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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Βρισκόμαστε στην Αγορά της Αθήνας. Η 
Αγορά είναι το κέντρο της οικονομικής, 
κοινωνικής αλλά και πολιτικής ζωής της 
πόλης. Αν η Ακρόπολη και τα μνημεία της 
είναι το πρόσωπο της πόλης, η Αγορά είναι 
η καρδιά της και ο νους της. Εδώ εδρεύουν 
οι αρχές της πόλης, οι βουλευτές, οι 
άρχοντες, οι στρατηγοί. Εδώ απονέμεται η 
λαϊκή δικαιοσύνη. Εδώ ο Αθηναίος έρχεται 
καθημερινά, όχι μόνο για να συμμετάσχει 
στα κοινά, όπως έχει το δικαίωμα αλλά και 
την υποχρέωση, αλλά και για να κάνει τα ψώνια του, να δει τους φίλους και γνωστούς του, να 
περάσει την ώρα του, να ασκήσει κριτική, να κουτσομπολέψει. Παλιότερα η Αγορά, που καθώς 
λέγεται χτίστηκε από το Θησέα, ήταν πιο μικρή. Τη μεγάλη σημασία της την απέκτησε αργότερα, 
μετά τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη1. Τότε για να τονισθεί η σημασία της για την πολιτική 
ζωή του χώρου, οριοθετήθηκε με τους "όρους", τις μαρμάρινες δηλ. στήλες, που γράφουνε 
ΗΟΡΟΣ ΕΙΜΙ ΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ. (Ὅρος εἰμὶ τῆς ἀγορᾶς)[ΤΕΣ ΑΓΟΡΑΣ κι όχι ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
διότι από το 403 π.Χ. εισήχθη στην Αθήνα ένα νέο αλφάβητο, το Ευκλείδειο, που περιέχει τα 
γράμματα Η και Ω, γράμματα που δεν περιείχε το παλιό αττικό αλφάβητο.] 

 

                                     
1 Βλ. Pierre Vidal - Naquet:Κλεισθένης ο Αθηναίος, μετ. Στ. Γεωργοπούλου, Ευρύαλος - 1989 
Αθήνα, σσ. 29 κ.ε. 
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Η ΘΟΛΟΣ 
Η Θόλος είναι ένα από τα λίγα στρογγυλά κτήρια της αρχαιότητας· άλλα παρόμοια κτήρια 
υπήρχαν στη Σπάρτη και στην Επίδαυρο, στους Δελφούς και στην Ολυμπία. Φαίνεται ότι το 
στρογγυλό αυτό κτήριο χτίστηκε την εποχή που ο Κίμωνας είχε την εξουσία στην Αθήνα. Καθώς 
μας πληροφορεί ο Πλούταρχος2, ο Κίμωνας μετά τις νίκες του εναντίον των Περσών στον 
Ευρυμέδοντα (467 π.Χ.) έχτισε το νότιο τείχος της Ακρόπολης και εξωράισε την αγορά. 

 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ 
ΝΕΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ

ΘΟΛΟΣ 

 Η στέγη της θόλου είναι κωνική και στο εσωτερικό υπήρχαν έξι κίονες που στήριζαν τα 
δοκάρια της στέγης. Στο μέσο υπήρχε ένας βωμός, όπου θυσίαζαν  οι πρυτάνεις3. Η θόλος, δεν 
ήταν από τα πιο σπουδαία κτήρια από αρχιτεκτονικής απόψεως, όμως η σημασία της ήταν πολύ 
μεγάλη. Το κτήριο υπέστη καταστροφές κατά την τυραννία των τριάκοντα (403 π.Χ.) και την 

                                     
2 Πλουτάρχου Κίμων 13: Praqšntwn dὲ tîn a„cmalètwn lafÚrwn, e‡j te t¦ ¥lla cr»masin 
Ð dÁmoj ™rrèsqh, kaˆ tÍ ¢kropÒlei tÕ nÒtion te‹coj kateskeÚasen, ¢p' ™ke…nhj eÙpor»saj 
tÁj strate…aj. lšgetai dὲ kaˆ tîn makrîn teicîn, § skšlh kaloàsi, suntelesqÁnai mὲn 
Ûsteron t¾n o„kodom…an, t¾n dὲ prèthn qemel…wsin, e„j tÒpouj ˜lèdeij kaˆ diabrÒcouj tîn 
œrgwn ™mpesÒntwn, ™reisqÁnai di¦ K…mwnoj ¢sfalîj, c£liki pollÍ kaˆ l…qoij baršsi tîn 
˜lîn piesqšntwn, ™ke…nou cr»mata por…zontoj kaˆ didÒntoj. prîtoj dὲ ta‹j legomšnaij 
™leuqer…oij kaˆ glafura‹j diatriba‹j, a‰ mikrÕn Ûsteron Øperfuîj ºgap»qhsan, 
™kallèpise tÕ ¥stu, t¾n mὲn ¢gor¦n plat£noij katafuteÚsaj, t¾n d' 'Akad»meian ™x 
¢nÚdrou kaˆ aÙcmhr©j kat£rruton ¢pode…xaj ¥lsoj, ºskhmšnon Øp' aÙtoà drÒmoij 
kaqaro‹j kaˆ susk…oij perip£toij.   
3 Παυσανίας 1,5,1: toà bouleuthr…ou tîn pentakos…wn plhs…on QÒloj ™stˆ kaloumšnh, kaˆ 
qÚous… te ™ntaàqa oƒ prut£neij ka… tina kaˆ ¢rgÚrou pepoihmšna ™stˆn ¢g£lmata oÙ 
meg£la.  
 
.  

 5



ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 

                                    

εποχή του Σύλλα (86 π.Χ.). Τον καιρό που ο Παυσανίας επισκέφτηκε την Αθήνα (2ος μ.Χ. αι.) 
πλακοστρώθηκε το δάπεδο και επισκευάστηκε η σκεπή.  

Εδώ μένουν οι πρυτάνεις και οι 
εννέα άρχοντες. Κάθε φυλή εκλέγει 50 
βουλευτές (500=10 φυλές Χ 50). Με 
κλήρο ορίζεται η φυλή της οποίας οι 
βουλευτές θα ασκούν για 36 ή 35 μέρες 
το χρόνο την εξουσία (η πρυτανεύουσα 
φυλή). Στη Θόλο φυλάσσονται τα μέτρα 
και τα σταθμά της πολιτείας. Στο 
στρογγυλό βωμό θυσιάζουν οι πρυτάνεις 
καθημερινά (κάψιμο λίγου λιβανωτού ή 
μικρού μέρους των σφαγίων, που 
σερβίρονται στο γεύμα τους) και ύστερα 
συντρώγουν. 

 
ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ 

Το παλαιό βουλευτήριο, το κτήριο όπου συνεδρίαζαν οι βουλευτές, θα πρέπει να χτίστηκε 
μετά την έξωση του τυράννου Ιππία. Το κτίσμα όμως αυτό καταστράφηκε κατά τους Μηδικούς 
πολέμους και ανοικοδομήθηκε μετά τη νίκη στις Πλαταιές (479 π.Χ.). Το βουλευτήριο 
χωριζότανε σε δύο τμήματα: τον προθάλαμο και το χώρο όπου κάθονταν οι βουλευτές. Οι 
βουλευτές κάθονταν σε ξύλινα εδώλια σε σχήμα Π. Στη μέση υπήρχε ένας βωμός -εκεί που 

κατέφυγε ο Θηραμένης, όταν 
καταδικάστηκε σε θάνατο από τον 
Κριτία- και στη βάση του Π 
υπήρχε το βήμα των αγορητών. Ο 
χώρος που συνεδρίαζαν οι 
βουλευτές χωρίζονταν από τον 
προθάλαμο από ξύλινα 
κιγκλιδώματα (δρύφακτοι). Τις 
συνεδριάσεις μπορούσαν να 
παρακολουθούν οι πολίτες (ιδίως 
όταν η βουλή ασκούσε δικαστικά 
καθήκοντα ή όταν οι πρυτάνεις 
έκριναν πως δεν είναι αναγκαία η 

μυστική συνεδρίαση). Οι δρύφακτοι χώριζαν τους θεατές από τους βουλευτές. Στον προθάλαμο 
ίσως, υπήρχαν αγάλματα του Βουλαίου Δία και της Βουλαίας Αθηνάς -όπως μας πληροφορεί ο 
ρήτορας Αντιφών4-, όπου προσεύχονταν οι βουλευτές πριν να συνεδριάσουν. Μπροστά στο 
βουλευτήριο είχε στηθεί -μετά την κατάλυση της τυραννίας των τριάκοντα- μία στήλη με 
ψήφισμα που επέτρεπε χωρίς τον κίνδυνο ποινικής δίωξης τη δολοφονία όποιου Αθηναίου πολίτη 
αναλάμβανε αξίωμα "καταλυθείσης τῆς δημοκρατίας".5 

Το βουλευτικό αξίωμα είναι και σημαντικό και τιμητικό. Σχεδόν όλοι οι πολίτες -εφόσον 
το επιθυμούν- έχουν τη δυνατότητα μια φορά στη ζωή τους να γίνουν βουλευτές, δεδομένου ότι 
βγαίνουν με κλήρωση. Ακόμη και ο Σωκράτης που δεν επιθυμούσε την ενασχόληση με τα κοινά, 
εκλέχτηκε βουλευτής και μάλιστα σε μια κρίσιμη περίοδο για την Αθήνα, την εποχή που η πόλη 
μετά τη Σικελική καταστροφή, αγωνιζότανε με τις τελευταίες της δυνάμεις. Η στάση που κράτησε 

 
4 Αντιφώντα Περί του χορευτού 45:... oὗtoi d' ™pist£menoi mὲn toÝj nÒmouj ¤pantaj, Ðrîntej 
d' ™mὲ bouleÚonta kaˆ e„siÒnt' e„j tÕ bouleut»rion–kaˆ ™n aÙtù tù bouleuthr…J DiÕj 
Boula…ou kaˆ 'Aqhn©j Boula…aj ƒerÒn ™sti, kaˆ e„siÒntej oƒ bouleutaˆ proseÚcontai…  
5Ανδοκίδη Περί των μυστηρίων 95,3-8: Ð dὲ nÒmoj t… keleÚei, Öj ™n tÍ st»lV œmprosqšn ™sti 
toà bouleuthr…ou; «Öj ¨n ¥rxV ™n tÍ pÒlei tÁj dhmokrat…aj kataluqe…shj, nhpoineˆ 
teqn£nai, kaˆ tÕn ¢pokte…nanta Ósion eἶnai kaˆ t¦ cr»mata œcein toà ¢poqanÒntoj.»   
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δέσει ο Αχιλλέας πίσω από το άρμα του και θα τον σέρνει γύρω από την  Τροία. Για την τραγική 

                                    

στη δίκη των στρατηγών δεν έχει ακόμη ξεχαστεί. Στις Αργινούσες  δηλαδή ο στόλος της Αθήνας 
νίκησε, μετά όμως την επιστροφή στην Αθήνα, οι πολιτικοί αντίπαλοι των στρατηγών τους 
κατηγόρησαν ότι παραβλέψανε το καθήκον τους της περισυλλογής των νεκρών (ανάμεσα στους 
κατήγορους ήταν και ο Θηραμένης, ένας από τους τριάκοντα τυράννους αργότερα). Παρουσίασαν 
λοιπόν ένα προβούλευμα, με το οποίο πρότειναν στην εκκλησία του δήμου να αποφασίσει για την 
τύχη όλων των στρατηγών με μια ψηφοφορία· οι περισσότεροι βουλευτές υποκύψανε στις 
αφόρητες πιέσεις που τους ασκούσαν και δέχθηκαν να το παρουσιάσουν στην εκκλησία του 
δήμου. Ο μόνος πρύτανις - βουλευτής που μέχρι τέλους διαμαρτυρήθηκε για το προβούλευμα -που 
ήταν παράνομο, αφού απαγορεύεται να αποφασίζεται για την αθωότητα ή ενοχή πολλών 
κατηγορουμένων με μια ψηφοφορία, αλλά  πρέπει να γίνεται ψηφοφορία για κάθε κατηγορούμενο 
χωριστά- ήταν ο Σωκράτης. 

Το φθινόπωρο του 403 π.Χ. στην αίθουσα αυτή δικάσανε το Θηραμένη, έναν από τους 
τριάκοντα τυράννους, αυτόν που είχε κατηγορήσει τους στρατηγούς στη ναυμαχία των 
Αργινουσών· ως τύραννος ήταν πιο μετριοπαθής και προσπαθούσε να διαχωρίσει τη θέση του από 
τους υπόλοιπους τύραννους, που είχαν επικεφαλής τον Κριτία. Ο Κριτίας, όταν κατάλαβε ότι οι 
περισσότεροι βουλευτές ευνοούσαν το Θηραμένη, απέφυγε να ζητήσει την ψήφο τους· πλησίασε 
τους άλλους τυράννους που κάθονταν μπροστά, συνεννοήθηκε μαζί τους κι ύστερα βγήκε από το 
βουλευτήριο και γυρίζοντας έφερε μαζί του "πολίτες" που ολοφάνερα έφεραν εγχειρίδια. Αυτοί 
στάθηκαν μπροστά στους δρυφάκτους για εκφοβισμό. Ύστερα ο  Κριτίας ανέβηκε στο βήμα και 
εξήγησε πως ο Θηραμένης θα θανατωνότανε, γιατί υπονόμευε το έργο των τυράννων. Τότε ο 
Θηραμένης όρμησε και αγκάλιασε το βωμό, τα όργανα όμως του Κριτία τον απέσπασαν με τη 

6β
 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΗΡΩΩΝ 
Ονομάζεται έτσι, γιατί είναι το μνημείο με τα αγάλματα 
των  δέκα Αθηναίων Ηρώων7, των οποίων τα ονόματα 
φέρουν οι δέκα φυλές της Αττικής: Είναι ο Ερεχθεύς: ο 
παλιός βασιλιάς της Αθήνας, που αγάπησε η Αθηνά και 
τον έκανε σύντροφό της, όπως μας λέει ο Όμηρος στην 
Ιλιάδα. Έπειτα είναι ο Αιγεύς, ο πατέρας του Θησέα. Ο 
Πανδίων μετά, εγγονός καθώς λέγεται του Ερεχθέως. 
Τέταρτος είναι ο ήρωας Λεώς. Πέμπτος ο Ακάμας, γιος 
του Θησέα και της Φαίδρας. Έβδομος είναι ο Οινεύς, γιος 
νόθος του Πανδίωνος. ο όγδοος είναι ο πασίγνωστος 
Κέκροψ, βασιλιάς πανάρχαιος κι αυτός της Αττικής. Ο 
Κέκροψ μάλιστα είχε το μισό κορμί του (το πάνω μέρος) 
ανθρώπινο, και το υπόλοιπο μισό φιδίσιο, γεγονός που 
δείχνει ότι μητέρα του ήταν η γη. Την εποχή του Κέκροπος 
διεκδίκησαν η Αθηνά και ο Ποσειδών την Αττική. Ο 
Κέκροψ έμαθε στους ανθρώπους να χτίζουν πόλεις, να 
θάβουν τους νεκρούς και εφεύρε επίσης και τη γραφή. Ο 
Ιπποθόων έπειτα, γιος του Ποσειδώνα και της Αλόης. 
Μετά ο Αίας, του Τελαμώνα ο γιος, ο πασίγνωστος ήρωας 
από τη Σαλαμίνα, ο γενναιότερος Έλληνας πολεμιστής, μετά τον Αχιλλέα, από τους λίγους που 
αντιμετώπισαν τον Έκτορα σε προσωπική μονομαχία. Τότε δε νίκησε κανένας, έτσι το θέλησαν οι 
θεοί. Στο τέλος της μονομαχίας ανταλλάξανε δώρα: ο Αίαντας χάρισε μια ζωστήρα στον Έκτορα κι 
ο Έκτορας του χάρισε ένα σπαθί. Τι ειρωνεία της τύχης: με το σπαθί αυτό θα αυτοκτονήσει 
αργότερα ο Αίαντας, ενώ το νεκρό Έκτορα με τη ζωστήρα που του είχε κάνει δώρο ο Αίαντας, θα 

 
6 Ξενοφ. Ελλην. 2,3,50-56 
7 Παυσανίας 1,5: ¢nwtšrw dὲ ¢ndri£ntej ˜st»kasin ¹rèwn, ¢f' ὧn 'Aqhna…oij Ûsteron t¦ 
ÑnÒmata œscon aƒ fula……  
 
..  
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μοίρα του Αίαντα έγραψε ο μεγάλος μας ποιητής Σοφοκλής την ομώνυμη τραγωδία του. 
Τελευταίος επώνυμος ήρωας είναι ο Αντίοχος, γιος του Ηρακλή. 
Πάνω στη βάση του μνημείου είναι αναρτημένες πινακίδες με τις ανακοινώσεις των αρχών της 
πόλης προς τους πολίτες. 
  
 
ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΟΣ 

Ήταν αφιερωμένη στο θεό της 
ελευθερίας, τον Ελευθέριο Δία. 
Κτίστηκε στο τέλος του 5ου αι. 
π.Χ. 
Σ΄ αυτή τη στοά σύχναζε ο 
Σωκράτης. 
 
 
 
 
 
 

 
Η ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΟΑ 
 

Από τα πιο σημαντικά κτίσματα της αγοράς, αν και οι διαστάσεις του είναι σχετικά μικρές 

(περίπου 17 * 7 μέτρα περίπου), χτίστηκε τον 6ο π.Χ. αι., λίγο πριν τον Πεισίστρατο ή και επί 
Πεισιστράτου.. Η στοά ήταν κλειστή από τις τρεις πλευρές και ανοιχτή, με μία κιονοστοιχία από 
την ανατολική πλευρά. Το νότιο ακρωτήριο πάνω στη στέγη παρίστανε τη θεά Ηώ (Αυγή) να 
πετάει ψηλά κρατώντας στην αγκαλιά της το θνητό Κέφαλο, που τον αγάπησε και τον απήγαγε. Το 
βόρειο ακρωτήριο παρίστανε το Θησέα να ρίχνει στον γκρεμό το ληστή Σκίρωνα. Μέσα στη στοά 
κατά μήκος των τριών τοίχων υπήρχε ένα κτιστό έδρανο (παγκάκι).  

Η βασίλειος στοά χρησίμευε ως τόπος έκθεσης των στηλών με τους βασικούς νόμους του 
Αθηναϊκού κράτους. Εδώ όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης8 είχαν στήσει οι Αθηναίοι ξύλινους 
πυραμιδοειδείς στύλους με τρεις ή τέσσερις πλευρές (κύρβεις), όπου είχαν καταγραφεί οι νόμοι 
του Σόλωνα. Αργότερα οι νόμοι του Σόλωνα αλλά και του προγενέστερού του νομοθέτη, 
Δράκοντα, αναγράφηκαν σε μαρμάρινες στήλες που αντικατέστησαν τις ξύλινες. Μπροστά από 
τη στοά βρισκόταν "όρκιος λίθος" πάνω στον οποίο στεκόντουσαν και ορκιζόντουσαν οι 
άρχοντες της Αθήνας, πριν να αναλάβουν το αξίωμά τους· ορκίζονταν πώς θα σέβονται τους 
νόμους και ομολογούσαν πως δέχονταν να ξεκληριστεί η γενιά τους ολόκληρη, αν πατούσαν τον 
όρκο τους.. Η στοά ήταν επίσης η έδρα ενός από τους εννέα άρχοντες, του ΄Αρχοντος Βασιλέως 
(εξ ού και η ονομασία της: βασίλειος στοά). Ο ΄Αρχων Βασιλεύς συνήθιζε να ενεργεί την 

 

 8

8 Αριστοτέλη Αθηναίων Πολιτεία 7,1  
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προανάκριση για καταγγελίες περί ασεβείας. Εδώ παρουσιάστηκε και ο Σωκράτης για να 
απολογηθεί, όπως πληροφορούμαστε από τον Πλατωνικό διάλογο "Ευθύφρων". 
 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΤΥΡΑΝΝΟΚΤΟΝΩΝ 

Σύνταγμα δύο αγαλμάτων, που παρίσταναν τους 
τυραννοκτόνους Αρμόδιο και Αριστογείτονα. Οι Αθηναίοι 
θέλοντας να τιμήσουν τους τυραννοκτόνους, έστησαν τα 
αγάλματά τους αμέσως μετά την κατάλυση της τυραννίας, το 
510 π.Χ. Όταν όμως οι Πέρσες καταλάβανε την Αθήνα, στους 
Μηδικούς πολέμους, μαζί με άλλα λάφυρα πήραν και τα 
αγάλματα αυτά. Όταν οι Αθηναίοι επιστρέψανε στην πόλη 
τους, δώσανε αμέσως παραγγελία σε δύο σημαντικούς 
χαλκοπλάστες της εποχής, τον Κριτία και το βοηθό του 
Νησιώτη, να ετοιμάσουν νέους χάλκινους ανδριάντες, που 
τοποθέτησαν σε περίοπτη θέση στην αγορά. Οι τυραννοκτόνοι 
θεωρούνταν πρόσωπα ιερά. Στα αγάλματά τους μπορούσαν να 
καταφύγουν - σα σε άσυλο- οι πολίτες που για οποιοδήποτε 
λόγο καταδιώκονταν. Ήταν καθώς μας πληροφορεί ο 
Αριστοτέλης οι πρώτοι θνητοί, ανδριάντες των οποίων 
στήθηκαν στην αγορά. 
Στην πραγματικότητα και εις πείσμα όσων πίστευαν οι 
Αθηναίοι, ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτονας δεν σκότωσαν τον 
τύραννο, που ήταν ο Ιππίας, αλλά τον αδελφό του Ίππαρχο, 
όπως αναφέρει στο έργο του ο Θουκυδίδης (1,20,1: T¦ mὲn 

oὖn palai¦ toiaàta hὗron, calep¦ Ônta pantˆ ˜xÁj 
tekmhr…J pisteàsai. oƒ g¦r ¥nqrwpoi t¦j ¢ko¦j tîn progegenhmšnwn, kaˆ Àn ™picèria 
sf…sin ᾖ, Ðmo…wj ¢basan…stwj par' ¢ll»lwn dšcontai.), θέλοντας να υπογραμμίσει πόσο 
δύσκολη είναι η εύρεση της ιστορικής αλήθειας. 

 

  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΝΑΟΥ 
ΗΦΑΙΣΤΟΥ 

ΑΘΗΝΑ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ (ΘΗΣΕΙΟ) 
Ναός αφιερωμένος στον Ήφαιστο και χτισμένος πάνω 
στο λόφο του Αγοραίου Κολωνού. Γύρω από το ναό 
βρίσκονταν πολλά εργαστήρια μεταλλοτεχνίας και 
κεραμεικής και γι'  αυτό το λόγο είχε αφιερωθεί στους 
θεούς των τεχνών, Ήφαιστο και Αθηνά Εργάνη, όπως 
μας πληροφορεί ο Παυσανίας9. Είναι άγνωστος ο 
αρχιτέκτονας του ναού, όπως όμως φαίνεται πρέπει να 
χτίστηκε μετά το 449 π.Χ. και πριν από τον 
Παρθενώνα. Είναι δωρικού ρυθμού, περίπτερος με 13 
κίονες στις μακρές πλευρές και 6 κίονες στις στενές. 
Μέσα στο ναό υπήρχαν τα αγάλματα του θεού 
Ηφαίστου και της θεάς Αθηνάς Εργάνης, που 
περιβάλλονταν από δίτονη δωρική κιονοστοιχία. Στις 
μετόπες παρουσιάζονταν οι άθλοι του Ηρακλή αλλά 
και του Θησέα και γι'  αυτό το λόγο το μνημείο 
ονομάστηκε σε νεότερους χρόνους "Θησείο".  

 
9 Παυσανίας 1,14,6: Øpὲr dὲ tÕn KerameikÕn kaˆ sto¦n t¾n kaloumšnhn Bas…leion naÒj 

™stin `Hfa…stou. kaˆ Óti mὲn ¥galm£ oƒ paršsthken 'Aqhn©j, oÙdὲn qaàma ™poioÚmhn tÕn 

™pˆ 'Ericqon…J ™pist£menoj lÒgon· tÕ dὲ ¥galma Ðrîn tÁj 'Aqhn©j glaukoÝj œcon toÝj 

ÑfqalmoÝj LibÚwn tÕn màqon Ônta eÛriskon…  
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 
 Στους Βυζαντινούς χρόνους μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία προς τιμή του Αγ. 
Γεωργίου. Μάλιστα εκεί έγινε και η πρώτη επίσημη δοξολογία όταν ο Όθων αποφάσισε τη 
μεταφορά της πρωτεύουσας του Ελληνικού κράτους στην Αθήνα.   
 
ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ (σήμερα πέρα από τις γραμμές του ηλεκτρικού) 
Ένα από τα πιο γνωστά οικοδομήματα της βόρειας πλευράς της Αγοράς. Χτίστηκε περίπου το 460 
π.Χ.  και όφειλε το όνομά της σε ζωγραφικές παραστάσεις που την κοσμούσαν (ποικίλη = 
πολύχρωμη). Την είχαν διακοσμήσει σπουδαίοι ζωγράφοι όπως ο Πολύγνωτος και ο Μίκων. Τα 
θέματα των πινάκων που εκτίθεντο εκεί ήταν, όπως μας πληροφορεί ο Παυσανίας10: η 
αμαζονομαχία, η άλωση του Ιλίου (Τροίας και οι μάχες του Μαραθώνα και της Οινόης. 
 Η στοά ήταν πολυσύχναστη και έγινε κέντρο της πολιτικής και πνευματικής ζωής της 
Αθήνας. Εδώ οι τριάκοντα τύραννοι επέβαλαν τη θανατική ποινή σε 1500 συμπολίτες τους στο 
λίγο χρόνο που κράτησε η αρχή τους (404-403 π.Χ.). Εδώ έναν αιώνα αργότερα θα διδάξει ο 
Ζήνων τη φιλοσοφία του που θα ονομασθεί στωική, επειδή ακριβώς δίδασκε στην ποικίλη στοά.  
 
 
 
ΒΩΜΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΩΝ 

Σήμερα είναι ορατή μόνο μία γωνία του τετραγώνου 
περιβόλου του. Χτίστηκε το 522/21 π.Χ. από τον 
Πεισίστρατο και χρησίμευε ως άσυλο. Ήταν και το 
σημείο από όπου μετρούσαν την απόσταση της 
Αθήνας από τις άλλες πόλεις. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                     
10 Παυσανίας 1,15,1-4  
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 

 
Δυτική πλευρά αγοράς τη Ρωμαϊκή εποχή 
 
 
 

 
Νότια και ανατολική πλευρά αγοράς τη Ρωμαϊκή εποχή 
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 
ΑΓΑΛΜΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 

 

 

 
 
Οι διαθέσεις του φιλέλληνα και φιλαθήναιου αυτοκράτορα 
εικονίζονται στην παράσταση του θώρακά του: η Αθηνά πάνω 
από τη λύκαινα (το σύμβολο της Ρώμης) περιβάλλεται από δύο 
Νίκες.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΩΔΕΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΠΠΑ (1ος αι. μ.Χ.) 

 
Χτίστηκε στο κέντρο της αγοράς από το Ρωμαίο Βιψάνιο Αγρίππα γύρω στα 15 π.Χ. για μουσικές 
εκδηλώσεις. Οι γίγαντες που κοσμούν σήμερα την είσοδο σμιλεύτηκαν περίπου το 150 μ.Χ. Το 
κτήριο χωρούσε 1000 θεατές και δεν είχε εσωτερικούς κίονες, γεγονός που οδήγησε στην 
κατάρρευση της οροφής και τη μετασκευή του κτηρίου (170 π.Χ. ). Κάηκε το 267 π.Χ. Αργότερα 
στον ίδιο χώρο φαίνεται ότι χτίστηκε γυμνάσιο.  
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 
ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ 
Δώρο του βασιλιά της Περγάμου  
(159-138 π.Χ.), Αττάλου Β΄ στην 

πόλη όπου σπούδασε. Αποτελούσε εμπορικό κέντρο με 21 καταστήματα 
σε κάθε όροφο. 
 Μπροστά στη στοά βρίσκονται απομεινάρια πολλών μνημείων. 
Ένα ψηλό βάθρο στο μέσο στήριζε ένα χάλκινο τέθριππο.  
Βορειότερα υπήρχε ένας κυκλικός  μονόπτερος ναός μέσα στον οποίο 
βρίσκόταν μάλλον ένα άγαλμα θεού. 
  
 
 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΙΝΟΥ 

Χτίστηκε από το Τ. Φλάβιο Πάνταινο (περίπου το 100 
μ.Χ.) . Ήταν αφιερωμένη στην Αθηνά, στον 
αυτοκράτορα Τραϊανό και το δήμο της Αθήνας. Έχει 

σωθεί μία επιγραφή με απόσπασμα από τον 
κανονισμό της βιβλιοθήκης. 
(Βυβλίον οὐκ ἐξενεχθήσεται ἐπεὶ ὠμόσαμεν. 
Ἀνυγήσεται ἀπὸ ὥρας πρώτης μέχρι ἕκτης.)  
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

 

ΦΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ (336π.Χ.) 
 
™pˆ Frun…cou ¥rcontoj ™pˆ tῆj Lewnt…doj ™n- 
£thj prutane…aj ἧι Cairšstratoj 'Amein…ou  

'Acarneὺj ™gramm£teuen· tῶn prošdrwn ™pey»- 
fizen Menšstratoj A„xwneύj· Eύkr£thj 'Aris- 
tot…mou Peiraieὺj eἶpen· ἀgaqῆi tύchi toῦ d- 
»mou toῦ 'Aqhna…wn· dedόcqai to‹j nomoqštai- 
j· ™£n tij ™panastῆi tῶi d»mwi ™pˆ turann…di  

À tὴn turann…da sunkatast»shi À tὸn dῆmon t- 
ῶn 'Aqhna…wn À tὴn dhmokrat…an tὴn 'Aq»nhsin  

katalύshi, Öj ¨n tὸn toύtwn ti poi»santa ἀpo- 
kte…nhi Ósioj œstw· mὴ ™xe‹nai dὲ tὸn bouleu- 
tὴn tὸn tῆj boulῆj tῆj ™x 'Are…ou P£gou katal- 
elu<m>šnou toῦ d»mou À tῆj dhmokrat…aj tῆj 'Aq- 
»nhsin ἀnišnai e„j ”Areion P£gon mhdὲ sunka- 
q…zein ™n tῶi sunedr…wi mhdὲ bouleύein mh- 
dὲ perˆ ˜nόj· ™¦n dš tij toῦ d»mou À tῆj dhmokr- 
at…aj katalelumšnwn tῶn 'Aq»nhsin ἀn…hi tῶ- 
n bouleutῶn tῶn ™x 'Are…ou P£gou e„j ”Areion P- 
£gon À sunkaq…zhi ™n tῶi sunedr…wi À boleύh- 
i per… tinoj ¥timoj œstw kaˆ aὐtὸj kaˆ gšnoj  

tὸ ™x ™ke…nou kaˆ ἡ oὐs…a dhmos…a œstw aὐtoῦ  
kaˆ tῆj qeoῦ tὸ ™pidškaton· ἀnagr£yai dὲ tὸn- 
de tὸn nόmon ™n st»laij liq…naij duo‹n tὸn g- 
rammatša tῆj boulῆj kaˆ stῆsai tὸm mὲn ™pˆ t- 
ῆj e„sόdou tῆj e„j ”Areion P£gon tῆj e„j tὸ bo- 
uleut»rion e„siόnti, tὸn dὲ ™n tῆi ™kklhs…a- 
i· e„j dὲ tὴn ἀnagrafὴn tῶn sthlῶn tὸn tam…an  

doῦnai toῦ d»mou    dracm¦j ™k tῶn kat¦ yh- 
f…smata άnaliskomšnwn tῶi d»mwi. vacat  
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 
 Η εργασία στην κλασική Αθήνα, σε αντίθεση με την αριστοκρατική Σπάρτη, δε 
θεωρήθηκε ποτέ από την κοινωνία ντροπή. Ο Περικλής στον Επιτάφιο που μας διέσωσε ο 
Θουκυδίδης11 διακήρυξε πως το να είναι κανείς φτωχός δεν εθεωρείτο στην Αθήνα ντροπή, αλλά 
ντροπή ήταν το να μην προσπαθεί κανείς να ξεφύγει από τη φτώχεια του. Ο Σόλων μάλιστα είχε 
θεσπίσει νόμο με βάση τον οποίο τιμωρούσε όλους εκείνους που δεν ασκούσαν ένα οποιοδήποτε 
επάγγελμα. Η εργασία όμως ήταν και έμεινε για τους αριστοκράτες κάτι το υποτιμητικό που 
κατά τη γνώμη τους ταίριαζε σε μη ελεύθερους ανθρώπους. Αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο 
Ξενοφώντας12, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης13 θεωρούν τους τεχνίτες (δημιουργούς) -κι ανάμεσα 
στους δημιουργούς συμπεριλαμβάνονται επαγγέλματα όπως του γιατρού- πολίτες δευτέρας 
τάξεως. Η στάση τους αυτή οφείλεται τόσο στην αριστοκρατική τους τοποθέτηση και την 
αντιπάθειά τους -μεγαλύτερη για τον Ξενοφώντα και Πλάτωνα και μικρότερη για τον Αριστοτέλη- 
προς την Αθηναϊκή Δημοκρατία όσο και στο γεγονός ότι η βιοποριστική εργασία αποτελεί εμπόδιο 
για μια ζωή όπου θα υπήρχε άφθονος χρόνος για καλλιέργεια του πνεύματος και της αρετής. Σε 
γενικές γραμμές ακόμη και οι αριστοκρατικοί Αθηναίοι δε θεωρούν εξευτελιστική 
οποιαδήποτε χειρωνακτική εργασία αλλά εκείνη την εργασία που δημιουργεί σχέση 
εξάρτησης ανάμεσα στον εργαζόμενο και στο χρήστη του προϊόντος που παράγει· το να 
δουλεύει κανείς π.χ. στα κτήματά του δε θεωρείται υποτιμητικό, το να εργάζεται όμως έναντι 
μισθού, αυτό το θεωρούσαν υποτιμητικό.  
 Βέβαια οι περισσότεροι Αθηναίοι αναγκάζονταν να ασκήσουν κάποιο επάγγελμα. Οι 
περισσότεροι ήσαν γεωργοί, που συχνά έρχονταν οι ίδιοι ή  και οι γυναίκες τους στην αγορά για να 
πουλήσουν τα προϊόντα τους. Πέρα όμως από τους αγρότες υπήρχαν και πάμπολλοι άλλοι που 
ασκούσαν μια τέχνη ή ήσαν έμποροι. 

 
11  Θουκυδίδης 2, 40,1 : Filokaloàmšn te g¦r met' eÙtele…aj kaˆ filosofoàmen ¥neu 
malak…aj· ploÚtJ te œrgou m©llon kairù À lÒgou kÒmpJ crèmeqa, kaˆ tÕ pšnesqai oÙc 
Ðmologe‹n tinˆ a„scrÒn, ¢ll¦ m¾ diafeÚgein œrgJ a‡scion..  
12  Ξενοφώντα Οικονομικός 4,2-3: 'All¦ kalîj, œfh, lšgeij, ὦ KritÒboule. kaˆ g¦r a† ge 
banausikaˆ kaloÚmenai kaˆ ™p…rrhto… e„si kaˆ e„kÒtwj mšntoi p£nu ¢doxoàntai prÕj tîn 
pÒlewn. kataluma…nontai g¦r t¦ sèmata tîn te ™rgazomšnwn kaˆ tîn ™pimelomšnwn, 
¢nagk£zousai kaqÁsqai kaˆ skiatrafe‹sqai, œniai dὲ kaˆ prÕj pàr ¹mereÚein. tîn dὲ 
swm£twn qhlunomšnwn kaˆ aƒ yucaˆ polÝ ¢rrwstÒterai g…gnontai. kaˆ ¢scol…aj dὲ 
m£lista œcousi kaˆ f…lwn kaˆ pÒlewj sunepimele‹sqai aƒ banausikaˆ kaloÚmenai. éste 
oƒ toioàtoi dokoàsi kakoˆ kaˆ f…loij crÁsqai kaˆ ta‹j patr…sin ¢lexhtÁrej eἶnai. kaˆ ™n 

™n…aij mὲn tîn pÒlewn, m£lista dὲ ™n ta‹j eÙpolšmoij dokoÚsaij eἶnai, oÙd' œxesti tîn 
politîn oÙdenˆ banausik¦j tšcnaj ™rg£zesqai.  
13 Αριστοτέλη Πολιτικά 1277b33-1278a: Perˆ dὲ tÕn pol…thn œti le…peta… tij tîn ¢poriîn.  
æj ¢lhqîj g¦r pÒteron pol…thj ™stˆn ᾧ koinwne‹n œxestin ¢rcÁj, À kaˆ toÝj banaÚsouj 

pol…taj qetšon; e„ mὲn oὖn kaˆ toÚtouj qetšon oἷj m¾ mštestin ¢rcîn, oÙc oἷÒn te pantÕj 

eἶnai pol…tou t¾n toiaÚthn ¢ret»n (oὗtoj g¦r pol…thj)· e„ dὲ mhdeˆj tîn toioÚtwn pol…thj, 
™n t…ni mšrei qetšoj ›kastoj; oÙdὲ g¦r mštoikoj oÙdὲ xšnoj. À di£ ge toàton tÕn lÒgon 

oÙdὲn f»somen sumba…nein ¥topon; oÙdὲ g¦r oƒ doàloi tîn e„rhmšnwn oÙdšn, oÙd' oƒ 

¢peleÚqeroi. toàto g¦r ¢lhqšj, æj oÙ p£ntaj qetšon pol…taj ὧn ¥neu oÙk ¨n e‡h pÒlij, 
™peˆ oÙd' oƒ pa‹dej æsaÚtwj pol‹tai kaˆ oƒ ¥ndrej, ¢ll' oƒ mὲn ¡plîj oƒ d' ™x Øpoqšsewj· 
pol‹tai mὲn g£r e„sin, ¢ll' ¢tele‹j. ™n mὲn oὖn to‹j ¢rca…oij crÒnoij par' ™n…oij ἦn 

doàlon tÕ b£nauson À xenikÒn, diÒper oƒ polloˆ toioàtoi oƒ mὲn ¡plîj oƒ d' ™x Øpoqšsewj· 
pol‹tai mὲn g£r e„sin, ¢ll' ¢tele‹j. ™n mὲn oὖn to‹j ¢rca…oij crÒnoij par' ™n…oij ἦn 

doàlon tÕ b£nauson À xenikÒn, diÒper oƒ polloˆ toioàtoi kaˆ nàn· ¹ dὲ belt…sth pÒlij oÙ 
poi»sei b£nauson pol…thn.  
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Γύρω από την αγορά υπήρχαν πάμπολλα εργαστήρια και μαγαζιά. Μέσα στην αγορά 
υπήρχαν πολλοί πάγκοι μικροπωλητών. Φαίνεται μάλιστα ότι αυτοί οι πάγκοι βρίσκονταν 
ομαδοποιημένοι στην αγορά: αλλού ήταν τα ψαράδικα (οἱ ἰχθύες), αλλού τα τυριά (ὁ τυρός) κ.ο.κ. 
Μάλιστα η καθεμία από αυτές τις περιοχές ήταν και το στέκι κάποιας ομάδας πολιτών μια 
συγκεκριμένη μέρα κάθε μήνα. Έτσι  ὁ τυρός ήταν το στέκι των Πλαταιέων, όπως μας πληροφορεί 
ο Λυσίας14. Μερικοί από τους πιο γνωστούς επαγγελματίες στην αγορά ήταν οι κουρείς, οι 
ιχθυοπώλες, οι κάπηλοι, οι αγγειοπλάστες, οι σιδηρουργοί, οι σκυτοτόμοι (υποδηματοποιοί) κ.ά. 
ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΣ 
Τα ψάρια ήταν πολύ αγαπητά στους Αθηναίους. Τα παστά ψάρια πρέπει να ήταν πολύ φτηνά, όπως 
καταλαβαίνουμε από μια κωμωδία του Αριστοφάνη15, τα φρέσκα όμως πρέπει να ήσαν πολύ 
ακριβά. Οι ιχθυοπώλες ήταν ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα των αρχαίων κωμικών16. Τους 
παρίσταναν σαν υπερόπτες, που σπάνια καταδέχονταν να σου μιλήσουν κι όταν το έκαναν, 
απαντούσαν παραλείποντας την πρώτη συλλαβή από κάθε λέξη. "Πόσο κάνουν τα ψάρια;" "'Χτώ 
'βολούς" απαντούσαν (αντί "Οχτώ οβολούς"). Όχι μόνο αυτό αλλά -καθώς λένε πάντα οι 
κωμωδιογράφοι- τα ψάρια τα πουλούσαν πανάκριβα, έτσι που μόλις κάποιος αντίκριζε τις τιμές 
τους έμενε κυριολεκτικά άγαλμα, σα να είχε δει μπροστά του τη Γοργώ που η θέα της και μόνο 
μετέτρεπε σε άγαλμα τους θνητούς. Στους λογαριασμούς τους δεν ήταν και πολύ τίμιοι και 
κλέβανε στα ρέστα. Βέβαια μέλημά τους ήταν να πουλήσουν όλα τα εμπορεύματά τους, διότι 
υπήρχε κίνδυνος να χαλάσουν. Στην Αθήνα υπήρχε νόμος που απαγόρευε στους ιχθυοπώλες να 
βρέχουν τα ψάρια, έτσι ώστε να μην μπορούν να παρουσιάζουν τα μπαγιάτικα ψάρια για φρέσκα. 
Για την πιστή εφαρμογή του νόμου και την τιμωρία των παρανομούντων φρόντιζαν οι αγορανόμοι 
που ελέγχανε την αγορά (πέντε για την Αθήνα και πέντε για τον Πειραιά). Συχνά όμως κάποιοι 
κατόρθωναν και παραβίαζαν -έξυπνα- το νόμο: έτσι, όπως διαβάζουμε σε απόσπασμα κωμωδίας 
του Ξέναρχου17- ένας ιχθυοπώλης σκηνοθέτησε έναν ολόκληρο καβγά κοντά στον πάγκο του και 
προσποιήθηκε ότι λιποθύμησε· κάποιος φώναξε να του ρίξουν νερό κι ένας άλλος ιχθυοπώλης 
πήρε μια κανάτα νερό και την έχυσε όχι βέβαια τόσο στο συνάδελφό του που είχε "λιποθυμήσει" 
αλλά στα ψάρια. Ο αγορανόμος που έσπευσε στα ψαράδικα δεν μπορούσε βέβαια να κατηγορήσει 
τον ψαρά επειδή έβρεξε τα ψάρια! 
ΚΟΥΡΕΙΣ 
Οι κουρείς θεωρούνταν ανέκαθεν φλύαροι και ακριτόμυθοι, όπως διαβάζουμε στον Πλούταρχο. 
Και φαίνεται ότι αυτό ήταν χαρακτηριστικό όλων των Ελλήνων  κουρέων: κάποτε ο βασιλιάς της 
Σπάρτης Αρχέλαος πήγε να κουρευτεί κι όταν τον ρώτησε ο κουρέας: "Πώς να σε κουρέψω;", ο 
Αρχέλαος απάντησε: "Σιωπηρά!" 18 Στα κουρεία άλλωστε μαζευόντουσαν πολλοί Αθηναίοι όχι 
μόνο για να κουρευτούν αλλά και για να δουν τους φίλους τους και να συζητήσουν τα σημαντικά 
και ασήμαντα ζητήματα που τους απασχολούσαν19.  

 
14 Λυσία Κατά Παγκλέωνος 6,4-7,1:... ºrètwn d¾ kaˆ tîn ¥llwn Ósouj Édein Plataišaj 

Ôntaj. p£ntej oὖn ¢gnooàntej tÕ Ônoma aÙtoà, ¢kribšstata ¨n œfas£n me puqšsqai 
™lqÒnta e„j tÕn clwrÕn turÕn tÍ ›nV kaˆ nšv· taÚtV g¦r tÍ ¹mšrv toà mhnÕj ˜k£stou 
™ke‹se sullšgesqai toÝj Plataišaj. .  
15 Αριστοφάνη Σφήκες 492-3  
16 Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί (Kaibel) 6,4,12- 6,12,10  
17 Ξενάρχου Fragment 7.4-17 [Πορφύρα]  
18 Πλουτάρχου Περὶ ἀδολεσχίας 509a: ™pieikîj dὲ l£lon ™stˆ tÕ tîn kouršwn gšnoj· oƒ g¦r 
¢dolescÒtatoi prosršousi kaˆ proskaq…zousin, ést' aÙtoÝj ¢nap…mplasqai tÁj 
sunhqe…aj. carišntwj goàn Ð basileÝj 'Arcšlaoj ¢dolšscou kouršwj peribalÒntoj aÙtù 
tÕ çmÒlinon kaˆ puqomšnou pîj se ke…rw, basileà; siwpîn œfh.  
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19 Λυσία Ὑπέρ  Ἀδυνάτου 20: ›kastoj g¦r Ømîn e‡qistai prosfoit©n Ð mὲn prÕj 

muropèlion, Ð dὲ prÕj koure‹on, Ð dὲ prÕj skutotome‹on, Ð d' Ópoi ¨n tÚcV, kaˆ ple‹stoi 

mὲn æj toÝj ™ggut£tw tÁj ¢gor©j kateskeuasmšnouj, ™l£cistoi dὲ æj toÝj ple‹ston 

¢pšcontaj aÙtÁj· ést' e‡ tij Ømîn ponhr…an katagnèsetai tîn æj ™mὲ e„siÒntwn, dÁlon 

Óti kaˆ tîn par¦ to‹j ¥lloij diatribÒntwn· e„ dὲ k¢ke…nwn, ¡p£ntwn 'Aqhna…wn· ¤pantej 
g¦r e‡qisqe prosfoit©n kaˆ diatr…bein ¡moà gš pou.  



ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

 

                                    

Κουρέας ήταν ο πρώτος που πληροφορήθηκε τη σικελική καταστροφή και μάλιστα παραλίγο να 
την πληρώσει γι'  αυτό, διότι θεωρήθηκε ότι ενέσπειρε ψευδείς ειδήσεις με σκοπό την κάμψη του 
ηθικού των Αθηναίων20. Φαίνεται ότι και οι ξένοι κατάσκοποι στα κουρεία σύχναζαν προκειμένου 
να ακούσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με την Αθήνα: ο Πλούταρχος21 αναφέρει ότι 
κατάσκοποι του Σύλλα, του Ρωμαίου στρατηγού που πολιορκούσε την πόλη το 86 π.Χ. άκουσαν 
σε ένα κουρείο κάποιους Αθηναίους να συζητούν για τα αφύλακτα σημαία του τείχους της 
Αθήνας, μεταφέρανε την πληροφορία στο Σύλλα που την εκμεταλλεύθηκε κατάλληλα και 
κατάλαβε την πόλη. 
  Οι Αθηναίοι φρόντιζαν τα μαλλιά τους, που τα είχανε συχνά μακριά, και συχνά τα βάφανε, 
αν ήταν λευκά. Δεν άφηναν ποτέ μουστάκι χωρίς γένια. Μετά το κούρεμα συνήθιζαν να κοιτάνε 
στον καθρέφτη να περνάνε με το χέρι τους το κεφάλι για να ελέγξουν αν ο κουρέας έκανε καλά τη 
δουλειά του22.    
 
ΚΑΠΗΛΕΙΑ 
Στην αγορά αλλά και στους γύρω χώρους υπήρχαν ασφαλώς καπηλειά , όπου όμως σύχναζαν 
κυρίως Αθηναίοι που δεν ανήκαν στις υψηλές εισοδηματικές τάξεις ή στην αριστοκρατία. Έτσι ο 
Ισοκράτης23, ο ρητοροδιδάσκαλος του 4ου αιώνα π.Χ., που ήταν άκρως συντηρητικών απόψεων, 
γράφει στον Αρεοπαγιτικό του, ασφαλώς μέ μεγάλη δόση υπερβολής, ότι παλιότερα ακόμη και 
ένας δούλος ντρεπότανε να πάει σε καπηλειό. Αλλά και ο ρήτορας Υπερείδης24 του 4ου αι. π.Χ. σε 
ένα λόγο του αναφέρει πως οι Αρεοπαγίτες είχαν εμποδίσει κάποιον να ανέβει στον Άρειο Πάγο 
γιατί είχε φάει σε καπηλειό. 

 
20 Πλουτάρχου Νικίας 30,1-3 : 'Aqhna…oij dš fasi t¾n sumfor¦n oÙc ¼kista di¦ tÕn ¥ggelon 
¥piston genšsqai. xšnoj g£r tij æj œoiken ¢pob¦j e„j Peirai© kaˆ kaq…saj ™pˆ koure‹on, 
æj ™gnwkÒtwn ½dh tîn 'Aqhna…wn lÒgouj ™poie‹to perˆ tîn gegonÒtwn. Ð dὲ  koureÝj 
¢koÚsaj, prˆn ¥llouj punq£nesqai, drÒmJ sunte…naj e„j tÕ ¥stu kaˆ prosbalën to‹j 
¥rcousin eÙqÝj kat' ¢gor¦n ™nšbale tÕn lÒgon. ™kpl»xewj dὲ kaˆ taracÁj æj e„kÕj 

genomšnhj, oƒ mὲn ¥rcontej ™kklhs…an sunagagÒntej e„s»gagon tÕn ¥nqrwpon· æj d' 
™rwtèmenoj par' oὗ pÚqoito, safὲj oÙdὲn eἶce fr£zein, dÒxaj logopoiÕj eἶnai kaˆ 
tar£ttein t¾n pÒlin, e„j tÕn trocÕn katadeqeˆj ™strebloàto polÝn crÒnon, ›wj ™pÁlqon oƒ 
tÕ p©n kakÕn æj eἶcen ¢paggšllontej. oÛtw mÒlij Ð Nik…aj ™pisteÚqh paqën § poll£kij 
aÙto‹j proe‹pen 
21 Πλουτάρχου Περὶ  ἀδολεσχίας 505a7-b7:  SÚllaj ™poliÒrkei t¦j 'Aq»naj, oÙk œcwn 

scol¾n ™ndiatr‹yai crÒnon polÚn, ™peˆ pÒnoj ¥lloj œpeigen (l 54), ¹rpakÒtoj mὲn 'As…an 

Miqrid£tou tîn dὲ perˆ M£rion aὖqij ™n `RèmV kratoÚntwn· ¢ll¦ presbutîn tinwn ™pˆ 
koure…ou dialegomšnwn æj oÙ ful£ttetai tÕ `Ept£calkon kaˆ kinduneÚei tÕ ¥stu kat' 
™ke‹no lhfqÁnai tÕ mšroj ¢koÚsantej oƒ kat£skopoi prÕj tÕn SÚllan ™x»ggeilan. Ð d' 
eÙqÝj t¾n dÚnamin prosagagën perˆ mšsaj nÚktaj e„s»gage tÕ str£teuma, kaˆ mikroà mὲn 

*** katšskayen ™nšplhse dὲ fÒnou kaˆ nekrîn, éste tÕn KerameikÕn a†mati ·uÁnai.   
22 Πλουτάρχου Περὶ  τοῦ  ἀκούειν 42 b 2-5: ... oÙ g¦r ™k koure…ou mὲn ¢nast£nta de‹ tù 
katÒptrJ parastÁnai kaˆ tÁj kefalÁj ¤yasqai, t¾n perikop¾n tîn tricîn ™piskopoànta 
kaˆ tÁj kour©j t¾n diafor£n… 
23 Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγητικός  49, 3-8: 'En kaphle…J dὲ fage‹n À pie‹n oÙdeˆj oÙd' ¨n 
o„kšthj ™pieik¾j ™tÒlmhsen. SemnÚnesqai g¦r ™melštwn, ¢ll' oÙ bwmoloceÚesqai·kaˆ toÝj 
eÙtrapšlouj dὲ kaˆ toÝj skèptein dunamšnouj, oÞj nàn eÙfue‹j prosagoreÚousin, ™ke‹noi 
dustuce‹j ™nÒmizon.  
24 Άθηναίου Δειπνοσοφισταί 13,21,9-12: … ™melštwn, oÙ bwmoloceÚesqai. `Upere…dhj dὲ ™n 
tù kat¦ Patroklšouj (fr. 141 Bl), e„ gn»sioj Ð lÒgoj, toÝj 'Areopag…taj fhsˆn 
¢rist»sant£ tina ™n kaphle…J kwlàsai ¢nišnai e„j ”Areion p£gon.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ25 
• Η Αγορά της Αρχαίας Αθήνας, Σύντομος Οδηγός, Αμερικανική Σχολή Κλασσικών 

Σπουδών - Αθήνα 1985 
• The Athenian Agora, A guide to the Excavation and Museum, American School of 

Classical Studies at Athens - Athens 1990 
• Τραυλού Ι., Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ - Αθήνα 21993  
• Μαστραπάς Αντώνης, Μνημειακή Τπογραφία της Αρχαίας Αθήνας, Καρδαμίτσα - 

Αθήνα 1992 
• Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, τόμ. Α΄ Αττικά, μετάφραση και σημειώσεις 

Παπαχατζή Δ., Εκδοτική Αθηνών - Αθήνα 1994 
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμοι Γ1 και Γ2, Εκδοτική Αθηνών - Αθήνα 1972 
• Robert Flacelière, Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων Ελλήνων, μετ. Γ. 

Βανδώρου, Παπαδήμας - Αθήνα 1988 
• Κολόμποβα Κ.Μ. και Οζερέτσκαϊα Ε.Λ., Η καθημερινή Ζωή στην Αρχαία Ελλάδα, μετ. 

Γ. Ζωίδη, Παπαδήμας - Αθήνα 1988 
• Friedell Egon, Πολιτιστική Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, μετ. Δ. Κούρτοβικ, Πορεία - 

Αθήνα 1986 
• Claude Mosse, Η εργασία στην Ελλάδα και τη Ρώμη, Σειρά "Τι ξέρω" Δαίδαλος - χ.χ. 

Αθήνα 
• Maffre Jean-Jacques, Η Ζωή στην Κλασική Ελλάδα, Σειρά "Τι ξέρω" Δαίδαλος - χ.χ. 

Αθήνα 
• Andrewes Antony, Αρχαία Ελληνική Κοινωνία, Μ.Ι.Ε.Τ. - 1983 Αθήνα 
 
 

 
 
 

 
25 Δεν συμπεριλαμβάνονται οι συγγραφείς και τα βιβλία που αναφέρθηκαν ήδη (στο κυρίως κείμενο ή σε 
υποσημειώσεις) 
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