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ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Χαιρετισμός

Αυτό το τεύχος φτιάχτηκε με πολλή αγάπη και μεράκι, για να σας 

χαρίσει πέντε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαδρομές στον Άλιμο, 

σε τόπους – μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης μας. 

Η Κωνσταντίνα Καζά, με μακρά θητεία στον αρχαιολογικό έλεγ-

χο των Νοτίων Προαστίων, προτείνει γοητευτικούς περιπάτους για 

όποιον, όπως λέει η ίδια, θέλει να ασκήσει σώμα και νου μέσα στο 

αστικό και φυσικό περιβάλλον του Δήμου Αλίμου. 

Μια βόλτα κατά μήκος της παραλίας, από το Συμμαχικό Νεκρο-

ταφείο μέχρι το ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά, της «Κωλιάδας Άκρας» 

του Παυσανία. Ανηφορίζοντας στο Πανί, στον λόφο που κατοικήθηκε 

από το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ., με την αφθονία του οψιανού, του 

ηφαιστειακού πετρώματος που ερχόταν από τη Μήλο, αλλά και με τα 

«αινιγματικά σπηλαιώματα» να δεσπόζουν στην εικόνα. 

Περιδιαβαίνοντας στον πευκόφυτο λόφο της Αγίας Άννας (σήμε-

ρα «Λόφος Κοινωνικής Δικαιοσύνης»), το Κεντρικό σημείο του αρχαί-

ου Αλιμούντος, τόπο τέλεσης της λαμπρής γιορτής των «Θεσμοφο-

ρίων» προς τιμήν της θεάς Δήμητρας και της Κόρης. 

Επίσκεψη στην περιοχή με τα ρηχά πηγάδια, δηλαδή το Κοντοπή-

γαδο, όπου κι εδώ έχει διαπιστωθεί οργανωμένη ζωή από το τέλος 

της 4ης χιλιετίας. Και μετά, στο ΜΕΤΡΟ «Άλιμος», στους αγωγούς 

και στα ορύγματα της Μυκηναϊκής εργαστηριακής εγκατάστασης για 

την κατεργασία του λιναριού. Και τέλος, εκδρομή, ό  πως παλιά, στο 

«Κτήμα Γερουλάνου», στους Τράχωνες. Εδώ ο μικρός βυζαντινός 

ναός των Εισοδίων από τον 12ο αιώνα μ.Χ. και ανατολικά του κτήμα-

τος το αρχαίο θέατρο του Ευωνύμου. 

Ο Δήμος Αλίμου προέβη σ΄ αυτή την έκδοση θέλοντας ν΄ αναδείξει 

τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που με την ανθρώπινη παρουσία 

ξαναπαίρνουν ζωή και γίνονται καθοριστική δύναμη στην καθημερι-

νότητα της πόλης. 

                                                                     ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

                                                                           Δ ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ISBN

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 

μερική ή περιληπτική, καθώς και η απόδοση κατά παράφρα-

ση ή διασκευή του περιεχομένου του βιβλίου με οποιονδή-

ποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του 

εκδότη, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 και τους κανόνες 

του διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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Ο Άλιμος 

και οι αρχαίοι δήμοι Αλιμούς και Ευώνυμον

Ο αρχαίος Αλιμούς, ένας από τους αστικούς δήμους της Αττικής, 

σύμφωνα με την πολιτειακή μεταρρύθμιση του Κλεισθένη περί 

το 508–506 π.Χ., έχει ταυτιστεί με την περιοχή του σύγχρονου Αλί-

μου ήδη από τον 19ο αιώνα. Φιλολογικές μαρτυρίες, όπως το σχε-

τικό εδάφιο του Στράβωνος (ΙΧ, 398), στο οποίο παρατίθεται η μετά 

τον Πειραιά προς Νότον ακολουθία των αρχαίων δήμων, αποτέλεσαν 

τον βασικό οδηγό για τον ασφαλή προσδιορισμό τους εντός της εδα-

φικής περιφέρειας των σύγχρονων δήμων (εικ. 1). Επιπροσθέτως, 

τα αρχαιολογικά ευρήματα της παράκτιας και ενδότερης περιοχής 

ανάμεσα στο Σαρωνικό και τον Υμηττό, τα οποία από τις αρχές του 

20ού αιώνα έρχονται διαρκώς στο φως, είτε επιβεβαιώνουν τις αρχι-

κές εκτιμήσεις, είτε προσθέτουν νέα στοιχεία που δεν έχουν αναφέρει 

οι αρχαίοι συγγραφείς. Όλα αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες 

αναλαμβάνει να επεξεργαστεί η αρχαιολογική επιστήμη προκειμένου 

να καταλήξει στη σύνθεση της εικόνας του παρελθόντος για ένα τόπο 

(εικ. 2, 3 και 5).

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται το ακρωτήρι του Αγί-

ου Κοσμά, μέρος του οποίου εντάσσεται στο δήμο του Αλίμου. Από 

το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα το ακρωτήρι αυτό 

είχε τραβήξει το ενδιαφέρον των μελετητών της Αττικής, στην προ-

σπάθειά τους να ταυτιστεί, βάσει των φιλολογικών μαρτυριών, με την 

Κωλιάδα άκρα των αρχαίων. Η ταύτιση έγινε, αλλά ακόμα και σή-

μερα, 100 και πλέον χρόνια μετά, η συζήτηση συνεχίζεται, αφ’ ενός 

επειδή τα ιερά της Κωλιάδας που αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς 

δεν έχουν ακόμα εντοπισθεί και αφ’ ετέρου επειδή με τις ανασκαφές 

έχουν έρθει στο φως άλλες αρχαιότητες, που δεν είχαν επισημανθεί 

από τους αρχαίους συγγραφείς. Κατά συνέπεια, η αρχαιολογική επι-

σκόπηση ενός τόπου, όπως του Αλίμου που συνοπτικά ακολουθεί, 

βασίζεται πάντα στα έως τώρα δεδομένα, ενώ η αρχαιολογική έρευ-

να ποτέ δεν σταματά.

1

1. Το Καλαμάκι το 1928 
από τον ζωγράφο  
Κ. Αλεξίου (στου Γιώργου 
Σμαράγδη, «Καλαμάκι: 
τωρινός δήμος Αλίμου», 
προδημοσίευση 1988).
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Επισκόπηση του Αλίμου ανά τους αιώνες 

Η περιοχή του Αλίμου, στα δυτικά του Υμηττού, από τη λεωφόρο Βου-

λιαγμένης μέχρι την ακτή του Σαρωνικού, ήταν τόπος πεδινός, φτωχός 

σε χώμα, με χαμηλούς λόφους, χείμαρρους και μερικά ρέματα: βόρεια 

το ρέμα της Πικροδάφνης, κεντρικά του Αγίου Δημητρίου και νότια των 

Τραχώνων (εικ. 4). Τα ρέματα που διέθεταν νερό καθ’ όλη σχεδόν τη 

διάρκεια του έτους και οι διερχόμενοι χείμαρροι συνέβαλαν ουσιαστικά 

στην οικονομία του τόπου. Οι ανάγκες σε νερό φαίνεται ότι καλύπτονταν 

επίσης από πολλά πηγάδια, η χρήση των οποίων ανάγεται σε διάφορες 

χρονολογικές περιόδους, από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τις μέ-

ρες μας (εικ. 3). Η εξασφάλιση των απαραίτητων υδάτινων πόρων αφ’ 

ενός και η επικράτηση του εύκρατου και υγιεινού κλίματος στο συγκε-

κριμένο τόπο αφ' ετέρου υπήρξαν δύο καθοριστικοί παράγοντες για την 

εγκατάσταση του ανθρώπου στην περιοχή. Η άμεση επαφή επίσης με τη 

θάλασσα και το βουνό και η μικρή απόσταση από την Ακρόπολη, όπου 

διαχρονικά λειτούργησε το διοικητικό κέντρο του λεκανοπεδίου, έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των κοινωνιών που κατοίκησαν τον Άλιμο 

και τους δήμους δυτικά του Υμηττού.

Βάσει των ανασκαφικών στοιχείων που διαθέτουμε, οργανωμένη αν-

θρώπινη παρουσία στον Άλιμο έχει διαπιστωθεί από την Τελική Νεολιθική 

εποχή (τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ.). Κατά την επόμενη Πρωτοελλαδική 

εποχή (3η χιλιετία π.Χ.) παρατηρείται ιδιαίτερη πληθυσμιακή έξαρση στην 

περιοχή, που υποχωρεί κατά τη Μεσοελλαδική εποχή (2000–1600 π.Χ.). 

Αναζωπυρώνεται ωστόσο κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (1600–1100 π.Χ.) και 

ιδιαίτερα κατά τον 14ο και τον 13ο αι. π.Χ. (εικ. 8). Έντονη ζωή παρατηρεί-

ται και από το τέλος του 8ου μέχρι και τον 4ο αι. π.Χ., (εικ. 6, 7), ενώ κατά 

τους επόμενους αιώνες και στα Πρωτοχριστιανικά χρόνια η ζωή στην πε-

ριοχή συνεχίζει, αλλά έχει πλέον συρρικνωθεί εξ αιτίας των συνεχών πο-

4
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2, 3 και 5. Στιγμές 
ανασκαφής στον Άλιμο.

3. Ανασκαφή μυκηναϊκού 
πηγαδιού στο χώρο του 
σταθμού του ΜΕΤΡΟ 
«Άλιμος».

4. Κατά τη σχεδιαστική 
αποτύπωση αρχαίων 
αναλημματικών 
κατασκευών μέσα στην 
κοίτη του ρέματος των 
Τραχώνων.

6. Μικροσκοπικά αγγεία, 
κτερίσματα βρέφους που 
είχε ταφεί σε αμφορέα 
(αρχές 5ου αι. π.Χ.).

7. Θραύσμα επιτάφιας 
αρχαϊκής στήλης από τον 
Άλιμο (τελευταία δεκαετία 
6ου αι. π.Χ.).

8. Μυκηναϊκά ειδώλια 
ζώων από το Κοντοπήγαδο 
(14ος–13ος αι. π.Χ.)
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λέμων που ταλαιπώρησαν πάρα πολύ τους εκτός του άστεως κατοίκους. 

Εικόνα συρρίκνωσης παρουσιάζει η περιοχή και κατά τη Βυζαντινή εποχή 

και την Τουρκοκρατία, αλλά και στα μεταεπαναστατικά χρόνια. Τότε η γη 

πέρασε από τους Τούρκους τσιφλικάδες σε Έλληνες μεγαλοϊδιοκτήτες 

(εικ. 10), παραμένοντας αγροτοκτηνοτροφική με ελάχιστα σπίτια, καλύβες 

και μαντριά, διασπαρμένα στους πρόποδες του Υμηττού. Διαφορά στην 

περιοχή άρχισε να συντελείται αφ’ ενός από τη δεκαετία του 1910, καθώς 

η παράκτια ζώνη της άρχισε να επιλέγεται ως ένα από τα βασικά θέρετρα 

των Αθηναίων και αφ’ ετέρου από το 1950 κ.ε., λόγω της έντονης αστυ-

φιλίας και αστικοποίησης σχεδόν ολόκληρης της Αττικής. Xαρακτηριστικό 

παράδειγμα η έπαυλη (1916) της εικόνας 9, που βρίσκεται κοντά στην ακτή 

και φιλοξένησε τον Άγγελο Σικελιανό για τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα και κατά κύριο λόγο τα ενεπί-

γραφα, όπως ταφικές στήλες (εικ. 11), δικαστικά πινάκια (εικ. 12, 13) και 

δημοτικά ψηφίσματα (εικ. 20), ο αρχαίος δήμος του Αλιμούντος αναπτύ-

χθηκε κατά μήκος της παράκτιας ζώνης. Ξεκινώντας από το ρέμα της Πι-

κροδάφνης βόρεια και εκτεινόμενος μέχρι και τη χερσονησίδα του Αγίου 

Κοσμά νότια, περιελάμβανε κεντρικά τους λόφους Πανί και Αγίας Άννας 

με την ευρύτερη περιοχή γύρω τους. Τμήμα του βορειοανατολικού τομέα 

του Αλίμου κατελάμβανε ο δήμος του Ευωνύμου, ο οποίος αναπτύχθηκε 

κατά μήκος της σημερινής λεωφόρου Βουλιαγμένης, περιλαμβάνοντας 

και τμήμα των σύγχρονων δήμων Ηλιούπολης και Αργυρούπολης-Ελλη-

νικού (εικ. 15). 

Η επικοινωνία με το άστυ, το λιμάνι, του Φαλήρου αρχικά και του Πει-

ραιώς αργότερα, το βουνό και τη θάλασσα, αλλά και με τους όμορους 

δήμους, επιτυγχανόταν με δύο βασικούς οδικούς άξονες, την αστική 

οδό, που εν πολλοίς συμπίπτει με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης (εικ. 16), 

και την παραλιακή, που έχει εντοπιστεί σε διάφορα σημεία της λεωφόρου 

Ποσειδώνος. Έχει επίσης διαπιστωθεί, από τις ανασκαφές που έχουν 

πραγματοποιηθεί, ότι η εν λόγω περιοχή διέθετε στην αρχαιότητα πυ-

κνό εσωτερικό δίκτυο δευτερευουσών οδών. Κάθε αττικός δήμος, είχε 

τα δικά του ιερά, νεκροταφεία, δημοτικούς χώρους και κτήρια. Οι οικίες, 

τα εργαστήρια, τα ταφικά μνημεία και οι μεμονωμένοι τάφοι εντοπίζονται 

είτε γύρω από ένα δημοτικό κέντρο, είτε πάνω σε κάποια οδό, είτε τέλος 

διάσπαρτα μέσα στα αγροκτήματα των δημοτών. 

Στην εκπνοή του 6ου αι. π.Χ., όπως μας πληροφορεί ο Αριστοτέλης 

στην Αθηναίων Πολιτεία, ο Κλεισθένης αναδιοργάνωσε τον εδαφικό χώρο 

της Αττικής με την αντικατάσταση των τεσσάρων αρχαίων φυλών με δέκα 

καινούργιες. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων αυτών, ο Αλιμούς εντασσό-

ταν στην αστική τριττύ της Λεοντίδος φυλής. Όπως φανερώνει ο αριθμός 

των τριών μόνο βουλευτών που εκπροσωπούσαν τον Αλιμούντα στην αθη-

ναϊκή Βουλή των Πεντακοσίων, ο δήμος αυτός δεν αριθμούσε πολλούς 

κατοίκους. Υπάρχουν ωστόσο αρκετές αναφορές στην αρχαία γραμμα-

τεία για τον Αλιμούντα και τους δημότες του, ένας από τους οποίους ήταν 

ο μέγας ιστορικός Θουκυδίδης, γιος του Ολόρου (εικ.14). Ο δήμος του 

Ευωνύμου εντασσόταν στην αστική τριττύ της Ερεχθηίδος φυλής, έστελνε 

δέκα βουλευτές στη αθηναϊκή Βουλή και ως εκ τούτου κατατάσσεται από 

άποψη πληθυσμού στους μεσαίους ή σχετικά μεγάλους δήμους. 

Στον Αλιμούντα αποδίδεται ένα θρησκευτικό κέντρο στην Κωλιάδα 

Άκρα και ένα θρησκευτικό και δημοτικό κέντρο στο λόφο της Αγίας Άν-

νας, που πλέον ονομάζεται λόφος Κοινωνικής Δικαιοσύνης, αλλά ίσως θα 

ήταν πιο αντιπροσωπευτικό να ονομάζεται «Λόφος Θεσμοφορίου».

9 10
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9. Η οικία Τσούχλου (1916) 
στην οδό Μεταμορφώσεως 
5, κοντά στην παραλιακή 
λεωφόρο.

10. Άποψη της οικίας 
Γερουλάνου εντός του 
κτήματος των Τραχώνων.

11. Επιτάφια πεσσόσχημη 
στήλη με τα ονόματα μιας 
οικογένειας Αλιμουσίων 
(σχ. Κωστή Ηλιάκη).

12,13. Δύο δικαστικά 
πινάκια (ταυτότητες 
δικαστών) Ευωνυμέων. 

14. Μαρμάρινο πορτραίτο 
του Θουκυδίδη (ρωμαϊκό 
αντίγραφο).
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αρχαιολογικής σκαπάνης των τε-

λευταίων τριών δεκαετιών έχει προκύψει ότι και ο δήμος του Ευωνύμου 

διέθετε δύο πυρήνες-κέντρα, πάνω και γύρω από δύο λόφους. Ο βόρειος 

πυρήνας του δήμου εντοπίζεται στην περιοχή του λόφου της οικίας Γε-

ρουλάνου και ο νότιος στην περιοχή του λόφου Χασάνι, ο οποίος συμπε-

ριλαμβάνεται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. 

Στα ίχνη των αρχαίων κατοίκων του Αλίμου 

Στο παρόν τεύχος επιχειρείται η παρουσίαση πέντε αρχαιολογικών δι-

αδρομών ή περιπάτων εντός της εδαφικής περιφέρειας του σημερινού 

Αλίμου και στις παρυφές του, με στόχο την ενημέρωση των κατοίκων και 

των επισκεπτών της περιοχής για την ιστορία του τόπου. 

Οι αρχαιολογικοί περίπατοι περιλαμβάνουν αρχαιότητες που παραμέ-

νουν ορατές, ενταγμένες στον αστικό ιστό του δήμου (εικ. 17), οι οποίες 

ευχής έργο θα ήταν να ενοποιηθούν, κατά ομάδες, με την οριοθέτηση 

πραγματικών διαδρομών επί του εδάφους. Αναφέρονται όμως και άλλες 

σημαντικές αρχαιότητες, που είτε διατηρούνται σε κατάχωση, είτε δεν 

ήταν δυνατόν να διατηρηθούν. Εκφράζεται δε η ελπίδα να γίνουν αγαπη-

μένες διαδρομές άσκησης σώματος και νου, καθώς και αφορμή ενίσχυ-

σης του ενδιαφέροντος των περιπατητών για το παρελθόν, το παρόν και 

το μέλλον του τόπου.15

16 17

15. Σχεδιάγραμμα της 
δυτικής αττικής ακτής με 
χωροθέτηση των αρχαίων 
δήμων (περιοδικό ΑΙΞΩΝΗ, 
1950–1951).

16. Μερική άποψη της 
αρχαίας αστικής οδού.

17. Κοντοπήγαδο. 
Εργασίες θεμελίωσης της 
σύγχρονης οικοδομής 
ώστε να εξασφαλιστεί 
η διατήρηση του 
υποκείμενου μυκηναϊκού 
συγκροτήματος.
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► Β     Αρκετά νοτιότερα, στο υπόγειο άκρο της λεωφόρου Αλίμου που ακο-

λουθεί την πορεία της ακτής «Λουτρά Αλίμου», αποκαλύφθηκε το 2003 μυκη-
ναϊκός θαλαμωτός τάφος, ο οποίος φαίνεται ότι ανήκε σε μεγαλύτερο ταφι-

κό σύνολο που μπορεί να αποδοθεί στον αντίστοιχο οικισμό του Αγίου Κοσμά. 

Στον τάφο αυτό, αν και είχε μερικώς καταστραφεί επειδή πάνω του χτίστηκε 

γερμανικό πολυβολείο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου (εικ. 19), βρέθηκαν αρκετά 

αγγεία, ένα ενδιαφέρον σύνολο ειδωλίων, κοσμήματα και δύο σφραγιδόλιθοι. 

Από τον ίδιο χώρο πρέπει να προέρχεται και ένα σύνολο αγγείων και κοσμη-

μάτων, τα οποία, αφού παραδόθηκαν, στεγάζονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Ως προς την προέλευσή τους, έχει καταγραφεί η πληροφορία ότι τα 

βρήκαν Γερμανοί στρατιώτες όταν κατασκεύαζαν ένα κτήριο, προφανώς το 

πολυβολείο, στην ακτή Καλαμακίου, που ήρθε στο φως ύστερα από 65 χρόνια.

Βαδίζοντας κατά μήκος της παραλίας

► Α     Ξεκινώντας από το ζωντανό και ανοικτό ακόμα ρέμα της Πι-

κροδάφνης, σταματάμε στο γνωστό ως Συμμαχικό Στρατιωτικό Νεκρο-
ταφείο του Φαλήρου, αν και βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια του 

Αλίμου (εικ. 18). Περιλαμβάνει τους τάφους στρατιωτών των συμμαχικών 

δυνάμεων της Βρετανικής Κοινοπολιτείας που έπεσαν στην Ελλάδα κατά 

τις επιχειρήσεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κρίνεται σκόπιμη η στάση 

μας σε αυτό το σύγχρονο ταφικό σύνολο και για το συμβολισμό του, αλλά 

και επειδή η συντήρηση και προστασία του είναι υποδειγματικές. Ο πα-

σιφανής σεβασμός της Κοινοπολιτειακής Επιτροπής των Στρατιωτικών 

Τάφων, του φορέα δηλαδή που το φροντίζει, για τη σύγχρονη ιστορία 

του τόπου ας αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα της προ-

στασίας όλων των μνημείων της περιοχής, ανεξαρτήτως χρονολογίας, 

είδους και κατηγορίας.

► Γ      Προχωρώντας 600 μ. νοτιότερα, περνάμε πάνω από την εκβολή του 

ρέματος των Τραχώνων και σταματάμε στον περιφραγμένο χώρο όπου λει-

τουργούσε για μισό και πλέον αιώνα το κέντρο Φαντασία. Στο βορειοανατολι-

κό άκρο του χώρου αυτού έχουν αποκαλυφθεί αρχαία ορύγματα, που είχαν 

λαξευτεί στο βράχο, μάλλον για τη συγκέντρωση νερού προς πάσα χρήση. 

Ανασκαφικές έρευνες στην εντελώς παράκτια ζώνη, δυτικά της πα-

ραλιακής οδού μέχρι τον Άγιο Κοσμά, δεν έχουν γίνει. Επί του οδοστρώ-

ματος όμως της παραλιακής στο ύψος του Αγίου Κοσμά, είχαν βρεθεί το 

1919 τάφοι, μικρό μέρος κτηρίου, μάλλον ταφικού, και μία μαρμάρινη 

πλάκα που έφερε χαραγμένο δημοτικό ψήφισμα των Αλιμουσίων (εικ. 

20). Στο ανατολικό πεζοδρόμιο της παραλιακής λεωφόρου, στο ύψος της 

εισόδου προς το πρώην δυτικό αεροδρόμιο, είχε βρεθεί η αετωματική 

επίστεψη ταφικής στήλης του Αστίνου, δημότη του Αλιμούντος. Οι αρ-

χαιότητες αυτές που βρέθηκαν στην παραλιακή λεωφόρο υποδεικνύουν 

τη διέλευση από το ίδιο σημείο και της αρχαίας παραλιακής οδού.

18 19
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18. Άποψη του 
Συμμαχικού 
Νεκροταφείου.

19. Λουτρά Αλίμου. Το 
γερμανικό πολυβολείο 
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► Δ     Με την αρχαία παραλιακή διασταυρωνόταν οδός που οδηγούσε 

στη θάλασσα, στον όρμο που σχηματίζεται στον βορειοδυτικό τομέα του 

Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας του Αγίου Κοσμά (εικ. 21). Τμήμα 

αυτής της οδού που παραμένει ακόμα ορατό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον, επειδή στην πορεία του είχε ενισχυθεί από ισχυρή κατασκευή του 

4ου αι. π.Χ. (εικ. 22). Πρόκειται για δύο παράλληλες σειρές κροκαλοπα-

γών κυβολίθων με ενδιάμεσους κρατευτές που αποτελούν δημόσιο οδι-
κό έργο κατασκευασμένο για να αντιμετωπιστεί η χαλαρότητα ή και η κοι-

λότητα του εδάφους στο σημείο αυτό. Οπωσδήποτε πάντως κατασκευά-

στηκε για να εξασφαλίζει την κυκλοφορία ανθρώπων, ζώων και οχημάτων 

από και προς τον παρακείμενο όρμο ή κάποιο δημόσιο κτήριο ή ιερό που 

αναφέρεται μεν στην αρχαία Γραμματεία αλλά δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. 

► Ε   Η Κωλιάς άκρα (εικ. 23) είναι το ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά, όπου 

έχουν γίναι από παλιά ανασκαφές με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. 

Το 1929, το 1930 και το 1951 η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 

προϊστορική εγκατάσταση με οικισμό στο ακρωτήρι και νεκροταφεία 
στους δύο μοιχούς του. Χρονολογούνται στην 3η χιλιετία π.Χ. (ΠΕ εποχή), 

ενώ στον ίδιο χώρο αποκαλύφθηκαν και κατάλοιπα μυκηναϊκού οικισμού. 

Από τον αρχαιολογικό χώρο είναι ορατό ένα αντιπροσωπευτικό μόνο τμή-

μα του, το οποίο συντηρήθηκε το 2009–2011, με αποτέλεσμα να δοθεί 

στις αρχαιότητες παράταση ζωής για μερικά ακόμη χρόνια. Στο ακρωτήρι 

βρίσκεται και ο γραφικός ναΐσκος των αγίων Κοσμά και Δαμιανού, με 

τοιχογραφίες του 17ου και του 19ου αι. (εικ. 24), ο οποίος δεν αποκλεί-

εται να έχει χτιστεί πάνω στο ναό της Δήμητρας και της Κόρης, για τον 

οποίο υπάρχει φιλολογική μόνο μαρτυρία.

21 22
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23. Η Κωλιάς άκρα, το 
ακρωτήρι Αγίου Κοσμά.

24. Ο ναΐσκος των αγίων 
Κοσμά και Δαμιανού.

21. Η αρχαία οδός προς 
τη θάλασσα, σε χρήση 
μέχρι σήμερα.

22. Δημόσιο οδικό έργο 
στην πορεία της αρχαίας 
οδού που κατευθυνόταν 
στον βόρειο μυχό της 
Κωλιάδας άκρας.
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Ανηφορίζοντας στο Πανί

Το Πανί, ένας από τους ψηλότερους λόφους του λεκανοπεδίου, παρουσιά-

ζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, επειδή, λόγω της καίριας θέσης του,  

κατοικήθηκε από το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. (Τελική Νεολιθική εποχή). 

Φαίνεται δε ότι επελέγη, επειδή από τη θέση αυτή μπορούσαν να ελέγχουν 

την κίνηση του Σαρωνικού και ολόκληρο το λεκανοπέδιο, ενώ είχαν άμεση 

οπτική επαφή με τις άλλες δύο προϊστορικές θέσεις της περιοχής στη χερ-

σονησίδα του Αγίου Κοσμά και στο λόφο του Κοντοπήγαδου.

Η πρόσβαση στο λόφο Πανί, νότια και νοτιοανατολικά από τη λεωφό-

ρο Αλίμου και βόρεια από τη λεωφόρο Ιωνίας, γίνεται είτε πεζή, είτε με 

οποιοδήποτε τροχοφόρο μέσο. Αφήνοντας τη λ. Αλίμου και ακολουθώ-

ντας τις οδούς Ρένου Πόγγη, Τσούκα και αριστερά την οδό Αεροπόρου Γ. 

Σταυραετού, καταλήγουμε σε πλακοστρωμένα μονοπάτια που διασχίζουν 

το δασωμένο δυτικό σκέλος του λόφου. 

► Α    1. Στο σημείο έναρξης των πλακόστρωτων μονοπατιών κάνουμε την 

πρώτη μας στάση. Βρισκόμαστε στη θέση που οι παλιότεροι κάτοικοι του 

Αλίμου ονόμαζαν «στους θρόνους». Πρόκειται ωστόσο για λατομείο Κλασι-

κής εποχής (εικ. 25), από όπου έχουν αποσπαστεί ορθογώνιοι όγκοι ασβε-

στολιθικού πετρώματος, κοινώς πωρόλιθου, ενώ ελαττωματικά κομμάτια 

με ρωγμές και άλλες ατέλειες έχουν παραμείνει στη θέση τους δίνοντας 

την εντύπωση καθισμάτων (θρόνων). Εκτός από τους παρατημένους κυβό-

λιθους, αξίζει να προσέξει κανείς τα ίχνη στις λείες επιφάνειες του πετρώ-

ματος, τα οποία δηλώνουν το είδος, το μέγεθος και άλλα χαρακτηριστικά 

των εργαλείων που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι λατόμοι. 

2. Παίρνοντας το ανηφορικό πλακόστρωτο μονοπάτι, αφήνουμε αριστερά 

το γνωστό belvedere και, μετά από 30 μ. στα ανατολικά του, φτάνουμε 

στη θέση δεύτερου λατομείου κροκαλοπαγούς πετρώματος, το οποίο 

παραμένει ορατό ανά τους αιώνες.

► Β   1. Ξεκινώντας από το στενό χωμάτινο μονοπάτι νοτιοανατολικά 

του belvedere, περιτρέχουμε προς τα νότια την πλαγιά του λόφου και 

βρισκόμαστε σε μια ακόμα θέση λατομείου, ακριβώς πάνω από το τέρμα 

της οδού Ιατρού Παπανικολάου. Στο σημείο αυτό ορθώνονται βράχια λευ-

κόγκριζου ασβεστόλιθου, με παρειές κατακόρυφα ή οριζόντια κομμένες 

κατά την απόσπαση δομικού υλικού στην αρχαιότητα. 

2. Ανεβαίνουμε ακόμα ψηλότερα, περί τα 50 μ., και κάνουμε στάση μπρο-

στά σε κυκλοτερή τοίχο, μεγάλου πλάτους (εικ. 26). Πρόκειται για έργο 

του τέλους της 4ης χιλιετίας π.Χ., οχυρωματικού χαρακτήρα, καθώς προ-

στατεύει το λόφο από την πλευρά της θάλασσας και εποπτεύει πλήρως 

την κίνηση του Σαρωνικού. Στην επιφάνεια του λόφου έχουν εντοπιστεί 

θεμελιώσεις σπιτιών, άφθονα θραύσματα πήλινων αγγείων και αναρίθμη-

τα κομμάτια οψιανού, του ηφαιστειακού πετρώματος της Μήλου, από το 

οποίο ο προϊστορικός άνθρωπος κατασκεύαζε τα μικροεργαλεία του πριν 

από την ευρεία χρήση του μετάλλου. Αν και δεν έχουν γίνει ανασκαφές, 

από τα επιφανειακά ευρήματα προκύπτει ότι η κατοίκηση στο λόφο συ-

νεχίζει και κατά την Πρωτοελλαδική εποχή (3η χιλιετία π.Χ.). Την εποχή 

αυτή παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στο λόφο και τους όμορους οι-

κισμούς, που πρέπει να οφειλόταν μεταξύ άλλων στην κατεργασία και τη 

διακίνηση του εισαγόμενου οψιανού (εικ. 27).

2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ
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πυρήνες οψιανού.
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► Γ    Αρκετά μονοπάτια, περιμετρικά στις πλαγιές του λόφου, οδηγούν 

στη βραχώδη κορυφή του (εικ. 28). Τα βράχια με τα βαθιά σπηλαιώματα 

που κεντρίζουν τη φαντασία και η πανοραμική θέα προς το βουνό, τη 

θάλασσα και το πυκνοδομημένο λεκανοπέδιο αποζημιώνουν κάθε περι-

πατητή. Ο λόφος δεν έχει ερευνηθεί ανασκαφικά, αλλά είναι βέβαιο ότι η 

έρευνα του μέλλοντος θα αποκαλύψει στοιχεία, τα οποία ίσως φωτίσουν 

τη χρήση του χώρου στην αρχαιότητα και ίσως ερμηνεύσουν και το παρά-

ξενο όνομα του λόφου. Μήπως πράγματι προέρχεται από τον τραγοπό-

δαρο θεό Πάνα, όπως θέλει η τοπική παράδοση; Ίδωμεν! 

► Δ    Σε χαμηλότερα σημεία της νότιας πλαγιάς έχουν αποκαλυφθεί 

τμήματα από οδό, η αρχική φάση της οποίας (τον 5ο αι. π.Χ.) ίσως σχετί-

ζεται και με τη μεταφορά του προϊόντος των λατομείων (λιθαγωγία). Στον 

ίδιο χώρο βρέθηκαν στρογγυλοί λάκκοι, διαφόρων με-

γεθών, που πιθανόν χρησίμευαν σε αγροτοκτηνο-

τροφικές δραστηριότητες. Ακόμα χαμηλότερα, 

επί της σημερινής οδού Επτανήσου 7, απο-

καλύφθηκε παρόδιος ταφικός περίβολος. 

Στην πρόσοψη του περιβόλου είχαν στηθεί 

δύο αγάλματα λιονταριών (εικ. 29) και ανάμε-

σά τους άγαλμα καθιστού ταύρου, συνθέτοντας 

θέμα αρκετά προσφιλές στο διάκοσμο των αττικών 

ταφικών μνημείων.

Ο λόφος Θεσμοφορίου 
(ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ) ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΟΥ

Ο λόφος βρίσκεται μεταξύ του πρώην Δυτικού αεροδρομίου και της λεω-

φόρου Αλίμου, στο μέσον του μήκους της, με βασική πρόσβαση από την 

οδό Μελπομένης. Πρόκειται για κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο πευκόφυ-

το, επί και πέριξ του οποίου έχουν βρεθεί πολλά και σημαντικά αρχαία, που 

τον έχουν αναδείξει ως το κεντρικό σημείο του αρχαίου Αλιμούντος. 

► Α   Πριν την εκτεταμένη καταστροφή από τις οχυρωματικές εγκαταστά-

σεις των Γερμανών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, είχαν γίνει ανασκαφές 

που έφεραν στο φως το φημισμένο Θεσμοφόριο του Αλιμούντος και την 

ομώνυμη βασιλική. Τα μνημεία αυτά καλύφθηκαν με τα αναμοχλευμένα 

χώματα από τη διάνοιξη των χαρακωμάτων και την κατασκευή των οχυ-

ρώσεων της κορυφής, αλλά το 2016 το Θεσμοφόριο αποκαλύφθηκε εκ 

νέου στο πλαίσιο εργασιών περίφραξης και προστασίας του λόφου. Για 

τις γιορτές των Θεσμοφορίων, στις οποίες λάμβαναν μέρος μόνο γυναί-

κες και τελούνταν προς τιμή της Δήμητρας και της Περσεφόνης, αντλού-

νται πολλές πληροφορίες από τις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη. 

Τα Θεσμοφόρια ήταν συνήθως ανοικτοί κυκλικοί χώροι με ορύγματα ή χά-

σματα στην επιφάνειά τους, όπου στις αρχές του καλοκαιριού οι γυναίκες 

έρριχναν χοιρίδια, που τα ανέσυραν τον Οκτώβρη και, αφού τα ανακάτευ-

αν με καρπούς, τα σκόρπιζαν στους αγρούς με σκοπό τη γονιμότητα και 

την ευκαρπία της γης.

► Β    Η χωροθέτηση του Θεσμοφορίου στον συγκεκριμένο λόφο συνδυ-

άζεται απόλυτα με το αρχαίο θέατρο του δήμου, το οποίο αποκαλύφθηκε 

στις υπώρειές του. Το θέατρο, ως κατάλληλος χώρος συγκεντρώσεων, 

θα εξυπηρετούσε τις συνελεύσεις, τους χορούς και άλλα δρώμενα των 

θεσμοφοριαζουσών. Άλλωστε, σύμφωνα με φιλολογικές μαρτυρίες, εί-

ναι βέβαιο ότι εκτός των θεατρικών παραστάσεων πραγματοποιούνταν 

και άλλες δραστηριότητες στο χώρο των θεάτρων. Από το θέατρο του 

Αλιμούντος σωζόταν στη θέση της η προεδρία, αποτελούμενη από έξι 

διπλούς θρόνους σκαλισμένους σε ορθογώνιους πωρόπλινθους. (εικ. 32, 

33). Ανατολικά της προεδρίας βρέθηκαν τα αποτμήματα δύο βάθρων που 

θα στήριζαν αναθήματα (εικ. 30, 31). Πίσω από την προεδρία είχε λαξευ-

τεί φαρδύς διάδρομος και ψηλότερα αναπτυσσόταν το κοίλο, χωρισμένο 

σε πτέρυγες με ακτινωτούς στενούς διαδρόμους. Στοιχεία από την ορ-

χήστρα και τη σκηνή του θεάτρου δεν είχαν σωθεί, μάλλον εξ αιτίας της 

οδού Μαρίνου Αντύπα, πρώην παρόδου Ηγησιπύλης, που είχε διανοιχθεί 

μπροστά στην προεδρία και μάλιστα σε χαμηλότερο επίπεδο. Οι θρόνοι 

της προεδρίας βρίσκονται σήμερα στον αύλειο χώρο του Αρχαιολογικού 

Μουσείου του Πειραιά.

28

30

31

28. Η βραχώδης κορυφή 
του λόφου Πανί με τα 
αινιγματικά σπηλαιώματα.

29. Μαρμάρινο άγαλμα 
λιονταριού από τον 
γλυπτό διάκοσμο ταφικού 
περιβόλου του 4ου αι. π.Χ.

3η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Οδός Κλειούς 

Κορυφή του λόφου

ΝΑ πλαγιά 
Θέση του θεάτρου

Οδός Μ. Αντύπα

A

Β

Γ1

Γ2

29
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► Γ    Στα όμορα του θεάτρου ακίνητα έχουν αποκαλυφθεί αναλημμα-
τικοί τοίχοι και οικιστικά κατάλοιπα πάνω σε αρχαία οδό που ανη-

φορίζει στο δυτικό άκρο του λόφου και καταλήγει στην κορυφή του. Οι 

αρχαιότητες αυτές δεν διασώθηκαν ορατές, ενώ στην ανατολική πλαγιά 

του λόφου έχουν διατηρηθεί αρχαία ενταγμένα σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες. 

Πρωτεύοντα ρόλο στα ανατολικά του λόφου έχει άλλη αρχαία οδός που 

έρχεται από τη διασταύρωση της λεωφόρου Αλίμου με την οδό Μελπο-

μένης και, κατεβαίνοντας λοξά στην οδό Κλειούς, φτάνει μέχρι τη βόρεια 

όχθη του ρέματος των Τραχώνων. Καθ΄ οδόν, επί της οδού Κλειούς 7, 

μπορεί κανένας να δει ταφικό περίβολο οικογένειας Αλιμουσίων, από 

όπου και η επιτάφια στήλη της εικόνας 11, ενώ διαγωνίως απέναντι, επί 

της οδού Κλειούς 4, διασώζονται τα κατάλοιπα αρχαίου σπιτιού (εικ. 34). 

Η εικόνα του σπιτιού αυτού θα ολοκληρωθεί, όταν συνεχιστεί η έρευνα 

και στο διπλανό άκτιστο οικόπεδο. Οι τοίχοι του ήταν σοβατισμένοι και 

το δάπεδό του είχε επισκευαστεί τρεις φορές. Τμήμα του ίδιου αρχαίου 

δρόμου σώζεται και νοτιότερα στο ακίνητο της οδού Αγίου Νικολάου, το 

οποίο μπορούμε να δούμε από ψηλά.

Κοντοπήγαδο 
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΕΩΣ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΙΜΟΥ)

Η εν λόγω περιοχή, που οφείλει το όνομά της στα ρηχά (κοντά) πηγά-

δια, αναπτύσσεται κατά μήκος της λεωφόρου Βουλιαγμένης και της οδού 

Κουμουνδούρου. Στο Κοντοπήγαδο έχει διαπιστωθεί οργανωμένη ζωή 

από το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ., η οποία με ενδιάμεσες διακοπές 

συνεχίζει μέχρι σήμερα. 

► Α   Ως αφετηρία της διαδρομής αυτής ορίζεται η πλατεία Παναγούλη.
Στο επιφανειακό σχεδόν επίπεδο της πλατείας εντοπίστηκε και ερευνήθη-

κε τμήμα νεκροταφείου, χρονολογούμενο από το τέλος του 8ου αι. π.Χ. 

μέχρι και τον 5ο αι. π.Χ., με ενδιαφέροντα ευρήματα. Εικάζεται μάλιστα 

ότι πολλοί από τους τάφους είχαν ανασκαφεί αρχικά από τον Ιωάννη Γε-

ρουλάνο και ότι κάποια αγγεία της Συλλογής Γερουλάνου προέρχονται 

από τους τάφους αυτούς. Οι τάφοι για λόγους προστασίας διατηρούνται 

σε κατάχωση.

► Β   Η επόμενη στάση μας είναι στο λόφο του Κοντοπήγαδου (λ. Βου-

λιαγμένης, οδ. Γούναρη, Κουμουνδούρου και Μιχαλακοπούλου). Εδώ 

έχουν αποκαλυφθεί προϊστορικά οικιστικά και εργαστηριακά κατάλοι-
πα (στεγασμένα στα ακίνητα Σταυρόπουλου, Ατλάντικ και ορατά στο ακίνη-

το Ο.Α.Ε.Δ.). Πρόκειται για δύο μυκηναϊκά συγκροτήματα (14ου–12ου αι. 

π.Χ.), τα οποία έχουν ιδρυθεί πάνω ή πολύ κοντά σε αντίστοιχα πρωτοελ-

λαδικά (3ης χιλιετίας π.Χ.) (εικ. 35). Πριν κατοικηθεί ο χώρος, από τη θέση 

αυτή περνούσαν δύο χείμαρροι που καταχώθηκαν, αφού προφανώς προη-

γήθηκε εκτροπή της κοίτης τους. Ο ένας χείμαρρος, που διέσχιζε τα οικό-

πεδα Σταυρόπουλου και Ατλάντικ, καταχώθηκε πριν από τα μέσα της 3ης 

χιλιετίας π.Χ. Ο δεύτερος, που διέσχιζε το τρίτο οικόπεδο και η κοίτη του 

ήταν εν μέρει τεχνητή, είχε καταχωθεί πριν από την 3η χιλιετία π.Χ. Τα πρω-

τοελλαδικά σπίτια δεν αποκαλύφθηκαν στο σύνολό τους, αλλά μπορεί κά-

ποιος να δει λείψανά τους κάτω από τα μυκηναϊκά κτήρια των δύο πρώτων 

οικοπέδων και στα άκρα του τρίτου, επί του λόφου. Ιδιαίτερου ενδιαφέρο-

ντος και πλήρους σχεδόν διατήρησης είναι το μυκηναϊκό συγκρότημα στο 

ημιυπόγειο των ακινήτων Σταυρόπουλου και Ατλάντικ (εικ. 36). Αποτελείται 

από μικρά και μεγάλα δωμάτια, δύο αυλές και ένα πλατύ διάδρομο που τα 

περιτρέχει, ενώ ένας περίβολος οριοθετεί το συγκρότημα εξωτερικά, με 

ανοίγματα εισόδου ανατολικά και δυτικά. Το συγκρότημα, που ερμηνεύε-

ται ως έδρα αξιωματούχων εντεταλμένων στη λειτουργία εργαστηρίων κα-

τεργασίας πρώτων υλών και παραγωγής κεραμικών και άλλων προϊόντων 

κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, διαπιστώθηκε ότι εξυπηρετούσε τη συγκέντρω-

ση πολλών ατόμων και την πραγματοποίηση τελετουργιών προς ευόδωση 

των εργαστηριακών δραστηριοτήτων τους (εικ. 8, 38). 

3332

34

30, 31. Aναθηματικά 
βάθρα από το θέατρο  
του Αλιμούντος  
(σχ. Γ. Γιαρμενίτη).

32. Αναπαράσταση του 
θεάτρου του Αλιμούντος 
από τον Κωστή Ηλιάκη.

33. Ένας από τους έξι 
διπλούς θρόνους της 
προεδρίας του θεάτρου 
του Αλιμούντος. 

34. Οικία Κλασικής εποχής.

4η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Οικία, κεραμικός 

κλίβανος και 

ταφικό μνημείο

Εργαστήριο  
κεραμικών προϊόντων

Νεκροταφείο  
σε κατάχωση

Εργαστηριακή  
εγκατάσταση  
(σταθμός Μετρό)

Κοντοπήγαδο. 

Προϊστορικά 

συγκροτήματα

Αστική οδός

A

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ
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► Γ    Ακριβώς απέναντι από το νοτιοανατολικό άκρο του λόφου στο Κο-

ντοπήγαδο, στη γωνία του παραδρόμου Βουλιαγμένης και των οδών Γού-

ναρη και Κουμουνδούρου βρίσκεται οικόπεδο του δήμου, όπου προβλε-

πόταν η ανέγερση ΚΑΠΗ. Στο επιφανειακό επίπεδο του οικοπέδου, 2μ. 

περίπου κάτω από τη σωζόμενη κορυφή του λόφου, έχουν αποκαλυφθεί 

ρωμαϊκά λείψανα κεραμικού κλιβάνου και παρακείμενη οικία, καθώς και 

ισχυρός τοίχος από ορθογώνιους κυβολίθους, που πρέπει να ανήκε στην 

πρόσοψη ταφικού μνημείου των Κλασικών χρόνων.

► Δ    Στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ «Άλιμος», 300 μ. νοτιότερα του μυκηναϊκού 

οικισμού, αποκαλύφθηκε εκτεταμένη εργαστηριακή εγκατάσταση της 

Μυκηναϊκής εποχής  (14ος–12ος αι. π.Χ.). Αποτελείται από υδραυλικό 

σύστημα συγκοινωνούντων αγωγών και ορυγμάτων, που έχουν λαξευτεί 

στην επιφάνεια του βράχου, έτσι ώστε το νερό, που φαίνεται ότι διο-

χετευόταν από διερχόμενο ρέμα του Υμηττού, να πληροί ελεγχόμενα 

το σύστημα (εικ. 37). Διά της εις άτοπον απαγωγής, το σύστημα αυτό 

έχει ερμηνευτεί ως εγκατάσταση για την κατεργασία του λιναριού ή και 

άλλων πρώτων υλών, π.χ. για την καλαθοπλεκτική, την ψαθοπλεκτική 

και την υφαντουργία. Στην επιφάνεια του σταθμού μπορεί κάποιος να 37

35

36

38

δει τμήμα της εγκατάστασης, το οποίο αποσπάστηκε για να κατασκευ-

αστεί ο σταθμός και επανατοποθετήθηκε περίπου στη θέση του μετά το 

πέρας των κατασκευαστικών εργασιών. Στο νότιο τομέα του σταθμού 

αποκαλύφθηκε η κοίτη μεγάλου χειμάρρου με διαμορφώσεις λαξευτές 

στο βράχο και λίθινες κατασκευές που εξυπηρετούσαν τις εργαστηρια-

κές και οικοτεχνικές δραστηριότητες. Ο χείμαρρος με τις επιπλέον δι-

αμορφώσεις χρησιμοποιήθηκε και στην Κλασική εποχή για αντίστοιχες 

δραστηριότητες. 

► Ε     Η χωροθέτηση των πρωτοελλαδικών και των μυκηναϊκών εγκατα-

στάσεων στον ίδιο άξονα και η ίδρυση κατά μήκος του, πολλούς αιώνες 

αργότερα, ταφικών μνημείων, εργαστηρίων και μιας παλαιοχριστιανικής 

βασιλικής, δηλώνει τη διαχρονική του χρήση. Αποτελεί έναν από τους βα-

σικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, καθώς διασχίζει 

την περιοχή δυτικά του Υμηττού, συνδέοντας το κέ-

ντρο με το νότιο άκρο της Αττικής και τη μεταλ-

λοφόρο Λαυρεωτική. Κατά την Κλασική εποχή 

ονομαζόταν αστική οδός (εικ. 16), ενώ μας 

διαφεύγει το όνομα που είχε στα προϊστο-

ρικά χρόνια και τις μετακλασικές εποχές. 

Σήμερα με την αστική οδό συμπίπτει εν 

πολλοίς η λεωφόρος Βουλιαγμένης, 

ενώ υπογείως την ίδια πορεία ακο-

35. Πήλινη σφραγίδα από 
τον πρωτοελλαδικό οικισμό 
του Κοντοπήγαδου.

36. Ένα από τα δύο 
μυκηναϊκά συγκροτήματα 
του Κοντοπήγαδου μετά 
την ανασκαφή (ακίνητο 
Σταυρόπουλου).

37. Μερική άποψη 
χαρακτηριστικού 
αγωγού και ορύγματος 
της εργαστηριακής 
εγκατάστασης στο χώρο 
του σταθμού του  
ΜΕΤΡΟ “Άλιμος”.

38. Μυκηναϊκά ειδώλια 
από το Κοντοπήγαδο 
(14ος–αρχές 12ου αι. π.Χ.)
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λουθεί και η Γραμμή 2 του ΜΕΤΡΟ (εικ. 39). Με την οδό αυτή διασταυρώ-

νονταν και μικρότερες οδοί του τοπικού δικτύου, τμήματα των οποίων 

έχουν αποκαλυφθεί σε διάφορα σημεία της περιοχής, όπως επί των οδών 

Λακωνίας και Κουμουνδούρου ή Φιλίππου και Παρμενίωνος. 

Τμήμα της αρχαίας αστικής οδού, που στην περιοχή του Αλίμου εκτός 

από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης συμπίπτει και με την πρώτη παράλληλό 

της οδό Κουμουνδούρου, μπορεί κάποιος να δει στο ακίνητο Κοντέλλη. 

Ύστερα από την ανασκαφική  έρευνα, εκπονήθηκε ειδική μελέτη και σή-

μερα αυτό το τμήμα της οδού διατηρείται ορατό κάτω από ειδική υαλοκα-

τασκευή, ενταγμένο στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της σύγχρονης 

οικοδομής (πρώην Sprider, οδ. M. Αλεξάνδρου, Ελευθερίας, Λέοντος και 

Μαραθωνομάχων).

► ΣΤ     1. Στο τέρμα της διαδρομής αυτής, στην πλατεία Μαραθωνομάχων 

της Αργυρούπολης, στη ΒΔ γωνία των λεωφόρων Αλίμου και Βουλιαγμέ-

νης, βρίσκεται εργαστήριο κεραμικών προϊόντων (εικ. 40) που λειτούργη-

σε από τον 4ο αι. π.Χ. μέχρι και το 2ο αι. μ.Χ. Η μακρά ζωή του πιθανότατα 

οφείλεται στην άμεση εξυπηρέτησή του από την αστική οδό, αλλά και τη 

μικρή απόσταση που το χώριζε από την Κωλιάδα άκρα, γνωστή για την 

εξαιρετική κεραμική γη (τα κοιτάσματα πηλού) που διέθετε. Από το εργα-

στήριο διατηρούνται ορατές οι εγκαταστάσεις 

του σχεδόν στο σύνολό τους, οριοθετημένες 

με περίβολο, ο οποίος περιλαμβάνει και πα-

ρακείμενη οικία του 4ου αι. π.Χ. 

2. Σε γειτονική προς του εργαστηρίου θέση, 

στην αρχή της οδού Μαραθωνομάχων, απο-

καλύφθηκε σπουδαίος ταφικός περίβολος 
Ευωνυμέων, ο οποίος περιέκλειε τάφους με 

πλούσια ευρήματα. Το άγαλμα Σφίγγας (εικ. 

41) του Αυστηρού Ρυθμού, δηλαδή των πρώ-

των χρόνων του 5ου αι. π.Χ., που ήταν κρυμ-

μένο σε απόσταση 30 μ. από τον περίβολο, 

και απότμημα επιτύμβιας στήλης Ευωνυμέως 

αποδίδονται στον γλυπτό διάκοσμο του περι-

βόλου αυτού.  

39

41

40

39. Η γραμμή του ΜΕΤΡΟ 
κάτω από την αρχαία 
αστική οδό και τη 
λεωφόρο Βουλιαγμένης.

40. Το εργαστήριο 
κεραμικών προϊόντων.

41. Άκέφαλο άγαλμα 
Σφίγγας από τον γλυπτό 
διάκοσμο ταφικού 
περιβόλου Ευωνυμέων 
(αρχές 5ου αι. π.Χ.).
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Τράχωνες
Λόφος οικίας Γερουλάνου και το ομώνυμο κτήμα       

Η περιοχή των Τραχώνων, σύμφωνα με ενεπίγραφα ευρήματα, αποδίδε-

ται με βεβαιότητα στο δήμο του Ευωνύμου, το κεντρικότερο σημείο του 

οποίου τοποθετείται στην εναπομείνασα έκταση του κτήματος Γερουλά-

νου και πέριξ αυτής, ιδιοκτησία σήμερα της Σκλαβενίτης Α.Ε. 

► Α     1. Στην κορυφή του βραχώδους λόφου διασώζεται η εγκαταλελειμμένη 

τώρα έπαυλη της οικογένειας Γερουλάνου που είχε γνωρίσει μεγάλες δόξες 

στο α΄ μισό του 20ού αιώνα (εικ. 10). Σε μικρή απόσταση γύρω της σώζονται 

ακόμα διάφορα βοηθητικά κτίσματα, όπως οι στάβλοι, οι περιστερώνες, τα 

κοτέτσια και κάθε άλλη κατασκευή που εξυπηρετούσε τις αγροτοκτηνοτροφι-

κές και βιοτεχνικές δραστηριότητες του κτήματος. Επειδή μάλιστα το κτήμα 

των Τραχώνων συγκέντρωνε όλες αυτές τις υποδομές, οι παλιοί κάτοικοι της 

περιοχής το ονόμαζαν χωριό. Ωστόσο, οι λιτοί τάφοι των Γερουλάνων εντός 

του κτήματος μαρτυρούν την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκε η οικογένεια 

και θυμίζουν τη συνήθεια αρκετών ευπόρων οικογενειών της αρχαιότητας, 

που ίδρυαν τα ταφικά τους μνημεία μέσα στα αγροκτήματά τους. 

2. Ιχνηλατώντας το φυσικό σχεδόν περιβάλλον του κτήματος, μπορεί κα-

νείς να ανακαλύψει στο βράχο αρχαίους τοίχους και λαξευμένες αύλα-

κες για την άνετη κυκλοφορία των αρχαίων τροχοφόρων. Χαμηλότερα, 

μέσα στην κοίτη του διερχόμενου ρέματος των Τραχώνων, διακρίνονται 

κατά τόπους πέτρες, οι οποίες έχουν κατρακυλήσει από τους τοίχους 

που εγκιβώτιζαν το ρέμα κατά την αρχαιότητα (εικ. 42). Κάπου στον νοτιο-

ανατολικό τομέα του κτήματος, όπου τώρα έχει σχηματιστεί πλάτωμα, 

βρίσκονται καταχωμένα τα κατάλοιπα ενός από τα νεκροταφεία του Ευ-
ωνύμου, μερικούς τάφους του οποίου έχει ανασκάψει ο πρώην ιδιοκτή-

της του κτήματος Ιωάννης Γερουλάνος. Τα ευρήματα των τάφων έχουν 

καταχωρηθεί στην ομώνυμη Συλλογή Γερουλάνου, η οποία σήμερα, κα-

τόπιν δωρεάς στο Υπουργείο Πολιτισμού, στεγάζεται στις αποθήκες του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιώς. 

3. Το κόσμημα του κτήματος, δίπλα στο ρέμα και το πηγάδι, με τη φτε-

ρωτή του νερόμυλου να ορθώνεται ακόμα στη θέση της, είναι ο ναός των 

Εισοδίων της Θεοτόκου (εικ. 43, 44). Ο ναΐσκος, κηρυγμένο βυζαντινό 

μνημείο, ίσως του 12ου αι., με προσθήκες και μεταγενέστερες επεμβά-

σεις, λειτουργεί σαν τόπος που αναβιώνει το παρελθόν στη μνήμη των 

κατοίκων, κεντρίζοντας την επιθυμία να ανατρέξουν στις ρίζες τους και 

να τις διατηρήσουν.

► Β   1. Ανατολικά των σημερινών ορίων του κτήματος Γερουλάνου, η 

αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως το θέατρο του Ευωνύμου, ένα 

από τα σημαντικότερα αρχαία μνημεία της αττικής περιφέρειας (εικ. 46). 

Από το θέατρο σώζεται το σκηνικό κτίσμα, που είναι και το αρχαιότερο 

σωζόμενο, η ορθογωνίου σχήματος ορχήστρα, οι μαρμάρινοι θρόνοι της 

προεδρίας και τμήμα από το κοίλον του. Στα σημαντικά κινητά ευρήματα 

της ανασκαφής συγκαταλέγονται τμήμα βάθρου με αναθηματική επιγραφή, 

5η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

42 43 44

42. Σχεδιαστική 
αποτύπωση τμήματος 
από την εγκιβωτισμένη 
κοίτη του ρέματος των 
Τραχώνων.

43. Ο βυζαντινός ναός των 
Εισοδίων της Θεοτόκου 
μετά από πρόσφατη 
αποκατάσταση/συντήρηση.

44. Η φτερωτή του 
πηγαδιού δίπλα στο ναό 
των Εισοδίων.
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πηγάδια και  
δεξαμενή
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βασιλικής (εικ. 48). Για την κατασκευή του μνημείου έχουν χρησιμοποιη-

θεί κυβόλιθοι αρχαίου κτηρίου, αλλά παραμένει ασαφής η ακριβής χρο-

νολόγησή του, όπως και η αφιέρωσή του σε συγκεκριμένο άγιο ή ιερό 

γεγονός. Το παρακείμενο κεραμόκτιστο πηγάδι, τα τοιχώματα του οποί-

ου φέρουν καλαίσθητη επένδυση από κεραμικά τούβλα, φαίνεται ότι εξυ-

πηρετούσε τις ανάγκες όχι μόνο του ναού, αλλά και της κοινότητας, την 

οποία προϋποθέτει η ίδρυσή του.

Τελειώνοντας ας σταθούμε νοερά στα μνημεία που περιλαμβάνονται στις 
διαδρομές και ας τους αποδώσουμε την προσοχή που τους αρμόζει. Τα 
μνημεία, όταν προστατεύονται και αναδεικνύονται,
●  συνιστούν αδιάψευστους μάρτυρες του παρελθόντος, καθώς αποκαλύ-

πτουν την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου,
●  τροφοδοτούν τη μνήμη, τη διατηρούν και την παραδίδουν στις επερ-

χόμενες γενιές,
●  διδάσκουν ιστορία και καλλιεργούν την αισθητική και το σεβασμό όχι 

μόνο για κάθε είδους πολιτιστική κληρονομιά αλλά και για το φυσικό 
περιβάλλον.

απότμημα δημοτικού ψηφίσματος Ευωνυμέων και δύο μαρμάρινα αγάλ-

ματα του Διονύσου (εικ. 45). Τα αγάλματα είναι ακέφαλα και βρέθηκαν 

κρυμμένα στο προσκήνιο. Η αρχική χρήση του χώρου του θεάτρου ανά-

γεται στον 5ο αι. π.Χ., ενώ η εγκατάλειψή του έγινε πριν από τα μέσα 

του 3ου αι. π.Χ. Ανατολικά του θεάτρου, στο απαλλοτριωμένο για αρχαι-

ολογικούς λόγους ακίνητο, μπορεί κανείς να θαυμάσει το μαρμαρόκτι-

στο πηγάδι που λειτουργούσε μεν μέχρι και τη δεκαετία του 1980 με 

τον σιδερένιο μηχανισμό άντλησης (εικ. 47), αλλά φαίνεται ότι είναι αρ-

χαία κατασκευή.

► Γ  Ανατολικά του θεάτρου, του πηγαδιού και ενός μικρού σπιτιού που 

περιγράφηκαν παραπάνω, εντός του ακινήτου ιδιοκτησίας Kosmocar, 

έχουν αποκαλυφθεί τμήμα λατομείου, πηγάδια, δεξαμενή συλλογής 

ομβρίων και σπαράγματα άλλων κατασκευών, που σε μεγάλο βαθμό δια-

τηρήθηκαν στη θέση τους, ενταγμένα στον δυτικό ελεύθερο χώρο του ακι-

νήτου αυτού. Στο ισόγειο επίπεδο του σύγχρονου κτηρίου της εταιρείας 

μπορεί κανείς να δει προθήκη, όπου έχουν εκτεθεί αντίγραφα μερικών 

από τα αγγεία που βρέθηκαν στην ανασκαφή του υπόγειου χώρου στάθ-

μευσης του εν λόγω ακινήτου, ενώ από τον γυάλινο ανελκυστήρα μπορεί 

να δει από ψηλά τα αρχαία κατάλοιπα που διατηρούνται ορατά (εικ. 49).

► Δ  Στο τέρμα της τελευταίας διαδρομής βρίσκεται ο σύγχρονος ναός 

της Ζωοδόχου Πηγής και στην αυλή του τα ερείπια παλαιοχριστιανικής 45

46

47 48
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45. Ένα από τα δύο 
αγάλματα του Διονύσου 
που βρέθηκαν στο θέατρο 
του Ευωνύμου.

46. Το θέατρο του 
Ευωνύμου (μέρος του 
κοίλου, η ορθογώνια 
ορχήστρα με την προεδρία 
και το σκηνικό κτίσμα).

47. Το πηγάδι ανατολικά 
του αρχαίου θεάτρου.

48. Τα ερείπια της 
παλαιοχριστιανικής 
βασιλικής στο χώρο του 
Ι. Ναού της Ζωοδόχου 
Πηγής.

49. Kosmocar. Άποψη  
των διατηρημένων 
αρχαίων από ψηλά.
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