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The Archaeological Museum of Kea was built during the 1970s in the 
island’s capital, Ioulida. In 2002 it was completely renovated. The Ar-

chaeological Museum of Kea houses antiquities that include items that were 
collected and turned over to authorities as well as objects from surface 
surveys, systematic and rescue excavations that illustrate the history of Kea, 
which has been continuously inhabited from the Neolithic period down to 
the present. 

The Prehistoric Collection (2nd floor)

On the Museum’s second floor, finds dating from the Late Neolithic to the 
end of the Late Bronze period (3300-1100 BC) are displayed. Most of these 
come from the Neolithic settlement of Kephala and the fortified Prehistoric 
settlement of Ayia Irini. This settlement was built in the early 3rd millennium 
BC and from the late Middle Cycladic period onward (16th c. BC) it became 
an important trading center. The settlement was inhabited until the Late 
Bronze period (1100 BC), though parts of it continued in use throughout the 
1st millennium BC. 
The first gallery displays pottery, utensils, stone and terracotta figurines as 
well as other finds from Prehistoric sites on the island. Noteworthy exhibits 
include the tools of opsidian and bone, moulds and weights, Early Cycladic 
figurines, a marble krater and a clay hearth from Ayia Irini dating to the Early 
Cycladic period. 
The second gallery exhibits the finds from the temple of the settlement at 
Ayia Irini. Especially impressive exhibits include the large terracotta statues, 
products of a local workshop, which were found in the temple. They date 
to the 15th c. BC. The statues portray female figures, standing or dancing, 
wearing long clothing and garlands around their neck. The statues would 
originally have been decorated with colour: white for the nude portions 
of the body, yellow for fabrics, red and white for the garlands. Fragments 
from at least 50 statues were found; it is likely that they were not merely 

dedications to the temple, but that they formed part of its ritual practices. 
It is noteworthy that during the historical period, one of the heads of these 
Prehistoric statues was set on a clay base and appears to have once more 
served as a cult object, though the temple was by this period dedicated to 
the god Dionysus, as is revealed by an inscription incised on a skyphos base 
dating to 500 BC.

The Collection from the Historical Period (1st floor)

This floor exhibits sculpture, architectural members and inscriptions dating 
from the Archaic to the Roman period that have come from Kea’s four an-
cient cities: Ioulis, the only one built at an inland site, Koressos, Poieessa, and 
Karthaia. The remains of fortifications, temples and other buildings reveal 
the importance of the Keian cities. Ancient Karthaia is preserved in much 
better condition. There have been located and excavated the city’s walls, 
temples, public buildings, fountains, reservoirs and parts of buildings.
Galleries 1 and 1a present exhibits of stone and marble architectural mem-
bers, funerary and votive reliefs, statues from various areas on the island, 
and sherds and vases from Koressos and Karthaia. In addition, representative 
inscriptions (honorary, votive, and decrees) are exhibited offering important 
information concerning the form of government, cults, and daily life in Kea’s 
cities. 
Gallery II presents the architectural decoration and sculpture from the so-
called “Temple of Athena” at Karthaia. The inscription ΘΗΣΕΥΣ (Theseus) 
on an acroterion and the preserved fragments show that the south acroteria 
were adorned with episodes from the Amazonomachy. The exhibition also 
includes sculpture from a number of other sites on the island, as well as 
representative coinage from three of its cities (Ioulis, Karthaia, Koressos), 
which were already issuing coins in the late 6th c. BC featuring symbols such 
as cuttlefish, amphorae, grape clusters, dolphins or tuna fish; later, other 
figures were represented.



Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1970 στην 
πρωτεύουσα του νησιού Ιουλίδα και το 2002 πραγματοποιήθηκε ριζική 

ανακαίνιση και επανέκθεση των συλλογών του. Εδώ στεγάζονται αρχαιότη-
τες από περισυλλογές και παραδόσεις, επιφανειακές έρευνες, συστηματικές 
και σωστικές ανασκαφές, που σκιαγραφούν την ιστορία της Κέας, η οποία 
κατοικείται αδιάλειπτα από τη νεολιθική εποχή έως και σήμερα.

Η προϊστορική συλλογή (β΄ όροφος)

Στο δεύτερο όροφο του Μουσείου εκτίθενται ευρήματα που χρονολογούνται 
από την ύστερη νεολιθική περίοδο έως τα τέλη της ύστερης εποχής του Χαλ-
κού (3300-1100 π.Χ.). Τα περισσότερα προέρχονται από το νεολιθικό οικισμό 
της Κεφάλας και από τον οχυρωμένο προϊστορικό οικισμό της Αγίας Ειρήνης. 
Ο οικισμός αυτός ιδρύεται στις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ., από τα τέλη της 
μεσοκυκλαδικής περιόδου και μετά (16ος αι. π.Χ.) αναπτύσσεται σε σημαντι-
κό εμπορικό κέντρο, κατοικείται έως και την ύστερη εποχή του Χαλκού (1100 
π.Χ.), ενώ τμήματά του εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της 1ης χιλιετίας π.Χ.
Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται αγγεία, σκεύη, λίθινα και πήλινα ειδώλια και 
άλλα ευρήματα από τις προϊστορικές θέσεις του νησιού. Αξιοσημείωτα είναι 
τα εργαλεία από οψιανό και από οστό, οι μήτρες και τα βάρη, τα πρωτοκυ-
κλαδικά ειδώλια, ο μαρμάρινος κρατήρας, καθώς και μια πήλινη εστία από την 
Αγία Ειρήνη, που χρονολογείται στα πρωτοκυκλαδικά χρόνια.
Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται τα ευρήματα από το ναό του οικισμού της 
Αγίας Ειρήνης. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα μεγάλα πήλινα αγάλματα, προϊ-
όντα τοπικού εργαστηρίου, που βρέθηκαν στους χώρους του ναού και χρο-
νολογούνται στο 15ο αι. π.Χ. Απεικονίζουν γυναικείες μορφές, που στέκονται 
όρθιες ή χορεύουν, με μακριά ενδύματα και γιρλάντες στο λαιμό. Αρχικά τα 
αγάλματα θα ήταν διακοσμημένα με χρώμα, λευκό για το γυμνό σώμα, κίτρι-
νο για τα υφάσματα, κόκκινο και λευκό για τις γιρλάντες. Εντοπίστηκαν θραύ-
σματα από τουλάχιστον πενήντα αγάλματα, τα οποία είναι πιθανόν να μην 

ήταν απλά αφιερώματα στο ναό, αλλά να αποτελούσαν μέρος του τελετουρ-
γικού τυπικού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως κατά τους ιστορικούς χρό-
νους ένα από τα κεφάλια των προϊστορικών αγαλμάτων τοποθετείται σε πή-
λινη βάση και φαίνεται ότι αποτελεί και πάλι αντικείμενο λατρείας, ενώ ο ναός 
είναι πλέον αφιερωμένος στο θεό Διόνυσο, όπως φαίνεται από αναθηματική 
επιγραφή χαραγμένη στη βάση σκύφου του 500 π.Χ.

Η συλλογή ιστορικών χρόνων (α΄ όροφος)

Στον όροφο αυτό εκτίθενται γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές που 
χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους και 
προέρχονται από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Κέω, την Ιουλίδα, τη μόνη 
που οικοδομήθηκε στην ενδοχώρα, την Κορησσό, την Ποιήεσσα και την 
Καρθαία. Τα λείψανα οχυρώσεων, ναών και κτηρίων, που έχουν εντοπιστεί, 
αποκαλύπτουν τη σημασία των πόλεων της Κέας, ενώ σε καλή κατάσταση δι-
ατηρείται η αρχαία Καρθαία, όπου έχουν εντοπιστεί και ανασκαφεί τα τείχη 
της πόλης, ναοί, δημόσια κτήρια, κρήνες, δεξαμενές και κτηριακά κατάλοιπα.
Στην αίθουσα Ι και Ια εκτίθενται λίθινα και μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, 
επιτύμβια και αναθηματικά ανάγλυφα, αγαλμάτια από διάφορες περιοχές 
του νησιού, καθώς και όστρακα και αγγεία από την Κορησσό και την Καρ-
θαία. Επίσης εκτίθενται αντιπροσωπευτικές επιγραφές – τιμητικές, αναθημα-
τικές, ψηφίσματα – που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το πολίτευ-
μα, τη λατρεία, αλλά και την καθημερινή ζωή στις πόλεις της Κέας.
Στην αίθουσα ΙΙ παρουσιάζεται ο αρχιτεκτονικός διάκοσμος και η αρχιτεκτονική 
γλυπτική του λεγόμενου «ναού της Αθηνάς» στην Καρθαία. Η επιγραφή ΘΗ-
ΣΕΥΣ στο ακρωτήριο και τα σπαράγματα που σώζονται δείχνουν ότι στο νότιο 
ακρωτήριο απεικονίζονταν επεισόδια από την Αμαζονομαχία. Η έκθεση περι-
λαμβάνει επίσης γλυπτά από διάφορες άλλες θέσεις του νησιού, καθώς και αντι-
προσωπευτικά νομίσματα από τις τρεις πόλεις του (Ιουλίς, Καρθαία, Κορησσό), 
οι οποίες ήδη από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. κόβουν νομίσματα με σύμβολα ση-
πία, αμφορέα, βότρυ, δελφίνι ή τόνο, και αργότερα άλλες μορφές.
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well as other finds from Prehistoric sites on the island. Noteworthy exhibits 
include the tools of opsidian and bone, moulds and weights, Early Cycladic 
figurines, a marble krater and a clay hearth from Ayia Irini dating to the Early 
Cycladic period. 
The second gallery exhibits the finds from the temple of the settlement at 
Ayia Irini. Especially impressive exhibits include the large terracotta statues, 
products of a local workshop, which were found in the temple. They date 
to the 15th c. BC. The statues portray female figures, standing or dancing, 
wearing long clothing and garlands around their neck. The statues would 
originally have been decorated with colour: white for the nude portions 
of the body, yellow for fabrics, red and white for the garlands. Fragments 
from at least 50 statues were found; it is likely that they were not merely 

dedications to the temple, but that they formed part of its ritual practices. 
It is noteworthy that during the historical period, one of the heads of these 
Prehistoric statues was set on a clay base and appears to have once more 
served as a cult object, though the temple was by this period dedicated to 
the god Dionysus, as is revealed by an inscription incised on a skyphos base 
dating to 500 BC.

The Collection from the Historical Period (1st floor)

This floor exhibits sculpture, architectural members and inscriptions dating 
from the Archaic to the Roman period that have come from Kea’s four an-
cient cities: Ioulis, the only one built at an inland site, Koressos, Poieessa, and 
Karthaia. The remains of fortifications, temples and other buildings reveal 
the importance of the Keian cities. Ancient Karthaia is preserved in much 
better condition. There have been located and excavated the city’s walls, 
temples, public buildings, fountains, reservoirs and parts of buildings.
Galleries 1 and 1a present exhibits of stone and marble architectural mem-
bers, funerary and votive reliefs, statues from various areas on the island, 
and sherds and vases from Koressos and Karthaia. In addition, representative 
inscriptions (honorary, votive, and decrees) are exhibited offering important 
information concerning the form of government, cults, and daily life in Kea’s 
cities. 
Gallery II presents the architectural decoration and sculpture from the so-
called “Temple of Athena” at Karthaia. The inscription ΘΗΣΕΥΣ (Theseus) 
on an acroterion and the preserved fragments show that the south acroteria 
were adorned with episodes from the Amazonomachy. The exhibition also 
includes sculpture from a number of other sites on the island, as well as 
representative coinage from three of its cities (Ioulis, Karthaia, Koressos), 
which were already issuing coins in the late 6th c. BC featuring symbols such 
as cuttlefish, amphorae, grape clusters, dolphins or tuna fish; later, other 
figures were represented.



Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας ιδρύθηκε στη δεκαετία του 1970 στην 
πρωτεύουσα του νησιού Ιουλίδα και το 2002 πραγματοποιήθηκε ριζική 

ανακαίνιση και επανέκθεση των συλλογών του. Εδώ στεγάζονται αρχαιότη-
τες από περισυλλογές και παραδόσεις, επιφανειακές έρευνες, συστηματικές 
και σωστικές ανασκαφές, που σκιαγραφούν την ιστορία της Κέας, η οποία 
κατοικείται αδιάλειπτα από τη νεολιθική εποχή έως και σήμερα.

Η προϊστορική συλλογή (β΄ όροφος)

Στο δεύτερο όροφο του Μουσείου εκτίθενται ευρήματα που χρονολογούνται 
από την ύστερη νεολιθική περίοδο έως τα τέλη της ύστερης εποχής του Χαλ-
κού (3300-1100 π.Χ.). Τα περισσότερα προέρχονται από το νεολιθικό οικισμό 
της Κεφάλας και από τον οχυρωμένο προϊστορικό οικισμό της Αγίας Ειρήνης. 
Ο οικισμός αυτός ιδρύεται στις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ., από τα τέλη της 
μεσοκυκλαδικής περιόδου και μετά (16ος αι. π.Χ.) αναπτύσσεται σε σημαντι-
κό εμπορικό κέντρο, κατοικείται έως και την ύστερη εποχή του Χαλκού (1100 
π.Χ.), ενώ τμήματά του εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της 1ης χιλιετίας π.Χ.
Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται αγγεία, σκεύη, λίθινα και πήλινα ειδώλια και 
άλλα ευρήματα από τις προϊστορικές θέσεις του νησιού. Αξιοσημείωτα είναι 
τα εργαλεία από οψιανό και από οστό, οι μήτρες και τα βάρη, τα πρωτοκυ-
κλαδικά ειδώλια, ο μαρμάρινος κρατήρας, καθώς και μια πήλινη εστία από την 
Αγία Ειρήνη, που χρονολογείται στα πρωτοκυκλαδικά χρόνια.
Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται τα ευρήματα από το ναό του οικισμού της 
Αγίας Ειρήνης. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα μεγάλα πήλινα αγάλματα, προϊ-
όντα τοπικού εργαστηρίου, που βρέθηκαν στους χώρους του ναού και χρο-
νολογούνται στο 15ο αι. π.Χ. Απεικονίζουν γυναικείες μορφές, που στέκονται 
όρθιες ή χορεύουν, με μακριά ενδύματα και γιρλάντες στο λαιμό. Αρχικά τα 
αγάλματα θα ήταν διακοσμημένα με χρώμα, λευκό για το γυμνό σώμα, κίτρι-
νο για τα υφάσματα, κόκκινο και λευκό για τις γιρλάντες. Εντοπίστηκαν θραύ-
σματα από τουλάχιστον πενήντα αγάλματα, τα οποία είναι πιθανόν να μην 

ήταν απλά αφιερώματα στο ναό, αλλά να αποτελούσαν μέρος του τελετουρ-
γικού τυπικού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως κατά τους ιστορικούς χρό-
νους ένα από τα κεφάλια των προϊστορικών αγαλμάτων τοποθετείται σε πή-
λινη βάση και φαίνεται ότι αποτελεί και πάλι αντικείμενο λατρείας, ενώ ο ναός 
είναι πλέον αφιερωμένος στο θεό Διόνυσο, όπως φαίνεται από αναθηματική 
επιγραφή χαραγμένη στη βάση σκύφου του 500 π.Χ.

Η συλλογή ιστορικών χρόνων (α΄ όροφος)

Στον όροφο αυτό εκτίθενται γλυπτά, αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές που 
χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς έως και τους ρωμαϊκούς χρόνους και 
προέρχονται από τις τέσσερις αρχαίες πόλεις της Κέω, την Ιουλίδα, τη μόνη 
που οικοδομήθηκε στην ενδοχώρα, την Κορησσό, την Ποιήεσσα και την 
Καρθαία. Τα λείψανα οχυρώσεων, ναών και κτηρίων, που έχουν εντοπιστεί, 
αποκαλύπτουν τη σημασία των πόλεων της Κέας, ενώ σε καλή κατάσταση δι-
ατηρείται η αρχαία Καρθαία, όπου έχουν εντοπιστεί και ανασκαφεί τα τείχη 
της πόλης, ναοί, δημόσια κτήρια, κρήνες, δεξαμενές και κτηριακά κατάλοιπα.
Στην αίθουσα Ι και Ια εκτίθενται λίθινα και μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, 
επιτύμβια και αναθηματικά ανάγλυφα, αγαλμάτια από διάφορες περιοχές 
του νησιού, καθώς και όστρακα και αγγεία από την Κορησσό και την Καρ-
θαία. Επίσης εκτίθενται αντιπροσωπευτικές επιγραφές – τιμητικές, αναθημα-
τικές, ψηφίσματα – που παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το πολίτευ-
μα, τη λατρεία, αλλά και την καθημερινή ζωή στις πόλεις της Κέας.
Στην αίθουσα ΙΙ παρουσιάζεται ο αρχιτεκτονικός διάκοσμος και η αρχιτεκτονική 
γλυπτική του λεγόμενου «ναού της Αθηνάς» στην Καρθαία. Η επιγραφή ΘΗ-
ΣΕΥΣ στο ακρωτήριο και τα σπαράγματα που σώζονται δείχνουν ότι στο νότιο 
ακρωτήριο απεικονίζονταν επεισόδια από την Αμαζονομαχία. Η έκθεση περι-
λαμβάνει επίσης γλυπτά από διάφορες άλλες θέσεις του νησιού, καθώς και αντι-
προσωπευτικά νομίσματα από τις τρεις πόλεις του (Ιουλίς, Καρθαία, Κορησσό), 
οι οποίες ήδη από τα τέλη του 6ου αι. π.Χ. κόβουν νομίσματα με σύμβολα ση-
πία, αμφορέα, βότρυ, δελφίνι ή τόνο, και αργότερα άλλες μορφές.
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