Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ
ΑΥΤΗ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η

σχέση της αρχαιότητας με το ελληνικό κράτος ξεκίνησε με την ίδρυσή του. Οι έλληνες διαφωτιστές πρόβαλαν τον αρχαιοελληνικό
πολιτισμό θέλοντας να ενισχύσουν την εθνική ταυτότητα και την υ-

ποστήριξη των μεγάλων δυνάμεων1. Η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι σήμερα,
κυρίως μέσω του τριμερούς σχήματος του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου
(1815 – 1891)2. Η παρουσία στην δημόσια σφαίρα μνημείων με αναφορές ή στοιχεία της αρχαιότητας σχετίζεται με την χρήση της Ιστορίας στο χρόνο, δημιούργημα του νεοκλασικισμού3.
Αρχικά θα περιγράψουμε τους τρόπους που η σχέση της Κηφισιάς με την
αρχαιότητα παρουσιάζεται στη πόλη και στην συνέχεια θα εξετάσουμε αν η
σχέση αυτή είναι τμήμα της σημερινής ταυτότητάς της.

ΜΕΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Η

Κηφισιά ήταν μια από τις δώδεκα πόλεις της Αττικής που αποτελούσαν, στην αρχαιότητα, τον δήμο της Ερεχθηίδος φυλής, μιας από της
δέκα της Αθήνας. Μέλος της ήταν ο ποιητής Μένανδρος (342-292 π.

Χ.)4. Η κεφαλή του αποτελεί το σύμβολο του Δήμου. Το όνομά του θα
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συναντήσουμε και στο όνομα δημοτικής επιχείρησης που ασχολείται με την διαχείριση των κτιρίων5.
Στο κέντρο της πόλης θα συναντήσουμε ρωμαϊκό
ταφικό μνημείο που βρίσκεται σε γυάλινο κέλυφος6. Πιθανότατα άνηκε στην οικογένεια του Ηρώδη Αττικού (101
ή 102 – 177 ή 178) που είχε έπαυλη στην περιοχή. Αποτελεί
μέρος ενός μεγαλύτερου νεκροταφείου, σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Δημήτρη
Σκιλάρντι. Διακόσιοι τάφοι από τον 9ο π. Χ. έως στον 4ο μ. Χ. αιώνα βρέθηκαν σε
ανασκαφή στην συμβολή των οδών Σωκράτους και Αχαρνών7.
Μέρος των ευρημάτων των ανασκαφών εκθέτονταν στο κτίριο της Αρχαιολογικής Συλλογής
Κηφισίας8, όπου υπήρχαν ευρήματα από τη γεωμετρική περίοδο μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους9. Εγκαινιάστηκε το 2004 και μέχρι το 2009 στεγάζοΕικόνα 1 Τμήμα του Ρωμαϊκού ταφικού
μνημείου.

νταν εκεί. Έκτοτε γίνονται προσπάθειες μεταστέγασής της και δεν είναι επισκέψιμη. Η συλλογή

μπορεί να ενταχθεί στη 5η περίοδο, σε ότι αφορά την χρήση των μουσείων στο
εθνικό φαντασιακό. Είναι η δεκαετία των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας όπου πολλά μουσεία παρουσιάζουν τα εκθέματά τους, με ανανεωμένες μουσειογραφικά αλλά παραδοσιακές ιδεολογικά μεθόδους10.

Άξιο αναφοράς είναι ότι η αντίστοιχη εταιρία του Δήμου που αναφέρεται στον πολιτισμό φέρει το όνομα του
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Στοιχεία της σχέσης της Κηφισιάς με την αρχαιότητα μπορούμε να συναντήσουμε σε μνημεία της. Αυτά λειτουργούν «ως πρίσματα κατανόησης των διαδοχικών ιστορικών και πολιτικών πλαισίων μέσα στα οποία αναπτύσσονται οι
μνημονικοί πολιτισμοί»11.
Τέτοια μνημεία είναι :
Α. Το Ηρώο της Εκάλης. Όπου βλέπουμε ανάγλυφη γυναικεία μορφή, μάλλον της θεάς Εκάλης, σε
όρθια θέση που φορά αρχαιοελληνική ενδυμασία. Το
όλο έργο έχει ευθείες αναφορές στον κλασικισμό του
19ου αιώνα12.
Β. Το Μνημείο Πεσόντων Αιγυπτιωτών. Είναι
μαρμάρινη επιτύμβια στήλη που παρουσιάζει την Δόξα
με ποδήρη χιτώνα καθισμένη σε ανάγλυφο και περιστοιχιζόμενη από αρχαιοελληνικά σύμβολα όπως τη
λύρα13.
Γ. Τη προτομή του Μένανδρου που βρίσκεται στο
Άλσος της Κηφισιάς14.

Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σ

την διαμόρφωση εθνικής ταυτότητας, η σχέση του σύγχρονου κράτους
με την αρχαιότητα ήταν απαραίτητη τόσο για τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή νεωτερικότητα, αλλά και στην ταυτόχρονη προβολή ότι οι νε-

οέλληνες ήταν απόγονοι και κύριοι του κλασικού ευρωπαϊκού παρελθόντος.15.
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Στην σύγχρονη Κηφισιά αναφορές στην αρχαιότητα, εκτός από αυτές που
αναφέραμε, δεν υπάρχουν ή είναι ευκαιριακές π.χ. Ολυμπιακοί Αγώνες. Προβάλλεται έντονα το αστικό στοιχείο και η κατοίκησή της από προσωπικότητες
της σύγχρονης Ελλάδας, όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας Εμπειρίκος (1901 1975), ο Ιωάννης Μεταξάς (1871 - 1941), ο Παύλος Μελάς (1870 – 1904), η Πηνελόπη Δέλτα (1874 - 1941) και ο Ίωνας Δραγούμης (1878 - 1920) . Οι προσωπικότητες
αυτές δημιουργούσαν με τις πράξεις και τον λόγο τους το εθνικό αφήγημα, είχαν
έντονη παρουσία στα ιστορικά γεγονότα και δεν είχαν ανάγκη προβολής της αρχαιότητας στον χώρο.
Σήμερα η εικόνα της πόλης είναι αυτή ενός ωραίου αστικού προαστίου στο
οποίο μπορούμε να συναντήσουμε celebrities να κάνουν αγορές ή περίπατο. Χαρακτηριστική είναι η εκπομπή της τηλεόρασης του Alpha όπου δεν αναφέρθηκε
καθόλου στα ιστορικά μνημεία ή τις προσωπικότητές της, αν και το τηλεοπτικό
συνεργείο πηγαινοέρχονταν μπροστά τους16.
Παρουσιάσαμε τον τρόπο που η πόλη της Κηφισιάς συνδέεται με την αρχαιότητα μέσω των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και του «μουσείου»
της. Από την περιγραφή προκύπτει ότι η σχέση μας με το παρελθόν, καθώς και
ο τρόπος οικοδόμησής της, είναι αποτέλεσμα του εκάστοτε εθνικού ιδεολογήματος και της προσπάθειας «απολιτικοποίησης» της Ιστορίας. Επιβεβαιώνεται έτσι
η άποψη ότι τα τμήματα του παρελθόντος που παρουσιάζονται στην δημόσια
σφαίρα, εξαρτώνται από το πόσο χρήσιμα είναι στην διαχείριση της δημόσιας
μνήμης και της σύγχρονης εικόνας17.
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