
Καλ�ς ορ	σατε!!!! 
 
Στην αρχα	α Ελλ�δα ονοµαζ�ταν αγορ� η συν�λευση των ελευθ�ρων πολιτ�ν η οπο	α συν- 
εκαλε	το για να της γνωστοποιηθο ν οι αποφ�σεις των στρατηγ�ν " των ηγεµ�νων. 
 
Αυτ" η συν�λευση συν"θιζε να συνεδρι�ζει στην κεντρικ" πλατε	α της π�λης, �στε και αυτ"  
π"ρε γρ"γορα το 	διο τ  & �νοµ� της, γιν�µενη το κ�ντρο της οικονοµικ"ς, πολιτικ" και πολι- 
τιστικ"ς ζω"ς. 
Ε	ναι το κ�ντρο �χι µ�νο οικονοµικ�, αλλ� και ηθικ� και ιερ� της π�λης' στην αγ�ρα οργα- 
ν�νεται ο λα�ς �ταν εορτ�ζονται οι µεγ�λες θρησκευτικ�ς γιορτ�ς και απ� κε	 αναχωρο ν οι  
επ	σηµες παρελ�σεις. Η παρ�λαση στα Παναθ"ναια ξεκινο σε απ� το Λεωκ�ρειο, στην αγορ�, για να φτ
�σει στην Ακρ�πολη. 
 
Εποµ�νως εκε	 εκτελ�νταν οι θρησκευτικ�ς τελετ�ς, οι εορτ�ς, γ	νονταν οι δ	κες και   
συζητ�νταν οι δι�φορες απ�ψεις και σε αυτ�ς τις δραστηρι�τητες µπορο σαν να συµµετ�σχουν �λοι οι πολ	
τες για να εκφρ�σουν τις απ�ψεις τους. Οποιος ε	χε καταδικαστε	 " ε	χε  
διαπρ�ξει εγκλ"µατα δε µπορο σε να µπε	 στις ιερ�ς περιοχ�ς, εποµ�νως ο τε στην αγορ�. 
 
Στην αρχαι�τητα, �ταν το περισσ�τερο µ�ρος του πολιτισµο  εκφραζ�ταν µ�σω της προφορικ"ς παρ�δοση
ς στην αγορ� οι αοιδο	 και οι ραψωδο	 εξ"γγελαν τα δικ� τους ποι"µατα " τα �πη, τα οπο	α, �πως µας δε	
χνει ο Ξενοφ�νης, εξ�φραζαν τη δ ναµη της σοφ	ας και π�λι στη αγορ� ο  
Σωκρ�της, απ� τις µεγαλ τερες µορφ�ς της φιλοσοφικ"ς σκ�ψης, εξ"γησε τη γν�µη του και αντιµετ�πισ
ε τους αντιπ�λους µε τα �πλα της ειρωνε	ας και της αντ	ρρησης και για αυτο ς τους 
 λ�γους η αγορ� αποτελε	 την πι� αρχα	α πολιτιστικ" µας ρ	ζα, επειδ" εκε	 γενν"θηκε και  
εξελ	χτηκε η πι� υψηλ" µορφ" της δυτικ"ς σκ�ψης, �που οι µεγαλ τεροι διανοο µενοι �µαθαν και δ	δαξαν 
την αγ�πη για την επιστ"µη, �πως µας υπενθυµ	ζει ο Πλ�τωνας στον // Πρωταγ�ρα//' // Συναρπ�ζ
οµαι στην εκµ�θηση, αλλ� η εξοχ" και τα δ�νδρα δεν ε	ναι διατεθειµ�νοι να µε  
διδ�ξουν τ	ποτα, εν� µαθα	νω απ� τους ανθρ�πους στο κ�ντρο της π�λης.// 
 
Ε	ναι η καρδι� της π�λης, η εστ	α της πολιτικ"ς ζω"ς, µαθα	νονται οι πληροφορ	ες, διαµορφ�νονται τα σ
χ�λια, οι συλλογικ�ς γν�µες για τα �τοµα και τα πρ�γµατα και ε	ναι πιθαν� �τι  
στην αγορ�  βρ	σκονταν και οι φυλακ�ς, χ�ρος για τις �σχατες εκτελ�σεις, και η �δρα των  
Εντεκα, της αν�τατης αστυνοµικ"ς αρχ"ς. Κ�που υπ"ρχαν και βωµο	, �πως εκε	νος του ∆	α, "  
αγ�λµατα, �πως εκε	να των επων µων. 
 
 
Βωµ�ς των ∆�δεκα Θε�ν, �ργο του Πεισιστρ�του, βρισκ�ταν στο ν�τιο µ�ρος της αγορ�ς και  
αποτελο σε το κ�ντρο της π�λης, εν� αλλο , στην αγορ�, "ταν ο βωµ�ς του Ελ�ους.  
 
Ολ�γυρα της αγορ�/ βρ	σκονταν �λα τα δηµ�σια κτ	ρια, η Θ�λος, �δρα των Πρυταν�ων, η  
Βουλ", το Μητρ�ο, αφιερωµ�νο στην Κυβ�λη, που προοριζ�ταν για κρατικ� αρχε	ο, και τα  
κτ	ρια των δικαστικ�ν. 
 
Οσον αφορ� το σχ"µα, µπορο µε να διακρ	νουµε δ ο ε	δη αγορ�ς, το αρχα	ο και το ιωνικ�. 
Το πρ�το διασχιζ�ταν απ� δρ�µους, που διαςκ�πτονταν απ� στο�ς, εν� στο δε τερο σχ"µα οι  
στο�ς "ταν στις τ�σσερις πλευρ�ς, συνδεδεµ�νες µεταξ  τους µε περασ&µατα.  
 
Οι στο�ς "ταν πολ  χρ"σιµες για τους πολ	τες κι �γιναν ουσιαστικ� και διακριτικ� µ�ρος της αγορ�ς, αφο 
 επ�τρεπαν στους πολ	τες δι�φορες δραστηρι�τητες σε οποιαδ"ποτε εποχ". 
 
Μετ� τη σ ντοµη αυτ" περιγραφ" και ιστορικ" περ	ληψη του �ρου υπονοε	ται ο λ�γος για τον οπο	ο αυτ�ς 
ο �ρος επιλ�χτηκε  ως �νοµα του συλλ�γου, που στ�χο �χει την πολιτιστικ" και  
πολιτικ" πρ�οδο των πολιτ�ν, την �ρευνα και την ανακ�λυψη των ιστορικ�ν και πολιτιστικ�ν παραδ�σεω
ν της Καλαβρ	ας, αλλ� και τη δι�δοση πολιτιστικ�ν δραστηριοτ"των, �πως των  
εικαστικ�ν τεχν�ν, εκθ�σεων, ηµερ	δων, συνεδρ	ων, θεατρικ�ν παραστ�σεων και συναυλι�ν.  
 
 
 


