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ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Ενημερώνουμε τους επισκέπτες ότι απαγορεύεται αυστηρά:

(Ν. 3028/2002 και ΦΕΚ 88/Β/23.1.2004)
• η μετακίνηση και η απομάκρυνση από τον αρχαιολογικό χώρο/μου-

σείο, καθώς και η κάθε είδους φθορά αρχαίου έργου (π.χ. λίθινων, 
πήλινων, μεταλλικών κ.ο.κ.). Οι παραβάτες διώκονται αυστηρά, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου (Ν. 3028/2002),

• η συλλογή, απομάκρυνση ή φθορά οποιουδήποτε αντικειμένου, φυ-
σικού ή και σύγχρονου, 

• η κατανάλωση τροφών και ποτών και το κάπνισμα,
• η ρύπανση κάθε μορφής,
• η είσοδος σε άτομα που βρίσκονται υπό την επήρεια ουσιών (οινο-

πνευματώδη ποτά, ναρκωτικά),
• η οποιαδήποτε συμπεριφορά, περιβολή ή δραστηριότητα, η οποία δεν είναι 

συμβατή με τον χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου,
• η φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση άπρεπων ή δυσφημιστικών σκηνών,
• η είσοδος ζώων, πλην σκύλων που συνοδεύουν ΑμεΑ,
• η είσοδος οχημάτων, με την εξαίρεση οχημάτων πρώτης ανάγκης 

και αυτών που εξυπηρετούν τη διεξαγωγή αρχαιολογικών έργων.

Παράλληλα οι επισκέπτες aρχαιολογικών xώρων και μουσείων, 
καθώς και οι ξεναγοί οφείλουν:

• να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προσωπικού,
• να ακολουθούν τη σήμανση και τις διαμορφωμένες διαδρομές,
• να μην εισέρχονται εντός περισχοινισμένων χώρων,
• να μην αγγίζουν τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα που είναι ενσωματω-

μένα σε μνημεία ή εκτεθειμένα στον χώρο ή το μουσείο,
• να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που παρουσιάζουν επικινδυ-

νότητα ή εκτελούνται αναστηλωτικές και τεχνικές εργασίες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
(ΦΕΚ: 1138/Β/10.4.2012, 3046/Β/30.12.2011 και 648/Β/7.3.2012)

• Η φωτογράφηση με απλή φορητή ερασιτεχνική μηχανή χωρίς φλας, 
καθώς και η βιντεοσκόπηση με ερασιτεχνικές μηχανές τύπου VHS ½ 
ιντσών ή με ψηφιακές μηχανές επιτρέπoνται δωρεάν, εφόσον δεν 
πραγματοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.

• Οι φωτογραφήσεις με επαγγελματική μηχανή, οι επαγγελματικές 
κινηματογραφικές βιντεοσκοπήσεις, με ή χωρίς παρεμβολή προ-
σώπων, καθώς και οι αεροφωτογραφήσεις και αεροκινηματογρα-
φήσεις για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς 
επιτρέπονται μόνο μετά από ειδική άδεια και καταβολή τελών.

• Η φωτογράφηση με φλας στα μουσεία απαιτεί ειδική άδεια. 

Η μη τήρηση των ανωτέρω δικαιολογεί την απομάκρυνση του επισκέ-
πτη από τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ
Ο αρχαιολογικός χώρος είναι μερικώς προσβάσιμος σε ΑμεΑ με αμα-
ξίδιο, με τη βοήθεια συνοδού. 
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Χτίστηκε το 131-132 μ.Χ., ως δωρεά του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού 
στην πόλη της Αθήνας, στη θέση μιας ακμάζουσας συνοικίας των ύστε-

ρων ελληνιστικών-πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων.
Πρόκειται για ορθογώνιο περίστυλο οικοδόμημα με εσωτερική αυλή 

(122x82 μ.). Είχε μία μόνον είσοδο με μνημειώδες πρόπυλο στη δυτική πλευ-
ρά, με τέσσερις κίονες κορινθιακού ρυθμού από φρύγιο μάρμαρο.

Την επιβλητική πρόσοψη από πεντελικό μάρμαρο κοσμούσαν ανά επτά, σε 
κάθε πτέρυγα, αρράβδωτοι κίονες από μάρμαρο Καρύστου, επίσης κορινθια-
κού ρυθμού. Η εσωτερική αυλή περιβαλλόταν από στοές με 100 συνολικά κίο-
νες και στο κέντρο της υπήρχε μια επιμήκης δεξαμενή με ημικυκλικές απολή-
ξεις. Οι κύριοι χώροι της Βιβλιοθήκης βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά του 
μνημείου. Στο κεντρικό μεγάλο διώροφο κτίσμα φυλάσσονταν τα βιβλία (ρο-
λοί παπύρων), όπως αποδεικνύουν οι κόγχες για την τοποθέτησή τους στον 
ανατολικό τοίχο. Εκατέρωθεν αυτού, οι δύο μικρότερες αίθουσες χρησίμευαν 
πιθανώς ως αναγνωστήρια, ενώ δύο γωνιακές με σειρές εδωλίων σε καμπύ-
λη διάταξη προορίζονταν για διαλέξεις. Στη βόρεια και τη νότια πλευρά του 
οικοδομήματος βρίσκονταν τρεις κόγχες, δύο ημικυκλικές και μία τετράγωνη, 
με ζεύγος αρράβδωτων κιόνων προς το περιστύλιο. Η Βιβλιοθήκη υπέστη σο-
βαρές ζημιές κατά την επιδρομή των Ερούλων το 267 μ.Χ. και επισκευάστηκε 
από τον ύπαρχο του Ιλλυρικού Ερκούλιο (407-412 μ.Χ.).

Στις αρχές του 5ου αι. μ.Χ., στο χώρο της εσωτερικής αυλής του ρωμαϊκού 
μνημείου χτίστηκε μεγαλοπρεπές τετράκογχο κτήριο με αίθριο στη δυτική του 
πλευρά. Το τετράκογχο κτήριο καταστράφηκε στα τέλη του 6ου αι. μ.Χ. και 
μετασκευάστηκε το β΄ μισό του 7ου αι. μ.Χ. σε τρίκλιτη βασιλική. Στα ερείπια 
αυτής χτίστηκε τον 11ο αι. μ.Χ. βυζαντινός ναός, γνωστός ως ναός της Μεγά-
λης Παναγιάς, ο οποίος κατεδαφίστηκε το 1885.

Τον 12ο αι. μ.Χ., σε επαφή με τμήμα της πρόσοψης και του προπύλου 
της Βιβλιοθήκης, χτίστηκε από την οικογένεια Χαλκοκονδύλη μικρός ναός 
του συνεπτυγμένου σταυροειδούς τύπου, αφιερωμένος στον Άγιο Ασώμα-
το (Αρχάγγελο Μιχαήλ). Μοναδικά σωζόμενα ορατά σήμερα λείψανα του 
ναού, που κατεδαφίστηκε το 1843, είναι ένας τοίχος και η τοιχογραφία στην 
πρόσοψη της Βιβλιοθήκης, στην οποία απεικονίζονται η Προσευχή στη Γεθ-
σημανή, η Προδοσία του Ιούδα και πορτραίτα των αγίων σε στηθάρια.

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί μικρός εκθεσιακός χώρος, όπου εκτίθεται το 
κολοσσικό άγαλμα Νίκης, όπως και άλλα ευρήματα από τις ανασκαφές στον 
χώρο.
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πνευματώδη ποτά, ναρκωτικά),
• η οποιαδήποτε συμπεριφορά, περιβολή ή δραστηριότητα, η οποία δεν είναι 

συμβατή με τον χαρακτήρα του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου,
• η φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση άπρεπων ή δυσφημιστικών σκηνών,
• η είσοδος ζώων, πλην σκύλων που συνοδεύουν ΑμεΑ,
• η είσοδος οχημάτων, με την εξαίρεση οχημάτων πρώτης ανάγκης 

και αυτών που εξυπηρετούν τη διεξαγωγή αρχαιολογικών έργων.

Παράλληλα οι επισκέπτες aρχαιολογικών xώρων και μουσείων, 
καθώς και οι ξεναγοί οφείλουν:

• να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του προσωπικού,
• να ακολουθούν τη σήμανση και τις διαμορφωμένες διαδρομές,
• να μην εισέρχονται εντός περισχοινισμένων χώρων,
• να μην αγγίζουν τα καλλιτεχνικά δημιουργήματα που είναι ενσωματω-

μένα σε μνημεία ή εκτεθειμένα στον χώρο ή το μουσείο,
• να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που παρουσιάζουν επικινδυ-

νότητα ή εκτελούνται αναστηλωτικές και τεχνικές εργασίες.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
(ΦΕΚ: 1138/Β/10.4.2012, 3046/Β/30.12.2011 και 648/Β/7.3.2012)

• Η φωτογράφηση με απλή φορητή ερασιτεχνική μηχανή χωρίς φλας, 
καθώς και η βιντεοσκόπηση με ερασιτεχνικές μηχανές τύπου VHS ½ 
ιντσών ή με ψηφιακές μηχανές επιτρέπoνται δωρεάν, εφόσον δεν 
πραγματοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς.

• Οι φωτογραφήσεις με επαγγελματική μηχανή, οι επαγγελματικές 
κινηματογραφικές βιντεοσκοπήσεις, με ή χωρίς παρεμβολή προ-
σώπων, καθώς και οι αεροφωτογραφήσεις και αεροκινηματογρα-
φήσεις για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς 
επιτρέπονται μόνο μετά από ειδική άδεια και καταβολή τελών.

• Η φωτογράφηση με φλας στα μουσεία απαιτεί ειδική άδεια. 

Η μη τήρηση των ανωτέρω δικαιολογεί την απομάκρυνση του επισκέ-
πτη από τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ
Ο αρχαιολογικός χώρος είναι μερικώς προσβάσιμος σε ΑμεΑ με αμα-
ξίδιο, με τη βοήθεια συνοδού. 



T: 210 3249350

ΚΕΙΜΕΝΑ: Δ. ΣΟΥΡΛΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ε. ΜΠΑΡΔΑΝΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  
ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ

ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Χτίστηκε το 131-132 μ.Χ., ως δωρεά του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού 
στην πόλη της Αθήνας, στη θέση μιας ακμάζουσας συνοικίας των ύστε-

ρων ελληνιστικών-πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων.
Πρόκειται για ορθογώνιο περίστυλο οικοδόμημα με εσωτερική αυλή 

(122x82 μ.). Είχε μία μόνον είσοδο με μνημειώδες πρόπυλο στη δυτική πλευ-
ρά, με τέσσερις κίονες κορινθιακού ρυθμού από φρύγιο μάρμαρο.

Την επιβλητική πρόσοψη από πεντελικό μάρμαρο κοσμούσαν ανά επτά, σε 
κάθε πτέρυγα, αρράβδωτοι κίονες από μάρμαρο Καρύστου, επίσης κορινθια-
κού ρυθμού. Η εσωτερική αυλή περιβαλλόταν από στοές με 100 συνολικά κίο-
νες και στο κέντρο της υπήρχε μια επιμήκης δεξαμενή με ημικυκλικές απολή-
ξεις. Οι κύριοι χώροι της Βιβλιοθήκης βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά του 
μνημείου. Στο κεντρικό μεγάλο διώροφο κτίσμα φυλάσσονταν τα βιβλία (ρο-
λοί παπύρων), όπως αποδεικνύουν οι κόγχες για την τοποθέτησή τους στον 
ανατολικό τοίχο. Εκατέρωθεν αυτού, οι δύο μικρότερες αίθουσες χρησίμευαν 
πιθανώς ως αναγνωστήρια, ενώ δύο γωνιακές με σειρές εδωλίων σε καμπύ-
λη διάταξη προορίζονταν για διαλέξεις. Στη βόρεια και τη νότια πλευρά του 
οικοδομήματος βρίσκονταν τρεις κόγχες, δύο ημικυκλικές και μία τετράγωνη, 
με ζεύγος αρράβδωτων κιόνων προς το περιστύλιο. Η Βιβλιοθήκη υπέστη σο-
βαρές ζημιές κατά την επιδρομή των Ερούλων το 267 μ.Χ. και επισκευάστηκε 
από τον ύπαρχο του Ιλλυρικού Ερκούλιο (407-412 μ.Χ.).

Στις αρχές του 5ου αι. μ.Χ., στο χώρο της εσωτερικής αυλής του ρωμαϊκού 
μνημείου χτίστηκε μεγαλοπρεπές τετράκογχο κτήριο με αίθριο στη δυτική του 
πλευρά. Το τετράκογχο κτήριο καταστράφηκε στα τέλη του 6ου αι. μ.Χ. και 
μετασκευάστηκε το β΄ μισό του 7ου αι. μ.Χ. σε τρίκλιτη βασιλική. Στα ερείπια 
αυτής χτίστηκε τον 11ο αι. μ.Χ. βυζαντινός ναός, γνωστός ως ναός της Μεγά-
λης Παναγιάς, ο οποίος κατεδαφίστηκε το 1885.

Τον 12ο αι. μ.Χ., σε επαφή με τμήμα της πρόσοψης και του προπύλου 
της Βιβλιοθήκης, χτίστηκε από την οικογένεια Χαλκοκονδύλη μικρός ναός 
του συνεπτυγμένου σταυροειδούς τύπου, αφιερωμένος στον Άγιο Ασώμα-
το (Αρχάγγελο Μιχαήλ). Μοναδικά σωζόμενα ορατά σήμερα λείψανα του 
ναού, που κατεδαφίστηκε το 1843, είναι ένας τοίχος και η τοιχογραφία στην 
πρόσοψη της Βιβλιοθήκης, στην οποία απεικονίζονται η Προσευχή στη Γεθ-
σημανή, η Προδοσία του Ιούδα και πορτραίτα των αγίων σε στηθάρια.

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί μικρός εκθεσιακός χώρος, όπου εκτίθεται το 
κολοσσικό άγαλμα Νίκης, όπως και άλλα ευρήματα από τις ανασκαφές στον 
χώρο.

e-Ticketing system

https://www.culture.gov.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
https://www.google.gr/maps/place/Βιβλιοθήκη+του+Αδριανού/@37.9756879,23.7237898,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x14a1bd22eb8759ab:0x7753997e1e7f2fd1!2zzpLOuc6yzrvOuc6_zrjOrs66zrcgz4TOv8-FIM6RzrTPgc65zrHOvc6_z40!8m2!3d37.9756879!4d23.7259838!3m4!1s0x14a1bd22eb8759ab:0x7753997e1e7f2fd1!8m2!3d37.9756879!4d23.7259838
https://www.tap.gr/tapadb/index.php
https://www.culture.gr/el/SitePages/default.aspx
https://etickets.tap.gr
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