
90 τχ. 101  APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ

μάρινων αντικειμένων–, χωρίς να
βλαφθεί η συνοχή της μουσειακής
έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο του Πειραιά. Προκρίθηκε η
αποστολή στο υπό ίδρυση Εκθετή-
ριο της Κηφισιάς δευτερευόντων
ευρημάτων, με απώτερο στόχο
την ένταξη και των υπόλοιπων
μαρμάρινων έργων που έμειναν
στον Πειραιά, όταν θα ανεγερθεί
στο μέλλον το πλήρες μουσείο της
Κηφισιάς. Έπειτα από ρυθμίσεις
και σχετική απόφαση του ΚΑΣ, έγι-
νε δυνατή η μεταφορά στην Κηφι-
σιά μεγάλου αριθμού ευρημάτων,
γλυπτών και συντηρημένων αντι-
κειμένων από σωστικές ανασκα-
φές οικοπέδων, που μέχρι το 2004

Ηεπιλογή του τίτλου «Αρχαιο-
λογική Συλλογή Κηφισιάς»

επιβλήθηκε από το γεγονός ότι η έκ-
θεση αποτελεί προδρομική μορφή
του πλήρους μουσείου που σχεδιά-
ζεται να ανεγερθεί στην Κηφισιά,
μέσα από τη συνεργασία της Β΄

Εφορείας Προϊστορικών και Κλασι-
κών Αρχαιοτήτων (Υπουργείο Πολι-
τισμού) και του Δήμου Κηφισιάς. Η
Αρχαιολογική Συλλογή Κηφισιάς
αναπτύχθηκε στα ευρύχωρα δωμά-
τια πέτρινου κτηρίου του 1930 περί-
που, που ήταν ιδιωτική κατοικία και
βρίσκεται στο κέντρο της Κηφισιάς,
στη συμβολή των οδών Γεωργαντά
και Κασσαβέτη. Τα εγκαίνια του μου-
σείου πραγματοποιήθηκαν στις 10
Νοεμβρίου 2004, στον προαύλιο χώ-
ρο του κτηρίου. Το παλιό κτήριο απο-
καταστάθηκε με τη συνεργασία της
Β΄ ΕΠΚΑ, του Δήμου Κηφισιάς και
της Εταιρίας Φίλων του Αρχαιολογι-
κού Μουσείου Κηφισιάς (ΕΦΑΜΚ).
Oι εργασίες για την πραγματοποίη-
ση της έκθεσης, συμπεριλαμβανο-
μένου του συνοδευτικού επεξηγη-
ματικού υλικού, ολοκληρώθηκαν κά-
τω από την πίεση των Oλυμπιακών
Αγώνων, υπό άκρως δυσχερείς συν-
θήκες εξαιτίας της στενότητας χρό-
νου, κατά το χρονικό διάστημα από
τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο
του 2004.
Της δημιουργίας του μουσείου
προηγήθηκε μακρά περίοδος προ-
σπαθειών και επαφών με υπεύθυ-
νους φορείς των βορείων προα-
στίων, με στόχο την ενεργοποίηση
των δήμων και την υποβοήθηση
της προσπάθειας μέσα από τη
συμμετοχή ιδιωτικών φορέων. Το

1999, εν όψει της δρομολόγησης
των έργων που θα αποτελούσαν
την κατασκευαστική υποδομή των
Oλυμπιακών Αγώνων του 2004
(Αττική Oδός, Oλυμπιακό Στάδιο,
κ.λπ.), διαπιστώθηκε σε επίπεδο
Εφορείας Αρχαιοτήτων η πλήρης
έλλειψη υποδομής τόσο για τη συ-
γκέντρωση και φύλαξη των αρχαί-
ων της ευρύτερης περιοχής, όσο
και για τη διασφάλιση της τύχης
των ευρημάτων που ενδεχομένως
θα προέκυπταν από ανασκαφές
στα βόρεια προάστια, εν όψει του
2004. Ύστερα από πρωτοβουλίες
του γράφοντος και υπό το συντο-
νισμό του προϊσταμένου της Β΄

ΕΠΚΑ κ. Γ. Σταϊνχάουερ ακολού-
θησαν επαφές με τον τότε δήμαρ-
χο Κηφισιάς κ. Βασ. Βάρσο, οι
οποίες καρποφόρησαν οδηγώ-
ντας στη δημιουργία του Εκθετη-
ρίου της Κηφισιάς. Με το έγγραφο
αριθ. πρωτ. 1240/29-6-1999, η Β΄

ΕΠΚΑ εξέφρασε προς τον Δήμο
Κηφισιάς ευχαριστίες για την από
μέρους του ανάληψη πρωτοβου-
λιών στην εξασφάλιση κτηρίου για
μουσειακή χρήση. 
Αμέσως μετά τη διάθεση του κτη-
ρίου, η Β΄ ΕΠΚΑ προέβη στη δια-
τύπωση προγράμματος για την
αναστήλωση, την εσωτερική δια-
μόρφωση και την κατάλληλη έκθε-
ση των ευρημάτων. Η μελέτη εσω-
τερικής διαμόρφωσης εκπονήθηκε
από τον σχεδιαστή της Β΄ ΕΠΚΑ κ.
Γ. Γερμενίτη. Πέρα από τη στέγα-
ση, η κύρια δυσκολία αφορούσε
τον εντοπισμό και τη μεταφορά
στην Κηφισιά παλιών ευρημάτων
από τις ανασκαφές –κυρίως μαρ-

Η Αρχαιολογική Συλλογή Κηφισιάς 
Το κτήριο και τα εκθέματα

Δρ Δημήτριος Σκιλάρντι
Aρχαιολόγος B΄ Eφορείας Προϊστορικών 

και Kλασικών Aρχαιοτήτων

1. Tο κτήριο της
Aρχαιολογικής
Συλλογής
Kηφισιάς.
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αρχαίους δήμους Κηφισιάς, Αθμό-
νου (Μαρούσι), Φλύας (Χαλάνδρι)
και Παλλήνης. Στην έκθεση περι-
λαμβάνονται πολλά μαρμάρινα ευ-
ρήματα, γνωστά ήδη από τις αρχές
του 20ού αιώνα και κατά το μεγα-
λύτερο μέρος ευρήματα από τις

πρόσφατες ανασκαφές του Δ. Σκι-
λάρντι, της περιόδου 1999-2004.
Ας σημειωθεί ότι τα ευρήματα πα-
ρουσιάζονται για πρώτη φορά στο
ευρύ κοινό και την επιστημονική
κοινότητα, αφού είναι εν πολλοίς
άγνωστα και συνεχίζεται και σήμε-

φυλάσσονταν στο μουσείο του
Πειραιά. Στην υλοποίηση του έρ-
γου συνέβαλε με ηθική και υλική
συμπαράσταση ο νυν δήμαρχος
της Κηφισιάς κ. Ν. Χιωτάκης. Επί-
σης, επειδή η τελική φάση του
προγράμματος συνέπεσε με τον
διαχωρισμό τμήματος της Β΄
ΕΠΚΑ, με το οποίο δημιουργήθηκε
η ΚΣΤ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων Πει-
ραιά, πέρα από τη συμβολή του
τέως προϊσταμένου της Β΄ ΕΠΚΑ
κ. Γ. Σταϊνχάουερ, σημειώνεται
επίσης για το 2004 και σε σχέση με
την υλοποίηση του Εκθετηρίου, η
ουσιαστική συμβολή της διαδόχου
του, προϊσταμένης της Β΄ ΕΠΚΑ κ.
Β. Βασιλοπούλου.
Κύριος στόχος της έκθεσης είναι η
επιλεκτική παρουσίαση αριθμού
σημαντικών νέων ευρημάτων, η
ανάδειξη της αρχαιολογικής σημα-
σίας των δήμων των βορείων προ-
αστίων και, τέλος, η παρουσίαση
της διαχρονικής κατοίκησης του
ακμαίου Δήμου Κηφισιάς από τη
Γεωμετρική έως τη Ρωμαϊκή πε-
ρίοδο. Όμως, η προσπάθεια δημι-
ουργίας του μουσείου συνέπεσε
και με μια σημαντική ανακάλυψη
στην Κηφισιά, που λειτούργησε
καταλυτικά στην επίτευξη του στό-
χου. Μεγάλη σωστική ανασκαφή
που διενεργήθηκε στην Κάτω Κη-
φισιά κατά το διάστημα 2000-
2001, οδήγησε στην ανακάλυψη
του επίσημου νεκροταφείου του
αρχαίου δήμου, καθώς και πλή-
θους τάφων και πλούσιων κτερι-
σμάτων, που έχρηζαν άμεσης ανά-
δειξης και στέγασης. 
Τα ευρήματα που συναπαρτίζουν
την έκθεση της Κηφισιάς προέρ-
χονται κατά κύριο λόγο από τους

3. Eυρήματα από
τάφους της
Kηφισιάς.
Aριστερά, χάλκινη
κάλπη με τα οστά
του νεκρού. 

2. Mαρμάρινη
στήλη και λήκυθοι,
σε αίθουσα του
μουσείου.
Eυρήματα από
ταφικό μνημείο
του 4ου αι. π.X.
από την Παλλήνη. 
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ρα η μελέτη για τη συστηματική
τους δημοσίευση. Η εσωτερική
διάταξη του κτηρίου υπήρξε καθο-
ριστική στην επιλογή του μουσεια-
κού προγράμματος. Επειδή οι ανα-
στηλωτικές εργασίες συνέβαλαν
στην επαναφορά της αρχικής μορ-
φής του κτηρίου, διατηρήθηκε βε-
βαίως η εσωτερική μορφή και η
αρχική διάταξη των δωματίων. Η
έκθεση αναπτύχθηκε κατά συνέ-
πεια με βάση τους χώρους του
κτηρίου. Για την εξασφάλιση της
καταλληλότερης διαδρομής για
τον επισκέπτη, ορίσθηκε ως ση-
μείο εκκίνησης η δευτερεύουσα
θύρα του κτηρίου, η βόρεια, πράγ-
μα που οδήγησε στην αχρήστευση
της κύριας πόρτας του κτηρίου,
που βρίσκεται στην κορυφή διπλής
μαρμάρινης σκάλας στη νότια
πλευρά. Η έκθεση αναπτύσσεται
στον κύριο αξονικό διάδρομο και
σε τέσσερα πλευρικά δωμάτια
(Χώροι 1-5). Oι Χώροι 1 και 4 αφιε-
ρώθηκαν στην Κηφισιά της εποχής
του Ηρώδη Αττικού. Στον διάδρο-
μο (Χώρος 1) εκτίθενται τμήματα
κιονοκράνων και μία ερμαϊκή στή-
λη με αποτροπαϊκή επιγραφή του

Ηρώδη, καθώς επίσης και εκμα-
γεία πορτρέτων του Ηρώδη και
του αγαπημένου του μαθητή Πο-
λυδευκίωνα. Στην ίδια περίοδο της
μεγάλης ακμής της Κηφισιάς του
2ου αι. μ.Χ. ανήκει η πλειονότητα
των γλυπτών που βρέθηκαν σε σω-
στικές ανασκαφές της δεκαετίας
του ’80, καθώς και άλλα μαρμάρι-
να ευρήματα, γνωστά από παλαιό-
τερες περιόδους. Στον Χώρο 5 ξε-
χωρίζουν ο κορμός ανδρικής μορ-
φής με χιτωνίσκο και βαριά χλαίνη
και ο κορμός ιματιοφόρου ηλικιω-
μένου φιλοσόφου (ίσως του ίδιου
του Ηρώδη ή του πατέρα του Αττι-
κού) με συμβολικά τοποθετημένο
δίπλα του κιβώτιο με κλειδαριά
(θησαυρός χρημάτων). Επίσης,
στο ίδιο δωμάτιο εκτίθενται μαρ-
μάρινα διακοσμητικά γλυπτά μι-
κρού μεγέθους με απόδοση νέων,
παιδιών και δελφινιού, που σχετί-
ζονται με Νυμφαίο που υπήρχε κο-
ντά στον γνωστό ταφικό θάλαμο
της Κηφισιάς, ο οποίος, ως γνω-
στόν, αποδίδεται στην οικογένεια
του Ηρώδη Αττικού. 
Στον Χώρο 2 παρουσιάζονται για
πρώτη φορά ευρήματα από το αρ-

χαίο δημοτικό νεκροταφείο της
Κηφισιάς, που βρέθηκαν σε ανα-
σκαφή οικοπέδου της συμβολής
των οδών Αχαρνών 21 και Σωκρά-
τους. Μεγάλη σωστική ανασκαφή
που πραγματοποιήθηκε το 2001-
2002 οδήγησε στην αποκάλυψη
εκτεταμένου νεκροταφείου με
διαχρονική χρήση από τη Μέση
Γεωμετρική περίοδο έως τους
Ρωμαϊκούς χρόνους. Η έρευνα
έφερε στο φως μεγάλες αρχαϊκές
πυρές του 7ου αι. π.Χ., ανάλογες
προς τις μνημειώδεις πυρές του
Κεραμεικού, κλασικές ταφές μέ-
σα σε κιβωτιόσχημους τάφους ή
λίθινες σαρκοφάγους και, τέλος,
ρωμαϊκές ταφές μέσα σε ορύγμα-
τα. Κάποιες ταφές διέσωζαν το
σκελετό που έφερε στο στόμα νό-
μισμα, ως αμοιβή του Χάρωνος. Η
παλιότερη φάση του νεκροταφεί-
ου, που είναι και η πιο σημαντική
σχετίζεται με την ιστορία της μέ-
σης και ύστερης γεωμετρικής
Αθήνας (περί το 800-700 π.Χ.). Η
φάση περιλαμβάνει τις ταφές πο-
λεμιστών, σημαντικών προσώπων
που είχαν εναποτεθεί σε μεγάλα
παραλληλόγραμμα ορύγματα,
σκαμμένα σε παράλληλη διάταξη,
μήκους 2,20 μ. και πλάτους 0,90
μ. Στο εσωτερικό των τάφων βρέ-
θηκαν άθικτα στη θέση τους ακέ-
ραια αγγεία και άλλα πλούσια κτε-
ρίσματα. O πιο σημαντικός τάφος
περιείχε στη νότια πλευρά του
πολλά ακέραια αγγεία στη θέση
τους, όπως σκύφους και πινάκια.
Στο άλλο άκρο του τάφου βρέθη-
κε όρθιος μεγάλος αμφορέας και
δίπλα του χάλκινος λέβητας, μαζί
με το πώμα του, που περιείχε τα
απανθρακωμένα οστά του νε-
κρού. Σε άλλο τάφο ήρθε στο
φως ανδρικός σκελετός πολεμι-
στή, που συνοδευόταν από ζω-
γραφισμένη οινοχόη και σπάνιο
σιδερένιο ξίφος, μήκους 0,90 μ.
Τέλος, σε τρίτο τάφο, ανακαλύ-
φθηκαν οινοχόες και πυξίδες, με
κεντρικό αφιέρωμα μεγάλο αμφο-

4. Προθήκη με
ταφικά ευρήματα 
του 5ου αι. π.X. 
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λύφθηκε στις εργασίες διαμόρφω-
σης του Γηπέδου Αντισφαίρισης
στον OΑΚΑ, των αρχών του 4ου αι.
π.Χ., ανακαλύφθηκε αρυβαλλοειδής
λήκυθος, μαρμάρινο αλάβαστρο, μι-
κρό ψήγμα λεπτού φύλλου χρυσού
και επίσης αποτύπωμα υφάσματος.
Στις βιτρίνες του αυτού δωματίου
εκτίθενται ταφικά αφιερώματα και
άλλων θέσεων των βορείων δήμων,
καθώς και ευρήματα (κυρίως μικρο-
γραφικά δίωτα κύπελλα και ειδώλια
κενταύρων του 7ου αι. π.Χ.) από το
ιερό του Oμβρίου Διός, στα Τουρ-
κοβούνια. Στον ίδιο χώρο εκτίθενται
θραύσμα ταφικής στήλης του 4ου
αι. π.Χ. με παράσταση καθιστής γυ-

ναίκας από τη Δροσιά και, τέλος,
από ανασκαφή σε μεγάλη ρωμαϊκή
δεξαμενή κάτω από τη λεωφ. Σπ.
Λούη, δίπλα στο Oλυμπιακό Στάδιο,
ακέφαλο άγαλμα γυναικείας θεότη-
τας των ελληνιστικών χρόνων.
Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι και τα ευ-
ρήματα από πρόσφατη ανασκαφή
στην κοίτη του Ρέματος της Παναγί-
τσας στην Παλλήνη (2001), που εκτί-
θενται στον Χώρο 5. Η σωστική ανα-
σκαφή που έγινε στην κοίτη του πο-
ταμού έδειξε ότι στην Kλασική πε-
ρίοδο, για την ανακοπή της ισχύος
του ποταμού, είχε εκεί κατασκευα-
σθεί λίμνη εφησυχασμού των υδά-
των, με την ανέγερση ισχυρών ισο-

ρέα που φέρει γύρω στον κορμό
του εντυπωσιακή παράσταση πα-
ρατακτικά διατεταγμένων μεταλ-
λικών τριπόδων, προφανώς ανα-
φορά σε άθλα αγώνων. Oι γεωμε-
τρικοί τάφοι της Κηφισιάς ανή-
κουν σε αριστοκρατικά γένη που
κτέριζαν τους νεκρούς με πολυτε-
λή αφιερώματα κατά τα πρότυπα
των ηρωικών ταφών του παρελθό-
ντος. Αυτή είναι ακριβώς η εποχή
που οι Έλληνες, υπό την επιρροή
των ομηρικών επών, μιμήθηκαν
τον τρόπο ζωής των ηρώων του
παρελθόντος. 
Στον Χώρο 3 εκτίθενται κτερίσματα
από δευτερεύοντα νεκροταφεία της
Κηφισιάς και από νεκροταφεία γει-
τονικών δήμων. Η έκθεση περιλαμ-
βάνει επίσης σημαντικά ευρήματα
από ανασκαφές στην Αττική Oδό
και τον γύρω χώρο του Oλυμπιακού
Σταδίου (OΑΚΑ). Από τη μεγάλη
ανασκαφή της Αττικής Oδού στη
θέση Πέλικας στο Μαρούσι, προέρ-
χονται ευρήματα από τον τάφο
εφήβου, που χρονολογείται γύρω
στο 440 π.Χ. O τάφος ανήκε σε με-
γάλο νεκροταφείο που πλαισίωνε
αρχαίο δρόμο που οδηγούσε προς
το αρχαίο κέντρο του Δήμου Αθμό-
νου. Η ταφή συνοδευόταν από σπά-
νια κτερίσματα, κυρίως λυκήθους
με μοναδικές ζωγραφικές συνθέ-
σεις γνωστών καλλιτεχνών. Δύο
από τις ληκύθους ανήκουν στον Ζω-
γράφο του Αχιλλέως. Εξαιτίας της
μεγάλης σημασίας της ταφής, το
όρυγμα του τάφου μαζί με τα περι-
βάλλοντα χώματα αποκολλήθηκαν
και μεταφέρθηκαν στην Κηφισιά,
όπου και φυλάσσονται, ώστε να
εκτεθεί μαζί με τα συνανήκοντα κτε-
ρίσματα στο νέο μουσείο, όταν αυ-
τό ανεγερθεί στο μέλλον. 
Από χάλκινη κάλπη που βρέθηκε
στο εσωτερικό μαρμάρινης τεφρο-
δόχου του 5ου αι. π.Χ., από το ίδιο
νεκροταφείο του Πέλικα, προέρχο-
νται σημαντικά τεμάχια υφάσματος
που εκτίθεται σε προθήκη, ενώ σε
μαρμάρινη τεφροδόχο που ανακα-

5. Λευκή λήκυθος
με παράσταση
γυναίκας, από το
κλασικό
νεκροταφείο στη
θέση Πέλικας, στο
Mαρούσι. Eύρημα
του 5ου αι. π.X.
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δομικών τοίχων κατά μήκος και
εγκάρσια προς την πορεία της κοί-
της. Oι τελευταίες ανασκαφές στην
Αττική έδειξαν ότι οι Αθηναίοι συχνά
προέβαιναν στη συστηματική ρύθμι-
ση της κοίτης ποταμών με την κατα-
σκευή εγκιβωτισμών και άλλων έρ-
γων. Σημαντική ήταν η ανακάλυψη
στην ανασκαφή του Ρέματος Πανα-
γίτσας, ταφικού περιβόλου που κα-
ταλάμβανε την κορυφή αναλήμμα-
τος στη νότια παρυφή της κοίτης.
Στο ανάλημμα ανακαλύφθηκε η ενε-
πίγραφη βάση ναόσχημης ταφικής
στήλης με 5στιχη επιγραφή που αρ-
χίζει με το όνομα της νεκρής
APXEΣTPATH NIKOΣTPATOY ΓYNH. Δί-
πλα της και πεσμένη από τη θέση
της, αποκαλύφθηκε επιβλητική μαρ-
μάρινη στήλη, ύψους 1,46 μ., με πα-
ράσταση καθιστής γυναίκας και όρ-
θιας δούλης εμπρός της. Παρότι δεν
φαίνεται ότι η στήλη ανήκει στην αρ-
χική κατασκευή του μνημείου, πι-
στεύεται ότι σε δεύτερη φάση στή-
θηκε επάνω στη βάση, που κρίνο-
ντας από τις σωζόμενες εντορμίες
προοριζόταν για ναόσχημη και όχι
για απλή παραλληλόγραμμη στήλη.

Πέρα από την εξαίρετη γλυπτική
απόδοση των μορφών, η σύνθεση
ξεχωρίζει και για την πρωτοτυπία
της. Κάτω από το κάθισμα της νε-
κρής διακρίνεται η χαριτωμένη πα-
ράσταση χήνας με ανυψωμένη τη
μία της φτερούγα. Η στήλη χρονο-
λογείται περί το 370-350 π.Χ. Η εκτέ-
λεση δείχνει ότι το έργο ανήκει σε
διακεκριμένο αθηναίο καλλιτέχνη. 
Σημειώνεται, τέλος, ότι στο κτήριο
που στεγάζεται το Εκθετήριο της
Κηφισιάς λειτουργούν, σε επίπεδο
ημιυπογείου, γραφεία της Εφορεί-
ας Αρχαιοτήτων με βιβλιοθήκη και
αποθήκες για τη συντήρηση των
αρχαίων. Στις εγκαταστάσεις φυ-
λάσσεται μεγάλος αριθμός ευρη-
μάτων από τα μεγάλα δημόσια έρ-
γα. Μεταξύ των προς έκθεσιν ευ-
ρημάτων φυλάσσονται και τεράστι-
οι κύβοι χώματος (κάποιοι διαστ.
3,00 x 2,00 x 1,70 μ.), με αποσπα-
σμένα αυτούσια μνημεία (κυρίως
τάφους) και μέρος του περιβάλλο-
ντος εδάφους, που αποτελούν μο-
ναδικό εκθεσιακό υλικό. Μεταφέρ-
θηκαν με ειδικά γερανοφόρα οχή-
ματα στην Κηφισιά και αναμένουν

την τελική τους ανάδειξη εντός
μουσείου, με στόχο τη ζωντανή πα-
ρουσίαση των εντυπωσιακών πτυ-
χών από τις ανασκαφές των βορεί-
ων προαστίων. Εν τω μεταξύ, με
πρωτοβουλίες της τέως προϊστα-
μένης της Β΄ ΕΠΚΑ κ. Β. Βασιλο-
πούλου δρομολογήθηκαν ειδικά
προγράμματα για τη διδασκαλία
πολιτιστικών και αρχαιολογικών θε-
μάτων σε μικρούς μαθητές, ενώ
ετοιμάζονται από τον γράφοντα,
με τη βοήθεια συνεργατών αρχαιο-
λόγων, οδηγοί για τον ταφικό θά-
λαμο της Κηφισιάς, καθώς και για
την Κηφισιά στην αρχαιότητα. 

6. Γεωμετρικό αγγείο
με παράσταση
τριπόδων. Eύρημα
του 8ου αι. π.X.

7. Άποψη αίθουσας 
του Mουσείου Kηφισιάς 
με ευρήματα του 2ου αι. μ.X.


