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Μεγάλο παιχνίδι στην Αγορά των αρχαίων Αθηναίων 

Η λέξη αγορά μας φέρνει στο νου το εμπόριο, το χώρο δηλαδή όπου οι άνθρωποι πουλούν και ψωνίζουν τα 
απαραίτητα είδη για την καθημερινή τους ζωή. Στα αρχαία χρόνια, η λέξη αγορά είχε κι άλλες σημασίες. Η Αγορά 
ήταν ο τόπος, όχι μόνον του εμπορίου, αλλά και των πολιτικών συγκεντρώσεων, ο τόπος όπου τελούσαν οι πο-
λίτες τις θρησκευτικές τελετές στους ναούς, έκαναν αθλητικούς αγώνες και θεατρικές παραστάσεις.

Η Αγορά είναι χτισμένη στους βόρειους πρόποδες της Ακρόπολης, στο σταυροδρόμι των δρόμων που έρχονταν 
από το λιμάνι του Πειραιά και την πεδιάδα των Μεσογείων. Ήταν η καρδιά της αρχαίας Αθήνας. Εδώ πουλούσαν 
και αγόραζαν, εδώ συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου, εδώ δίκαζαν, εδώ διασκέδαζαν, εδώ προσεύχονταν 
στους θεούς. Σήμερα, η Αγορά είναι ένα μεγάλο αρχαιολογικό πάρκο που σε περιμένει να το ανακαλύψεις! 

Η Αγορά χτίστηκε πολλές φορές, γιατί ξένοι επιδρομείς κατέστρεψαν πολλές φορές τα κτίριά της. Το Μουσείο 
της αρχαίας Αγοράς στεγάζεται σ’ ένα κτίριο που ονομάζεται Στοά του Αττάλου. Η Στοά του Αττάλου ήταν ένα 
κτίριο που είχε δωρίσει στην πόλη της Αθήνας στα αρχαία χρόνια ο βασιλιάς της Περγάμου, ο Άτταλος. 

Οδηγίες

- Χωριζόμαστε σε ομάδες, μικροί-μεγάλοι.

- Κάθε ομάδα ακολουθεί μια διαδρομή, τη σημειώνει στο χάρτη, αναγνωρίζει τα δέντρα   
 και φτιάχνει τα αινίγματα.

- Μαζευόμαστε στη Στοά του Αττάλου σε 20 λεπτά.

- Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη δουλειά της.

- Στο Μουσείο στεκόμαστε στις προθήκες του εξοστρακισμού και γράφουμε πάνω σε 
 όστρακα ποιον θα θέλαμε να εξοστρακίσουμε από την Αθήνα.
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Με την ομάδα σου ακολουθήστε τη διαδρομή που προτείνει ο χάρτης (βλ. σελ. 6)

ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ - 1η διαδρομή

Περπατήστε στην οδό Παναθηναίων προς την Ακρόπολη και παρατηρήστε τα φυτά. Φτιάξτε αινίγματα 
για το καθένα.

1.

2.

3.

4.

Περπατήστε μέχρι τη βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Αποστόλων.

- Ποιο συμπέρασμα βγάζετε για τη ζωή της Αγοράς στους αιώνες;

Ανακαλύπτοντας τα δέντρα των θεών
Όλοι, μια μεγάλη παρέα, θα περπατήσουμε στον κήπο της αρχαίας Αγοράς και θα ανακαλύψουμε τα αγαπημένα 
δέντρα των αρχαίων θεών.

Οι αρχαιολόγοι φύτεψαν στον αρχαιολογικό χώρο φυτά που ευδοκιμούσαν στα αρχαία χρόνια. 
Αν ήσασταν αρχαιολόγοι…… πού  θα ψάχνατε για πληροφορίες ώστε να φυτέψετε τα κατάλληλα φυτά;

Μικρός κατάλογος των δέντρων που ήταν αφιερωμένα στους θεούς

- η  ελιά της Αθηνάς

- η βελανιδιά του Δία

- η δάφνη του Απόλλωνα

- η ροδιά της Ήρας

- η καλαμιά του Πάνα

- η μυρτιά της Αφροδίτης

- ο φοίνικας του Απόλλωνα

- ο πλάτανος του Δία

- το κυπαρίσσι σε ανάμνηση
του νεαρού που σκότωσε 
το ελάφι της Άρτεμης και
μεταμορφώθηκε σε δέντρο. 
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- Περπατήστε γύρω από το μνημείο και παρατηρήστε τη διακόσμηση στην τοιχοδομία.
 Σχεδιάστε τα διακοσμητικά μοτίβα.

- Κάπου, ψηλά, κάποιοι πρόσθεσαν ακόμα ένα διακοσμητικό στοιχείο. Μπορείτε να το 
 βρείτε και να το σχεδιάσετε;
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.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ - 2η διαδρομή

Περπατήστε στην οδό Παναθηναίων, στρίψτε δεξιά στο γεφυράκι προς το ναό του Ηφαίστου και παρατηρήστε 
τα φυτά. Φτιάξτε αινίγματα για το καθένα.

1.

2.

3.

4.

- Σταθείτε στο βάθρο των Επωνύμων Ηρώων, των ηρώων που έδωσαν το όνομά τους σε καθεμιά από 
 τις 10 φυλές των Αθηναίων. 

Αν μένεις στην Ελευσίνα, σε ποια φυλή θα ανήκες;

Αν μένεις στoν Ραμνούντα, σε ποια φυλή θα ανήκες;

Αν μένεις στo Λαύριο, σε ποια φυλή θα ανήκες;

Οι δέκα φυλές 
της Αρχαίας Αθήνας

1. Ερεχθηίς

2. Αιγηίς

3. Πανδιονίς

4. Λεοντίς

5. Ακαμαντίς

6. Οινηίς

7. Κεκροπίς

8. Ιπποθοωντίς

9. Αιαντίς

10. Αντιοχίς
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ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ - 3η διαδρομή

Να ανεβείτε στο Ναό του Ηφαίστου. Τι φυτά έχουν φυτέψει κοντά και γύρω από το ναό; 
Φτιάξτε αινίγματα για το καθένα.

1

2

3

4

- Ο ναός του Ηφαίστου έχει κι ένα χαϊδευτικό όνομα. Θα το βρείτε αν λύσετε το αίνιγμα:

 Σκάλισαν τα κατορθώματά του πάνω στο ναό του σιδηρουργού
 Ήταν βασιλιάς κι έγινε σταθμός
 Ποιος ήταν;

 Ήταν ο                                    και ο ναός λέγεται και      
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1. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

2.  ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ

3. ΩΔΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΡΙΠΠΑ

4. ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΟΑ

5. ΜΗΤΡΩΟ

6. ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟ

7. ΘΟΛΟΣ

8. ΒΑΘΡΟ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΗΡΩΩΝ

9. ΝΑΟΣ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

10. ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΡΗ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3
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ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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