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Στην Αθήνα των κλασικών χρόνων τα επίσημα 
αρχεία του κράτους φυλάσσονταν στο (παλαιό) 
Βουλευτήριο, εκεί όπου συνεδρίαζε μέχρι τα τέλη 
του 5ου αιώνα π.Χ. η βουλή των πεντακοσίων. 
Από αναφορές σε αρχαίες πηγές μαθαίνουμε 
ότι στο κτήριο αυτό φυλάσσονταν ψηφίσματα 
της εκκλησίας του δήμου, νόμοι, δικόγραφα, 
οικονομικές εκθέσεις, καταγραφές αναθημάτων 
σε ιερά, κατάλογοι μέτρων και σταθμών και οι 
κατάλογοι των αθηναίων εφήβων. Τα επίσημα 
έγγραφα ήταν γραμμένα σε πάπυρο ή ξύλο. 
Ψηφίσματα, καθώς και άλλα κείμενα 
δημοσιεύονταν για να γνωστοποιηθούν σε 
όλους τους πολίτες. Ένας προσωρινός τρόπος 
δημοσίευσης ήταν η αναγραφή τους πάνω σε 

ασβεστωμένες ξύλινες πινακίδες που ονομάζονταν 
«λευκώματα» και τοποθετούνταν σε κάποιο 
δημόσιο χώρο. 
Σε πολλές περιπτώσεις η εκκλησία του δήμου 
έπαιρνε απόφαση να αναγραφεί το ψήφισμα 
σε λίθινη στήλη και να στηθεί σε συγκεκριμένο 
δημόσιο χώρο. Για το σκοπό αυτό η πολιτεία 
διέθετε και ειδικό κονδύλι:
«… Να αναλάβει ο γραμματέας την αναγραφή 
του νόμου σε δύο λίθινες στήλες […] και να 
δοθούν για την αναγραφή των στηλών 20 δραχμές 
στον ταμία του δήμου από τα κονδύλια που 
δαπανώνται για τα ψηφίσματα.»
(Απόσπασμα από το κείμενο που αναγράφεται στη 
στήλη της Δημοκρατίας σε ελεύθερη απόδοση.)

Τα κρατικά αρχεία… Ηαθηναϊκή πολιτεία διατηρούσε πολλών 
ειδών αρχεία: αρχεία των καταγεγραμμένων 

νόμων, δημοτολόγια, φορολογικούς καταλόγους, 
αρχεία του στρατού και του ιππικού, οικονομικά 
αρχεία κτλ.
Τα κρατικά αρχεία φυλάσσονταν σε δημόσια 
κτήρια που βρίσκονταν στο κέντρο του άστεως, 

στην Αγορά. Κάποια αρχεία φυλάσσονταν μέσα 
σε ναούς και με αυτό τον τρόπο έμπαιναν υπό 
την προστασία των θεών.
Αναζητώντας ίχνη των αρχείων της αθηναϊκής 
δημοκρατίας θα περιηγηθούμε στην Αρχαία 
Αγορά και θα ανακαλύψουμε τα τεκμήριά τους 
μέσα στο μουσείο της Στοάς του Αττάλου.

Άποψη της Αρχαίας Αγοράς από τα νότια. Στα αριστερά διακρίνεται ο λόφος του Αγοραίου Κολωνού με 
το ναό του Ηφαίστου και στα δεξιά η αναστηλωμένη Στοά του Αττάλου, όπου στεγάζεται το μουσείο της 
Αρχαίας Αγοράς.

Στην Αθήνα, όπως και στις άλλες πόλεις της 
αρχαίας Ελλάδας, η Αγορά ήταν το κέντρο 

της δημόσιας ζωής. Σε αυτόν το χώρο είχαν 
την έδρα τους οι διοικητικές, δικαστικές, 

οικονομικές και θρησκευτικές αρχές της πόλης. 
Ο ίδιος χώρος ήταν παράλληλα το κέντρο των 
εμπορικών δραστηριοτήτων και της κοινωνικής 
ζωής.

Λίγα λόγια για την Αγορά της Αθήνας

Αναθηματικό ανάγλυφο που απεικονίζει τη Μητέρα των θεών. Χρονολογείται τον 4ο αιώνα π.Χ. και 
πιστεύεται ότι αντιγράφει το χρυσελεφάντινο άγαλμα που είχε φιλοτεχνήσει ο Αγοράκριτος (ή ο Φειδίας) 
για να τοποθετηθεί στο Μητρώο. Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.
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Όπως μαθαίνουμε από τις αρχαίες πηγές τα αρχεία 
είχαν τεθεί υπό την προστασία και τη φύλαξη της 
Ρέας, της Μητέρας των θεών. Η σχέση αρχείου 
και Ρέας πρέπει να προέκυψε την εποχή που η 
λατρεία της Μητέρας των θεών μεταφέρθηκε στο 
Βουλευτήριο, λίγο μετά το 480 π.Χ. 

Ήταν η εποχή που η θεά είχε μείνει άστεγη, καθώς 
ο ναός της είχε καταστραφεί από τους Πέρσες. 
Τότε οι Αθηναίοι μετέφεραν τη λατρεία της στο 
διπλανό Βουλευτήριο και η Ρέα αναγορεύτηκε 
«φύλακας όλων των νόμων της πόλης που είναι 
καταχωρισμένοι στα αρχεία».

…και η Μητέρα των θεών 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Όπως μαθαίνουμε από τις αρχαίες πηγές τα αρχεία 
είχαν τεθεί υπό την προστασία και τη φύλαξη της 
Ρέας, της Μητέρας των θεών. Η σχέση αρχείου 
και Ρέας πρέπει να προέκυψε την εποχή που η 
λατρεία της Μητέρας των θεών μεταφέρθηκε στο 
Βουλευτήριο, λίγο μετά το 480 π.Χ. 

Ήταν η εποχή που η θεά είχε μείνει άστεγη, καθώς 
ο ναός της είχε καταστραφεί από τους Πέρσες. 
Τότε οι Αθηναίοι μετέφεραν τη λατρεία της στο 
διπλανό Βουλευτήριο και η Ρέα αναγορεύτηκε 
«φύλακας όλων των νόμων της πόλης που είναι 
καταχωρισμένοι στα αρχεία».

…και η Μητέρα των θεών 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



Το αθηναϊκό ιππικό ήταν ένα επίλεκτο 
στρατιωτικό σώμα όπου συμμετείχαν πολίτες 

από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της πόλης. 
Διοικητές του ήταν δύο ίππαρχοι που είχαν την 
έδρα τους στο Ιππαρχείο. Σε αυτό το κτήριο 
στεγαζόταν το αρχείο του ιππικού, ενώ στην 

πρόσοψή του ήταν στημένα διάφορα τιμητικά 
ανάγλυφα και επιγραφές.
Ένα μέρος του αρχείου βρέθηκε σε πηγάδι, 
δίπλα στην οδό των Παναθηναίων, κοντά στη 
βορειοδυτική γωνία της πλατείας, ενώ αντίστοιχα 
ευρήματα εντοπίστηκαν κοντά στο Δίπυλο.

Τα αρχεία του αθηναϊκού ιππικού

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, όταν ο Σόλωνας 
ολοκλήρωσε το νομοθετικό του έργο 

(594 π.Χ.), οι Αθηναίοι ανέγραψαν τους νέους 
νόμους σε ξύλινους πίνακες, τους τοποθέτησαν 
στη Βασίλειο Στοά και ορκίστηκαν να τους 
τηρούν. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο αρχείο 
της αθηναϊκής νομοθεσίας, το οποίο, καθώς 
ήταν τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο, ήταν 

προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες. 
Προς τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. η πολιτεία 
αποφάσισε να κωδικοποιήσει την παλαιότερη 
νομοθεσία της συγκεντρώνοντας τους νόμους του 
Δράκοντα (621 π.Χ.) και του Σόλωνα (594 π.Χ.). 
Οι νόμοι αυτήν τη φορά αναγράφηκαν σε λίθινες 
στήλες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στην Αγορά, 
στη Βασίλειο Στοά. 

Το αρχείο των παλαιών νόμων 
της αθηναϊκής πολιτείας

Κρίνοντας από το σημείο όπου βρέθηκαν τα 
θραύσματα των τιμητικών επιγραφών αλλά 

και τα αρχεία του ιππικού πιστεύουμε ότι το 
Ιππαρχείο θα πρέπει να βρισκόταν κάπου κοντά 
στη βορειοδυτική γωνία της πλατείας της Αγοράς. 

Φαίνεται μάλιστα ότι η περιοχή αυτή ήταν στενά 
συνδεδεμένη με το ιππικό, γιατί, όπως μαθαίνουμε 
από φιλολογικές πηγές, σε αυτό το σημείο της 
οδού των Παναθηναίων εκπαιδεύονταν οι νεαροί 
ιππείς.

Το Ιππαρχείο 

Τμήμα ανάγλυφου μνημείου που στήθηκε 
σε ανάμνηση της νίκης της Λεοντίδος φυλής 

σε ιππικό αγώνισμα. Βρέθηκε στην περιοχή όπου 
πιθανόν βρισκόταν το Ιππαρχείο. Εκτίθεται στο περιστύλιο 

του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς. 

Το κτήριο ακριβώς δίπλα στη Θόλο 
οικοδομήθηκε περί το 500 π.Χ. για να 

αποτελέσει την έδρα της νεοσύστατης βουλής 
των πεντακοσίων. Ήταν μια ευρύχωρη αίθουσα, 
σχεδόν τετράγωνη, με πέντε κίονες για τη στήριξη 
της οροφής και ξύλινα έδρανα τα οποία ήταν 
τοποθετημένα σε σχήμα Π, παράλληλα στον 
βόρειο, ανατολικό και δυτικό τοίχο. Στο κέντρο 
του χώρου βρισκόταν ο βωμός. Οι πολίτες 
μπορούσαν να σταθούν στον προθάλαμο, 
που χωριζόταν από την αίθουσα με δρύφακτο,
δηλαδή κιγκλίδωμα, και να παρακολουθήσουν τις 
συνεδριάσεις της βουλής.
Στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. οι εργασίες της 
βουλής μεταφέρθηκαν σε νέο κτήριο που 
κτίστηκε στα δυτικά του παλαιού. Έτσι το παλαιό 

Βουλευτήριο έπαψε να χρησιμοποιείται ως χώρος 
συνεδριάσεων, συνέχισε όμως να λειτουργεί 
ως δημόσιο κτήριο, καθώς σε αυτό παρέμειναν 
τα κρατικά αρχεία και το άγαλμα της Μητέρας 
των θεών. Αυτό το άγαλμα ήταν που χάρισε στο 
κτήριο το νέο του όνομα: Μητρώον.
Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο μεταφέρθηκε η 
βουλή σε νέο κτήριο. Υποθέτουμε ότι ο χώρος δεν 
επαρκούσε πια και για τις συνεδριάσεις και για την 
τήρηση ενός αρχείου που ολοένα αυξανόταν. 
Το παλαιό Βουλευτήριο κατεδαφίστηκε τον 
2ο αιώνα π.Χ., για να κτιστεί στη θέση του ένα 
συγκρότημα κτηρίων που αποτέλεσαν το νέο 
Μητρώο. Το κτήριο αυτό διατήρησε τη λειτουργία 
του προκατόχου του, καθώς στέγαζε όχι μόνο τη 
λατρεία της Ρέας αλλά και τα κρατικά αρχεία. 

Παλαιό Βουλευτήριο και Μητρώο

Η Βασίλειος Στοά 
Στη στοά είχε την έδρα του ο άρχων βασιλεύς, ένας 
από τους άρχοντες της αθηναϊκής πολιτείας με 
θρησκευτικές και δικαστικές εξουσίες. Το κτήριο 
πιθανόν να οικοδομήθηκε μέσα στον 6ο αιώνα 
π.Χ., και στην αρχική του μορφή είχε τέσσερις 
δωρικούς κίονες στο εσωτερικό και οκτώ στην 

πρόσοψη. Οι λίθινες στήλες με την παλαιότερη 
νομοθεσία της πολιτείας ήταν τοποθετημένες 
κατά μήκος του πίσω τοίχου της στοάς. 
Γύρω στο 400 π.Χ., προκειμένου να αυξηθεί ο 
διαθέσιμος χώρος για την έκθεση των νόμων, 
προστέθηκαν δύο νέες πτέρυγες στην πρόσοψη 
της στοάς.

Χώρος έκθεσης των νόμων 
του Δράκοντα και του Σόλωνα

Σχόλια
Μετρονόμοι: Κρατικοί αξιωματούχοι που μαζί με τους αγορανόμους φρόντιζαν για την καλή λειτουργία 
της Αγοράς. Οι αγορανόμοι έλεγχαν τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων, ενώ οι μετρονόμοι τα 
μέτρα και τα σταθμά των εμπόρων.
Νότια Στοά Ι: Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για την ονομασία της, οι ερευνητές την ονόμασαν Νότια 
Στοά Ι για να την ξεχωρίζουν από τη Νότια Στοά ΙΙ που κτίστηκε 270 χρόνια μετά, στην ίδια σχεδόν θέση.
Πρυτανεύουσα φυλή: Στη βουλή των πεντακοσίων καθεμία από τις δέκα αθηναϊκές φυλές αναλάμβανε 
εκ περιτροπής τη διοίκηση του κράτους για διάστημα 35-36 ημερών.
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Η Θόλος… 
Η Θόλος ήταν ένα κυκλικό κτήριο όπου είχε την 
έδρα της η κυβέρνηση. Καθημερινά στη Θόλο 
παρευρίσκονταν οι πενήντα βουλευτές της 
πρυτανεύουσας φυλής και εκεί μπορούσαν 
να τους συναντήσουν οι άρχοντες και οι 
αξιωματούχοι της πολιτείας αλλά και οι απλοί 
πολίτες για διάφορες υποθέσεις τους. 
Το βράδυ στο χώρο παρέμεναν πάντα κάποιοι 

πρυτάνεις, τουλάχιστον 17, ώστε να είναι 
πάντα σε θέση να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη 
υπόθεση. 
Η Θόλος κτίστηκε περί το 465 π.Χ. Είχε έξι κίονες 
που στήριζαν την κωνική στέγη και δάπεδο από 
πατημένο χώμα. Στη μέση του χώρου υπήρχε 
βωμός όπου θυσίαζαν οι πρυτάνεις. Μέσα σε 
αυτό το μεγάλο κυκλικό δωμάτιο φυλάσσονταν 
τα επίσημα μέτρα και σταθμά. 

Χώροι φύλαξης των αρχείων 
της Μετρονομίας

… και η Νότια Στοά Ι
Πρόκειται για ένα μεγάλο στενόμακρο κτήριο που 
κτίστηκε γύρω στο 430-420 π.Χ. Η στοά, πίσω από 
τις δύο κιονοστοιχίες, είχε 16 δωμάτια. Ποιος ήταν 
ο προορισμός της; Οι αρχαιολόγοι μελετώντας 
τα ευρήματα συμπέραναν ότι πιθανόν εδώ να 
βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις των τραπεζιτών, 
ενώ κάποια άλλα δωμάτια θα λειτουργούσαν 

ως δημόσια γραφεία και ως τραπεζαρίες για τη 
συνεστίαση των αξιωματούχων της πολιτείας.
Σε ένα από αυτά τα δωμάτια βρέθηκε η 
λίθινη στήλη που αναφέραμε. Είναι λοιπόν 
πιθανόν ο χώρος αυτός να ήταν το γραφείο 
της Μετρονομίας και εδώ να φυλάσσονταν τα 
επίσημα μέτρα και σταθμά που αναγράφονται 
στη συγκεκριμένη στήλη. 

Η Μετρονομία μαζί με την Αγορανομία ήταν δύο 
υπηρεσίες που έλεγχαν την εύρυθμη λειτουργία 
του εμπορικού τμήματος της Αγοράς. Στο τέλος 
κάθε χρόνου οι μετρονόμοι παρέδιδαν τα 
αρχεία τους στους διαδόχους τους και η πράξη 
της παράδοσης αναγραφόταν σε λίθινη στήλη. 
Μια τέτοια στήλη, που χρονολογείται το 222/1 
π.Χ., βρέθηκε μέσα σε ένα από τα δωμάτια της 
Νότιας Στοάς Ι, όπου πρέπει να ήταν η έδρα 
της Μετρονομίας. Στη στήλη αναγράφονται τα 
ονόματα των πέντε απερχόμενων μετρονόμων 
και αναφέρονται αναλυτικά τα μέτρα και τα 
σταθμά που παραδίδονται στους επόμενους 
μετρονόμους. 

Το αρχείο της Μετρονομίας, δηλαδή τα 
υποδείγματα των μέτρων και των σταθμών 
που χρησιμοποιούσε η αθηναϊκή πολιτεία, 
φυλασσόταν στη Θόλο. Ένα αντίστοιχο αρχείο 
πρέπει να υπήρχε στα γραφεία των μετρονόμων 
στη Νότια Στοά Ι και ένα άλλο στον Πειραιά. 
Ένα ψήφισμα της εκκλησίας του δήμου αναφέρει 
ότι η πολιτεία είχε αναθέσει τη συντήρηση των 
μέτρων και των σταθμών και την κατασκευή 
αντιγράφων σε δημόσιους δούλους που 
υπηρετούσαν στη Θόλο, στον Πειραιά και στην 
Ελευσίνα. Οι έμποροι ήταν υποχρεωμένοι να 
προμηθεύονται από αυτούς τα ακριβή αντίγραφα 
των κρατικών μέτρων και σταθμών. 

Το αρχείο της Μετρονομίας

Αναπαράσταση του παλαιού Βουλευτηρίου.

Τμήμα ανάγλυφου μνημείου που στήθηκε 
σε ανάμνηση της νίκης της Λεοντίδος φυλής 

σε ιππικό αγώνισμα. Βρέθηκε στην περιοχή όπου 
πιθανόν βρισκόταν το Ιππαρχείο. Εκτίθεται στο περιστύλιο 

του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς. 

Κάτοψη της Αγοράς γύρω στο 400 π.Χ. Με χρώμα σημειώνονται τα κτήρια όπου φυλάσσονταν κρατικά 
αρχεία: η Θόλος, το παλαιό Βουλευτήριο, η Βασίλειος Στοά και η Νότια Στοά I.
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Διοικητές του ήταν δύο ίππαρχοι που είχαν την 
έδρα τους στο Ιππαρχείο. Σε αυτό το κτήριο 
στεγαζόταν το αρχείο του ιππικού, ενώ στην 
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ανάγλυφα και επιγραφές.
Ένα μέρος του αρχείου βρέθηκε σε πηγάδι, 
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(594 π.Χ.), οι Αθηναίοι ανέγραψαν τους νέους 
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στη Βασίλειο Στοά. 

Το αρχείο των παλαιών νόμων 
της αθηναϊκής πολιτείας

Κρίνοντας από το σημείο όπου βρέθηκαν τα 
θραύσματα των τιμητικών επιγραφών αλλά 

και τα αρχεία του ιππικού πιστεύουμε ότι το 
Ιππαρχείο θα πρέπει να βρισκόταν κάπου κοντά 
στη βορειοδυτική γωνία της πλατείας της Αγοράς. 

Φαίνεται μάλιστα ότι η περιοχή αυτή ήταν στενά 
συνδεδεμένη με το ιππικό, γιατί, όπως μαθαίνουμε 
από φιλολογικές πηγές, σε αυτό το σημείο της 
οδού των Παναθηναίων εκπαιδεύονταν οι νεαροί 
ιππείς.

Το Ιππαρχείο 

Τμήμα ανάγλυφου μνημείου που στήθηκε 
σε ανάμνηση της νίκης της Λεοντίδος φυλής 

σε ιππικό αγώνισμα. Βρέθηκε στην περιοχή όπου 
πιθανόν βρισκόταν το Ιππαρχείο. Εκτίθεται στο περιστύλιο 

του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς. 

Το κτήριο ακριβώς δίπλα στη Θόλο 
οικοδομήθηκε περί το 500 π.Χ. για να 

αποτελέσει την έδρα της νεοσύστατης βουλής 
των πεντακοσίων. Ήταν μια ευρύχωρη αίθουσα, 
σχεδόν τετράγωνη, με πέντε κίονες για τη στήριξη 
της οροφής και ξύλινα έδρανα τα οποία ήταν 
τοποθετημένα σε σχήμα Π, παράλληλα στον 
βόρειο, ανατολικό και δυτικό τοίχο. Στο κέντρο 
του χώρου βρισκόταν ο βωμός. Οι πολίτες 
μπορούσαν να σταθούν στον προθάλαμο, 
που χωριζόταν από την αίθουσα με δρύφακτο,
δηλαδή κιγκλίδωμα, και να παρακολουθήσουν τις 
συνεδριάσεις της βουλής.
Στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. οι εργασίες της 
βουλής μεταφέρθηκαν σε νέο κτήριο που 
κτίστηκε στα δυτικά του παλαιού. Έτσι το παλαιό 

Βουλευτήριο έπαψε να χρησιμοποιείται ως χώρος 
συνεδριάσεων, συνέχισε όμως να λειτουργεί 
ως δημόσιο κτήριο, καθώς σε αυτό παρέμειναν 
τα κρατικά αρχεία και το άγαλμα της Μητέρας 
των θεών. Αυτό το άγαλμα ήταν που χάρισε στο 
κτήριο το νέο του όνομα: Μητρώον.
Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο μεταφέρθηκε η 
βουλή σε νέο κτήριο. Υποθέτουμε ότι ο χώρος δεν 
επαρκούσε πια και για τις συνεδριάσεις και για την 
τήρηση ενός αρχείου που ολοένα αυξανόταν. 
Το παλαιό Βουλευτήριο κατεδαφίστηκε τον 
2ο αιώνα π.Χ., για να κτιστεί στη θέση του ένα 
συγκρότημα κτηρίων που αποτέλεσαν το νέο 
Μητρώο. Το κτήριο αυτό διατήρησε τη λειτουργία 
του προκατόχου του, καθώς στέγαζε όχι μόνο τη 
λατρεία της Ρέας αλλά και τα κρατικά αρχεία. 

Παλαιό Βουλευτήριο και Μητρώο

Η Βασίλειος Στοά 
Στη στοά είχε την έδρα του ο άρχων βασιλεύς, ένας 
από τους άρχοντες της αθηναϊκής πολιτείας με 
θρησκευτικές και δικαστικές εξουσίες. Το κτήριο 
πιθανόν να οικοδομήθηκε μέσα στον 6ο αιώνα 
π.Χ., και στην αρχική του μορφή είχε τέσσερις 
δωρικούς κίονες στο εσωτερικό και οκτώ στην 

πρόσοψη. Οι λίθινες στήλες με την παλαιότερη 
νομοθεσία της πολιτείας ήταν τοποθετημένες 
κατά μήκος του πίσω τοίχου της στοάς. 
Γύρω στο 400 π.Χ., προκειμένου να αυξηθεί ο 
διαθέσιμος χώρος για την έκθεση των νόμων, 
προστέθηκαν δύο νέες πτέρυγες στην πρόσοψη 
της στοάς.

Χώρος έκθεσης των νόμων 
του Δράκοντα και του Σόλωνα

Σχόλια
Μετρονόμοι: Κρατικοί αξιωματούχοι που μαζί με τους αγορανόμους φρόντιζαν για την καλή λειτουργία 
της Αγοράς. Οι αγορανόμοι έλεγχαν τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων, ενώ οι μετρονόμοι τα 
μέτρα και τα σταθμά των εμπόρων.
Νότια Στοά Ι: Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για την ονομασία της, οι ερευνητές την ονόμασαν Νότια 
Στοά Ι για να την ξεχωρίζουν από τη Νότια Στοά ΙΙ που κτίστηκε 270 χρόνια μετά, στην ίδια σχεδόν θέση.
Πρυτανεύουσα φυλή: Στη βουλή των πεντακοσίων καθεμία από τις δέκα αθηναϊκές φυλές αναλάμβανε 
εκ περιτροπής τη διοίκηση του κράτους για διάστημα 35-36 ημερών.
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Η Θόλος… 
Η Θόλος ήταν ένα κυκλικό κτήριο όπου είχε την 
έδρα της η κυβέρνηση. Καθημερινά στη Θόλο 
παρευρίσκονταν οι πενήντα βουλευτές της 
πρυτανεύουσας φυλής και εκεί μπορούσαν 
να τους συναντήσουν οι άρχοντες και οι 
αξιωματούχοι της πολιτείας αλλά και οι απλοί 
πολίτες για διάφορες υποθέσεις τους. 
Το βράδυ στο χώρο παρέμεναν πάντα κάποιοι 

πρυτάνεις, τουλάχιστον 17, ώστε να είναι 
πάντα σε θέση να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη 
υπόθεση. 
Η Θόλος κτίστηκε περί το 465 π.Χ. Είχε έξι κίονες 
που στήριζαν την κωνική στέγη και δάπεδο από 
πατημένο χώμα. Στη μέση του χώρου υπήρχε 
βωμός όπου θυσίαζαν οι πρυτάνεις. Μέσα σε 
αυτό το μεγάλο κυκλικό δωμάτιο φυλάσσονταν 
τα επίσημα μέτρα και σταθμά. 

Χώροι φύλαξης των αρχείων 
της Μετρονομίας

… και η Νότια Στοά Ι
Πρόκειται για ένα μεγάλο στενόμακρο κτήριο που 
κτίστηκε γύρω στο 430-420 π.Χ. Η στοά, πίσω από 
τις δύο κιονοστοιχίες, είχε 16 δωμάτια. Ποιος ήταν 
ο προορισμός της; Οι αρχαιολόγοι μελετώντας 
τα ευρήματα συμπέραναν ότι πιθανόν εδώ να 
βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις των τραπεζιτών, 
ενώ κάποια άλλα δωμάτια θα λειτουργούσαν 

ως δημόσια γραφεία και ως τραπεζαρίες για τη 
συνεστίαση των αξιωματούχων της πολιτείας.
Σε ένα από αυτά τα δωμάτια βρέθηκε η 
λίθινη στήλη που αναφέραμε. Είναι λοιπόν 
πιθανόν ο χώρος αυτός να ήταν το γραφείο 
της Μετρονομίας και εδώ να φυλάσσονταν τα 
επίσημα μέτρα και σταθμά που αναγράφονται 
στη συγκεκριμένη στήλη. 

Η Μετρονομία μαζί με την Αγορανομία ήταν δύο 
υπηρεσίες που έλεγχαν την εύρυθμη λειτουργία 
του εμπορικού τμήματος της Αγοράς. Στο τέλος 
κάθε χρόνου οι μετρονόμοι παρέδιδαν τα 
αρχεία τους στους διαδόχους τους και η πράξη 
της παράδοσης αναγραφόταν σε λίθινη στήλη. 
Μια τέτοια στήλη, που χρονολογείται το 222/1 
π.Χ., βρέθηκε μέσα σε ένα από τα δωμάτια της 
Νότιας Στοάς Ι, όπου πρέπει να ήταν η έδρα 
της Μετρονομίας. Στη στήλη αναγράφονται τα 
ονόματα των πέντε απερχόμενων μετρονόμων 
και αναφέρονται αναλυτικά τα μέτρα και τα 
σταθμά που παραδίδονται στους επόμενους 
μετρονόμους. 

Το αρχείο της Μετρονομίας, δηλαδή τα 
υποδείγματα των μέτρων και των σταθμών 
που χρησιμοποιούσε η αθηναϊκή πολιτεία, 
φυλασσόταν στη Θόλο. Ένα αντίστοιχο αρχείο 
πρέπει να υπήρχε στα γραφεία των μετρονόμων 
στη Νότια Στοά Ι και ένα άλλο στον Πειραιά. 
Ένα ψήφισμα της εκκλησίας του δήμου αναφέρει 
ότι η πολιτεία είχε αναθέσει τη συντήρηση των 
μέτρων και των σταθμών και την κατασκευή 
αντιγράφων σε δημόσιους δούλους που 
υπηρετούσαν στη Θόλο, στον Πειραιά και στην 
Ελευσίνα. Οι έμποροι ήταν υποχρεωμένοι να 
προμηθεύονται από αυτούς τα ακριβή αντίγραφα 
των κρατικών μέτρων και σταθμών. 

Το αρχείο της Μετρονομίας

Αναπαράσταση του παλαιού Βουλευτηρίου.

Τμήμα ανάγλυφου μνημείου που στήθηκε 
σε ανάμνηση της νίκης της Λεοντίδος φυλής 

σε ιππικό αγώνισμα. Βρέθηκε στην περιοχή όπου 
πιθανόν βρισκόταν το Ιππαρχείο. Εκτίθεται στο περιστύλιο 

του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς. 

Κάτοψη της Αγοράς γύρω στο 400 π.Χ. Με χρώμα σημειώνονται τα κτήρια όπου φυλάσσονταν κρατικά 
αρχεία: η Θόλος, το παλαιό Βουλευτήριο, η Βασίλειος Στοά και η Νότια Στοά I.



Το αθηναϊκό ιππικό ήταν ένα επίλεκτο 
στρατιωτικό σώμα όπου συμμετείχαν πολίτες 

από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της πόλης. 
Διοικητές του ήταν δύο ίππαρχοι που είχαν την 
έδρα τους στο Ιππαρχείο. Σε αυτό το κτήριο 
στεγαζόταν το αρχείο του ιππικού, ενώ στην 

πρόσοψή του ήταν στημένα διάφορα τιμητικά 
ανάγλυφα και επιγραφές.
Ένα μέρος του αρχείου βρέθηκε σε πηγάδι, 
δίπλα στην οδό των Παναθηναίων, κοντά στη 
βορειοδυτική γωνία της πλατείας, ενώ αντίστοιχα 
ευρήματα εντοπίστηκαν κοντά στο Δίπυλο.

Τα αρχεία του αθηναϊκού ιππικού

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, όταν ο Σόλωνας 
ολοκλήρωσε το νομοθετικό του έργο 

(594 π.Χ.), οι Αθηναίοι ανέγραψαν τους νέους 
νόμους σε ξύλινους πίνακες, τους τοποθέτησαν 
στη Βασίλειο Στοά και ορκίστηκαν να τους 
τηρούν. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο αρχείο 
της αθηναϊκής νομοθεσίας, το οποίο, καθώς 
ήταν τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο, ήταν 

προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες. 
Προς τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. η πολιτεία 
αποφάσισε να κωδικοποιήσει την παλαιότερη 
νομοθεσία της συγκεντρώνοντας τους νόμους του 
Δράκοντα (621 π.Χ.) και του Σόλωνα (594 π.Χ.). 
Οι νόμοι αυτήν τη φορά αναγράφηκαν σε λίθινες 
στήλες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στην Αγορά, 
στη Βασίλειο Στοά. 

Το αρχείο των παλαιών νόμων 
της αθηναϊκής πολιτείας

Κρίνοντας από το σημείο όπου βρέθηκαν τα 
θραύσματα των τιμητικών επιγραφών αλλά 

και τα αρχεία του ιππικού πιστεύουμε ότι το 
Ιππαρχείο θα πρέπει να βρισκόταν κάπου κοντά 
στη βορειοδυτική γωνία της πλατείας της Αγοράς. 

Φαίνεται μάλιστα ότι η περιοχή αυτή ήταν στενά 
συνδεδεμένη με το ιππικό, γιατί, όπως μαθαίνουμε 
από φιλολογικές πηγές, σε αυτό το σημείο της 
οδού των Παναθηναίων εκπαιδεύονταν οι νεαροί 
ιππείς.

Το Ιππαρχείο 

Τμήμα ανάγλυφου μνημείου που στήθηκε 
σε ανάμνηση της νίκης της Λεοντίδος φυλής 

σε ιππικό αγώνισμα. Βρέθηκε στην περιοχή όπου 
πιθανόν βρισκόταν το Ιππαρχείο. Εκτίθεται στο περιστύλιο 

του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς. 

Το κτήριο ακριβώς δίπλα στη Θόλο 
οικοδομήθηκε περί το 500 π.Χ. για να 

αποτελέσει την έδρα της νεοσύστατης βουλής 
των πεντακοσίων. Ήταν μια ευρύχωρη αίθουσα, 
σχεδόν τετράγωνη, με πέντε κίονες για τη στήριξη 
της οροφής και ξύλινα έδρανα τα οποία ήταν 
τοποθετημένα σε σχήμα Π, παράλληλα στον 
βόρειο, ανατολικό και δυτικό τοίχο. Στο κέντρο 
του χώρου βρισκόταν ο βωμός. Οι πολίτες 
μπορούσαν να σταθούν στον προθάλαμο, 
που χωριζόταν από την αίθουσα με δρύφακτο,
δηλαδή κιγκλίδωμα, και να παρακολουθήσουν τις 
συνεδριάσεις της βουλής.
Στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. οι εργασίες της 
βουλής μεταφέρθηκαν σε νέο κτήριο που 
κτίστηκε στα δυτικά του παλαιού. Έτσι το παλαιό 

Βουλευτήριο έπαψε να χρησιμοποιείται ως χώρος 
συνεδριάσεων, συνέχισε όμως να λειτουργεί 
ως δημόσιο κτήριο, καθώς σε αυτό παρέμειναν 
τα κρατικά αρχεία και το άγαλμα της Μητέρας 
των θεών. Αυτό το άγαλμα ήταν που χάρισε στο 
κτήριο το νέο του όνομα: Μητρώον.
Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο μεταφέρθηκε η 
βουλή σε νέο κτήριο. Υποθέτουμε ότι ο χώρος δεν 
επαρκούσε πια και για τις συνεδριάσεις και για την 
τήρηση ενός αρχείου που ολοένα αυξανόταν. 
Το παλαιό Βουλευτήριο κατεδαφίστηκε τον 
2ο αιώνα π.Χ., για να κτιστεί στη θέση του ένα 
συγκρότημα κτηρίων που αποτέλεσαν το νέο 
Μητρώο. Το κτήριο αυτό διατήρησε τη λειτουργία 
του προκατόχου του, καθώς στέγαζε όχι μόνο τη 
λατρεία της Ρέας αλλά και τα κρατικά αρχεία. 

Παλαιό Βουλευτήριο και Μητρώο

Η Βασίλειος Στοά 
Στη στοά είχε την έδρα του ο άρχων βασιλεύς, ένας 
από τους άρχοντες της αθηναϊκής πολιτείας με 
θρησκευτικές και δικαστικές εξουσίες. Το κτήριο 
πιθανόν να οικοδομήθηκε μέσα στον 6ο αιώνα 
π.Χ., και στην αρχική του μορφή είχε τέσσερις 
δωρικούς κίονες στο εσωτερικό και οκτώ στην 

πρόσοψη. Οι λίθινες στήλες με την παλαιότερη 
νομοθεσία της πολιτείας ήταν τοποθετημένες 
κατά μήκος του πίσω τοίχου της στοάς. 
Γύρω στο 400 π.Χ., προκειμένου να αυξηθεί ο 
διαθέσιμος χώρος για την έκθεση των νόμων, 
προστέθηκαν δύο νέες πτέρυγες στην πρόσοψη 
της στοάς.

Χώρος έκθεσης των νόμων 
του Δράκοντα και του Σόλωνα

Σχόλια
Μετρονόμοι: Κρατικοί αξιωματούχοι που μαζί με τους αγορανόμους φρόντιζαν για την καλή λειτουργία 
της Αγοράς. Οι αγορανόμοι έλεγχαν τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων, ενώ οι μετρονόμοι τα 
μέτρα και τα σταθμά των εμπόρων.
Νότια Στοά Ι: Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για την ονομασία της, οι ερευνητές την ονόμασαν Νότια 
Στοά Ι για να την ξεχωρίζουν από τη Νότια Στοά ΙΙ που κτίστηκε 270 χρόνια μετά, στην ίδια σχεδόν θέση.
Πρυτανεύουσα φυλή: Στη βουλή των πεντακοσίων καθεμία από τις δέκα αθηναϊκές φυλές αναλάμβανε 
εκ περιτροπής τη διοίκηση του κράτους για διάστημα 35-36 ημερών.
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Η Θόλος… 
Η Θόλος ήταν ένα κυκλικό κτήριο όπου είχε την 
έδρα της η κυβέρνηση. Καθημερινά στη Θόλο 
παρευρίσκονταν οι πενήντα βουλευτές της 
πρυτανεύουσας φυλής και εκεί μπορούσαν 
να τους συναντήσουν οι άρχοντες και οι 
αξιωματούχοι της πολιτείας αλλά και οι απλοί 
πολίτες για διάφορες υποθέσεις τους. 
Το βράδυ στο χώρο παρέμεναν πάντα κάποιοι 

πρυτάνεις, τουλάχιστον 17, ώστε να είναι 
πάντα σε θέση να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη 
υπόθεση. 
Η Θόλος κτίστηκε περί το 465 π.Χ. Είχε έξι κίονες 
που στήριζαν την κωνική στέγη και δάπεδο από 
πατημένο χώμα. Στη μέση του χώρου υπήρχε 
βωμός όπου θυσίαζαν οι πρυτάνεις. Μέσα σε 
αυτό το μεγάλο κυκλικό δωμάτιο φυλάσσονταν 
τα επίσημα μέτρα και σταθμά. 

Χώροι φύλαξης των αρχείων 
της Μετρονομίας

… και η Νότια Στοά Ι
Πρόκειται για ένα μεγάλο στενόμακρο κτήριο που 
κτίστηκε γύρω στο 430-420 π.Χ. Η στοά, πίσω από 
τις δύο κιονοστοιχίες, είχε 16 δωμάτια. Ποιος ήταν 
ο προορισμός της; Οι αρχαιολόγοι μελετώντας 
τα ευρήματα συμπέραναν ότι πιθανόν εδώ να 
βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις των τραπεζιτών, 
ενώ κάποια άλλα δωμάτια θα λειτουργούσαν 

ως δημόσια γραφεία και ως τραπεζαρίες για τη 
συνεστίαση των αξιωματούχων της πολιτείας.
Σε ένα από αυτά τα δωμάτια βρέθηκε η 
λίθινη στήλη που αναφέραμε. Είναι λοιπόν 
πιθανόν ο χώρος αυτός να ήταν το γραφείο 
της Μετρονομίας και εδώ να φυλάσσονταν τα 
επίσημα μέτρα και σταθμά που αναγράφονται 
στη συγκεκριμένη στήλη. 

Η Μετρονομία μαζί με την Αγορανομία ήταν δύο 
υπηρεσίες που έλεγχαν την εύρυθμη λειτουργία 
του εμπορικού τμήματος της Αγοράς. Στο τέλος 
κάθε χρόνου οι μετρονόμοι παρέδιδαν τα 
αρχεία τους στους διαδόχους τους και η πράξη 
της παράδοσης αναγραφόταν σε λίθινη στήλη. 
Μια τέτοια στήλη, που χρονολογείται το 222/1 
π.Χ., βρέθηκε μέσα σε ένα από τα δωμάτια της 
Νότιας Στοάς Ι, όπου πρέπει να ήταν η έδρα 
της Μετρονομίας. Στη στήλη αναγράφονται τα 
ονόματα των πέντε απερχόμενων μετρονόμων 
και αναφέρονται αναλυτικά τα μέτρα και τα 
σταθμά που παραδίδονται στους επόμενους 
μετρονόμους. 

Το αρχείο της Μετρονομίας, δηλαδή τα 
υποδείγματα των μέτρων και των σταθμών 
που χρησιμοποιούσε η αθηναϊκή πολιτεία, 
φυλασσόταν στη Θόλο. Ένα αντίστοιχο αρχείο 
πρέπει να υπήρχε στα γραφεία των μετρονόμων 
στη Νότια Στοά Ι και ένα άλλο στον Πειραιά. 
Ένα ψήφισμα της εκκλησίας του δήμου αναφέρει 
ότι η πολιτεία είχε αναθέσει τη συντήρηση των 
μέτρων και των σταθμών και την κατασκευή 
αντιγράφων σε δημόσιους δούλους που 
υπηρετούσαν στη Θόλο, στον Πειραιά και στην 
Ελευσίνα. Οι έμποροι ήταν υποχρεωμένοι να 
προμηθεύονται από αυτούς τα ακριβή αντίγραφα 
των κρατικών μέτρων και σταθμών. 

Το αρχείο της Μετρονομίας

Αναπαράσταση του παλαιού Βουλευτηρίου.

Τμήμα ανάγλυφου μνημείου που στήθηκε 
σε ανάμνηση της νίκης της Λεοντίδος φυλής 

σε ιππικό αγώνισμα. Βρέθηκε στην περιοχή όπου 
πιθανόν βρισκόταν το Ιππαρχείο. Εκτίθεται στο περιστύλιο 

του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς. 

Κάτοψη της Αγοράς γύρω στο 400 π.Χ. Με χρώμα σημειώνονται τα κτήρια όπου φυλάσσονταν κρατικά 
αρχεία: η Θόλος, το παλαιό Βουλευτήριο, η Βασίλειος Στοά και η Νότια Στοά I.



Το αθηναϊκό ιππικό ήταν ένα επίλεκτο 
στρατιωτικό σώμα όπου συμμετείχαν πολίτες 

από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις της πόλης. 
Διοικητές του ήταν δύο ίππαρχοι που είχαν την 
έδρα τους στο Ιππαρχείο. Σε αυτό το κτήριο 
στεγαζόταν το αρχείο του ιππικού, ενώ στην 

πρόσοψή του ήταν στημένα διάφορα τιμητικά 
ανάγλυφα και επιγραφές.
Ένα μέρος του αρχείου βρέθηκε σε πηγάδι, 
δίπλα στην οδό των Παναθηναίων, κοντά στη 
βορειοδυτική γωνία της πλατείας, ενώ αντίστοιχα 
ευρήματα εντοπίστηκαν κοντά στο Δίπυλο.

Τα αρχεία του αθηναϊκού ιππικού

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, όταν ο Σόλωνας 
ολοκλήρωσε το νομοθετικό του έργο 

(594 π.Χ.), οι Αθηναίοι ανέγραψαν τους νέους 
νόμους σε ξύλινους πίνακες, τους τοποθέτησαν 
στη Βασίλειο Στοά και ορκίστηκαν να τους 
τηρούν. Έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο αρχείο 
της αθηναϊκής νομοθεσίας, το οποίο, καθώς 
ήταν τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο, ήταν 

προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες. 
Προς τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. η πολιτεία 
αποφάσισε να κωδικοποιήσει την παλαιότερη 
νομοθεσία της συγκεντρώνοντας τους νόμους του 
Δράκοντα (621 π.Χ.) και του Σόλωνα (594 π.Χ.). 
Οι νόμοι αυτήν τη φορά αναγράφηκαν σε λίθινες 
στήλες, οι οποίες τοποθετήθηκαν στην Αγορά, 
στη Βασίλειο Στοά. 

Το αρχείο των παλαιών νόμων 
της αθηναϊκής πολιτείας

Κρίνοντας από το σημείο όπου βρέθηκαν τα 
θραύσματα των τιμητικών επιγραφών αλλά 

και τα αρχεία του ιππικού πιστεύουμε ότι το 
Ιππαρχείο θα πρέπει να βρισκόταν κάπου κοντά 
στη βορειοδυτική γωνία της πλατείας της Αγοράς. 

Φαίνεται μάλιστα ότι η περιοχή αυτή ήταν στενά 
συνδεδεμένη με το ιππικό, γιατί, όπως μαθαίνουμε 
από φιλολογικές πηγές, σε αυτό το σημείο της 
οδού των Παναθηναίων εκπαιδεύονταν οι νεαροί 
ιππείς.

Το Ιππαρχείο 

Τμήμα ανάγλυφου μνημείου που στήθηκε 
σε ανάμνηση της νίκης της Λεοντίδος φυλής 

σε ιππικό αγώνισμα. Βρέθηκε στην περιοχή όπου 
πιθανόν βρισκόταν το Ιππαρχείο. Εκτίθεται στο περιστύλιο 

του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς. 

Το κτήριο ακριβώς δίπλα στη Θόλο 
οικοδομήθηκε περί το 500 π.Χ. για να 

αποτελέσει την έδρα της νεοσύστατης βουλής 
των πεντακοσίων. Ήταν μια ευρύχωρη αίθουσα, 
σχεδόν τετράγωνη, με πέντε κίονες για τη στήριξη 
της οροφής και ξύλινα έδρανα τα οποία ήταν 
τοποθετημένα σε σχήμα Π, παράλληλα στον 
βόρειο, ανατολικό και δυτικό τοίχο. Στο κέντρο 
του χώρου βρισκόταν ο βωμός. Οι πολίτες 
μπορούσαν να σταθούν στον προθάλαμο, 
που χωριζόταν από την αίθουσα με δρύφακτο,
δηλαδή κιγκλίδωμα, και να παρακολουθήσουν τις 
συνεδριάσεις της βουλής.
Στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. οι εργασίες της 
βουλής μεταφέρθηκαν σε νέο κτήριο που 
κτίστηκε στα δυτικά του παλαιού. Έτσι το παλαιό 

Βουλευτήριο έπαψε να χρησιμοποιείται ως χώρος 
συνεδριάσεων, συνέχισε όμως να λειτουργεί 
ως δημόσιο κτήριο, καθώς σε αυτό παρέμειναν 
τα κρατικά αρχεία και το άγαλμα της Μητέρας 
των θεών. Αυτό το άγαλμα ήταν που χάρισε στο 
κτήριο το νέο του όνομα: Μητρώον.
Δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο μεταφέρθηκε η 
βουλή σε νέο κτήριο. Υποθέτουμε ότι ο χώρος δεν 
επαρκούσε πια και για τις συνεδριάσεις και για την 
τήρηση ενός αρχείου που ολοένα αυξανόταν. 
Το παλαιό Βουλευτήριο κατεδαφίστηκε τον 
2ο αιώνα π.Χ., για να κτιστεί στη θέση του ένα 
συγκρότημα κτηρίων που αποτέλεσαν το νέο 
Μητρώο. Το κτήριο αυτό διατήρησε τη λειτουργία 
του προκατόχου του, καθώς στέγαζε όχι μόνο τη 
λατρεία της Ρέας αλλά και τα κρατικά αρχεία. 

Παλαιό Βουλευτήριο και Μητρώο

Η Βασίλειος Στοά 
Στη στοά είχε την έδρα του ο άρχων βασιλεύς, ένας 
από τους άρχοντες της αθηναϊκής πολιτείας με 
θρησκευτικές και δικαστικές εξουσίες. Το κτήριο 
πιθανόν να οικοδομήθηκε μέσα στον 6ο αιώνα 
π.Χ., και στην αρχική του μορφή είχε τέσσερις 
δωρικούς κίονες στο εσωτερικό και οκτώ στην 

πρόσοψη. Οι λίθινες στήλες με την παλαιότερη 
νομοθεσία της πολιτείας ήταν τοποθετημένες 
κατά μήκος του πίσω τοίχου της στοάς. 
Γύρω στο 400 π.Χ., προκειμένου να αυξηθεί ο 
διαθέσιμος χώρος για την έκθεση των νόμων, 
προστέθηκαν δύο νέες πτέρυγες στην πρόσοψη 
της στοάς.

Χώρος έκθεσης των νόμων 
του Δράκοντα και του Σόλωνα

Σχόλια
Μετρονόμοι: Κρατικοί αξιωματούχοι που μαζί με τους αγορανόμους φρόντιζαν για την καλή λειτουργία 
της Αγοράς. Οι αγορανόμοι έλεγχαν τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων, ενώ οι μετρονόμοι τα 
μέτρα και τα σταθμά των εμπόρων.
Νότια Στοά Ι: Επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία για την ονομασία της, οι ερευνητές την ονόμασαν Νότια 
Στοά Ι για να την ξεχωρίζουν από τη Νότια Στοά ΙΙ που κτίστηκε 270 χρόνια μετά, στην ίδια σχεδόν θέση.
Πρυτανεύουσα φυλή: Στη βουλή των πεντακοσίων καθεμία από τις δέκα αθηναϊκές φυλές αναλάμβανε 
εκ περιτροπής τη διοίκηση του κράτους για διάστημα 35-36 ημερών.
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Η Θόλος… 
Η Θόλος ήταν ένα κυκλικό κτήριο όπου είχε την 
έδρα της η κυβέρνηση. Καθημερινά στη Θόλο 
παρευρίσκονταν οι πενήντα βουλευτές της 
πρυτανεύουσας φυλής και εκεί μπορούσαν 
να τους συναντήσουν οι άρχοντες και οι 
αξιωματούχοι της πολιτείας αλλά και οι απλοί 
πολίτες για διάφορες υποθέσεις τους. 
Το βράδυ στο χώρο παρέμεναν πάντα κάποιοι 

πρυτάνεις, τουλάχιστον 17, ώστε να είναι 
πάντα σε θέση να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη 
υπόθεση. 
Η Θόλος κτίστηκε περί το 465 π.Χ. Είχε έξι κίονες 
που στήριζαν την κωνική στέγη και δάπεδο από 
πατημένο χώμα. Στη μέση του χώρου υπήρχε 
βωμός όπου θυσίαζαν οι πρυτάνεις. Μέσα σε 
αυτό το μεγάλο κυκλικό δωμάτιο φυλάσσονταν 
τα επίσημα μέτρα και σταθμά. 

Χώροι φύλαξης των αρχείων 
της Μετρονομίας

… και η Νότια Στοά Ι
Πρόκειται για ένα μεγάλο στενόμακρο κτήριο που 
κτίστηκε γύρω στο 430-420 π.Χ. Η στοά, πίσω από 
τις δύο κιονοστοιχίες, είχε 16 δωμάτια. Ποιος ήταν 
ο προορισμός της; Οι αρχαιολόγοι μελετώντας 
τα ευρήματα συμπέραναν ότι πιθανόν εδώ να 
βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις των τραπεζιτών, 
ενώ κάποια άλλα δωμάτια θα λειτουργούσαν 

ως δημόσια γραφεία και ως τραπεζαρίες για τη 
συνεστίαση των αξιωματούχων της πολιτείας.
Σε ένα από αυτά τα δωμάτια βρέθηκε η 
λίθινη στήλη που αναφέραμε. Είναι λοιπόν 
πιθανόν ο χώρος αυτός να ήταν το γραφείο 
της Μετρονομίας και εδώ να φυλάσσονταν τα 
επίσημα μέτρα και σταθμά που αναγράφονται 
στη συγκεκριμένη στήλη. 

Η Μετρονομία μαζί με την Αγορανομία ήταν δύο 
υπηρεσίες που έλεγχαν την εύρυθμη λειτουργία 
του εμπορικού τμήματος της Αγοράς. Στο τέλος 
κάθε χρόνου οι μετρονόμοι παρέδιδαν τα 
αρχεία τους στους διαδόχους τους και η πράξη 
της παράδοσης αναγραφόταν σε λίθινη στήλη. 
Μια τέτοια στήλη, που χρονολογείται το 222/1 
π.Χ., βρέθηκε μέσα σε ένα από τα δωμάτια της 
Νότιας Στοάς Ι, όπου πρέπει να ήταν η έδρα 
της Μετρονομίας. Στη στήλη αναγράφονται τα 
ονόματα των πέντε απερχόμενων μετρονόμων 
και αναφέρονται αναλυτικά τα μέτρα και τα 
σταθμά που παραδίδονται στους επόμενους 
μετρονόμους. 

Το αρχείο της Μετρονομίας, δηλαδή τα 
υποδείγματα των μέτρων και των σταθμών 
που χρησιμοποιούσε η αθηναϊκή πολιτεία, 
φυλασσόταν στη Θόλο. Ένα αντίστοιχο αρχείο 
πρέπει να υπήρχε στα γραφεία των μετρονόμων 
στη Νότια Στοά Ι και ένα άλλο στον Πειραιά. 
Ένα ψήφισμα της εκκλησίας του δήμου αναφέρει 
ότι η πολιτεία είχε αναθέσει τη συντήρηση των 
μέτρων και των σταθμών και την κατασκευή 
αντιγράφων σε δημόσιους δούλους που 
υπηρετούσαν στη Θόλο, στον Πειραιά και στην 
Ελευσίνα. Οι έμποροι ήταν υποχρεωμένοι να 
προμηθεύονται από αυτούς τα ακριβή αντίγραφα 
των κρατικών μέτρων και σταθμών. 

Το αρχείο της Μετρονομίας

Αναπαράσταση του παλαιού Βουλευτηρίου.

Τμήμα ανάγλυφου μνημείου που στήθηκε 
σε ανάμνηση της νίκης της Λεοντίδος φυλής 

σε ιππικό αγώνισμα. Βρέθηκε στην περιοχή όπου 
πιθανόν βρισκόταν το Ιππαρχείο. Εκτίθεται στο περιστύλιο 

του μουσείου της Αρχαίας Αγοράς. 

Κάτοψη της Αγοράς γύρω στο 400 π.Χ. Με χρώμα σημειώνονται τα κτήρια όπου φυλάσσονταν κρατικά 
αρχεία: η Θόλος, το παλαιό Βουλευτήριο, η Βασίλειος Στοά και η Νότια Στοά I.



Τα αρχεία της αθηναϊκής πολιτείας 
στην Αρχαία Αγορά 7

αρχεία
Πηγεσ γνωσησ,
Πηγεσ μνημησ

Στην Αθήνα των κλασικών χρόνων τα επίσημα 
αρχεία του κράτους φυλάσσονταν στο (παλαιό) 
Βουλευτήριο, εκεί όπου συνεδρίαζε μέχρι τα τέλη 
του 5ου αιώνα π.Χ. η βουλή των πεντακοσίων. 
Από αναφορές σε αρχαίες πηγές μαθαίνουμε 
ότι στο κτήριο αυτό φυλάσσονταν ψηφίσματα 
της εκκλησίας του δήμου, νόμοι, δικόγραφα, 
οικονομικές εκθέσεις, καταγραφές αναθημάτων 
σε ιερά, κατάλογοι μέτρων και σταθμών και οι 
κατάλογοι των αθηναίων εφήβων. Τα επίσημα 
έγγραφα ήταν γραμμένα σε πάπυρο ή ξύλο. 
Ψηφίσματα, καθώς και άλλα κείμενα 
δημοσιεύονταν για να γνωστοποιηθούν σε 
όλους τους πολίτες. Ένας προσωρινός τρόπος 
δημοσίευσης ήταν η αναγραφή τους πάνω σε 

ασβεστωμένες ξύλινες πινακίδες που ονομάζονταν 
«λευκώματα» και τοποθετούνταν σε κάποιο 
δημόσιο χώρο. 
Σε πολλές περιπτώσεις η εκκλησία του δήμου 
έπαιρνε απόφαση να αναγραφεί το ψήφισμα 
σε λίθινη στήλη και να στηθεί σε συγκεκριμένο 
δημόσιο χώρο. Για το σκοπό αυτό η πολιτεία 
διέθετε και ειδικό κονδύλι:
«… Να αναλάβει ο γραμματέας την αναγραφή 
του νόμου σε δύο λίθινες στήλες […] και να 
δοθούν για την αναγραφή των στηλών 20 δραχμές 
στον ταμία του δήμου από τα κονδύλια που 
δαπανώνται για τα ψηφίσματα.»
(Απόσπασμα από το κείμενο που αναγράφεται στη 
στήλη της Δημοκρατίας σε ελεύθερη απόδοση.)

Τα κρατικά αρχεία… Ηαθηναϊκή πολιτεία διατηρούσε πολλών 
ειδών αρχεία: αρχεία των καταγεγραμμένων 

νόμων, δημοτολόγια, φορολογικούς καταλόγους, 
αρχεία του στρατού και του ιππικού, οικονομικά 
αρχεία κτλ.
Τα κρατικά αρχεία φυλάσσονταν σε δημόσια 
κτήρια που βρίσκονταν στο κέντρο του άστεως, 

στην Αγορά. Κάποια αρχεία φυλάσσονταν μέσα 
σε ναούς και με αυτό τον τρόπο έμπαιναν υπό 
την προστασία των θεών.
Αναζητώντας ίχνη των αρχείων της αθηναϊκής 
δημοκρατίας θα περιηγηθούμε στην Αρχαία 
Αγορά και θα ανακαλύψουμε τα τεκμήριά τους 
μέσα στο μουσείο της Στοάς του Αττάλου.

Άποψη της Αρχαίας Αγοράς από τα νότια. Στα αριστερά διακρίνεται ο λόφος του Αγοραίου Κολωνού με 
το ναό του Ηφαίστου και στα δεξιά η αναστηλωμένη Στοά του Αττάλου, όπου στεγάζεται το μουσείο της 
Αρχαίας Αγοράς.

Στην Αθήνα, όπως και στις άλλες πόλεις της 
αρχαίας Ελλάδας, η Αγορά ήταν το κέντρο 

της δημόσιας ζωής. Σε αυτόν το χώρο είχαν 
την έδρα τους οι διοικητικές, δικαστικές, 

οικονομικές και θρησκευτικές αρχές της πόλης. 
Ο ίδιος χώρος ήταν παράλληλα το κέντρο των 
εμπορικών δραστηριοτήτων και της κοινωνικής 
ζωής.

Λίγα λόγια για την Αγορά της Αθήνας

Αναθηματικό ανάγλυφο που απεικονίζει τη Μητέρα των θεών. Χρονολογείται τον 4ο αιώνα π.Χ. και 
πιστεύεται ότι αντιγράφει το χρυσελεφάντινο άγαλμα που είχε φιλοτεχνήσει ο Αγοράκριτος (ή ο Φειδίας) 
για να τοποθετηθεί στο Μητρώο. Μουσείο Αρχαίας Αγοράς.
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Όπως μαθαίνουμε από τις αρχαίες πηγές τα αρχεία 
είχαν τεθεί υπό την προστασία και τη φύλαξη της 
Ρέας, της Μητέρας των θεών. Η σχέση αρχείου 
και Ρέας πρέπει να προέκυψε την εποχή που η 
λατρεία της Μητέρας των θεών μεταφέρθηκε στο 
Βουλευτήριο, λίγο μετά το 480 π.Χ. 

Ήταν η εποχή που η θεά είχε μείνει άστεγη, καθώς 
ο ναός της είχε καταστραφεί από τους Πέρσες. 
Τότε οι Αθηναίοι μετέφεραν τη λατρεία της στο 
διπλανό Βουλευτήριο και η Ρέα αναγορεύτηκε 
«φύλακας όλων των νόμων της πόλης που είναι 
καταχωρισμένοι στα αρχεία».

…και η Μητέρα των θεών 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
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