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ΜΑΡΟΥΣΙ: ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΑΘΜΟΝΟΝ 
 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Μαρούσι στην αρχαιότητα και μέχρι έναν αιώνα πριν, θα μπορούσε κάλλιστα να 
παρομοιαστεί με έναν απέραντο κήπο ο οποίος καταλάμβανε μία έκταση από την περιοχή του 
σημερινού Ολυμπιακού Σταδίου μέχρι τα πρώτα υψώματα της Πεντέλης (τα σημερινά 
Μελίσσια). Αυτός ο «κήπος» ήταν γεμάτος ελαιώνες, αμπέλια, και γι’ αυτόν τον λόγο το 
Μαρούσι φημιζόταν πάντοτε για το εξαιρετικό λάδι και το κρασί του. Ήταν μια ιδιαίτερα 
εύφορη περιοχή, χάρη στα άφθονα νερά που πήγαζαν από το βουνό της Πεντέλης. Σήμερα, 
κάποιες ελάχιστες συστάδες αιωνόβιων ελαιόδεντρων απομένουν για να θυμίζουν την παλιά 
όψη του Αμαρουσίου· όμως ακόμα κι αυτά τα ελαιόδεντρα εξαφανίζονται σιγά-σιγά για να 
χτιστούν ολοένα και περισσότερα κτίρια, σε μια ήδη ασφυκτικά πυκνοκατοικημένη περιοχή.  
Το Μαρούσι, σήμερα, πέρα από μια πευκόφυτη νησίδα (γνωστή ως δάσος Συγγρού) και μια 

σειρά από ναούς της ρωμιοσύνης, δεν έχει τίποτε άλλο να επιδείξει από το ιστορικό και –
πολύ περισσότερο– περιβαλλοντικό παρελθόν του.  
 

 
 

 
Το Μαρούσι όταν ήταν... χωριό. Για να κατατοπιστεί κάπως ο αναγνώστης, μπροστά  

από την μεγάλη εκκλησία περνούσε και περνάει ακόμα η Λ. Κηφισίας.  
(Φωτ. από την “Ιστορία των Αθηναίων” του Δ. Καμπούρογλου.) 

 
 
1. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 
 
Το Μαρούσι είναι μια περιοχή, της οποίας τα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας χάνονται στην 
προϊστορία. Τα πρώτα ίχνη (και μέχρι στιγμής τα τελευταία) εντοπίστηκαν στο άλσος 
Συγγρού, στις δυτικές υπώρειες της Πεντέλης. 
   Σε ομιλία του Γιώργου Πάλλη στο Σύλλογο Φίλων του Δάσους Συγγρού (η οποία 
παρατίθεται στο διαδίκτυο) ειπώθηκαν τα εξής σχετικά με τα ευρήματα της περιοχής:  
 

«Οι πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή του σημερινού κτήματος 
Συγγρού, ενδέχεται να ανάγονται στους προϊστορικούς χρόνους, με βάση κάποια 
αρχαιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν στην τοποθεσία Ανάβρυτα, και βρίσκονται 
σήμερα στο Ιστορικό Μουσείο της Βέρνης. Πρόκειται για λίθινα εργαλεία και άλλα 



αντικείμενα, τα οποία έχουν χρονολογηθεί από Γιουγκοσλάβο ερευνητή στην 
Προκεραμεική Νεολιθική περίοδο (6800-6400 π.Χ.). Για το θέμα επικρατεί 
αβεβαιότητα, δεδομένου ότι τα αντικείμενα αυτά δεν βρέθηκαν με συστηματικές 
ανασκαφές, αλλά συγκεντρώθηκαν τον 19ο αιώνα από τον Carl Wild, ιδιοκτήτη τότε 
του κτήματος, σε σημεία που αγνοούμε και κάτω από συνθήκες επίσης άγνωστες. 
Δικαιολογημένα, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει σήμερα αυτό το στοιχείο ως 
μία απλή πληροφορία, που ίσως δεν επιβεβαιωθεί ποτέ. Σημειώνεται πως τα 
αρχαιότερα ίχνη παρουσίας του ανθρώπου στην Αττική χρονολογούνται στην 
Αρχαιότερη Νεολιθική (6400-5700 π.Χ.) και έχουν επισημανθεί στις ανατολικές της 
ακτές». (“Το Δασόκτημα Συγγρού: αναφορά στην ιστορία του χώρου από την αρχαιότητα 
μέχρι τον 19ο αιώνα”. Ομιλία στο Σύλλογο Φίλων του Δάσους Συγγρού, Κηφισιά, 
Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, 1.12.2004) 
 

Επίσης, από ανασκαφές που έγιναν στο χώρο του ΟΑΚΑ, διαπιστώθηκε ότι ο χώρος ήταν 
σε χρήση από την γεωμετρική περίοδο. 
 
 
2. ΙΣΤΟΡΙΑ – ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
 
Η αρχαία ονομασία του Αμαρουσίου ήταν Άθμονον, και ήταν ένας αγροτικός δήμος που 
ανήκε στην Κεκροπίδα φυλή, ενώ κατά τους ελληνιστικούς χρόνους στην Ατταλίδα. Ο 
δημότης λεγόταν Αθμονεύς (Αθμονίς, θηλυκό). Θεωρούνταν ένας από τους δώδεκα δήμους 
της Αττικής που είχε ιδρύσει ο βασιλιάς Κέκροπας. 
   Οι χωρικοί του Αθμόνου και της Πεντέλης εμφανίστηκαν στα Μελίσσια λίγο πριν τον 15ο 
αιώνα π.Χ, επεκτείνοντας προς την περιοχή αυτή τις αγροτικές και κτηνοτροφικές τους 
δραστηριότητες.  
Ο Σαράντος Ι. Καργάκος γράφει γι’ αυτούς:  
 
«Πρέπει να ήσαν επιδέξιοι αμπελουργοί, που ζούσαν από τον προσωπικό μόχθο τους και 
όχι από τις πολιτικές σκευωρίες». (“Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών”, εκδ. Gutenberg , τόμος 
Α΄, σ. 244) 
 

   Κι αυτό αποδεικνύεται πράγματι από τον Αριστοφάνη, ο οποίος στην “Ειρήνη” 
παρουσιάζει τον κύριο ήρωα της κωμωδίας να αυτοπαρουσιάζεται ως εξής:  
 

«ΤΡΥΓΑΙΟΣ ΑΘΜΟΝΕΥΣ, ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΣ ΔΕΞΙΟΣ ΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ, 
ΟΥΔ’ ΕΡΑΣΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ». (Στ. 190-191) 
 

Ο Αριστοφάνης κατακρίνει επίσης τους «φιλοπόλεμους Αθηναίους», και στο έργο του 
“Όρνιθες” επαινεί τους Αθμονείς στο πρόσωπο του Πεισθέτερου του Αθμονέα, ο οποίος 
αγωνιζόταν μαζί με το φίλο του Ευελπίδη να απαλλάξει την Αθήνα από τους δημαγωγούς. 
Αθμονεύς ήταν και ο Χαρίνος, ο πρώτος πρόεδρος της αρχαίας αθηναϊκής Βουλής το 378 
π.Χ., ο οποίος αγωνίστηκε να σταματήσουν οι έριδες και να γίνουν πολλές ελληνικές πόλεις 
σύμμαχοι των Αθηναίων, πράγμα το οποίο  και πέτυχε.  
Συμπληρώνοντας, ο Καργάκος σημειώνει τα κάτωθι:  
 
«Οι κάτοικοι της περιοχής ήσαν, όπως και οι Αχαρνείς, αγροκτηνοτρόφοι, αλλά γεναίοι 
πολεμιστές, αφοσιωμένοι στο κράτος των Αθηνών, γι’ αυτό παρά τις δελεαστικές 
προτάσεις των Σπαρτιατών στη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, αρνήθηκαν να 
συμπράξουν μαζί τους.» (Ό.π.) 
 
Κατά τον καθηγητή της Β΄ ΕΠΚΑ Δημήτρη Σκιρλάντι, το διοικητικό κέντρο του δήμου, 

λατρευτικά κτήρια και σπίτια, βρισκόταν στη θέση Πέλικας, σε ύψωμα ΝΔ του Αμαρουσίου.  
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%82


3. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 
 
Οι Αθμονείς εμφανίζονται και στην ελληνική μυθολογία στην μάχη του Θησέα κατά των 
Παλλαντιδών1 στο Γαργηττό,2 όπου τάχθηκαν με το μέρος του ήρωα. Όσοι από αυτούς 
σκοτώθηκαν στη μάχη ενταφιάστηκαν –κατά την τοπική παράδοση– στη θέση Σωρός του 
Αθμόνου.  
 
 
4. ΑΡΧΑΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ 
 
Αν και, όπως θα δούμε αργότερα, η περιοχή του Αθμόνου ήταν κατεσπαρμένη από ναούς και 
ιερά, δεν γνωρίζουμε ποιοί Θεοί λατρεύτηκαν από τους Αθμονείς. Γνωρίζουμε ωστόσο με 
βεβαιότητα δύο: Την Αμαρυσία Άρτεμη και την Ουρανία Αφροδίτη. 
 
 
α. Η λατρεία της Αμαρυσίας Αρτέμιδος 
 
Οι κάτοικοι του Αθμόνου φαίνεται πως περισσότερο απ’ όλους τους Θεούς  λάτρευαν την 
Αμαρυσία Άρτεμη.3  
 
 

Προέλευση της προσωνυμίας «Αμαρυσία» 
 

Σύμφωνα με τον περιηγητή Παυσανία:  
 

«ΠΥΝΘΑΝΟΜΕΝΟΣ ΔΕ ΣΑΦΕΣ ΟΥΔΕΝ ΕΣ ΑΥΤΑΣ ΕΠΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΕΞΗΓΗΤΑΣ ΕΥΡΟΝ, ΑΥΤΟΣ ΔΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΑΙ ΤΗΔΕ. ΕΣΤΙΝ 
ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΓΑΡ ΟΙ ΤΑΥΤΗ ΤΙΜΩΣΙΝ ΑΜΑΡΥΣΙΑΝ, 
ΕΟΡΤΗΝ ΔΕ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ ΑΓΟΥΣΙΝ ΟΥΔΕΝ ΤΙ 
ΕΥΒΟΕΩΝ ΑΦΑΝΕΣΤΕΡΟΝ· ΤΑΥΤΗ ΜΕΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙ 
ΤΟΥΤΩ ΠΑΡΑ ΑΘΜΟΝΕΥΣΙΝ...» (Αφού κατάλαβα ότι οι εξηγητές δεν είχαν 
έγκυρες πληροφορίες γι’ αυτά, συμπεραίνω το εξής. Στην Έυβοια υπάρχει η 
Αμάρυνθος, όπου λατρεύουν την Αμαρυσία. Έχουν όμως και οι Αθηναίοι γιορτή της 
Αμαρυσίας, που δεν είναι λιγότερο φημισμένη από την Ευβοϊκή. Νομίζω ότι έτσι πήρε 
το όνομα αυτό στους Αθμονείς.) (“Αττικά”, 31,5. Εκδ. Κάκτος.) 

 
Ο Άγγλος περιηγητής και αρχαιοδίφης Christopher Wordsworth4 παρατηρεί –με αφορμή 

κάποιον αριστοφανικό στίχο– την ταύτιση μεταξύ Αμαρυσίας και Κολαινίδος Αρτέμιδος:  
                                                 
1 Η Μυθολογία αναφέρει την ύπαρξη ενός αυτόχθονου άγριου λαού γιγάντων1 οι οποίοι κατοικούσαν 
στη νότια πλαγιά του βουνού, στην Παλλήνη, και ήταν εχθροί του Θησέα. Εκεί κατοικούσε ο Πάλλας 
(γιος του Πανδίωνα και αδελφός του Αιγέα).  
Ο Πάλλας και οι πενήντα γιοι του φιλοδοξούσαν να αναλάβουν την κυριαρχία της Αττικής μετά το 

θάνατο του Αιγέα. Όταν ο Θησέας έφυγε για την Κρήτη, πίστευαν ότι δε θα γύριζε πίσω. Όμως ο 
Θησέας επέστρεψε, και οι Παλλαντίδες αποφάσισαν να εκστρατεύσουν εναντίον του. Χωρίστηκαν σε 
δύο τμήματα, με το ένα να παραμονεύει στον Σφηττό (προς την πλευρά του Υμηττού) και το άλλο 
στον Γαργηττό,.   
Ο Λέως από τον Αγνούντα, κήρυκας των Παλλαντιδών, ενημέρωσε τον Θησέα για την παγίδα. 

Ακολούθησε μεγάλη μάχη κατά την οποία πολλοί από τους Παλλαντίδες θανατώθηκαν, ενώ όσοι 
επέζησαν διασκορπίστηκαν όπως ιστορεί ο Πλούταρχος.1 Άλλες διηγήσεις λένε πως ο Θησέας 
κατάφερε και σκότωσε τον Πάλλαντα και όλους τους γιους του.  
Μετά τη νίκη του ένωσε όλους τους κατοίκους της Αττικής και τότε καθιερώθηκε η μεγάλη γιορτή 

των «Συνοικίων». Ο Θησέας πάντρεψε το γιο του Ιππόλυτο με την αδελφή των Παλλαντιδών Αρικία, 
και έτσι ενώθηκαν οι Αθηναίοι με τους Παλληνείς.  
2 Αρχαίος δήμος στους νότιους πρόποδες της Πεντέλης.  
3 «ΑΘΜΟΝΕΙΣ ΔΕ ΤΙΜΩΣΙΝ ΑΜΑΡΥΣΙΑΝ ΑΡΤΕΜΙΝ».  Παυσανίας, “Αττικά”, 31,4. 



 «Φαίνεται πως η Αμαρυσία Άρτεμις συνδεόταν με μιαν άλλη Άρτεμι που έφερε το 
επίθετο Κολαινίς. Το λογοπαίγνιο των Πουλιών στους Όρνιθες του ίδιου ποιητή, όπου 
αναφέρεται η δεύτερη αυτή Άρτεμις, “ουκέτι Κολαινίς, αλλ’ ακαλανθίς Άρτεμις”, 
φαίνεται να υποδηλώνει πως η λέξη ακαλανθίς την εποχή εκείνη είχε κάποια σχέση με το 
Κολαινίς. Αν τώρα αναλογιστούμε ότι σε μικρή απόσταση από το Μαρούσι βρίσκεται το 
χωριό Καλάνδρα5 και ότι η λέξη Καλάνδρα στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα έχει την ίδια 
σημασία με τη λέξη ακαλανθίς στ’ αρχαία (στην ουσία είναι η ίδια λέξη) και αν επομένως 
θεωρήσουμε δεδομένο ότι η Κολαινίς Άρτεμις μπορεί να εντοπιστεί κάπου κοντά στο 
Μαρούσι και ότι το σύγχρονο τοπωνύμιο Καλάνδρα δεν είναι παρά επιβίωση της 
ταυτόσημης αρχαίας λέξης ακαλανθίς, που βρισκόταν στο ίδιο μέρος, τότε έχουμε στα 
χέρια μας μια ερμηνεία της πιο πάνω αριστοφανικής έκφρασης από την ίδια την 
τοπογραφία – και η ερμηνεία αυτή με τη σειρά της μας προσφέρει στοιχεία για να 
επιβεβαιώσουμε τις παραπάνω θέσεις». (“Αθήνα-Αττική”, εκδ. Εκάτη, σ. 172-173) 
 
 

Αγώνες προς τιμή της Αμαρυσίας Αρτέμιδος 
 

Το Άθμονο ανήκε στις περιοχές οι οποίες φιλοξενούσαν έναν από τους τέσσερις 
περιφερειακούς Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονταν στην αρχαία Ελλάδα. (Οι άλλες τρείς 
ήταν οι Δελφοί, η Κόρινθος και η Νεμέα.) 
Κάθε χρόνο, την Άνοιξη, συγκεντρώνονταν στην πεδιάδα των Αθμονέων αθλητές από 

ολόκληρη την Ελλάδα για να λάβουν μέρος σε αθλητικούς αγώνες, καθώς επίσης αγώνες 
μουσικούς, χορευτικούς, ακόμα και αγώνες οινοποσίας. Οι αγωνιζόμενοι χόρευαν μεταξύ 
άλλων και τον Πυρρίχιο χορό, τον χορό των Κουρητών.6 
Κατά τη διάρκεια των αγώνων, οι άρχοντες που είχαν εκτελέσει τα καθήκοντά τους με 

επιτυχία.επιβραβεύονταν με χρυσά στεφάνια. 
Οι αγώνες αυτοί ήταν γνωστοί ως Αμαρύσια, αγώνες δηλαδή προς τιμήν της Αμαρυσίας 

Αρτέμιδος. Πιστεύεται ότι οι αγώνες τελούνταν στα νότια του Πέλικα, στην εκτεταμένη 
πεδιάδα όπου βρίσκεται το Ολυμπιακό Στάδιο. 
Στον ναό που χτίστηκε από τους Αθμονείς για την Θεά Άρτεμη θα ξαναμιλήσουμε 

αργότερα.  
 
 

β. Η λατρεία της Ουρανίας Αφροδίτης 
 
Ως γνωστόν, η Αφροδίτη ονομάστηκε Πάνδημος ως Θεά του σωματικού έρωτα, και Ουρανία, 
ως Θεά του εξιδανικευμένου – πλατωνικού έρωτα. Αυτή η Αφροδίτη λατρεύτηκε και στο 
αρχαίο Άθμονο όπου και ναός της ο οποίος αναφέρεται από τον Παυσανία και για τον οποίο 
θα μιλήσουμε παρακάτω. 
Εισηγητής της λατρείας της στην Αττική, σύμφωνα με τον Παυσανία ήταν ο Αιγέας:  
 
«ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΔΕ ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΤΟ ΑΙΓΕΥΣ, ΑΥΤΩ ΤΕ ΟΥΚ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΑΣ 
ΝΟΜΙΖΩΝ – ΟΥ ΓΑΡ ΠΩ ΤΟΤΕ ΗΣΑΝ – ΚΑΙ ΤΑΙΣ ΑΔΕΛΦΑΙΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΤΗΝ 
ΣΥΜΦΟΡΑΝ ΕΚ ΜΗΝΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ.» (Στην Αθήνα την εισήγαγε ο 
Αιγέας, πιστεύοντας ότι εξαιτίας της οργής της Ουρανίας κι αυτός είχε μείνει άτεκνος – 
γιατί μέχρι τότε δεν είχε παιδιά – κι οι αδελφές του [σημ. Πρόκνη και Φιλομήλα] είχαν 
πάθει συμφορά.) (Ό.π, 14,7) 
 

                                                                                                                                            
4 Περιόδευσε στην Ελλάδα κατά τα έτη 1832-33. 
5 Παραφθορά του ονόματος Χαλάνδρι. 
6 Το όνομα του χορού προέρχεται από τον Πύρριχο, ένας από τους Κουρήτες, οι οποίοι, για να 
προστατέψουν τον νεογέννητο Δία από την μανία του Κρόνου χόρευαν γύρω από το βρέφος 
χτυπώντας τα δόρατα πάνω στις ασπίδες κάνωντας εκκωφαντικό θόρυβο, ώστε να μην ακούγεται το 
κλάμα του βρέφους.  



6. ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 
 
Κατά την περίοδο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η Αθήνα καταλήφθηκε από τους Ρωμαίους 
και το Άθμονο όπως και ολόκληρη η Αττική λεηλατήθηκε από τους κατακτητές. Ενδιαφέρον 
όμως έδειξαν (όπως και με ολόκληρη την Αττική) οι αυτοκράτορες Αδριανός και Ηρώδης. Ο 
μεν πρώτος με την κατασκευή του περίφημου Αδριάνειου υδραγωγείου, με αγωγούς που 
διέτρεχαν υπογείως τον αρχαίο δήμο, ο δεύτερος με την μετακίνηση του ναού της Αμαρυσίας 
Αρτέμιδος από την αρχική του θέση σε ύψωμα, προφανώς για να αναγνωρίζεται από μακριά.  
 
 
7. ΑΡΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
 
 
α. Κτήμα Συγγρού 
 
Σύμφωνα με τον Γιώργο Πάλλη, πολλά αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήματα του Αθμόνου 
βρέθηκαν εντός του κτήματος Συγγρού και χρονολογούνται στον 4ο αι. π.Χ., όπου 
παρατηρείται και η μεγαλύτερη δραστηριότητα στην περιοχή:  
 

«Τα ευρήματα του 4ου αιώνα, όσα γνωρίζουμε με κάποια επάρκεια, είναι στην 
πλειονότητά τους ταφικά. Πρόκειται κυρίως για ταφές και για ανάγλυφες στήλες που 
κοσμούσαν –εσήμαιναν– τους τάφους. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, αν λάβουμε 
υπόψιν μας ότι οι αρχαίοι κάτοικοι της Αττικής συνήθιζαν να θάβουν τους νεκρούς 
τους κατά μήκος των δρόμων που συνέδεαν τους οικισμούς. Έτσι, στον χώρο που 
εξετάζουμε, τα περισσότερα από τα επιτύμβια μνημεία που βρέθηκαν, θα ανήκαν σε 
τάφους που βρίσκονταν κατά μήκος ενός δρόμου που συνέδεε το Άθμονον με την 
Κηφισιά, ο οποίος δεν αποκλείεται να περνούσε μέσα από το σημερινό κτήμα. 
   Μεγάλο μέρος αυτών των μνημείων ανακαλύφθηκε τυχαία – στο κτήμα έχει γίνει 
συστηματική ανασκαφή μία μόνον φορά. Επιτύμβιες στήλες βρέθηκαν κατά τη 
διαμόρφωση του κτήματος από τον Συγγρό και δεν γνωρίζουμε τίποτε για τους τάφους 
που εσήμαιναν  –  ούτε καν τη θέση τους. Ορισμένες μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διακόσμηση των κήπων και των κτισμάτων του Συγγρού.  
   Ξεκινώντας από τις στήλες αυτές μία σύντομη επισκόπηση των επιτύμβιων μνημείων 
που προέρχονται από το κτήμα, θα σταθούμε πρώτα στο σήμα του Φρασίου Αθμονέως, 
που είχε τη μορφή ληκύθου – ενός μαρμάρινου αγγείου. Η λήκυθος ήταν διακοσμημένη 
με ανάγλυφη παράσταση δεξιώσεως, σκηνής δηλαδή αποχαιρετισμού, με δύο μορφές σε 
χειραψία, θέμα πολύ συνηθισμένο στα κλασικά επιτύμβια. 
   Στο μνημείο αναγραφόταν το όνομα του νεκρού και το δημοτικό του: ΦΡΑΣΙΑΣ 
ΑΘΜΟΝΕΥΣ (Φρασίας από το δήμο Άθμονον). Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, 
καθώς αποτελεί ένδειξη ότι ο χώρος του κτήματος υπαγόταν μάλλον στη δικαιοδοσία 
του δήμου Άθμονον. Το επιτύμβιο του Φρασίου το επεσήμανε ο Γερμανός αρχαιολόγος 
Werner Peek στον κήπο της Γεωργικής Σχολής κατά τον Μεσοπόλεμο. Η τύχη του 
σήμερα αγνοείται. 
   Στο ημιυπόγειο κελάρι της εποχής του Συγγρού, πίσω από τα γραφεία του Ινστιτούτου 
Γεωπονικών Επιστημών, επάνω από την καμάρα της εισόδου, σώζεται εντοιχισμένο 
ένα μεγάλο ανάγλυφο ανθέμιο, από λευκό μάρμαρο. Πρόκειται για την επίστεψη 
επιτύμβιας στήλης, που κρίνοντας από το μέγεθος του ανθεμίου θα είχε σχετικά υψηλές 
αναλογίες. Τέτοιες επιστέψεις ήσαν συνήθεις σε στήλες αυτής της περιόδου και κάποτε 
είχαν ιδιαίτερα περίτεχνη μορφή. 
   Άλλο ένα τμήμα στήλης, που είχε βρεθεί μάλλον κατά τα έργα του Συγγρού, είναι 
γνωστό μόνο από μία σύντομη περιγραφή, σύμφωνα με την οποία έφερε παράσταση 
δεξιώσεως, με ένα καθισμένο άνδρα και μία όρθια γυναίκα. Η τύχη του είναι 
άγνωστη.      



   Η μοναδική συστηματική ανασκαφή στο κτήμα Συγγρού έγινε το 1901 από τον 
αρχαιολόγο Ανδρέα Σκιά, στη νότια περιοχή του, 500 μ. βόρεια από το ναό της 
Παναγίας του Αμαρουσίου. Ο Σκιάς ανέσκαψε εννέα συνολικά τάφους διαφόρων 
τύπων, οι οποίοι ήσαν μοιρασμένοι σε δύο ταφικούς περιβόλους. Από όσα αναφέρει 
στην έκθεσή του, φαίνεται πως επρόκειτο για οικογενειακούς περιβόλους, που ίσως 
βρίσκονταν μέσα σε ιδιωτικά κτήματα. Τα κτερίσματα που βρέθηκαν ήσαν ελάχιστα. 
Εντοπίστηκαν ωστόσο δύο τμήματα επιτυμβίων μνημείων και μία επιτύμβια λήκυθος. 
Το πρώτο τμήμα διέσωζε μέρος από την παράσταση μιας γυναικείας μορφής σε 
μετωπική στάση. Δεν είναι γνωστό πού βρίσκεται σήμερα. Το δεύτερο ανήκε σε ένα 
μεγάλων διαστάσεων επιτύμβιο ανάγλυφο και περιλαμβάνει τον κορμό μιας όρθιας 
γυναικείας μορφής, με τη χαρακτηριστική για την εποχή πλούσια πτυχολογία των 
ενδυμάτων. Χρονολογείται μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Το 1964 περισυνελέγη από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία και σήμερα βρίσκεται σε κάποια μουσειακή αποθήκη.  
Η μαρμάρινη λήκυθος, από την ανασκαφή του 1901, είναι κοσμημένη με τη συνήθη 

αποχαιρετιστήρια σκηνή της δεξιώσεως, που εδώ όμως παρουσιάζει κάποιες 
αξιοσημείωτες λεπτομέρειες. Ο όρθιος νεαρός άνδρας που χαιρετά την καθισμένη 
γυναίκα, φέρει κυνηγετική περιβολή –κοντή χλαμύδα– και με το αριστερό χέρι μάλλον 
κρατά λαγοβόλο, ενώ χαμηλά πίσω από τα πόδια του απεικονίζονται πέντε σκύλοι. Το 
μνημείο αυτό σήμαινε τον τάφο ενός νέου κυνηγού, που δεν αποκλείεται να έχασε τη 
ζωή του σε κάποιο κυνήγι. Η λήκυθος διακοσμούσε μέχρι το 1995 τον κήπο ενός 
κτιρίου μέσα στο κτήμα. Τότε μεταφέρθηκε στην αυλή των γραφείων του Ι.Γ.Ε., όπου 
βρισκόταν μέχρι το 1997. Η κατοπινή της τύχη είναι άγνωστη.         
Το σημαντικότερο όμως αρχαίο εύρημα από το κτήμα δεν ανήκει στα επιτύμβια 

μνημεία. είναι μία επιγραφή που εντοπίστηκε τυχαία το 1964 σε λόφο μέσα στο χώρο 
και παραδόθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία από μαθητές του Γυμνασίου 
Αμαρουσίου. Το κείμενο της επιγραφής, που δεν σώθηκε ακέραιη, είναι ένας μακρύς 
κατάλογος ονομάτων, που συνοδεύονται μόνο από το πατρώνυμο – δεν υπάρχει 
δηλαδή το δημοτικό. Ανάμεσα στα ονόματα, παρεμβάλλεται η φράση «ΟΙΔΕ ΥΠΕΡ 
ΑΥΤΟ ΕΤΑΞΑΝΤΟ» – δηλαδή, σε ελεύθερη απόδοση, οι παραπάνω κατονομαζόμενοι 
συνέβαλαν για αυτό. Ο μελετητής της επιγραφής Στέφανος Κουμανούδης, απέδειξε ότι 
τα ονόματα ανήκουν σε δημότες Αθμονείς, οι οποίοι κατέβαλαν τη συνδρομή τους για 
κάποιαν κοινή υπόθεση του δήμου. Διατύπωσε μάλιστα την εικασία ότι η υπόθεση αυτή 
είχε να κάνει με αποκατάσταση καταστροφών που  προκλήθηκαν κατά τις 
εχθροπραξίες του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο οποίος έληξε το 403 π.Χ. Η επιγραφή 
χρονολογήθηκε στις αρχές του 4ου αι.    
   Υπάρχουν ασαφείς και ατεκμηρίωτες πληροφορίες για διάφορα άλλα ευρήματα, οι 
οποίες δεν είναι δυνατό να ληφθούν σοβαρά υπόψιν. Σημειώνεται μόνον ότι κατά την 
επεισοδιακή διάνοιξη από το Δήμο Αμαρουσίου ενός δρόμου μέσα στο κτήμα το 1960, 
τα μηχανήματα προκάλεσαν κάποια καταστροφή σε αδιευκρίνιστου είδους αρχαία 
πιθανώς κατάλοιπα, χωρίς να επακολουθήσει έρευνα. 
   Όπως και να έχει το ζήτημα, τα αρχαιολογικά στοιχεία που γνωρίζουμε σήμερα με 
κάποια ασφάλεια δείχνουν ότι στο χώρο του κτήματος Συγγρού υπήρξε κατά τον 4ο αι. 
π.Χ. έντονη ταφική δραστηριότητα, πιθανώς σε σχέση με αρχαία οδό μεταξύ Κηφισιάς 
και Αθμόνου. Οι δύο επιγραφές, η επιτύμβια και ο κατάλογος των δημοτών, εντάσσουν 
το χώρο στη δικαιοδοσία του δήμου των Αθμονέων, χωρίς όμως να μπορούν να 
προσδιοριστούν τα ακριβή όρια». (Ό.π.) 
 

 
β. Περιοχή ΟΑΚΑ 
 
Αρκετά μνημεία της κλασικής, ελληνιστικής αλλά κυρίως ρωμαϊκής εποχής βρέθηκαν στο 
χώρο των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ και αυτά σύμφωνα με τον Δ. Σκιρλάντι είναι τα 
ακόλουθα: 
 



1. Ρωμαϊκή δεξαμενή στη Λασσάνη. 
2. Θέση ανεύρεσης τεφροδόχου κάλπιδος κλασικών χρόνων. 
3. Ελληνιστική δεξαμενή επί της οδού Αρτέμιδος. 
4. Πορεία πήλινου ρωμαϊκού αγωγού. 
5. Πορεία πήλινου ρωμαϊκού αγωγού. 
6. Ρωμαϊκή δεξαμενή ΒΑ Ολυμπιακού Σταδίου. 
7. Ρωμαϊκή δεξαμενή επί της οδού Σπύρου Λούη. 
8. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. 
9. Συγκρότημα δωματίων διαφόρων φάσεων. 
10. Ρωμαϊκό βαλανείο. 
11. Φρέατα επισκέψεων Αδριανείου Υδραγωγείου. 
 
 

Οι Ρωμαϊκές δεξαμενές 
 

Από τα παραπάνω ευρήματα καταδεικνύεται ότι οι κάτοικοι της Ρωμαϊκής εποχής έδιναν 
ιδιαίτερο βάρος στα έργα ύδρευσης, τα οποία εξυπηρετούσαν όχι μόνο τον δήμο, αλλά και 
τους γύρω αγρούς.  
Ο Σκιρλάντι, στην έκθεσή του για τις ανασκαφές και τα ευρήματα της περιοχής ΟΑΚΑ 

κάνει λόγο και για μιά επιχωματωμένη δεξαμενή:  
 

«...Εκεί, η έρευνα αποκάλυψε ορθογώνια δεξαμενή σε βαθμιδωτή διάταξη δύο 
επιπέδων με συνολικές διαστάσεις 10Χ30 μ. περίπου. Επιχωματώθηκε προκειμένου να 
διαπλατυνθεί ο δρόμος εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο εσωτερικό της βρέθηκε 
ακέφαλο γυναικείο άγαλμα των ελληνιστικών χρόνων. Γενικά, οι δεξαμενές διαθέτουν 
δάπεδο στρωμένο με μωσαϊκό πηλίνων ψηφίδων, τοιχώματα επιχρισμένα με 
υδατοστεγές κονίαμα, κλίμακες καθόδου και αγωγό απορροής υδάτων. Εικάζεται ότι 
στεγάζονταν με ελαφρώς υπερυψωμένη στέγη.» 

 
Βρέθηκαν ακόμα και οι πήλινοι ρωμαϊκοί αγωγοί, οι οποίοι τροφοδοτούσαν τις δεξαμενές 

με το νερό το οποίο (προ)ερχόταν από τις πλούσιες πηγές της Κηφισιάς. Κατά τον Σκιρλάντι:  
 

«Πρόκειται περί αγωγών ελλειπτικής διατομής, φτιαγμένους με δακτυλίους, κάθε ένας 
από τους οποίους αποτελείται από δύο προσαρμοζόμενα πεταλόσχημα στελέχη. Ένα 
μεγάλο τμήμα ανάλογου αγωγού ανακαλύφθηκε στα βόρεια του Ολυμπιακού Γηπέδου 
Αντισφαίρισης. Περνώντας κάτω από τη δυτική πλευρά του Γηπέδου Αντισφαίρισης 
κατευθύνεται προς τα ΝΑ, όπου και τέμνει τη μεγάλη Αλέα. Ένα αξιόλογο τμήμα του 
που αποτελούσε και κομβικό σημείο, διατηρείται σε βάθος 4,02μ., μέσα σε τάφρο 
ανάδειξης σφραγισμένη με γυάλινη επικάλυψη, εκεί που η Αλέα συναντά το Γήπεδο 
Αντισφαίρισης. Για την επίσκεψη και τον καθαρισμό του αγωγού υπήρχαν τετράγωνα 
πλινθόκτιστα και κτιστά φρεάτια που παρεμβάλονταν σε μικρές αποστάσεις.» 

 
 

Το Ρωμαϊκό βαλανείο 
 
Ανάμεσα στα ευρήματα των ρωμαϊκών χρόνων ανακαλύφθηκε και ένα βαλανείο, το οποίο 
χρησίμευε για να λούζονται οι αθλητές και οι επισκέπτες. Κατά την περιγραφή του 
Σκιρλάντι:  
 

«Έχει διαστάσεις 16.00 Χ 24.00 μ. και εκτείνεται με κατεύθυνση Β-Ν. Αποτελείται από 
δύο τμήματα. Στο βόρειο διακρίνεται ορθογώνιος υπαίθριος χώρος που πλαισιώνεται 
από δωμάτια στην ανατολική και δυτική του πλευρά. Η νότια όψη του κτηρίου 
αποτελείται από δύο ορθογώνιες προβολές που πλαισιώνουν διακοσμητική κόγχη. Στο 
εσωτερικό του νοτίου τμήματος υπάρχει περιστύλιο που περιβάλλει δεύτερο υπαίθριο 



χώρο με δάπεδο αποτελούμενο από πήλινες ψηφίδες και δεξαμενή σχήματος Π. Λευκό 
κονίαμα καλύπτει τη δεξαμενή, η οποία διαθέτει μάλιστα μικρές βαθμίδες που οδηγούν 
στο εσωτερικό. Σημειώνεται ότι στην εξωτερική πλευρά του κτηρίου, την βορειοδυτική, 
χτίστηκε σε δεύτερη φάση εγκατάσταση θερμού ύδατος και ατμού, που όμως 
λειτουργούσε αυτόνομα χωρίς να μεταφέρει το θερμό νερό στο κυρίως κτήριο.» 

 
 

Το Αδριάνειο υδραγωγείο 
 

Την περιοχή ΟΑΚΑ διατρέχουν υπογείως και σε βάθος 20μ. περίπου η σήραγγα (δεν είναι η 
μόνη) του Αδριάνειου υδραγωγείου. Σε κάποια σημεία της περιοχής διακρίνονται τα φρεάτια 
τα οποία χρησίμευαν για τον καθαρισμό της σήραγγας. 
 
 

Αρχαιότερα ίχνη 
 

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως, ο χώρος του Ολυμπιακού Σταδίου ήταν σε χρήση ήδη από 
την γεωμετρική περίοδο. Ήρθαν όμως στο φως και αρκετά ευρήματα του 5ου π.Χ αιώνα.  
Κατά την επίχωση αρχαίου δρόμου στα βόρεια του Σταδίου βρέθηκε θραύσμα αγγείου με 

παράσταση του Θεού Διονύσου των αρχών του 5ου π.Χ. αι.  
Βρέθηκε μαρμάρινη τεφροδόχος κάλπη η οποία περιείχε την ταφή αθλητή και 

χρονολογείται γύρω στο 400-375 π.Χ. Για την εν λόγω ταφή ο Σκιρλάντι σημειώνει τα εξής:  
 

«Σώθηκαν ψήγμα χρυσού, δύο αρυβαλλοειδείς λήκυθοι, ένα λίθινο αλάβαστρο και μία 
σιδερένια στλεγγίδα. Η ταφή χρονολογείται γύρω στο 400-375 πΧ. στλεγγίδες αυτού 
του τύπου σε χαλκό ή σίδερο ήσαν σε χρήση στην αρχαιότητα για την απομάκρυνση 
των ρύπων από το σώμα μετά τις αθλητικές ασκήσεις.» 

 
 

Το εκθετήριο 
 

Στο χώρο του ΟΑΚΑ βρίσκεται και ένα μικρό εκθετήριο αρχαιολογικών ευρημάτων που 
δημιουργήθηκε από την Β΄ ΕΠΚΑ με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
και του Οργανισμού 2004. Εκεί λοιπόν συναντάμε αντίγραφο του ελληνιστικού αγάλματος 
γυναικείας θεότητας που βρέθηκε σε μία από τη ρωμαϊκή δεξαμενή της οδού Σπύρου Λούη, 
εκμαγείο της ταφικής τεφροδόχου, μεγάλο τμήμα του πήλινου αγωγού ύδρευσης καθώς και 
ταφικός περίβολος με σαρκοφάγο του 4ου αι. π.Χ που ανακαλύφθηκε σε ανασκαφή της 
Αττικής Οδού, στη θέση Πέλικας.  
 
 
γ. Πέλικας 
 
Όπως είπαμε παραπάνω, στη θέση Πέλικας ανακαλύφθηκε εξαιτίας της διάνοιξης της 
Αττικής Οδού αρχαίος δρόμος (επιχωμένος στο σημείο του ΟΑΚΑ) και νεκροταφείο του 5ου 
π.Χ. αιώνα, με τάφους που περιείχαν σπουδαία ζωγραφιστά αγγεία και άλλα ευρήματα. Το 
σημαντικότερο όμως από τα ευρήματα του νεκροταφείου ήταν ο τάφος ενός εφήβου. Ο 
σκελετός, συνοδευόταν από μεγάλο αριθμό αστραγάλων, (παιχνίδι της εποχής) καθώς και 19 
αγγεία εξαιρετικής τέχνης, έργα, καθώς λέγεται, ενός διάσημου ζωγράφου, γνωστού ως 
Ζωγράφου του Αχιλλέως.  
Από το ίδιο νεκροταφείο προέρχεται και ο ταφικός περίβολος με την σαρκοφάγο που 

βρίσκονται στο εκθετήριο του ΟΑΚΑ.  
 
 



 
Η ρωμαϊκή δεξαμενή ΒΑ του ΟΑΚΑ (Φωτ. Τ.Π.) 

 
 

 
Τα φρεάτια καθαρισμού του Αδριάνειου υδραγωγείου (Φωτ. Τ.Π) 

 
 

 
Οι ρωμαϊκοί πήλινοι αγωγοί (Φωτ. Τ.Π) 



 
Η σαρκοφάγος και ο ταφικός περίβολος (Φωτ. Τ.Π) 

 
 

 
Το άγαλμα της γυναικείας θεότητας (Φωτ. Τ.Π) 



 
Λοιπά αρχαιολογικά ευρήματα (Φωτ. Τ.Π) 

 
 
8. ΑΡΧΑΙΟΙ ΝΑΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑ 
 
Η πεδιάδα του αρχαίου Αθμόνου ήταν όπως λέχθηκε προηγουμένως γεμάτη από ναούς και 
ιερά. Οι πιο φημισμένοι ναοί ήταν δύο: Ο ναός της Αμαρυσίας Αρτέμιδος και ο ναός της 
Ουρανίας Αφροδίτης. Από’κεί και πέρα, οι θέσεις των υπόλοιπων ναών και ιερών των 
Αθμονέων μαρτυρούνται από τις παλιές εκκλησίες που χτίστηκαν (τι πρωτότυπο, ε;) στις 
θέσεις αυτές. Ας δούμε έναν προς ένα τους τόπους όπου οι αρχαίοι Αθμονείς λάτρευαν τους 
Θεούς τους.  
 
 
α. Ο ναός της Αμαρυσίας Αρτέμιδος 
 
Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία αρχαία αναφορά στον ναό της Αμαρυσίας Αρτέμιδας, ούτε 
ακόμα κι από τον ταξιδιώτη Παυσανία, όπως θα περιμέναμε. Φαντάζομαι πως η περιήγησή 
του στην Αττική  δεν συμπεριελάμβανε την περιοχή του Αθμόνου. Ελλείψει χρόνου (;) 
παραμέρισε τις δευτερεύουσας σημασίας περιοχές της Αττικής και επικεντρώθηκε στα 
«κομβικά» της σημεία.  
Εικάζεται ότι η θέση του ναού της Άρτεμης βρισκόταν στο χώρο που σήμερα 

καταλαμβάνει η Παναγία η Νερατζιώτισσα, μια μονόκλιτη βασιλική του 850 μ.Χ, πιθανώς 
γιατί είναι η μοναδική εκκλησία στο Μαρούσι στην οποία παρατηρείται πληθώρα λειψάνων 
από αρχαίο ναό. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι ο ναός βρισκόταν στην εκκλησία του άγ. 
Ιωάννη Πέλικα.  
Ωστόσο, ο Christopher Wordsworth κάνει λόγο για μια επιγραφή που αφορούσε τον αρχαίο 

ναό:  



«...μια αρχαία επιγραφή εντοιχισμένη στον τοίχο μιας εκκλησίας, δέκα λεπτά δυτικά 
του Μαρουσιού, μας πληροφορεί ότι χρησίμευε για τον καθορισμό των ορίων του ιερού 
τεμένους που περιέβαλλε το ναό της θεάς.» (Ό.π., σ. 172) 

 
Η επιγραφή είχε ως εξής:  

 «ΟΡΟΣ : ΑΡΤΕ 
ΜΙΔΟΣ : ΤΕΜΕ 
ΝΟΣ : ΑΜΑΡΥ 

ΣΙΑΣ» 
 

Σύμφωνα με τον Καργάκο (ό.π., σ. 244), η επιγραφή βρέθηκε στη θέση Πέλικας, αλλά δεν 
εξηγεί που ακριβώς.  
Κατά τον Σκιρλάντι, σημαντικό επιγραφικό υλικό σχετικό με τον ναό και τη λατρεία της 

Αρτέμιδας βρέθηκε εντοιχισμένο σε διάφορες εκκλησίες του Αμαρουσίου, μόνο που απ’ 
αυτές, σήμερα, δεν σώζεται ούτε μία. Κάνει όμως λόγο και για δύο μαρμάρινους όρους που 
ανήκαν στο τέμενος της Θεάς, και για επιγραφή του 4ου π.Χ. αιώνα, όπου περιγράφονται η 
λατρεία της Αρτέμιδας καθώς επίσης και ετήσιοι αθλητικοί, μουσικοί και χορευτικοί αγώνες.  
Παρ’ όλα τα ευρήματα, η θέση του ναού παραμένει άγνωστη. Προσωπικά έχω την αίσθηση 

(χωρίς να μπορώ να το αποδείξω) ότι ο ναός βρισκόταν στο σημείο της Νερατζιώτισσας. Δεν 
μπορώ ωστόσο να παραβλέψω το γεγονός ότι ο ναός μεταφέρθηκε από την αρχική του θέση 
σε υψηλότερο σημείο από τον Ηρώδη, και η αλήθεια είναι ότι η μόνη παλιά εκκλησία στο 
Μαρούσι που βρίσκεται ψηλότερα από τις υπόλοιπες είναι εκείνη του άγ. Ιωάννη Πέλικα που 
αποδεδειγμένα καταπατά τον χώρο αρχαίου ναού.  
Όπως και να’χει το πράγμα, ο αρχαίος ναός θα πρέπει να βρισκόταν σε μία από τις δύο 

εκκλησίες δεδομένου ότι οι αγώνες προς τιμήν της Θεάς τελούνταν νότια του Πέλικα, στην 
πεδιάδα του Σταδίου.  

 
 
β. Ο ναός της Ουρανίας Αφροδίτης 
 
Η μοναδική αρχαία αναφορά που έχουμε για τον ναό της Αφροδίτης στο Μαρούσι 
προέρχεται από τον Παυσανία, αν και ο ίδιος, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν πρέπει να 
επισκέφθηκε ποτέ την περιοχή. Γράφει λοιπόν ο αρχαίος περιηγητής:  
 

«ΔΗΜΟΣ ΔΕ ΕΣΤΙΝ ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΑΘΜΟΝΕΩΝ, ΟΙ ΠΟΡΦΥΡΙΩΝΑ ΕΤΙ 
ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΑΚΤΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣΑΝΤΑ ΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΦΑΣΙ ΤΟ ΠΑΡΑ 
ΣΦΙΣΙΝ ΙΕΡΟΝ ΙΔΡΥΣΑΣΘΑΙ». [Οι κάτοικοι του Αθηναϊκού δήμου των Αθμονέων 
λένε ότι το ιερό της Ουρανίας (Αφροδίτης) που βρίσκεται εκεί ιδρύθηκε από τον 
Πορφυρίωνα, βασιλιά αρχαιότερο και από τον Ακταίο.] (Ό.π., 14.7) 

 
Ο Καργάκος (ό.π., σ. 243) στηριζόμενος στον Παυσανία, γράφει πως στο ναό της Ουρανίας 

υπήρχε άγαλμα της Θεάς από πάριο μάρμαρο έργο του Φειδία. Αυτό όμως είναι λάθος. Ο 
Παυσανίας εννοούσε το ιερό της Ουρανίας Αφροδίτης στην Αθήνα και όχι στο Άθμονο.  
Η θέση του αρχαίου ναού παραμένει άγνωστη.  
 
 

γ. Ερείπια αρχαίων ναών και ιερών και χριστιανικές εκκλησίες 
 
Το Μαρούσι είναι μια περιοχή με έναν μεγάλο αριθμό παλιών εκκλησιών. Ο Δημήτρης 
Καμπούρογλου (“Ο Αναδρομάρης της Αττικής”, σ. 89-90) αναφέρει 12 ερειπωμένες εκκλησίες, 
και άλλες 9 οι οποίες στην εποχή του ήταν «σκεπασμένες», δηλ. είχαν μπαζωθεί.  
Όλες αυτές οι εκκλησίες χτίστηκαν στα θεμέλια αρχαίων ναών, ο αριθμός των οποίων 

φτάνει τους 21. Εντυπωσιακός αριθμός τόπων λατρείας για έναν μικρό αγροτικό δήμο όπως 
το Άθμονο.  



Ο Καργάκος (ό.π.) κάνει λόγο για εντοιχισμένες επιγραφές σε όλες αυτές τις εκκλησίες όπου 
διασώζονταν πολλά ονόματα αρχαίων κατοίκων, χωρίς όμως κάποιο από αυτά να ανήκει σε 
επιφανή πρόσωπα της ιστορίας των Αθηνών.  
Ας περάσουμε τώρα να δούμε ποιές εκκλησίες είναι αυτές, και να αναζητήσουμε εκεί τα 

ερείπια των ιερών χώρων των αρχαίων Αθμονέων.  
 

 
Παναγία Νερατζιώτισσα 

 
Πρόκειται για την εκκλησία εκείνη στην οποία συναντάμε τα περισσότερα κατάλοιπα 
αρχαίου ναού. Μερικοί κίονες και διάφορα άλλα αρχιτεκτονικά μέλη, σε δύο από τα οποία 
σώζεται ανάγλυφη διακόσμηση. Εδώ, όπως προειπώθηκε, εικάζεται πως βρισκόταν ο ναός 
της Αμαρυσίας Αρτέμιδος.  
Σε τούτο εδώ το σημείο, ας μου επιτραπεί να κάνω ένα μικρό διάλλειμα από την μελέτη 

μας, και να σας διηγηθώ την αστεία και συνάμα θλιβερή «εμπειρία» μου με την καθ’ όλα 
«ευσεβή» γυναίκα «φρουρό» της Νερατζιώτισσας.  
Μπαίνοντας στην αυλή της εκκλησίας, και βλέποντας ότι ο χώρος «φρουρείται», είπα μια  

κοφτή «καλησπέρα» και άρχισα γρήγορα να τραβάω φωτογραφίες ώστε να φύγω όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν έλειψαν βέβαια οι σχετικές απαγορεύσεις· με απέτρεψαν από το να 
μπω στο ναό και επίσης... «θα πρέπει επιτέλους να καταλάβετε, κύριε, ότι αυτό που κάνετε 
είναι ασέβεια. Εδώ είναι χώρος ιερός!» Όταν της έδωσα να καταλάβει ότι δεν ήταν «ασέβεια» 
αυτό που έκανα, μου ζήτησε να κάνω γρήγορα και να σηκωθώ να φύγω. Δεν έλειψαν βέβαια 
«κορυφαίες» ερωτήσεις του στυλ: «τι ακριβώς είστε κύριε, δημοσιογράφος, αρχαιολόγος, ή 
μήπως κανας δωδεκάθεος;» Όταν κατάλαβε ότι δεν βγάζει άκρη μαζί μου, παρατήρησα το 
όλο οίκτο βλέμμα της, που ήταν σα να ΄λεγε: «Ε, για να έρχεται εδώ και να φωτογραφίζει τα 
μάρμαρα, πρέπει να έχει κάποια εγκεφαλική βλάβη ο άνθρωπος.». Δεν άργησε επίσης να έρθει 
και η στιγμή που την άκουσα ξαφνικά να μου λέει σε «φιλικό» ύφος αυτήν την φορά, (και 
χωρίς εγώ να έχω κάνει την παραμικρή κουβέντα) πως οι αρχαίοι Θεοί πέθαναν, και πως ο 
Πλάτωνας, όπως και ο Σωκράτης, ήταν οι πρώτοι που μίλησαν για τον... Χριστό. Δεν υπήρχε 
βέβαια καμία περίπτωση να αναλωθώ σε τέτοιου είδους ανώφελες συζητήσεις, πόσο μάλλον 
με μία θεούσα. Έκανα την δουλειά μου όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να τελειώσει ο 
εφιάλτης, και ως απάντηση στα όσα μου έλεγε εισέπραξε τη σιωπή μου και το γύρισμα της 
πλάτης μου.  

 
 

 
Νερατζιώτισσα (Φωτ. Τ.Π) 



 
Αρχαία κατάλοιπα από τη Νερατζιώτισσα (Φωτ. Τ.Π) 

 
 



 
Λεπτομέρεια από αρχαίο ανάγλυφο στη Νερατζιώτισσα (Φωτ. Τ.Π) 

 
 

Άγιος Ταξιάρχης 
 
Η εκκλησία αυτή βρίσκεται ΝΑ του Αμαρουσίου, δίπλα στη Λ. Κηφισίας. Τόσο στην 
τοιχοποιΐα του ναού όσο και στον γύρω χώρο παρατηρούνται ίχνη αρχαίου ιερού. 
 
 

 
Ο αγ. Ταξιάρχης (Φωτ. Τ.Π) 



 
Τα κατάλοιπα του αρχαίου ιερού στον άγ. Ταξιάρχη (Φωτ. Τ.Π) 

 
 

Αγ. Γεώργιος 
 

Η εκκλησία βρίσκεται βόρεια του Ηλ. Σταθμού. Εδώ τα μόνα που απέμειναν από το αρχαίο 
ιερό είναι ένας κιονίσκος, μία τετράγωνη μαρμάρινη βάση στήριξης (στήλης ή αγάλματος) 
και ένα ακόμα τετράγωνο μαρμάρινο τεμάχιο.  
 
 

 
Ο άγ. Γεώργιος και αρχαία ίχνη ιερού (Φωτ. Τ.Π) 



Άγιος Θωμάς 
 

Βρίσκεται ΝΔ της Νερατζιώτισσας. Στην εκκλησία δεν παρατηρούνται αρχαία ίχνη, κάποια 
όμως βρίσκονται στην αυλή και τα περισσότερα από αυτά ασβεστωμένα από τους «ευσεβείς» 
Νεοέλληνες. Σε ένα από αυτά υπάρχει χαραγμένος σταυρός.  
 
 

 
Ο άγιος Θωμάς και λείψανα αρχαίου ιερού (Φωτ. Τ.Π.) 

 
 

Άγιος Δημήτριος 
 

Βρίσκεται πάνω από τον Ηλ. Σταθμό. Στην εκκλησία και στον γύρω χώρο δεν σώζεται πλέον 
τίποτε από το αρχαίο ιερό που υπήρχε κάποτε εκεί. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι στην εκκλησία 
είχε βρεθεί εντοιχισμένο ένα αναθηματικό ανάγλυφο που χρονολογείται στα μέσα του 4ου αι. 
π.Χ και σήμερα βρίσκεται στο αρχαιολογικό μουσείο Κηφισιάς. Στο μέσον του αναγλύφου 
απεικονίζεται κτίριο με επιστύλιο. Αριστερά στέκεται ο Ηρακλής με ρόπαλο και φιάλη. Προς 
τον Ηρακλή πλησιάζουν δύο λατρευτές: ένας γυμνός νέος με ριγμένη στον αριστερό ώμο την 
χλαμύδα και ένας ηλικιωμένος άνδρας, πιθανότατα ο πατέρας του.  



Κατά τους αρχαιολόγους, το οικοδόμημα συνδέει το ανάγλυφο με τη χθόνια λατρεία του 
Ηρακλέους ως Αλεξίκακου.7 (Αλεξίκακος = αυτός που διώχνει το κακό.) 
 
 

 
Άγιος Δημήτριος (Φωτ. Τ.Π) 

 
 
 

 
 

Το αναθηματικό ανάγλυφο του Ηρακλή που βρέθηκε στον αγ. Δημήτριο (Φωτ. Τ.Π.) 
 
 

                                                 
7 Σημαντικό ιερό του Ηρακλή Αλεξίκακου βρισκόταν στον αθηναϊκό δήμο Μελίτη, κοντά στη 
σημερινή πλατεία Θησείου.  



Άγιος Ιωάννης Πέλικας 
 

Εδώ πρόκειται για το δεύτερο σημείο όπου εικάζεται ο βρισκόταν ο ναός της Αμαρυσίας 
Άρτεμης. Υπενθυμίζω ότι ο αρχαίος ναός μεταφέρθηκε σε υψηλότερο σημείο από τον Ηρώδη 
για να φαίνεται καλύτερα από την πεδιάδα. Ο αγ. Ιωάννης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο 
σε σχέση με τις υπόλοιπες εκκλησίες.  
 
 

 
Άγιος Ιωάννης Πέλικας (Φωτ. Τ.Π) 

 
 

 
Ό,τι απέμεινε από τους «ειδωλολάτρες», κι αυτά καλυμμένα με «ιερό» ασβέστη.  

(Φωτ. Τ.Π) 
 

 
Μεταμόρφωση Σωτήρα 

 
Βρίσκεται επί της λεωφόρου Κηφισίας.  
Δεν πρόλαβα να επισκεφθώ την εκκλησία της Μεταμόρφωσης πριν την ανακαίνισή της. 

Έτσι είναι αδύνατο πλέον να αναζητήσουμε αρχαία κατάλοιπα στην τοιχοποιΐα της. Το 
μοναδικό αρχαίο ίχνος που γλίτωσε το μπογιάτισμα βρίσκεται στο πίσω μέρος της εκκλησίας.  

 



 
Η «Μεταμόρφωση του Σωτήρα» στην «μοντέρνα» της μορφή. (Φωτ. Τ.Π.) 

 
 

 
Το μοναδικό ίχνος που μαρτυρά την ύπαρξη αρχαίου ιερού (Φωτ. Τ.Π.) 

 
 

Άγιοι Ανάργυροι 
 

Η εκκλησία αυτήν λεγόταν και Παναγία Μαρμαριώτισσα, προφανώς λόγω του «πλήθους των 
εν αυτή και παρ’ αυτήν αρχαίων μαρμάρων», όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Ορλάνδος. 
(“Μεσαιωνικά μνημεία της πεδιάδος των Αθηνών και των κλιτύων Υμηττού – Πεντελικού Πάρνηθος 
και Αιγάλεω”, Αθήναι 1933, σ. 201) 
Σήμερα όμως, αυτή η εκκλησία με την πληθώρα των αρχαίων ερειπίων έχει εξαφανιστεί. 

Στη θέση της βρίσκεται ένα θηριώδες έκτρωμα, ένα αρχιτεκτονικό αίσχος, αναμφίβολα το 
επιστέγασμα του «Αθάνατου Νεοελληνοχριστιανικού Πολιτισμού».  
Στο πίσω μέρος της εκκλησίας βλέπουμε αυτά που γλίτωσαν από τον αφανισμό: Δύο 

υπολλείματα κιόνων.  



 
Άγιοι Ανάργυροι. Η αποθέωση της ασχήμιας. (Φωτ. Τ.Π) 

 
 

 
Ό,τι απέμεινε από το «πλήθος των αρχαίων μαρμάρων». Κομμάτια κιόνων, φέροντα  

νεοελληνικές επιγραφές. (Φωτ. Τ.Π) 
 
 

Στο Μαρούσι υπάρχουν κι άλλες εκκλησίες, οι οποίες αν και κτισμένες σε χώρους λατρείας 
της αρχαιότητας, δεν υπάρχει τίποτε που να μαρτυρά την ύπαρξη των ιερών τους. Τα 
ονόματα των εκκλησιών παρατίθενται στις παρακάτω φωτογραφίες.8 
 
Κάπου εδώ, τελειώνει και η μελέτη μας για τον αρχαίο δήμο Άθμονο.  
                                                 
8 Κάποιοι πιθανώς απορήσουν με την εμμονή μου στις φωτογραφίες ακόμα κι αν αυτές απεικονίζουν 
κάτι ουσιαστικά αδιάφορο, όπως μια χριστιανική εκκλησία χωρίς κανένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον. 
Έχω όμως μια «λόξα»... θέλω για το ο,τιδήποτε γράφω να παραθέτω και την ανάλογη φωτογραφία.  



 
Από αριστερά: αγ. Κωνσταντίνος,  αγ. Βλάσιος,  αγ. Ελευθέριος, Άγ. Αθανάσιος, , και αγ. Νικόλαος. 

(Φωτ. Τ.Π.) 
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Έκδοση του περιοδικού Ιδεών Άντρον 

www.thyrsos.gr 
 

Τα Πνευματικά Δικαιώματα ανήκουν στο συγγραφέα του παρόντος, υπεύθυνος έκδοσης: 
«Εταιρεία Θύρσος - Έλληνες Εθνικοί» 

hellenesthyrsos@gmail.com 
 

 

 

 

 

Απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή και διάδοση για κερδοσκοπικούς 

σκοπούς ή με οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο για οποιοδήποτε λόγο 

 

 

 

 
 

http://www.thyrsos.gr/
mailto:hellenesthyrsos@gmail.com

