
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 
 
 
Ο ΑΓΩΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ  
Η Αρχαία Αγορά του Άργους ιδρύθηκε στους πρόποδες του λόφου της 
Λάρισας σε µία φυσική λεκάνη, όπου συνέρρεαν τα όµβρια ύδατα. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαµόρφωση του δηµόσιου αυτού χώρου 
ήταν η παροχέτευση των υδάτων που αντιµετωπίστηκε µε την κατασκευή 
ενός αγωγού απορροής των οµβρίων. Ο αρχικό αγωγός (ΕΑ) των ύστερων 
αρχαϊκών χρόνων (τέλη 6ου αιώνα π.Χ.) ήταν ανοικτός, είχε προσανατολισµό 
ΒΔ προς ΝΑ, πλάτος µεγαλύτερο από 4 µ. και βάθος 1.30 έως 1.50 µ. και 
αποτελούσε το ανατολικό όριο της Αγοράς Κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. 
αντικαταστάθηκε από έναν κλειστό υπόνοµο (Ε) που διέθετε τρεις 
παράλληλους αγωγούς µε πώρινα χωρίσµατα και κάλυψη από 
ασβεστολιθικές πλάκες. Μετά από έναν τριγωνικό ανοικτό συλλεκτήρα βάδιζε 
παράλληλα µε την ανατολική πλευρά της Νότιας Στοάς και κάµπτονταν προς 
τα δυτικά, νότια του κτηρίου P. Στο σηµείο αυτό διέθετε ορθογώνιο φρεάτιο 
(EL) που είχε κατασκευαστεί στη βάση ενός επιβλητικού ανδήρου. Η κάλυψη 
του αγωγού έδωσε τη δυνατότητα επέκτασης του Δρόµου (S) και του 
ωφέλιµου δηµόσιου χώρου προς τα ανατολικά.  
 
 
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΤΟΑΣ  
Κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. ιδρύθηκε στο βόρειο τµήµα της Αγοράς µία στοά (Κ) 
µε προσανατολισµό ΝΔ-ΒΑ και πρόσοψη προς τα νότια. Το κτήριο αυτό που 
στέγαζε προφανώς εργαστήρια καταστράφηκε από πυρκαγιά και 
αντικαταστάθηκε τον 1ο αιώνα µ.Χ. από ένα επιβλητικό οικοδόµηµα (KR) µε 
εµπορικό και βιοτεχνικό χαρακτήρα. Σε επαφή µε τη στοά κτίστηκε, µάλλον 
στον 4ο αιώνα π.Χ., µία κατασκευή σε σχήµα πεταλοειδούς τόξου (Ο) µε 
διάµετρο 28 µ. Η εξέδρα αυτή που ονοµάζεται και Θέατρο της Αγοράς 
αποτελούνταν από δύο ασβεστολιθικές βαθµίδες, στις οποίες χωρούσαν να 
καθίσουν µέχρι και 80 άτοµα. Στο κέντρο της υπήρχε µία βάση µε βωµό που 
χρονολογείται στα 450-400 π.Χ. Έχει υποτεθεί ότι ο χώρος αυτός χρησίµευε 
για δηµόσιες συγκεντρώσεις και τελετουργίες. Στα τέλη του 2ου αιώνα µ.Χ. η 
πεταλόσχηµη κατασκευή µετατράπηκε σε δεξαµενή.  
 
 
Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 
Η ευρύτερη περιοχή, έκτασης 26 περίπου στρεµµάτων, που περικλείεται από 
τις οδούς Αρχαίας Βουλής, Μεσσηνίας-Αρκαδίας (πρώην Ατρέως) και 
Μπουσουλοπούλου απαλλοτριώθηκε σταδιακά από το Υπουργείο Πολιτισµού 
µε στόχο τη δηµιουργία αρχαιολογικού πάρκου και την ενοποίησή του µε τους 
αρχαιολογικούς χώρους της Αγοράς και του Θεάτρου. Όπως απέδειξε η 
ανασκαφική έρευνα η περιοχή κατοικήθηκε αδιάλειπτα από την 
Πρωτοελλαδική εποχή (3η χιλιετία π.Χ.) µέχρι και τα ύστερα Βυζαντινά 
χρόνια.  
Ο κύριος όγκος ωστόσο των αρχιτεκτονικών καταλοίπων που είναι σήµερα 
ορατά ανήκει στη Ρωµαϊκή εποχή (1ος έως 3ος αιώνας µ.Χ.), όταν κατά µήκος 
µίας πλακόστρωτης οδού µε προσανατολισµό ΒΔ-ΝΑ, που οδηγούσε έξω 
από τα τείχη προς το Τηµένιο, αναπτύχθηκε µία συνοικία µε οργανωµένο 



πολεοδοµικό σχέδιο. Πολυτελείς οικίες που ανήκαν προφανώς σε εξέχοντα 
µέλη της κοινωνίας κάλυψαν µε µεγάλη πυκνότητα την περιοχή αυτή που 
βρισκόταν σε άµεση γειτνίαση µε το σηµαντικότερο κέντρο της δηµόσιας ζωής 
την Αγορά και το Θέατρο. Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια ιδρύθηκε εδώ ένας 
κοιµητηριακός ναός.  
 

 

Η ΘΟΛΟΣ. ΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράµµατος αναδιαµόρφωσης της Αγοράς 
κατά τον 1ο αιώνα µ.Χ. ιδρύεται στα βόρεια του Δρόµου (S) ένα κυκλικό 
οικοδόµηµα (R) που συµπεριλαµβάνει και χρησιµοποιεί την υπόγεια κρύπτη 
ενός παλαιότερου κτηρίου. Η Θόλος υψώνεται πάνω σε πόδιο, διαστάσεων 
16,04 Χ 15,91 µ., και περιβάλλεται από 8 κορινθιακούς κίονες. Η ανωδοµή της 
είναι ιδιαίτερα πολυτελής, αφού αποτελείται ολόκληρη από µάρµαρο, από τα 
δάπεδο ως την κεράµωση. Μία κεντρική κλίµακα στη βόρεια πλευρά οδηγεί 
στο εσωτερικό της Θόλου και στην κρύπτη, η οποία ίσως ταυτίζεται µε ένα 
από τα τέσσερα ιερά φρεάτια που µνηµονεύει ο Στράβων για το Άργος. Στα 
τέλη του 2ου αιώνα µ.Χ. η κλίµακα χάνει την αρχική της λειτουργικότητα και το 
κτήριο µετατρέπεται σε απλό Νυµφαίο. Μία επιγραφή στην εξωτερική του 
ζωφόρο αναφέρεται στη χρήση του. Η µνηµειακή αυτή κρήνη που 
απεικονίζεται σε νοµίσµατα του ρωµαίου αυτοκράτορα Αντωνίνου Ευσεβούς 
(137-161 µ.Χ.) πρέπει να καταστράφηκε ολοσχερώς κατά την επιδροµή των 
Σλάβων τον 6ο αιώνα µ.Χ.  
 
 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ (D) 

Στα βόρεια του δρόµου (S) ιδρύθηκε στους ελληνιστικούς χρόνους (2ος 
αιώνας π.Χ.) ένα µνηµειώδες βάθρο, διαστάσεων 3,65 X 2,10 µ. Είχε την 
πρόσοψή του στη στενή ανατολική πλευρά, ενώ γύρω από τις άλλες τρεις είχε 
τοποθετηθεί κιγκλίδωµα. Η θέση του, ανάµεσα σε άλλα µνηµεία και αγάλµατα, 
αλλά και η κατασκευή του υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για ένα πολύ σπουδαίο 
µνηµείο για τους Αργείους. Πάνω στα ερείπιά του ιδρύθηκε στα χρόνια της 
ύστερης αρχαιότητας (3ος αιώνας µ.Χ.) ένας µικρός ναός, διαστάσεων 11,25 
Χ 6,10 µ.. Είχε τη µορφή των «θησαυρών» µε πρόναο και σηκό και η 
πρόσοψή του βρισκόταν στα ανατολικά. Στο εσωτερικό του σηκού διασώζεται 
η βάση του λατρευτικού αγάλµατος. Δυστυχώς δεν σώθηκαν ως τις µέρες µας 
στοιχεία, επιγραφή η άγαλµα, που να επιτρέπουν την ταύτιση µε τη θεότητα 
που λατρευόταν εδώ.  
 
 

Ο ΝΑΟΣ (Κ) 

Ένα µεγάλος ναός, εξωτερικών διαστάσεων  32,65 µ. X 18,45 µ., µε πώρινη 
θεµελίωση, προσανατολισµό ανατολικά δυτικά και είσοδο στα ανατολικά 
επεκτείνεται πέρα από τα όρια του οικοπέδου αυτού. Έχει υποτεθεί ότι 
αποτελούνταν από πρόναο και σηκό µε εσωτερική κιονοστοιχία και διπλή 
σειρά κιόνων στην πρόσοψη. Η σωζόµενη κατασκευή που χρονολογείται στον 
4ο αιώνα π.Χ. πρέπει να διαδέχθηκε αρχαιότερο ναό του 5ου αιώνα π.Χ. Τον 
3ο αιώνα π.Χ. υπέστη σηµαντικές τροποποιήσεις, ενώ µία σειρά από µήτρες 



και άλλα λείψανα νοµισµατοκοπείου που χρονολογούνται στο 2ο αιώνα π.Χ. 
κατετέθησαν ως δηµόσια περιουσία στο επιφανές ιερό της πόλης µετά το 
οριστικό κλείσιµο του. Κατά τον 1ο αιώνα µ.Χ. δέχτηκε µετασκευές, ενώ έπαψε 
να λειτουργεί στην ύστερη αρχαιότητα. Ο περιηγητής Παυσανίας αναφέρει στη 
θέση αυτή, που βρίσκεται στο ανατολικό όριο της Αγοράς του Άργους, το ιερό 
της Αθηνάς σάλπιγγος, το ναό της ανθείας Ήρας και το ιερό της πελασγίδας 
Δήµητρας. Σε µία από αυτές τις θεότητες θα πρέπει να ήταν αφιερωµένος ο 
ναός αυτός.  
 
 
Η ΝΟΤΙΑ ΣΤΟΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΣΤΡΑ 
 
Στα ανατολικά της Υπόστυλης Αίθουσας ιδρύθηκε στα 450-425 π.Χ. ένα 
µεγάλο επίµηκες κτήριο (P), το οποίο πλαισίωναν τρεις στοές, στη βόρεια, την 
ανατολική και τη δυτική πλευρά.  Το κτήριο αυτό είχε πρόσοψη σε σχήµα Π 
και περιέβαλε µία εσωτερική περίστυλη αυλή, διαστάσεων 59 Χ 11 µ. Η στοά 
της βόρειας πλευράς αποτελούνταν από 40 δωρικούς κίονες και είχε µήκος 83 
µ. και πλάτος 5,60 µ. Η στοά της ανατολικής πλευράς είχε 11 κίονες, ενώ αυτή 
της δυτικής δεν έχει ακόµη ανασκαφεί.  Κατά τον 1ο αιώνα µ.Χ. στο κτήριο 
εγκαταστάθηκε η Παλαίστρα ενός από τα τρία Γυµνάσια του Άργους, όπως 
µαρτυρείται από επιγραφή της εποχής του Αυγούστου, Κατά τον 3ο αιώνα 
µ.Χ. η στοά της βόρειας πρόσοψης (PR) επεκτείνεται µέχρι την Υπόστυλη 
Αίθουσα και στεγάζει καταστήµατα. Στη δυτική πτέρυγα του κτηρίου 
εγκαθίστανται λουτρά µε υπόκαυστα και πισίνες (PT). Ο δηµόσιος 
χαρακτήρας του χώρου αυτού αλλά και ολόκληρης της Αγοράς καταργείται 
τον 4ο αιώνα µ.Χ., όταν εδώ κτίζονται ιδιωτικές οικίες και εργαστήρια.  
 
 
Ο ΔΡΟΜΟΣ  
 
Ανατολικά της Υπόστυλης Αίθουσας εκτείνεται µπροστά από τη Νότια Στοά 
ένας δρόµος (S) µε κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Ο στίβος 
του έχει µήκος 300 αρχαίων ποδών (88,99 µ.), πλάτος 18 µ. και ιδρύθηκε 
κατά τον 4ο αιώνα π.Χ. ταυτόχρονα µε το αποστραγγιστικό έργο της 
ευρύτερης περιοχής µε την κατασκευή ενός αγωγού (Ε). Στο δυτικό του όριο 
εντοπίστηκαν λίθινοι δόµοι από το σύστηµα «άφεσης»  -αφετηρίας- του 
δρόµου που υπολογίζεται ότι είχε 16 διαδρόµους. Κατά τον 1ο αιώνα µ.Χ. ο 
δρόµος αναδιαµορφώθηκε πιθανά σε σχέση µε την εγκατάσταση και 
λειτουργία της Παλαίστρας στο χώρο πίσω από τη Νότια Στοά. Η χρήση του 
δρόµου για την προγύµναση των αθλητών πρέπει να καταργήθηκε στα τέλη 
του 2ου αι. µ.Χ., όταν στο δυτικό του όριο ιδρύθηκε ένα τετράγωνο κτήριο (C) 
που χρησίµευε ως Κρήνη. Η Παλαίστρα και ο Δρόµος ανήκαν πιθανά σε ένα 
από τα τρία Γυµνάσια του Άργους, όπου οι νέοι, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις, 
εξασκούσαν το πνεύµα και το σώµα τους και δοκιµάζονταν στην αρετή. 
 
 
ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΝΥΜΦΑΙΟ  
 
Πάνω στο στίβο του Δρόµου (S) ιδρύθηκε στα 150-200 µ.Χ. ένα τετράγωνο 
κτήριο (C) µε µήκος πλευράς 6,35 µ. κτισµένο από οπτοπλίνθους. Οι γωνίες 



του σχηµατίζουν πεσσούς και σε κάθε πλευρά του υπάρχει άνοιγµα 2,35 µ. 
Το µνηµείο έφερε επένδυση από µάρµαρο εξωτερικά –ορθοµαρµάρωση- και 
το πλαισίωνε µία µαρµάρινη δεξαµενή. Παρά την οµοιότητά του µε τάφο 
χρησίµευσε ως Νυµφαίο. Μία επιγραφή που χαράχτηκε πάνω στην 
ορθοµαρµάρωση µαρτυρεί πως τη µνηµειακή αυτή κρήνη αφιέρωσε η 
οικογένεια των Τιβερίων Ιουλίων εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό τη 
διαιώνιση της µνήµης της. Η ίδρυσή της συνεπάγεται την κατάργηση της 
λειτουργίας του Δρόµου. Όταν η Αγορά του Άργους έχασε το δηµόσιο 
χαρακτήρα της στην ύστερη αρχαιότητα η κρήνη µετατράπηκε σε κατοικία.  
 
 
ΤΟ ΗΡΩΟ  
 
Κατά τον 4ο αιώνα µ.Χ. γύρω από µία εστία (F), στα νοτιοδυτικά της 
ορχήστρας (Ο), τοποθετήθηκαν σε δεύτερη χρήση οκτώ ορόσηµα από 
ασβεστόλιθο. Το ένα από αυτά φέρει επιγραφή που αναφέρεται στους Ήρωες 
που εξεστράτευσαν εναντίον των Θηβών υπό την ηγεσία του βασιλιά των 
Αργείων Άδραστου. Είναι πιθανό ότι τα ορόσηµα αυτά στην αρχική τους 
χρήση, κατά τον 6ο αιώνα π.Χ., θα σχηµάτιζαν έναν περίβολο που θα 
οριοθετούσε το Ηρώο των πεσόντων στη Θήβα (Η).  Η µνηµειακή εστία της 
ύστερης αρχαιότητας ταυτίζεται µε το «Πυρ του Φορωνέως» που έκαιγε κοντά 
στο ναό του Απόλλωνος Λυκείου. Ο περιηγητής Παυσανίας που επισκέφθηκε 
το Άργος κατά το 2ο αιώνα µ.Χ. µνηµονεύει αυτή τη φωτιά που οι Αργείοι 
κρατούσαν άσβεστη στη µνήµη του µυθικού ιδρυτή της πόλης. Σύµφωνα µε 
την παράδοση ο Φορωνεύς ήταν ο πρώτος άνθρωπος πάνω στη γη. Για χάρη 
των απογόνων του κατέβασε από τον ουρανό τη φωτιά και δίδαξε τη χρήση 
της στους ανθρώπους.  
 
 

ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 
 

 Η Λατρεία της Αφροδίτης στο χώρο αυτό µαρτυρείται ήδη κατά τον 7ο αιώνα 
π.Χ. Τον 6ο αιώνα π.Χ. ιδρύεται πάνω σε άνδηρο ένας µικρός ναός µε κλειστό 
περίβολο. Πάνω στα θεµέλιά του οικοδοµείται στα 430-420 π.Χ. ένας νέος 
ναός µε πρόναο και σηκό, διαστάσεων 13,40Χ6,20 µ., προσανατολισµό Α-Δ 
και πρόσοψη στα ανατολικά. Στα ΝΑ του ναού επτά πώρινες βάσεις ανήκουν 
σε στοά που ιδρύθηκε στον 6ο αιώνα π.Χ, ώστε να δηµιουργηθεί χώρος για 
την κατασκευή ενός πώρινου βωµού στα ανατολικά του ναού και του αρχικού 
ανδήρου. Ένα ανάληµµα από αργούς λίθους στήριζε τη στοά στα 
νοτιοανατολικά. Στα Ελληνιστικά χρόνια ένας περίβολος αντικατέστησε το 
άνδηρο που είχε καταρρεύσει στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Πήλινα ειδώλια που 
απεικονίζουν γυναικείες θεότητες αλλά και µία σειρά από µολύβδινα ειδώλια 
των αρχαϊκών χρόνων αποτελούν πολύτιµα αφιερώµατα των πιστών. Το ιερό 
συνέχισε να λειτουργεί µέχρι και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια (5ος αιώνας 
µ.Χ.), οπότε καταστράφηκε και λεηλατήθηκε.  
 
 
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ Μ  
 



Στα βόρεια του Δρόµου της Αγοράς βρίσκεται ένα τετράγωνο µνηµειώδες 
βάθρο, διαστάσεων 6,20 Χ 6,20 µ. που χρονολογείται στους ρωµαϊκούς 
αυτοκρατορικούς χρόνους (2ος αιώνα µ.Χ.). Μαρµάρινα θραύσµατα που 
βρέθηκαν στην ευρύτερη περιοχή και προέρχονται από την ανωδοµή του 
µαρτυρούν την πολυτέλεια του µνηµείου που πρέπει να χρησίµευσε ως τάφος 
ή κενοτάφιο. Το προνόµιο να ταφεί κάποιος σε δηµόσιο χώρο ανήκε σε 
επίλεκτα µέλη της κοινωνίας που είχαν στη διάρκεια της ζωής τους τιµήσει µε 
ευεργεσίες ή ηρωϊκές πράξεις την πόλη. Ο περιηγητής Παυσανίας που 
επισκέφθηκε το Άργος κατά το 2ο αιώνα µ.Χ. κατονοµάζει πολλά τέτοια ταφικά 
µνηµεία ή κενοτάφια που κοσµούσαν την αρχαία Αγορά. Δυστυχώς δεν 
σώθηκε ως τις µέρες µας επιγραφή ή άλλη µαρτυρία που να αποκαλύπτει την 
ταυτότητα του επιφανούς Αργείου, προς τιµήν του οποίου είχε κατασκευαστεί 
το µνηµείο.  
 
 
Η ΥΠΟΣΤΥΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ  
 
Ένα τετράγωνο κτήριο (SH), µε µήκος πλευράς 32 µ. περίπου, είναι το 
αρχαιότερο µνηµείο της Αγοράς του Άργους που έχει ανασκαφεί µέχρι 
σήµερα. Κτισµένο από πωρόλιθους στη θεµελίωση και γκρίζο ασβεστόλιθο 
στην ανωδοµή είχε την πρόσοψη προς τα ανατολικά και µία µικρή θύρα στη 
νότια πλευρά. Την είσοδο κοσµούσαν δεκαπέντε (15) δωρικοί κίονες, ενώ στο 
εσωτερικό δεκαέξι (16) ιωνικοί κίονες στήριζαν τη στέγη που είχε µάλλον 
σχήµα πυραµίδας. Το κτήριο αυτό ιδρύθηκε στα 475-450 π.Χ. και σχετίζεται 
µε την εγκαθίδρυση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος στο Άργος. Θεωρείται ότι 
χρησίµευε ως Βουλευτήριο, φιλοξενούσε δηλαδή τις συνεδριάσεις της πόλης. 
Κατά τον 3ο αιώνα µ.Χ. ένα τµήµα του κατέλαβαν οι παρακείµενες Θέρµες, 
ενώ η οριστική καταστροφή του χρονολογείται στον 4ο αιώνα µ.Χ. Στους 
τοίχους που κάλυψαν την ερειπωµένη πια Υπόστυλη Αίθουσα 
ενσωµατώθηκαν αρχιτεκτονικά µέλη από το βωµό και ίσως το ναό του 
Λυκείου Απόλλωνα.  
 
 

 

 
 


