοχή. 

Ο πυρήνας της κατασκευής  αποτελείται στο βορειοδυτικό τµήµα από σκληρό βράχο 

και στο νοτιοανατολικό τµήµα από επίχωση. Κατά το βόρειο ήµισυ της κατασκευής 

βρέθηκαν in Situ είκοσι δύο λιθόπλινθοι από µαλακό πωρόλιθο. Ήταν τοποθετηµένες 

σε επάλληλες οµόκεντρες σειρές σε σχέση µε το νοητό κέντρο της κατασκευής, 

παρέχοντας εικόνα κοίλου θεάτρου.  

 Για την ταύτιση αυτού του µνηµείου έχουν προταθεί πολλές ερµηνείες. Ο 

Χρήστου,395 ο δεύτερος ανασκαφέας του µνηµείου, λόγω της ανακάλυψης εσχάρας 

θυσιών και βόθρου ταύτισε το µνηµείο µε το αναφερόµενο από τον Παυσανία ιερό 

της Γης, στην αγορά της πόλης. Ο Martin396 διερωτάται µήπως το οικοδόµηµα αυτό 

σχετίζεται µε το Χορό, αλλά επίσης θεωρεί ότι η µαρτυρία του Παυσανία για την 

σκιάδα και η πιθανότητα να καλυπτόταν ο ευρύς αυτός χώρος µε ένα είδος σκιαδίου 

κατά τα Κάρνεια, είναι στοιχεία που δεν πρέπει να αγνοούνται.  Ο Mertens397  επίσης 

υποθέτει ότι το κτίριο συνδέεται ή ταυτίζεται µε την σκιάδα. Οι  Musti � Torelli398 

τον ταυτίζουν µε το ηρώο του Βρασίδα, που αναφέρει ό Παυσανίας399 και το 

χρονολογούν στον 5ο αι. π.Χ. Οι Waywell και Wilkes400 το ταυτίζουν επίσης µε το 

κενοτάφιο του Βρασίδα ή ακόµα του Κλεοµένη Γ΄ ή και του Νάβιδος, παρότι δεν 

αναφέρει  κάτι τέτοιο ο Παυσανίας. Θεωρούν επίσης πολύ ελκυστική την υπόθεση 

πως πρόκειται για το οικοδόµηµα µε τα αγάλµατα του Ολυµπίου ∆ιός και της 

Ολυµπίας Αφροδίτης, σχετίζοντας µάλιστα τη λατρεία µε τον Αδριανό και την 

επισκευή του οικοδοµήµατος στο δεύτερο τέταρτο του 2ου αι. µ.Χ. 

 Η τελευταία θεωρία, που νοµίζουµε ότι είναι η εγκυρότερη, διατυπώθηκε από 

την Κουρίνου, η οποία ταυτίζει το οικοδόµηµα µε τον αναφερόµενο από τον 

Παυσανία Χορό.401 
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 Οι ναοί του Καίσαρα και του Αυγούστου, που αναφέρει ο Παυσανίας, 

σχετίζονται µε την κυριαρχία του Γαϊου Ιουλίου Ευρυκλέους, εποχή ακµής για την 

πόλη, η οποία κοσµείται και µε άλλα µνηµειώδη οικοδοµήµατα, θέατρο κ.τ.λ. Από τα 

αγάλµατα, που σύµφωνα µε τον περιηγητή κοσµούσαν την αγορά της Σπάρτης, µόνο 

ενός έχει αναγνωρισθεί ο αγαλµατικός τύπος, του Ερµή Αγοραίου σε σύµπλεγµα µε 

το νήπιο ∆ιόνυσο, που αποδίδεται σε σπαρτιατικό νόµισµα επί Κόµµοδου (172-175 

µ.Χ.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ 

 Εκτεταµένες αρχαιολογικές έρευνες στο Γύθειο και στην αγορά του δεν έχουν 

πραγµατοποιηθεί. Οι γνώσεις µας βασίζονται στην πενιχρή περιγραφή του Παυσανία 

και στα λιγοστά ερείπια οικοδοµηµάτων, που έχουν έλθει στο φως. 

 Η αγορά του Γυθείου πρέπει να άρχιζε αµέσως από τα νότια και ανατολικά 

του Θεάτρου.402  Προς τα νοτιανατολικά το όριό της ήταν η αρχαία παραλία, που 

µερος της έχει σήµερα κατακλυσθεί από τη θάλασσα. Ήταν ένας µεγάλος ανοικτός 

χώρος, που κοσµούνταν µε ναούς και δηµόσια οικοδοµήµατα. Πολλές ενδείξεις 

βοηθούν στον ακριβή καθορισµό της θέσης της. Νότια του θεάτρου και παράλληλα 

µε τους πρόποδες του λόφου της ακρόπολης, που  βρισκόταν πάνω από το 

ανεσκαµµένο θέατρο, υπάρχουν τα ίχνη ενός επιµήκους µαρµάρινου οικοδοµήµατος, 

το µεγαλύτερο µέρος του οποίου είναι καλυµµένο. Πίσω από αυτό το οικοδόµηµα και 

κοντά στην εκκλησία της Παναγίας, υπάρχει ένας δηµόσιος χώρος που ίσως θα 

µπορούσε να ταυτιστεί µε την ιερή πηγή του Ασκληπιού,  που αναφέρει ο 

Παυσανίας.403  Η πηγή βρισκόταν, κατά τον Παυσανία, στην ίδια πλευρά της αγοράς 

µε το ιερό του Απόλλωνα, και ήταν ακριβώς σε αυτό το σηµείο που ανακαλύφθηκε 

επιγραφή, η οποία αναφέρεται στό ιερό. Εποµένως έχουµε κάποιες ενδείξεις για τη 

µία πλευρά. Μεταξύ αυτής της πλευράς και της θάλασσας και παράλληλα και στα 

δύο σηµεία, ο Σκιάς ανακάλυψε µαρµάρινο επιστύλιο και στυλοβάτη, µαζί µε ένα 

κορινθιακό κιονόκρανο, τρία µέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.404    Στον 

ίδιο χώρο βρέθηκε και ένας πίνακας µετρήσεως υγρών. Το αντικείµενο αυτό,  όπως 

και ένα παρόµοιο τραπέζι που βρέθηκε in Situ στην Ποµπηία, πρέπει να βρισκόταν σε 

µια εµπορική αγορά.405   

 Τα στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει για την αγορά του Γυθείου αφορούν  

το ανατολικό τµήµα της, το οποίο θα κάλυπτε µία µεγάλη έκταση νότια-ανατολικά 

του θεάτρου, µε τη δυτική της πλευρά κατά µήκος των υπορρειών του λόφου της 

ακρόπολης. Το τµήµα αυτό θα συγκέντρωνε µέρος της εµπορικής δραστηριότητας 

των γυθεατών, αλλά και µέρος των θρησκευτικών λειτουργιών της πόλης. 
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ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Την έλλειψη συστηµατικών ανασκαφών στον Πειραιά αναπληρώνουν τα λίγα, 

αλλά χαρακτηριστικά τυχαία ευρήµατα και η διαµόρφωση του εδάφους µε τα λιµάνια 

και το ρυµοτοµικό σχέδιο. Το τελευταίο µάλιστα επιτρέπει να αναπαραστήσουµε µε 

ακρίβεια τη µορφή της πόλης, όπως την συνέλαβε και την εφάρµοσε ο Μιλήσιος 

αρχιτέκτονας Ιππόδαµος, που κατά τον Αριστοτέλη «την των πόλεων διαίρεσιν ευρε 

και τον Πειραια κατέτεµεν». 

 Για την Ιπποδάµειο αγορά ο Hirschfeld406 αναφέρει ότι βρισκόταν στον 

επίπεδο επιµήκη χώρο που εκτείνεται µεταξύ του µεγάλου  λιµένα του Πειραιά και 

της Ζέας, µέχρι των υψωµάτων της ακτής. Οι Ραγκαβής και Πανταζής την 

τοποθετούν παρά την κεντρική είσοδο των τειχών του Πειραιά και στο σηµείο που 

συναντιούνται τα Πειραϊκά µε τα Μακρά τείχη.407   Ο Αγγελόπουλος 408 στη δυτική 

κλιτή του λόφου της Μουνιχίας, σε ύψωµα ορατό από τη θάλασσα. Με την 

ανακάλυψη όµως της επιγραφής της σκευοθήκης του Φίλωνος, η Ιπποδάµειος αγορά 

τοποθετείται στη δυτική όψη των προπόδων της Μουνιχίας, στα βόρεια του λιµανιού 

της Ζέας και κοντά στη Σκευοθήκη.409 

 Η �Ιπποδάµειος� φαίνεται ότι διασταυρωνόταν µε µία κεντρική οδό, που 

έφθανε µέχρι την οπίσθια πλευρά του θεάτρου, που οικοδοµήθηκε στα τέλη του 3ου 

αι. π.Χ. και µε µία άλλη οδό παρελάσεως των εκκλησιαστικών ποµπών, η οποία ήταν 

κάθετη στην πρώτη. Η δεύτερη αυτή οδός ξεκινούσε από το µυχό του κεντρικού 

λιµένα, περνούσε από τον οίκο των ∆ιονυσιαστών και κατέληγε διαµέσου της αγοράς 

στο ιερό της Μουνιχίας Αρτέµιδος. Επίσης στο τείχος του πολεµικού λιµανιού της 

Ζέας, υπήρχε πύλη προς την Ιπποδάµειο αγορά.410   

 Η Ιπποδάµειος αγορά περιβαλλόταν από ιδιωτικές οικίες και δηµόσια 

οικοδοµήµατα, η ακριβής θέση των οποίων παραµένει άγνωστη. Υπήρχαν ιερά και  
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βωµοί, από τα οποία γνωρίζουµε µόνο το ιερό της Εστίας, και επίσης Αγορανόµοιο, 

για τη ζύγιση των τροφίµων, τον έλεγχο των τιµών, τις νοθεύσεις και τις 

αποκρύψεις.411   

 Την ακριβή θέση, την έκταση και τη µορφή του εµπορικού τοµέα του 

Κανθάρου δίνει το σύγχρονο µε την ίδρυση της πόλης σύστηµα των «ορων» 

(οροσήµων), που βρέθηκαν το 19ο  αι. στις αρχικές τους θέσεις.412   Την εµπορική 

ζώνη χώριζε από την υπόλοιπη πόλη ένας δρόµος. Σε κάποιο σηµείο του δρόµου 

αυτού, στη διασταύρωση των οδών Κολοκοτρώνη � Σαχτούρη, βρέθηκε στηµένος 

στην αρχική του θέση ο εµπορίου και οδου ορος. Από την πλευρά της θάλασσας τα  

όρια του εµπορικού αγκυροβολίου ορίζονταν πάλι µε δύο στήλες µε την επιγραφή 

όρος όρµου Πορθµείων. Το Εµπόριον καταλάµβανε συνεπώς την ανατολική 

παραλιακή ζώνη (εκτάσεως περίπου 1,5 τετρ. χιλιοµ.) του κεντρικού λιµένα, από τη 

σηµερινή ακτή Μιαούλη έως περίπου την οδό Νοταρά, και από την πλατεία 

Καραϊσκάκη στα βόρεια έως το Τελωνείο στα νότια.413 

 Τη φυσιογνωµία του χώρου καθόριζαν πέντε µεγάλες στοές,κτισµένες γύρω 

από το λιµάνι και ο µεγάλος µόλος (το ∆ιάζευγµα), που διακρινόταν µέχρι το 19ο αι. 

στη µέση του χώρου του Εµπορίου. Απέναντι στο ∆ιάζευγµα υπήρχε το ∆είγµα, όπου 

οι έµποροι εξέθεταν τα δείγµατα των εισηγµένων ειδών. 
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Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΡΑΜΝΟΥΝΤΑ 

 Η αγορά του Ραµνούντα παρουσιάζει έναν ιδιαίτερο τύπο αγοράς, 

αποτελούµενο από ένα στοιχειώδες θέατρο, που εκτείνεται σε ισόπεδο χώρο στα 

νότια του λόφου της ακρόπολης, λίγο χαµηλότερα από την είσοδο του εσωτερικού 

περιβόλου του οικισµού.414  Στην πλαγιά του λόφου, που ορίζεται στα βόρεια από µία 

σειρά εδωλίων, βρίσκεται µία κατασκευή την οποία συνθέτουν τρεις σειρές 

ευθυντηρίας, συνολικού µήκους 4,81 µέτρων, ενωµένες σε σχήµα διπλού Τ, 

εκτεινόµενες προς ανατολάς από σειρές µαρµάρινων ενεπίγραφων πλακών και στα 

δυτικά από σειρά εδωλίων. Μια κατηγορία από τις ενεπίγραφες λίθινες πλάκες, που 

χρησιµοποιήθηκαν ως εδώλια για τις προεδρίες, φέρουν αφιέρωση στον ∆ιόνυσο από 

κάτοικο του Ραµνούντα, τον Ξενοκράτη.415  Πίσω από τις προεδρίες δε σώζονται 

λείψανα εδωλίων. Το πλήθος τους έχει διασκορπιστεί στον ευρύτερο χώρο. Η πλατεία 

ορίζεται στα νότια από ένα ορθογώνιο κτίριο, τοποθετηµένο σε απόσταση 11,40 

µέτρων από τη µαρµάρινη κατασκευή. Πρόκειται, προφανώς, όχι για ένα σκηνικό 

οικοδόµηµα, αλλά για διοικητικό κτίριο συνδεδεµένο µε την αγορά.416 Τα κατάλοιπα 

µιας µικρής κατασκευής, θα µπορούσαν να ανήκουν σε βωµό. 

 ∆ε θα διστάζαµε να αποδώσουµε σε αυτό το σύνολο µε την αισθητά 

ορθογώνια κάτοψη, αποτελούµενη από σειρές αναθηµατικών στηλών και διαιρεµένη 

σε δύο µέρη από τα έδρανα των προεδριών, την ονοµασία θέατρο.417   Όπως 

µαρτυρείται από αφιέρωση χαραγµένη πάνω σε έδρανο, ο χώρος αυτός ήταν υπό την 

προστασία του ∆ιονύσου. Η απόδοση αυτή έχει βασιστεί σε αναθηµατική επιγραφή 

σε τµήµα επιστυλίου από ναό του ∆ιονύσου Ληναίου, που είχε ιδρυθεί από κάποιον 

Καλλισθένη στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. 

 Εποµένως οι ενδείξεις που έχουµε αποδεικνύουν ότι πρόκειται για το πολιτικό 

κέντρο του δήµου, την πολιτική αγορά του Ραµνούντα, όπου συγκεντρώνονταν οι 

διοικητικές λειτουργίες και γιορτάζονταν οι τοπικές γιορτές. 
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Η ΑΓΟΡΑ � ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΘΟΡΙΚΟΥ 

Η σύνδεση ανάµεσα σε αγορές και θέατρα τέθηκε αρχικώς από τη δοµή των χώρων 

συγκέντρωσης των πόλεων της αρχαϊκής Κρήτης και εν συνεχεία ακόµα περισσότερο 

από την οργάνωση των δήµων της Αττικής. 

Το θέατρο του Θορικού, χαρακτηριστικό για το πρωτότυπο σχέδιό του, δεν 

ήταν παρά ένα auditorium. ∆εν χρησίµευε ευθύς εξαρχής, όπως προσπάθησε να 

αποδείξει ο Bulle, για θεατρικές παραστάσεις, αλλά για τις συγκεντρώσεις του 

δήµου.418  Το αρχικό κοίλο δηµιουργήθηκε στην κατάλληλα διαµορφωµένη πλαγιά 

του λόφου. Η ορχήστρα που διαµορφώθηκε στο τέλος του 6ου αι. π.χ. σε ένα 

ορθογώνιο άνδηρο, πλαισιώνεται προς βοράν από την πλαγιά του λόφου και προς 

νότον από ένα ογκώδες αντιστήριγµα, που συγκρατεί τα χώµατα και δηµιουργεί το 

αναγκαίο βάθος. Στην ανατολική πλευρά είχε λαξευθεί στο βράχο µια µικρή αίθουσα 

µε δυο σειρές θρανίων, στην οποία µπορούµε να αναγνωρίσουµε ένα βουλευτήριο ή 

ακόµα κι ενα δικαστήριο419.  

Το κοίλο του θεάτρου του Θορικού παρουσιάζει οµοιότητες και αναλογίες µε 

τη διάταξη των θεατρικών περιοχών των Κρητικών πόλεων της ∆ρήρου και της 

Λατώς, και µπορούµε να επισηµάνουµε τη σπουδαιότητα αυτής της συγγένειας για 

την ιστορία των αρχαϊκών τύπων αγοράς και την καταγωγή της ελληνικής 

αρχιτεκτονικής.  

 Στα τέλη του 5ου αι. και στις αρχές του 4ου αι. π.Χ., η αγορά του Θορικού 

τροποποιείται την στιγµή που η προτίµηση για θεατρικές παραστάσεις ξεπέρασε τα 

όρια της αθηναϊκής χώρας, έτσι που ο πολιτικός ρόλος των συναθροίσεων του δήµου 

µειώνεται σταδιακά. Την περίοδο αυτή ένα µικρό ιερό ιδρύεται στη δυτική πάροδο µε 

το βωµό του µέσα στο χώρο της ορχήστρας. Τα κατώτερα εδώλια εγκόπτονται, για να 

διευκολύνουν την κυκλοφορία γύρω από την τράπεζα θυσιών. Μόνιµη σκηνή δε 

φαίνεται να υπήρχε.  Στις θεατρικές παραστάσεις οι ηθοποιοί θα εµφανίζονταν σε ένα 



ξύλινο πόδιο (podium), που συγκρατούνταν στύλους.  Η µακρόστενη αίθουσα που 

ήταν λαξευµένη στο βράχο στην ανατολική πάροδο προσαρτήθηκε στο θέατρο και 

χρησιµοποιήθηκε ως σκηνοθήκη.420  Ο χαρακτήρας της όλης κατασκευής είχε ριζικά  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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420 Bulle, H.,1937, σ.σ. 12-13 

 

µεταβληθεί, για την αντιµετώπιση καθαρά πρακτικών λύσεων, που είχαν σχέση µε τη 

διονυσιακή λατρεία και τις θεατρικές παραστάσεις που  δίδονταν στο χώρο.  

 Η µικρή αίθουσα συγκέντρωσης του δήµου αντικαταστάθηκε από µία στοά, 

στα δυτικά του θεάτρου, µε κιονοστοιχία σε κάθε πλευρά.421 Η οργάνωση του 

δηµόσιου χώρου του Θορικού βασίστηκε εξολοκλήρου στις µεταβολές της 

λειτουργίας του. 
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Η  ΑΓΟΡΑ  �  ΘΕΑΤΡΟ  ΤΗΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ 

 Μεταξύ Θορικού και Ραµνούντα, στο σηµείο που δεσπόζει ο κόλπος του 

Μαραθώνα, βρισκόταν ο αρχαίος δήµος της Ικαρίας, όπου οι διοικητικές λειτουργίες 

συγκεντρώνονταν επίσης σε ένα θέατρο, το οποίο ήταν και η αγορά του δήµου. Το 

θέατρο - αγορά της Ικαρίας ήταν αφιερωµένο στον ∆ιόνυσο, αλλά άρρηκτα 

συνδεδεµένο µε το γειτονικό ιερό του Πυθίου Απόλλωνα.422  Η διάταξη της αγοράς 

της Ικαρίας ήταν ίδια µε αυτήν του Ραµνούντα. Το κοίλο του θεάτρου ήταν 

διαµορφωµένο στην πλαγιά ενός λόφου, ενώ µπροστά υπήρχε πλατεία σε άνδηρο, 

διαµορφωµένο από ισχυρή επιχωµάτωση, το οποίο συγκρατούσε υψηλός 

αναληµµατικός τοίχος. Το ότι ο χώρος ήταν αφιερωµένος στον ∆ιόνυσο έχει 

επιβεβαιωθεί από επιγραφές.423 

 Αν και οι αγορές του Ραµνούντα και της Ικαρίας είναι µεταγενέστερες, δεν 

διαφέρουν ωστόσο από την αγορά του Θορικού. Είναι επίσης χώροι µε πολιτικό και 

θρησκευτικό ρόλο. Ο διοικητικός τους ρόλος εξηγεί την αρχιτεκτονική τους λιτότητα. 
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ΒΟΙΩΤΙΑ 

 
Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΘΗΒΩΝ 

 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Οι πληροφορίες που αντλούµε για τις αγορές των Θηβών από τα αρχαία 

κείµενα είναι πολλές και ενδιαφέρουσες και βοηθούν στην τοπογραφική µελέτη και 

στην ταύτιση των δηµοσίων και θρησκευτικών οικοδοµηµάτων και αναθηµάτων που 

συνδέονται µε αυτές. 

 Εξίσου αρκετές είναι και οι θεωρίες που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί. Ο 

Κεραµόπουλλος424 συγκεκριµένα, θεωρεί ότι η αγορά που είδε ο Παυσανίας ήταν 

ρωµαϊκή, διότι πέντε βάσεις κιόνων που βρήκε ο ίδιος στα δυτικά της θέσης 1, 

(ανάκτορο Α) χρονολογούνται στη ρωµαϊκή περίοδο.425  Επίσης υποθέτει, ότι οι 

Θήβες, είχαν τρεις αγορές, διότι οι δύο που αναφέρονται από τον Σοφοκλή ήταν 

ξεχωριστές από εκείνη των ρωµαϊκών χρόνων. Αν και είναι πιθανό οι κίονες που 

βρέθηκαν από τον Κεραµόπουλλο να προέρχονται από την αγορά, ωστόσο δεν 

µπορούν απαραίτητα να αποτελούν χρονολογικό όριο για την κατασκευή ενός κτιρίου 

της. θα µπορούσαν κάλλιστα να αποδωθούν σε µία ρωµαϊκών χρόνων αναστήλωση ή 

προσθήκη. 

 Για τον Συµεώνογλου τα υπάρχοντα στοιχεία καθιστούν αρκετά βέβαιο ότι η 

κυρίως αγορά βρισκόταν πάνω στην Καδµεία.426  Πιθανόν ιδρύθηκε κατά τους 

Σκοτεινούς Χρόνους και συνέχισε τη λειτουργία της µέχρι την εποχή που ο 

Παυσανίας επισκεύτηκε την πόλη, έχοντας ανακαινιστεί αρκετές φορές. ∆εν θα 

µπορούσε να αποτελεί έκπληξη το ότι είχε ιδρυθεί στο χώρο της οικίας του Κάδµου: 

η περιοχή των δύο ανακτόρων είχε µείνει ανοικοδόµητη, µε εξαίρεση τα ιερά του 



∆ιονύσου και της ∆ήµητρας, τα οποία είχαν θεµελιωθεί στα ερείπια των ανακτόρων. 

Ο Συµεώνογλου εποµένως θεωρεί πιθανό να οργανώθηκε στην περιοχή δυτικά του 

πρώτου Υστεροελλαδικού ανακτόρου (στο σηµείο που ο Κεραµόπουλλος βρήκε τους 

κίονες) και µεταξύ των δύο ανακτόρων. 
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426 1980, σ.137 

 

 Η ίδρυση µιας νέας αγοράς όπως τεκµηριώνεται από φιλολογικές πηγές, για 

τον Συµεώνογλου ήταν ένα από τα αρχικά τεχνικά έργα του τέλους του 6ου αι. ή των 

αρχών του 5ου αι. π.Χ., επειδή ο Πίνδαρος αφιέρωσε εκεί το άγαλµα του Αγοραίου 

Ερµή.  Πολλά κτίρια και αγάλµατα προστέθηκαν κατά τη διάρκεια της κλασικής 

περιόδου, όπως ο ναός του ∆ία Αγοραίου και το άγαλµα του Απόλλωνος 

Βοηδροµίου, που αναφέρει ο Παυσανίας. Είναι επίσης πιθανό στην αγορά ή κοντά σε 

αυτήν να υπήρχαν τα δύο αγάλµατα της Αθηνάς Ζωστηρίας και η Πυρά των 

Νιοβίδων, που θα πρέπει να ήταν το ίδιο πράγµα µε τις Επτά Πυρές. 

 Ο Κεραµόπουλλος θεωρεί πιθανό ο ναός της Ευκλείας να βρισκόταν στη θέση 

της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, πράγµα που συνεπάγεται ότι η αγορά θα 

έφτανε ως εκεί και ότι ο Παυσανίας θα αναφερόταν σε µνηµεία που βρίσκονταν 

εµπρός από τις Βορραίες πύλες και για αυτό µιλάει  µετά για τον τύµβο του Ζήθου 

και του Αµφίονα.427  Ο Κεραµόπουλλος δέχεται αυτόν τον τάφο κοινό και 

επισηµαίνει ότι οι λίθοι που βρίσκονταν κοντά θα αποτελούσαν τµήµα του 

προϊστορικού τείχους της Καδµείας.428  Επίσης ταύτισε το µνηµείο µε τον τύµβο που 

κατέχει την κορυφή του Ταλάρου. Συνοψίζοντας λοιπόν ο Κεραµόπουλλος τοποθετεί 

τη νέα αγορά µεταξύ των λόφων Καστέλλια και Καδµείας και συµπληρώνει ότι θα 

επεκτεινόταν στα Βόρεια προς την Αγία Παρασκευή, γιατί πιστεύει πως το θέατρο 

ήταν επίσης εκεί. 

 Επειδή το ιερό του ∆ία Αγοραίου ήταν το προτελευταίο µνηµείο που είδε ο 

Παυσανίας αφήνοντας την πόλη καθοδόν για το Καβείριο, ο Συµεώνογλου πιστεύει 

ότι το ιερό γειτνίαζε µε τη µία και µοναδική αγορά στα νότιά της, κοντά στην πηγή 

Βράνεζι, όπου ο δρόµος από τις Νήιστες στρέφει προς τα δυτικά και αφού το ιερό της 

Μητρός και το Καβείριο αναφέρονται πριν από αυτό θα µπορούσαν να βρίσκονται 



στη δυτική πλευρά της βόρειας άκρης της Καδµείας, δηλαδή του λόφου του 

µουσείου. Το σπίτι του Πινδάρου σηµειώνει ότι θα είχε κτιστεί σε εκτεταµένη 

ιδιοκτησία, σε σηµείο ανάµεσα σε δύο θέσεις που βρίσκονται κοντά στο δρόµο που 

κινείται στα πόδια των λόφων δυτικά από την Πλακιώτισσα και απέχουν µεταξύ τους 

περίπου 300µ. η µία από τις Νήιστες και η άλλη νοτιότερα.429  Υποστηρίζει επίσης 

ότι ο ποιητής αποκαλεί γείτονες τους θεούς που λατρεύονταν κοντά στην ιδιοκτησία 

του, και αυτοί  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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429 Συµεώνογλου, Σ.,1980, σ.140 

 

ήσαν η Μήτηρ ∆ινδυµήνη, που την τοποθετεί στην Αγία Τριάδα, ο Ποσειδών, το ιερό 

του οποίου τοποθετεί στην Αγία Ελεούσα, και ο Αλκµαίων, που θεωρεί ότι 

λατρευόταν στον ίδιο χώρο µε τον Αµφάραο, στη θέση του Αγίου Νικολάου. Το ναό 

της Ευκλείας και τα συναρτηµένα µε αυτόν µνηµεία αναζητεί βόρεια ή βορειοδυτικά 

από το λόφο και υποθέτει ότι θα κατείχε τη θέση της εκκλησίας της Ευαγγελίστριας. 

Επίσης σηµειώνει ότι τα αγάλµατα του Απόλλωνα, του Ερµη και της Αθηνάς, καθώς 

και η πυρά των Νιοβίδων, βρίσκονταν κοντά στην έρηµη επί Παυσανία αγορά και 

θεωρεί ότι τα αγάλµατα αυτά δεν σχετίζονταν µε κάποιο τόπο λατρείας, αλλά ήσαν 

αφιερωµένα σε δηµόσιο χώρο. Για τις πυρές λέει ότι ήσαν επτά και σχετίζονταν µε 

την εκστρατεία των επτά και ότι στις πυρές αυτές κάηκαν και οι στρατιώτες των 

εισβολέων και όχι µόνο οι στρατηγοί.430 

 

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

 Η πόλη των Θηβών αναπτύχθηκε ανατολικά της ακρόπολης και βορειότερα, 

εκατέρωθεν του Ισµήνου και στην κάτω λεκάνη του Χρυσορρόα. Η πόλη τειχίστηκε 

στα όψιµα αρχαϊκά χρόνια. Το πρώιµο σώµα των πολιτών/στρατιωτών πρέπει να 

συγκροτούνταν από επτά µέρη και η συνέλευση των ενόπλων θα γινόταν στα πρανή 

δυτικά του Μικρού Καστελιού, όπου υπήρχαν επτά στήλες ή σωροί λίθων (Ερµαί) 

και η θέση λεγόταν Επτά Πυραί.431  Η πολιτική αγορά των Θηβών αναπτύχθηκε στη 

θέση που ορίζεται από τρεις κυκλοφοριακούς κόµβους: ο πρώτος ανατολικά του 

διάσελου ανάµεσα στους λόφους του Μουσείου και του Ταλάρου, απ� όπου ερχόταν 



ο δρόµος από τους ∆ελφούς και την Ογχηστό, ο δεύτερος στα βόρεια του Μικρού 

Καστελιού, και ο τρίτος  έξω από τις Προιτίδες Πύλες. Το όριό της προς τα βόρεια 

συνέπιπτε περίπου µε τη σηµερινή οδό Χρυσοστόµου Σµύρνης, στα ανατολικά ήταν 

τα πρανή των Καστελιών, κυρίως του Μικρού, και στα νοτιοδυτικά τα πρανή της 

Καδµείας και τα πιο πέρα από αυτά ως το λόφο του µουσείου. 

 Νοτιότερα στο κοίλωµα, ανάµεσα στα δύο Καστέλλια, κατασκευάστηκε το 

θέατρο και πιθανώς σε συνάρτηση µε αυτό χαµηλότερα µια �πολύστυλος στοά�, που 

µπορούσε να λειτουργεί ως σκηνή θεάτρου και ως βουλευτήριο.432 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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430 1980, σ. 191 
431 Φαράκλα, Ν., 1998, σ.170 
432 Φαράκλα, Ν., 1998, σ.171 

 Βορειότερα από τους τάφους των Νιοβίδων βρισκόταν ιερό τριπλής θηλυκής 

θεότητας µε τα τα ονόµατα Εύκλεια, Ανδρόκλεια και Αλκίς. Στη θέση του φραγκικού 

πύργου, στο βόρειο άκρο της νοτιοδυτικής πλευράς της αγοράς, υπήρχε µικρός 

τύµβος, που αποδιδόταν στον Αµφίονα. Σε κάποιο σηµείο της αγοράς λατρεύονταν οι 

Λευκώ Πόλω, τοπική παραλλαγή των ∆ιοσκούρων, οι οποίοι ταυτίστηκαν µε τους 

Αµφίονα και Ζήθο, ενώ υπήρχε τύµβος που θεωρούνταν κοινός τους τάφος. 

 Στην πολιτική αγορά των Θηβών είχε πρόσβαση το �µάχιµον�, ενώ η 

�αναγκαία�, που θα σχετιζόταν µε όλες τις δραστηριότητες περί το �γεωργουν�, 

βρισκόταν σε άλλο σηµείο, πιθανόν κοντά στην κρήνη ∆ίρκη, το Παραπόρτι, και 

στον επίπεδο χώρο βόρεια από αυτήν στα δυτικά της Καδµείας.433 

 Μετά το θάνατο του Πινδάρου εφαρµόστηκε πολιτικό, οικοδοµικό και 

πολεοδοµικό πρόγραµµα, στα πλαίσια του οποίου η αγορά αναγκαία αναβαθµίζεται 

σε πολιτική, ισότιµη µε την άλλη η οποία πλέον διακρίνεται µε το επίθετο �αρχαία�, 

δηλαδή αρχική. Το σπίτι του Πινδάρου µετατράπηκε σε Πρυτανείο και το γειτονικό 

Μητρώο απέκτησε ίσως πολιτικό χαρακτήρα. Την ίδια εποχή ιδρύθηκε στην αρχαία 

αγορά και το άγαλµα του Ερµή Αγοραίου, που δήλωνε ότι εκτός από πολιτικό ρόλο, 

η αγορά αυτή είχε και εµπορικό. 

 Εάν η αγορά έφτανε στα βόρεια ως τη γραµµή που ενώνει τα βόρεια άκρα των 

λόφων του µουσείου και του Μικρού Καστελλιού, η έκτασή της θα ήταν περίπου 45 

µε 50 στρέµµατα, όση δηλαδή και της αθηναϊκής ή ελάχιστα µικρότερη. ∆εν υπάρχει 

αµφιβολία ότι αυτή είναι η �αρχαία�, η αρχαϊκή, που διαµορφώθηκε πριν από την 



οικοδόµηση του τείχους της πόλης και συνέχισε να υπάρχει και µετά  την επέκταση 

της πόλης στα δυτικά, ανοικοδοµήθηκε µετά την καταστροφή επί Αλεξάνδρου και 

βαθµιαία εγκαταλείφθηκε µετά τα επί Σύλλα ατυχήµατα.434  Την εποχή του Παυσανία 

δεν είχε πολιτικό ρόλο, όµως εξακολουθούσε να αποτελεί σηµαντικό χώρο, λόγω της 

συγκέντρωσης θρησκευτικών λειτουργιών και ιστορικής µνήµης. 

 Η αγορά που αναφέρει ο Παυσανίας δεν υπήρχε πριν να συρρικνωθεί η πόλη 

στη Καδµεία. Η επί της Καδµείας αγορά εµφανίζεται όταν παύει να υπάρχει η κάτω 

πόλη, ασφαλώς µετά τον Σύλλα.  Στην εποχή του Παυσανία θα χρησίµευε ως αγορά  
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το αναµορφωµένοστην πρώιµη ελληνιστική εποχή ιερό του ∆ιονύσου Καδµείου. 

Ήταν µια τετράπλευρη περίστυλη αυλή, στο κέντρο της οποίας θα βρισκόταν ο ναός 

του ∆ιονύσου. Η νότια πλευρά της βρισκόταν νοτιότερα της οδού Οιδίποδος, η 

δυτική περίπου στην οδό Επαµεινώνδα, η ανατολική δυτικά από την οδό Πελοπίδου 

και ίσως σε αυτή βρισκόταν κεντρικό περίστυλο βορειότερα από την οδό Οιδίποδος. 

Ο ναός του ∆ιονύσου θα πρέπει να κατείχε τη θέση της σηµερινής µητρόπολης.435  
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ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 

 Ο Παυσανίας δεν αναφέρεται στην αγορά του Βοιωτικού Ορχοµενού και στις 

ανασκαφές δεν προσδιορίσθηκαν διοικητικά κτίρια, που θα µας έδιναν κάποια 

στοιχεία για την οργάνωση της. Εποµένως για τη θέση της µπορούµε να κάνουµε 

µόνο υποθέσεις.  

 

ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 Από το βίο του Ησιόδου του Πρόκλου, βασισµένο σε µαρτυρία του 

Αριστοτέλη, είναι γνωστό πως υπήρχε στην αγορά τάφος του Ησιόδου µαζί µε ηρώο 

του Μινύα.436 

 Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Μινύας είχε χτίσει θησαυροφυλάκιο, για να 

αποθέσει τα πλούτη του.437   Κατόπιν αναφέρει ότι στον Ορχοµενό υπήρχαν τάφοι του 

Μινύα και του Ησιόδου.438  Σε ποια θέση έδειχναν επί των ηµερών του Παυσανία 

τους τάφους του Ησιόδου και του Μινύα δεν είναι γνωστό. 

 Μέσα στη θόλο του µυκηναϊκού τάφου βρέθηκε βάθρο µαρµάρινο µήκους 

5,73 µ., πάνω στο οποίο είχαν στηθεί αγάλµατα στα ύστερα ελληνιστικά χρόνια. Η 

υπόθεση πως µέσα στη θόλο ο Παυσανίας θα είδε τους αναφερόµενους τάφους 

θεωρείται αστήριχτη. Εντωµεταξύ αρχαία λείψανα στα βόρεια του µεσαιωνικού 

µοναστηριού έχουν επίσης αποδοθεί σε ηρώο. 

 Αν και οι φιλολογικές πηγές δεν µας δίνουν κανένα ακριβές τοπογραφικό 

στοιχείο για την αγορά, µπορούµε ωστόσο να υποθέσουµε πως βρισκόταν στα 



ανατολικά κράσπεδα του οχυρωµένου υψώµατος, γύρω από το θολωτό τάφο του 

Μινύα. Στον ευρύτερο χώρο της αγοράς θα συµπεριλαµβάνονταν κτίρια µε 

διοικητικό και θρησκευτικό χαρακτήρα γύρω και κοντά στο «θησαυροφυλάκιο» της 

εποχής του Παυσανία, τα λείψανα των οποίων δεν έχουν εντοπιστεί.  

 Στην αγορά ανήκε ίσως και το θέατρο, του οποίου ανασκάφηκε το κοίλο στην 

πλαγιά µεταξύ του θολωτού τάφου και της εκκλησίας. Το θέατρο ήταν σε χρήση στα 

ελληνιστικά και ρωµαϊκά χρόνια, οπότε  πρέπει να γίνονταν εκεί οι µουσικοί κυρίως  
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αγώνες των Χαριτησίων, ετήσια δηλαδή γιορτή προς τιµήν των Χαρίτων, που 

λατρεύονταν σον Ορχοµενό και το ιερό των οποίων τοποθετείται στη θέση της 

µεσαιωνικής εκκλησίας.439   

 Αναφορικά µε τους τάφους του Μινύα και του Ησιόδου, µπορούµε να τους 

ταυτίσουµε µε το µηκηναϊκό θολωτό τάφο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τάφοι 

επιφανών προσώπων και ηρώων βρίσκονται συνήθως στο πιο πολυσύχναστο και 

αξιοθέατο σηµείο της πόλης, δηλαδή στην αγορά της. Ταφικά µνηµεία (ηρώα) 

απαντώνται στις περισσότερες πόλεις που οι κάτοικοί τους ήθελαν να τιµήσουν τον 

επώνυµο ήρωα-οικιστή της πόλης τους ή πνευµατικούς ανθρώπους για το έργο τους.  
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ΦΩΚΙ∆Α 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ 

 Η αρχαία αγορά των ∆ελφών βρίσκεται τοπογραφικά συνδεδεµένη µε τις 

αρχέγονες λατρείες, στον εσωτερικό χώρο του ιερού, διότι δεν υπάρχουν ενδοιασµοί 

για την ταύτισή της µε την πλατεία Άλω.440 

 Στα βόρεια κράσπεδα του παλιού ιερού του Απόλλωνα, µεταξύ του θησαυρού 

των Αθηναίων και της Πέτρας της Σίβυλλας υπάρχει µία ορθογώνια θεµελίωση η 

οποία πιστεύεται πως ανήκει στο βουλευτήριο, στο οποίο γίνονταν οι συνεδριάσεις 

των 15 βουλευτών της πόλης των ∆ελφών. Η τοπογραφική πληροφορία εξάλλου που 

αντλούµε από τον Πλούταρχο οδηγεί στην ασφαλή σύνδεση του οικοδοµήµατος 

αυτού µε το βουλευτήριο. Η χρονολογία κατασκευής του ανάγεται στις αρχές του 6ου 

αι. π.Χ., βάσει της οµοιότητας που παρουσιάζει µε το θησαυρό των Κορινθίων.441  

 Στο ιερό του Απόλλωνα υπήρχε και πρυτανείο, για τους οκτώ πρυτάνεις. Το 

πρυτανείο είναι µεταγενέστερο και είναι γνωστό στον 4ο αι. π.Χ από ένα κείµενο 

απολογισµού συντήρησης του περιβόλου του ιερού.441   

 Η παρουσία βουλευτηρίου και πρυτανείου στο ιερό του Απόλλωνα δίνει στο 

χώρο χαρακτήρα προφανώς πολιτικό και δηλώνει οργανισµούς περισσότερο 

δηµόσιους παρά της αµφικτυονίας.  



 Στην πλατεία Άλω, που βρισκόταν το βουλευτήριο, γιορτάζονταν κάθε όγδοη 

χρονιά το Σ (τ) επτήριον, µία γιορτή που είχε για κέντρο τη µιµική αναπαράσταση 

του φόνου του δράκοντα Πύθωνα από τον Απόλλωνα.442    

 Η λειτουργία δύο πολιτικών κτιρίων στο ιερό του Απόλλωνα, µπορεί να 

τεκµηριωθεί από το ότι οι ∆ελφοί δεν αποτελούσαν µία συνηθισµένη πόλη, αλλά 

επρόκειτο για µία οµάδα κτιρίων που είχαν αναπτυχθεί γύρω από ένα δηµοφιλή ιερό 

τόπο.443   Ο χαρακτήρας του δελφικού ιερού, περισσότερο τοπικός, δικαιολογεί αυτήν 

τη �λαθραία� εισχώρηση, που δεν έλαβε ποτέ χώρα στη ∆ήλο. Στην πραγµατικότητα 

οι ∆ελφοί δεν είχαν  πολιτική  αγορά. Το βουλευτήριο θα οικοδοµήθηκε στο σηµείο 

που  υπαγόρευαν λόγοι άνεσης και ευκολίας.  Ίσως συνδέθηκε στενά µε 

θρησκευτικούς  σκοπούς, παρά µε την πολιτική διοίκηση, στοιχείο που ερµηνεύει  

την  ένταξή  
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του στο κέντρο του δελφικού ιερού. Πιθανόν το κτίριο αυτό να χρησίµευε ως 

αποθηκευτικός χώρος των αρχείων του ιερού.444  

 

 

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ (ΡΩΜΑΪΚΗ) 

 Η εµπορική αγορά των ∆ελφών βρισκόταν έξω από το ιερό, στο χώρο 

µπροστά από την κύρια είσοδο του τεµένους. Πρόκειται για την αγορά που 

διαµορφώθηκε στους ρωµαϊκούς χρόνους, µε χαρακτήρα αποκλειστικά εµπορικό.445 

 Αρχικά αποτελούνταν από στοές στο βάθος των οποίων υπήρχαν εργαστήρια 

και καταστήµατα, γύρω  από πλακόστρωτη αυλή. Η αγορά που µέρος της έχει 

αναστηλωθεί, µε τη στορά των ψηλών αρράβδωτων  ιωνικών κιόνων και τη σειρά 

των καταστηµάτων πίσω από αυτούς, είναι κατά ενάµισυ τουλάχιστον αιώνα 

µεταγενέστερη του Παυσανία. Είχε διαδεχτεί όµως παλαιότερη ρωµαϊκών χρόνων, 

που υπήρχε επί Παυσανία, για την εξυπηρέτηση των εισερχόµενων ή εξερχόµενων 

επισκεπτών του ιερού. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η αγορά που στην αρχική της µορφή αποτελούσε χώρο συνάθροισης 

στρατιωτικού χαρακτήρα, και στην οποία µόνο οι πολεµιστές λάµβαναν µέρος, 

εµπλουτίστηκε από σηµαντικές διοικητικές και δικαστικές λειτουργίες από την 

στιγµή που δηµιουργήθηκε το δίκαιο της πόλης. Η στοιχειώδης δοµή της 

αναπτύχθηκε και µεγεθύνθηκε µε τη σταδιακή πολιτική πρόοδο της πόλης. Γύρω της 

οµαδοποιήθηκαν διοικητικοί οργανισµοί απονοµής δικαιοσύνης και ήταν ο χώρος 

στον οποίο διεξάγονταν εµπορικές συναλλαγές.  Το Ασκληπιείο � Αγορά της 

Μεσσήνης ήταν το κέντρο της δηµόσιας ζωής και χώρος συγκέντρωσης διοικητικών 

λειτουργιών, καθώς διέθετε θεατροειδές εκκλησιαστήριο και βουλευτήριο. Η ύπαρξη 

βουλευτηρίων έχει τεκµηριωθεί ανασκαφικά στη Μαντίνεια, στον Αρκαδικό 

Ορχοµενό, στη Μεγαλόπολη, στη Σικυώνα, στο Άργος, στη Καλαύρεια και στους 

∆ελφούς.  



 Στο κέντρο της πόλης η αγορά αποτέλεσε έναν από τους πιο σεβάσµιους 

χώρους λατρείας, όπου λατρεύονταν οι µεγάλοι θεοί και άλλες µικρότερες θεότητες, 

µυθικοί ή ιστορικοί ήρωες και κοινοί θνητοί, που το πεπρωµένο τους επεφύλαξε να 

συµµετάσχουν σε τιµητικές διακρίσεις. Αξιοσηµείωτα είναι η µεγάλη ποικιλία στα 

αναθήµατα: ναοί, βωµοί, µνήµατα, κενοτάφια, τεµένη και αγάλµατα, χοροί κ.τ.λ.  

 Ο πλούτος των λατρειών που λάµβαναν χώρα στην αγορά, η διαφορετικότητα 

των ιερών χώρων που περικλείονταν στο εσωτερικό των ορίων της είναι στοιχεία που 

µας κάνουν να πιστεύουµε ότι κάθε θεότητα µπορεί να τιµάται. Στην πραγµατικότητα 

σε µια διάταξη πολλές φορές χαοτική, υπάρχουν κανόνες και αρχές. Η κάθε 

παρουσία, θεϊκή ή ηρωϊκή, τεκµηριώνεται µε αναφορά στη µυθική ή ιστορική 

παράδοση της πόλης. Η τοπική µυθολογία και ιστορία µπορούν να εξηγήσουν το 

σύνθετο θρησκευτικό χαρακτήρα. Κάποιες θεότητες απαντώνται πιο συχνά από άλλες 

σε δηµόσιους χώρους.  Παρατηρούµε δηλαδή ότι ο ∆ίας τιµάται µε ναό ή τέµενος στο 

κέντρο των αγορών αρκετών πόλεων, είτε µε την υπόσταση του Ολυµπίου (Πάτρα) 

είτε συχνότερα µε την ιδιότητα του Σωτήρος (Αίγιο, Μαντίνεια, Μεγαλόπολη, Άργος, 

Καλαύρεια). Επίσης συναντάµε ιερό αφιερωµένο στον Λύκαιο (Μεγαλόπολη) και 

στο Νέµειο ∆ία (Άργος).  Μερικές λατρείες έχουν µια λειτουργική σύνδεση που 

εκφράζεται µε το επίθετο αγοραίος, το οποίο χαρακτηρίζει περιορισµένο αριθµό θεών 

και δηλώνει λειτουργία πολιτική ή εµπορική.  Οι θεοί που φέρουν αυτό το επίθετο 

είναι ο Ερµής (Φαραί, Σικυώνα, Θήβα, Σπάρτη) και ο ∆ίας.  

 Υπάρχουν όµως αναφορές σε επώνυµους ήρωες, που θεωρούνται το 

αποτέλεσµα µιας επαναδιάρθωσης της θρησκευτικής παράδοσης στην υπηρεσία της 

πολιτικής σκοπιµότητας. Σε αυτήν την περίπτωση εξετάζονται οι λόγοι, που την 

στιγµή του συνοικισµού και ακόµα περισσότερο σε εποχές εξάπλωσης, ώθησαν τους 

µαντινείς για παράδειγµα ή τους τεγεάτες να κάνουν την αγορά τους το κέντρο των 

λατρειών αφιερωµένο στους εθνικούς τους ήρωες. Η αναφορά σε τοπικούς ήρωες και 

η προσπάθεια απόδοσης ιστορικής υπόστασης στα πρόσωπα αυτά δεν αποτελεί παρά 

το σύµβολο της πολιτικής και οικονοµικής ένωσης ανάµεσα σε διασκορπισµένες 

κοινότητες. Εποµένως λόγοι πολιτικής σκοπιµότητας επέβαλαν την εισαγωγή των 

διαφόρων τοπικών λατρειών, που µε το πέρασµα του χρόνου αναπτύχθηκαν και 

καθιερώθηκαν από την πολιτεία ως επίσηµες λατρείες του κράτους.  Στην Πάτρα για 

παράδειγµα είχε καθιερωθεί η λατρεία του Μίθρα, ενώ στοΑίγιο του ήρωα � οικιστή 

της πόλης του Αιγέα. Οι κάτοικοι της Μεσσήνης είχαν τιµήσει µε ηρώο τον γλύπτη 

∆αµοφώντα. Επίσης στη Μαντίνεια υπήρχε ηρώο του Ποδάρη, στη Μεγαλόπολη 



τιµητική στήλη του Πολυβίου, στη Σικυώνα ηρώο του Αράτου, στα Μέγαρα του 

Τιµάλκου, στο Άργος ηρωϊκό κενοτάφιο του Πύρρου.  

 Η ανάπτυξη της αγοράς σε διοικητικό και θρησκευτικό κέντρο και η 

εγκαθίδρυσή της σε χώρο που η παράδοση είχε καθιερώσει για την τέλεση αγώνων 

και άλλων θρησκευτικών εκδηλώσεων, είναι στοιχείο που απαντάται σε πολλές 

αρχαίες ελληνικές πόλεις. Στην Ήλιδα, όπως γράφει ο Παυσανίας, την αγορά τους 

την ονόµαζαν Ιππόδροµο, προφανώς από την παλαιότερη χρήση του χώρου, ενώ στην 

Κόρινθο βεβαιώθηκε η ύπαρξη στην πλατεία της αγοράς «∆ρόµου», όπου τελούνταν 

αγώνες προς τιµήν των νεκρών και της Ελλωτίδος Αθηνάς.  Στους ∆ελφούς 

γιορταζόταν το Σ(τ)επτήριο κάθε όγδοη χρονιά, στην πλατεία Άλω, χώρος που έχει 

συνδεθεί µε την «πολιτική αγορά». Στην Σπάρτη γιορταζόταν τα Κάρνεια, ενώ στον 

Βοιωτικό Ορχοµενό τελούνταν µουσικοί αγώνες των Χαριτησίων προς τιµήν των 

Χαρίτων. Στα παραδείγµατα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και η αγορά των Μεγάρων, 

όπου τα κυριότερα κτίρια είχαν κτισθεί στη θέση των τάφων ηρώων, ενός δηλαδή 

παλαιού νεκροταφείου.  

 Οι αγορές που δηµιουργήθηκαν κατά τους αρχαϊκούς χρόνους είναι χώροι 

δοµηµένοι µε ένα ελεύθερο σχέδιο. Η διαµόρφωσή τους εξελίχθηκε άλλοτε από το 

φυσικό περιβάλλον και άλλοτε από τις κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες των 

ανθρώπων. 

 Οι χώροι αυτοί, που είναι γνωστοί από γραπτές πηγές, δύσκολα 

τεκµηριώνονται  από αρχαιολογική άποψη και οι αρχαϊκές αγορές δεν είναι ακόµα 

επαρκώς γνωστές σε ό,τι αφορά τα αρχιτεκτονικά τους δεδοµένα. Σε δρόµους που 

διαπλατύνονται και περιορίζονται ακανόνιστα µοιάζοντας µε πλατείες, 

ανακαλύπτονται εκτός από µικρούς ναούς, επίσης ηρώα, βωµοί και µερικές φορές 

βαθµιδωτά κτίσµατα, που θυµίζουν τις µινωϊκές «επιδεικτικές κλίµακες» ή τα πρώιµα 

θέατρα, τα οποία συνδέονταν συχνά µε τις αγορές. Εδώ σε µεµονωµένες περιπτώσεις 

οι παλαιότεροι χώροι συνελεύσεων, που βρίσκονταν κοντά σε ιερά, µεταβάλλονταν 

βαθµιαία σε ιερές περιοχές (π.χ. η Καδµεία στη Θήβα), η πλειοψηφία τους ωστόσο 

παρέµεινε από την αρχαϊκή µέχρι την ελληνιστική εποχή µε την ίδια λειτουργία και 

στην ίδια θέση. 

 Η εµφάνιση της άλλαξε βέβαια σηµαντικά µε την αύξηση των φαινοµένων 

αυτοπροβολής διαφόρων προσώπων και µε την εµφάνιση νέων αρχιτεκτονικών 

τύπων.  Ο όψιµος συνδυασµός της οικονοµικής και πολιτικής λειτουργίας της ίσχυε 

προφανώς µόνο για µικρές και µεσαίες πόλεις. Στις µεγαλύτερες πόλεις απαντούν 



εκτός από την κεντρική «πολιτική αγορά» και άλλες, που χρησίµευαν για τον 

εφοδιασµό των πολιτών, την εσωτερική ανταλλαγή εµπορευµάτων ή και το εµπόριο  

µε µακρινές περιοχές.  Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα αποτελεί η Θήβα, που είχε 

πολιτική αγορά και αναγκαία.  Η Σπάρτη είχε ελευθέρα, για τις πολιτικές και 

θρησκευτικές λειτουργίες, ενώ στον Πειραιά εκτός από ελευθέρων υπήρχε και 

εµπορική.  

 Την έλλειψη προγραµµατισµού στην κατασκευή της αγοράς των αρχαϊκών 

χρόνων ακολούθησε ο προδιαγεγραµµένος σχεδιασµός των αγορών της κλασικής 

περιόδου, ενταγµένων στα πλαίσια του ορθογώνιου πολεοδοµικού συστήµατος 

(Ιπποδάµειο). Στους ελληνιστικούς και ρωµαϊκούς χρόνους ακολουθούν πάντα 

συγκεκριµένο σχέδιο δόµησης, ανεξάρτητα από τη φυσική διαµόρφωση του εδάφους. 

 Οι ιωνικές καινοτοµίες, που αναφέρονται στην περιγραφή του Παυσανία, 

ήταν η συγχώνευση των στοών γύρω από την αγορά σε µία αρχιτεκτονική ενότητα. 

Αυτή η οργάνωση φαίνεται πως δεν είχε καθιερωθεί πριν τον 4ο αι. π.Χ. Το σχέδιο 

επέκτασης των πόλεων, που ξεκίνησε τον 5ο αι. π.Χ., προέβλεπε την εξασφάλιση 

χώρων για µία τουλάχιστον ή για περισσότερες από µία. Οι πλευρές της ορίζονταν 

από στοές που ήταν παράλληλες προς τους δρόµους που τις διέσχιζαν. Αυτή η άµεση 

σύνδεση του οδικού δικτύου µε την αγορά είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 

χαρακτηριστικά αυτών της πρώιµης και µέσης ελληνιστικής εποχής, το οποίο 

εγκαταλείφθηκε στην ύστερη ελληνιστική εποχή υπέρ των κλειστών προς όλες τις 

πλευρές, που έγιναν κανόνας στα ρωµαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια.  

 Εκτός από τις στοές και τους ναούς που κυριαρχούσαν, την εικόνα της 

αρχαίας αγοράς συµπλήρωναν µικρότερα, πολυάριθµα µνηµεία, τρόπαια, τιµητικές 

στήλες και ναόσχηµα κτίσµατα, καθώς και πλήθος αγαλµάτων θεών, ηρώων και 

επιφανών ανδρών, που είχαν ιδρυθεί µπροστά από κτίρια ή και κατά µήκος των 

δρόµων. 

 Επειδή τα µνηµεία εκτίθενται σε κοινή θέα και εξαιτίας της αλλαγής της 

θέσης του ατόµου στην κοινωνία και την αύξηση των επιδεικτικών κτισµάτων, 

ιδιαίτερα από την ύστερη κλασική εποχή, παρατηρούνται ισχυρές τάσεις προς µία 

περίοπτη θέση και επιβλητική διαµόρφωση του µνηµείου. Συχνά οι τάσεις αυτές 

εκφράζονται µόνο µε την αύξηση του αριθµού των αγαλµάτων που ανήκουν σε ένα 

µνηµείο.  

 Κατά τους ύστερους ελληνιστικούς και αυτοκρατορικούς χρόνους, όταν 

µεταβλήθηκε σε ένα περίκλειστο συγκρότηµα, έχασε συγχρόνως τον κοινωνικό της 



χαρακτήρα, διότι σταµάτησε να αποτελεί το νευρικό κέντρο και να ανταποκρίνεται 

στις «ζωτικές ανάγκες» της κοινωνίας. Με την επιβολή της ρωµαϊκής κυριαρχίας, η 

ελληνική πόλις-κράτος έχασε την πολιτική της ανεξαρτησία και η πολιτική αγορά 

κάθε επαφή µε το υπόλοιπο τµήµα της πόλης.  Προοδευτικά έχασε το διοικητικό της 

χαρακτήρα και το εµπόριο µετατοπίσθηκε στα καταστήµατα στις πλευρικές στοές 

στους δρόµους.  

 Το 2ο αι. µ.Χ. όταν η αρχιτεκτονική µεγαλοπρέπεια των ελληνικών πόλεων- 

κρατών έφθασε στο απόγειό της, σταµάτησαν να λειτουργούν ακόµα και σαν 

δηµοτικές αρχές και η κυρίαρχη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, που εδραιώθηκε εξαρχής µε 

καθορισµένο σκοπό την επικράτηση της ειρήνης µεταξύ των πρώην ηγεµονικών 

πόλεων-κρατών της µεσογειακής λεκάνης υπερασπιζόµενη το σύνολο αυτών ενάντια 

στις εξωτερικές επιθέσεις, τώρα βρίσκεται η ίδια να επιβάλει, ενάντια στην πολιτική 

της, την ολοένα και µεγαλύτερη παρέµβαση στα εσωτερικά θέµατα των τοπικών 

διοικήσεων. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της αγοράς και η αρχιτεκτονική της 

λαµπρότητα υπήρξαν στοιχεία αντιστρόφως ανάλογα το ένα στο άλλο σε όλα τα 

στάδια της ιστορίας των ελληνικών πόλεων-κρατών.    
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

1) Σκηνή από αρχαία αγορά (αναπαράσταση) 

2) Η περιοχή της αρχαίας Ήλιδας, µεταξύ του Πηνειού και των χωριών Παλαιόπολη 

και Καλύβια Παλαιόπολης (τοπογρ. σχέδιο του Αθηναϊκού Κέντρου Οικιστικής, 

καταρτισµένο από τους Λαγοδήµο και Γιαλούρη). ∆εξιά, πάνω από την Παλαιόπολη, 

η κορυφή του λόφου, όπου η ακρόπολη της αρχαίας Ήλιδας, στη µέση η αγορά και 

πάνω η κοίτη του Πηνειού. 

3) Τα οικοδοµήµατα της αγοράς της Ήλιδας που αποκάλυψαν οι παλιές και οι 

νεώτερες ανασκαφές: 1. Γυµνάσιο  2. Λουτρά  3. Τέµενος του Αχιλλέα 4. 

Ελλανοδικαιών 5. Στοά «προς µεσηµβρίαν» (των ελλανοδικών)  6. «Κερκυραϊκή» 

στοά ή «διπλή» 7,  8,  9.   Ιερά  10. Τετράγωνο οικοδόµηµα µε εσωτερική περίστυλη 

αυλή. 11. Τοίχος αποδιδόµενος στον περίβολο του τεµένους της Αφροδίτης 12,  13. 

Περίβολος ιερού, ναϊσκος και τεµένη µεταξύ των οποίων και του Άδη  14. Θέατρο. 

4) Αναπαράσταση των ίδιων οικοδοµηµάτων της αγοράς. Τα επιβλητικότερα 

οικοδοµήµατα είναι οι δύο στοές και το θέατρο. Χαµηλά στο σχέδιο ο περίβολος του 

γυµνασίου. Πίσω από την «κερκυραϊκή» στοά τα δύο ιερά της Αφροδίτης. 

5) Η θέση της αρχαίας Μεσσήνης, στις υπώρειες του λόφου  της Ιθώµης. 

Τοπογραφικό διάγραµµα. 

6) Τοπογραφικό της αρχαίας Μεσσήνης µε τη θέση των µνηµείων. 

7) Οδικό δίκτυο του κεντρικού τοµέα της Μεσσήνης. 

8) α. Αξονοµετρική αναπαράσταση και β. κάτοψη των µνηµείων του Ασκληπιείου 

της Μεσσήνης  

9) Η Πάτρα το Β΄µ. Χ αι. Σχεδίασµα µηχανικού Πολ. Πανουτσόπουλου κατά τους 

καθορισµούς Στεφ. Θωµόπουλου.  



Η  πρόσοψη προς τη θάλασσα (∆).  Τα εικονιζόµενα τετράγωνα δείχνουν τη 

ρυµοτοµία της σηµερινής Άνω πόλης. 

10) Τα δύο συνανήκοντα κοµµάτια της ασπίδας ενός µικρού µαρµάρινου αγάλµατος 

της Αθηνάς, αντίγραφου της φειδιακής Αθηνάς Παρθένου, που βρέθηκε στα νότια της 

πλατείας των ψηλών Αλωνιών.  

11) Τοπογραφικό διάγραµµα της σύγχρονης πόλης του Αιγίου µε τις αρχαιολογικές 

θέσεις που έχουν εντοπιστεί.  

12) Αίγιο. Οδός Κανελλοπούλου 14 και Πλαστήρα, Κάτοψη της ανασκαφής. 

13) Αίγιο. Οδός Κανελλοπούλου 24. Κάτοψη της ανασκαφής και τοµή Α-Α΄.  

14) Αίγιο. Οδός Βασ.  Κωνσταντίνου 107 και Ανδρέου Λόντου. Κάτοψη της 

ανασκαφής. 

15) Ακέφαλος υπερφυσικού µεγέθους νεανικός κορµός µε αιγίδα. Ίσως απεικονίζει το 

µυθικό «κτίστη» της πόλης του Αιγίου, Αιγέα. 

16) Τοπογραφικό διάγραµµα της αρχαίας Αιγείρας. 

17) Ο οχυρωτικός περίβολος της Μαντίνειας µε την προστατευτική τάφρο γύρω, στην 

οποία διοχέτευαν τα νερά του Όφεως ποταµού. 

18) Βόρεια και ανατολική πλευρά της αγοράς της Μαντίνειας. 

19) Το θέατρο της Μαντίνειας, στο δυτικό πέρας του χώρου της αγοράς. 

20)  α. Γενική όψη των θεµελίων των δηµόσιων οικοδοµηµάτων της Μαντίνειας, 

εντός του περιβόλου των τοιχών. 

β. Το µεγάλο οικοδόµηµα στη µέση σχεδόν της νότιας πλευράς της αγοράς, που έχει 

υποτεθεί πως ήταν το βουλευτήριο της Μαντίνειας. 

21) Τοπογραφικό σχέδιο του Αρκαδικού Ορχοµενού, βασισµένο στη µελέτη των H.V. 

Gaertringen και H. Lattermann  (1911) και συµπληρωµένο σύµφωνα µε το σχέδιο του 

B.C.H. 1914. 

22) Ναός Αρτέµιδος µεσοπολίτιδος, στα νότια του ισώµατος, όπου είχε γίνει η αγορά 

της πάνω πόλης του Ορχοµενού. 

23) Η νοτιοδυτική γωνία του οχυρωτικού περιβόλου της Στυµφάλου µε τα θεµέλια 

δηµόσιων οικοδοµηµάτων της αγοράς.  

24) α. Τα θεµέλια του πρόστυλου ναού, που σηµειώνεται στη µέση του σχεδίου της 

εικόνας 23. 

β. Η κρήνη της Στυµφάλου, που βρισκόταν στα δυτικά κράσπεδα της αγοράς και 

παρά την πύλη του Φενεού. 

γ. Η παλαίστρα της Στυµφάλου. 



25) Στύµφαλος. Η πύλη του Φλιούντος. 

26) Τα δηµόσια οικοδοµήµατα της Μεγαλόπολης, που αποκάλυψαν οι αγγλικές 

ανασκαφές του 1890-1893. 

27) α. Λείψανα αρχαίας κρήνης στη Φιγάλεια. 

β. Κάτοψη της ίδιας κρηνικής κατασκευής της Φιγάλειας.  

γ. Κάτοψη της κρήνης µε τα αυλάκια που την τροφοδοτούσαν µε πόσιµο νερό. 

δ. Αναπαράσταση της κρήνης 

28) Λίθινη γλυπτική εικόνα νέου, πιθανότατα του Παγκρατιαστή Αρραχίωνα ( ; )    

29) Η αγορά της Κορίνθου στα ρωµαϊκά χρόνια. 

30) Η αγορά της Κορίνθου στα ρωµαϊκά χρόνια. 

31) Τοπογραφικό σχέδιο των προρρωµαϊκών οικοδοµηµάτων της αγοράς της 

Κορίνθου  1. Ναός του Απόλλωνα  2. Ιερό  3. Θέση στοών του 5ου και 4ου αι. π. Χ.   4. 

�Βόρειο Κτήριο�  (καταστήµατα µε κιονοστοιχείες) 5. �Βορειοδυτική� στοά 6. Νότια 

στοά 7.  Κρήνη Πειρήνη 8.  Κρήνη Γλαύκη 9. Ιερά πηγή 

32) Κάτοψη και τοµή της κρηνικής κατασκευής της Γλαύκης 

33) Η περιοχή της ελληνιστικής και ρωµαϊκής Σικυώνας µε τα θεµέλια των 

κυριώτερων δηµόσιων οικοδοµηµάτων. 

34) Τα ανασκαπτόµενα λείψανα του θεάτρου του Φλιούντα και του µεγάλου 

οικοδοµήµατος µε το εσωτερικό περιστύλιο. 

35) Τοπογραφικό διάγραµµα της αρχαίας πόλης του Άργους. 

36) Ο αρχαιολογικός χώρος του Άργους ανατολικά του θεάτρου.Η αγορά του Άργους 

στην αρχαϊκή εποχή. 

37) Η αγορά του Άργους στην αρχαϊκή εποχή 

38) Η αγορά του Άργους στην κλασική και ελληνιστική εποχή 

39) Η αγορά του Άργους κατά τους πρώιµους αυτοκρατορικούς χρόνους  

40) Η αγορά του Άργους στους ύστερους αυτοκρατορικούς χρόνους 

41) Η αγορά της αρχαίας Επιδαύρου στα νοτιοανατολικά του σηµερινού οµώνυµου 

χωριού. 

42) Λίθινος «ορος αγορας», που βρέθηκε στα βορειοδυτικά κράσπεδα του λόφου σε 

µικρή απόσταση προς βορράν του θεάτρου. 

43) Αγορά και ιερό του Ποσειδώνα στον Πόρο (Καλαύρεια). 

44) Η χερσόνησος της αρχαίας και της σύγχρονης Ερµιόνης. 

45) Τοπογραφικό διάγραµµα της αρχαίας και νέας Σπάρτης 



46) Αναπαράσταση του σχεδίου της πόλεως του Πειραιά, όπως το συνέλαβε και το 

εφήρµοσε ο διάσηµος  για την εποχή του αρχιτέκτων  Ιππόδαµος (Αναπαράσταση 

 Ι. Τραυλού).  

47) Φανταστική απεικόνιση της Ιπποδαµείου αγοράς του Πειραιά. 

48) Τοπογραφικό διάγραµµα µε λείψανα κτισµάτων και οχυρωτικών περιβόλων του 

Ραµνούντα. 

49) Τοπογραφικό διάγραµµα των αρχαίων Μεγάρων. 

50) Η περιοχή της αρχαίας και νέας Βοιωτικής Θήβας (κατά Παπαχατζή, Ν., Παυσ. 

Βοιωτ., 1978). Σηµειώνεται για κάθε µνηµείο ή θέση το χωριό του Παυσανία: Αριθ. 1 

� 7 περιτειχισµένος άλλοτε λόφος της Καδµείας, το κέντρο της αρχαίας και της 

σηµερινής Θήβας, κεφ. 8,4.  

1. Ήρεκτρες πύλες, κεφ. 8,4 

2. Πιθανή θέση των Οµολωίδων πυλών, κεφ. 8,5 

3. Προιτίδες πύλες, κεφ. 8,1 και 18,1 

4. Βορραίαι πύλαι, κεφ. 8,5 

5. Νήιται ή Νήισται πύλαι, κεφ. 8,4 

6. Κρηναιαι πύλαι, κεφ. 8,5 

7. Ογκαίαι πύλαι, κεφ. 8,5 

8. Μυκηναϊκό ανάκτορο («Καδµείον»), κεφ. 8,5 

9. Θέση, όπου άλλοτε διατηρούνταν κοµµάτι του µεταγενέστερου τείχους της 

Καδµείας 

10. Φράγκικος πύργος 

11. Λόφος, όπου ο τάφος του Αµφίονα και του Ζήθου (αµφείο) κεφ. 17,4 

12. Άλλοτε βρύση Βρανέζι 

13. Πηγή Χλεβίνος 

14. Μεγάλη βρύση των Αγ. Θεοδώρων. Κεφ. 18,5 (Οιδιπόδεια κρήνη) 

15. Τέµενος του Ιολάου (Ιολάειο) και γυµνάσιο, κεφ. 23,1 

16. Θέση του θεάτρου, κεφ. 16,6 

17. Παλαιοχριστιανική κατακόµβη 

18. Καστέλλια 

19. Θαλαµωτοί µυκηναϊκοί τάφοι 

20. Λόφος, όπου το τέµενος του ισµήνιουΑπόλλωνα (ισµήνιο), κεφ. 10,2 

21. Τέµενος και γυµνάσιο του Ηρακλή (ηράκλειο), κεφ. 11,4 

22. Κοίλη οδός 



23. Μυκηναϊκοί θαλαµωτοί τάφοι Κολωνακίου 

24. Τρεις πηγές του ρέµατος της ∆ίρκης (Πλακιώτισσας) 

25. Πηγή Παραπόρτι 

26. Λόφος και εκκλησία της αγ. Τριάδας 

27. Πύλη του τείχους της κάτω πόλης, από όπου άρχιζε ο δρόµος προς το Καβίρειο, 

κεφ. 25,4 

28. ∆ρόµος προς το Τάχι (αρχαίος δρόµος προς Ποτνιάς και Πλαταιάς).  

51) Η Καδµεία (γεωγραφικά στοιχεία από τον χάρτη του Συµεώνογλου).  

52) Θολωτός τάφος στην αγορά του Βοιωτικού Ορχοµενού. 

53) Το τέµενος του Απόλλωνα στους ∆ελφούς. Με τους αριθµούς 23 και 36 

δηλώνονται αντίστοιχα το βουλευτήριο και το πρυτανείο ( ; )  της αρχαίας αγοράς 

των ∆ελφών στην πλατεία Άλω. 

54) Η ρωµαϊκή αγορά µπροστά στην κύρια είσοδο του τεµένους του Απόλλωνα στους 

∆ελφούς, όπως διαµορφώθηκε δύο τουλάχιστον αιώνες µετά τον Παυσανία 

 


