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Greeting for the 1st Edition by the Mayor of Alimos,
Konstantinos Matzouranis

χαιρετισμός της Α΄ Έκδοσης του Δημάρχου Αλίμου
Kωνσταντίνου Mαντζουράνη
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LIMOS, A COASTAL ArEA that combines the advantages of the

sea, the favourable climate and the fertile ground, has been
home to many generations of creative people and reached
its highest point during the age of Athenian democracy, as
a deme of the Leontis tribe. It has also been the hometown of historian
Thucydides, and the place were the Thesmoforia would take place.
After the hellenistic Age, this place followed the degradation of all nonByzantine centres, until the early 20th century, when wealthy Athenians
started building their summer villas and resorts. The coasts of the
Saronic Gulf and the wonderful climate attracted many people, setting
the cornerstone for a new flourishing period.
during the last thirty years, after the upgrade of the Kalamaki Community to the Municipality
of Alimos, the city develops itself rapidly.
Modern Alimos develops in a breathtakingly quick rhythm but still reserves all the positive
characteristics of a suburb; it improves the coastal front and constantly expands the public
land, seeking a development that is as “harmless” to the environment as possible. The city never
forgets to honour its legendary child, great historian Thucydides, by organizing international
symposiums, it cultivates Greek cultural tradition and the customs it innherrited.
The documentation and presentation of the city’s journey into time was a difficult goal to achive;
however, it was necessary for us who, as modern citizens of Alimos, want to know the history
of the place we inhabit, and to plan our future, showing respect to its long-standing history and
tradition.
I would like to express my deepest gratitude to the team of archaeologists and historians who
provided us with this difficult work, as well as to the entire team that made this publication
possible.

πλεονεκτήματα της θάλασσας, του ήπιου κλίματος και
του εύφορου εδάφους, φιλοξένησε γενεές δημιουργικών
ανθρώπων και έφτασε στη μέγιστη ακμή του τα χρόνια της
Αθηναϊκής Δημοκρατίας, ως δήμος της Λεοντίδας φυλής. Ήταν τόπος
πραγματοποίησης των τελετών των θεσμοφορίων και γενέτειρα του
μεγάλου ιστορικού θουκυδίδη.
Μετά τους Ελληνιστικούς χρόνους, ακολούθησε την ιστορική ύφεση των
μη βυζαντινών κέντρων, έως τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν άρχισαν οι
εύποροι Αθηναίοι να κτίζουν στην περιοχή εξοχικές κατοικίες. Οι ακτές
του Σαρωνικού και το θαυμάσιο κλίμα γίνονται πόλος έλξης, βάζοντας τα
θεμέλια για μια νέα ακμή της περιοχής.
τα τελευταία τριάντα χρόνια, από την ανακήρυξη της Κοινότητας του Καλαμακίου σε Δήμο Αλίμου,
η πόλη γνωρίζει αλματώδη ανάπτυξη.
Ο σύγχρονος Άλιμος, με ταχύτατη οικονομική εξέλιξη, διατηρεί όλα τα προνόμια του προαστίου,
αναβαθμίζει το παραθαλάσσιο μέτωπο σε προκυμαία και διευρύνει συνεχώς την κοινόχρηστη γη
φροντίζοντας για μια όσο το δυνατόν πιο «ήπια» οικιστική ανάπτυξη. τιμά το μεγάλο τέκνο του, τον
θουκυδίδη, με την οργάνωση διεθνών συμποσίων, καλλιεργεί την πολιτιστική ελληνική παράδοση
και τα έθιμα που κληρονόμησε.
Η καταγραφή και η παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής ήταν δύσκολο εγχείρημα, αναγκαίο, όμως,
και επιβεβλημένο, αν οι σύγχρονοι κάτοικοι θέλουμε να γνωρίζουμε το παρελθόν του τόπου όπου
ζούμε και να σχεδιάζουμε το μέλλον με σεβασμό στη μακραίωνη ιστορία και παράδοση.
θερμές ευχαριστίες στο επιτελείο των αρχαιολόγων και ιστορικών, που αναμετρήθηκαν με το δύσκολο
και επίπονο αυτό έργο, καθώς και σε όλους τους συντελεστές της έκδοσης.

Αύγουστος 2006

August 2006

Constantinos Mantzouranis
Mayor of Alimos
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A Λ Ι ΜΟΣ , τOΠΟΣ Π Α ΡΑθΑ Λ A Σ Σ ΙΟΣ , έ χον τας τα

Κωνσταντίνος Μαντζουράνης
Δήμαρχος Αλίμου
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χαιρετισμός του Δημάρχου Αλίμου
Ανδρέα Κονδύλη

Greeting by the Mayor of Alimos
Andreas Kondylis

F

ALIMOS MEANS ThE SEA…

γ

Or ALL OF US whO LIvE IN ThIS CITY, Alimos is our

home, our neighborhood, our family and friends, our school,
swimming in the summer, strolling at the promenade by the
sea watching the sunset…
Yet, Alimos is not only that. It is much more than that, since the name
of this land counts millennia. Alimos is made of all those who lived in
this same land for decades, hundreds and thousands years before us.

ΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ που ζούμε σ’ αυτή την πόλη, ο Άλιμος είναι το

σπίτι μας, η γειτονιά μας, οι φίλοι και η οικογένεια, το σχολείο
μας, τα μπάνια το καλοκαίρι, οι βόλτες με τα ηλιοβασιλέματα
στην παραλία…
Άλιμος, όμως, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι πολλά παραπάνω, καθώς ο τόπος
αυτός έχει ένα όνομα που μετρά χιλιετίες. Ο Άλιμος είναι φτιαγμένος από
όλους όσοι έζησαν στον ίδιο τόπο μ’ εμάς πριν από δεκάδες, εκατοντάδες
ή και χιλιάδες χρόνια.

In this very land, the great historiographer Thucydides was born in
antiquity. In this very land, the sacred ritual Thesmophoria took place,
in this very land the ancient inhabitants of Alimos, “Εvonimeis” and
“Alimousians”, experienced “fear and pity” at the two theaters of the
area. what is more, the theater of Euonymos, one of the two ancient theaters with a rectangular
orchestra that have been discovered throughout Greece.

Σ’ αυτόν εδώ τον τόπο γεννήθηκε στην αρχαιότητα ο μέγας ιστορικός
θουκυδίδης. Εδώ τελούνταν τα ιερά θεσμοφόρια, εδώ οι αρχαίοι Αλιμιώτες,
οι «Ευωνυμείς» και οι «Αλιμούσιοι», γνώριζαν «τον φόβον και τον έλεον»
στις κερκίδες των δύο αρχαίων θεάτρων της περιοχής. Μάλιστα, το θεάτρο Ευωνύμου είναι ένα από
τα δύο αρχαία θέατρα με τετράγωνη ορχήστρα που έχουν ανακαλυφθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα.

A few centuries later, the history of this land became the history of those farmers and stockbreeders that were working in the estates of great land-owners, first Turks and then Greeks. In
these very streets we walk today, working men, who arrived in Alimos from every corner of
Greece seeking a better life, begun building their lives during the 20th century.

Λίγους αιώνες αργότερα, ιστορία του τόπου έγινε η ιστορία των αγροτών και κτηνοτρόφων που
δούλευαν στα κτήματα μεγάλων γαιοκτημόνων, πρώτα τούρκων και μετά Ελλήνων. Στους δρόμους
που περπατάμε σήμερα, άρχισαν να χτίζουν τις ζωές τους τον 20ο αιώνα άνθρωποι του μόχθου, που
κατέφθασαν στον Άλιμο από πολλές γωνιές της Ελλάδας αναζητώντας μια καλύτερη ζωή...

This book, published for the first time in 2006 during the mayoralty of Konstantinos Matzouranis,
is a journey into these images of the past. Konstantinos Matzouranis considered this publication
essential “if we, today’s inhabitants, want to know the history of the land we live in and to plan
our future respecting the long-lasting history and tradition”.

Σ’ αυτές τις εικόνες του παρελθόντος μάς ταξιδεύει το παρόν λεύκωμα, που εκδόθηκε για πρώτη φορά
το 2006, επί Δημαρχίας Κωνσταντίνου Μαντζουράνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η έκδοσή του θεωρήθηκε
τότε επιβεβλημένη, «αν οι σύγχρονοι κάτοικοι θέλουμε να γνωρίζουμε το παρελθόν του τόπου όπου
ζούμε και να σχεδιάζουμε το μέλλον με σεβασμό στη μακραίωνη ιστορία και παράδοση».

Nowadays, the book “Alimos, historical aspects of the city and the Municipality” is published
once again with some minor, yet necessary, changes and quite a few more additions. The goal
remains the same, namely, to make widely-known Alimos’ history, a history counting at least
5,000 years.

Σήμερα, το λεύκωμα «ΑΛΙΜΟΣ, όψεις της ιστορίας της πόλης και του Δήμου» επανεκδίδεται με
κάποιες μικρές αναγκαίες αλλαγές και αρκετές προσθήκες. Ο στόχος παραμένει ίδιος, να γίνει,
δηλαδή, γνωστή η ιστορία του Αλίμου, μια ιστορία τουλάχιστον 5.000 χρόνων.

Modern Alimos is curving its own course having the cultural achievements of the past in its
arsenal, as well as the accomplishments of the present: its natural beauty, its crystal clear shores,
the biggest marina in Greece and the entire Southeast Mediterranean, its well-preserved green
areas, its vivid streets and neighborhoods, its archaeological sites, its art exhibitions, its open-air
cinema next to the sea.
with these achievements, we continue our course, constructing solid groundworks for the future
of Alimos, the future of the city we love!

Andreas Kondylis
Mayor of Alimos
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ΑΛΙΜΟΣ, θΑ ΠΕΙ θΑΛΑΣΣΙΝΟΣ…

Ο σύγχρονος Άλιμος χαράζει τη δική του πορεία έχοντας στη φαρέτρα τον πολιτισμό του παρελθόντος,
αλλά και τα εφόδια του παρόντος: τη φυσική ομορφιά του, τις ολοκάθαρες παραλίες του, τη
μεγαλύτερη Μαρίνα της Ελλάδας και ολόκληρης της Νοτιονατολικής Μεσογείου, τις φροντισμένες
πράσινες γωνιές του, τους γεμάτους ζωή δρόμους του, τους αρχαιολογικούς του χώρους, τις εικαστικές
εκθέσεις του, το θερινό του σινεμά δίπλα στο κύμα.
Με τα εφόδια αυτά συνεχίζουμε την πορεία, οικοδομώντας γερά θεμέλια για το μέλλον του Αλίμου,
το μέλλον της πόλης που αγαπάμε!

Ανδρέας Κονδύλης
Δήμαρχος Αλίμου
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Alimos,
a city
forged
of sea
and history
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hE MUNICIPALITY OF ALIMOS covers an area of 6.7 square
kilometers. It is located 8 km from the center of Athens and
extends between the southwest side of Mount Ymittos and the eastern
coastal zone of Attica in the Argosaronikos Gulf. The southern side
of Alimos is bordering with the Municipal unit of Elliniko, the
northwestern side with the Municipality of Palaio Faliro, the
northeastern side with the Municipalities of Agios dimitrios and
Argyroupoli-Elliniko, while from its eastern side the Municipality
of Alimos is neighboring the Municipality of Ilioupoli. Alimos
is also encircled by Poseidonos Avenue from the west and by
vouliagmenis Avenue from the East.
According to the 2011 census, the population of Alimos is 41,720
inhabitants, which places it in the 79th position among the Greek

Άλιμος,
μια πόλη
φτιαγμένη
από θάλασσα
και ιστορία

Ο

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ καλύπτει έκταση 6,7 τ.χλμ. Βρίσκεται σε απόσταση 8 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας κι εκτείνεται μεταξύ της
νοτιοδυτικής πλευράς του Υμηττού και της ανατολικής παραλιακής
ζώνης της Αττικής στον Αργοσαρωνικό. Η νότια πλευρά του Αλίμου
συνορεύει με τη Δημοτική ενότητα Ελληνικού, η βορειοδυτική με τον
Δήμο Παλαιού φαλήρου, η βορειοανατολική του πλευρά συνορεύει με
τους Δήμους Αγίου Δημητρίου και Αργυρούπολης-Ελληνικού, ενώ από
την ανατολική του πλευρά ο Δήμος Αλίμου είναι όμορος με τον Δήμο
Ηλιούπολης. Επίσης, ο Άλιμος περικλείεται δυτικά από τη λεωφόρο
Ποσειδώνος και ανατολικά από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.
Βάσει της απογραφής του 2011, ο πληθυσμός του Αλίμου ανέρχεται σε
41.720 κατοίκους, γεγονός που τον κατατάσσει στην εβδομηκοστή ένατη
θέση μεταξύ των ελληνικών δήμων. Αν και ως αυτοδιοικητική ενότητα ο
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View of the marina of Alimos.
Άποψη της μαρίνας Αλίμου.
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municipalities. Although Alimos, as a self-administrating unit, is not
one of the most populated of the Athenian plain, it certainly is one of
those who has presented in the post-war period intense residential
development and population growth. The percentage increase in the
number of its inhabitants presents, at times, a sharp rise. For instance,
it is worth noting, that while in the 1961 census Alimos numbered
13,000 inhabitants, in the early 1970s the inhabitants were 27,000,
which is more than double over a decade. Furthermore, it is quite
remarkable, taking into account the demographic composition of the
Municipality, that the productive ages appear to be particularly high.
The constant population growth the city continues to present is the
result of the centrifugal tendency of the capital’s inhabitants, who are
seeking a more quality everyday life in suburban areas. Nowadays, it
is estimated that the actual population of the city exceeds the number
of 60,000 inhabitants.
Quality of life is something that undoubtedly features in modern
Alimos. It is a suburb that combines a relatively close distance from
the center of Athens –it should be noted that the Acropolis rock is
visible from the high points of Alimos– and at the same time, it retains
access to the coastal front, where there are facilities for sports and
leisure activities. The organized beach of Alimos is one of the most
indicative examples of post-war utilization of the southwestern coastal
zone of Attica, including the construction of swimming facilities from
the 1960s onwards. All these features of the city have attracted new
residents. Although the intense post-war building activity and partly
the expansion of the old airport have altered, to some extent, the
natural environment of the area, Alimos still remains one of the most
beautiful suburbs of the Athenian plain.
Nowadays, the personality of Alimos is indistinguishably connected
to its coastal position. After all, its prominent marina is considered as
the city’s trademark· a marina that is the largest in the country and in
the whole southeastern Mediterranean Sea. It is worth noting that of
the overall 2,850 places for recreational yachts of the marinas of Attica,
1,000 are situated in Alimos. From the total 540,000 square meters of
the coastal zone of Alimos, 210,000 square meters are covered by the
marina’s facilities and another 172,000 square meters are the area of
Agios Kosmas, with its sports and nautical-sports facilities.
The rest of the coastal front, approximately 158,000 square meters,
belongs to the Public Properties Company (ETAd AE) and includes
one organized and two free beaches. One of the greatest achievements
of the Municipal Administration certainly is the fact that the
management of this coastal area (158.000 sq.m.) has been granted
by ETAd AE to the Municipality of Alimos, in order to commence
works for public use, refreshment stalls, green areas and leisure and
promenade facilities.
The sea and history have given to the city of Alimos a unique dowry
... its name! Thucydides the “Alimousios”, who was the first one to
write a scientific form of historiography during the 5th century BC,
was born in this place and from those ancient times up to this day
the name of Alimos remains the same and it is being heard in every
corner of the earth each time the great historian is mentioned.
“Alimos” means the one related to the sea, stemming from the

Κολυμβητικοί αγώνες του Ναυτικού
Ομίλου Καλαμακίου.
Swimming contest of the Nautical
Club of Kalamaki.

Άλιμος δεν είναι από τους πολυπληθέστερους του λεκανοπεδίου, είναι
από αυτούς που έχουν παρουσιάσει μεταπολεμικά έντονη οικιστική και
πληθυσμιακή ανάπτυξη. Η αύξηση του αριθμού των κατοίκων του έχει
υπάρξει ανά περιόδους αλματώδης. Αξίζει, για παράδειγμα, να επισημανθεί ότι, ενώ στην απογραφή του 1961 ο Αλιμος είχε 13.000 κατοίκους,
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι κάτοικοι υπερδιπλασιάστηκαν κι
ανήλθαν στους 27.000. Επιπλέον, αξιοσημείωτο σε σχέση με τη δημογραφική σύνθεση του Δήμου είναι ότι οι παραγωγικές ηλικίες παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά. Η διαρκής πληθυσμιακή αύξηση που συνεχίζει
να παρουσιάζει η πόλη είναι αποτέλεσμα της φυγόκεντρης τάσης των
κατοίκων της πρωτεύουσας, οι οποίοι τείνουν να αναζητούν μία ποιοτική
καθημερινότητα σε περιαστικές περιοχές. Υπολογίζεται ότι σήμερα ο
πραγματικός πληθυσμός της πόλης ξεπερνά τους 60.000 κατοίκους.
Η ποιότητα ζωής είναι κάτι που αδιαμφισβήτητα χαρακτηρίζει τον
σύγχρονο Άλιμο. Αποτελεί προάστιο που συνδυάζει μία σχετικά κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας – σημειωτέον ότι ο βράχος
της Ακρόπολης είναι ορατός από τα υψηλά σημεία της πόλης – και
ταυτόχρονα, πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις για δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής. Η οργανωμένη
πλαζ του Αλίμου είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα μεταπολεμικής αξιοποίησης της νοτιοδυτικής παράκτιας ζώνης της Αττικής,
με την κατασκευή λουτρικών εγκαταστάσεων από τη δεκαετία του 1960
και εξής. Αυτά τα χαρακτηριστικά της πόλης έχουν προσελκύσει νέους
κατοίκους. Μολονότι η έντονη οικοδομική δραστηριότητα και εν μέρει
η επέκταση του παλαιού αεροδρομίου αλλοίωσαν ως έναν βαθμό το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής, ο Άλιμος εξακολουθεί να αποτελεί
ένα από τα ομορφότερα προάστια του λεκανοπεδίου.
Στη σύγχρονη εποχή, σήμα κατατεθέν της πόλης θεωρείται η περίφημη μαρίνα της, η μεγαλύτερη της χώρας και όλης της Νοτιοανατολικής
Μεσογείου. Από τις 2.850 θέσεις για σκάφη αναψυχής, που διαθέτουν
συνολικά οι μαρίνες της Αττικής, οι 1.100 βρίσκονται στον Αλιμο. Από
τα 540.000 τ.μ. που καλύπτει η συνολική έκταση της παραλιακής ζώνης
του Αλίμου, τα 210.000 τ.μ. καλύπτονται από τις εγκαταστάσεις της
μαρίνας και άλλα 172.000 τ.μ. αποτελούν την περιοχή του Αγίου Κοσμά,
με αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις.
Η υπόλοιπη έκταση του παραλιακού μετώπου, περίπου 158.000
τ.μ., ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕτΑΔ ΑΕ) και περιλαμβάνει μία οργανωμένη πλαζ και δύο ελεύθερες ακτές. Μία από
τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Δημοτικής Αρχής, είναι σίγουρα ότι
η διοίκηση της παραλιακής αυτής έκτασης (158.000 τ.μ.) έχει παραχωρηθεί από την ΕτΑΔ ΑΕ στον Δήμο Αλίμου, προκειμένου να
αναπτυχθούν έργα κοινής ωφελείας, αναψυκτήρια, χώροι πράσινου
και εγκαταστάσεις αναψυχής και περιπάτου.
θάλασσα και ιστορία χάρισαν στην πόλη του Αλίμου μια μοναδική
προίκα… το όνομά της! Ο θουκυδίδης ο «Αλιμούσιος», που πρώτος
έγραψε επιστημονική ιστοριογραφία τον 5ο αιώνα π.χ., γεννήθηκε σ’
αυτόν τον τόπο. Μέχρι σήμερα το όνομα του Αλίμου ακούγεται σε κάθε
γωνιά της γης, κάθε φορά που γίνεται λόγος για τον μεγάλο ιστορικό.
«Άλιμος» σημαίνει θαλάσσιος, από το αρχαιοελληνικό ουσιαστικό
«αλς», που σημαίνει θάλασσα, αλλά και αλάτι. «Άλιμοι» ή «αλιμιές», σε μεταγενέστερη εποχή, ονομάζονταν κι οι αρμυρήθρες της
ακρογιαλιάς. Μια λέξη που από μόνη της δηλώνει πολλά για την
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Panoramic view of Alimos from Pani
hill. The former airport is visible.
Πανοραμική άποψη του Αλίμου από
τον λόφο Πανός. Διακρίνεται το παλαιό
αεροδρόμιο.
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ancient Greek noun “als”, namely the sea, but also the salt. “Alimoi”
or “Alimies”, at a later period, were also called the common glassworts
(Salicornia europaea) of the seashore. hence, only one word by itself
shows a lot about the history of this city that centuries now is so
closely tied to the wave and the salt.
The toponym Alimos, however, is not the only one associated
with the specific region. The use of the name “Kalamaki” is also
quite widespread. The specific toponym was linked to one of the
two communities from which the modern administrative unit of the
municipality originated. The second community that formed the
municipality of Alimos is “Euonymeia”.
All these toponyms, each and every one of which retains a different
starting point in time, demonstrate the long history of the city, which
is not related solely to the ancient period. As it is usually the case with
stories covering a spam of centuries, the events included are varied
and irregular. Apart from the ancient history pages, which usually
attract the greater interest, there are many more events of the distant
or the latest past, which remain unknown to the general public.
Perhaps, some of the inhabitants of modern Alimos, for instance,
have heard that, in their area, the devotees of the goddess demetra,
in the distant past, used to carry out in her honor certain ceremonies,
the famous “Thesmophoreia”, a ritual that lasted for three days. Yet
few people, who are visiting nowadays the beach resorts or the sports
facilities of Agios Kosmas, could imagine that the coastal zone, now a
place for relaxation or sport activities, was once a refuge for Spanish
pirates who were turning upside-down not only the Saronic Gulf
and the Aegean Sea but also the entire Mediterranean Sea. People
swimming at the coasts could probably not imagine that in these
same waters, during the German Occupation, the inhabitants of

To άγαλμα του στρατηγού Στέφανου
Σαράφη, εμβληματικής μορφής της
Εθνικής Αντίστασης.
The statue of the general Stefanos
Sarafis, a significant figure of the
Greek Resistance.

ιστορία αυτής της πόλης, η οποία εδώ και αιώνες είναι τόσο δεμένη
με το κύμα και την αρμύρα.
το τοπωνύμιο Άλιμος, ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό που έχει συνδεθεί με τη συγκεκριμένη περιοχή. Ευρύτατη είναι και η χρήση της
ονομασίας «Καλαμάκι». το τοπωνύμιο αυτό αφορούσε σε μία εκ των
δύο κοινοτήτων από τη συνένωση των οποίων προήλθε η σύγχρονη διοικητική ενότητα του δήμου. Η δεύτερη κοινότητα που συναποτέλεσε
τον δήμο Αλίμου είναι η Ευωνυμεία.
Όλα αυτά τα τοπωνύμια, που το καθένα έχει ξεχωριστή χρονική αφετηρία, καταδεικνύουν τη μακρά ιστορία της πόλης. Και, όπως συμβαίνει
συνήθως με τις ιστορίες που καλύπτουν μία περίοδο αιώνων, τα επεισόδια που συμπεριλαμβάνονται είναι ποικίλα και ετερόκλιτα. Εκτός από
τις σελίδες της αρχαίας ιστορίας, οι οποίες συνήθως προσελκύουν και
το εντονότερο ενδιαφέρον, υπάρχουν πολλές άλλες στιγμές του παρελθόντος, οι οποίες παραμένουν άγνωστες στο ευρύτερο κοινό.
Ίσως κάποιοι από τους κατοίκους του σύγχρονου Αλίμου έχουν επί
παραδείγματι ακουστά ότι στην περιοχή τους κάποτε, οι λάτρεις της
θεάς Δήμητρας πραγματοποιούσαν προς τιμήν της τελετές, τα περίφημα
«θεσμοφόρια». Λίγοι, όμως, από τους πολίτες που σήμερα επισκέπτονται τα παραλιακά κέντρα ή τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου
Κοσμά, θα μπορούσαν ίσως να φανταστούν ότι η παράκτια ζώνη, που
σήμερα αποτελεί τόπο χαλάρωσης ή αθλητικής δραστηριότητας, ήταν
κάποτε καταφύγιο Ισπανών πειρατών, που αναστάτωναν ολόκληρη τη
Μεσόγειο. Οι λουόμενοι στις πλαζ, δεν φαντάζονται ότι στα ίδια νερά,
επί Κατοχής, οι κάτοικοι του Αλίμου ψάρευαν με τις βάρκες τους, ώστε
να μην πεθάνουν της πείνας. Όσοι σήμερα οδηγούν στους πολύβουους
δρόμους με την εμπορική κίνηση, δεν έχουν κατά νου ότι κινούνται σε
περιοχές που κάποτε μετακινούνταν πλανόδιοι οπωροπώλες με γαϊδουράκια, παγοπώλες και καστανάδες ή ότι στα ίδια μέρη, αργότερα, η
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View of the marina of Alimos, the
most extensive one in Greece and the
South-east Mediterranean around the
end of the 1990s.
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Alimos were taking their boats to fish so that they would not die
out of starvation. Those who are now walking or driving on noisy
commercial streets could probably have no knowledge of the fact that
they are walking in areas where once before wandering greengrocers
with donkeys, ice and chestnuts sellers were walking, or that in these
same places, later on, in a time when cars were still a privilege of the
few, the then new Alimos Avenue used to close, in order to offer its
asphalt to the Kalamaki club “ALFA” for car racing.
This book intends to picture all these different aspects of the history
of Alimos. Its purpose is to illuminate the various moments of the
past, which, even if they have fallen into oblivion, have played a key
role in the construction of the modern city’s personality.

Μερική άποψη της μαρίνας Αλίμου,
της μεγαλύτερη της Ελλάδας και της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου στα τέλη
της δεκαετίας του 1990.

καινούρια τότε λεωφόρος Αλίμου έκλεινε, για τους αγώνες αυτοκινήτου
της Καλαμακιώτικης λέσχης «ΑΛφΑ» μέσα στην πόλη.
Όλες αυτές τις όψεις της ιστορίας του Αλίμου έχει σκοπό να σκιαγραφήσει ο ανά χείρας τόμος. Σκοπός του είναι να φωτίσει στιγμές του
παρελθόντος, οι οποίες, ακόμα κι αν έχουν πέσει στη λήθη, έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο στη φυσιογνωμία της σύγχρονης πόλης.
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Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΕΥΩΝΥΜΟΝ
ΚΑΙ ΑΛΙΜΟΥΣ

της Κωνσταντίνας Καζά - Παπαγεωργίου
Αρχαιολόγου
Επίτιμης Προϊσταμένης Αρχαιολογικών Χώρων
και Ανασκαφών Υπουργείου Πολιτισμού

by Konstantina Kaza - Papageorgiou
Archaeologist
Honorary Director of Archaeological Sites
and Excavations of the Ministry of Culture

Euonymon and Halimous*

F

or the last twenty years,
as the archaeologist supervising the
administrative district of the Alimos and
adjacent demes, I realized that, increasingly,
people today show more interest in their past
and their roots. Old and new inhabitants of the
area were never indifferent to an archaeological
team. When they saw the workers, bent to dig
with small brooms and spades, they stopped to
see what the archaeologists would find. They
wanted to learn what were the stones that we were
finding, what we did with the broken pieces of
ceramics, how many years ago a tomb was made,
and more. They would return to our trenches to
watch the excavation progress and they would
bring their children. The children would then tell
their teachers, and some of the teachers asked us to
collaborate in the cultural events they organized.
So, slowly, we became known and our work
became familiar to many of the inhabitants.
To many who have shown interest in the identity
of the place they live in or visit, the text that

follows is addressed. Through the text and
illustrations, we attempt to answer questions
about the history of Halimus or Alimos, which
was and still is an integral part of the Athenian
center and the land of Attica in general.
We will see how the land appeared in the distant
past, when the area was first inhabited, how life
was organized here and how it evolved, what the
activities of the inhabitants were, where their
sacred places were and which acts
of worship and festivities they performed.
We shall try, therefore, to reconstruct the way
of life in this part of Attica since prehistoric times,
based on the written sources and archaeological
finds. Τhe traces that humans-inhabitants of the
area have left on the ground allow us to address
the history of this land in chronological order.
* The current edition (2018) differs from the first one (2006)
regarding the following: it includes an addition of visual
material and findings from the “Alimos” Metro Station
(p. 50-53) and “Argyroupoli” Metro Station (p. 103).

Ευώνυμον και Αλιμούς *

A

ΣΚΩΝτΑΣ τΑ τΕΛΕΥτΑΙΑ ΕΙΚΟΣΙ
χΡΟΝΙΑ τον αρχαιολογικό έλεγχο της
διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Αλίμου
και των γειτονικών δήμων, διαπίστωνα
ότι αυξανόταν χρόνο με τον χρόνο το
ενδιαφέρον του σύγχρονου πολίτη για το παρελθόν και
τις ρίζες του. Οι παλιοί και οι νέοι κάτοικοι της περιοχής
δεν έμειναν ποτέ αδιάφοροι μπροστά σε ένα αρχαιολογικό
συνεργείο. Όταν αντίκριζαν σκυμμένους τους εργάτες
να δουλεύουν με σκουπάκια και τα σκαλιστηράκια,
στέκονταν να δουν τι θα βγει στο φως, τι θα βρουν οι
αρχαιολόγοι. Και ρωτούσαν να μάθουν τι ήταν αυτές οι
πέτρες που βρίσκαμε, τι κάνουμε τα κεραμιδάκια που
μαζεύουμε, πόσα χρόνια πριν είχε κατασκευαστεί ένας
τάφος και άλλα πολλά. Και ξανάρχονταν στα σκάμματά
μας για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της ανασκαφής
και έφερναν και τα παιδιά τους· και τα παιδιά το έλεγαν
στους δασκάλους τους και κάποιοι απ’ αυτούς ζητούσαν
τη συνεργασία μας για τα ετήσια πολιτιστικά προγράμματα
που οργάνωναν. Έτσι, σιγά-σιγά, γίναμε γνώριμοι και το
έργο μας οικείο σε έναν μεγάλο αριθμό κατοίκων.
Σ’ αυτούς –και είναι πολλοί– που ενδιαφέρθηκαν και
ενδιαφέρονται για την ταυτότητα του τόπου που κατοικούν
ή επισκέπτονται, απευθύνεται το κείμενο που ακολουθεί.
Μέσα από τις γραμμές και τις εικόνες των επόμενων
σελίδων επιχειρείται να δοθεί μία απάντηση σε ερωτήματα
σχετικά με την ιστορία του Αλιμούντος ή Αλίμου, που
αποτελούσε και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
αθηναϊκού κέντρου και της αττικής γης ευρύτερα.
Ποια μορφή είχε ο τόπος στο βάθος του χρόνου, πότε
κατοικήθηκε για πρώτη φορά, ποια οργάνωση και εξέλιξη είχε
η ζωή εδώ, ποιες ήταν οι ασχολίες των κατοίκων του, ποιους
ιερούς χώρους είχαν και ποιες γιορτές και λατρείες τελούσαν.
Θα προσπαθήσουμε, δηλαδή, να συνθέσουμε τον καμβά
της ζωής στο κομμάτι αυτό της Αττικής από τα προϊστορικά
χρόνια και εξής, με βάση τις γραπτές πηγές και τα
αρχαιολογικά ευρήματα. Τα ίδια τα ίχνη που έχει αφήσει
στο έδαφος ο άνθρωπος - κάτοικος της περιοχής ανά τους
αιώνες και τα οποία αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη,
μας επιτρέπουν να προσεγγίσουμε το παρελθόν του τόπου
κατά χρονολογική περίοδο.
* Η παρούσα έκδοση (2018) διαφέρει από την πρώτη (2006)
ως προς το εποπτικό υλικό και τις προσθήκες των ευρημάτων,
από τους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ «Άλιμος» (σελ. 50-53) και
«Αργυρούπολη» (σελ. 103).
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Θέατρο Ευωνύμου. Άγαλμα Διονύσου, 325-320 π.Χ.
Euonymon theater. Statue of Dionysos, 325-320 B.C.
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Natural
Environment

Trachones stream today. Characteristic
view.
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a

limos forms part of a narrow piece of land that lies
between hymettos on the east and the saronic Gulf on the
west. points of reference for the alimos area are its hills, which
played, according to the evidence, an important role in all periods,
from prehistoric times and up to the German occupation during
world war ii.
in a central part of the alimos deme the summit of the high and
rocky hill pani rises up with its lower sections to the west. pani
is surrounded by the hill of aghia anna to the south, troumbari
hill to the east, the hill with the house of Geroulanos to the northeast and farther east by the low hill in the Kontopigado area on
Vouliagmeni avenue. Between the hills stretch narrow pieces of
land, streams, winter torrents and natural passes, which connect
the area with the coast and the inland of attica. since ancient
times, these passes have been used as natural roads or modern
avenues as, for example, Vouliagmeni and alimos avenues.
to the east beyond the hills, the natural ground rises steeply to
reach the foot of hymettos. to the west, it reaches the indented
coastline of the saronic Gulf and the peninsula of aghios Kosmas,
which also played an important role in the history of this land.
the alimos area, like the wider area west of hymettos, has the
basic features of the attic landscape that plato first mentioned in
the Kritias dialogue. the landscape was characterized as partly
dry, rocky, poor in good soil and vegetation and with rushing rivers and streams. with the exception of human intervention on the
natural environment, the situation of the area today does not really
differ from that of classical antiquity, at least in sites protected
from uncontrolled rebuilding. sites with such characteristics are
still preserved in alimos on the hill of pani and in the Geroulanos
property in trachones.
from the top of the hill it is possible that our view extends to
all points of the horizon before reaching the saronic sea. to the
west and southwest, on the Geroulanos property, one has the
feeling of being in the countryside, far from the noise and ugliness of the city. there, one can enjoy the cool breeze among the
trees and reeds growing up on the banks of the trachones stream
and listen to the singing birds and to the murmur of the stream,
which is visible for quite a distance. one can also see turtles and
frogs jumping out of the water and feel that, in this spot of attic
land, time has stopped, with the result that this piece of land is
left to us as a gift, so we can remember what the two words, attic
landscape, once meant.
Α characteristic feature of the attic landscape is a climate that
is mild, temperate and healthy, as we read in our schoolbooks,
which, according to experts, has not changed since prehistoric
times, when man lived closer to nature.
many warm mild days, and few cold days during the annual
change of seasons provided a friendly environment for permanent
installations in the area and favored the creation and development
of the societies that lived here. thus, the natural surroundings, a
climate full of light, and easy access to the sea, created a hospitable
environment that in prehistoric times helped the inhabitants to

Φυσικό
Περιβάλλον

Χαρακτηριστική άποψη του ρέματος Τραχώνων, όπως είναι σήμερα.

Ο

aΛΙΜΟΣ ΑπΟτΕΛΕΙ ΚΟΜΜΑτΙ της στενής λωρίδας ξηράς που εκτείνεται ανάμεσα στον Υμηττό ανατολικά και τη
θάλασσα του Σαρωνικού δυτικά. Σημείο αναφοράς αποτελούν οι
λόφοι του που, όπως διαπιστώνεται από την έρευνα, διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο στην περιοχή σε όλες τις χρονολογικές περιόδους,
από τα προϊστορικά χρόνια έως τα πρόσφατα χρόνια της γερμανικής κατοχής.
Σε κεντρικό σημείο του δήμου ορθώνεται η κορυφή του ψηλού
και βραχώδους λόφου πανί με τα χαμηλότερα σκέλη του στα δυτικά. Ακτινωτά γύρω του βρίσκονται ο λόφος της Αγίας Άννας στα
νότια, ο λόφος τρουμπάρι προς τα ανατολικά, ο λόφος της οικίας
Γερουλάνου βορειοανατολικά και ανατολικότερα ο χαμηλός λόφος
στη θέση Κοντοπήγαδο επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Μεταξύ
των λόφων αναπτύσσονται περιορισμένες επιφάνειες γης, ρέματα,
χείμαρροι και φυσικά περάσματα που ενώνουν την περιοχή με την
ακτή και την ενδοχώρα της Αττικής. Από τα αρχαία χρόνια έως και
σήμερα τα περάσματα αυτά χρησιμοποιούνται ως φυσικοί δρόμοι ή
και σύγχρονες λεωφόροι, όπως επί παραδείγματι οι λεωφόροι Βουλιαγμένης και Αλίμου.
πέρα από τους λόφους, στα ανατολικά το φυσικό έδαφος ανηφορίζει για να φτάσει στους πρόποδες του Υμηττού. Δυτικά, κατεβαίνοντας φτάνει στις δαντελωτές ακτές του Σαρωνικού και τη χερσονησίδα του Αγίου Κοσμά, η οποία επίσης διαδραμάτισε σημαντικό
ρόλο στην ιστορία του τόπου.
Η περιοχή του Αλίμου, όπως και η ευρύτερη περιοχή δυτικά του
Υμηττού, έχει τα βασικά χαρακτηριστικά του αττικού τοπίου που
πρώτος ο πλάτων είχε προσδιορίσει στον Κριτία. το τοπίο χαρακτηρίστηκε ως ημιάνυδρο, βραχώδες, φτωχό σε χώμα και βλάστηση, με
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Kοντοπήγαδο. Θραύσμα μυκηναϊκού εικονιστικού κρατήρα, 13ος αι. π.Χ.
Kontopigado. Fragment of a mycenaean
pictorial krater, 13th cent. B.C.

develop together with the other people of attica land.
in the classical period it was in this friendly environment that
the people of the alimos area contributed to the establishment of
athenian democracy and to the greatness of Greek civilization.

Prehistoric
Period

Above. Pani Hill, the summit.
Άνω. Η κορυφή του λόφου Πανί.

26

t

he oldest traces of human presence discovered until
now in the area of alimos are dated to a little before 3000
B.c., at the end of the neolithic period.
in 1998, in a small trial excavation on the southwest slope of the
pani hill, during works on the reformation of the hill carried out
by the deme of alimos, part of a semi-circular wall was discovered,
which was used for protection or fortification. the wall surrounds
the southwest side of the hill, which, on the one hand, is protected
from the north winds and on the other looks out to the sea.
inside the area surrounded by the enclosure wall, remains of
walls were uncovered that formed part of the foundations of
houses. these walls are dated to the neolithic or to the following chronological period, which is named, in the Greek mainland,
early helladic (eh) and spans the 3rd millennium B.c. in order
to clarify further the habitation phases on the hill, we shall await
future investigations on a larger scale. for that reason, both the
top of the hill with its characteristically natural caves and the east
slope, where prehistoric layers of deposit were discovered on the

Προϊστορικοί
Χρόνοι

ποτάμια και ρέματα χειμαρρώδους μορφής. Και πράγματι, αν εξαιρέσουμε την ανθρώπινη επέμβαση στη φυσιογνωμία του περιβάλλοντος,
παρατηρούμε ότι η σημερινή κατάσταση της περιοχής δεν διαφέρει
από εκείνη της κλασικής τουλάχιστον αρχαιότητας, σε θέσεις όμως
που έχουν διαφυλαχθεί από την άκριτη ανοικοδόμηση. Και θέσεις
τέτοιας μορφής στον Άλιμο παραμένουν ακόμα πάνω στον λόφο πανί
και στο κτήμα Γερουλάνου στους τράχωνες.
Και ενώ από την κορυφή του λόφου είναι δυνατόν η ματιά μας
να απλωθεί περιμετρικά προς όλα τα σημεία του ορίζοντα και να
χαθεί στη θάλασσα του Σαρωνικού δυτικά και νοτιοδυτικά, στο
κτήμα Γερουλάνου νιώθει κανείς ότι βρίσκεται στην εξοχή, κάπου
μακριά και έξω από τον θόρυβο και την ασχήμια της πόλης. Εκεί
μπορεί ακόμα να χαρεί τη δροσιά των δέντρων και των καλαμιών
που φυτρώνουν στις όχθες του ρέματος τραχώνων και να ακούσει
τα κελαηδίσματα των πουλιών και το κελάρυσμα του νερού που
κυλά ελεύθερο και ορατό σε αρκετά μεγάλο μήκος. Μπορεί επίσης
να δει υδρόβιες χελώνες και βατράχια να ξεπηδούν από το νερό και
να νιώσει ότι σ’αυτή τη μεριά της αττικής γης έχει σταματήσει ο
χρόνος, με αποτέλεσμα να μας έχει απομείνει τούτο το κομμάτι της
ως δώρο, για να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε τι σήμαιναν κάποτε
οι λέξεις «αττικό τοπίο». Στοιχείο ταυτόσημο του αττικού τοπίου
είναι το ήπιο κλίμα, το εύκρατο και υγιεινό, όπως διαβάζαμε στα
σχολικά μας βιβλία, που σύμφωνα με τους ειδικούς δεν έχει αλλάξει
πολύ από την προϊστορική εποχή, τότε που ο άνθρωπος παρέμενε
περισσότερο εκτεθειμένος στη φύση.
Η φυσική διάρθρωση του χώρου λοιπόν, το κλίμα αλλά και η άμεση
επαφή με τη θάλασσα, συνέθεταν ένα τοπίο γεμάτο φως, φιλικό για
τον άνθρωπο - κάτοικο της περιοχής, που τον βοήθησε να αναπτυχθεί παράλληλα με τους υπόλοιπους προϊστορικούς κατοίκους της
αττικής γης και αργότερα, στα Kλασικά χρόνια, να συμβάλει με την
παρουσία του στη δημιουργία της αθηναϊκής δημοκρατίας και γενικότερα του θαυμαστού ελληνικού πολιτισμού.

τ

Α ΑΡχΑΙΟτΕΡΑ ΙχΝΗ ανθρώπινης παρουσίας που έχουν διαπιστωθεί έως σήμερα στην περιοχή του Αλίμου τοποθετούνται λίγο
πριν από το 3000 π.χ., δηλαδή στο τέλος της Νεολιθικής εποχής.
Σε περιορισμένη δοκιμαστική ανασκαφή το 1998 στη νοτιοδυτική
πλαγιά του λόφου πανί, που πραγματοποιήθηκε από τη Β΄ Ε.π.Κ.Α.
στο πλαίσιο της ανάπλασης - διαμόρφωσής του από τον Δήμο Αλίμου, αποκαλύφθηκε τμήμα κυκλοτερούς τοίχου, προστατευτικού ή
οχυρωματικού. Ο τοίχος περιβάλλει τη νοτιοδυτική πλευρά του λόφου, η οποία αφενός είναι προστατευμένη από τους βόρειους ανέμους και αφετέρου βλέπει προς τη θάλασσα.
Εντός του χώρου που ορίζεται από τον περίβολο διαπιστώθηκαν
τμήματα τοίχων, τα οποία αποτελούσαν τα θεμέλια οικιών της εποχής
ή της αμέσως επόμενης χρονολογικά περιόδου, που για τον ελλαδικό
χώρο ονομάζεται πρωτοελλαδική (πΕ) και καλύπτει την 3η χιλιετία
π.χ. Για να αποσαφηνιστούν οι φάσεις κατοίκησης του λόφου θα
περιμένουμε τη συνέχιση της έρευνας σε μεγαλύτερη έκταση, δεδομένου ότι έχει δεσμευθεί για ανασκαφή τόσο η κορυφή του με τα
χαρακτηριστικά φυσικά του σπηλαιώματα, όσο και η ανατολική του
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Pani Hill. Fragments of prehistoric
vases.
Λόφος Πανί. Θραύσματα προϊστορικών
αγγείων.

Kontopigado. Obsidian cores, blades
and flakes.
Κοντοπήγαδο. Πυρήνες, λεπίδες και φολίδες οψιανού.
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surface, are scheduled for future excavations.
we are in a phase when man has created permanent settlements
and is occupied with farming the land as well as raising cattle. in
this period, the farmers grew grain, wheat, barley, oats and rye,
as well as legumes, lentils, peas, beans and chickpeas. their diet
was supplemented with fruit, cherries, apples, prunes, mulberries,
grapes and perhaps olives. animal-breeding consisted mainly of
domesticated sheep and goats, oxen, pigs and dogs.
depending on the geographical location of the settlement, hunting and fishing were added to farming and raising animals. the
finds - stone tools, clay vessels and metal objects- indicate, moreover, a developing technology that contributed to the improvement
of economy and the social organization of the settlements.
these observations are also valid for the settlement on the hill
of pani. as a result of only a general survey, we gathered numerous stone tools, a large number of broken pieces of clay vessels,
or sherds, and thousands of working debris of obsidian.
obsidian, a volcanic rock that is very hard and has sharp edges,
was imported from the island of melos during the neolithic and
early helladic periods as well as later. it was widely used for making tools in the Greek mainland and on the islands. the discovery
of thousands of obsidian pieces on the hill of pani, worked or unworked, shows that the settlement that had developed here was a
center for the importation and processing of this material. in the
past, George mylonas, the excavator of aghios Kosmas, came to
similar conclusions for the early helladic settlement there, as we
also noticed recently for the prehistoric settlement at the neighboring hill of Kontopigado, which we shall discuss below.
it seems, therefore, that the inhabitants in the coastal areas as
with those in the inland settlements of alimos, had frequent and
organized contacts with the aegean islands and especially with
the island of melos. during these contacts they exchanged their
products and brought home various kinds of raw material, like
cores of obsidian. these obsidian cores were processed and worked
into tools for their own use and in order to be distributed to the
inland of attica, through inland roads.
during the later neolithic period, as well as throughout the 3rd
millennium B.c., the low hill of Kontopigado, which is 1,5 klm from
the sea, was also inhabited. Kontopigado was also the name of the
wider area around the hill, the top of which was approximately in
the west lane of Vouliagmeni avenue. the eastern part of the hill
was destroyed in the early years of the 1960’s, during the widening of the road and it was cut off from its continuation uphill to
the east, where today the technological high school of elioupolis
is located. to the west, the hill went down smoothly as far as
Koumoundourou street, the first street parallel to Vouliagmeni
avenue, while to the south, it was cut off vertically during the
widening of Gounari street. as a result, in the section created by
the widening of the road, the ancient levels with many sherds and
the remains of prehistoric houses were visible. excavation began
on the hill in 1985, before the three pieces of land, owned by the
hellenic employment organization, atlantic and stavropoulos,

Λόφος Πανί. Προϊστορικός τοίχος.
Pani Hill. Prehistoric wall.

πλαγιά, όπου διαπιστώθηκαν σε επιφανειακό επίπεδο προϊστορικές
επιχώσεις.
Βρισκόμαστε πάντως στη φάση που ο άνθρωπος έχει ήδη δημιουργήσει μόνιμες εγκαταστάσεις και ασχολείται με την καλλιέργεια της
γης και την κτηνοτροφία. Οι γεωργοί της εποχής αυτής καλλιεργούσαν δημητριακά όπως το σιτάρι, το κριθάρι, η βρόμη και η σίκαλη,
όσπρια όπως η φακή, τα μπιζέλια, τα κουκιά και τα ρεβίθια, ενώ συμπλήρωναν τη διατροφή τους με καρπούς αυτοφυών δέντρων, όπως
τα κεράσια, τα μήλα, τα δαμάσκηνα, τα μούρα, τα σταφύλια, ίσως και
οι ελιές. Η κτηνοτροφία βασιζόταν στα εξημερωμένα αιγοπρόβατα,
τα βοοειδή, τους χοίρους και τους σκύλους.
Στις ασχολίες των γεωκτηνοτρόφων προστίθενται, ανάλογα με τη
γεωγραφική θέση του κάθε οικισμού, το κυνήγι και η αλιεία. eκτός
από τις ασχολίες αυτές, τα ευρήματα –λίθινα εργαλεία, κεραμικά
σκεύη αλλά και αντικείμενα από μέταλλο– μας μιλούν για εξελισσόμενη τεχνολογία, χάρη στην οποία βελτιώνεται η οικονομία και η
κοινωνική οργάνωση των οικισμών.
παρόμοιες διαπιστώσεις ισχύουν για την εγκατάσταση στον λόφο
πανί. Από επιφανειακή και μόνο έρευνα έχουν συλλεγεί άφθονα
λίθινα εργαλεία, πλήθος από θραύσματα πήλινων αγγείων (τα οποία
στην αρχαιολογική ορολογία ονομάζονται όστρακα) και χιλιάδες απολεπίσματα οψιανού.
Ο οψιανός είναι ένα ηφαιστειογενές πέτρωμα, πολύ σκληρό και
με κοφτερές ακμές, το οποίο κατά τη Νεολιθική και την πρωτοελλαδική εποχή αλλά και αργότερα, εισαγόμενο από τη Μήλο, είχε
ευρύτατη χρήση στον ελλαδικό ηπειρωτικό και νησιωτικό χώρο για
την κατασκευή εργαλείων. Η ανεύρεση χιλιάδων τμημάτων οψιανού,
διαμορφωμένων και μη, στον λόφο πανί φανερώνει ότι ο οικισμός
που είχε αναπτυχθεί εδώ ήταν κέντρο εισαγωγής και επεξεργασίας
του υλικού αυτού. παρόμοια διαπίστωση έχει γίνει και παλιότερα για
την πρωτοελλαδική εγκατάσταση του Αγίου Κοσμά από τον ανασκαφέα της Γεώργιο Μυλωνά, αλλά και πρόσφατα για την προϊστορική
εγκατάσταση στον γειτονικό λόφο Κοντοπήγαδο, στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω. Φαίνεται λοιπόν ότι οι κάτοικοι των παράκτιων
ή και ενδότερων οικισμών του Αλίμου είχαν συχνές και οργανωμένες
επαφές με τα νησιά του Αιγαίου –αποδεδειγμένα τη Μήλο–, κατά τις
οποίες αντάλλασσαν τα προϊόντα τους και έφερναν στον τόπο τους
διάφορες πρώτες ύλες, όπως πρωτογενείς πυρήνες οψιανού. τους
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Aghios Kosmas headland. General view and detail of the visual section of the Early Helladic remains.
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Ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά. Γενική άποψη και λεπτομέρεια με το ορατό τμήμα της πρωτοελλαδικής εγκατάστασης.
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Kontopigado. View of the north sector
of the excavation.
Κοντοπήγαδο. Άποψη του βόρειου τομέα
της ανασκαφής.
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were built. these plots result from partitioning the hill. in 1985,
when the excavation started, the impression the hill gave was misleading. huge quantities of earth deposits from widening the road
had accumulated on the site, with the result that it was 2-3 meters
higher and extended to the north as far as michalakopoulou street.
it was necessary to remove hundreds of cubic meters of rubble in
order to bring the site back to its original, natural shape, before
the 2nd ephorate of antiquities could begin to excavate the three
lots with, admittedly, excellent results.
the hill, as mentioned earlier, was inhabited at the end of the
neolithic-beginning of the early helladic period. to this period
belong some pits of industrial use at the top of the hill, which were
full of pottery. in the same period, the bed of a winter torrent,
which ran across the area from northeast to southwest, was covered with earth. on the west bank of the torrent traces of houses
dated to the beginning of the early helladic period are preserved,
and along one bank of the torrent a strong retaining wall was
built in order to protect the houses from being flooded. finally,
on the northwest sector of the site an underground house/hut
and on the southwest edge of the hill part of the pit of a hut were
found; both date to the early phase of the settlement. in archaeology, huts are called the pits, which prehistoric man cut in natural
bedrock and used as houses. the huts may be of different sizes.
we know, however, that the walls were either entirely or partly

Κοντοπήγαδο. Κατάλοιπα πρωτοελλαδικών οικιών, δίπλα στον αναλημματικό
τοίχο του χειμάρρου.
Kontopigado. Remains of Early Helladic houses next to the retaining wall
of the winter torrent.

πυρήνες των οψιανών επεξεργάζονταν και διαμόρφωναν σε εργαλεία
και για τη δική τους χρήση αλλά και για να τα διοχετεύσουν στο εσωτερικό της Αττικής, μέσα από ηπειρωτικούς πλέον δρόμους.
Στα τελευταία Νεολιθικά χρόνια αλλά και σε όλη τη διάρκεια της
ης
3 χιλιετίας π.χ. κατοικείται και ο χαμηλός λόφος στη θέση Κοντοπήγαδο που απέχει 1,5 χλμ. από τη θάλασσα. Κοντοπήγαδο ονομαζόταν η ευρύτερη περιοχή γύρω από τον λόφο, η κορυφή του οποίου
βρισκόταν περίπου στο δυτικό ρεύμα της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
το ανατολικό τμήμα του λόφου καταστράφηκε κατά τις εργασίες
διαπλάτυνσης της λεωφόρου τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του
1960 και αποκόπηκε από την ανωφερή συνέχειά του ανατολικά,
στον χώρο όπου σήμερα έχουν εγκατασταθεί τα τεχνολογικά Λύκεια Ηλιουπόλεως. Δυτικά, ο λόφος κατέβαινε ομαλά έως την οδό
Κουμουνδούρου, πρώτη παράλληλη της λεωφόρου Βουλιαγμένης,
ενώ νότια είχε αποκοπεί κάθετα από τη διάνοιξη της οδού Γούναρη,
με αποτέλεσμα στην τομή που προκάλεσε η διάνοιξη της οδού να
είναι ορατά τα αρχαία στρώματα με άφθονα όστρακα και κομμένους
τοίχους προϊστορικών οικιών.
Η ανασκαφική έρευνα στον λόφο άρχισε το 1985 πριν από την
ανοικοδόμηση των τριών οικοπέδων, ιδιοκτησίας Ο.Α.Ε.Δ., Ατλάντικ και Σταυρόπουλου, στα οποία είχε κατατμηθεί. Η εικόνα του
λόφου το 1985, όταν ξεκίνησε η έρευνα, ήταν πλαστή. τεράστιοι
όγκοι επιχώσεων από τη διάνοιξη της λεωφόρου είχαν συσσωρευτεί
στον χώρο του, με αποτέλεσμα την υπερύψωσή του κατά 2-3 μέ-
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Kontopigado. Rooms of a mycenaean
complex.
Κοντοπήγαδο. Δωμάτια ενός μυκηναϊκού
συγκροτήματος.

Kontopigado. Figurine of a boar, 13th
cent. B.C.
Κοντοπήγαδο. Ειδώλιο αγριόχοιρου, 13ος
αι. π.Χ.
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underground. the upper part of the walls as well as the roof,
made of branches, straw and other plants, with mud as binding
material, were above ground.
in the layers of deposit in these areas, except for numerous broken
pieces of clay vessels, stone vessels for the preparation of food were
found, as well as pestles and querns and workshop utensils, such as
a mould for the casting of bronze tools, many obsidian blades and
working debris of the same material. the abundance of obsidian in
this part of the site shows that it was worked on the spot for making
tools, such as knives, razors, sickles and any other kind of sharp
tools. Besides tools and clay vessels, many seashells and snails were
found, all food remains of the inhabitants of the settlement.
from the second phase of the early helladic period (2800 2300 B.c.), more complete and extensive building remains are
preserved. on the north edge of the hill, where it was cut off by
the widening of the modern road, stone foundations of houses
were discovered. these houses were divided into small rooms and
were located to the right and left of a narrow road. straight walls
were built of specially selected fieldstones, using the herringbone
masonry in many areas. in the corner of one room was preserved
a built case, used for the safe keeping and protection of fragile
clay vessels and in another room a clay seal with an incised, crossshaped theme on the sealing side was found.
the discovery of the seal reveals a developed system of controlling the transportation of goods and indicates a distinct social
organization in the settlement.
in the west sector of the settlement, is a group of rooms with
straight and absidal walls that occur immediately next to a large
hall. this hall, which can be considered a central building of the
early helladic settlement, may reflect a complex sociopolitical

Κοντοπήγαδο. Η κοίτη του χειμάρρου και η
επίχωση από λιθολόγημα και λιγοστό χώμα.
Kontopigado. Bed of the winter torrent
filled in with stones and earth.

τρα και την επιμήκυνσή του βόρεια έως την οδό Μιχαλακοπούλου.
χρειάστηκε να απομακρυνθούν εκατοντάδες κυβικών από φερτές
επιχώσεις, για να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική του μορφή
και να γίνει η ανασκαφή των τριών οικοπέδων από τη Β΄ Εφορεία
προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με εξαιρετικά, μπορούμε να πούμε, αποτελέσματα.
Ο λόφος, όπως αναφέρθηκε, κατοικήθηκε αρχικά στο τέλος της
Νεολιθικής - αρχές πρωτοελλαδικής εποχής. Στην περίοδο αυτή
ανήκουν λάκκοι εργαστηριακής χρήσης, διανοιγμένοι στην κορυφή
του, οι επιχώσεις των οποίων περιείχαν άφθονα κεραμικά σκεύη.
Στην ίδια χρονολογική περίοδο τοποθετείται και η κατάχωση της
κοίτης ενός χειμάρρου που διατρέχει τον χώρο με κατεύθυνση από
βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. Στη δυτική όχθη του χειμάρρου
σώζονται λείψανα από πρώιμες πρωτοελλαδικές οικίες, για την προστασία των οποίων από ενδεχόμενη πλημμύρα είχε κτιστεί ισχυρός
αναλημματικός τοίχος, κατά μήκος της μίας όχθης του χειμάρρου.
τέλος, στον βορειοδυτικό τομέα της εγκατάστασης αποκαλύφθηκε
υπόσκαπτη οικία - καλύβα και στο νοτιοδυτικό άκρο του λόφου τμήμα λάκκου καλύβας, οι οποίες επίσης ανάγονται στην πρώιμη φάση
του οικισμού. Καλύβες στην αρχαιολογική ορολογία ονομάζουμε τους
λάκκους που οι προϊστορικοί άνθρωποι λάξευαν στο φυσικό έδαφος
και χρησιμοποιούσαν ως κατοικίες. Οι διαστάσεις των καλυβών ποικίλλουν κατά περίπτωση. Γνωρίζουμε πάντως ότι τα τοιχώματά τους,
είτε σε όλο τους το ύψος είτε ως έναν βαθμό, βρίσκονταν κάτω από
την επιφάνεια του εδάφους. Η ανωδομή και η οροφή τους σχηματιζόταν υπέργεια με κλαδιά, άχυρα και άλλα χόρτα, έχοντας πάντα ως
συνδετικό υλικό τη λάσπη.
Στις επιχώσεις των χώρων αυτών, εκτός από τα άπειρα θραύσματα πήλινων αγγείων, βρέθηκαν λίθινα εργαλεία για την παρασκευή
τροφής –τριπτήρες και τριβεία–, εργαστηριακά σκεύη, όπως μήτρα
για τη χύτευση χάλκινων εργαλείων, καθώς και πλήθος από λεπίδες
οψιανού και απολεπίσματα του ίδιου πετρώματος. h άφθονη παρουσία οψιανών σε μία συγκεκριμένη θέση του χώρου φανερώνει την επί
τόπου επεξεργασία και διαμόρφωσή του σε εργαλεία, όπως μαχαίρια,
ξυράφια, δρεπάνια, πριόνια και οποιοδήποτε άλλο κοφτερό αντικείμενο. Εκτός των εργαλείων και των πήλινων σκευών βρέθηκαν επίσης
πολλά θαλασσινά όστρεα και κελύφη σαλιγκαριών, όλα υπολείμματα
τροφής των κατοίκων του οικισμού.
Από τη δεύτερη φάση της πρωτοελλαδικής περιόδου (2.800-2.300
π.χ.) σώζονται αρτιότερα και εκτενέστερα οικοδομικά λείψανα. Στο
νότιο άκρο του λόφου που έχει κοπεί από τη διάνοιξη του σύγχρονου
δρόμου, αποκαλύφθηκαν λίθινα θεμέλια σπιτιών που χωρίζονται σε
μικρά δωμάτια και αναπτύσσονται εκατέρωθεν ενός στενού δρόμου.
Για την κατασκευή των ευθύγραμμων τοίχων έχουν χρησιμοποιηθεί
επιλεγμένοι ακατέργαστοι λίθοι που σε πολλά σημεία έχουν κτιστεί
με τη χαρακτηριστική για την εποχή μέθοδο της ιχθυάκανθας (ψαροκόκκαλου). Ένα από τα δωμάτια σώζει κτιστή θήκη σε μια γωνιά
του, απαραίτητη για τη φύλαξη και την προστασία των εύθραυστων
πήλινων σκευών του σπιτιού· σε ένα άλλο δωμάτιο βρέθηκε μία πήλινη σφραγίδα με σταυρόσχημο εγχάρακτο θέμα στη σφραγιστική
της επιφάνεια. Η ανεύρεση της σφραγίδας φανερώνει αναπτυγμένο
σύστημα ελέγχου της διακίνησης των αγαθών και επομένως διακρι-
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Kontopigado. Remains of the prehistoric settlement. The pits at the top of
the hill.
Κοντοπήγαδο. Κατάλοιπα προϊστορικής
εγκατάστασης. Διακρίνονται οι λάκκοι
στην κορυφή του λόφου.

Kontopigado. Part of a mould for the
casting of bronze tools.
Κοντοπήγαδο. Τμήμα μήτρας για τη χύτευση χάλκινων εργαλείων.
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structure of the site. combined with the presence of the clay seal,
it supports the idea that in this phase the settlement is flourishing, as a result of acquiring wealth through exchange and close
contacts with other settlements of inland and island areas.
moreover, in this period, the use of bronze, which by its nature
and properties brought about a major change in the history of
Greece, is well established. Α test of certain clay fragments from
the excavation of the site, in the laboratory of metallurgy of the
national technical University, proved that on their surface traces
of metal were preserved. as a result, it is clear that these fragments belong to vessels, that were used for metal smelting and
are evidence, therefore, of metallurgical activity in this specific
prehistoric site.
another characteristic of the houses in the west sector of the site
is a second stream that was buried under earth in prehistoric times.
this stream was covered with layers of small stones, a little soil and,
between, fragments of clay vessels like those used by the inhabitants
of the settlement. among the large number of clay vessels, characteristic are fragments of a vase that is typical of the early helladic
ii period, named a “sauceboat” because of its shape.
houses of the early helladic ii period are located to west and east
of the stream. in both these areas the excavation did not continue
deeper because on the upper levels important remains of the late
helladic (lh) period were preserved. the late helladic period is
also called mycenaean period, after mycenae, the most important
helladic center of the period. in the area of the early helladic set-

Κοντοπήγαδο. Πήλινη σφραγίδα, 2800 2300 π.Χ.
Kontopigado. Clay seal, 2800 - 2300 B.C.

τή οργάνωση της κοινωνίας του οικισμού. Στην ίδια οικιστική φάση
ανήκει συγκρότημα χώρων-δωματίων με ευθύγραμμους τοίχους που
αναπτύσσονται σε άμεση γειτνίαση με μία αίθουσα μεγάλων διαστάσεων στον δυτικό τομέα του οικισμού. Η αίθουσα αυτή, που μπορεί
να χαρακτηριστεί και ως κεντρικό κτήριο του πρωτοελλαδικού οικισμού, ίσως αντανακλά μια σύνθετη κοινωνικοπολιτική δομή που
διέπει τον οικισμό. Αν συνδυαστεί μάλιστα με την παρουσία της
πήλινης σφραγίδας, ενισχύεται η άποψη ότι σε αυτή τη φάση ο οικισμός παρουσιάζει ακμή, αφού έχει αποκτήσει πλούτο μέσω των
πυκνών ανταλλαγών και επαφών με άλλους οικισμούς της νησιωτικής
και ηπειρωτικής χώρας.
Άλλωστε κατά την περίοδο αυτή έχει ήδη εδραιωθεί η χρήση του
χαλκού, που λόγω της φύσης και των δυνατοτήτων του προκάλεσε μεγάλη τομή στην ιστορία του ελλαδικού χώρου. Η εξέταση στο Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Εθνικού Μετσοβίου πολυτεχνείου κάποιων
πήλινων θραυσμάτων από την ανασκαφή του οικισμού, απέδειξε ότι
στην επιφάνειά τους διατηρούσαν σταγονίδια χαλκού. Ως εκ τούτου
προέκυψε ότι τα θραύσματα αυτά ανήκουν σε αγγεία που είχαν σχέση
με τήξη μετάλλου και επομένως αποτελούν μαρτυρία μεταλλουργικής
δραστηριότητας στη συγκεκριμένη προϊστορική θέση.
Άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον χώρο των οικιών του δυτικού
τομέα του λόφου είναι ένας δεύτερος χείμαρρος που επίσης είχε
καταχωθεί κατά τα προϊστορικά χρόνια. Για την κάλυψη του χειμάρρου χρησιμοποιήθηκε επίχωση που αποτελείται από μικρές πέτρες,
λιγοστό χώμα και ανάμεσά τους θραύσματα πήλινων αγγείων που
χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του οικισμού στην καθημερινή τους
ζωή. Ανάμεσα στο πλήθος των κεραμικών σκευών ξεχωρίζουν τα
θραύσματα από το χαρακτηριστικό για την πΕ ΙΙ περίοδο αγγείο,
που εξαιτίας του σχήματός του ονομάζεται σαλτσιέρα.
τα σπίτια της πΕ ΙΙ περιόδου εκτείνονται δυτικά και ανατολικά
του χειμάρρου. Και στις δύο πλευρές δεν προχωρήσαμε την ανασκαφή σε βάθος, επειδή στα ανώτερα στρώματα σώζονται σημαντικά
λείψανα Υστεροελλαδικής (ΥΕ) εποχής, η οποία ονομάζεται και Μυκηναϊκή από το σπουδαιότερο ελλαδικό κέντρο εκείνων των χρόνων,
τις Μυκήνες. Στον χώρο, δηλαδή, όπου είχε αναπτυχθεί ο πρωτοελλαδικός οικισμός, εγκαθίσταται κατά τον 14ο αι. π.χ. ο μυκηναϊκός
οικισμός, με ζωή σε όλη τη διάρκεια του 13ου αι. π.χ.
τα οικιστικά κατάλοιπα της ΥΕ ή Μυκηναϊκής εποχής είναι εκτεταμένα
και αναπτύσσονται στην κορυφή του λόφου και στην ομαλά κατερχόμενη
επιφάνειά του στον κεντρικό, βορειοδυτικό και βόρειο τομέα του.
Κεντρικό σημείο του μυκηναϊκού οικισμού είναι μία μεγάλη αίθουσα
με μονολιθικό κατώφλι που προϋποθέτει επιβλητική είσοδο, πεζούλι
που εκτείνεται σε όλο το μήκος της μιας πλευράς της αίθουσας και
λίθινη βάση κίονα στο κέντρο για τη στήριξη της οροφής του χώρου.
Γύρω από την αίθουσα αναπτύσσονται μικρά δωμάτια. Μικρά δωμάτια
αναπτύσσονται επίσης γύρω από έναν μεγάλο χώρο που πρέπει να ήταν
υπαίθρια αυλή στο βορειοδυτικό άκρο του συγκροτήματος.
Οι εργαστηριακοί χώροι του οικισμού, όπως φαίνεται από τα ευρήματα, ήταν εγκατεστημένοι στην κορυφή του λόφου. τον οικιστικό
πυρήνα της εγκατάστασης περιέτρεχε περίβολος, σε δύο τουλάχιστον
σημεία του οποίου διακρίνουμε ανοίγματα εισόδων. Από την ανατολική του είσοδο ξεκινούσε στενό μονοπάτι, λαξευμένο στον φυσικό
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tlement, towards the end of the 14th cent. B.c. the mycenaean settlement was established and it flourished during the 13th cent. B.c.
Bulding remains of late helladic/mycenaean date are extensive
and spread out at the top of the hill as well as on the smooth, sloping sides of the central, northwest and north parts of the hill.
the central part of the mycenaean settlement is a large hall with
a monolithic threshold, which indicates an imposing entrance. the
hall also has a bench along one side of the room and in the center the
base of a stone column to support the roof. small rooms are arranged
around the hall. on the northwest border of the settlement small
rooms also surround a large area, probably a courtyard.
the finds indicate that the workrooms of the settlement were
located at the summit of the hill. an enclosure wall surrounds
the residential area of the settlement and at two points at least we
notice openings for entrances. from the eastern entrance started a
narrow path cut on the natural clay bedrock, which led from the
area of the large hall to the summit of the hill on the southeast.
outside the enclosure wall, we discovered many waste deposit
areas with only a few broken clay vessels and several damaged
stone tools, which had been thrown away after being used.
domestic architecture and pottery found here date to the period
of prosperity for the palaces (14th-15th cent. B. c.); this is a period
when mycenaean Greece was very powerful. commercial and cultural contacts between the inhabitants of the mycenaean centers
and those of crete, cyprus, asia minor, syria, palestine and even
italy and the countries of northern europe, is well established,
since finds from these areas indicate that there was a widespread
transportation of commodities and products. the inhabitants of
mycenaean centers, under the leadership of a central authority
that resided in the palace, brought from other countries raw materials like copper, gold, elephant ivory, semiprecious stones and
exported vases and other products.
Building remains in the settlement of Kontopigado belong to a
typical architectural complex of the mycenaean period. it was on
a smaller scale and was used as the residence of the ruler of the
area. possibly, it was communities, πολίσματα, of this kind and
size that theseus, according to tradition, united into the city-state
of athens, the so-called συνοικισμός. there is no doubt that the
political act of συνοικισμός, the union of communities into a citystate, is a historical event. we do not know, however, the exact
time when this union took place. in any case, given the fact that
the majority of scholars date the union of communities of attica
in the 13th cent. B.c., we may suggest that the community, πόλισμα, of Kontopigado participated also in the union of communities
brought about by theseus, not in the sense that the inhabitants
were gathered in the city, but that they were directly dependent
on central athenian rule. our conclusions concerning the history
of the settlement on Kontopigado would be based on more secure evidence, if the site had not been damaged as a result of the
public works for widening of Vouliagmeni avenue and Gounari
street. maybe then, it would have been possible to identify also
the cemetery area of the settlement. we believe, nevertheless, that
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Κοντοπήγαδο. Ευθύγραμμοι και αψιδωτοί
τοίχοι της προϊστορικής εγκατάστασης.
Kontopigado. Rectilinear and apsidal
walls of the prehistoric settlement.

κιμηλόβραχο, που οδηγούσε από τον χώρο της μεγάλης αίθουσας
στην κορυφή του λόφου, στα νοτιοανατολικά. Έξω από τον περίβολο,
διαπιστώσαμε σε αρκετά σημεία, χώρους απόρριψης αχρήστων, από
τα οποία διατηρήθηκαν μόνο σπασμένα πήλινα σκεύη και αρκετά
κατεστραμμένα ή φθαρμένα λίθινα εργαλεία, όλα υπολείμματα της
καθημερινής οικιακής χρήσης.
Η οικιστική αρχιτεκτονική και η κεραμική που βρέθηκε εδώ παραπέμπουν στην περίοδο ακμής των ανακτόρων (14ος - 13ος αι. π.χ.),
όταν η μυκηναϊκή Ελλάδα φτάνει στο απόγειο της δύναμής της. Η
εμπορική και πολιτιστική επικοινωνία των κατοίκων των μυκηναϊκών
κέντρων με τους κατοίκους της Κρήτης, της Κύπρου, των χωρών της
Μικράς Ασίας, της Συρίας, της παλαιστίνης, αλλά και της Ιταλίας
και των χωρών της Βόρειας Ευρώπης, είναι αποδεδειγμένη από τα
ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στις περιοχές αυτές και δηλώνουν
την ευρεία διακίνηση ειδών και προϊόντων μεταξύ τους. Οι κάτοικοι
των μυκηναϊκών κέντρων, κάτω από τη διεύθυνση μιας κεντρικής
εξουσίας που έδρευε στο ανάκτορο, έφερναν από τις άλλες χώρες
πρώτες ύλες όπως χαλκό, χρυσό, ελεφαντόδοντο και ημιπολύτιμους
λίθους και έκαναν εξαγωγή αγγείων και άλλων προϊόντων.
τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του οικισμού στο Κοντοπήγαδο Αλίμου συνθέτουν ένα τυπικό συγκρότημα Μυκηναϊκής εποχής σε μικρογραφία, στο οποίο θα κατοικούσε ο ηγεμόνας της περιοχής. τέτοιου
είδους και μεγέθους πολίσματα θα πρέπει να συνένωσε ο Θησέας,
σύμφωνα με την παράδοση, ώστε να προκύψει ο μεγάλος συνοικισμός
των Αθηνών. Για την ιστορικότητα της πολιτικής πράξης του συνοικισμού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν γνωρίζουμε όμως τη χρονική
στιγμή που έγινε. Δεδομένου πάντως ότι οι περισσότεροι ερευνητές τοποθετούν τη συνένωση των οικισμών της Αττικής μέσα στον
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Kontopigado. The large hall and small
rooms of the mycenaean settlement.
Κοντοπήγαδο. Η μεγάλη αίθουσα και άλλοι χώροι της μυκηναϊκής εγκατάστασης.
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the sloping area, to the east of Vouliagmeni avenue, would have
been a good place for the burial ground, because both the texture
of the soil, which is clay, as well as ground configuration are suitable for digging up graves. it is also very possible that, some of
the mycenaean figurines and vases from the Geroulanos collection,
said to have been found in Vouliameni avenue, come from the
cemetery of this particular settlement at Kontopigado.
the architectural remains of the prehistoric settlement are protected and can be seen since they are preserved in the basements
of the stavropoulos stores and the atlantic supermarket. the antiquities in the third plot are preserved in the courtyard of the
technical highschool of hellenic employment organization, unfortunately, unprotected and exposed to weather conditions we hope,
however, that soon the excavation will be properly organized as
an archaeological site in order to be visited by the public.
another important prehistoric place in the area is the peninsula
of aghios Kosmas that was called in the classical period Kolias akra
(cape Kolias) and belonged to the deme of alimos, while today is
part of the district administrated by the deme of hellenikon.
in 1929, 1930, and 1951 George mylonas carried out excavations
at aghios Kosmas and brought to light an important early helladic
settlement and cemetery of the same period, as well as a settlement
of late helladic / mycenaean date.
in the lower levels of the settlement two building phases of the
early helladic period were discovered. to the earliest phase belong

Κοντοπήγαδο. Μυκηναϊκά ειδώλια σχήματος Φ και Ψ, 14ος - 13ος αι. π.Χ.
Kontopigado. Mycenaean Φ and Ψ shaped figurines, 14th - 13th cent. B.C.

13ο αι. π.χ., θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι και το πόλισμα
του Κοντοπήγαδου συμμετείχε στη δημιουργία του συνοικισμού του
Θησέα, υπό την έννοια βέβαια όχι της συγκέντρωσης των κατοίκων
του στην πόλη, αλλά της άμεσης εξάρτησής τους από την κεντρική
εξουσία των Αθηνών. Οι υποθέσεις και τα συμπεράσματά μας ως
προς τον οικισμό στο Κοντοπήγαδο σίγουρα θα ήταν ασφαλέστερα
εάν δεν είχε προηγηθεί η καταστροφή από τη διάνοιξη της λεωφόρου
Βουλιαγμένης και της παρακείμενης οδού Γούναρη αντίστοιχα. Ίσως
τότε να είχαμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε και το νεκροταφείο
του. Κρίνουμε, πάντως, ως κατάλληλη θέση για διάνοιξη τάφων την
ανωφέρεια ανατολικά της λεωφόρου, επειδή και η σύσταση του εδάφους της, που είναι κιμηλόβραχος, και η φυσική της διαμόρφωση επιτρέπουν τέτοια χρήση. Δεν αποκλείεται μάλιστα κάποια μυκηναϊκά
ειδώλια και αγγεία της Συλλογής Γερουλάνου με τόπο προέλευσης
τη λεωφόρο Βουλιαγμένης να προέρχονται από το νεκροταφείο του
συγκεκριμένου οικισμού στη θέση Κοντοπήγαδο.
τα οικιστικά κατάλοιπα, πάντως, της προϊστορικής εγκατάστασης
διατηρούνται ορατά και προστατευμένα στο ενοποιημένο ημιυπόγειο των υπερκαταστημάτων Σταυρόπουλου και Ατλάντικ. Ορατά
και δυστυχώς εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα διατηρούνται τα
αρχαία του τρίτου οικοπέδου, στον αύλειο χώρο της Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Ελπίζουμε όμως ότι σύντομα, αφού προηγηθεί η
κατάλληλη διαμόρφωση, θα αποδοθούν στο κοινό ως επισκέψιμος
αρχαιολογικός χώρος.
Άλλη σημαντική προϊστορική θέση της περιοχής είναι το ακρωτήρι
του Αγίου Κοσμά, που στην κλασική αρχαιότητα ονομαζόταν Κωλιάς
άκρα και ανήκε στον Αλιμούντα, ενώ σήμερα εντάσσεται διοικητικά
στον Δήμο Ελληνικού.
Στον Άγιο Κοσμά το 1929, το 1930 και το 1951 έγινε ανασκαφή από
τον Γεώργιο Μυλωνά και ήρθε στο φως σημαντική πρωτοελλαδική
εγκατάσταση και νεκροταφείο της ίδιας εποχής, καθώς και οικισμός
Υστεροελλαδικής ή Μυκηναϊκής εποχής.
Στα βαθύτερα στρώματα διαπιστώθηκαν δύο οικιστικές φάσεις
πρωτοελλαδικής εποχής. Στην παλιότερη ανήκουν βόθροι, δηλαδή
λάκκοι λαξευμένοι στον φυσικό βράχο που χρησίμευαν για την αποθήκευση τροφίμων, καθώς και ένα τμήμα χαλικόστρωτου δρόμου. Στη
δεύτερη πΕ φάση ανήκουν τοίχοι σπιτιών που είναι ενταγμένα σε
οικοδομικά τετράγωνα, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με στενούς
δρόμους. Ένα πλήρες οικοδομικό τετράγωνο περιελάμβανε τέσσερα
κτήρια και κάθε κτήριο περιελάμβανε δύο δωμάτια και αυλή.
Σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής, οι τοίχοι είχαν κτιστεί με
μικρούς λίθους σε ύψος 1 μ. περίπου και στην ανωδομή με ωμές
πλίνθους. Στο λίθινο μέρος παρατηρούμε και εδώ τη μέθοδο της
ιχθυάκανθας. Από τα ευρήματα της ανασκαφής προκύπτει ότι οι
κάτοικοι της παράκτιας εγκατάστασης του Αγίου Κοσμά είχαν στενότατες επαφές με τους προϊστορικούς κατοίκους των Κυκλάδων,
απ’ όπου, εκτός από τον οψιανό που έφερναν στην Αττική για να
τον επεξεργαστούν και να τον διαμορφώσουν σε εργαλεία, εισήγαγαν
αρκετά πήλινα σκεύη και ειδώλια, αλλά κυρίως ιδέες που μετουσιώνοντάς τες, τις μετέτρεπαν σε δικές τους δημιουργίες. Για τον λόγο
αυτό παρατηρούμε ότι πολλά αγγεία με σχήμα αμιγώς κυκλαδικό, δεν
είναι εισηγμένα από τα νησιά αλλά έχουν κατασκευαστεί εδώ, από
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Κοντοπήγαδο. Άνω τμήμα τρίωτου πιθαμφορέα, β΄μισό 13ου αι. π.Χ.
Kontopigado. Upper part of a three
handled jar, 2nd half of the 13th cent. B.C.

Kontopigado. Clay bathtub “in situ”.
Κοντοπήγαδο. Πήλινη ασάμινθος «κατά
χώραν».

Kalamaki. Mycenaean chamber tomb.
Steatite seal with representation of an
ibex.
Καλαμάκι. Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος. Σφραγιδόλιθος από στεατίτη με παράσταση αιγάγρου.
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bothroi, that is, pits cut in bedrock used for the storage of food, and
part of a gravel street. walls of houses arranged in blocks and separated by narrow lanes date to the second phase of the late helladic
period. in each block there were four buildings and each building had
two rooms and a courtyard. according to the practice of the period,
walls were built with small stones up to a height of about 1m and
above with mud brick. herringbone masonry was also used here in
the lower part of the walls. the finds from the excavation indicate
that the inhabitants of this coastal settlement at aghios Kosmas had
close contacts with the prehistoric inhabitants of the cycladic islands,
from where, except for obsidian that they brought in attica to make
tools, they imported several clay vessels and figurines and ideas that
they transformed into their own creations. as a result of this, many
vases of distinct cycladic shape were not imported from the islands
but were made on the site of aghios Kosmas by local potters who
imitated the originals. the above remarks are constantly confirmed
and corroborated by the results of past and recent excavations in the
coastal and other areas of attica.
the study of the cemetery at aghios Kosmas has led to similar
conclusions concerning contacts and exchange of ideas and products with other people. the burial practices and customs of the
inhabitants at aghios Kosmas are similar to those of the cycladic
islands, but they also differ in many things.τhe early helladic
people of the settlement dig small pits in the bedrock to bury their
dead or build cist graves. the method used is to dig a pit in the
ground which is then lined with upright slabs in order to form a
cist and which is then covered with slabs; these were removed
everytime the grave was used. a rough imitation of a door exists
on one of the narrow sides of the grave. the graves at aghios
Kosmas were used for multiple burials, as it has been suggested

Κοντοπήγαδο. Ψηλόποδη κύλικα, 14ος 13ος αι. π.Χ.
Kontopigado. Kylix, 14th - 13th cent. B.C.

ντόπιους τεχνίτες που μιμήθηκαν τα πρωτότυπα. Η διαπίστωση αυτή
επιβεβαιώνεται και ενισχύεται συνεχώς και από τα αποτελέσματα
των ανασκαφών που έγιναν και γίνονται τα τελευταία χρόνια στην
παραλία και σε ολόκληρη την Αττική.
παρόμοια συμπεράσματα ως προς τις επαφές και την ανταλλαγή
ιδεών και προϊόντων προκύπτουν και από τη μελέτη του νεκροταφείου του Αγίου Κοσμά. Οι ταφικές πρακτικές και τα έθιμα που είχαν
οι κάτοικοι του Αγίου Κοσμά μοιάζουν με εκείνα των Κυκλάδων,
παράλληλα όμως διαφέρουν σε πολλά σημεία. Οι πρωτοελλαδίτες
του οικισμού λαξεύουν μικρούς λάκκους στον βράχο για να θάψουν
τους νεκρούς ή κατασκευάζουν κιβωτιόσχημους τάφους. Δημιουργούν, δηλαδή, έναν λάκκο στο έδαφος, τον οποίο επενδύουν με όρθιες πλάκες, ώστε να δημιουργήσουν ένα κιβώτιο και καλύπτουν τον
τάφο με πλάκες, τις οποίες μετακινούν όσες φορές χρειαστεί να τον
χρησιμοποιήσουν. Στη μία στενή πλευρά του τάφου σχηματίζουν
υποτυπώδη είσοδο. Οι τάφοι του Αγίου Κοσμά, όπως παρατηρείται
και σε άλλα νεκροταφεία της ίδιας εποχής, είναι πολλαπλών χρήσεων
και φαίνεται ότι κάθε τάφος ανήκε σε μία οικογένεια.
Λίγο ως πολύ πάντως, τα ταφικά έθιμα που διαπιστώθηκαν στο
νεκροταφείο του Αγίου Κοσμά είναι κοινά με αντίστοιχα έθιμα άλλων
νεκροταφείων της ίδιας εποχής. Οι συγγενείς των νεκρών, πιστεύοπιστεύο
ντας πιθανόν ότι κατά κάποιο τρόπο η ζωή συνεχίζεται και οι νεκροί
εξακολουθούν να χρειάζονται ορισμένα αντικείμενα, τα τοποθετούτοποθετού
σαν μαζί τους στους τάφους ως κτερίσματα, δηλαδή ως δώρα. τα
κτερίσματα είναι συνήθως αγγεία, ειδώλια και άλλα μικροαντικείμικροαντικεί
μενα, τα οποία στον Άγιο Κοσμά τοποθετούνταν κατά κύριο λόγο
εκτός των τάφων. Η συνήθεια αυτή είναι άξια προσοχής και ίσως
παραπέμπει σε κάποια πρακτική - έθιμο της εποχής που σχετίζεται
με ιδιαίτερες δοξασίες και ανάλογες τελετουργίες. την ίδια πρακτική συναντάμε σε ανασκαφή μας σε κοντινό πΕ νεκροταφείο στην
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περιοχή Αστέρια Γλυφάδας· το ίδιο έθιμο έχει επίσης καταγραφεί
στο πΕ νεκροταφείο στο τσέπι Μαραθώνος, στην ανατολική Αττική.
Και στις τρεις περιπτώσεις, εκτός των λίγων κτερισμάτων μέσα και
έξω από τους τάφους, εντοπίστηκε ιδιαίτερος χώρος που είχε δεχθεί
πλήθος αγγείων, ριγμένων και σπασμένων επί τόπου. Για ποιο λόγο
άραγε γινόταν αυτό και τι συμβόλιζε η συγκεκριμένη συνήθεια των
προϊστορικών κατοίκων;
Γύρω στο 2000 π.χ. ο Άγιος Κοσμάς εγκαταλείπεται και παραμένει
έρημος έως τα μέσα του 15ου αι. π.χ., όταν στην ίδια θέση ιδρύεται
σημαντικός μυκηναϊκός οικισμός. Στους πέντε περίπου αιώνες που
μεσολαβούν από την πρωτοελλαδική έως τη μυκηναϊκή κατοίκηση δεν
έχουμε παρά ελάχιστα στοιχεία, και συγκεκριμένα ελάχιστα όστρακα
από μεσοελλαδικά αγγεία, όπως παρατηρεί ο ανασκαφέας. Η ίδια
διαπίστωση έχει γίνει και σε άλλες προϊστορικές θέσεις της δυτικής
ακτής της Αττικής, όπως στο Κοντοπήγαδο. παύουν, δηλαδή, να
κατοικούνται οι πρωτοελλαδικές θέσεις κατά τη Μεσοελλαδική εποχή
και τις πρώτες φάσεις της Υστεροελλαδικής.
Όπως αναφέρθηκε, πάνω στα κατάλοιπα του πΕ οικισμού στον
Άγιο Κοσμά βρέθηκαν τα λείψανα του ΥΕ οικισμού· και αυτής της
περιόδου διαπιστώθηκαν δύο οικοδομικές φάσεις, με ζωή από το 1450
π.χ. έως το 1100 π.χ.
τα κτίσματα αυτής της εποχής ήταν μεγαρόσχημα και κάλυπταν μεγάλη έκταση που έφτανε μέχρι και τον λαιμό του ακρωτηρίου. Στο τέλος
περίπου του 13ου αι. π.χ. κτίζεται στην κορυφή του ακρωτηρίου μικρό
τείχος, κατασκευή που φανερώνει την ανάγκη άμυνας και προστασίας
των κατοίκων από κάποιο εχθρό, πιθανότατα πειρατικό. Από τότε και
για μερικές δεκαετίες αργότερα, ο οικισμός φθίνει, για να εγκαταλειφθεί
και πάλι περί το 1100 π.χ. Αυτή την τελευταία εγκατάλειψη της άκρας
ο ανασκαφέας τη συνδέει με τον συνοικισμό του Θησέα, η δημιουργία
του οποίου όμως τοποθετείται πλέον στον 13ο αι. π.χ.
Ως προς το νεκροταφείο, τέλος, του Αγίου Κοσμά, της Υστεροελλαδικής εποχής, θεωρούμε ότι από ευτυχή και μόνο συγκυρία εντοπίστηκε η θέση του μόλις το καλοκαίρι του 2003, κατά τις εργασίες
διαπλάτυνσης της παραλιακής λεωφόρου και της λεωφόρου Αλίμου.
Επί της ακτής Καλαμακίου, στην προβολή της λεωφόρου Αλίμου,
αποκαλύφθηκε θαλαμωτός μυκηναϊκός τάφος, ο οποίος σε σημαντικό
μέρος είχε υποστεί καταστροφή από την κατασκευή υπερκείμενου
γερμανικού πολυβολείου. Από ένα σύνολο μυκηναϊκών αγγείων και λίγων κοσμημάτων που φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
και έχουν προ ετών δημοσιευθεί, ξέραμε ότι υπήρχε στην περιοχή του
Καλαμακίου μυκηναϊκό νεκροταφείο, αλλά δεν γνωρίζαμε την ακριβή
του θέση. Η παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών του συγκεκριμένου έργου είχε ως αποτέλεσμα να εντοπισθεί, ένας από τους τάφους
νεκροταφείου, από το οποίο προέρχονταν και τα αγγεία του Εθνικού
Κοντοπήγαδο. Ο κεντρικός και βόρειος τομέας της προϊστορικής εγκατάστασης, όπως διατηρούνται στο ενοποιημένο ημιυπόγειο των υπερκαταστημάτων
Ατλάντικ και Σταυρόπουλου.
Kontopigado. The unified central and north sector of the prehistoric
settlement preserved in the basement of the Atlantic Supermarket and
Stavropoulos Stores.
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Aghios Kosmas. “Frying-pan” and
“sauce-boat”. Characteristic vessel and
vase of the Early Helladic period.
Άγιος Κοσμάς. «Tηγανόσχημο» και «σαλτσιέρα». Σκεύος και αγγείο, χαρακτηριστικά της Πρωτοελλαδικής εποχής.
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for other cemeteries dated to this period, and it seems that every
grave belonged to one family.
the burial customs practiced at the cemetery of aghios Kosmas,
however, have much in common, with the customs noticed in other
cemeteries of the same period. the relatives of the dead probably
believed that life somehow continued after death and that the dead
continued to need certain objects, which they placed with them in
the graves as gifts. these grave gifts are usually vases, figurines
and other small objects, which in aghios Kosmas are placed mainly
outside the graves. this practice is worth noticing and may indicate
that burial customs of the period are associated with particular beliefs as well as certain rituals. similar practices have been noticed in
the burials of an early helladic cemetery that we are excavating in
the nearby area of asteria in Glyfada. this is also true for the early
helladic cemetery of tsepi in marathon in eastern attica. in all
three cases, except for the burial gifts inside and outside the graves,
a special area was discovered where a large number of vases, either
intact or broken, were thrown in. what was the reason and what
was the symbolism behind this custom of prehistoric people?
around 2000 B.c., the settlement at aghios Kosmas is abandoned without any traces of habitation up until the middle of the
15th cent. B.c. when on the site a new important mycenaean settlement was established. according to the excavator, there is very
little evidence for this interval of five to six centuries between the
early helladic and the mycenaean period, except for a few sherds
from vases of middle helladic date. this is true for other prehistoric sites in attica as well as for the settlement at Kontopigado.
namely, early helladic sites are not inhabited during the middle
helladic period and the early phases of late helladic.
as mentioned above, at aghios Kosmas a late helladic or mycenaean settlement was found built over the remains of the early helladic settlement. two building phases of this period were discovered
dating between 1450 B.c. and 1100 B.c. these were megaron type
buildings, wich expanded over a large area and as far as the neck of
the promontory. towards the end of the 13th cent. B.c., at the top of
the promontory, a small wall was built, indicating that the inhabitants
of the settlement felt the need to defend themselves against enemies,
most probably pirates. since then and for several decades later, the
settlement declined and around 1100 B.c. was finally abandoned
again. the excavator of the site suggests that this final abandonment
of the settlement is related to the συνοικισμος, the union of cities
brought about by theseus dated to the middle of the 13th cent. B.c.
a lucky coincidence, finally, led to the discovery of the cemetery
of the late helladic settlement at aghios Kosmas, in the summer
of 2003, during public works for widening the coastal road and
alimos avenue.
on the coast of Kalamaki and across alimos avenue, a mycenaean
chamber tomb was found that was greatly damaged during world
war ii when a German machine gun bunker was built on top of
it. on the basis of a group of mycenaean vases and a few pieces
of jewelry, which are in the national archaeological museum and
were published several years ago, we assumed that a mycenaean

Καλαμάκι. Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος.
Ψευδόστομος αμφορίσκος, 14ος αι. π.Χ.
Kalamaki. Mycenaean chamber tomb.
Stirrup Jar, 14th cent. B.C.

Καλαμάκι. Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος. Δύο σχηματοποιημένα ειδώλια καθισμένα σε περίτεχνο θρόνο, 14ος αι. π.Χ.
Kalamaki. Mycenaean chamber tomb.
Two schematic figurines seated on an
elaborate throne, 14th cent. B.C.

Μουσείου και κατ’ επέκταση να αποδώσουμε με σχετική βεβαιότητα
το νεκροταφείο αυτό στον οικισμό του Αγίου Κοσμά.
Η βεβαιότητά μας ως προς την ταύτιση των αγγείων με τον συγκεκριμένο νεκροταφείο οφείλεται στην καταχωρημένη πληροφορία ότι
τα αγγεία αυτά τα βρήκαν Γερμανοί στρατιώτες, όταν κατασκεύαζαν ένα κτήριο πάνω στην ακτή του Καλαμακίου. το κτήριο ήταν
προφανώς το πολυβολείο, το οποίο βρήκαμε θαμμένο ύστερα από
εξήντα και πλέον χρόνια, ενώ η ακτή, ανεξάρτητα από τη θλιβερή
κακοποίηση που υπέστη περί το 1970, παραμένει η ίδια.
Από μαρτυρίες, τέλος, παλιών κατοίκων της περιοχής που θυμούνται πολλές «σπηλιές» στη θέση αυτή, γνωστή με το όνομα Λουτρά
Αλίμου, αλλά και από δικές μας εκτιμήσεις, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι σε αυτό το μέτωπο της ακτής υπήρχαν και άλλοι τάφοι. Οι
«σπηλιές» που θυμούνται οι παλιοί λουόμενοι της ακτής κατά μήκος
των πρανών της, πρέπει να ανήκαν στους θαλάμους οργανωμένου
νεκροταφείου θαλαμωτών τάφων, το οποίο λόγω της άμεσης γειτνίασής
του με τον Άγιο Κοσμά, θα μπορούσε να του αποδοθεί. Η ανασκαφική έρευνα του τάφου αποκάλυψε τον δρόμο, μικρό σωζόμενο τμήμα
του θαλάμου και μέρος των πλευρικών τοιχωμάτων του, που σώθηκαν
χάρη στην ίδρυση της σκάλας του πολυβολείου στο σημείο εκείνο.
παρά την καταστροφή, πάντως, βρέθηκε στο δάπεδο του θαλάμου
αδιατάρακτο ταφικό στρώμα, αδιατάρακτοι λάκκοι με οστά και αγγεία
και μία σειρά ειδωλίων εξαιρετικής ποιότητας. Δύο σφραγιδόλιθοι και
αρκετές χάντρες περιδεραίων από γυαλί συμπληρώνουν τον κατάλογο
των ευρημάτων του τάφου, τα οποία χρονολογούνται από τον 14ο αι.
π.χ. και σε όλη τη διάρκεια του 13ου αι. π.χ.
Σημαντικά λοιπόν τα ευρήματα του τάφου, αλλά πολλαπλάσια
σημαντική αυτή καθαυτήν η αποκάλυψή του.
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των προϊστορικών θέσεων της
περιοχής του Αλίμου, αναφέρουμε άλλους δύο λόφους με ίχνη αρχαίων αυτής της εποχής. πρόκειται για τον λόφο της οικίας Γερουλάνου,
απ’ όπου ο Ιωάννης Γερουλάνος έχει περισυλλέξει οψιανούς, ενώ
επιπλέον έχουν διαπιστωθεί στην επιφάνειά του διάσπαρτα όστρακα
πρωτοελλαδικής και Μυκηναϊκής εποχής αντιστοίχως, καθώς και
για τον λόφο της Αγίας Άννας που βρίσκεται μεταξύ της λεωφόρου
Αλίμου και του πρώην δυτικού αεροδρομίου στο Ελληνικό.
Επί του λόφου της Αγίας Άννας έχουν βρεθεί κατά καιρούς πρωτοελλαδικά και υστεροελλαδικά όστρακα, τμήματα ειδωλίων και λεπίδες
οψιανών, στοιχεία που φανερώνουν ζωή στον χώρο του κατά τη διάρκεια αυτών των εποχών. τμήματα τοίχων που περιτρέχουν τον λόφο και
έχουν αποκαλυφθεί κατά καιρούς, ανάγονται στη Μυκηναϊκή εποχή.
Σώζονται όμως αποσπασματικά, επειδή ο λόφος είχε συνεχή χρήση από
την αρχαιότητα έως και σήμερα, με αποτέλεσμα οι μεταγενέστερες
κατασκευές και χρήσεις να καταστρέψουν τις προγενέστερες. Φαίνεται
πάντως ότι κατά τη Μυκηναϊκή εποχή ο λόφος ήταν διαμορφωμένος σε
άνδηρα με την κατασκευή αρκετά ισχυρών τοίχων αναλημματικού χαρακτήρα κυρίως στη νότια πλευρά του, που ήταν και η πιο απότομη.
Ολοκληρώνοντας την περιγραφή μας, παρατηρούμε τον προϊστορικό
χάρτη του σημερινού Αλίμου και έχοντας κατά νου την εικόνα του
συγκεκριμένου τόπου και στα ιστορικά χρόνια, όπως θα δούμε παρακάτω, αντιλαμβανόμαστε ότι ο άνθρωπος - κάτοικός του κινήθηκε και
δημιούργησε διαχρονικά, περίπου γύρω και πάνω στις ίδιες θέσεις.
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Kalamaki. Mycenaean chamber tomb.
Φ - type figurines probably representing divine nurses, 14th - 13th cent. B.C.
Καλαμάκι. Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος.
Ειδώλια τύπου Φ που πιθανόν συμβολίζουν
θείες τροφούς, 14ος - 13ος αι. π.Χ.
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cemetery should have existed in the area of Kalamaki, but we did
not know its location. it seems that the vases in the national museum belong to this particular tomb, which we discovered while
supervising road constructions on the coast. as a result, it is probable that this tomb is related to the settlement at aghios Kosmas.
the reason we believe that the vases belong to this tomb is the
information we have on record that the vases were found by German soldiers while working for the construction of a building on
the coast of Kalamaki. apparently, the building that we found,
after more than sixty years, is this bunker. it seems also that the
coast is still the same in spite of the fact that in the 1970’s the area
went through major changes
finally, according to the information from older inhabitants of
the region, who remembered that there were many “caves” in this
area called alimos Baths, and on the basis of our investigations, we
think there were more tombs in this part of the coast. the “caves”
that the old bathers remember to have seen along the coast were
probably the chamber tombs of an organized cemetery. since this
area is near the site of aghios Kosmas, the cemetery may well be
attributed to this prehistoric settlement.
during the excavation of the tomb we discovered the dromos
(passage), a small section of the chamber as well as part of the sidewalls, which were preserved due to construction of the stairway
of the bunker. in spite of the damage, however, an undisturbed
burial deposit was found on the floor of the chamber, undisturbed
pits with bones and vases and a series of figurines of excellent
quality. two seal-stones and several glass beads complete this
catalogue of finds from the tomb, which date from the end of the
14th cent. B.c. down to the end of the 13th cent. B.c.
admittedly, these grave goods may be important, but more important is the discovery of the tomb itself.
in order to complete the presentation of the prehistoric sites in
the alimos area we mention two more hills with traces of antiquities of this period. these are, the hill area with the Geroulanos
house, where John Geroulanos had collected obsidian pieces and
where we had noticed early helladic and mycenaean sherds scattered on the surface, and the hill of aghia anna, located between
alimos avenue and the former hellenikon airport.
occasionally, early and late helladic sherds, fragments of figurines
and obsidian blades have been found on the hill of aghia anna, indicating that during those periods there was life in the area.
parts of retaining walls discovered at different times around the hill
date to the mycenaean period. these are, however, badly preserved,
because the hill was continuously inhabited since ancient times, with
the result that later constructions and functions have caused damage
to earlier traces of habitation.in ay case, it appears that during the
mycenaean period terraces supported by strong retaining walls were
built on the hill, especially on the south, steep side.
as a final remark on this description of prehistoric map of sites in
the district of modern alimos, and bearing also in mind the picture
of the place in historical times, it is clear, as discussed below, that the
same places were inhabited and developed over many centuries.

Άνω. Καλαμάκι. Γερμανικό πολυβολείο
πάνω στον θάλαμο του μυκηναϊκού θαλαμωτού τάφου.
Above. Kalamaki. German bunker on
top of the chamber of the Mycenaeαn
chamber tomb.

Καλαμάκι. Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος. Κοσμήματα από υαλόμαζα, 14ος 13ος αι. π.Χ.
Kalamaki. Mycenaean chamber tomb.
Glass paste jewellery, 14th - 13th cent.
B.C.
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Alimos: Kontopigado. “Alimos” Metro station area1

Κοντοπήγαδο Αλίμου.
Χώρος του σταθμού του ΜΕΤΡΟ «Άλιμος»1

d

Kontopigado. Area of “Alimos” METRO station. General view of the mycenaean workshop installation.
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UrinG the constrUction worKs for the “alimos” metro
station, a sizable workshop was revealed, dating to the mycenaean (14th-12th centuries Bc) and the classical period (5th-4th centuries
Bc) respectively. the actual size of the installation remains currently
unknown, since it covered the entire area of the station’s excavations
and extended further, towards all directions. yet, it is quite certain
that to the west it reached Koumoundourou street, given the fact that
features of the ancient installation were found, during tube-placement
works by the public power corporation alongside the eastern sidewalk of the same street.
the mycenaean workshop consisted of a system of four (at least to
what has been found up until now) conduits, as well as groups of
fosses within the intermediate sections, all of which were curved on
the limestone rock of the region. three wells were also found. the
conduits were set out parallel to each other, designed with supreme
accuracy, following the series of the fosses. the whole set of the

Κ

Κοντοπήγαδο. Σταθμός του ΜΕΤΡΟ
«Άλιμος». Γενική άποψη της μυκηναϊκής
εργαστηριακής εγκατάστασης.

ΑτΑ τΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑτΑΣΚΕΥΗΣ του σταθμού του ΜΕτΡΟ
«Άλιμος», αποκαλύφθηκε εκτεταμένη εργαστηριακή εγκατάσταση, η οποία ανάγεται στη Μυκηναϊκή (14ος -12ος αι. π. χ.) και
την Κλασική (5ος-4ος αι. π. χ.) εποχή αντίστοιχα.
Οι διαστάσεις της εγκατάστασης αυτής προς το παρόν παραμένουν άγνωστες, καθώς κάλυπτε ολόκληρο το διάγραμμα εκσκαφών
του σταθμού και εκτεινόταν πέραν αυτού προς όλες τις κατευθύνσεις. Βέβαιο είναι πάντως ότι δυτικά έφθανε έως και την οδό
Κουμουνδούρου, δεδομένου ότι στοιχεία της αρχαίας εγκατάστασης
διαπιστώθηκαν κατά μήκος του ανατολικού πεζοδρομίου της οδού
αυτής κατά τη διάνοιξη αγωγού της ΔΕΗ.
Η Μυκηναϊκή εργαστηριακή εγκατάσταση συνίστατο σε ένα σύστημα από τέσσερις προς το παρόν αγωγούς και σε ομάδες ορυγμάτων στους ενδιάμεσους χώρους, όλα λαξευμένα επί του ασβεστολιθικού βράχου της περιοχής. τρία μυκηναϊκά πηγάδια συμπλήρωναν
το παραπάνω σύνολο. Οι αγωγοί είναι παράλληλοι μεταξύ τους,
σχεδιασμένοι με εκπληκτική ακρίβεια, όπως και οι σειρές των ορυγμάτων. Οι αγωγοί και τα ορύγματα, ως συγκοινωνούντα δοχεία,
εντάσσονταν στο σύνολό τους σε ένα υδραυλικό σύστημα, το κύριο
στοιχείο του οποίου ήταν ο προσπορισμός, η κυκλοφορία και η
ανακύκλωση του νερού, το οποίο όπως δείχνουν οι υφιστάμενες
νεροσυρμές επί του φυσικού βράχου, εξασφαλιζόταν είτε από κάποιο χείμαρρο ή ρέμα που κατέβαινε από τον Υμηττό, είτε από τα
παρακείμενα πηγάδια.
Η εργαστηριακή εγκατάσταση συνδέεται άμεσα με τα οικιστικά
κατάλοιπα που διατηρούνται στο Ο.τ. 71 Α του Αλίμου, 300 μ. βορειότερα (οικόπεδα ιδιοκτησίας Αφών Σταυρόπουλου, Ατλάντικ Α.
Ε. και Ο.Α.Ε.Δ.). Και οι δύο ενότητες εντοπίζονται στην περιοχή του
Κοντοπήγαδου, η αρχαία ονομασία της οποίας μας διαφεύγει.
Από τα έως τώρα ανασκαφικά αποτελέσματα προκύπτει ότι η εργαστηριακή εγκατάσταση ξεπερνούσε τα τρία στρέμματα, έκταση που
αποκλείει την υπαγωγή της σε ένα μικρό πόλισμα, αλλά καταδεικνύει
την εξάρτησή της από την κεντρική εξουσία, η οποία και κατά τη
Μυκηναϊκή εποχή είχε την έδρα της στην Ακρόπολη.
Ως προς τη δραστηριότητα δε που λάμβανε χώρα στην εν λόγω
έκταση, θεωρούμε προς το παρόν, δια της εις άτοπον απαγωγής,
ότι πρόκειται για το πρώτο στάδιο κατεργασίας του λιναριού, από
το οποίο παραγόταν η κατ΄ εξοχήν φυτική ίνα της αρχαιότητας.
Δεν αποκλείεται ωστόσο, στον ίδιο χώρο να πραγματοποιούνταν
και άλλες δραστηριότητες που απαιτούσαν άφθονο νερό, όπως η
καλαθοπλεκτική, η ψαθοπλεκτική, η αγγειοπλαστική και παραγωγή
κεραμικών προϊόντων, αλλά και άλλες οικοτεχνικές δραστηριότητες
σε σχέση με την εριουργία και υφαντουργία. Για το πλύσιμο και την
επεξεργασία του μαλλιού, διαδικασία που επίσης απαιτεί αφθονία
νερού, φαίνεται ότι είχε χρησιμοποιηθεί τόσο στα Μυκηναϊκά χρόνια
όσο και στην Κλασική αρχαιότητα του 5ου και του 4ου αι. π. χ. ο
διερχόμενος χείμαρρος που αποκαλύφθηκε νότια της εργαστηριακής εγκατάστασης.
Ο εξαιρετικά μεγάλος όγκος των μυκηναϊκών κεραμικών ευρημά-
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Kontopigado. Vases and a figurine from
the mycenaean workshop installation,
13th–begining of 12th cent. B.C.

Κοντοπήγαδο. Μυκηναϊκή εργαστηριακή
εγκατάσταση. Άποψη λαξευτού αγωγού
και ορύγματος στο φυσικό βράχο.

Κοντοπήγαδο. Αγγεία και ένα ειδώλιο από
τη μυκηναϊκή εργαστηριακή εγκατάσταση,
13ος–αρχές 12ου αι. π.Χ.

Kontopigado. Μycenaean workshop installation. View of a cut channel and a
basin in the natural bedrock.

των που βρέθηκε τόσο στον οικισμό, όσο και στην εργαστηριακή
εγκατάσταση, ενδεχομένως υποδηλώνει την ύπαρξη και άλλων
οικιστικών καθώς και εργαστηριακών συγκροτημάτων σε γειτονικούς χώρους, τα ίχνη των οποίων είτε δεν έχουν εντοπιστεί είτε
έχουν καταστραφεί.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στα δύο σύνολα παρουσιάζουν τα αποτυχημένα κεραμικά προϊόντα και κάποια άλλα αντικείμενα που
σαφώς υποδηλώνουν την ύπαρξη εργαστηρίου ή εργαστηρίων κεραμικών προϊόντων κάθε σχήματος, ποιότητας και μεγέθους στο
Κοντοπήγαδο.
Οι πετρογραφικές και χημικές αναλύσεις των κεραμικών του Κοντοπήγαδου έχουν ήδη καταδείξει ότι τα μυκηναϊκά εργαστήρια του
Κοντοπήγαδου ήταν μεγάλης εμβέλειας, καθώς προϊόντα τους έχουν
μέχρι τώρα εντοπιστεί στην Ακρόπολη, τον Θορικό, τα Κανάκια της
Σαλαμίνας, αλλά και στην τίρυνθα της Αργολίδας και την τσούγκιζα
της Νεμέας.

conduits and the fosses, connected like communicating vessels, were
part of a water-management system, the main feature of which was
to provide, circulate and recycle water. the latter, as it seems by the
coulees on the rock, sprang either by some stream or a small river
running down from mount hymettus or by nearby wells.
the workshop is connected to the settlement remains that are still
preserved 300 m. to the north [plots belonging to stavropoulos Bros,
atlantic s.a. and oaed (manpower employment organization)].
Both sections are located at the area of Kontopigado, the ancient name
of which has not yet been discovered.
the excavations so far have shown that the workshop extended
more than 3000 sq.m., a size that does not indicate its inclusion into
a small city, yet it demonstrates its dependency on the central administration, which during the mycenaean period had its seat on the
acropolis. concerning the use of the workshop, it seems likely that it
related with activities of first-stage linen processing. however, additional activities, which required water abundance, could have taken
place, such as basketry, mat production, pottery and general ceramic
production, as well as household activities connected to weaving and
wool processing. for the processing and washing of wool that also
required water abundance, it seems that during both the mycenaean
and the classical periods the passing-by stream, which was discovered to the south of the workshop, must have been used.
the huge bulk of mycenaean ceramic findings around the settlement, as well as the workshop, possibly indicates the existence of
more settlement and workshop complexes in neighboring areas, the
traces of which have either not been located or have been destroyed.
of great interest in both complexes are the incomplete ceramic products and other objects clearly showing that there were in use one or
multiple workshops of ceramic products of all shapes, quality and
sizes at Kontopigado. petrographic and chemical analyses of these
ceramics have already shown that the specific mycenaean workshops
were famous, since their products have been found so far at the
acropolis, thorikos, Kanakia on the island of salamis, as well as at
tiryns in argolis and tsoungiza in nemea
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Historical
Period
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Α

ftEr thE MYCEnaEan pEriod, which, as discussed
above, has left distinct traces in the alimos area, there is an
interval of almost three centuries, for which, until now, we lack
evidence for settlements in the region. Similar also is the situation
in many other sites in attica, a fact attributed to large-scale movements and rearrangements that took place in the wider area with
serious implications for the entire world of that period. By as early
as the 12th cent. B.C., Mycenaean palaces had lost their prestige as
well as their power.
the Mycenaeans were no longer in control, through trade, of the
economic life of the people in the Mediterranean and as a result
there was a complete change of the social and financial organization in the Greek area. Land population did not decline, as it was
formerly believed; in the contrary, because the control of central
authority had weakened, the population dispersed in the countryside and created small communities of farmers and shepherds. as
early as the 9th cent. B.C., many areas in continental Greece and
the Greek islands present a kind of cultural and economic recovery
which in the following centuries continues and reaches its highest
point in the 5th cent. B.C. in the middle of the 8th cent. B. C., the
Greek cities began a large migration movement driven by social and
political conditions. it is worth noticing that the city of athens did
not participate in this migration. about that time, Greek civilization
begins to emerge in ionia and the Greek islands where epic and lyric
poetry as well as scientific thought flourish side by side with social

Ιστορικοί
Χρόνοι

Μ

ετΑ τη ΜυκηνΑϊκη εποχη, που όπως είδαμε άφησε
έντονα τα ίχνη της στην περιοχή του Αλίμου, ακολουθεί ένα
διάστημα τριών περίπου αιώνων για το οποίο δεν έχουμε έως τώρα
στοιχεία εγκατάστασης. παρόμοια διαπίστωση έχει γίνει για πολλές
αρχαιολογικές θέσεις της Αττικής και αποδίδεται στις ευρείας κλίμακας μετακινήσεις και ανακατατάξεις που συνέβησαν στην ευρύτερη
περιοχή και είχαν σοβαρές επιπτώσεις σε όλον τον κόσμο εκείνης
της εποχής.
τα μυκηναϊκά ανάκτορα ήδη από τον 12ο αι. π.χ. έχουν χάσει την
αίγλη και τη δύναμή τους. Δεν είναι πλέον μέσω του εμπορίου οι
ρυθμιστές της οικονομικής ζωής των λαών της Μεσογείου και ως εκ
τούτου η κοινωνική και οικονομική οργάνωση του ελλαδικού χώρου
έχει αλλάξει άρδην. ο πληθυσμός της χώρας όμως δεν μειώθηκε,
όπως πίστευαν παλιότερα, αλλά, ξεφεύγοντας από την επιρροή της
κεντρικής εξουσίας, διασκορπίστηκε στην ύπαιθρο και δημιούργησε
μικρούς οικιστικούς πυρήνες γεωργοκτηνοτροφικού χαρακτήρα.
πολλές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής ελλάδας, ξεκινώντας δειλά-δειλά τον 9ο αι. π.χ., παρουσιάζουν ένα είδος πολιτιστικής
και οικονομικής ανάκαμψης που συνεχίζεται τους επόμενους αιώνες
με σταθερή ανοδική πορεία, για να φτάσει στο απόγειό της τον 5ο
αι. π.χ. πολιτικοί και κοινωνικοί λόγοι, στα μέσα του 8ου αι. π.χ.,
ωθούν τις ελληνικές πόλεις στον μεγάλο αποικισμό, στον οποίο θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έλαβε μέρος η Αθήνα. Eκείνα τα
χρόνια περίπου αρχίζει να εκδηλώνεται το ελληνικό πνεύμα στην
Ιωνία και τα νησιά με την άνθηση του έπους, της λυρικής ποίησης
και της επιστημονικής σκέψης αλλά και με παράλληλους κοινωνικούς
και πολιτικούς μετασχηματισμούς. Στις αρχές του 6ου αι. π.χ., όμως,
το κέντρο βάρους των εξελίξεων μετατίθεται στην Αθήνα. η αττική
κεραμική εκτοπίζει από τις αγορές της Μεσογείου τα κορινθιακά,
νησιωτικά και άλλων προελεύσεων αγγεία. η Αθήνα κυριαρχεί στην
περιοχή, πρωτοπορεί στις τέχνες και τη σκέψη και ύστερα από πολλές πολιτικές ταραχές και μεταρρυθμίσεις φτάνει πλέον στη στιγμή
που ο κλεισθένης εγκαθιδρύει το δημοκρατικό πολίτευμα, οπότε μαζί
με την υπόλοιπη Αττική αναδεικνύεται σε σπουδαία κοιτίδα του παγκόσμιου πολιτισμού. Για την άνθηση που παρατηρείται στην Αττική
κυρίως από τον 7ο αι. π.χ. και εξής έχουν γίνει πολλές συζητήσεις
και έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες.
Γεγονός είναι, πάντως, ότι κάθε πολιτισμική ενότητα για να δημιουργηθεί και να εξελιχθεί χρειάζεται κάπου να στηριχθεί, κάπου να
πατήσει· χρειάζεται ρίζες. και ο ελληνικός πολιτισμός των ιστορικών
χρόνων είχε τις ρίζες του, τα γερά του θεμέλια, που δεν ήταν άλλα
από τον πρώτο μεγάλο ελληνικό πολιτισμό, τον μυκηναϊκό.
πρωταρχικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας του
ελληνικού κλασικού πολιτισμού διαδραμάτισε, όπως είπαμε, η πόλη-κράτος της Αθήνας, η οποία βέβαια συμπεριελάμβανε από κάθε
άποψη όλες τις δυνάμεις της Αττικής. Δύο από αυτές τις δυνάμεις
ήταν ο Αλιμούς και ο ευώνυμος ή ευώνυμον, δύο αρχαίοι αττικοί
δήμοι, οι οποίοι στο μεγαλύτερο μέρος τους συμπίπτουν με τη διοικητική περιφέρεια του σημερινού Αλίμου.
ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων Πολιτεία μάς πληροφορεί ότι ο κλεισθένης, στα τέλη του 6ου αι. π.χ., προέβη σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις αυτές, αναδιοργανώθηκε ο εδα-
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Drawing of a funerary monument, 4th
cent. B.C.
Σχεδιαστική αποκατάσταση τριμερούς
επιτύμβιου μνημείου, 4ος αι. π.Χ.
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and political reforms. at the end of the 6th cent. B.C., however, the
center of development is in the city of athens. in Mediterranean
markets attic pottery replaces Corinthian and island vases as well
as pottery of other areas. the city of athens plays a leading role in
the area, is a pioneer in the arts and sciences and after many political upheavals and reforms, the moment comes when Cleisthenes
establishes democracy and the city, together with the rest of attica,
become the birthplace of world civilization.
the development of attica during the 7th and the following centuries has been the subject of many discussions, and several explanations have been offered. Certainly, it is vital for the rise and
development of any civilization to have bases, to have foundations.
it is important to have roots. the Greek civilization of the historical
period also had its roots, its strong foundations, which were those
of the first great Greek civilization, the Mycenean.
the city-state of athens played, as mentioned, a leading role in
this setting for the creation of Classical Greek civilization, which
included, in all respects, all the regional powers of attica. two
among these powers were halimous and Euonymon, the two ancient attic demes that coincide for their greater part with the
municipality of modern alimos.
in the “Constitution of the athenians”, aristotle mentions that
Cleisthenes carried through important reforms, at the end of the 6th
cent. B.C. according to these reforms, the entire attic land was redistributed, since ten new “tribes” replaced the four ancient ones.
Each tribe was made up of three “trittyes” or “thirds’, one coastal,
one from the city and one inland, while the number of “demes” or
“parishes” was not always the same. Cleisthenes succeeded with
these reforms to unite closely the different parts of attica, weaken
the power of the old aristocracy and strengthen the city-state of
athens so as to be able later to face the persian danger united.
We do not know when the respective areas of the two demes
acquired their particular names. on the other hand, aristotle
mentions in the same text that in the context of this reorganization certain demes took their name from their place names while
others were named after their founders, since all demes were not
established in areas that already had names.
Excavations in the region of argyroupolis, Elioupolis and hellenikon, where the two ancient demes are generally placed, have
shown that each of these known demes did not turn up all of a sudden in these areas; on the contrary, there was continuous life and
activity at least since the 8th cent. B.C. apparently, the area was
differently organized. the names, however, were most probably the
same as those that the place had before the reforms of Cleisthenes.
at different sites in the modern alimos area groups of Geometric and archaic graves were discovered, dating to the 8th and 7th
centuries B.C. Unlike burials, the building remains of these periods in the area are poor; this is also the case for the rest of attica.
namely, while only in one location, more precisely on the hill of
aghia anna, remains of a geometric house were noticed, there are
many sites in alimos where Geometric and archaic graves, belonging either to small or larger cemeteries, were discovered during

Τμήμα επιτύμβιας στήλης με επιγραφή
ΕΥΩΝΥΜΕΩΣ, τέλος 5ου αι. π.Χ.
Fragment of a funerary stele, end of
the 5th cent. B.C.

Άλιμος. Αρχαία ερείπια, όπως σώζονταν
έως και το 1960 και φωτογραφήθηκαν από
τις τότε πριγκίπισσες Σοφία και Ειρήνη.
Alimos. Ancient remains as preserved
until 1960 and photographed by exprincesses Sophia and Irene.

φικός χώρος της Αττικής, αφού αντικαταστάθηκαν οι τέσσερις αρχαίες
φυλές με δέκα καινούργιες. κάθε φυλή περιελάμβανε τρεις τριττύες
–μία παραλιακή, μία αστική και μία μεσογειακή– ενώ ο αριθμός των
δήμων κάθε τριττύος δεν ήταν πάντα ο ίδιος. Με την αναδιάρθρωση
αυτή ο κλεισθένης κατάφερε να ενώσει στενά τα διάφορα τμήματα
της Αττικής μεταξύ τους, να κλονίσει τη δύναμη που είχε η παλιά αριστοκρατία και να ενδυναμώσει την πόλη-κράτος της Αθήνας, ώστε να
μπορέσει αργότερα να αντιμετωπίσει ενωμένη τον περσικό κίνδυνο.
πότε απέκτησαν τα συγκεκριμένα ονόματα οι αντίστοιχες περιοχές
των δύο δήμων, δεν γνωρίζουμε. Αντλούμε ωστόσο από το ίδιο έργο
του Αριστοτέλη την πληροφορία ότι στο πλαίσιο της νέας οργάνωσης
ορισμένοι δήμοι πήραν το όνομά τους από τα τοπωνύμιά τους και
άλλοι από το όνομα εκείνων που τους ίδρυσαν, καθώς όλοι οι δήμοι
δεν ιδρύθηκαν σε τόπους που είχαν ήδη όνομα.
Από τις ανασκαφικές έρευνες, πάντως, στις περιοχές Αργυρουπόλεως, ηλιουπόλεως, ελληνικού και κυρίως του Αλίμου, όπου σε
γενικές γραμμές τοποθετούνται οι δύο αρχαίοι δήμοι που αναφέραμε,
διαπιστώσαμε ότι στις θέσεις αυτές δεν προέκυψε αυτόματα ο Αλιμούς και το ευώνυμον, αλλά προϋπήρχε συνεχής ζωή και δράση στον
χώρο τους τουλάχιστον από τον 8ο αι. π.χ. η οργάνωση του χώρου
προφανώς θα διέφερε, το όνομά τους όμως μάλλον θα ήταν το ίδιο
και πριν από τις μεταρρυθμίσεις του κλεισθένη.
Σε διάφορα σημεία της περιοχής του σύγχρονου Αλίμου έχουν αποκαλυφθεί ομάδες γεωμετρικών και αρχαϊκών τάφων που ανάγονται
στους 8ο, 7ο και 6ο αι. π.χ. τα αντίστοιχα οικιστικά κατάλοιπα, αντίθετα από τα ταφικά, είναι φτωχά στην περιοχή, όπως και στην υπόλοιπη
Αττική. ενώ δηλαδή μόνο σε μία θέση, και συγκεκριμένα στην περιοχή
του λόφου της Αγίας Άννας, έχουν διαπιστωθεί λείψανα γεωμετρικής
οικίας, είναι πολλές οι θέσεις στον Άλιμο όπου έχουν αποκαλυφθεί γεωμετρικοί και αρχαϊκοί τάφοι, οι οποίοι συνιστούν μικρά ή μεγαλύτερα
νεκροταφεία της εποχής. τέτοιες θέσεις βρίσκονται πέριξ του λόφου
της οικίας Γερουλάνου στους τράχωνες έως τη λεωφόρο Βουλιαγμένης,
στις ανατολικές υπώρειες του λόφου της Αγίας Άννας, στο γήπεδο
της 129 π.υ. Αεροπορικής Βάσης και τέλος στη θέση χασάνι, όπου
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Αλιμούς και Ευώνυμον. Ανασκαφικές θέσεις.
Halimous and Euonymon. Excavation sites.
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Prehistoric to Roman Period

Προϊστορικοί έως και Ρωμαϊκοί χρόνοι

1. Promontory of Aghios Kosmas. Kolias Akra.
2. Athletic Youth Center of Aghios Kosmas. Ancient road.
3. Poseidonos Avenue. Finding place of a deme
decree of the Halimous deme and remains of
graves.
4. Area of the former west airport of Hellenikon.
Quarry.
5. Area of the Civil Aviation Service. Hellenikon
Funerary Monument.
6. Summit of Aghia Anna Hill. The Thesmophorion of Halimous.
7. 4, Kleio Street. Peribolos tomb and road.
7, Kleio Street. Remains of a house.
8. Marinou Antypa Street. The Theater of Halimous.
9. Trachones Stream. Building remains.
10. Summit of Pani Hill. Natural caves and well.
11. Pani Hill. Quarry.
12. 7, Eptanisou Street. Funerary monument.
13. Tram House Station. Peribolos tomb and cemetery.
14. Air Force Base (129). Cemetery.
15. 2, Marathonomachon Street. Peribolos tomb.
16. Marathonomachon Square. Ceramic workshop.
17. Geroulanos Hill. Remains of houses and
graves.
18. Ancient Theater Street. The Euonymon Theater.
19. 5, Serifou Street. Roman tomb.
23. METRO station “Alimos”. Mycenaean
workshop installation.

1. Ακρωτήρι Αγίου Κοσμά. Κωλιάς άκρα.
2. Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά. Αρχαία οδός.
3. Λεωφόρος Ποσειδώνος. Θέση εύρεσης δημοτικού
ψηφίσματος Αλιμουσίων και ταφικά κατάλοιπα.
4. Πρώην δυτικό αεροδρόμιο Ελληνικού. Λατομείο.
5. Χώρος Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ταφικό Μνημείο Ελληνικού.
6. Κορυφή λόφου Αγίας Άννας. Θέση Θεσμοφορίου
Αλιμούντος.
7. Οδός Κλειούς 4. Ταφικός περίβολος και δρόμος.
Οδός Κλειούς 7. Οικιστικά κατάλοιπα.
8. Οδός Μαρίνου Αντύπα. Θέση θεάτρου Αλιμούντος.
9. Ρέμα Τραχώνων. Παρόχθιες εγκαταστάσεις.
10. Κορυφή λόφου Πανί. Φυσικά σπηλαιώματα και
υδρομαστευτικό πηγάδι.
11. Λόφος Πανί. Λατομείο.
12. Οδός Επτανήσου 7. Θέση ταφικού μνημείου.
13. Αμαξοστάσιο τραμ. Ταφικός περίβολος και θέση
νεκροταφείου.
14. Αεροπορική Βάση (129 Π.Υ.). Νεκροταφείο.
15. Οδός Μαραθωνομάχων 2. Θέση ταφικού περιβόλου.
16. Πλατεία Μαραθωνομάχων. Εργαστήριο κεραμικής.
17. Λόφος οικίας Γερουλάνου. Οικιστικά και ταφικά
κατάλοιπα.
18. Οδός Αρχαίου Θεάτρου. Θέατρο Ευωνύμου.
19. Οδός Σερίφου 5. Ρωμαϊκός τάφος.
23. Σταθμός ΜΕΤΡΟ «Άλιμος»: Μυκηναϊκή εργαστηριακή εγκατάσταση.

Early Christian and Byzantine Period

Παλαιοχριστιανικοί και Βυζαντινοί χρόνοι

6. Summit of Aghia Anna Hill. The Basilica of
Halimous.
11. Pani Hill. Farm installation.
20. Church of Zoodochos Pighi. Early Christian Basilica.
21. Geroulanos Estate. Church of the Presentation
of Virgin Mary.
22. Helikonidon and Palestine Streets. Building remains.

6. Κορυφή λόφου Αγίας Άννας. Θέση βασιλικής Αλιμούντος.
11. Λόφος Πανί. Αγροκτηνοτροφική εγκατάσταση.
20. Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής. Παλαιοχριστιανική βασιλική.
21. Κτήμα Γερουλάνου. Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου.
22. Οδοί Ελικωνιδών και Παλαιστίνης. Οικιστικά κατάλοιπα.
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Ancient road.
Εικόνα αρχαίου δρόμου.
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excavations. Such sites are situated around the Geroulanos house
in trachones and as far as Vouliagmeni avenue, on the eastern
slope of the aghia anna hill, on the field of 129 air force Military
Base in hellenikon, and finally on the site of Chasani where the
installations of the house station of the tram are located.
We notice that these burial places are scattered in the area indicating that the settlement sites were small and spread all over this part
of the attic countryside, west of hymettos. the fact, on the other
hand, that in the same burial places, graves of later Classical date
were found, may suggest that settlements of succesive periods overlap. for that reason, frequently scanty remains of Geometric walls
are discovered in the excavations below the foundations of Classical
houses, if these were not reused or completely destroyed.
the boundaries between the two neighboring demes of Euonymon and halimous are difficult to determine with certainty. We
know, nevertheless, that both ancient demes were, “from the city”,
according to the division of Cleisthenes,
on the basis of excavation results of recent years, it seems that
Euonymon was situated in the region of the present site of trachones, its center being in the area of the hill of the Geroulanos
house; troumbari hill and Chasani were also included. the cemeteries and the workshops of the deme extended along the ancient
main road that coincides with modern Vouliagmeni avenue and
reached as far as the eastern sector of former hellenikon airport,
which was previously called Chasani. the inhabitants of Euonymon would have used for farming, raising animals and bee-keeping the semi mountainous or shrub covered land east of the main
road, as high up as the foot of hymettos.
on the contrary, the deme of halimous was situated in the coastal zone west of Euonymon, from phaleron to aixone. in the territory of halimous, Cape Kolias (the ancient name was Kolias akra),
which is identified with the promontory of aghios Kosmas, was
included as well as the hill of aghia anna to the east, considered
as the center of the deme because of the density and the type of

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου του τραμ.
η σποραδικότητα που παρατηρείται στις ταφικές θέσεις παραπέμπει σε αντίστοιχους μικρούς οικισμούς διεσπαρμένους στη ζώνη
αυτή της αττικής υπαίθρου, δυτικά του υμηττού. η συνεύρεση άλλωστε στις ίδιες θέσεις και μεταγενέστερων τάφων, των κλασικών χρόνων, ίσως δείχνει ότι και οι οικιστικές περιοχές των διαδοχικών εποχών
θα συνέπιπταν. Για τον λόγο αυτό, αρκετά συχνά στις ανασκαφές,
διαπιστώνουμε κάτω από τις θεμελιώσεις των κλασικών τοίχων και
κάποια πενιχρά λείψανα γεωμετρικών τοίχων, όταν αυτά έχουν διαφύγει της επαναχρησιμοποίησης ή της τέλειας εξαφάνισης.
τα όρια των δύο όμορων δήμων, του ευωνύμου και του Αλιμούντος, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Γνωρίζουμε πάντως ότι και
οι δύο δήμοι ήταν αστικοί, σύμφωνα με τη διαίρεση του κλεισθένη.
Με βάση τα αποτελέσματα των ανασκαφών που έχουν προκύψει
τα τελευταία χρόνια, το ευώνυμον φαίνεται ότι κατείχε τη σημερινή
έκταση της θέσης των τραχώνων με κέντρο στον χώρο του λόφου της
οικίας Γερουλάνου, συμπεριλαμβανομένων και των λόφων τρουμπάρι
και χασάνι. νεκροταφεία και εργαστήρια του δήμου αναπτύσσονταν
και κατά μήκος της αρχαίας κεντρικής οδικής αρτηρίας της αστικής
οδού, που συμπίπτει με τη σημερινή λεωφόρο Βουλιαγμένης, φτάνοντας μέχρι και το χασάνι, όπως ονομαζόταν παλιότερα η περιοχή του
πρώην αεροδρομίου ελληνικού. Στην ημιορεινή ή θαμνώδη σε έναν
βαθμό έκταση, ανατολικά του κεντρικού δρόμου, έως ψηλά στους
πρόποδες του υμηττού, οι ευωνυμείς θα ανέπτυσσαν τις αγροτικές,
κτηνοτροφικές και μελισσοκομικές τους δραστηριότητες.
ο Αλιμούς, αντίθετα, καταλάμβανε την παράκτια ζώνη δυτικά του ευωνύμου, από το Φάληρο έως την Αιξωνή. Στην επικράτεια του Αλιμού-

Σχεδιάγραμμα με χωροθέτηση των αρχαίων
δήμων της δυτικής ακτής του Σαρωνικού
(Περιοδικό ΑΙΞΩνη, τ.1, 1950-1951).
Sketch with the location of the ancient
demes on the west shore of the Saronic
gulf (ΑΙΞΩνη Vol. 1, 1950-1951).
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Part of an ancient road found near the
theater of Euonymon.
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ancient remains discovered in the area. We believe that the hill of
pani was part of halimous but only future excavations will show
whether or not this hypothesis is valid.
as adjacent demes, the same main roads served both Euonymon
and halimous. one inland road started from athens, crossed the
demes of alopeke, Euonymon, the eastern outskirts of halimous
and continued to the south to aixone (Glyfada) and halai aixonides (Voula). the other main road, coastal to a certain point,
started from peiraeas, crossed phaleron, halimous and continued
towards aixone to join the first inland road farther to the south,
as is exactly the case today at the junction of Vouliagmeni avenue
with the coastal road in pigadakia of Voula. Excavations that from
time to time have brought to light parts of both roads provide
enough evidence for the specific course of the roads in the area
west of mountain hymettos. Several side roads that the inhabitants
used to get to their sanctuaries, their cemeteries as well as their
farms branched off these main roads. another important road for
both demes that linked the two previous ones should have been
the natural passage coinciding with modern alimos avenue, which
in its turn crossed with other smaller roads.
the ancient roads may be recognized because of the two parallel
walls, called retaining walls, which border the road on the right
and left and keep the paving in place. as road paving either the
leveled bedrock with pairs of shallow wheel ruts cut for the chariot
wheels, or layers of gravel and soil kept in place by the retaining
walls was used. in case the road was continuously in use and for
a long period of time, there was more than one pair of wheel ruts.
We find two or more pairs of wheel ruts also in the central parts
of two-way roads. the interval between the two wheel ruts of the
road paving, which corresponds to the distance between the two
chariot wheels, was approximately 1.40 m.
ancient texts provide information only for the location of halimous. in his speech “for Eubulides”, demosthenes mentions that
halimous was at a distance of thirty-five stadia from athens.

Τμήμα αρχαίου δρόμου που αποκαλύφθηκε κοντά στο θέατρο του Ευωνύμου.

ντος ανήκε η κωλιάς άκρα των αρχαίων, που ταυτίζεται με τη χερσόνησο
του Αγίου κοσμά, καθώς και ο λόφος της Αγίας Άννας ανατολικά, ο
οποίος με βάση την πυκνότητα και το είδος των αρχαιοτήτων που έχουν
βρεθεί εκεί, θεωρείται ως κεντρικός πυρήνας του δήμου. Στον Αλιμούντα υποθέτουμε ότι ανήκε και ο λόφος πανί· ωστόσο μόνο οι ανασκαφές
του μέλλοντος θα δείξουν αν ευσταθεί η συγκεκριμένη υπόθεση.
Ως όμοροι δήμοι, το ευώνυμον και ο Αλιμούς, εξυπηρετούνταν
από τους ίδιους κεντρικούς οδικούς άξονες. ο ένας ηπειρωτικός,
ξεκινούσε από το άστυ, διέσχιζε τους δήμους της Αλωπεκής και του
ευωνύμου, τις ανατολικές παρυφές του Αλιμούντος και προχωρούσε
νότια προς την Αιξωνή (Γλυφάδα) και τις Αλές Αιξωνίδες (Βούλα). ο
άλλος κεντρικός δρόμος, κατά κάποιο τρόπο παράκτιος, με αφετηρία
τον πειραιά διέσχιζε το Φάληρο, τον Αλιμούντα και συνέχιζε προς
την Αιξωνή για να συναντήσει νοτιότερα τον πρώτο, την αστική οδό
δηλαδή, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την παραλιακή, στα πηγαδάκια της Βούλας.
Για τη συγκεκριμένη χάραξη των δύο κεντρικών οδικών αξόνων της
περιοχής δυτικά του υμηττού, έχουμε αρκετά στοιχεία από ανασκαφές που κατά καιρούς έχουν φέρει στο φως τμήματά τους. Από τους
άξονες αυτούς ξεκινούσαν πολλά παρακλάδια που εξυπηρετούσαν
τις μετακινήσεις των κατοίκων από και προς τα ιερά τους, τα νεκροταφεία και τα κτήματά τους. Μία επίσης βασική για τους δύο δήμους
οδική αρτηρία που θα συνέδεε τις δύο προηγούμενες, πρέπει να ήταν
το φυσικό πέρασμα που καταλαμβάνει η σημερινή λεωφόρος Αλίμου,
η οποία επίσης διασταυρωνόταν με άλλους μικρότερους δρόμους.
οι αρχαίοι δρόμοι αναγνωρίζονται από δύο παράλληλους τοίχους
που στην αρχαιολογική ορολογία ονομάζονται αναλήμματα, οι οποίοι
ορίζουν και συγκρατούν από δεξιά και αριστερά τα οδοστρώματα.
Ως οδόστρωμα μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί είτε ο φυσικός βράχος
ισοπεδωμένος, πάνω στον οποίο έχουν δημιουργηθεί ανά ζεύγη αβαθείς αύλακες για την κυκλοφορία των αμαξοτροχιών, είτε στρώσεις
από χαλίκια και χώμα, τις οποίες συγκρατούν τα αναλήμματα. Στην
περίπτωση που ο δρόμος είχε ευρεία και μακροχρόνια χρήση, τα ζεύγη
των αυλάκων ήταν περισσότερα από ένα. Δύο ή και περισσότερα ζεύγη
αυλάκων συναντάμε επίσης σε κεντρικά σημεία οδών διπλής κατευθύνσεως. το διάστημα μεταξύ των δύο αυλάκων του οδοστρώματος
αντιστοιχεί στο μεταξόνιο των οχημάτων και είναι περίπου 1,40 μ.
Από την αρχαία γραμματεία αντλούμε πληροφορίες για τη χωροθέτηση μόνο του Αλιμούντος. ο Δημοσθένης στον λόγο του Προς Ευβουλίδην
αναφέρει ότι ο Αλιμούς απέχει από το άστυ τριάντα πέντε στάδια, ενώ
οι αρχαίοι περιηγητές παυσανίας και Στράβων –που φαίνεται ότι περιήλθαν τη ζώνη αυτή του Σαρωνικού, είτε μέσω της παραλιακής οδού
ο παυσανίας, είτε παράκτια και μάλλον με πλοίο ο Στράβων– προσδιορίζουν τη θέση του Αλιμούντος, αλλά δεν κάνουν καμία αναφορά για
το ευώνυμον που βρισκόταν ενδότερα. η ταύτιση του ευωνύμου βασίστηκε αρχικά σε μία και μόνο επιγραφή, αλλά στην πορεία ενισχύθηκε
η ορθότητά της και από άλλες επιγραφικές μαρτυρίες.
ο παυσανίας περί τα μέσα του 2ου αι. μ.χ., αφού εγκατέλειψε τον
πειραιά, κατευθύνθηκε προς το Φάληρο και την κωλιάδα άκρα, η
οποία, όπως αναφέρει, απείχε από το Φάληρο είκοσι στάδια, δηλαδή περί τα 3.700 μ. το συγκεκριμένο σχόλιο του παυσανία στάθηκε
η αφορμή για άπειρες συζητήσεις και διιστάμενες απόψεις μεταξύ
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Demeter, Kore and Triptolemos from
the large relief stele of Eleusis in the
National Archaeological Museum, 5th
cent. B.C.
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οn the other hand, pausanias and Strabo, the ancient Greek
travelers who apparently visited this area of Saronikos, either by
taking the coastal road (pausanias) or traveling along the coast
probably by ship (Strabo), determine the location of halimous but
make no reference to Euonymon, which lay farther inland. initially,
the identification of Euonymon was based on one inscription, but
eventually it was confirmed by further inscriptional evidence.
Αbout the middle of the 2nd cent. a.d., pausanias, after leaving
peiraeas, takes the road towards phaleron and Cape Kolias, which
is, he says, at a distance of twenty stadia (from phaleron), i.e. about
3,700m. this particular comment of pausanias has caused endless
discussions and contradictory opinions among scholars in their
attempt to identify ancient Cape Kolias with a present-day cape
in the area. already at the end of the 19th cent., the opinion finally
prevailed that ancient Cape Kolias was modern aghios Kosmas.
the ancient traveler mentions that there was “a statue of aphrodite Kolias and Goddesses called Genetyllides” he gives also the
information, which herodotos first mentioned, that the sea brought
out at Cape Kolias the shiprecks after the fleet of the Medes was
defeated in the sea battle of Salamis. finally, refering to what is
worth mentioning about the small attic demes, that “each was
established at random,” he gives the information that “there is in
halimous a sanctuary of demeter and Kore.” in an ancient commentary on this passage of pausanias it is mentioned that, according to hesychios, the sanctuary had many columns. Until now no
such monument has been identified in the area.
in ancient literature there is one further reference to Cape Kolias,
namely, in plutarch’ s work “Solon.” plutarch describes an incident
that took place in the sanctuary of demeter, which was devised by Solon in order to deceive the Megarians and take from their possession
the island of Salamis. Solon, as plutarch says, went to Cape Kolias accompanied by peisistratos on the day when the goddess demeter was
celebrated and the women of athens were gathered for the festivities.
he then sent to Salamis a man he could trust to tell the Megarians that
he could lead them to Cape Kolias to capture the women of the principal athenian families. the Megarians were convinced, took a ship
and landed near the sanctuary. in the meantime, Solon had sent the
women out of the way and young men dressed as women had taken
their place, pretending that they were dancing on the beach. When
the Megarians rushed to seize the supposed women, the young men
drew their knives while other athenians captured their ships.
Besides the above-mentioned story, Cape Kolias was also renowned for its fine vases that were made of its “potter’s clay”
earth. the region, that is, had good quality clay layers that have
not been identified, because late at the end of the 1960s and early
in the 1970s, artificial deposits were rashly placed in the area, especially in the northern bay of the cape. in 1915 however, p. Kastriotes, in an article on Cape Kolias-aghios Kosmas, commented on
the soil of the area as suitable for pottery. therefore, until that time
and for many decades afterwards the outline of the land had not
suffered from the alterations that the area went through later.
according to a short but important reference in Strabo, the deme

H Δήμητρα, η Κόρη και ο Τριπτόλεμος
από το μεγάλο ανάγλυφο της Ελευσίνας
που βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, 5ος αι. π.Χ.

των ερευνητών, στην προσπάθεια ταύτισης της κωλιάδος άκρας με
κάποιο σύγχρονο ακρωτήρι της περιοχής. Στο τέλος, και ήδη από τα
τέλη του 19ου αιώνα, υπερίσχυσαν οι απόψεις που τοποθετούσαν την
κωλιάδα των αρχαίων στον Άγιο κοσμά.
Σ’ αυτή την άκρη ο αρχαίος περιηγητής αναφέρει άγαλμα της Αφροδίτης κωλιάδος και των Γενετυλλίδων θεών. Μας δίνει επίσης την πληροφορία, που πρώτος ο ηρόδοτος μνημονεύει, ότι στην κωλιάδα άκρα
έβγαλε η θάλασσα τα ναυάγια, όταν καταστράφηκε το ναυτικό των
Μήδων στη Σαλαμίνα. κάνοντας τέλος ειδική μνεία στα αξιομνημόνευτα
των μικρών δήμων της Αττικής «που ο καθένας τους σχηματίστηκε όπως
έτυχε», μας πληροφορεί ότι «στον Αλιμούντα υπάρχει ιερό της Δήμητρας και κόρης». Σε ένα παλιό σχόλιο για το χωρίο αυτό του παυσανία,
αναφέρεται ότι σύμφωνα με τον ησύχιο το ιερό ήταν πολύστυλο. τέτοιο
μνημείο όμως δεν έχει ακόμα εντοπισθεί στην περιοχή.
Από τους αρχαίους συγγραφείς αντλούμε ακόμα μια αναφορά για
την κωλιάδα άκρα· συγκεκριμένα στο έργο του πλουτάρχου Σόλων,
περιγράφεται ένα περιστατικό που διαδραματίστηκε στο ιερό της Δήμητρας και το οποίο μηχανεύτηκε ο Σόλων στην προσπάθειά του να
εξαπατήσει τους Μεγαρείς για να τους αποσπάσει τη Σαλαμίνα. ο
Σόλων, όπως αναφέρει ο πλούταρχος, έφτασε στην κωλιάδα άκρα
συνοδευόμενος από τον πεισίστρατο, την ημέρα που γιόρταζε η θεά
και είχαν συγκεντρωθεί εκεί για την τελετή οι γυναίκες της Αθήνας.
Έστειλε τότε ένα δικό του άνθρωπο στη Σαλαμίνα για να πει στους Μεγαρείς ότι μπορεί να τους οδηγήσει στην κωλιάδα για να απαγάγουν
τις γυναίκες των επιφανέστερων οικογενειών της Αθήνας. οι Μεγαρείς
πείστηκαν, πήραν ένα πλοίο και αποβιβάστηκαν κοντά στο ιερό. Στο
μεταξύ ο Σόλων είχε διώξει τις γυναίκες και τη θέση τους είχαν πάρει
νεαροί Αθηναίοι που ντυμένοι με γυναικεία ρούχα, υποκρίνονταν πως
χόρευαν στην παραλία. Όταν οι Μεγαρείς όρμησαν να αρπάξουν τις
υποτιθέμενες γυναίκες, οι νεαροί έβγαλαν τα μαχαίρια τους, ενώ κάποιοι άλλοι Αθηναίοι κατέλαβαν το πλοίο των Μεγαρέων.
εκτός των παραπάνω, η κωλιάς άκρα ήταν επίσης ονομαστή για τα
καλά αγγεία που παράγονταν από την «κεραμική» γη της. Διέθετε
δηλαδή ποιοτικά κοιτάσματα πηλού, τα οποία δεν έχουμε εντοπίσει,
προφανώς εξαιτίας των αλόγιστων τεχνητών προσχώσεων που έχουν
γίνει στην περιοχή και κυρίως στον βόρειο μυχό του ακρωτηρίου κατά
το τέλος της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές του 1970. Αντίθετα,
το 1915 ο π. καστριώτης, σε ένα άρθρο του σχετικά με την κωλιάδα
άκρα - Άγιο κοσμά, σχολιάζει το χώμα της περιοχής ως κατάλληλο
για την αγγειοπλαστική. Έως τότε επομένως, αλλά και για πολλές
δεκαετίες μετά, η μορφή της περιοχής δεν είχε δεχθεί τις επεμβάσεις
και τις αλλοιώσεις που έμελλε να υποστεί αργότερα.
Σύντομη αλλά πολύτιμη αναφορά για τον δήμο των Αλιμουσίων
παραθέτει επίσης ο Στράβων, ο οποίος τον τοποθετεί ανάμεσα στους
δήμους των Φαληρέων και των Αιξωνέων. «Μετὰ δὲ τὸν Πειραιᾶ, Φαληρεῖς δῆμος ἐν τῇ ἐφεξῆς παραλίᾳ· εἶθ’ Ἁλιμούσιοι, Αἰξωνεῖς, Ἁλαιεῖς οἱ Αἰξωνικοί […] καὶ κατὰ τοὺς Αἰξωνέας δ’ ἐστίν Ὑδροῦσσα».
Μιλώντας για τον αρχαίο Αλιμούντα θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν
προσπερνούσαμε τον ιστορικό Θουκυδίδη, του οποίου το όνομα είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με τον δήμο αυτό.
ο Θουκυδίδης γεννήθηκε γύρω στο 460 π.χ. και πέθανε όχι μετά το
395 π.χ. από βίαιο θάνατο. ο πατέρας του Όλορος από τη Σκαπτή
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Bust of Thucydides, 4th cent. B.C.
Roman copy.
Ρωμαϊκό αντίγραφο της προτομής του
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of halimus is located between phaleron and aixone. “after the
peiraeas comes the deme phalereis on the seabord next to it; then
is halimusii, aexoneis, alaeeis, aexonici and also opposite aexonieis is hydroussa”.
the above literary testimonies for the deme of halimous were proved
during archaeological excavations, which brought to light, as discussed
below, among other things, inscriptions, which provide extremely necessary and important data for the identification of a site.
a description of ancient halimous, is incomplete without a reference to historian thucydides, whose name is closely associated
with the deme.
thucydides was born around 460 B.C. and met a violent death not
later than 395 B.C. his father, olorus, was from the Skapte hyle in
thrace and became a citizen of the attic deme of halimous while his
mother, hegesippe, was a relative of Miltiades. thucydides until the
age of forty lived both in athens and Skapte hyle, where he owned
rich gold mines. he received an excellent education in athens and
being at the same time an active citizen during the period of high
prosperity for athenian democracy, he developed keen political
thinking, which shows clearly in his work.
thucydides chose to write the history of the peloponnesian War
(431 - 404 B.C.) because he predicted that this war would be considered the greatest of all wars. he was able, however, to write only for
a period of twenty (431 - 411 B.C.) out of twenty seven years of war.
on the other hand, while writing his history he claimed and firmly
believed that he would leave a “testimony forever” for all politicians
who would face similar circumstances in the future. the war was
contemporary with thucydides and he, as an acute historian, used
as his main sources, besides the few treaties that were available,
information that he derived from reliable people, always combining cause and effect. from 424 until 404 B.C., he was in exile and
during that time he was totally dedicated to his writing, drawing
as much reliable information as possible. he was the first to write
political history based on rigorous scientific research, as he put aside
feelings and compassion always aiming at the truth. Even the issue
of his exile is presented objectively, without bitterness, saying that
“it so happened that i left my country for twenty years, after having
served as general in amphipolis.”
the work of thucydides includes, except for war events, forty
speeches, which politicians from both sides present to grave circumstances. these are memorable speeches, which the historian
presented to express what “ought to be said” but as he admits they
are not far from what was really said. the most memorable of all
his speeches is the Epitaphios or funeral speech, which pericles is
presented as giving the day the first dead of the war were buried.
thucydides work was published immediately and was received
without question. four historians, especially Xenophon, undertook to complete the history of the peloponnesian War from the
point where thucydides stopped, but none of them was able to
reach his standard. in Late antiquity thucydides was considered
the writer “par excellence,” and from the imperial period his
work was instituted as a reading-text in schools.

Χάλκινο δικαστικό πινάκιο ΕΥΩΝΥΜΕΩΣ, 4ος αι. π.Χ.
Jury member’s bronze identity card,
4th cent. B.C.

Επιγραφή ΑΛΙΜΟΥΣΙΩΝ σε μαρμάρινη
επιτύμβια στήλη, 4ος αι. π.Χ.
Inscription ΑΛΙΜΟΥΣΙΩΝ on a marble
funerary stele, 4th cent. B.C.

Ύλη Θράκης πολιτογραφήθηκε στον αττικό δήμο των Αλιμουσίων,
ενώ η μητέρα του ηγησίππη ήταν συγγενής του Μιλτιάδη. ο Θουκυδίδης μέχρι τα σαράντα του έζησε στην Αθήνα και στη Σκαπτή Ύλη,
όπου διέθετε πλούσια μεταλλεία χρυσού. Στην Αθήνα έλαβε λαμπρή
μόρφωση και παράλληλα, ζώντας ως ενεργός πολίτης στα χρόνια της
ακμής της αθηναϊκής δημοκρατίας, διαμόρφωσε οξεία πολιτική σκέψη
που αποτυπώνεται καθαρά στο έργο του.
ο Θουκυδίδης επέλεξε να γράψει την ιστορία του πελοποννησιακού
πολέμου (431 - 404 π.χ.), επειδή πρόβλεψε ότι ήταν ο σπουδαιότερος
όλων των πολέμων· ωστόσο, από τα είκοσι επτά χρόνια του πολέμου
μπόρεσε να καταγράψει τα είκοσι (431 - 411 π.χ.). Γράφοντας την ιστορία του πάντως, είχε την αξίωση και την πεποίθηση ότι θα αφήσει ένα
«κτῆμα ἐς ἀεί» για όλους τους πολιτικούς που θα αντιμετώπιζαν στο
μέλλον ίδιες περιστάσεις. ο πόλεμος ήταν σύγχρονος και ο Θουκυδίδης
ως οξυδερκής ιστορικός, χρησιμοποιούσε ως κύρια πηγή του, εκτός
από τις λίγες συνθήκες, τις πληροφορίες που αντλούσε από αξιόπιστα
πρόσωπα, συνδυάζοντας πάντα τα αίτια με τα αποτελέσματα.
Από το 424 έως το 404 π.χ. εξορίστηκε· το γεγονός αυτό τού έδωσε
την ευκαιρία να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο συγγραφικό του έργο,
αντλώντας όσο το δυνατόν περισσότερες και πιο αξιόπιστες πληροφορίες. είναι ο πρώτος που γράφει πολιτική ιστορία βασισμένη σε
αυστηρά επιστημονική έρευνα, αφού παραμέρισε πάθη και συμπάθειες, έχοντας ως στόχο πάντα την αλήθεια. Ακόμα και το θέμα της
εξορίας του το παραθέτει αντικειμενικά, χωρίς πικρία, λέγοντας:
«Μου συνέβη να φύγω από την πατρίδα μου για είκοσι χρόνια, μετά
τη στρατηγία στην Αμφίπολη».
η συγγραφή του Θουκυδίδη περιέχει, εκτός από τα γεγονότα του
πολέμου, σαράντα δημηγορίες, λόγους δηλαδή που παρουσιάζονται
να εκφωνούν οι πολιτικοί και των δύο πλευρών σε κρίσιμες στιγμές.
πρόκειται για μνημειώδεις λόγους που έχουν διαμορφωθεί από τον
ιστορικό για να εκφράσουν τα «δέοντα» αλλά, όπως παραδέχεται ο
ίδιος, δεν απέχουν πολύ από εκείνα που ειπώθηκαν πραγματικά. ο
μνημειωδέστερος όλων των λόγων είναι ο Επιτάφιος του περικλέους,
ο λόγος δηλαδή που παρουσιάζεται να εκφωνεί ο περικλής την ημέρα
της ταφής των πρώτων νεκρών του πολέμου.
το έργο του Θουκυδίδη εκδόθηκε λίγο μετά τη συγγραφή του και
έγινε αποδεκτό χωρίς αμφισβητήσεις. τη συνέχεια της εξιστόρησης
του πελοποννησιακού πολέμου από το σημείο στο οποίο τη σταμάτησε ο Θουκυδίδης, ανέλαβαν τέσσερις ιστορικοί, με κυριότερο τον
Ξενοφώντα, χωρίς όμως κάποιος από αυτούς να φτάσει στο επίπεδό
του. Στην όψιμη αρχαιότητα ο Θουκυδίδης θεωρείται ο κατεξοχήν
«συγγραφεύς» και από την αυτοκρατορική εποχή και εξής το έργο
του καθιερώνεται ως ανάγνωσμα στα σχολεία.
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Halimous

Aghia Anna Ηill, the summit.
In the background Pani Hill.
Κορυφή του λόφου Αγίας Άννας.
Στο βάθος διακρίνεται ο λόφος Πανί.
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hE naME haLiMoUS derives from the plant άλιμος (halimos), widely known as αρμυρήθρα (armerythra or salinity
plant) a bush growing in abundance in brackish land by the sea,
as the land of this coastal area was in antiquity and recent times.
in the middle and late 19th century, there were discussions among
scholars about Cape Kolias, in which the ancient deme was identified with the “Kalamaki” area, which was, until 1927, part of
the Brachami (aghios demetrios) community. in 1919-1920, this
identification was confirmed when a deme decree dating to the 2nd
half of the 4th cent. B.C. was found in the area of aghios Kosmas
together with some building remains. the decree was carved on
a stele of pentelic marble and was originally set up in the local
sanctuary of dionysos. Since that time and every now and then,
new finds come to light that help us gain more knowledge on the
history of the area.
halimous, a deme of the Leontis tribe, as is clear from the written sources, was pretty famous in the Classical period. the deme
acquired its reputation from the grand religious festival of the
thesmophoria celebrated in the local sanctuary of demeter and
persephone and also because the great historian thucydides was
a citizen of halimous.
Contrary to its reputation, it seems that halimous did not have
many inhabitants, as is indicated by the small number of the three
members “bouleutai” that the deme sent to the athenian Council
“Boule” of the 500. on the basis of the number of Council members

Αλιμούς

τ

ο ονοΜΑ ΑλΙΜουΣ προέρχεται από το φυτό άλιμος, κοινώς
αρμυρήθρα, που αναπτύσσεται άφθονο σε υφάλμυρα παραλιακά
εδάφη, όπως ήταν από την αρχαιότητα έως και πρόσφατα τα εδάφη
της συγκεκριμένης περιοχής.
η ταύτιση του αρχαίου δήμου με την περιοχή καλαμάκι, η οποία
έως και το 1927 ανήκε στην κοινότητα Μπραχαμίου (Αγίου Δημητρίου), είχε γίνει στα μέσα του 19ου αι. μ.χ., και κυρίως προς τα τέλη
του, όταν γίνονταν οι συζητήσεις περί της κωλιάδος άκρας. η επιβεβαίωση της ταύτισης ήρθε στα 1919 - 1920, όταν μαζί με κάποια
κτηριακά λείψανα επί της παραλιακής λεωφόρου στο ύψος του Αγίου
κοσμά, βρέθηκε ένα δημοτικό ψήφισμα που χρονολογείται στο β΄
μισό του 4ου αι. π.χ. το ψήφισμα ήταν χαραγμένο σε στήλη από πεντελικό μάρμαρο και αρχικά πρέπει να είχε στηθεί στο τοπικό ιερό
του Διονύσου. Από τότε έρχονται διαρκώς στο φως νέα ευρήματα,
εμπλουτίζοντας ολοένα και περισσότερο τη γνώση μας για το ιστορικό
παρελθόν του τόπου.
o Αλιμούς, δήμος της λεοντίδoς φυλής, όπως προκύπτει από τις
γραπτές πηγές, είχε αρκετά μεγάλη φήμη στην κλασική αρχαιότητα. η
φήμη του οφειλόταν στη λαμπρή γιορτή των Θεσμοφορίων, τα οποία
τελούνταν στο τοπικό ιερό της Δήμητρας και της περσεφόνης, αλλά
και στον μεγάλο ιστορικό Θουκυδίδη που ήταν δημότης Αλιμούντος.
Αντίθετα με τη φήμη του, ο δήμος φαίνεται ότι δεν αριθμούσε
πολλούς κατοίκους, όπως φανερώνει ο μικρός αριθμός των τριών
βουλευτών που τον εκπροσωπούσε στην αθηναϊκή Βουλή των πεντακοσίων. Με βάση τον αριθμό των βουλευτών που εξέλεγε κάθε
δήμος μπορούμε να υπολογίσουμε και τον πληθυσμό του, αφού σε
κάθε βουλευτή αναλογούσαν σαράντα περίπου πολίτες με πλήρη
πολιτικά δικαιώματα.
τα στοιχεία που αντλούμε από τις γραπτές πηγές αλλά και από τα
έως τώρα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής, μας επιτρέπουν να
σχηματίσουμε κάποιες εικόνες σχετικά με την οικιστική οργάνωση και
τη ζωή στον δήμο κατά τα χρόνια της κλασικής αρχαιότητας.
εκτεταμένοι οικιστικοί πυρήνες δεν πρέπει να υπήρχαν στον Αλιμούντα. το γεγονός αυτό ίσως οφείλεται στο ότι βρισκόταν πολύ
κοντά στην Αθήνα, οπότε μπορούσε κάποιος να κατοικεί στο άστυ
και αυθημερόν να επισκέπτεται την περιοχή για να παρακολουθεί τα
κτήματά του. Μία σχετική μαρτυρία αντλούμε από τον Δημοσθένη
στον λόγο του Προς Ευβουλίδην, όπου μνημονεύει ότι σε μία δημοτική
ψηφοφορία παρευρίσκονταν μόνο 73 δημότες.
τα λείψανα των οικιών που ανασκάφτηκαν σε ορισμένα οικόπεδα
του σύγχρονου δήμου πρέπει να ανήκαν σε μικρές ή μεγάλες αγροικίες που κατοικούνταν μόνιμα από τους επιστάτες και τους εργάτες
των κτημάτων, αλλά και από τους γηραιότερους δημότες που θα
είχαν επιλέξει ως μόνιμη κατοικία τους την ήρεμη εξοχή.
τέτοιου είδους οικιστικά κατάλοιπα έχουν αποκαλυφθεί στις νότιες
υπώρειες του λόφου της Αγίας Άννας και στην ανατολική πλαγιά
της, στη διασταύρωση της σημερινής λεωφόρου Αλίμου με την οδό
Μελπομένης, καθώς και βορειότερα, στις υπώρειες του λόφου πανί,
δίπλα στο σημερινό ρέμα του Αγίου Δημητρίου. Αποσπασματικότερα
οικιστικά κατάλοιπα έχουν βρεθεί σε όλη σχεδόν την εξεταζόμενη
περιοχή, όπως για παράδειγμα τμήματα τοίχων, θραύσματα αγγείων
ή και διάσπαρτο οικοδομικό υλικό. Όλα αυτά τα στοιχεία, που απο-
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Alimos, or armerythra. Characteristic
plant of the area.
Άλιμος, κοινώς αρμυρήθρα, χαρακτηριστικό φυτό της περιοχής.

70

elected by the deme it is possible to estimate the population, since
every member corresponded approximately to forty citizens with
full political rights.
on the evidence of the written sources and the archaeological finds
from the area, it is possible to form some ideas about settlement organization and life in the deme during the Classical period.
there must not have been large settlements in halimous. this is
probably due to the fact that the deme was very close to athens
and therefore a man could live in the city and on the same day
go to the area to keep an eye on his farms. demosthenes makes a
pertinent remark in his speech “for Euboulides” where he mentions that only 73 citizens participated in a vote of the deme.
the remains of houses that were excavated in certain building
grounds in the present deme of alimos must have formed part of
small or larger country-houses where the foreman as well as the
people working in the fields and the elderly citizens, who had chosen
the tranquility of the countryside to inhabit, lived permanently.
Such building remains have been found at the south foot and on
the east side of the hill of aghia anna, at the junction of modern
alimos avenue and Melpomeni Street and farther to the north, at
the foot of the pani hill, next to the aghios demetrios stream bed.
More fragmentary evidence of habitation such as parts of walls,
pottery fragments or even scattered building material was discovered almost in the entire area under consideration. all these traces
of habitation, which clearly indicate that the settlements were scattered in the region, were plentiful and visible but destroyed, since
the land, from the ancient times and down to the mid 20th century,
was continuously cultivated.
during the last 50 years of the 20th century, new residents were
interested in the area with the result that large properties were
divided into smaller pieces of land and ancient remains fell victim
to the development and changes that took place in the area. all
ancient remains that were preserved and visible were either used
as building material for new houses that were built in orchards
of pistachio-trees, or were removed from the site and then disappeared. during these decades, the land went through so much
change that some photos of the hill and its surroundings, which
were published in 1960 by the ex-princesses irene and Sophia and
their teacher theophano arvanitopoulou, bore no resemblance to
the appearance of the area at the beginning of the 1980, when, by
legislative enactment, the archaeological management of the alimos area was instituted. Many ancient ruins illustrated in these
photographs and attributed to the deme of halimous were no
longer preserved.
in spite of this, in places where nature provided and earth protected, up to this day, the ancient buildings and graves, these were
discovered in excavations for new buildings and public works,
investigated by the archaeological Service, recorded and in many
cases incorporated in the modern city plan and preserved for
people to be seen.
on the basis of the study of finds and archaeological sites of ancient halimous, one might argue that the hill of aghia anna was a

Δημοτικό ψήφισμα Αλιμουσίων.
4ος αι. π.Χ.
Deme decree of Halimous.
4th cent. B.C.

τελούν ισχυρές ενδείξεις αραιής κατοίκησης του χώρου σε μεγάλη
έκταση, αφθονούσαν ορατά στην περιοχή αλλά εξαφανίστηκαν στην
πορεία εξαιτίας της συνεχούς χρήσης και καλλιέργειας της γης από
την αρχαιότητα έως και τα μέσα του 20ού αιώνα.
τα τελευταία 50 χρόνια του 20ού αιώνα η περιοχή, παραθαλάσσια
και ενδότερη, τράβηξε το ενδιαφέρον νέων οικιστών, με αποτέλεσμα
οι μεγάλες ιδιοκτησίες να κατατμηθούν σε μικρά οικόπεδα και τα
αρχαία να πέσουν θύμα της συντελούμενης αλλαγής και ανάπτυξης.
Ό,τι είχε απομείνει ορατό στην επιφάνεια του εδάφους είτε επαναχρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό των νέων σπιτιών που κτίζονταν
μέσα στα περιβόλια με φιστικιές, είτε μετακινήθηκε, είτε αποσπάστηκε
από τη θέση του και εξαφανίστηκε! Ήταν τόση η αλλαγή που υπέστη
ο τόπος στις δεκαετίες αυτές, ώστε οι φωτογραφίες του λόφου της
Αγίας Άννας και των υπωρειών του, που είχαν δημοσιεύσει το 1960 οι
τότε πριγκίπισσες ειρήνη και Σοφία με την καθηγήτριά τους Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα
στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν καθιερώθηκε με διοικητική
πράξη ο αρχαιολογικός έλεγχος του Αλίμου. τα πυκνά ερείπια που
απεικονίζονται στις φωτογραφίες και αποδίδονται στον αρχαίο δήμο
του Αλιμούντος, δεν υπήρχαν πια.
παρ’ όλα αυτά, όπου η φύση κατάφερε να καλύψει με χώμα τα
κτίσματα και τους τάφους των αρχαίων, αυτά διατηρήθηκαν ως τις
μέρες μας· έτσι, όταν αποκαλύπτονται στις εκσκαφές των νέων οικοδομών και των δημοσίων έργων, ελέγχονται επιστημονικά από την
αρμόδια Αρχαιολογική υπηρεσία, καταγράφονται και σε πολλές περιπτώσεις εντάσσονται στον σύγχρονο οικοδομικό ιστό της πόλης και
διατηρούνται ορατά.
Από τη μελέτη των ευρημάτων και των αρχαιολογικών θέσεων του
αρχαίου Αλιμούντος που έχουν έως τώρα αποκαλυφθεί, μπορούμε
να ισχυριστούμε ότι ο λόφος της Αγίας Άννας ήταν κέντρο δημόσιας
και θρησκευτικής δραστηριότητας των Αλιμουσίων, αλλά συγχρόνως
και χώρος κατοίκησης.
Ανασκαφική έρευνα στον λόφο έγινε για πρώτη φορά το 1929 από
τον W. Wrede. τότε αποκαλύφθηκε το φημισμένο Θεσμοφόριο του
Αλιμούντος και η ομώνυμη βασιλική, τα ερείπια των οποίων δυστυχώς εξαφανίστηκαν μία δεκαετία περίπου μετά, στα χρόνια του Β΄
παγκοσμίου πολέμου, όταν οι Γερμανοί κατακτητές καταπάτησαν
τον χώρο, κατέσκαψαν τον λόφο και χρησιμοποίησαν το αρχαίο οικοδομικό υλικό για να κτίσουν εκεί τα δικά τους οχυρωματικά έργα.
o Wrede, όπως πληροφορούμαστε από συνοπτική αναφορά σε
αρχαιολογικά περιοδικά του 1929 και του 1930, αποκάλυψε τα ερείπια
της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αλιμούντος, η οποία είχε κτιστεί πάνω στα ερείπια ενός αρχαίου ιερού. το ιερό αναγνωρίστηκε ως
το Θεσμοφόριο από έναν βωμό στον βράχο και πολυάριθμα αρχαϊκά
ειδώλια, καθώς και από θραύσματα αναγλύφων και επιγραφών του
4ου αι. π.χ., από τα οποία επιβεβαιωνόταν η λατρεία της Δήμητρας.
Για όλα αυτά δυστυχώς δεν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία, ούτε σχέδια
και φωτογραφίες. Μετά την ανασκαφή ακολούθησε ο πόλεμος και
σήμερα αγνοούμε ακόμα και την τύχη των ευρημάτων.
Στον λόφο, και συγκεκριμένα στην κορυφή του που διατηρείται αδόμητη, το μόνο που μπορεί πλέον να δει κανείς είναι τα κατοχικά οχυρωματικά έργα και κάποια βαθιά «χάσματα» του βράχου. τα χάσματα
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Alimos. South side of Aghia Anna Ηill.
Plan of a Classical house and an ancient road on the west side.
Άλιμος. Νότιες υπώρειες του λόφου Αγίας Άννας. Κάτοψη κλασικής οικίας με
διερχόμενο δρόμο στα δυτικά της.
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center of public and religious life for the people of halimous, but
it was also used as a residential area.
in 1929, W. Wrede carried out the first archaeological investigation on the hill. at that time the famous thesmophorion and the
Basilica of halimous were discovered; these ruins unfortunately
were destroyed about a decade later during World War ii, when
the German occupation troops dug out the hill and used the ancient building material for their military constructions.
Wrede, as mentioned in brief reports in archaeological periodicals of 1929 and 1930, discovered the ruins of the Early Christian
Basilica of halimous, which was built on the ruins of an ancient
sanctuary. on the basis of a bedrock altar and numerous archaic
statuettes as well as fragments of reliefs and inscriptions of the
4th century B.C. that confirmed a worship of demeter, the sanctuary was identified with the thesmophorion. Unfortunately, for
all these finds neither drawings nor photographs survive. after
the excavations the war broke out and we do not know what
happened to the finds! on the hill and especially on the top that
is not yet built up, only the military constructions of the German
occupation period as well as deep “chasms” in the rock can be
seen today. one cannot exclude the possibility that the chasms
were used in antiquity for the needs of special ceremonies for the
religious festival of the thesmophoria and that the Germans, after
tidying them up, reused these same chasms for their military constructions. Certainly, if the hill is investigated again, it is almost
certain that traces of the original function of the site will be found
preserved under the heaps of earth and stones covering the top
of the hill. in any case, the “bedrock altar” is no longer visible.
Maybe the disturbed earth deposits cover it.
after a small trial excavation and a survey of the entire hill area,
we discovered remains of ancient walls and a large number of scattered building materials reused in the military constructions. on
the east side of the hill as well as at the top, there are large and
small pits lined with ancient and modern blocks of stone, bound
with cement, which were used in this form as trenches. impressive
is a pit on the east side of the hill, with a diameter of 6.50 m., the
stone lining of which has fallen down. at its edge two large blocks

Άλιμος. Αγγεία καθημερινής χρήσης,
5ος αι. π.Χ.
Alimos. Vases of every day use,
5th cent. B.C.

αυτά δεν αποκλείεται να είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την αρχαιότητα
για τις ανάγκες των ειδικών τελετουργιών της γιορτής των Θεσμοφορίων και τα ίδια, ύστερα από σχετική διαμόρφωση, να επαναχρησιμοποιήθηκαν από τους Γερμανούς για τις οχυρωματικές τους εγκαταστάσεις.
Βέβαια, εάν ερευνηθεί ανασκαφικά ο λόφος εκ νέου, είναι σχεδόν
σίγουρο ότι θα αποκαλυφθούν στοιχεία από την αρχική χρήση του
χώρου, τα οποία έχουν διασωθεί και παραμένουν σκεπασμένα κάτω
από τους σωρούς χωμάτων και λίθων που υπάρχουν στην επιφάνεια
του λόφου. ο «βωμός στον βράχο» πάντως δεν είναι ορατός. Ίσως να
έχει και αυτός καλυφθεί από τα αναμοχλευμένα χώματα.
Σε πρόχειρη δοκιμαστική μας έρευνα και επισταμένη επιφανειακή
παρατήρηση της έκτασης του λόφου διαπιστώθηκαν λείψανα αρχαίων
τοίχων και άφθονο οικοδομικό υλικό, διάσπαρτο και επαναχρησιμοποιημένο στα οχυρωματικά κτίσματα.
Στην ανατολική πλαγιά και στην κορυφή του λόφου υπάρχουν
μεγάλοι και μικρότεροι λάκκοι που έχουν επένδυση από αρχαίους
και σύγχρονους λίθους με συνδετικό υλικό το τσιμέντο και χρησιμοποιήθηκαν με αυτή τη μορφή ως χαρακώματα. εντύπωση προκαλεί
ένας λάκκος στην ανατολική πλαγιά του λόφου, με διάμετρο 6,50 μ.,
από τα τοιχώματα του οποίου έχουν καταρρεύσει οι λίθοι επένδυσης αλλά διασώζονται στην περίμετρο του χείλους του δύο μεγάλοι
ογκόλιθοι που φαίνεται ότι έχουν παραμείνει στη θέση τους από την
αρχαιότητα. Μήπως αυτοί οι ογκόλιθοι ανήκουν στον περίβολο του
Θεσμοφορίου; Μήπως αυτός ο κυκλικός λάκκος ταυτίζεται με τον
ιερό χώρο που αποκάλυψε ο Wrede και τον απέδωσε στη λατρεία της
Δήμητρας; Ή μήπως η θέση του Θεσμοφορίου ήταν στο πλάτωμα της
κορυφής όπου διακρίνονται μεγάλοι κιβωτιόσχημοι τάφοι και οικοδομικό υλικό που παραπέμπει στα κατάλοιπα της παλαιοχριστιανικής
βασιλικής, η οποία γνωρίζουμε ότι συνέπιπτε με το Θεσμοφόριο; η
περαιτέρω έρευνα θα δείξει2.
εδώ λοιπόν, σ’ αυτόν τον λόφο, κατέβαιναν περί τα τέλη οκτωβρίου οι Αθηναίες για να τιμήσουν τη θεά Δήμητρα Θεσμοφόρο, ως
προστάτιδα της γεωργίας και του γάμου. Για τρεις έως πέντε συνεχόμενες ημέρες συμμετείχαν στα Θεσμοφόρια, μια γιορτή κατεξοχήν
γεωργική, κατά τη διάρκεια της οποίας επιζητούσαν με ιδιαίτερες
τελετές την προστασία της γεωργίας από τη Θεά και την κόρη.
Ανέσυραν μέσα από τα χάσματα του βράχου μικρά χοίρων –ίσως και
άλλων ζώων– τα οποία είχαν τοποθετήσει εκεί άλλη χρονική στιγμή
και τα οποία είχαν αποσυντεθεί, τα ανακάτευαν με δημητριακά και
γόνιάλλους καρπούς και τα σκορπούσαν στους αγρούς για να είναι γόνι
μη η χρονιά. κάτι ανάλογο, με καρπούς όμως μόνο, εξακολουθεί να
γίνεται έως τις μέρες μας μετά του Σταυρού και πριν από τη σπορά,
σε πολλά μέρη της ηπειρωτικής και νησιωτικής μας υπαίθρου.
η γιορτή των Θεσμοφορίων, κατά την οποία απαγορευόταν αυΑριστοστηρά η παρουσία ανδρών, ενέπνευσε τον κωμικό ποιητή Αριστο
φάνη στη δημιουργία του έργου του Θεσμοφοριάζουσαι. Από τον
Αριστοφάνη και από άλλους συγγραφείς –όπως τον ρήτορα Ισαίο–
αντλούμε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τελούσαν οι
γυναίκες τα Θεσμοφόρια, μια γιορτή με εξαιρετική σημασία αφού,
εκτός των άλλων, κατά τη διάρκειά της λαμβάνονταν αποφάσεις
που αναγνωρίζονταν από την πολιτεία.
το Θεσμοφόριο του Αλιμούντος, λοιπόν, υπολογίζουμε ότι βρισκό-
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of stone are preserved; they seem to have remained in place since
antiquity. is it possible that these blocks of stone belong to the
enclosure wall of the thesmophorion? Might this pit be identified
with the sacred area that Wrede discovered and attributed to the
worship of demeter? or is it possible that the thesmophorion was
located on the flat top of the hill where large cist tombs and building material can be seen that bring to mind the remains of the Early
Christian Basilica for which we know that it was built on the ruins
of the thesmophorion? further investigation will show2.
Ιt was here, therefore, on this hill that at the end of october athenian women came down to honor the goddess demeter thesmophoros as patron deity of agriculture and marriage. for a period
of three to five days in a row, they participated in the thesmophoria, a religious festival, predominantly agricultural, during which
they sought, with special ceremonies, the protection of agriculture
from the patron deity and her daughter persephone-Kore. they
removed from the chasms in the rock the decayed remains of
piglets and maybe also those of other young animals, which they
had placed there some other time; they mixed them with cereals
and other fruits and scattered them in the fields for the year to be
fruitful. to this day, a similar event continues to take place after
September 14, when the Greek orthodox Church celebrates the
Exaltation of the holy Cross, and earlier than sowing time in many
rural areas of the Greek mainland and the islands.
the festival of thesmophoria, during which the presence of men
was strictly prohibited, was the source of inspiration for the play
“thesmophoriazousai” (the republic of Women), by the comic poet
aristophanes. aristophanes and other ancient authors, such as the
orator isaeus, provide information on the way the women performed
the thesmophoria, a celebration of particular importance since, among
other things, they took decisions that were recognized by the state.
We estimate, therefore, that the thesmophorion of halimous was
on the summit of the hill of aghia anna or near it. a little farther
down from the top, on the south side of the hill, in 1986 - 1987,
in an excavation of the 2nd Ephorate of prehistoric and Classical
antiquities in a private building plot on Marinou antypa Street
(formerly hegesipyle Street) the place of the ancient theater of the
deme of halimous, presumed by hondius in 1919 was discovered.
from the theater were preserved in situ the seats of honor and
behind them the sloping natural bedrock, the surface of which had
seen various arrangements. We did not find traces of the stage and
the orchestra since the modern road goes through the area where
these sections of the theater would be placed; this dirty road had
caused, nonetheless, enough damage.
We should note at this point that in all areas west of hymettos
natural earth deposits that would have protected the antiquities
are either insignificant or do not exist because of the rocky surface
of the mountain. as a result the ancient ruins, when preserved,
are found entirely on the surface level.
the seats of honor of the theater were six double thrones placed
in a row, against the face of the natural bedrock, which was cut
transversely to allow room for the seats. Behind the back of the

Λόφος Αγίας Άννας. Ανασκαφική έρευνα.
Excavation on the hill of Aghia Anna.

Άλιμος, οδός Κλειούς. Εγχυτρισμός στον
χώρο του ταφικού περιβόλου.
Αlimos, Cleio street.
Child burial from the peribolos tomb.

ταν στην κορυφή του λόφου της Αγίας Άννας ή πλησίον της. λίγο
χαμηλότερα από την κορυφή, στη νότια πλαγιά του λόφου, σε ανασκαφή της Β΄ εφορείας προϊστορικών και κλασσικών Αρχαιοτήτων
που πραγματοποιήθηκε το 1986 - 1987 εντός ιδιωτικού οικοπέδου επί
της οδού Μαρίνου Αντύπα, πρώην παρόδου ηγησιπύλης, αποκαλύφθηκε το αρχαίο θέατρο του δήμου Αλιμούντος, την ύπαρξη του
οποίου είχε υποθέσει το 1919 ο hondius. Από το μνημείο σωζόταν η
προεδρία στην αρχική της θέση και πίσω της το βραχώδες πρανές με
διάφορες διαμορφώσεις στην επιφάνειά του. Ίχνη σκηνής και ορχήστρας δεν βρήκαμε γιατί από τη θέση που λογικά θα καταλάμβαναν,
διέρχεται η σύγχρονη οδός, η οποία και ως χωματόδρομος είχε κάνει
την καταστροφή της.
εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλες τις περιοχές δυτικά του
υμηττού, οι φυσικές προσχώσεις που θα προστάτευαν τις αρχαιότητες είναι μηδαμινές έως ανύπαρκτες λόγω της βραχώδους συστάσεως
του βουνού· ως εκ τούτου τα αρχαία, όταν σώζονται, βρίσκονται σε
εντελώς επιφανειακό επίπεδο.
την προεδρία του θεάτρου αποτελούσαν έξι διπλοί θρόνοι τοποθετημένοι στη σειρά και σε επαφή με το μέτωπο του φυσικού βράχου
που είχε λαξευθεί κατακόρυφα για να τους δεχθεί. πίσω από την
πλάτη των θρόνων είχε διαμορφωθεί ένας φαρδύς διάδρομος για
την κυκλοφορία των θεατών, ενώ ψηλότερα κάποια λαξεύματα στην
επιφάνεια του βράχου ίσως παραπέμπουν σε πρόχειρες θέσεις των
θεατών επί του εδάφους ή και σε υποδοχές ξύλινων καθισμάτων (ικρίων). Ένας κάθετος προς τους θρόνους στενός διάδρομος, λαξευμένος
στον σκληρό βράχο, χωρίζει λοξά σε δύο μέρη τον χώρο των θεατών,
αν και ο χρόνος της κατασκευής του είναι υπό αμφισβήτηση.
τα σημαντικότερα ευρήματα της ανασκαφής είναι τμήματα από δύο
μαρμάρινα βάθρα, ένα από τα οποία φέρει στις όψεις του εγχάρακτα
στεφάνια. Από το δεύτερο βάθρο, που φέρει γείσο, σώζονται περισσότερα θραύσματα και σε δύο από αυτά διατηρείται το σημαντικότατο
σπάραγμα επιγραφής [...] οκλε [...] λΙΜου και χαμηλότερα, από δεύ-
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Aghia Anna Hill, the summit. German
construction with ancient and modern
blocks of stone used as revetment.
Κορυφή λόφου Αγίας Άννας. Γερμανική
κατασκευή με επένδυση από αρχαίους
και σύγχρονους λίθους.

thrones a large corridor was cut for circulation of the audience,
while certain cuttings higher up on the bedrock may indicate
that temporary seats for the spectators were carved on the rock
or perhaps wooden seats ikria, were attached to it. a narrow
passage carved on the hard rock running to the thrones, divides
obliquely the area for the spectators into two sections; the date
of this passage is uncertain.
the most important finds of this excavation are parts of two marble bases; one has wreaths carved on the sides. of the second base,
which has a cornice, more fragments were found and two of these
fragments preserve part of an important inscription, [...] οκλε [...]
λΙΜου and further down part of a second line, [...]Σ Αυ. these
finds are few, but they provide crucial evidence for the identification of the theater with the deme of halimous. Except for the marble
fragments, numerous fragments of small as well as large clay vases
were found, like amphoras and pithoi for the storage of water, lekanes and cooking vessels for food and fruit. the finds indicate that
the site was used from the 7th to the 4th century B.C.
it is probable that initially, the site functioned as an assembly
area, where people met and made decisions, or for the yearly
festival of the thesmophoria as a gathering place for female worshippers. possibly the site was also related to certain acts of worship, since there is testimony refering to a women’s dance in the
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τερο στίχο, [...] Σ Αυ. τα στοιχεία που διασώθηκαν είναι λίγα αλλά πολύ
καθοριστικά για την αδιαμφισβήτητη ταύτιση της θέσης του θεάτρου με
τον δήμο Αλιμούντος. εκτός των μαρμάρινων σπαραγμάτων, βρέθηκαν
άφθονα θραύσματα πήλινων αγγείων μικρού και μεγάλου μεγέθους,
όπως αμφορέων και πίθων απαραίτητων για τη συγκέντρωση νερού,
λεκανίδων και χυτρών για τις τροφές και τους καρπούς. τα ευρήματα
ανάγουν τη χρήση του χώρου από τον 7ο έως και τον 4ο αι. π.χ.
είναι πολύ πιθανόν ο χώρος να λειτούργησε αρχικά ως τόπος συγκέντρωσης των κατοίκων για τη λήψη κοινών αποφάσεων ή και ως
τόπος συνάθροισης των λατρισσών κατά τις ημέρες της ετήσιας γιορτής των Θεσμοφορίων. Ίσως να είχε επίσης σχέση με κάποια από τα
δρώμενα της γιορτής, καθώς υπάρχει μαρτυρία για χορό γυναικών
στα Θεσμοφόρια του Αλιμούντος.
Από την κωμωδία του Αριστοφάνη αλλά και από άλλους αρχαίους συγγραφείς γνωρίζουμε ότι επικεφαλής της γιορτής ήταν δύο
γυναίκες που εκλέγονταν από τις άλλες και ονομάζονταν άρχουσες.
Σε ένα ψήφισμα του 334 - 333 π.χ., που προέρχεται από τον δήμο
του χολαργού και βρίσκεται στο Μουσείο του λούβρου, καθορίζεται ότι οι δύο άρχουσες θα συνεισφέρουν από κοινού στην ιέρεια
τα απαιτούμενα για την επιμέλεια της γιορτής και τη θρησκευτική λειτουργία. η συνεισφορά συνίστατο σε κριθάρι, αλεύρι, σύκα,
κρασί, λάδι, μέλι, σουσάμι, τυρί, σκόρδα, δάδες κ.ά., η ποσότητα
των οποίων προσδιοριζόταν επακριβώς από τον κανονισμό. Για τις
παραπάνω διεργασίες λοιπόν –εκλογές, αποφάσεις κ.τ.λ.– ο συγκεκριμένος χώρος, που γειτνιάζει άμεσα με τη θέση του ιερού, θα
ήταν ο πλέον κατάλληλος.
το θέατρο ήταν απαραίτητο και για άλλες γιορτές, όπως για παράδειγμα τα κατ’ αγρούς Διονύσια, τα οποία τελούσαν όλοι οι κάτοικοι
της υπαίθρου περί τα τέλη Δεκεμβρίου για να τιμήσουν τον Διόνυσο
όταν άνοιγαν το νέο κρασί. Όπως γνωρίζουμε από τις πηγές, κατά
τη διάρκεια της γιορτής αυτής δίνονταν παραστάσεις δραμάτων που
είχαν ήδη διδαχθεί στην Αθήνα.
κάπου κοντά στο θέατρο θα πρέπει να βρισκόταν και το ιερό του
Διονύσου, για την ύπαρξη του οποίου αντλούμε μαρτυρία από το
προαναφερθέν δημοτικό ψήφισμα που βρέθηκε το 1919 στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος του Αγίου κοσμά. ο hondius, μελετητής
του ψηφίσματος, ταύτισε με Διονύσιο κάποια πενιχρά ερείπια που
αποκαλύφθηκαν τότε κοντά στη θέση που βρέθηκε. Μήπως όμως
το ψήφισμα δεν ήταν στη θέση του, αλλά είχε μεταφερθεί εκεί από
ένα άλλο σημείο γύρω από το θέατρο; Αν η υπόθεση αυτή ευσταθεί, μπορούμε πιθανόν να αποδώσουμε τα πενιχρά λείψανα της
παραλιακής στη γωνία ενός ταφικού περιβόλου που είχε ιδρυθεί
στις παρυφές της αρχαίας οδού, η οποία συνέδεε το κέντρο του
δήμου με την κωλιάδα άκρα. η αποκάλυψη ενός τάφου σε μικρή
απόσταση από τα ερείπια και με την ίδια κατεύθυνση προς αυτά,
ίσως ενισχύει την προηγούμενη υπόθεση. Στην ίδια περιοχή, το
τμήμα δηλαδή της παραλιακής που αντιστοιχεί στο πρώην δυτικό
αεροδρόμιο και μάλιστα κοντά στην κεντρική του είσοδο, βρέθηκε
τυχαία το 1964 η πρόσοψη επιτάφιας ναϊσκόμορφης στήλης με την
επιγραφή ΑΣτΙνοΣ ΑλΙΜοΣΙοΣ, η οποία θα μπορούσε να ανήκει
στον γλυπτό διάκοσμο ενός ταφικού περιβόλου.
κοντά στα παραπάνω αρχαία λείψανα αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι
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thesmophoria of halimous.
We know from the comedy of aristophanes and from other ancient authors that as head of the celebration two women were
elected and called the leading women. a votive decree of 334-3
B.C. from the deme of Cholargos, now in the Louvre Museum, determines that the two leading women will offer jointly the priestess
the things necessary for the organization of the celebration and the
religious ceremonies. the contribution consisted of barley, flour,
figs, wine, oil, honey, sesame, cheese, garlic, torches etc., and in
a quantity that was specially stated. for all the above activities,
such as voting, taking decisions etc, this site so close to the area of
the sanctuary was the most suitable.
the theater was necessary also for other festivities, as for example the rustic dionysia that were celebrated near the end of
december by all inhabitants of the countryside to honor god dionysus, when new wine was tested. We know from ancient sources
that during this festival plays were performed which had already
been presented in athens.
it is also somewhere near the theater that the sanctuary of dionysus must have been located and for which there is a reference
in the inscription mentioned above found in 1919 on the coastal
road near aghios Kosmas. indeed, hondius, who studied the inscription, identified the dionysion with some poor ancient remains
discovered at that time near the finding place of the inscription.
Was the inscription, however, found, by chance, not in its original location but was it removed from another place around the
theater? if this assumption is correct then, we may identify these
poor remains with the corner of a peribolos tomb (enclosure tomb)
erected beside the ancient road that linked the center of the deme
with Cape Kolias.the unearthing of a grave near these remains,
which is in the same direction with these, may corroborate the
previous assumption. in 1964 in the same area, namely, in the part
of the coastal road that corresponds to the former West airport and
particularly close to its main entrance, was found, by chance, the
front part of a grave stele, in the form of a shrine, with the inscription ΑΣτΙνοΣ ΑλΙΜοΣΙοΣ, (astinos from halimous), which may
have belonged to the sculptural decoration of a peribolos tomb.
in the summer of 2003, near the above-mentioned ancient remains and during works for the olympic installations, part of an
ancient road that apparently linked the coastal road with the north
bay of Cape Kolias was discovered. there, a stone-construction
was also found and is under excavation, about which we can
only say that it is a public function and dates to the 4th cent. B.C.
the stone-construction is in the area with the installations for the
reception of athletes in the Youth’s national athletic Center in
aghios Kosmas.
Cape Kolias is, therefore, another sacred place of the deme of
halimous, identified, as mentioned above, with the promontory of
aghios Kosmas. on the ground surface of the promontory, however, few ancient remains have been found until now. G. Mylonas, the excavator of the prehistoric settlement at aghios Kosmas,
mentions that in the area he investigated he found only a doric
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Νοτιοανατολικό πρανές του λόφου Αγίας
Άννας. Οι θρόνοι προεδρίας του θεάτρου
«κατά χώραν».
South east slope of Aghia Anna Hill.
The thrones of honor in situ.

του 2003, στο πλαίσιο των ολυμπιακών έργων, τμήμα αρχαίας οδού
που φαίνεται ότι συνέδεε την παραλιακή με τον βόρειο μυχό της
κωλιάδος άκρας. εκεί εντοπίστηκε και ανασκάπτεται ισχυρή λίθινη
κατασκευή, για την οποία μπορούμε μόνο να πούμε ότι είναι δημόσιο
έργο και χρονολογείται στον 4ο αι. π.χ. η θέση του βρίσκεται στον
χώρο όπου σήμερα λειτουργούν οι οικίσκοι φιλοξενίας αθλητών του
εθνικού Αθλητικού κέντρου νεότητας στον Άγιο κοσμά.
η κωλιάς άκρα λοιπόν είναι ένας ακόμα ιερός τόπος του δήμου
Αλιμούντος που, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ταυτίζεται με
το ακρωτήρι του Αγίου κοσμά. ελάχιστα όμως κλασικά ευρήματα
έχουν αποκαλυφθεί έως τώρα στην επιφάνεια του ακρωτηρίου. ο
ανασκαφέας της προϊστορικής εγκατάστασης του Αγίου κοσμά, Γ.
Μυλωνάς, μας πληροφορεί ότι στον χώρο που ερεύνησε βρήκε μόνο
ένα δωρικό κιονόκρανο, μερικούς χονδροδουλεμένους κυβολίθους
και στον βόρειο μυχό του ακρωτηρίου μία ομάδα μικρών αγγείων, τα
οποία συσχετίζει υποθετικά με λατρεία της Δήμητρας. οικοδομικά
λείψανα, και μάλιστα ναού ή άλλου ιερού χώρου, δεν εντόπισε. Σε
ποιο σημείο άραγε της κωλιάδος άκρας είδε ο παυσανίας το άγαλμα
της Αφροδίτης ή το ιερό της θεάς και των Γενετυλλίδων θεοτήτων; Σε
ποιο σημείο βρίσκεται, επίσης, ο ναός της Δήμητρας και κόρης που
αναφέρουν ότι υπήρχε στην κωλιάδα άκρα; εκτός από το Θεσμοφόριο που τεκμηριώθηκε ανασκαφικά σε άλλη θέση, υπήρχε και ναός
της Δήμητρας, και μάλιστα πολύστυλος, ή μας παρέχονται λάθος
πληροφορίες; την κωλιάδα όμως, όπως είδαμε, τη συσχετίζουν με
τη Δήμητρα και άλλοι συγγραφείς. Μήπως λοιπόν ο ναός της θεάς
δεν έχει ακόμα βρεθεί και παραμένει θαμμένος σε κάποιο σημείο
του ακρωτηρίου που δεν έχει ερευνηθεί; Μήπως το μεταβυζαντινό
εκκλησάκι των Αγίων κοσμά και Δαμιανού, κατά την πάγια τακτική
των χριστιανών, έχει ιδρυθεί επάνω σε προϋπάρχον «εθνικό» ιερό;
Στους θεούς που λάτρευαν ιδιαιτέρως οι Αλιμούσιοι θα πρέπει να
προσθέσουμε τον ηρακλή, σύμφωνα με σχετικό εδάφιο στον προαναφερθέντα λόγο του Δημοσθένη. η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνεται από
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Theater of Halimous. Reconstruction
of the thrones of honor, the corridor
and the natural bedrock.
Θέατρο Αλιμούντος. Αναπαράσταση των
έξι διπλών θρόνων της προεδρίας και
πίσω τους ο διάδρομος και το φυσικό
πρανές.
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capital, some roughly worked blocks of stone and on the north bay
a group of miniature vases, which he tentatively associates with
the worship of demeter. he did not find any remains of a temple
or of any other sacred place. οne wonders on what point of Cape
Kolias pausanias saw the statue of aphrodite or the sanctuary of
the Goddess and Goddesses Genettyllides?
Likewise, where is the sanctuary of demeter and Kore that is
mentioned as being on Cape Kolias? Except for the thesmophorion
for which excavations showed that it was elsewhere, was there another temple of demeter that had many columns, or are we given
incorrect information? as noted above, however, other authors also
associate Cape Kolias with demeter! is it possible that the temple
of the goddess has not been found yet and lies buried in a part of
the promontory that is unexcavated? is it possible that the post
Byzantine small church of Saint Kosmas and damian, was erected
on a “pagan’’ sanctuary that existed there earlier, as was common
practice for Christians?
according to the above-mentioned speech of demosthenes, we
should also add herakles to the gods worshiped by the people of
halimous this statement is corroborated by an inscription refering to the worship of the semi-god that was, according to reliable
evidence, found at the site of the thesmophorion of halimous.
We believe, moreover, that excavations on the hill of pani, the
most imposing site of the region, may possibly reveal another place
of worship and may provide good evidence about the origin of its
strange name.
as also mentioned above, on the lower part of the hill of aghia
anna, building remains were discovered in plots of the following
streets: M. antypa (former hegesipyle Street), thesmophorion,
Kleio, Melpomenis, ouranias and Geroulanou. these remains are
house foundations, some of which are built on sloping ground,
others on ground level and which as a whole are carelessly constructed and consist of two to three rooms and a courtyard. they
usually have access to a nearby street.

Θέατρο Αλιμούντος. Ένας από τους θρόνους της προεδρίας.
Theater of Halimous. One of the thrones
of honor.

Θραύσμα ερυθρόμορφου αγγείου από την
ανασκαφή του δημοσίου οδικού έργου, 4ος
αι. π.Χ.
Fragment of a red-figured vase from
the excavation of the public construction, 4th cent. B.C.

επιγραφή που αναφέρεται σε λατρεία του ημίθεου και σύμφωνα με
σοβαρές ενδείξεις βρέθηκε στη θέση του Θεσμοφορίου Αλιμούντος.
πιστεύουμε επίσης ότι η ανασκαφική έρευνα του λόφου πανί, του
πλέον επιβλητικού σημείου της περιοχής, ίσως καταδείξει ακόμα έναν
τόπο λατρείας και ίσως δώσει τεκμηριωμένη εξήγηση σχετικά με την
προέλευση του περίεργου ονόματός του.
Όπως αναφέραμε και παραπάνω, στα χαμηλότερα σημεία του
λόφου της Αγίας Άννας έχουν αποκαλυφθεί οικιστικά κατάλοιπα
εντός οικοπέδων των οδών Μ. Αντύπα (πρώην παρόδου ηγησιπύλης), Θεσμοφορίων, κλειούς, Μελπομένης, ουρανίας και Γερουλάνου. πρόκειται για τα θεμέλια σπιτιών που άλλα έχουν κτιστεί
σε επικλινή επιφάνεια και άλλα σε επίπεδη, είναι κατασκευασμένα
χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια στο σύνολό τους και αποτελούνται από
δύο έως τρία δωμάτια με αυλή. Συνήθως έχουν άμεση πρόσβαση σε
διερχόμενο δρόμο.
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κατάλοιπα οικίας σε οικόπεδο της
οδού κλειούς, τα οποία φανερώνουν επιμελημένη κατασκευή που
ίσως οφείλεται σε ιδιαίτερη χρήση της οικίας αυτής. Στο τμήμα που
έχει έως τώρα ερευνηθεί, και συγκεκριμένα σε ένα δωμάτιο, σώζονται
τα επιχρίσματα των τοίχων με γραπτή ταινιωτή διακόσμηση και τρία
επάλληλα, διαφορετικής μορφής δάπεδα. τα στοιχεία αυτά που παραπέμπουν σε μακροχρόνια χρήση της οικίας με συνεχείς και ιδιαίτερα φροντισμένες επισκευές, αν συνδυαστούν με τη μικρή απόσταση
που τη χωρίζει από τη θέση του Θεσμοφορίου και του θεάτρου, ίσως
προσδιορίζουν και τον μη ιδιωτικό χαρακτήρα της. η συνέχιση της
ανασκαφής στο διπλανό οικόπεδο, όπου εκτείνονται τα ερείπιά της,
και η μελέτη όλων των στοιχείων, ελπίζουμε ότι θα αποσαφηνίσουν
την εικόνα και τον χαρακτήρα της.
το ανασκαμμένο τμήμα της αρχαίας οικίας διατηρείται ορατό στο
ανοικτό ισόγειο της σύγχρονης οικίας παπαζιάν, η οποία κατασκευάστηκε σύμφωνα με τροποποιημένη μελέτη, ώστε και τα αρχαία να
σωθούν και ο ιδιοκτήτης να μη χάσει το ακίνητό του.
περί τα 150 μ. νοτιοανατολικά του λόφου και στο σημείο που το
ρέμα τραχώνων συναντούσε το ρέμα Αργυρουπόλεως, πριν εκτραπεί
η ενοποιημένη κοίτη και εγκιβωτιστεί ώστε να βαίνει παράλληλα με
τη βόρεια περίφραξη του πρώην αεροδρομίου ελληνικού, είχαν αποκαλυφθεί εκτεταμένα παραποτάμια οικοδομικά λείψανα με άφθονα
σπασμένα αγγεία κλασικής εποχής. Ήρθαν επίσης στο φως τοίχοι
αντιστηρίξεως στις όχθες σε διαφορετικά επίπεδα, καθώς και ένα
κτιστό πηγάδι το οποίο ήταν σε χρήση έως τα μέσα της δεκαετίας
του 1970. η θέση των αρχαίων εντός της κοίτης του ρέματος κατ’
αρχάς παραπέμπει σε περιοδική χρήση του χώρου και παράλληλα η
συγκεκριμένη επιλογή γεννά ερωτήματα σχετικά με την ιδιαιτερότητα
της χρήσης του.
εντός της περιφράξεως του αεροδρομίου, αλλά σε αρκετά ψηλότερο επίπεδο από την κοίτη του ρέματος, είχαν αποκαλυφθεί στις
αρχές του 1960 αποσπασματικά τμήματα τοίχων από μεγάλους κυβολίθους που μάλλον ανήκαν σε ταφικό περίβολο.
Ένας ακόμα ταφικός περίβολος, ένα οικογενειακό νεκροταφείο
δηλαδή, βρέθηκε το 1999 σε οικόπεδο της οδού κλειούς. Με την
ανασκαφική έρευνα του περιβόλου αυτού διαπιστώσαμε ότι και στον
Αλιμούντα, όπως σε πολλούς άλλους αττικούς δήμους, ένας χώρος
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Alimos, Kleio Street. Building remains
preserved in the open ground floor of
the Papazian house.
Άλιμος, οδός Κλειούς. Οικιστικά κατάλοιπα, όπως διατηρούνται στο ανοικτό
ισόγειο της οικίας Παπαζιάν.
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interesting are the remains of a house in a plot of Kleio Street,
which presents a careful construction that may be due to the fact
that the house had a special function. in the part of the house that
has been investigated until now and in one room in particular the
plaster on the walls, with a painted striped decoration, as well
as three successive floors of different kinds are preserved. these
traces, which suggest that the house had a long period of use with
continuous and particularly careful repairs, and the fact that the
house is near the thesmophorion and the theater, may determine
the non-private function of the house. the continuation of the
excavation in the adjacent plot, where the remains of the house
extend, as well as study of all the data would finally clarify its
layout and function. the excavated part of this ancient house is
preserved and can be seen in the open ground floor of the modern
papazian house, which was built according to a modified plan so
that the ancient remains could be saved and the owner would not
loose his property.
about 150m. to the south east of the hill and at the point where
the stream of trachones joins that of argyroupolis, before the
course of the joined stream bed had been diverged and covered to run parallel to the north fence of the former hellenikon
airport, extensive building remains were found by the river
together with numerous broken vases of the Classical period.
retaining walls were also found at different levels on the bank
of the stream as well as a built well, which was in use until the
mid 1970s. the fact that the ancient remains were in the stream

Άλιμος, οδός Κλειούς. Μελανόμορφη
λήκυθος, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ.
Alimos, Cleio Street. Black - figured
lekythos, 1st half of the 5th cent. B.C.

ταφής μπορεί να βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τις οικίες και
τα δημόσια κτήρια· δεν έχουμε λοιπόν την εικόνα του άστεως των
Αθηνών και μερικών άλλων αττικών δήμων, όπως του Θορικού και
των Αλών Αιξωνίδων, όπου τα νεκροταφεία βρίσκονται σε κάποια
απόσταση από την κατοικημένη περιοχή.
Μπροστά από τον ταφικό περίβολο διέρχεται αρχαία οδός, η οποία
κατεβαίνει από την κεντρική αρτηρία της Αλίμου προς το κέντρο
του δήμου. Για την κατασκευή του περιβόλου έχουν χρησιμοποιηθεί
ασβεστολιθικοί κυβόλιθοι, προϊόν κοντινού λατομείου, οι οποίοι ορίζουν την πρόσοψη του μνημείου και τις δύο πλάγιες πλευρές του,
σχηματίζοντας π, ενώ η τέταρτη πλευρά παραμένει ελεύθερη. Για
την κατασκευή των αναλημμάτων του δρόμου έχουν χρησιμοποιηθεί,
ως συνήθως, διαφόρων μεγεθών ακατέργαστοι λίθοι και ογκόλιθοι.
ο περίβολος περιέκλειε βαθείς λάκκους ταφικών πυρών, οι περισσότερες από τις οποίες είχαν συντελεστεί πριν από την κατασκευή
του μνημείου. περιέκλειε επίσης και άλλων τύπων τάφους, όπως
απλούς λακκοειδείς, κεραμοσκεπείς και μία μαρμάρινη σαρκοφάγο.
Στις παρυφές του περιβόλου και στο πρανές του βράχου, απέναντι
από την πρόσοψη του μνημείου, βρέθηκαν ρηχές ταφικές πυρές,
εγχυτρισμοί, όπως ονομάζουμε τις ταφές νηπίων κυρίως εντός μεγάλων αγγείων, και ένας μεγάλος, βαθύς λάκκος, στον πυθμένα του
οποίου οδηγούσαν έξι σκαλοπάτια σκαλισμένα στον μαλακό βράχο.
η χρήση του λάκκου αυτού δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί. πιθανόν να
είχε σχέση με τελετουργίες χθόνιου χαρακτήρα και προσφορές στους
νεκρούς. τα κινητά ευρήματα του νεκροταφείου ήταν πολυάριθμα
αγγεία των Αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, και ιδιαίτερα του α΄
μισού του 5ου αι. π.χ.
εκτός των πήλινων αγγείων βρέθηκαν επίσης τέσσερις μαρμάρινες
λήκυθοι, μεγάλα αγγεία από συμπαγές μάρμαρο με ανάγλυφες παραστάσεις στο σώμα τους που απεικονίζουν τον αποχαιρετισμό του
νεκρού ή της νεκρής από τους ζώντες και χρονολογούνται στον 4ο
αι. π.χ. η σκηνή του αποχαιρετισμού ονομάζεται στην αρχαιολογική
ορολογία «δεξίωση». η μία από τις ληκύθους ήταν τοποθετημένη, ως
επίστεψη, στην κορυφή ενός σημαντικότατου μαρμάρινου μνημείου
που αποτελείται από δύο ακόμα μέρη, μία πεσσόσχημη στήλη και ένα
βάθρο. Στην όψη της στήλης είναι χαραγμένα τα ονόματα ολόκληρης
οικογένειας Αλιμουσίων, δύο από τα οποία επαναλαμβάνονται και
στη λήκυθο, ενώ το βάθρο φέρει επίγραμμα. το μνημείο αυτό, που
όπως αναφέρθηκε αποτελείται από τρία μέρη, προφανώς ήταν τοποθετημένο στο κέντρο της προσόψεως του περιβόλου, ενώ στα δεξιά
και στα αριστερά του θα πρέπει να είχαν στηθεί οι άλλες λήκυθοι.
εμείς βέβαια τα βρήκαμε πεσμένα, σπασμένα και διασκορπισμένα
σε διάφορα σημεία, εντός και εκτός περιβόλου.
οι τοίχοι των περιβόλων έφταναν σε κάποιο ύψος και στην κορυφή
του τοίχου της προσόψεώς τους ή επάνω σε λίθινα βάθρα τοποθετούσαν τα επιτύμβια μαρμάρινα μνημεία, όπως ληκύθους, λουτροφόρους, λέοντες, ταύρους, σφίγγες, ανθεμωτές στήλες ή και ναϊσκόμορφες στήλες με παραστάσεις σχεδόν ολόγλυφων μορφών που πάντα
απεικονίζουν σκηνές που έχουν σχέση με τους νεκρούς. επάνω στα
επιτάφια μνημεία χάραζαν επιγραφές, από τις οποίες μαθαίνουμε τα
ονόματα των νεκρών που συνοδεύονται από το πατρικό και το δημοτικό τους όνομα, όπως λεΩκΡΑτηΣ λεΩΣτΡΑτο(υ) ΑλΙΜο(υ)
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Φωτογραφική αποκατάσταση του τριμερούς επιτύμβιου μνημείου, 4ος αι. π.Χ.
Reconstruction of the funerary
monument, 4th cent. B.C.

Alimos, Kleio Street. Plan of the peribolos tomb with the pit graves and the
ancient road.
Άλιμος, οδός Κλειούς. Κάτοψη του ταφικού περιβόλου με τους ταφικούς λάκκους
και τον αρχαίο δρόμο.
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ΣΙοΣ (λεωκράτης, γιος του λεωστράτου, δημότης Αλιμούντος).
η κατασκευή παρόμοιων ταφικών μνημείων με τον ανάλογο γλυπτό
διάκοσμο που περιγράψαμε, προϋπέθετε μεγάλη οικονομική άνεση
της οικογένειας ώστε να έχει τη δυνατότητα να αναλάβει ένα τόσο
υψηλό κόστος. πολλές φορές η διάθεση επίδειξης του πλούτου μέσω
των ταφικών μνημείων οδηγούσε σε υπερβολικές σπατάλες και ανταγωνισμούς, με αποτέλεσμα η πολιτεία να λάβει κατά καιρούς μέτρα
για να περιορίσει αυτή την τάση. Όπως μας πληροφορεί ο κικέρων,
τέτοια μέτρα εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά στα χρόνια μετά τον
Σόλωνα και λίγο αργότερα. Για τον ίδιο λόγο, σύμφωνα πάντα με τον
κικέρωνα, ο Δημήτριος ο Φαληρεύς, περιπατητικός φιλόσοφος που
κυβέρνησε την Αθήνα στα 317 - 307 π.χ., θέσπισε νόμο με τον οποίο
μείωσε την υπερβολή και καθόρισε κανονισμό για την κατασκευή των
νέων ταφικών μνημείων ώστε αυτά να είναι λιτά.
τα διασωθέντα λείψανα ενός άλλου ταφικού περιβόλου ανασκάφτηκαν το 1990 στις δυτικές υπώρειες του λόφου πανί, όταν ο εκσκαφέας ανέσυρε δύο μαρμάρινα μικρά λιοντάρια από τον γλυπτό διάκοσμο
του μνημείου. ο ανορθόδοξος τρόπος εντοπισμού του μνημείου είχε
αποτέλεσμα να χαθούν πολλά στοιχεία και να χαρακτηριστεί αρχικά
το μνημείο ως κρήνη, δεδομένου ότι στον χώρο του δεν είχαν διασωθεί
ίχνη τάφων, αλλά μόνο ένα βαθύ αυλάκι που το διέσχιζε. η ταυτότητα
του μνημείου ως ταφικού περιβόλου αποκαταστάθηκε πρόσφατα αφού
συνδυάστηκαν τα δύο μαρμάρινα λιοντάρια με τμήμα βάσης αγάλματος
καθιστού ταύρου, που επίσης είχε ανασυρθεί από τον εκσκαφέα. Δίπλα
στον περίβολο περνούσε ένας στενός δρόμος - μονοπάτι που κατέβαινε
από τον λόφο και κατευθυνόταν προς την παραλία. Έχει παρατηρηθεί
ότι αυτού του τύπου τα μνημεία κατασκευάζονταν σε περίοπτα σημεία,
όπως στις παρυφές δρόμων ή σε υπερυψωμένες θέσεις, ώστε να προβάλλονται και να μη μένουν απαρατήρητα από τους διερχομένους.
εκτός των περιβόλων, σε δρόμους αλλά και σε άλλες τυχαίες
θέσεις έχουν κατά καιρούς βρεθεί μεμονωμένοι τάφοι ή και ομάδες τάφων, όπως π.χ. κατά μήκος των σημερινών οδών κυθηρίων
και Θουκυδίδου, αλλά και της λεωφόρου Βουλιαγμένης, οι οποίες
φαίνεται ότι συμπίμπτουν με αρχαίους δρόμους.
Για την κατασκευή των περιβόλων αλλά και όλων των δημοσίων

bed indicates, first of all, that the area was periodically used and,
furthermore, this specific choice of place gives rise to questions
about its function.
at the beginning of the 1960s, fragmentary parts of walls, built
of large rectangular blocks of stone and probably belonging to a
peribolos tomb, were found inside the fenced area of the airport
but at a higher level from the streambed.
in 1999 one more peribolos tomb, that is, a family tomb, was
found in a plot at Cleio street. in the excavation of this family
tomb we noticed that in halimous, as in many other attic demes,
a burial place might be very close to houses and public buildings
and the picture we get is not the same as that of the city of athens
and certain other attic demes, like thorikos and halai aixonides,
where cemeteries were at a certain distance from the residential
area. an ancient road passes in front of the family tomb that leads
down from the present main alimos road to the center of the deme.
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Vases from the graves, end of 6th cent. 1st half of 5th cent. B.C.
Αγγεία από τους τάφους, τέλος 6ου αι. α´ μισό 5ου αι. π.Χ.
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for the construction of the enclosure wall (the peribolos) of the
family tomb rectangular limestone blocks from a nearby quarry
were used for the faηade and the sides of the monument, which
thus has a π-shaped plan, while the fourth side remains open. the
retaining walls of the road were built, as usual, with unworked
blocks of stone of different sizes. the enclosure wall of the family
tomb surrounded deep pits from cremation burials, most of which
predate the construction of the monument. there also existed other
grave types i.e. plain inhumation pits, tile graves and one marble
sarcophagos. on the fringes of the enclosure wall and on the sloping bedrock, accross from the facade of the monument, shallow
cremation pits, pot burials, (infant burials mainly in large vases)
were discovered, as well as a deep pit with six steps carved in the
soft bedrock leading down to the bottom of the pit. its use has not
been determined yet. probably it was used for rituals of chthonic
character and for offerings to the dead. the movable finds from
this cemetery were many vases of the archaic and Classical periods, mostly of the 1st half of the 5th cent. B.C.
Besides pottery, four marble lekythoi, large vases of marble
with relief scenes on the body representing the separation of
the dead from the living with a hand shake, dating to the fourth
century B.C., were found in the cemetery. this departure scene
is called “dexiosis”. one lekythos was placed as crowning ornament at the top part of an important monument, which consisted
of two more parts, a square stele and a base. on the front side
of the stele the names of an entire family from halimous were
carved. two of these names are repeated on the lekythos, and
the base has an inscription. this monument, was placed in the
center of the faηade of the enclosure wall, while on its right and
left were placed other lekythoi. these were found fallen down,
broken and scattered at different points inside and outside the
enclosure wall.
the enclosure walls of the peribolos tombs were built up to a
certain height and at the top part of the faηade or on stone bases
the funerary marble monuments were placed. these take the form
of lekythoi, loutrophoroi, lions, bulls, sphinxes, anthemion stelai
or stelai in the form of a shrine with figures nearly in the round,
which always show scenes related to the dead. on the funerary
monuments are inscriptions that give the name of the dead. the
name is accompanied by the name of the father and that of the
person’s deme, like λεΩκΡΑτηΣ λεΩΣτΡΑτo(υ) ΑλΙΜο(υ)
ΣΙοΣ (Leokrates, son of Leostratos, from halimous).
the construction of such grave monuments with the corresponding sculptural decoration, as mentioned, required that the family
was considerably wealthy in order to afford such a high cost. often, the need for showing off through such grave monument led
to extravagance and antagonism with the result that at different
periods the State took measures to limit this trend. according to
Cicero, such measures were taken for the first time during the period of Solon and again sometime thereafter. for the same reason,
according to Cicero, demetrios of phaleron, who ruled athens in
317-307 B.C., passed legislation that limited such extravagance and

Άλιμος, οδός Κλειούς. Μελανόμορφη
λήκυθος, α΄ μισό 5ου αι. π.Χ.
Alimos, Cleio Street. Black - figured
lekythos, 1st half of the 5th cent. B.C.

κτισμάτων της περιοχής έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλοι ασβεστολιθικοί κυβόλιθοι, μήκους 1 μ. περίπου, πλάτους 0,60 μ. και ίδιου
ύψους, ο τόπος εκλατομεύσεως των οποίων έχει εντοπισθεί σε διάφορα σημεία του λόφου πανί. Στο δυτικό του σκέλος αποκαλύφθηκε
ένα αρκετά ενδεικτικό τμήμα αρχαίου λατομείου, στην επιφάνεια
του οποίου μπορεί κανείς να δει τα ίχνη των ορθογωνισμένων όγκων
που έχουν αποκολληθεί, άλλους όγκους έτοιμους που δεν απομακρύνθηκαν και άλλους που μάλλον ράγισαν κατά την εργασία και
προφανώς κρίθηκαν ακατάλληλοι. Στην επιφάνεια και τις παρειές
του λατομημένου πετρώματος μπορούμε να διακρίνουμε τις αύλακες εξορύξεως και τις μεθόδους αποκολλήσεως των όγκων, καθώς
και τα ίχνη των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. παρατηρούμε
δηλαδή τη φορά με την οποία χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία, το
είδος και τα διαφορετικά τους μεγέθη.
οι επεξεργασμένοι ογκόλιθοι και οι λαξευμένες παρειές του
βράχου είχαν τόσο εντυπωσιάσει τους παλιούς κατοίκους της περιοχής, ώστε είχαν προσδώσει στη θέση του λατομείου την ονομασία
«στους θρόνους».
Στο κεντρικό σκέλος του λόφου πανί διαπιστώθηκε και άλλη θέση
αρχαίου λατομείου, αλλά με πέτρωμα κροκαλοπαγές.
Άλλο εκτεταμένο λατομείο κλασικών χρόνων, με κροκαλοπαγές
πέτρωμα αποκαλύφθηκε πρόσφατα εντός του πρώην αεροδρομίου
ελληνικού, σε θέση εντελώς επίπεδη, 100 μ. περίπου νότια από το
ρέμα τραχώνων και 200 μ. ανατολικά της λεωφόρου ποσειδώνος.
ο χώρος του λατομείου, που πριν την εκλατόμευση ίσως αποτελούσε ένα βραχώδες έξαρμα μέσα στην πεδιάδα, καλύφθηκε από την
αρχαιότητα με φερτές επιχώσεις. το λιγοστό χώμα των επιχώσεων
περιείχε άπειρα θραύσματα από μεγάλα κυρίως αγγεία, όπως αμφορείς, λεκάνες και κυψέλες, και λιγότερα από μικρά αγγεία πόσεως
και άλλων οικιακών χρήσεων. Άγνωστος είναι ο τόπος προέλευσης
αυτού του υλικού που χρονολογείται στον 4ο αι. π.χ. ο όγκος του
πάντως δεν δικαιολογεί την προέλευσή του από την οικοσκευή μιας
οικίας ή μιας ολόκληρης γειτονιάς. ούτε πρόκειται για αποτυχημένο
προϊόν κάποιου κεραμικού εργαστηρίου, γιατί τα αγγεία είναι χρησιμοποιημένα και οι αμφορείς προέρχονται από διάφορα εργαστήρια
της ηπειρωτικής και νησιωτικής ελλάδας και των αποικιών, όπως η
Αθήνα, η Ρόδος, η κως, η Μένδη χαλκιδικής, η χίος, η κόρινθος
κ.ά. Μήπως λοιπόν προέρχονται όλοι αυτοί οι αμφορείς από κάποιο
δημόσιο χώρο της περιοχής, στον οποίο συγκεντρωνόταν πλήθος ανθρώπων, ή μήπως προέρχονται από την περιοχή ενός εμπορείου, ενός
εμπορικού σταθμού δηλαδή, όπου γινόταν η διακίνηση προϊόντων
μέσα στα συγκεκριμένα εύθραυστα σκεύη που εύλογα είχαν και τις
ανάλογες φθορές; Για τέτοια δραστηριότητα προσφέρεται κάλλιστα
ο όρμος του Αγίου κοσμά, αλλά δεν έχουν βρεθεί απτά στοιχεία που
να την αποδεικνύουν.
ενδιαφέρον εύρημα του ίδιου ανασκαφικού χώρου, του λατομείου
μέσα στο γήπεδο του πρώην αεροδρομίου, είναι ο θησαυρός 57 χάλκινων νομισμάτων που βρέθηκαν σε μία μικρή σχισμή, στο σημείο
διαχωρισμού δύο κυβολίθων, κρυμμένα μάλλον από κάποιον αρχαίο
λατόμο. πρόκειται για αττικά νομίσματα ελευσίνιας σειράς και νομίσματα Σαλαμίνος, πολύ καλής διατήρησης.
Σε απόσταση 60 μ. ανατολικά της λατομημένης επιφάνειας που
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Alimos, west side of Pani Hill. Peribolos tomb. Part of a statue of a funerary
taurus, 4th cent. B.C.
Άλιμος, δυτικές παρυφές λόφου Πανί.
Ταφικός περίβολος. Τμήμα από τη βάση
αγάλματος καθιστού ταύρου, 4ος αι. π.Χ.
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set rules for the construction of new grave monuments, so that
these were plain.
in 1990 the remains of another peribolos tomb were excavated
on the west slope of the pani hill, when a bulldozer “dug out” two
small marble lions from the sculptural decoration of the monument.
this unorthodox method of uncovering the building resulted in
losing a lot of evidence. at first, the monument was interpreted as
a fountain, since no traces of graves were preserved at the site except for a deep channel. the monument was recently identified as
a peribolos tomb, since the two lions were associated with a piece
from a statue base of a seated bull that was also pulled out by the
bulldozer. a narrow road coming down the hill and heading to
the shore passed close by the peribolos tomb. Usually this type of
monument was erected in prominent places, beside the road or on
elevated ground in order to stand out and be prominent.
Besides family tombs, sometimes by the sides of roads or in
random places single and group burials have been found, such as
along Kytherion and themistocles Streets and also next to Vouliagmeni avenue. it seems that the streets and the avenue coincide
with ancient roads.
for the construction of these tombs as well as for all public buildings in the area, large limestone blocks, about 1m long, 0.60m wide
and 0.60m high, were used. the quarries that these came from
were located on different parts of pani hill. on the west side of
pani hill, a characteristic part of an ancient quarry was found, on
the surface of which one could see the traces of the rectangular
blocks that had already been removed, others that were cut but not
removed and still others that had probably cracked during work
and were discarded as unsuitable. on the surface, as well as on the
sides of the quarry, the cuttings from the quarrying, the methods
used for the removing of the stones and traces from the tools are
visible. We can see the way the tools were used, and their type and
different sizes. older people in the area were so impressed by the
worked blocks of stone and the chiseled surface of the rock that
they gave to the site the name, “at the thrones.”
in the central part of the pani hill, the site of another ancient
conglomerate quarry was recently identified.
another large conglomerate quarry of the Classical period was
found recently in the area of the former hellenikon airport in a
totally flat area, about 100m south of the trachones stream bed and
200m to the east of poseidonos avenue. the area of the quarry,
which before quarrying was perhaps a rocky projection in the
plain, was covered in antiquity with imported earth fill. in this
thin layer of earth fill, numerous fragments of large vases, such
as amphoras, lekanes, clay beehives, and a few pieces from small
drinking vessels and other household pottery were found. the
provenance of this material, from the 4th cent. B.C., is unknown.
the large quantity of pottery, however, cannot be explained as
the household equipment of one or more houses. on the other
hand, this is not a waste material from a pottery workshop, since
the vases show signs of use and the amphoras come from different
workshops from the Greek mainland, the islands and the colonies,

Άλιμος, δυτικές παρυφές λόφου Πανί.
Ταφικός περίβολος. Άγαλμα επιτύμβιου
λέοντος, 4ος αι. π.Χ.
Alimos, west side of Pani Hill. Peribolos tomb. Statue of a funerary lion, 4th
cent. B.C.

ερευνήσαμε, εντός του πρώην αεροδρομίου, ανασκάφτηκε χώρος ο
οποίος καλυπτόταν από επίχωση που επίσης περιείχε άφθονα θραύσματα από μεγάλα κυρίως αγγεία, όπως αμφορείς διαφόρων προελεύσεων και λεκάνες, αλλά και θραύσματα από μικρά αγγεία πόσεως,
όπως σκύφους, κανθάρους, φιάλες κ.ά., σύνολο που χρονολογείται
πριν τα μέσα του 3ου αι. π.χ. Στον χώρο που ερευνήσαμε παρατηρήθηκε κατ’ αρχάς ένα εκτεταμένο σκληρό στρώμα χωμάτινου δαπέδου,
σε ορισμένα σημεία του οποίου διαγράφηκαν τοίχοι ασύνδετοι μεταξύ
τους. η ερμηνεία των ανασκαφικών δεδομένων είναι προβληματική.
Με την πρόοδο όμως της μελέτης του αρχαιολογικού υλικού, ίσως διαμορφωθεί η άποψη ότι ο χώρος αυτός συνδέεται με κάποιο ιστορικό
γεγονός που έλαβε χώρα στην Αττική τα χρόνια εκείνα.
Από το προϊόν του λατομείου που αναφέραμε παραπάνω, φαίνεται
ότι έχει κατασκευαστεί το μεγάλο ταφικό μνημείο του ελληνικού, το
οποίο αρχικά βρισκόταν στην περιοχή όπου επεκτάθηκε ο κεντρικός
αεροδιάδρομος του πρώην ανατολικού αεροδρομίου. Για την επέκταση
του αεροδρομίου το 1960 - 1961 κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση του
μνημείου από τη φυσική του θέση και η επανίδρυσή του στην αυλή του
κτηρίου, όπου σήμερα λειτουργεί η υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας
(υ.π.Α.). το μνημείο του ελληνικού, γνωστό και πάντα ορατό, είχε λε-
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Hellenikon, ancient quarry in the area
of the former west airport. Fragment of
a plastic vase with two figures in relief
on the front part, 4th cent. B.C.
Ελληνικό, αρχαίο λατομείο στον χώρο
του πρώην δυτικού αεροδρομίου. Τμήμα
πλαστικού αγγείου με δύο μορφές στο
πρόσθιο μέρος, 4ος αι. π.Χ.

Hellenikon, ancient quarry in the area
of the former west airport. Fragment of
female head from a Classical relief stele.
Ελληνικό, αρχαίο λατομείο στον χώρο του
πρώην δυτικού αεροδρομίου. Αποσπασμένη γυναικεία κεφαλή από ανάγλυφη
στήλη της Kλασικής εποχής.
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such as athens, rhodes, Kos, Mende in Chalkidhiki, Chios, and
Corinth etc. is it possible, that the amphoras might come from
a public place of the region, where a lot of people gathered, or
does this material come from a trading post for the transportation,
from and to this place, of products carried in these fragile vessels,
which had been damaged because of frequent use? the cape of
aghios Kosmas is a suitable place for such activities, but there is
not enough evidence to support this suggestion.
a interesting find from the excavation of the quarry in the area
an
of the former airport is a “hoard” of 57 bronze coins found in a
small crevice, probably hidden by an ancient quarryman. Most
of the coins, which are very well preserved, are attic coins the
eleusinian series and coins of Salamis.
a
at a distance of 60m east of the above mentioned excavation of
the quarry, we excavated an area covered with earth fill where
we also found numerous fragments of vases mainly large ones,
drink
like amphoras, from different areas, lekanes and also small drinking vessels, such as skyphoi, kantharoi, phialae etc, an assemblage
dated earlier than the mid 3rd cent. B.C. in the excavated site we
noticed a hard layer from a floor of beaten earth, which extended
over a large area and where, at certain points, we could make out
traces of walls with no connection between them. the interpretation of the excavation data is problematic. as we progress in the
study of the archaeological material, however, we might form the
opinion that this area is related to a historical event, which took
place in athens during the 3rd cent. B.C.
it seems that building material from this quarry was used for
the large grave monument at hellenikon, which is dated to the
4th cent. B.C. the monument was originally located in the area of
the main air corridor of the former east airport. in 1960-1961 when
the airport was going to be expanded, it was decided that it was
necessary to remove the monument from its original location and
reerect it in the courtyard of the Civil aviation Service (C.a.S.).
the hellenikon monument, which was visible in antiquity, was
pillaged over the centuries and there is not sufficient evidence in
order to attribute it to one or the other of the adjacent demes. We
do not know whether the monument belonged to a family from
halimous or one from aixone. in any case, it seems that it was on
the ancient road to Leukonion, a small attic deme, the exact location of which has not yet been determined.
Except for the ancient road shown on the map οf 1885 by Curtius
and Kaupert, ancient ruins and many heaps of stone most probably were piled up there when the fields were cleared, as a result
of the agricultural policy in the time of peisistratos and thereafter. in that period, large pieces of land were cleared at the foot of
hymettos and numerous retaining and terrace walls were built in
order to retain the small amount of soil and secure as much arable
land as possible. Even today at the lower parts of hymettos the
ancient terrace walls are visible in many places, whereas heaps of
stones in the plain have disappeared3.
Concluding the description of evidence for the ancient deme of
halimous from the ancient sources and the excavations, we now

Ελληνικό, αρχαίο λατομείο στον χώρο
του πρώην δυτικού αεροδρομίου.
Επάνω: θησαυρός χάλκινων νομισμάτων.
Κάτω: χάλκινο νόμισμα Ελευσίνας με τον
Τριπτόλεμο στον εμπροσθότυπο και χοίρο στον οπισθότυπο, 4ος αι. π.Χ.
Hellenikon, ancient quarry in the area of
the former west Airport. Top: “Hoard”
of bronze coins. Bottom: bronze coin of
Eleusis. Observe, Τriptolemos. Reverse,
pig, 4th cent. B.C.

ηλατηθεί στο πέρασμα των αιώνων και τα στοιχεία που διασώθηκαν δεν
είναι επαρκή ώστε να το αποδώσουμε σε ένα από τους δύο όμορους
δήμους. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν ανήκε σε οικογένεια Αλιμουσίων
ή σε οικογένεια Αιξωνέων. Φαίνεται πάντως ότι βρισκόταν πάνω στην
αρχαία οδό προς λευκόνοιον, έναν μικρό αττικό δήμο, του οποίου η
θέση δεν έχει προσδιοριστεί με βεβαιότητα.
εκτός της αρχαίας οδού που έχει αποτυπωθεί στον σχετικό χάρτη
των Curtius και Kaupert το 1885, σε όλη την έκταση που αργότερα
κατέλαβε το αεροδρόμιο υπήρχαν αρχαία ερείπια και πυκνοί λιθοσωροί, οι οποίοι πιθανότατα σχηματίστηκαν από τον καθαρισμό των
αγρών στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από
την εποχή του πεισιστράτου και εξής. εκείνα τα χρόνια εκχερσώθηκαν μεγάλες εκτάσεις στους πρόποδες του υμηττού και κατασκευάστηκε πλήθος αναλημματικών τοίχων (πεζουλιών), για να συγκρατούν
το λιγοστό χώμα ώστε να εξασφαλιστεί μ’ αυτόν τον τρόπο όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη έκταση καλλιεργήσιμης γης. Σε πολλά σημεία
των υπωρειών του υμηττού φαίνονται ακόμα και σήμερα τα αρχαία
πεζούλια, ενώ οι λιθοσωροί στην πεδιάδα έχουν εξαφανιστεί3.
ολοκληρώνοντας την περιγραφή των στοιχείων που διαθέτουμε για
τον αρχαίο δήμο του Αλιμούντος και από τις γραπτές πηγές και από
τα ανασκαφικά ευρήματα, σχηματίσαμε ένα πλαίσιο με εικόνες που
αφορούν σε διάφορους τομείς της ζωής των αρχαίων κατοίκων της
περιοχής. το πλαίσιο αυτό συνεχώς εξελίσσεται και διευρύνεται από
δύο κατευθύνσεις· πρώτον, τα νέα ευρήματα και δεύτερον, τα πορίσματα που μας παρέχουν συναφείς επιστήμες, οι οποίες τις τελευταίες δεκαετίες συμβάλλουν τα μέγιστα στην αρχαιολογική έρευνα.
η μικροσκοπική ανάλυση για παράδειγμα των απανθρακωμένων
ξύλων, των κάρβουνων, που βρίσκονται στις ταφικές πυρές του αρχαίου Αλιμούντος, απέδειξε ότι προέρχονται από κλαδιά και κορμούς
ελιάς. το πόρισμα αυτό μάς οδηγεί στο συνακόλουθο συμπέρασμα
ότι η περιοχή είχε ελαιώνες στην αρχαιότητα, αφού βεβαίως είναι
γνωστό ότι για την καύση ενός και μόνο νεκρού απαιτούνταν μεγάλες ποσότητες ξύλων. τα αρχαιολογικά ευρήματα λοιπόν για άλλη
μια φορά επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που ήδη έχουμε από τις
γραπτές πηγές. Στην προκειμένη περίπτωση επιβεβαιώνεται η πληροφορία σχετικά με την ευρύτατη καλλιέργεια της ελιάς στην Αττική,
γιατί είναι γνωστό από τη γραπτή παράδοση ότι το δέντρο αυτό είχε
συνδεθεί με την προστάτιδα θεά της πόλης, την Αθηνά, ήδη από την
προϊστορική εποχή. η θεά, σύμφωνα με τον μύθο, φύτεψε πρώτη
το ιερό δέντρο πάνω στην Ακρόπολη. Αργότερα, στους ιστορικούς
πλέον χρόνους και ιδιαίτερα στα χρόνια του πεισιστράτου, εκχερσώθηκαν μεγάλες περιοχές της Αττικής για να φυτευτούν ελιές, ενώ
από τον Σόλωνα θεσπίστηκαν και νόμοι για τη λατρεία της ελιάς και
την προστασία των ελαιοδέντρων. Άλλωστε, στην ελιά κυρίως και
το εξαιρετικό αττικό ελαιόλαδο στηριζόταν η αγροτική οικονομία
της Αττικής. ολόκληρο λοιπόν το λεκανοπέδιο ήταν ένας ελαιώνας,
συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής δυτικά του υμηττού.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, που βεβαίως δεν αφορά μόνο στους
δήμους που παρουσιάζουμε αλλά σε όλη την περιοχή του υμηττού,
είναι η διά μέσου των αιώνων συνεχής ενασχόληση των κατοίκων της
με τη μελισσοκομία. h διαπίστωση αυτή που έχει προ πολλού διατυπωθεί, ενισχύεται συνεχώς με την ανεύρεση θραυσμάτων από πήλινες
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Trachones, red-figured amphora with a
scene showing Alkimos picking olives
under the supervision of Athena, 5th
century B.C. (Geroulanos Collection).
Τράχωνες, ερυθρόμορφος αμφορέας με παράσταση συλλογής του ιερού ελαιοκάρπου
από τον Άλκιμον υπό την επίβλεψη της Αθηνάς, 5ος αι. π.Χ. (Συλλογή Γερουλάνου).
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have a framework with the pictures illustrating the various aspects
of ancient people’s life in the area. this framework keeps changing
all the time and is expanding in two directions, first with new discoveries and second with the findings of related sciences that the
last decades have greatly contributed to archaeological research.
Microscopic analysis of carbonized wood found in cremation
burials of ancient halimous, for example, shows that these belong
to olive tree branches and trunks. these findings, subsequently,
lead to the conclusion that in antiquity the area had olive groves,
since it is known that large quantities of wood were needed for
the cremation of one person. once again, therefore, archaeological
finds confirm the information provided by written sources.
in this case, information about the wide spread cultivation of
olive trees in attica is confirmed, since it is known from the written tradition that as early as the prehistoric period this tree was
associated with the patron deity of the city, the goddess athena.
the goddess, according to the myth, was the first to plant the
sacred tree on the acropolis. Later, in the historical period and
particularly in peisistratos’ time, as previously mentioned, large
pieces of land in attica were cleared up, while Solon passed legislation for the worship of the olive and the protection of the olive
trees. on the other hand, the basis of agricultural economy in attica was mainly the olive tree and the production of excellent olive
oil. the entire attic basin, the area west of hymettos included,
was an olive grove. another interesting aspect is the continuous,
throughout the centuries, occupation of the inhabitants of the area
with bee-keeping. this statement, made long ago, is confirmed by
the discovery of fragments from clay beehives in all excavations in
the region around hymettos. as attic soil was and still is suitable
for growing olives, likewise hymettos with its particular vegetation has always been an excellent place for bee-keeping.
there is also a story that associates plato with the bees of hymettos. When plato was born, his parents took him up to hymettos to
make sacrifices to the gods of the area, pan, apollo, the Muses and
the nymphs. While his father was making sacrifices, his mother
put him to sleep near thick plants of myrrh; then a swarm of bees
came and these hymettos bees left honey on his lips, an omen for
p
platos’ eloquence.
Since antiquity the honey of hymettos is still renowned. Surely,
at that time the honey was renowned because it was extracted
from the beehives without smoking them!
Except for bee-keeping and the cultivation of olive trees, the inhabitants of the area under consideration were occupied also with
other crops like vineyards, cereals, some fruit trees and vegetables.
the people of halimous, being so close to the sea, were also occupied
with fishing. it is known that, our ancestors of the classical and later
periods had special preference for fish for their daily diet.
nevertheless, close proximity to the sea would, certainly, have offered them additional options, such as opportunities for sea transfer
and, for certain people, trade as well. the bay at aghios Kosmas and
some other sites on the coast of halimous were suitable for anchorage and this kind of activities, as is the case today.

Ελληνικό, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ταφικό μνημείο.
Hellenikon, area of the Civil Aviation
Service. Funerary monument.

κυψέλες σε όλες ανεξαιρέτως τις ανασκαφές των περιοχών πέριξ του
υμηττού. Όπως το έδαφος της Αττικής ήταν και είναι κατάλληλο για
την ανάπτυξη της ελιάς, έτσι και ο υμηττός με την ιδιαίτερη βλάστησή του προσφερόταν και προσφέρεται για τη μελισσοκομία.
υπάρχει μάλιστα η εξής ιστορία που συνδέει τις μέλισσες του υμηττού με τον πλάτωνα. Όταν γεννήθηκε ο πλάτων, οι γονείς του τον
ανέβασαν στον υμηττό για να προσφέρουν θυσίες στους θεούς πάνα
και Απόλλωνα, στις Μούσες και στις νύμφες. ενώ λοιπόν ο πατέρας
του θυσίαζε και η μητέρα του τον είχε κοιμίσει κοντά σε πυκνά μύρα,
ήρθε ένα μελίσσι και οι υμήττιες μέλισσες άφησαν στα χείλη του μέλι,
προμηνύοντας από τότε την ευγλωττία του πλάτωνα.
Από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας παραμένει ξακουστό το
μέλι του υμηττού. Στα αρχαία χρόνια βέβαια ήταν ξακουστό επειδή
το έβγαζαν από τα μελίσσια χωρίς κάπνισμα.
εκτός από τη μελισσοκομία και την ελαιοκαλλιέργεια, οι κάτοικοι
της περιοχής που εξετάζουμε ασχολούνταν και με άλλες καλλιέργειες, όπως του αμπελιού, των δημητριακών, μερικών οπωροφόρων
δέντρων και ορισμένων λαχανικών. οι Αλιμούσιοι λόγω της άμεσης
γειτονίας τους με τη θάλασσα πρέπει να ασχολούνταν και με την
αλιεία, αφού γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι πρόγονοί μας των κλασικών
και μετέπειτα χρόνων είχαν ιδιαίτερη προτίμηση στα ψάρια για την
καθημερινή τους διατροφή.
η άμεση επαφή με τη θάλασσα, σίγουρα θα τους προσέφερε κάποιες επιπλέον ευκαιρίες, όπως τη δυνατότητα μετακινήσεων διά
θαλάσσης ή και την ενασχόληση μερικών δημοτών με το εμπόριο.
ο όρμος του Αγίου κοσμά και μερικά άλλα σημεία της ακτής του
Αλιμούντος ενδείκνυνται για αγκυροβόλημα και για παρόμοιου είδους
δραστηριότητες, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα.
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Euonymon

The hill of the Geroulanos Estate.
Λόφος οικίας Γερουλάνου.
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T

he ATTic deme of euonymon took its name from the
hero euonymos, son of earth and uranus or Kephissos, and
belonged, according to cleisthenes’ reform, to the tritty (“third”),
from the city, of the erechtheis tribe. The euonymon deme extended to the west of hymettos and bordered the Alopekis deme
on the north and reached to Themakos to the northeast, halimous
to the west-southwest and Aixone to the south. Ancient authors
and travelers, in spite of the fact that the deme had a large number
of citizens and elected ten members to the Athenian Boule of 500,
as pointed out above, do not mention euonymon. inscriptions,
however, found at different times in the area of Trachones and
especially around the homonymous property, led to the identification of the site with this particular ancient deme.
important and extensive excavations have not taken place in
the area of Trachones, present Ano Kalamaki, especially before
it was accessed to the General city Planning and partitioned into
building plots. during the 1930s, 1940s, and 1950s and also in the
1960s, when the Archaeological Service was not yet adequately
staffed, John Geroulanos, owner of the property at Trachones, kept
a watchful eye on the area from the archaeological point of view.
in 1929, as soon as John Geroulanos established himself in Trachones, he showed great interest and love for the local antiquities
and as a young agronomist developed an exemplary agricultural
and cattle-raising unit in his large estate. Already in the 1930s,
Geroulanos had the opportunity, as he worked on his land, to
discover ancient objects that he started collecting, and he thus established the basis for his important archaeological collection. his
acquaintances and his friendly relations with Greek archaeologists
and archaeologists from foreign Schools, from whom, in each case,
he sought advice, resulted in his becoming in time a collaborator

Ευώνυμον

Ο

αττικΟς δΗμΟς ΕυΩνυμΟν πήρε το όνομά του από τον
ήρωα Ευώνυμο, γιο της Γης και του Ουρανού ή του κηφισού,
και ανήκε σύμφωνα με τη διαίρεση του κλεισθένη στην αστική τριττύ
της Ερεχθηίδος φυλής. Εκτεινόταν δυτικά του υμηττού και συνόρευε
βόρεια με τον δήμο της αλωπεκής, βορειοανατολικά με τον δήμο του
Θημακού, νοτιοδυτικά με τον δήμο του αλιμούντος και νότια με τον
δήμο της αιξωνής.
το Ευώνυμον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, παρά το ότι αριθμούσε μεγάλο αριθμό δημοτών και εξέλεγε δέκα βουλευτές για την
αθηναϊκή Βουλή των Πεντακοσίων, δεν μνημονεύεται από τους αρχαίους συγγραφείς και περιηγητές. Οι επιγραφές όμως που κατά
καιρούς βρέθηκαν στην περιοχή των τραχώνων, και ιδιαίτερα πέριξ
του ομωνύμου κτήματος, οδήγησαν στην ταύτιση της θέσης αυτής με
τον συγκεκριμένο αρχαίο δήμο.
ςημαντικές και εκτεταμένες ανασκαφικές έρευνες στην περιοχή
τραχώνων, το σημερινό Άνω καλαμάκι, και μάλιστα πριν αυτή ενταχθεί στο Γενικό Πολεοδομικό ςχέδιο και κατατμηθεί σε οικόπεδα, δεν
έχουν γίνει. καθ’ όλη τη διάρκεια όμως της περιόδου εκείνης, δηλαδή
στις δεκαετίες του 1930, 1940, 1950, αλλά ακόμα και του 1960, όταν η
αρχαιολογική υπηρεσία δεν είχε ακόμα στελεχωθεί επαρκώς, άγρυπνος φρουρός της περιοχής από αρχαιολογικής πλευράς, υπήρξε ο
τότε ιδιοκτήτης του κτήματος τραχώνων, ιωάννης Γερουλάνος.
Ο ιωάννης Γερουλάνος επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και αγάπη για
τις αρχαιότητες της περιοχής, αμέσως μόλις εγκαταστάθηκε το 1929
στους τράχωνες και ως νεαρός γεωπόνος ανέπτυξε στο τεράστιο
κτήμα του πρότυπη γεωργική και κτηνοτροφική μονάδα. Η ενασχόλησή του με τη γη, του έδωσε την ευκαιρία ήδη από τη δεκαετία του
1930 να αποκαλύψει αρχαία αντικείμενα, τα οποία άρχισε να συγκεντρώνει, θέτοντας έτσι τις βάσεις για τη δημιουργία της σημαντικής
αρχαιολογικής συλλογής που τελικά κατάρτισε. Η γνωριμία του και
οι φιλικές του σχέσεις με τους τότε Έλληνες αρχαιολόγους και τους
αρχαιολόγους των ξένων ςχολών, τους οποίους σε κάθε περίπτωση συμβουλευόταν, είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί με τα χρόνια
συνεργάτης κατά κάποιο τρόπο της αρχαιολογικής υπηρεσίας και
ιδιότυπος συλλέκτης αρχαιοτήτων, αφού η συλλογή του καταρτίστηκε
από ευρήματα που προέρχονται αποκλειστικά από τους τράχωνες
και την ευρύτερη περιοχή των σημερινών δήμων αλίμου και αργυρουπόλεως.
κάθε αρχαίο αντικείμενο λοιπόν, που είτε έβρισκε ο ίδιος είτε
ερχόταν στο φως κατά τις εκσκαφικές και οικοδομικές εργασίες που
πραγματοποιούνταν στις παραπάνω αραιοκατοικημένες τότε περιοχές, προσετίθετο στην αρχαιολογική ςυλλογή Γερουλάνου. Άλλωστε και οι αγοραστές των νέων οικοπέδων που προέκυπταν από την
κατάτμηση της αρχικής ιδιοκτησίας Γερουλάνου, βάσει μιας άτυπης
συμφωνίας, του παρέδιδαν τα τυχόν αρχαία ευρήματα που αποκαλύπτονταν κατά τις οικοδομικές εργασίες στα νεοαποκτηθέντα
οικόπεδά τους. Η τακτική αυτή βέβαια εφαρμοζόταν την εποχή που
η αρχαιολογική υπηρεσία δεν είχε ακόμα επιβάλει τον απαιτούμενο
αρχαιολογικό έλεγχο στην περιοχή του αλίμου και συνολικά στην
περιοχή της συγκεκριμένης παραλιακής ζώνης.
Έτσι, χρόνο με τον χρόνο, η ςυλλογή του ιωάννη Γερουλάνου πλήθαινε, με αποτέλεσμα περί το τέλος της ζωής του να αριθμεί πολλές
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Trachones. Large amphora with warrior figures on the neck, end of 8th cent.
B.C. (Geroulanos Collection).
Τράχωνες. Μεγάλος αμφορέας με μορφές
πολεμιστών στον λαιμό του, τέλη
8ου αι. π.Χ. (Συλλογή Γερουλάνου).
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of the Archaeological Service. he was an atypical collector of antiquities, since his collection was formed exclusively with antiquities from Trachones and the broad area of the modern demes of
Alimos and Argyroupolis. every object, that was found by him
or discovered in excavations and construction works, which took
place in these, at that time, thinly populated areas, was added to
the Geroulanos Archaeological collection. Besides, all buyers of
the new building plots that were created from partitioning the
original Geroulanos property turned over to him, on the basis
of an informal agreement, ancient finds that were discovered by
chance during construction in their plots. of course, this policy
was implemented in the period when the Archaeological Service
had not yet imposed the required Archaeological management of
the Alimos area and in this particular coastal zone.
Thus, John Geroulanos’ collection increased annually and, as a
result, at the end of his life, it included many hundreds of ancient
objects. The majority of these come from a limited investigation
that he did on his own estate in collaboration with the German
Archaeological institute. The results of this excavation as well
as the study of the archaeological material that he had collected
from surface investigations were published by Geroulanos in an
archaeological periodical.
John Geroulanos’ dream regarding the erection of a local archaeological museum on land that he would grant to the state, however,
was never realized. for this reason, his collection was donated,
according to his wish, to the ministry of culture and today is in
the Archaeological museum of Peiraias. Possibly one day, if circumstances would allow it, an Archaeological museum will be
established in the coastal area and the objects of the Geroulanos
collection returned to the place where they were found.
in any case, many scholars consider that the Geroulanos’ estate
is the center of the ancient deme. in 1987 and 1994, with respective
ministerial resolutions the remaining part of the land, of 105 sq.m.,
which belongs today to the mAKRo company, was declared an
archaeological park and it remains, therefore, by legislative action
a zone without buildings.
in various parts of the estate, groups of graves were excavated,
dated to the late Geometric and early Archaic period (8th-7th cent.
B.c.), and also to the 6th-5th cent. B.c. John Geroulanos, in his
publication of these graves, mentions that, in one of the sites,
remains of houses, of 5th-1st cent. B.c. date were discovered. it is
also mentioned that traces of a fortification wall, which are mainly
associated with “the acropolis of euonymon”, were noticed on top
of the hill of the Geroulanos house; wheel ruts were also noticed
on two rocky places. in another article, Geroulanos, refering to
clay beehives and bee-keeping, mentions an interesting agricultural installation in his estate that is possibly associated with a
sanctuary of the goddess Athena or with that of other divinities,
such as Athena, Persephone, Pluto, demeter and dionysus. he
also distinguishes two phases for the installation, one dated to the
5th-4th cent. B.c. and the other to the 3rd-1st cent. B. c. Archaeological excavations, however, never documented these traces, which

Ελληνικό, αμαξοστάσιο τραμ. Θραύσμα
από τον λαιμό μεγάλου αμφορέα με μορφή πολεμιστή, τέλη 8ου αι. π.Χ.
Hellenikon, tram house station. Fragment from the neck of a large amphora
with a warrior’s figure, end of 8th century B.C.

εκατοντάδες αρχαίων αντικειμένων. Πάρα πολλά από αυτά προέρχονται από περιορισμένη έρευνα που ο ίδιος είχε κάνει εντός του κτήματός του σε συνεργασία με το Γερμανικό αρχαιολογικό ινστιτούτο.
τα αποτελέσματα της ανασκαφής αυτής, καθώς και η μελέτη κάποιου
αρχαιολογικού υλικού που είχε περισυλλέξει από επιφανειακές έρευνες, έχουν δημοσιευθεί από τον ίδιο σε αρχαιολογικά περιοδικά.
το όνειρο του ιωάννη Γερουλάνου όμως, που αφορούσε στην ίδρυση τοπικού αρχαιολογικού μουσείου σε οικόπεδο που εκείνος θα παραχωρούσε στο δημόσιο, δεν πραγματοποιήθηκε. Για τον λόγο αυτό
η ςυλλογή του παραχωρήθηκε ως δωρεά, σύμφωνα με επιθυμία του,
στο υπουργείο Πολιτισμού και σήμερα βρίσκεται στο αρχαιολογικό
μουσείο Πειραιώς. Ίσως κάποια στιγμή, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να ιδρυθεί αρχαιολογικό μουσείο στην περιοχή της παραλίας
και τα αντικείμενα της ςυλλογής Γερουλάνου να επιστρέψουν στον
τόπο όπου βρέθηκαν.
το κτήμα Γερουλάνου πάντως, θεωρείται από τους μελετητές ως
κέντρο του αρχαίου δήμου. ςήμερα η εναπομείνασα έκτασή του με
εμβαδόν 105 στρεμμάτων, ανήκει στην εταιρεία μακΡΟ, ενώ έχει
χαρακτηριστεί με υπουργικές αποφάσεις του 1987 και του 1994 αντίστοιχα ως αρχαιολογικό πάρκο και επομένως αποτελεί θεσμοθετημένη αδόμητη ζώνη.
ςε διάφορα σημεία του κτήματος έχουν ανασκαφτεί ομάδες τάφων
που χρονολογούνται στα Ύστερα Γεωμετρικά και Πρώιμα αρχαϊκά
χρόνια (8ος - 7ος αι. π.Χ.), αλλά και στον 6ο - 5ο αι. π.Χ. Ο ιωάννης
Γερουλάνος στη δημοσίευση των τάφων αυτών, αναφέρει ότι σε μία
από τις παραπάνω θέσεις αποκαλύφθηκαν και λείψανα σπιτιών 5ου
- 1ου αι. π.Χ. αναφέρεται επίσης ότι παρατηρήθηκαν ίχνη τείχους
του 8ου - 7ου αι. π.Χ. στην κορυφή του λόφου της οικίας Γερουλάνου,
τα οποία μάλιστα αποδίδονται «στην ακρόπολη των Ευωνυμέων»,
καθώς και αύλακες αμαξοτροχιών σε δύο βραχώδεις θέσεις. ςε ένα
άλλο άρθρο του ο Γερουλάνος, σχετικά με τις πήλινες κυψέλες και τη
μελισσοκομία, κάνει λόγο για μια ενδιαφέρουσα αγροτική εγκατάσταση στο κτήμα του, που πιθανόν συνδέεται με ιερό της αθηνάς ή με
περισσότερες θεότητες, όπως η αθηνά, η Περσεφόνη, ο Πλούτωνας,
η δήμητρα και ο διόνυσος. Χρονολογεί επίσης την εγκατάσταση αναγνωρίζοντας δύο φάσεις, του 5ου - 4ου αι. π.Χ. η μία και του 3ου - 1ου αι.
π.Χ. η άλλη. Όλα αυτά τα ίχνη όμως, που λέγεται ότι παρατηρήθηκαν
επί και πέριξ του παραπάνω λόφου και στο κτήμα γενικότερα, δεν
τεκμηριώθηκαν ποτέ ανασκαφικά από αρχαιολόγους και οι διαπιστώσεις αυτές δεν κοινοποιήθηκαν επισήμως. δεν γνωρίζουμε δηλαδή τα
ανασκαφικά δεδομένα. Ίσως υπάρχουν, αλλά δεν μας είναι γνωστά.
Βέβαια δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εάν ερευνηθεί η περιοχή
του κτήματος, θα αποκαλυφθούν εκτεταμένα οικιστικά και ταφικά
κατάλοιπα από τα προϊστορικά χρόνια έως και την εποχή της τουρκοκρατίας. ας μην ξεχνάμε ότι από τον λόφο της οικίας ο ιωάννης
Γερουλάνος και τα παιδιά του έχουν περισυλλέξει μεγάλο αριθμό
προϊστορικών εργαλείων από οψιανό, όπως αναφέρεται στη σχετική
δημοσίευσή τους στην Αρχαιολογική Εφημερίδα του 1956. Ίχνη τοίχων
και θραύσματα από πήλινα αγγεία όλων των χρονολογικών περιόδων
υπάρχουν άλλωστε διάσπαρτα σε όλη την έκταση του κτήματος.
Εκτός από αυτά τα στοιχεία, έχει εντοπιστεί και σχεδιαστεί με
φροντίδα του ιωάννη Γερουλάνου το αρχαίο τεχνικό έργο εγκιβωτι-
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Trachones. Red-figured loutrophoros,
5th cent. B.C. (Geroulanos Collection).
Τράχωνες. Ερυθρόμορφη λουτροφόρος,
5ος αι. π.Χ. (Συλλογή Γερουλάνου).
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were noticed on the hill, and on the estate in general; these findings were not officially published and so we do not have any excavation data. Such data may exist but they are not known to us.
on the other hand, there is no doubt that if the area of the estate
is investigated, extensive building remains and graves from the
Prehistoric period down to the period of Turkish domination will
be found. from the hill of his house, Geroulanos and his children
had collected a large number of Prehistoric tools and obsidian,
as mentioned in his article in Archaeological ephemeris of 1965.
Besides, traces of walls and fragments of pottery from all periods
are scattered all over the area of the estate. in addition, with Geroulanos’ care, the ancient technical work of the covering, for a
great length, of the Trachones stream was discovered and drawn.
The stream of Trachones, which springs from hymettos and which,
even today, runs uncovered through the eastern section of the
Geroulanos estate, was discussed in the introduction and in the
chapter for ancient halimous.
on the pertinent map of 1885 by curtius and Kaupert a large concentration of ancient remains on the stream banks are evident, some
of which have been excavated or simply located. unfortunately, most
of the stream today flows underground, since it was covered in modern times down to its mouth at the broad bay of Aghios Kosmas.
About 50m east of the uncovered part of the stream on the Geroulanos estate and outside its modern fence, the ancient theater
of the euonymon deme came to light, in november 1973, after
which the nearby street was appropriately named the Ancient
Theater Street. honorary ephor of Antiquities and former director of the national Archaeological museum, mrs. olga Alexandri
continues excavation of the theater with excellent results. This
theater presents great interest to archaeological studies. in the
first place, it has confirmed the identification of the area with the
ancient euonymon deme on the basis of an inscription found in
the orchestra. The inscription mentions olympiodorus ii, son of
diotimos, a man who is known to be from euonymon, and it is
dated to 325/4 B.c. of particular interest is also the rectilinear plan
of the orchestra and the stage, since these are the earliest building
remains of any stage that are preserved.
The theater was used for the first time in the 5th cent. B.c. in the
4th cent. B.c., some rows of stone seats were built in the three-sided
cavea, whereas at the back wooden seats (ikria) were set up, The
capacity of the theater is calculated to be 2,500 spectators. Since
the middle of the 4th cent. B.c. inscribed rectangular marble slabs
of seats of honor existed on the first row and towards the end of
that century thrones of honor were added at the northeast corner
of the orchestra. from the sculptural decoration of the theater two
marble male statues dated to the 2nd half of the 4th cent. B.c. are
preserved. one statue holded a kantharos, a drinking vessel associated with dionysus. The available evidence indicates that the
theater had a short period of use, because it was not built in a suitable place. in antiquity, the site of the theater was often flooded,
as also happens today, and it was abandoned in the 3rd cent. B.c.
it seems that a drainpipe, which was mostly built with tiles and

Τράχωνες. Τμήμα από ερυθρόμορφο αγγείο, 4ος αι. π.Χ. (Συλλογή Γερουλάνου).
Trachones. Fragment from a red-figured vase, 4th cent. B.C. (Geroulanos
Collection).

σμού του ρέματος τραχώνων σε μεγάλο μήκος. αυτό το έργο φυσικά
προϋποθέτει την άμεση γειτνίαση με το ρέμα σημαντικού μνημείου ή
οικισμού, που οι αρχαίοι κάτοικοι του τόπου αυτού θέλησαν να προστατέψουν. ςτο ρέμα τραχώνων, το οποίο πηγάζει από τον υμηττό
και διασχίζει ανοικτό έως σήμερα τον ανατολικό τομέα του κτήματος
Γερουλάνου, αναφερθήκαμε στην εισαγωγή και στο κεφάλαιο για τον
αρχαίο αλιμούντα. ςτον σχετικό χάρτη του 1885 των curtius και
Kaupert παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση αρχαίων στις όχθες του
ρέματος, κάποια από τα οποία έχουν ερευνηθεί ή απλώς εντοπιστεί.
δυστυχώς, το ρέμα σήμερα στο μεγαλύτερο μήκος του ρέει υπογείως,
ύστερα από τον σύγχρονο εγκιβωτισμό του μέχρι και τις εκβολές του,
στον ευρύ βόρειο όρμο του αγίου κοσμά.
Περί τα 50 μ. ανατολικά από το τμήμα του ρέματος που παραμένει
ορατό εντός του κτήματος Γερουλάνου και έξω από τον σημερινό
περίβολο του κτήματος, ήρθε στο φως τον νοέμβριο του 1973 το
θέατρο του δήμου Ευώνυμον, που πολύ σωστά έδωσε το όνομά του
στη διερχόμενη οδό αρχαίου Θεάτρου. Η ανασκαφική του έρευνα
συνεχίζεται από την επίτιμη Έφορο αρχαιοτήτων και διευθύντρια
του Εθνικού αρχαιολογικού μουσείου, κυρία Όλγα αλεξανδρή, με
εξαιρετικά αποτελέσματα. το θέατρο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την αρχαιολογική επιστήμη. αρχικά επιβεβαιώθηκε η
ορθότητα της ταύτισης της περιοχής με τον αρχαίο δήμο Ευώνυμον
από μία επιγραφή που βρέθηκε στην ορχήστρα του. Η επιγραφή
αναφέρει τον Ολυμπιόδωρο ιι, γιο του διοτίμου, γνωστό Ευωνυμέα,
και χρονολογείται το 325/324 π.Χ. ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχήμα της ορχήστρας του θεάτρου, που είναι ορθογώνιο, καθώς και το κτήριο της σκηνής του, επειδή είναι το παλιότερο
σκηνικό κτίσμα που έχει διατηρηθεί. Η πρώτη χρήση του θεάτρου
τοποθετείται στον 5ο αι. π.Χ. ςτον 4ο αι. π.Χ. κατασκευάστηκαν στο
τρίπλευρο κοίλον μερικές σειρές λίθινων καθισμάτων, ενώ στο πίσω
τμήμα του τοποθετούνταν ξύλινα καθίσματα (ικρία). Η χωρητικότητα του θεάτρου υπολογίζεται στους 2.500 θεατές. από τα μέσα του
4ου αι. π.Χ. υπήρχαν στην πρώτη βαθμίδα ορθογώνιες ενεπίγραφες
πλάκες προεδρίας από μάρμαρο και κατά το τέλος του ίδιου αιώνα
προστέθηκαν θρόνοι προεδρίας στη βορειοανατολική γωνία της ορχήστρας. από τον γλυπτό διάκοσμο της ορχήστρας διασώθηκαν δύο
μαρμάρινα ανδρικά αγάλματα που χρονολογούνται στο β΄ μισό του
4ου αι. π.Χ. το ένα κρατoύσε κάνθαρο, αγγείο πόσεως που παραπέμπει σε διόνυσο. από τα στοιχεία που έχουν προκύψει, φαίνεται
ότι το θέατρο είχε σύντομη ζωή εξαιτίας της ακαταλληλότητας της
θέσης του. ςτην αρχαιότητα η θέση του θεάτρου, πλημμύριζε συχνά,
όπως και σήμερα, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί τον 3ο αι. π.Χ.
με το πρόβλημα των πλημμυρών του χώρου του θεάτρου, αλλά σε
κατοπινά χρόνια, όταν αυτό δεν βρισκόταν σε λειτουργία, φαίνεται
ότι έχει σχέση ένας κεραμόκτιστος κατά το πλείστον αγωγός απορροής υδάτων, ο οποίος βρέθηκε στο οικόπεδο της εταιρείας Karenta,
50 μ. νότια του θεάτρου. Ο αγωγός παραλάμβανε μάλλον τα νερά
από το θέατρο και με κατεύθυνση προς τα νοτιοδυτικά τα διοχέτευε
στο κοντινό ρέμα τραχώνων.
ανατολικά του θεάτρου διερχόταν ένας χαλικόστρωτος αρχαίος
δρόμος, με κατεύθυνση από βορρά προς νότο, ο οποίος αποκαλύφθηκε σε γειτονικά οικόπεδα και φαίνεται ότι είχε περίπου παράλληλη
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Alimos, Ancient Theater Street. The
theater of Euonymon. Part of the cavea,
the trones of honor, the rectilinear
orchestra and the stage.
Άλιμος, οδός Αρχαίου Θεάτρου. Το θέατρο
του Ευωνύμου. Διακρίνεται τμήμα από το
κοίλο, οι θρόνοι της προεδρίας, η ορθογώνια ορχήστρα και το σκηνικό κτίσμα.

100

was found in the carenta property, 50m south of the theater, is
related to the problem of inundation of the theater but it dates
to a later period when the theater was not in use. The drainpipe
collected waters from the theater and channeled the water to the
southwest to the nearby Trachones stream.
east of the theater, an ancient north-south road paved with
gravel, which was found in adjacent plots, apparently followed
the same route as central Vouliagmeni Avenue. This is an inland
side road of euonymon whose course probably corresponds to
that of modern Koumoundourou Street. on a level with Gounari,
Laconias, Aigaiou Streets, north of the theater and marathonomachon and Aghias Lavras Streets to the south, from time to time
scattered graves and peribolos tombs have been found, indicating
that a road passed by this area. A structure built with rectangular
blocks of stone and containing two graves, which was discovered
in 1968 at the crossroad of Koumoundourou and Laconias, must
have been a peribolos tomb. To this peribolos should belong part
of a funerary stele of the 4th cent. B.c. found in the same place.
on the same road before it crosses with modern Thrakis Street, the
ruins of an early christian Basilica can be seen in the courtyard
of the church of Zoodochos Pighi. A classical monument existed in

Αργυρούπολη, οδός Μαραθωνομάχων.
Ερυθρόμορφη κύλικα, 5ος αι. π.Χ.
Argyroupolis, Marathonomachon Street.
Red - figured kylix, 5th cent. B.C.

πορεία προς την κεντρική οδική αρτηρία της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Πρόκειται για δευτερεύοντα εσωτερικό δρόμο του Ευωνύμου που
η χάραξή του είναι πιθανόν να συμπίπτει με εκείνη της σύγχρονης
οδού κουμουνδούρου. ςτο ύψος των οδών Γούναρη, Λακωνίας και
αιγαίου βόρεια του θεάτρου και μαραθωνομάχων, αγίας Λαύρας
νότια από αυτό, έχουν αποκαλυφθεί κατά καιρούς σποραδικοί τάφοι
και ταφικοί περίβολοι που προϋποθέτουν τη διέλευση δρόμου από τη
θέση αυτή. Περίβολος πρέπει να ήταν και το κτήριο από κυβολίθους
με δύο τάφους στο εσωτερικό του, που αποκαλύφθηκε το 1968 στη
διασταύρωση των οδών κουμουνδούρου και Λακωνίας. ςτον περίβολο
αυτό θα ανήκε πιθανότατα και τμήμα επιτύμβιας στήλης του 4ου αι.
π.Χ. που βρέθηκε στην ίδια θέση. ςτον ίδιο δρόμο, νοτιότερα και
πριν τη διασταύρωσή του με τη σημερινή οδό Θράκης, βρίσκονται
τα ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής, ορατά σήμερα στο προαύλιο του ιερού ναού της Ζωοδόχου Πηγής, στη θέση της οποίας
όμως προϋπήρχε κάποιο κλασικό μνημείο, όπως δηλώνει το αρχαίο
οικοδομικό υλικό που έχει επαναχρησιμοποιηθεί στη βασιλική.
Η ανασκαφή μεγάλου τμήματος του συγκεκριμένου αρχαίου δρόμου
σε δύο οικόπεδα των οδών Φιλίππου και Παρμενίωνος, νότια του
θεάτρου, έδειξε ότι ο δρόμος έστριβε προς τα ανατολικά, προς το
σημείο συμβολής δηλαδή των λεωφόρων Βουλιαγμένης και αλίμου.
ςτη θέση αυτή, που σήμερα ονομάζεται πλατεία μαραθωνομάχων,
έχει αποκαλυφθεί σημαντικός ταφικός περίβολος και εκτεταμένο
εργαστήριο κεραμικού οικοδομικού υλικού.
Η θέση στην οποία είχε κατασκευαστεί ο περίβολος, στην αρχή της
σημερινής οδού μαραθωνομάχων, φαίνεται ότι ήταν τα πρανή χαμηλού λόφου με το ψηλό του σημείο προς τα βόρεια και ανατολικά,
όπου διέρχεται η λεωφόρος Βουλιαγμένης. από τον περίβολο σωζόταν
η νοτιοδυτική γωνία του, η οποία μάλιστα οριζόταν από δύο τοίχους
παράλληλους μεταξύ τους, κατασκευασμένους από μεγάλους κρο
κροκαλοπαγείς κυβολίθους. από τη θέση και τη διάταξη των τάφων που
βρέθηκαν στον ταφικό χώρο, συνάγεται ότι η πρόσοψη του μνημείου
εξωσωζόταν κατά το ήμισυ περίπου, 6,50 μ. και ο εσωτερικός και ο εξω
τερικός τοίχος. αποκαλύφθηκαν δύο παιδικές ταφές σε πήλινες λάρνακες, δύο μαρμάρινες σαρκοφάγοι και μία πυρά με αρκετά πήλινα
αγγεία και αλάβαστρα τα οποία χρονολογούνται στον 5ο αι. π.Χ. Ένας
κεραμοσκεπής τάφος με θησαυρό 31 χάλκινων νομισμάτων κάτω από
τον σκελετό που περιείχε, χρονολογείται στα ρωμαϊκά χρόνια.
από τον γλυπτό διάκοσμο του ταφικού περιβόλου πρέπει να προέρχεται το μαρμάρινο άγαλμα ςφίγγας, αυστηρών χρόνων, όπως ονομάζεται το μεσοδιάστημα της αρχαϊκής και κλασικής εποχής, στις
αρχές του 5ου αι. π.Χ. το άγαλμα της ςφίγγας βρέθηκε 30 μ. νότια
του ταφικού περιβόλου, στον χώρο του κεραμικού εργαστηρίου που
αποκαλύφθηκε στην πλατεία μαραθωνομάχων, στη βορειοδυτική
γωνία των λεωφόρων αλίμου και Βουλιαγμένης. το εργαστήριο είχε
μακρά ζωή, από τον 4ο αι. π.Χ. έως τον 2ο αι. μ.Χ. το γεγονός αυτό
ίσως οφείλεται κατά ένα μέρος στην επιτυχημένη επιλογή της θέσης
του επάνω στο σταυροδρόμι δύο βασικών αρτηριών της περιοχής,
καθώς και στη μικρή απόστασή του από την κωλιάδα άκρα, απ’ όπου
θα γίνονταν οι απαραίτητες προμήθειες πηλού.
διέθετε
δ
ανοικτές δεξαμενές που επικοινωνούσαν μεταξύ τους με
σύστημα αγωγών, στις οποίες γινόταν η ανάμειξη του πηλού με νερό
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Air Force Base 129. METRO station ‘‘Argyroupoli”. Partial view of Euonymon cemetery.
129 Π.Υ. Σταθμός ΜΕΤΡΟ «Αργυρούπολη». Μερική άποψη νεκροταφείου των Ευωνυμέων.
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και ο διαχωρισμός του από τις ξένες ύλες. διέθετε επίσης δύο κλιβάνους για το ψήσιμο των προϊόντων παραγωγής του που ήταν κυρίως
κεραμικά οικοδομικά υλικά, όπως κεραμίδες, πλίνθοι, ακροκέραμα,
αλλά και κυψέλες, υφαντικά βάρη, σφήνες για την εκκαμίνευση κ.τ.λ.
δεν αποκλείεται η παραγωγή και μεγάλων πήλινων σκευών. δίπλα στις
δεξαμενές είχε διαμορφωθεί ένας τετράπλευρος χώρος από ξερολιθικούς τοίχους, γεμάτος με λιθολόλημα, υπόστρωμα κατάλληλο για το
πρώτο στέγνωμα των κεραμευτικών προϊόντων. το ανεπιτυχές υλικό
βρέθηκε πεταμένο σε αποθέτες σε μια άκρη του εργαστηρίου. Εκτός
από τους εργαστηριακούς χώρους, διαπιστώθηκαν στη θέση αυτή κατάλοιπα οικίας, ίσως του ιδιοκτήτη ή του επιστάτη του εργαστηρίου
κατά την κλασική εποχή, με επιμελημένης κατασκευής τοίχους του
4ου αι. π.Χ. ςήμερα, τα κατάλοιπα του εργαστηρίου διατηρούνται εν
μέρει ορατά και εν μέρει σε κατάχωση, για λόγους προστασίας. Ένα
τμήμα του αρχαίου εργαστηρίου παραμένει ανεξερεύνητο κάτω από
το αλσύλλιο που υπάρχει στη νοτιοανατολική του άκρη.
το σημαντικότερο κινητό εύρημα του χώρου αυτού είναι το απότμημα μιας επιτύμβιας στήλης που σώζει αποσπασματικά ανάγλυφη παράσταση δεξιώσεως και φέρει χαραγμένο το όνομα ενός δημότη του
Ευωνύμου. Η στήλη, η οποία προέρχεται ασφαλώς από κάποιο γειτονικό τάφο, αποτελεί λόγω της επιγραφής της μια ακόμα επιβεβαίωση
της ορθής ταύτισης του χώρου με τον αρχαίο δήμο Ευώνυμον.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η αρχαία οδός που συνέδεε το άστυ με
τους δήμους της δυτικής αττικής παραλίας συμπίπτει σε μεγάλο
βαθμό με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Έτσι εξηγείται η συγκέντρωση
τάφων κυρίως, αλλά και εγκαταστάσεων αγροτικού χαρακτήρα με
πίθους, σιρό, ληνό κ.ά., που έχουν βρεθεί κατά μήκος του άξονά της.
Πολλά από αυτά τα αρχαία κατάλοιπα ήταν ορατά στη δεξιά και αριστερή πλευρά της παλιάς οδού Βουλιαγμένης, πριν αυτή διανοιχτεί
και γίνει λεωφόρος, ενώ στο κατά τόπους βραχώδες κατάστρωμά της
φαίνονταν οι αύλακες των αρχαίων αμαξοτροχιών.
νοτιότερα, στη συμβολή των οδών κωνσταντινουπόλεως και Θουκυδίδου, στην περιοχή του Ελληνικού, ακριβώς απέναντι από την είσοδο
της αεροπορικής Βάσης 129 Π.υ., αποκαλύφθηκε το 2000 ένας διπλός
ταφικός περίβολος σχήματος Π, κατά τις εργασίες διάνοιξης του αγωγού φυσικού αερίου. Είχε κατασκευαστεί από ορθογώνιους κυβολίθους
συνήθους μεγέθους, όπως και ισχυρό βάθρο. ςτο βάθρο θα είχε στηθεί
ο γλυπτός διάκοσμος του μνημείου, από τον οποίο διασώθηκε το γλυπτό ανθέμιο επιτύμβιας ανθεμωτής στήλης του 4ου αι. π.Χ. ςτο εσωτερικό του μνημείου βρέθηκε ορθογώνια οστεοδόχος κάλπη σε σχήμα
κιβωτίου από πεντελικό μάρμαρο που φέρει επίπεδο καπάκι.
ςτον χώρο της αεροπορικής Βάσης, δεξιά της κεντρικής εισόδου
της και σε μικρή απόσταση από το δυτικό πεζοδρόμιο της λεωφόρου
Βουλιαγμένης, έχουν αποκαλυφθεί κατά καιρούς κατάλοιπα νεκροταφείου τα οποία χρονολογούνται από την Ύστερη Γεωμετρική εποχή (8ος αι. π.Χ.) έως και τον 4ο αι. π.Χ. το νεκροταφείο αυτό που
περιλαμβάνει πώρινες σαρκοφάγους, κιβωτιόσχημους τάφους, πυρές
και άλλα είδη ταφής, αποδίδεται στον δήμο Ευώνυμον επειδή στον
χώρο αυτό βρέθηκαν στήλες και δικαστικά πινάκια με επιγραφές
Ευωνυμέων. μεγάλο τμήμα του νεκροταφείου αυτού αποκαλύφθηκε
στο χώρο που κατέλαβε ο σταθμός του μΕτΡΟ «αργυρούπολη» με
πολύ σημαντικά ευρήματα.
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Argyroupolis, Marathonomachon Street.
Upper part of a white ground lekythos
and detail, 5th cent. B.C.
Αργυρούπολη, οδός Μαραθωνομάχων.
Άνω τμήμα λευκής ληκύθου και λεπτομέρεια, 5ος αι. π.Χ.
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this place before the church was built, as indicated by the ancient
building material, which was reused in the Basilica.
excavation of a section of the above mentioned ancient road in
two plots on Philippou and Parmenionos Streets showed that the
road turned east, toward the junction of Vouliagmeni and Alimou
Avenues. An important peribolos tomb and a large workshop for
building material of clay was found in the site now called marathonomachon square.
The site where the peribolos was erected, at the beginning of
modern marathonomachon Street, is on the slope of a low hill, the
highest point of which is north and east where Vouliagmeni Avenue passes today. from the peribolos tomb only the southwest
corner is preserved. it consists of two parallel walls built of large
rectangular blocks of conglomerate. Because of the location and
arrangement of the graves we believe that half of the monument’s
faηade is preserved, with a length of about 6.50m. This is also the
preserved length of the inner and outer walls. Two child burials
in clay larnakes, two marble sarcophagoi and one cremation burial
with several vases and alabastra as offerings to the dead were discovered; they date from the 5th cent. B.c. one tile-covered grave,
which had a hoard of 31 bronze coins found under the dead, is
dated to the Roman period (2nd half of 1st cent. B.c.)
The marble statue of a Sphinx in the Severe style (ca.480 – 450
B.c.) must have belonged to the sculptural decoration of the funerary monument. The Sphinx was found 30m south of the peribolos tomb, near the ceramic workshop found at the intersection
of Alimos and Vouliagmeni Avenues.
This workshop had a long life, extending from the 4th cent. B.c. to
the 2nd cent. A.d. This is perhaps due to the fact that the workshop
was on a well-chosen site and also close to cape Kolias where the
desired clay beds were located.
The workshop had open cisterns, connected by pipes, where clay
was mixed with water and cleaned of impurifications. There were
also two kilns for firing its products, which consisted mainly of
ceramic building material, such as tiles, mud-brick, antefixes and
also clay beehives, loom weights and wedges used for the kiln. Possibly large clay vessels were also produced. next to the cisterns, a
four-sided area surrounded by rubble walls and filled with stones
was used as base where the ceramics were first put to dry. Waste
material was found discarded in pits at the edge of the workshop.
in addition to the workshop, the remains of a house with well-built
walls of 4th cent. B.c. date were also discovered on the site. it may
have belonged to the owner or to the workshop’s foreman. Today
the remains of the workshop are partly visible and partly covered
for protection. Part of the ancient workshop remains unexcavated
under the small park on the east side of the site.
The most important movable find from this site is a piece from a
funerary stele, which preserves part of a relief representation of a
dexiosis and where the name of a citizen from euonymon is inscribed.
The stele, which probably comes from a nearby funerary monument,
provides further evidence, because of the inscription, for the correct
identification of the area with the ancient deme of euonymon.

Ανθεμωτή επιτύμβια στήλη με επιγραφή
του Ευωνυμέως Μνησίθεου, γιού του Ελπίνη, β ´ μισό 4ου αι. π.Χ.
Palmette stele, inscribed (ΜΝΗΣΙΘΕΟΣ,
ΕΛΠΙΝΟΥ ΕΥΩΝΥΜΕΥΣ), 2nd half of
the 4th cent. B.C.

Περί τα 300 μ. δυτικά του χώρου αυτού ανασκάφτηκε το 2002
- 2004 σημαντικό νεκροταφείο που φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση
με το προηγούμενο. Περιλαμβάνει έναν καλά διατηρημένο ταφικό
περίβολο σχήματος Π, έναν δεύτερο που έχει υποστεί παραβιάσεις
και επεμβάσεις ήδη από την αρχαιότητα, καθώς και μεγάλο αριθμό
ανεξάρτητων τάφων. το νεκροταφείο αυτό αποκαλύφθηκε μερικώς,
στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αμαξοστασίου του τραμ στον
χώρο ανατολικά του πρώην δυτικού αεροδρομίου στο Ελληνικό. Ο
συνολικός αριθμός των τάφων που περιελάμβανε το νεκροταφείο
παραμένει άγνωστος, επειδή δεν εξαντλήθηκε η έρευνα σε όλα τα σημεία του χώρου, στον οποίο προϋπήρχαν τεράστια κτήρια επισκευής
και συντήρησης για τις ανάγκες της πρώτης αεροπορικής εταιρείας
του αριστοτέλη Ωνάση.
μέσα σε ένα από αυτά τα κτήρια ανασκάφτηκε πλήθος τάφων
διαφόρων τύπων, όπως εγχυτρισμοί, δηλαδή ταφές σε αγγεία, λίθινες
σαρκοφάγοι, κιβωτιόσχημοι και απλοί λακκοειδείς τάφοι, κεραμοσκεπείς, λάκκοι ταφικών πυρών, καθώς και χάλκινα και πήλινα αγγεία
που είχαν χρησιμοποιηθεί ως οστεοδόχοι κάλπες. ςτο σώμα μιας
οστεοδόχου χάλκινης υδρίας διασώθηκαν τα ίχνη υφάσματος με το
οποίο είχαν τυλίξει το αγγείο προς ένδειξη ιδιαίτερου σεβασμού στο
ιερό περιεχόμενό του, πριν το τοποθετήσουν μέσα σε δύο ανεστραμμένες λίθινες θήκες που στη συνέχεια έθαψαν.
ςτους νεκρούς των τάφων τοποθέτησαν ως κτερίσματα κυρίως αγγεία και λίγα ειδώλια. τα μετάλλινα αντικείμενα είναι σπάνια. τα
ευρήματα τοποθετούν τη χρήση του νεκροταφείου από τον 8ο έως
τον 4ο αι. π.Χ. κυρίως.
ςτον υπαίθριο χώρο του αμαξοστασίου και σε απόσταση 48 μ.
ανατολικά του κτηρίου επισκευής, αποκαλύφθηκε ο ταφικός περίβολος που αναφέραμε, με τον γλυπτό του διάκοσμο πεσμένο μπροστά
στην πρόσοψή του. Είχε ιδρυθεί στις βόρειες παρυφές μιας αρχαίας
οδού, τμήματα της οποίας εντοπίσαμε να διασχίζουν και το «εσωτερικό» νεκροταφείο. Ο άξονάς της φαίνεται ότι ακολουθεί σε κάποιο
μήκος την πορεία ενός χειμάρρου, στις όχθες του οποίου σώζονται
κατά τόπους αναλημματικοί τοίχοι, οι οποίοι έχουν λειτουργήσει και
ως αναλήμματα της ταφικής οδού.
ςτην ίδια πλευρά της οδού πρέπει να εκτεινόταν προς τον βορρά κάποιο αγρόκτημα που διέθετε και οικία, όπως προκύπτει από
έναν όρο υποθήκης που βρέθηκε σ’ αυτό το σημείο. Πρόκειται για
μία επιγραφή χαραγμένη πάνω σε έναν ογκώδη, ορθογώνιο λίθο, ο
οποίος, μαζί με έναν άλλο μικρότερο λίθο, είχαν στηθεί όρθιοι και
όριζαν το άνοιγμα της εισόδου, πλάτους 2,20 μ., προς τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.
Ο ταφικός περίβολος έχει διασωθεί σε ύψος δύο ή τριών δόμων,
όπως και το επίμηκες βάθρο που έχει κατασκευαστεί στη νοτιοανατολική γωνία του. Πάνω στο ισχυρό βάθρο θα ήταν στημένα τα
μαρμάρινα επιτύμβια μνημεία, των οποίων το μέγεθος και ο αριθμός
δηλώνουν πολυτέλεια και υψηλό κόστος που μόνο μια εύπορη οικογένεια μπορούσε να αναλάβει.
μια ναϊσκόμορφη στήλη με ανάγλυφη παράσταση δεξιώσεως, μεγάλο τμήμα άλλης στήλης με τη μορφή ενός γυμνού νέου και του σκύλου
του, μία ανθεμωτή στήλη και δύο μαρμάρινες λήκυθοι είναι τα καλύτερα
σωζόμενα μνημεία του περιβόλου, τα οποία χρονολογούνται στο β΄ μισό
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Hellinikon, Air Force Base (129), iron strigil and bronze mirror, 5th - 4th cent. B.C.
Ελληνικό, Αεροπορική Βάση (129 Π.Υ.).
Σιδερένια στλεγγίδα και χάλκινο κάτοπτρο, 5 ος - 4ος αι. π.Χ.

106

As mentioned above, the ancient road that linked the city of Athens
with the Attic demes of the western coastal area of Attica coincided
to a large extent with Vouliagmeni Avenue. This explains the fact
that graves, for the most part, but also installations of agricultural
character, pithoi, a granary and a wine-press etc, have been found
along Vouliagmeni Avenue. many of these ancient remains were
visible on the right and left of the old Vouliagmeni road, before the
avenue was widened and the ancient wheel ruts could also be seen
in places where the old roadway was on natural bedrock.
further to the south, at the intersection of Konstantinoupolis
and Thoukididou Streets in the hellenikon area and opposite the
entrance to the 129 Air force military Base, another Π-shaped
peribolos tomb was found in 2000, during public works for a
natural gas pipeline. The tomb and the solid base were built with
rectangular blocks of stone of the usual size. on the base was
erected the sculptural decoration of the monument, of which the
palmette of an anthemion stele of 4th cent. B.c. date is preserved.
inside the peribolos an ash urn in the form of a rectangular marble
chest with a flat lid was discovered.
in the Airforce base region, on the right of its central entrance and in
a close distance from the western sidewalk of Vouliagmenis Avenue,
burial ground remains have been discovered in various times that are
dated from the Late Geometric period (8th century Bc) up until the
4th century Bc. The specific burial ground, which includes limestone
sarcophagi, cist graves, cremation remains and more burial types, belonged to the deme of euonymon. This conclusion is deducted by the
fact that among the findings of this area were stelae and judicial tables
bearing inscriptions by euonymon citizens. An extensive part of the
specific burial ground, with very significant findings, was discovered
in the area that is now held by Argyroupoli metro station.
About 300m to the west of this area, an important cemetery, which
seems to be closely associated with the previous one, was excavated
in 2002-2004. The cemetery includes a well-preserved Π-shaped
peribolos tomb, a second tomb, which suffered from disturbances
and interventions already in antiquity as well as a large number of
individual graves. Part of the cemetery was discovered during work
on the installation of the house station of the tram, east of the former
West airport at hellenikon. The total number of graves included
in the cemetery is unknown. The cemetery was not completely excavated because here large buildings for repairs and conservation
belonging to the first airline owned by Aristotelis onassis existed.
inside one of the buildings 130 graves of different types were
excavated, such as pot burials, stone sarcophagoi, cist graves and
plain inhumation pits, tile graves and cremation pits as well as
bronze and clay vases used as ash urns. on the body of one bronze
hydria or ash urn, traces of the cloth wrapped around the vase
were found. The cloth was used as a sign of special respect of
the sacred contents of the vase before it was placed inside two
inverted stone cases, which were then buried.
many vases and a few figurines were placed in the graves as offerings to the dead. Bronze objects are rare. The finds from the cemetery date its use from the 8th cent B.c. to the 4th cent. B.c. mostly.

Ελληνικό, Αεροπορική Βάση (129 Π.Υ.).
Πήλινη οστεοδόχος κάλπη, 4ος αι. π.Χ.
Hellinikon, Air Force Base (129), clay
ash urn, 4th cent. B.C.

Ελληνικό, αμαξοστάσιο τραμ. Χάλκινος
οστεοδόχος λέβης, 5ος αι. π.Χ.
Hellinikon, tram house station. Bronze
ash urn, 5th cent. B.C.

του 4ου αι. π.Χ. Εκτός από αυτά, βρέθηκαν ενδεικτικά τμήματα από άλλα
επιτάφια μνημεία, τα οποία όμως είναι μικρά και αποσπασματικά.
ςτο εσωτερικό του περιβόλου βρέθηκε σαρκοφάγος από υμήττιο
μάρμαρο με αετωματικό καπάκι, λίθινη θήκη με οστά και πήλινη
οστεοδόχος κάλπη. ςτο πίσω μέρος του περιβόλου αποκαλύφθηκε
περίπου κυκλική κατασκευή με μέγιστη διάμετρο 4 μ., η οποία ορί
ορίζεται είτε από τον λαξευμένο φυσικό βράχο είτε από κτιστό τοίχο
σωζόμενου ύψους 0,70 μ. το περιεχόμενο του κυκλικού χώρου δεν
παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και το αντίστοιχο του ορθο
ορθογώνιου λάκκου με τα λαξευμένα σκαλοπάτια που αποκαλύφθηκε στον
περίβολο του οικοπέδου της οδού κλειούς στον Άλιμο. το γεγονός
ότι οι δύο κατασκευές είχαν επιμελημένη μορφή και στο εσωτερικό
τους δεν βρέθηκε κάτι το ιδιαίτερο, ίσως συνδέει τη χρήση τους με
τελετουργίες, χθόνιου προφανώς χαρακτήρα, οι οποίες διεξάγονταν
στον εγγύς χώρο των περιβόλων.
Η αποκάλυψη πάντως του συγκεκριμένου ταφικού περιβόλου στο
αμαξοστάσιο του τραμ, είναι εξαιρετικά σημαντική για δύο λόγους.
Πρώτον, γιατί βρέθηκε ταφικός περίβολος ασύλητος με τον γλυπτό
του διάκοσμο «κατά χώραν» πρώτη φορά ύστερα από τις ανασκαφές του κεραμεικού πριν 100 χρόνια, και δεύτερον γιατί η ανθεμωτή
στήλη και οι αετωματικές επιστέψεις των άλλων δύο στηλών φέρουν
επιγραφές με το όνομα τριών μελών μιας οικογένειας Ευωνυμέων.
Χάρη σ’ αυτές τις επιγραφές λοιπόν, αλλά και σε ένα δικαστικό
πινάκιο με το όνομα άλλου Ευωνυμέως που βρέθηκε στο «εσωτερικό» νεκροταφείο, αποδίδεται πλέον με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα
η περιοχή στον αρχαίο δήμο του Ευωνύμου.
Επομένως η θέση στην οποία βρίσκεται το νεκροταφείο και καταλαμβάνει την ανατολική περιοχή του χωριού Χασάνι που υπήρχε εδώ,
θα πρέπει να ανήκε στον δήμο του Ευωνύμου και όχι του αλιμούντος.
ςτον αλιμούντα λογικά θα ανήκε η δυτική περιοχή του χωριού, κοντά
στην ακτή, θέση όπου είχε αναπτυχθεί το πρώην δυτικό αεροδρόμιο
του Ελληνικού.
από το παλιό Χασάνι, χωριό που εξελίχθηκε στην επικράτεια κάποιου τούρκου αξιωματούχου με το όνομα Χασάν, σώζεται έως σήμερα ένας χαμηλός λόφος εντός των ορίων της αεροπορικής Βάσης
και περίπου 300 μ. νότια από το νεκροταφείο του αμαξοστασίου του
τραμ. Η μορφή του λόφου έχει αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό από την
απόθεση στον χώρο του εκατοντάδων τόνων από φερτές επιχώσεις.
Παρ’ όλα αυτά έχουν διαπιστωθεί στον λόφο άφθονα αρχαία ίχνη.
κατά μήκος της νότιας πλαγιάς του φαίνεται αρχαίος τοίχος σε μήκος μεγαλύτερο από 35 μ., ο οποίος πρέπει να ανήκε σε ανάλημμα
δρόμου. τα θραύσματα πήλινων αγγείων από τα Πρωτοελλαδικά
και τα κλασικά χρόνια είναι διάσπαρτα σε όλη την επιφάνεια του
λόφου. Φυσικές και τεχνητές διαμορφώσεις του βράχου μαρτυρούν
την εντατική χρήση του χώρου αυτού στην αρχαιότητα. Ίσως λοιπόν
να υπήρχε εδώ ένας οικιστικός πυρήνας του αρχαίου Ευωνύμου στις
νεκρο
εσχατιές του προς τον νότο, ο οποίος θα είχε σχέση και με το νεκροταφείο που αποκαλύφθηκε στο αμαξοστάσιο του τραμ.
ςύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, παρόμοια οργάνωση πρέπει
αρ
να είχε και ο χώρος του κτήματος Γερουλάνου στο βόρειο άκρο του αρχαίου δήμου. τα σπίτια, δηλαδή, ήταν κτισμένα επί και πέριξ του λόφου,
ενώ οι ομάδες των τάφων βρίσκονταν στα χαμηλότερα σημεία.
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Boundaries of Alimos and Elliniko Tram depot. Pigeons of bone, central
figures of a necklace, 5th cent. B.C.
Όρια Αλίμου - Ελληνικού, αμαξοστάσιο
Τραμ. Οστέινα περιστέρια, κεντρικό θέμα
περιδεραίου, 5ος αι. π.Χ.
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in the open part of the house station area of the tram and at a
distance of 48m east of the repair building, the above mentioned
peribolos tomb was found with its sculptural decoration fallen
in front of the faηade. The monument was erected on the north
side of an ancient road, parts of which were discovered passing
through the “inner cemetery.” The road axis seems to follow for
some length the course of a winter torrent. on the banks of the
torrent and in different places, retaining walls were preserved,
which also functioned as retaining walls for the ancient road.
Beside the road, a farm with a house must have extended to the
north, as indicated by a mortgage boundary stone found at this
point. it is an an inscription carved on a large rectangular stone
block set upright, together with another smaller stone, on either side
of a 2.20m wide entrance leading to this particular property.
The peribolos tomb is preserved up to a height of two to three
rows of stone, as well as the elongated base built at the southeast
corner of the monument. on this solid base the marble funerary
monuments should have been placed. The number and size of
these monuments suggest that only a wealthy family could afford
this luxury and high cost.
A stele in the form of a shrine with a relief representation of “dexiosis”, a large part of another stele with the figure of a young man in
the nude, an anthemion stele and two marble lekythoi are the best
preserved monuments of the tomb, dated to the 2nd half of the 4th
cent. B.c. in addition, characteristic parts of other funerary monuments were discovered, but they are small and fragmentary.
inside the peribolos only one sarcophagos of hymettian marble
with pedimental lid, a stone case with bones and a clay ash urn
were found. At the back of the tomb a nearly circular area, 4m in
diameter, was discovered; it was marked out by the natural bedrock
and by a wall preserved up to a height of 0.70m. The contents of
this circular area did not present any particular interest, as in the
case of a similar rectangular pit with carved steps found in the plot
at Kleio street in Alimos. The fact that both these pits were carefully
made and nothing important was found inside might indicate that
they were used for certain funeral rites of chthonic character, which
took place in the area immediately next to the tombs.
The discovery of this particular tomb in the area of the house station of the tram, is extremely important for two reasons. first, here
a peribolos tomb was found undisturbed with its sculptural decoration “in situ,” for the first time since the excavations in the Kera-

Επιτύμβια μνημεία, όπως βρέθηκαν πεσμένα μπροστά στην πρόσοψη του ταφικού περιβόλου, β΄μισό 4ου αι. π.Χ.
Funerary monuments in front of the
peribolos tomb, as found during excavation, 2nd half of the 4th cent. B.C.

μεγάλες ομοιότητες παρατηρούνται και στο αρχαιολογικό υλικό
που βρέθηκε στους τάφους των δύο χώρων, η χρήση των οποίων
τοποθετείται στην ίδια χρονολογική περίοδο. Ο μεγάλος ταφικός
αμφορέας, για παράδειγμα, και οι οινοχόες των Ύστερων Γεωμετρικών χρόνων που βρέθηκαν στο κτήμα Γερουλάνου, παρουσιάζουν
μεγάλες ομοιότητες με αντίστοιχα αγγεία που βρέθηκαν πρόσφατα
στο νεκροταφείο του αμαξοστασίου του τραμ. κάποιες ιδιαίτερες
πλαστικές λεπτομέρειες των αγγείων, όπως και η διακόσμησή τους,
παραπέμπουν όχι μόνο στο ίδιο εργαστήριο, αλλά και στο ίδιο χέρι
που τα διακόσμησε (βλ. εικ. σελ. 96-97).
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των στοιχείων που διαθέτουμε
και αποδίδουμε στον αρχαίο δήμο Ευώνυμον, παρατηρείται σημαντική
αναντιστοιχία ανάμεσα στα περιορισμένα οικιστικά κατάλοιπα από το
ένα μέρος και στα εκτεταμένα ταφικά από το άλλο. Η αναλογία αυτή,
εάν δεν ανατραπεί στο μέλλον από την έρευνα των δύο υποτιθέμενων
οικιστικών πυρήνων στο κτήμα Γερουλάνου και στο Χασάνι αντίστοιχα,
θα οφείλεται μάλλον στην άμεση γειτνίαση του Ευωνύμου με το άστυ
των αθηνών, όπως και του αλιμούντος που ήδη αναφέραμε.
ςυγκρίνοντας, τέλος, τις γραπτές και τις διαθέσιμες ανασκαφικές
μαρτυρίες για τους δύο όμορους δήμους, μπορούμε να πούμε ότι ο
δήμος Ευώνυμον υστερεί σε φήμη, ενώ ο αλιμούς σε πλούτο. Ο αλιμούς διέθετε τα γνωστά ιερά που περιγράψαμε, ενώ για το Ευώνυμον
εικάζεται λατρεία της αθηνάς, του Ερμή –από μια αφιερωματική
επιγραφή πάνω σε ένα ομοίωμα φαλλού από πηλό που έχει βρεθεί
στην περιοχή τραχώνων– και του διονύσου με μεγαλύτερη πλέον
βεβαιότητα λόγω της σχέσης που έχει ο θεός αυτός με το θέατρο.
το θέατρο του Ευωνύμου με τις μαρμάρινες πλάκες προεδρίας και
τους επίσης μαρμάρινους θρόνους προεδρίας προδίδει ευμάρεια των
δημοτών του. αντίθετα, οι θρόνοι προεδρίας από απλό πωρόλιθο

109

Hellinikon, tram house station. A bronze
urn (hydria) burial, before and after its
restoration, 4th cent B.C.
Ελληνικό, αμαξοστάσιο τραμ. Χάλκινη
οστεοδόχος υδρία πριν και μετά την συντήρησή της, 4ος αι. π.Χ.
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meikos cemetery 100 years ago. Secondly, because the anthemion
stele and the pediment tops of the two stelai have inscriptions
with the names of members of a family from euonymon. Thanks
to these inscriptions, and also to a jury member’s bronze identity
card found in the “inner” cemetery we are now quite certain that
the area may be identified as the ancient deme of euonymon
Therefore, the site, where the cemetery is, which corresponds to
the eastern area of the chasani village that was here in the past,
must have belonged to the deme of euonymon and not to that of
halimous. The western area of the village near the coast, where
the former West Airport of hellenikon was located, must have
belonged to the deme of halimous.
from the old village of chasani that developed in the territory
of a Turkish official named chasan, a low hill inside the Air force
Base and about 300m south of the cemetery in the area of the tram,
is still preserved. The form of the hill has changed to a large extent
from hundreds of tons of rubble. in spite of that, a lot of ancient
remains were found on the hill. Along the south slope an ancient
wall, which is visible for more than 35m, must have served as a
retaining wall for an ancient road. fragments of clay vessels from
the early helladic to the classical period were scattered over the
entire surface of the hill. natural and artificial cuttings on the
bedrock are evidence for intense use of the area in antiquity. it
is possible, therefore, that a settlement of ancient euonymon was
located here in the southern edge of the deme and was related to
the cemetery found in the house station area of the tram.
According to the available evidence, the site of the Geroulanos
estate must have been organized in a similar way. namely, the
houses were on and around the hill and the groups of graves lower
down the hill.
There is a great similarity between the archaeological material
found in the graves of both sites. Their period of use is generally
dated to the same chronological period. for example, a large funerary amphora and oinochoi of the Late Geometric period found in
the Geroulanos estate almost match with comparable vases found
recently in the cemetery in the house station area of the tram.
Some specific relief details on the vases as well as their decoration
suggest not only that they are products of the same workshop, but
also that they were decorated by the same person.
concluding the presentation of the available data, which we associate with the ancient deme of halimous, we notice that there is
an significant discrepancy between the few traces of settlements,
on the one hand, and the extensive burial remains, on the other. if
this analogy does not change in the future with the investigation
of the two hypothetical settlements, in the Geroulanos estate and
in chasani respectively, this will probably be due to the fact that,
as mentioned above, euonymon, as also halimous, were very close
to the city of Athens.
finally, comparing the evidence of written sources and the excavation data available about the two adjacent demes, we could say
that the euonymon deme lacks fame and halimous wealth. halimous had the well known sanctuaries described above, whereas it is

στο θέατρο του αλιμούντος μάλλον παραπέμπουν σε περιορισμένη οικονομική άνεση των αλιμουσίων. τέλος, τα επιτύμβια μνημεία
των Ευωνυμέων που έως τώρα γνωρίζουμε, είναι πολυτελέστερα από
εκείνα των αλιμουσίων.
Η ζωή πάντως και στους δύο δήμους θα πρέπει να κινούταν στο
ίδιο περίπου πλαίσιο. ςτην περιφέρειά τους θα πρέπει να υπήρχαν
μεγάλες αλλά και μικρές ιδιοκτησίες με ελαιόδεντρα, οπωροφόρα
δέντρα, αμπέλια και κηπευτικά. ςτον υμηττό θα κινούνταν οι κτηνοτρόφοι, οι λατόμοι και οι μελισσοκόμοι, που ανάλογα με την εποχή
θα μετέφεραν τις πήλινες κυψέλες τους σε άλλους τόπους. κάποιοι
άνθρωποι θα ήταν υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία των λατομείων και την ικανοποιητική παραγωγή τεκτονικού υλικού, απαραίτητου
για την κάλυψη των τοπικών οικοδομικών αναγκών. ςτην περίπτωση
όμως των λατομείων υμήττιου μαρμάρου, που κάλυπταν ανάγκες
σε πολύ ευρύτερη ακτίνα, εντός και εκτός της αττικής, το σύστημα
παραγωγής και διάθεσης μαρμάρου θα ήταν πιο σύνθετο.
Ένα τέτοιο λατομείο έχει εντοπιστεί πάνω από τον Προφήτη Ηλία
στην Ηλιούπολη, δύο χιλιόμετρα περίπου νότια της μονής του αγίου
ιωάννη στον καρέα. Εξαιτίας της κάθετης εκλατόμευσης του προϊόντος, ο χώρος φαίνεται σαν ένα τεράστιο στρογγυλό βάραθρο, στις
παρειές του οποίου μπορεί κανείς να διακρίνει τα ίχνη των εργαλείων

Ελληνικό, αμαξοστάσιο τραμ. Άποψη του
ταφικού περιβόλου.
Hellinikon, tram house station. The peribolos tomb.
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Trachones. Red-figured lebes gamikos
(marriage bowl), 5th cent. B.C. (Geroulanos collection).
Τράχωνες, ερυθρόμορφος γαμικός λέβης,
5ος αι. π.Χ. (Συλλογή Γερουλάνου).
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assumed that in euonymon the goddess Athena was worshiped as
well as the god hermes, because of a votive inscription on a clay
phallus found in the area of Trachones. it is almost certain that
the god dionysus was also worshiped there because of the god’s
association with the theater.
The theater of euonymon with the marble slabs of the seats of honor
and the marble thrones of honor shows that the people of the deme
were wealthy. on the other hand, the limestone seats of honor in the
theater of halimous indicate that the people of halimous were rather
less prosperous. furthermore, the funerary monuments now known
are more luxurious in euonymon than they are in halimous.
nevertheless, life in the two demes must have gone on in about
the same way. in the region of each deme large as well as smaller
properties of land would have existed, with olive and fruit trees,
vineyards and vegetables. on hymettos, stock farmers and quarrymen would have moved around as well as bee-keepers, who,
depending on the time of the year, would transfer their clay beehives to different places. Some people would be responsible for the
regular function of the quarries and a satisfactory production of
building blocks to meet the local demands of building material. in
the case of quarries of hymettian marble, which covered the needs
of a much larger area in and outside Attica, however, organization
of production would have been more complex.
A quarry of this kind was discovered above Profitis elias in
elioupolis, about a kilometer south of the monastery of Aghios
ioannis in the area of Kareas. As a result of quarrying techniques,
the area looks like a huge, round precipice, on the sides of which
one can still see marks of the tools and traces of the quarrying
methods that were used to extract the stone.
on a lower level and at a short distance west of the quarry, remains
of rough installations and cuttings on the bedrock were discovered,
which need further investigation. We do not know to which ancient
deme this area belonged. The area might have been part of the euonymon deme, or of the small deme of Themakos. on the basis of an inscription found at the location Karas, the deme of Themakos is placed
in that area; there are, however, some doubts about this identification.
on the other hand, identification of the entire district of the modern
deme of elioupolis has problems, since there is no evidence for the
name of the ancient deme of this area.
it is probable, nevertheless, that the area around the old church
of Aghios nikolaos in elioupolis is related to the chremonidean
War (266-263 B.c. or 265-262 B.c.), which was a conflict among
the Successors of Alexander on Greek land. This war took its name
from the general chremonides, who urged the Athenians to fight
the macedonians on the side of Sparta. The macedonians besieged
Athens, the Spartans asked the Ptolemies for help, who responded
and sent mercenaries under the leadership of Patroclus. Patroclus
and his fleet, waiting for the arrival of the Spartans under Areas
in order to intervene jointly and relieve the beleaguered city of
Athens, ran aground in several parts of Attica, and his mercenaries camped in corresponding areas where they left their traces.
Ptolemaic coins, some sling bullets, arrow points and numerous

Ελληνικό, αμαξοστάσιο τραμ. Εργασία
καθαρισμού του όρου της υποθηκευμένης ιδιοκτησίας.
Hellinikon, tram house station. Cleaning a mortgage boundary stone.

που χρησιμοποιήθηκαν και τις μεθόδους της λατομικής εργασίας.
Χαμηλότερα και σε μικρή απόσταση δυτικά του λατομείου εντοπίστηκαν κατάλοιπα πρόχειρων εγκαταστάσεων και διαμορφώσεις
επί του βράχου που χρήζουν έρευνας. δεν γνωρίζουμε σε ποιο δήμο
ανήκε η περιοχή αυτή. Θα μπορούσε να ανήκει στον δήμο Ευώνυμον,
αλλά και στον μικρό δήμο Θημακό, ο οποίος τοποθετείται με αρκετές
αμφιβολίες στη θέση καρρά από μια επιγραφή που βρέθηκε εκεί.
αβεβαιότητα άλλωστε υπάρχει για ολόκληρη την έκταση του σημερινού δήμου Ηλιουπόλεως, τη στιγμή που δεν διαθέτουμε στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα της περιοχής αυτής κατά την αρχαιότητα.
Η περιοχή πάντως γύρω από την παλιά εκκλησία του αγίου νικολάου στην Ηλιούπολη έχει συνδεθεί με τον Χρεμωνίδειο Πόλεμο (266 263 ή 265 - 262 π.Χ.), ο οποίος υπήρξε μια σύγκρουση ανάμεσα στους
επιγόνους του αλεξάνδρου στον ελλαδικό χώρο. Πήρε το όνομά του
από τον στρατηγό Χρεμωνίδη, που προέτρεψε τους αθηναίους να ταχθούν στο πλευρό των ςπαρτιατών στον αγώνα κατά των μακεδόνων.
Όταν οι μακεδόνες πολιόρκησαν την αθήνα, οι ςπαρτιάτες ζήτησαν
τη βοήθεια των Πτολεμαίων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στέλνοντας
μισθοφόρους με επικεφαλής τον ναύαρχο Πάτροκλο. Ο στόλος του
Πατρόκλου, περιμένοντας την άφιξη των ςπαρτιατών υπό τον αρέα
για να επέμβουν από κοινού υπέρ της πολιορκούμενης αθήνας, προσάραξε σε πολλά σημεία της αττικής και σε ανάλογες θέσεις στρατοπέδευσαν οι μισθοφόροι του, αφήνοντας εκεί τα ίχνη τους.
Πτολεμαϊκά νομίσματα, κάποια βλήματα σφενδονών, αιχμές βελών
αλλά και άφθονα θραύσματα από αμφορείς διαφόρων προελεύσεων,
καθώς και θραύσματα από μικρά αγγεία πόσεως σε συνδυασμό με
πρόχειρα οικιστικά κατάλοιπα, μαρτυρούν την παροδική παρουσία
των Πτολεμαίων στις θέσεις όπου έχει βρεθεί τέτοιου είδους υλικό,
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όπως είναι η περιοχή του αγίου νικολάου στην Ηλιούπολη. Η μελέτη
αρχαιολογικού υλικού αυτής της εποχής που βρέθηκε συγκεντρωμένο σε κάποιες θέσεις των περιοχών που παρουσιάστηκαν εδώ, ίσως
αποδείξει στο μέλλον ότι έχουν και αυτές σχέση με τους περιπλανώμενους στρατιώτες του Πατρόκλου.

Η

Hymettos mountain. Ancient marble
gray quarry and traces of tools on the
rock surface.
Όρος Υμηττού. Αρχαίο λατομείο τεφρού
μαρμάρου και ίχνη εργαλείων στην επιφάνεια του βράχου.

ΖΩΗ ςυνΕΧιΖΕται ςτΗν ΠΕΡιΟΧΗ δυτικά του υμηττού
και κατά την Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή εποχή (3ος αι. π.Χ.
- 4ος αι. μ.Χ.), αλλά και κατά τη Βυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο, όπως μαρτυρούν τα ανασκαφικά στοιχεία, πάντα κάτω από
την άμεση επιρροή των ιστορικών γεγονότων και των πολιτικών εξελίξεων του αθηναϊκού κέντρου. Η αθήνα δεν έχει πλέον την κυρίαρχη
θέση που είχε στο παρελθόν. Ο λαός του κέντρου και της υπαίθρου
αντιμετωπίζει προβλήματα διαβίωσης, ενώ μία μικρή μερίδα πολιτών
επωφελείται και δημιουργεί την εύπορη αστική τάξη της εποχής.
κατάλοιπα της τάξης αυτής, δηλαδή πολυτελείς βίλες και λουτρά,
δεν έχουν διαπιστωθεί στην περιοχή του αλίμου.
αλλά και τα στοιχεία κατοίκησης και χρήσης της περιοχής από τους
συνήθεις ανθρώπους της υπαίθρου είναι περιορισμένα και σποραδικά
κατά τις περιόδους αυτές. το κεραμικό εργαστήριο στην πλατεία
μαραθωνομάχων, ο αγωγός απορροής υδάτων κοντά στο θέατρο
του Ευωνύμου, οι αγροτικές εγκαταστάσεις στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, οι τοίχοι και οι κυψέλες που έχει αναφέρει ο Γερουλάνος για
το κτήμα του και κάποιοι τάφοι σε διάφορες θέσεις, είναι μερικά
από τα ελληνιστικά και ρωμαϊκά λείψανα της περιοχής. Ενδεικτικό
παράδειγμα της συνέχειας των εποχών αποτελεί ένας ρωμαϊκός δίχωρος τάφος που βρέθηκε στην οδό ςερίφου στο Άνω καλαμάκι. Ο
τάφος αυτός είχε κατασκευαστεί από κεραμικές πλίνθους, πέτρες
και μαρμάρινα μέλη σε δεύτερη χρήση, τα οποία προέρχονταν από
κλασικό επιτάφιο μνημείο.

fragments of amphoras from different places, as well as fragments
of drinking vessels associated with temporary installations indicate
that the Ptolemies were for a short time present in places where
this material was found, such as the area of Aghios nikolaos in elioupolis. in the future, study of the archaeological material found
in some places in the areas described in this text, might show that
these are also related to the wandering soldiers of Patroclus.
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ife in The AReA WeST of hymettus, as excavation data
testify, continued throughout the hellenistic and Roman periods (3rd cent. B.c. - 4th cent. A.d.), and also during the Byzantine
and Late Byzantine periods, and was always directly affected by
historical events and political developments in the Athenian center.
Athens was no longer the leading city that she was in the past.
The population in the city and the countryside met with grave
difficulties, while a small number of people took advantage of the
situation and a wealthy middle class is created during this period.
Vestiges of this middle class, such as villas and bath installations,
have not been found in the Alimos area.
evidence that the area was inhabited and used by the common
people of the countryside is also limited and sporadic during those
periods. The ceramic workshop in marathonomachon square, the pipe
for draining water near the theater of euonymon, the agricultural
installations in Vouliagmeni Avenue, the walls and beehives, which
Geroulanos mentioned that were found in his estate, and some graves
in various areas are a few of the hellenistic and Roman remains in
the area. A grave with two parts, which was found in Serifou Street
in Ano Kalamaki, is a characteristic example of continuation of periods. This grave was built with mud brick, stones and reused marble
pieces, which came from a classical grave monument.
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Άλιμος, οδός Σερίφου. Ρωμαϊκός δίχωρος
τάφος.
Alimos, Serifou Street. Roman tomb
with two rooms.
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Early Christian
& Byzantine
Period

Alimos, Aghia Anna Hill. Plan of the
early christian basilica.
Άλιμος, λόφος Αγίας Άννας. Κάτοψη της
παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Alimos, Pani Hill. Clay beehive and
cooking vessels, 10th - 12th cent. A.D.
Άλιμος, λόφος Πανί. Κυψέλη και χύτρες,
10ος - 12ος αι. μ.Χ.
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W

e come noW to the period of consolidation of christianity in Attica, a period during which Athens is no longer
the “center”, but is under the metropolis of Achaia whose seat was
in corinth (4th - 8th cent A.d.).
two early christian Basilicas, as the early christian churches are
called and which were built in late 5th cent. to early 6th cent., were
found in the area of modern Alimos. these are the known Basilica
of halimous on the hill of Aghia Anna and the Basilica in the courtyard of the church of Zoodochos pighi in Ano Kalamaki.
the Basilica of halimous was built in the sacred place where
the thesmophorion of halimous, bearing the same name, existed
in antiquity. today, the remains of the church and also of the
thesmophorion cannot be identified because of the military installations of the Germans on the hill of Aghia Anna, but we believe
that they are not destroyed.
the early christian monument was excavated by Wrede and
fortunately the plan is included in an article of G. Soteriou on
early christian Basilicas with one aisle. it was originally a small
basilica with one aisle, which later was enlarged and had three
aisles with colonnades of four columns in each of its long sides. A
pulpit was found, parts of a square altar and a round marble Altar
of prothesis, with a carved cross in the center, which is now in the
Byzantine museum. the church continued to be used, according
to the author, also during the Byzantine period.
the second early christian basilica was built with reused material from an ancient building, possibly a shrine, which formerly
existed in this place. today, in the same place is the church of
Zoodochos pighi and in the courtyard one can see the remains of
the early christian basilica with the narthex along the south side.
the basilica was a “cemeterial” church, as indicated by the ten
graves found in the narthex. the Basilica of halimous must also
have been a “cemeterial” church, since three graves were found
in the area where the monument was located.
the next period for which there is evidence for the area of
Alimos is the middle Byzantine period (9th - 12th cent. A.d.). in
Ano Kalamaki, and in private plots, a farm with two rooms, a
courtyard and part of a large installation was excavated, which
belonged to a certain “ruler” of that period. the organization of
the installation of the “ruler” resembles that of the known monument of the middle Byzantine period, which was preserved until
recently in the building plot no. 384 in Ano Glyfada. the installation has a large inner courtyard and rooms on all four sides. on
one side there is a double row of rooms. on the outer side is the
large entrance to the compound. the excavation of the compound
in Alimos was not completed. the building remains, which were
discovered in the plots at the helikomidon and palestine streets,
extended beyond these properties. maybe the building was not
secular, but was rather part of a monastery. Building material of
classical date was reused for the construction of the building and
pieces from classical funerary monuments were found built into
the walls, such as a small marble lion and an inscribed kioniskos
(small column) etc. in the rooms of the compound built granaries

Παλαιοχριστιανικοί
& Βυζαντινοί
Χρόνοι

Μαρμάρινη τράπεζα προθέσεως από την
παλαιοχριστιανική βασιλική Αλιμούντος,
6ος αι. μ.Χ.
Marble Altar from the Early Christian
Basilica, 6th cent. A.D.

Τμήμα λίθου με ανάγλυφη φυτική διακόσμηση, στον χώρο της ανασκαφής.
Stone fragment with relief decoration
in the excavation site.
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την εποχη τηΣ εδραΙωΣηΣ του χριστιανισμού στην αττική, η αθήνα δεν είναι πλέον κέντρο, αλλά υπάγεται στη Μητρόπολη της αχαΐας με έδρα την Κόρινθο (4ος-8οςαι. μ.χ.).
Στην περιοχή του σημερινού αλίμου έχουμε δύο παλαιοχριστιανικές
βασιλικές, όπως ονομάζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί που οικοδομούνται από το τέλος του 5ου και τις αρχές του 6ου αιώνα. πρόκειται
για τη γνωστή βασιλική του αλιμούντος στον λόφο της αγίας Άννας
και τη βασιλική στην αυλή του Ιερού ναού Ζωοδόχου πηγής στο
Άνω Καλαμάκι.
η βασιλική του αλιμούντος οικοδομήθηκε στην ιερή θέση που κατείχε το ομώνυμο αρχαίο Θεσμοφόριο. Σήμερα τα ίχνη της, όπως άλλωστε και του Θεσμοφορίου, έχουν χαθεί εξαιτίας των οχυρωματικών
εγκαταστάσεων των Γερμανών στον λόφο, αλλά πιστεύουμε ότι δεν
έχουν καταστραφεί.
το παλαιοχριστιανικό μνημείο ανασκάφτηκε το 1929 από τον
Wrede και ευτυχώς η κάτοψή του έχει συμπεριληφθεί σε άρθρο του
Γ. Σωτηρίου για τις μονόκλιτες παλαιοχριστιανικές βασιλικές. πρόκειται λοιπόν για μονόκλιτη μικρή βασιλική αρχικά, που διευρύνθηκε
σε τρίκλιτη αργότερα, με κιονοστοιχίες από τέσσερις κίονες στη θέση
των μακρών πλευρών. εντοπίστηκαν κτιστός άμβωνας, στοιχεία τετράγωνης αγίας τράπεζας και μαρμάρινη στρογγυλή τράπεζα προθέσεως με εγχάρακτο σταυρό στο κέντρο της, η οποία βρίσκεται στο
Βυζαντινό Μουσείο. η χρήση του ναού φαίνεται, όπως συμπεραίνει
ο μελετητής, ότι συνεχίστηκε και κατά τα Βυζαντινά χρόνια.
η δεύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική έχει κατασκευαστεί με οικοδομικό υλικό σε δεύτερη χρήση που προέρχεται από κάποιο αρχαίο
οικοδόμημα, δεν αποκλείεται ιερό, το οποίο προϋπήρχε στη θέση
αυτή. Σήμερα στην ίδια θέση βρίσκεται ο Ιερός ναός της Ζωοδόχου
πηγής και στην αυλή του διατηρούνται ορατά τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. πρόκειται για μικρή μονόκλιτη βασιλική που
κατά μήκος της νότιας πλευράς της υπήρχε νάρθηκας. η βασιλική
ήταν κοιμητηριακή εκκλησία, όπως δηλώνουν οι δέκα τάφοι που βρέθηκαν στον νάρθηκα. Κοιμητηριακή πρέπει να ήταν και η βασιλική
του αλιμούντος, αφού έχουν εντοπισθεί στον χώρο όπου τοποθετείται
το μνημείο τρεις παρόμοιοι τάφοι με πλήθος οστών και κρανίων.
τα επόμενα, από χρονολογικής πλευράς, στοιχεία που διαθέτουμε
για την περιοχή του αλίμου ανάγονται στη Μεσοβυζαντινή περίοδο
(9ος - 12ος αι. μ.χ.). Στο Άνω Καλαμάκι εντός ιδιωτικών οικοπέδων
ανασκάφτηκε μία αγροικία δύο δωματίων με αυλή και τμήμα μιας
μεγάλης εγκατάστασης κάποιου «δυνατού» της εποχής αντίστοιχα.
η εγκατάσταση του δυνατού παρουσιάζει ομοιότητες ως προς την
οργάνωση των χώρων της με εκείνη του γνωστού μεσοβυζαντινού
μνημείου που σωζόταν μέχρι πρόσφατα στο οικοδομικό τετράγωνο
384 της Άνω Γλυφάδας. διαθέτουν μεγάλη εσωτερική αυλή και πτέρυγες διαιρεμένες σε δωμάτια περιμετρικά. Στη μία από τις τέσσερις
πλευρές τους έχουν διπλή πτέρυγα χώρων. Στην εξωτερική σειρά διαμορφώνεται η μεγάλη είσοδος προς το συγκρότημα, το πρόπυλο. η
έρευνα στο συγκρότημα του αλίμου δεν εξαντλήθηκε. τα οικοδομικά
λείψανα εκτείνονταν και εκτός των δύο οικοπέδων που ερευνήσαμε,
επί των οδών ελικωνιδών και παλαιστίνης· διατηρούμε επομένως μια
επιφύλαξη μήπως δεν πρόκειται για κοσμικό αλλά για μοναστηριακό
συγκρότημα. Για την κατασκευή του πάντως είχε χρησιμοποιηθεί
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κλασικό οικοδομικό υλικό και στους τοίχους του μάλιστα βρέθηκαν
εντοιχισμένα και κατάλληλα πελεκημένα επιτύμβια μνημεία Κλασικών χρόνων, όπως ένα μικρό μαρμάρινο λιοντάρι, ένας ενεπίγραφος
κιονίσκος κ.ά. Στα επιμέρους δωμάτια του συγκροτήματος βρέθηκαν
πάνω και κάτω από τα δάπεδα κτιστοί σιροί και μεγάλοι πίθοι για
την αποθήκευση στερεών και υγρών αγροτικών προϊόντων, όπως δημητριακών, διαφόρων καρπών, λαδιού, κρασιού κ.τ.λ.
η κεραμική και τα νομίσματα που βρέθηκαν στον χώρο που ερευνήθηκε ανάγουν τη χρήση του συγκροτήματος στον 10ο και 11ο αι. μ.χ.
Στην επικράτεια του ίδιου δυνατού ίσως εντάσσεται μία πρόχειρη
αγροκτηνοτροφική εγκατάσταση, η οποία διαπιστώθηκε στον χώρο
του κλασικού λατομείου που αποκαλύφθηκε στον λόφο πανί. τα
λαξευμένα τοιχώματα και η προσηλιακή θέση του λατομείου προσείλκυσαν κάποιους αγροκτηνοτρόφους των Μεσοβυζαντινών χρόνων
που, εκμεταλλευόμενοι την έτοιμη γωνιά του λατομείου, έστησαν
εκεί το πρόχειρο νοικοκυριό τους. από αυτό το νοικοκυριό είχαν
παραμείνει στη θέση τους μία πήλινη κυψέλη και μερικές σπασμένες
και ακέραιες χύτρες. Μέσα μάλιστα σε μία χύτρα είχαν απομείνει
τα υπολείμματα του τελευταίου φαγητού που μαγειρεύτηκε, από
κεφαλάκι και ποδαράκια αρνιού.
εκτός από τις εγκαταστάσεις που αναφέραμε, στη Βυζαντινή εποχή
τοποθετείται ο μικρός ναός των εισοδίων της Θεοτόκου που βρίσκεται στο κτήμα Γερουλάνου, δίπλα στο ρέμα τραχώνων.
το υστερότερο πάντως μνημείο της περιοχής είναι ο καμαροσκέπαστος ναΐσκος του αγίου Κοσμά που, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν αποκλείεται να έχει ιδρυθεί πάνω στα ερείπια κάποιου αρχαίου ιερού.
πρόκειται για έναν μονόχωρο μικρό ναό, στον οποίο έχει προσαρτηθεί ένα θολοσκεπές διαμέρισμα. Στα τοιχώματα και τις καμάρες του
μνημείου σώζονται τοιχογραφίες του 17ου και του 19ου αι., οι οποίες
έχουν φιλοτεχνηθεί πάνω σε παλαιότερο στρώμα τοιχογραφιών.

Alimos, Church of Zoodochos Pighi.
Ruins of the early christian basilica.
Άλιμος, Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής.
Τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, όπως διατηρούνται στην αυλή του
σύγχρονου ναού.
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and large pithoi were found on and under the floor. they were
used to contain different agricultural products, such as grain,
various fruits, oil and wine etc.
A temporary agricultural installation discovered in the area of the
classical quarry of the pani hill may belong to the domain of the
same “ruler.” the site of the quarry, because of its location and formation, was a suitable place for farmers and shepherds of the middle
Byzantine period who settled in the quarry with their households.
A clay beehive and intact cooking vessels are the remains from this
household. inside a cooking vessel were also found the remnants of
a last meal, and the head and leg bones from a lamb.
except for the above mentioned installations, the small church, dedicated to the presentation of Virgin mary in the Geroulanos estate,
next to the trachones stream, is also dated to the 11th cent. A.d.
the latest monument, however, is the small vaulted church of Aghios Kosmas, which, as previously mentioned, was probably erected
on the ruins of an ancient sanctuary. this is a small church with a
single room to which was added a room with a vault. on the walls
and the arches of the church frescoes of the 17th and 19th centuries are
preserved. these were painted over earlier layers of frescoes.

Ο ναός του Αγίου Κοσμά, στο ομώνυμο
ακρωτήρι.
Promontory of Aghios Kosmas.
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ΣηΜεΙωΣεΙΣ / endnoteS
the excavations and the finds that are presented in this book
remain UnpUBLiShed.
1. due to the importance of this finding, it was considered
necessary to insert the specific addition to the current edition.
2. in 2016, thesmophorion came to light, at the place in
which it was considered to have been located.
3. Based on archaeological evidence and observations of the
period 2012-1018, the stone-piles of this region were probably formed out of disposed material following the cleaning
of places where metallurgic activities were taking place.
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οι ανασκαφές και τα ευρήματα που παρουσιάζονται στον
παρόντα τόμο παραμένουν αδηΜοΣΙεΥτα.
1. Λόγω της σπουδαιότητας του ευρήματος αυτού, θεωρήθηκε
απαραίτητη η συγκεκριμένη προσθήκη στην παρούσα έκδοση.
2. το 2016 επανήλθε στο φως το Θεσμοφόριο, στη θέση που είχε
υποτεθεί ότι βρισκόταν.
3. Βάσει αρχαιολογικών στοιχείων και παρατηρήσεων κατά τα
τελευταία έτη (2012-2018), οι λιθοσωροί της εν λόγω περιοχής
μάλλον σχηματίστηκαν από υλικά απόρριψης ύστερα από τον
καθαρισμό χώρων, όπου πραγματοποιούνταν μεταλλουργικές
δραστηριότητες.
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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

των Μαργαρίτας Κλαδιά,
Δρ. Σοφίας-Αλεξίας Παπαζαφειροπούλου
by Margarita Kladia,
Dr. Sofia-Alexia Papazafeiropoulou

Attica during
the Middle
Ages

The siege of Constantinople by the Crusaders in 1204. Oil on canvas, by Domenico Tintoretto, 1598 - 1605 (Venice,
Palazzo ducale).

T

he Middle Ages, which, in terms of the greek world, would
be identified with almost the Byzantine state’s lifespan, was a
one-thousand year period of decline and abandonment at the expense of the Attic Peninsula. Athens, the once upon a time strong
political and economic power in the Aegean sea as well as, in general, in eastern Mediterranean, would be transformed into a small
town; a limited piece of land within the vast Roman empire. its
famous schools of philosophy attracted a multitude of youngsters
who were thirsty for knowledge during the first centuries following the birth of Jesus Christ.
The advent of the new political and religious reality would plight
directly the settlements in the Attic Peninsula. The act of grace
to the ancient glamour of Attica was given in 529 B.C., when
emperor Justinian enforced the closure of the Athenian schools of
philosophy. during the subsequent centuries, the population was
decreased and Athens was transformed into a small settlement.
The Parthenon was converted into a Church of Virgin Mary. in the
area of Alimοs, a Christian church was constructed on the premises
where the ancient pagan feast of thesmophoria took place.
Throughout the eleven hundred years of Byzantine state’s life,
only one emperor would visit the area: Basil ii Bulgaroktonos, who
paid a visit to Athens as a pilgrim to the Athenian Virgin Mary at
the Parthenon in 1017. during his visit, he saw a poor area inhabited

Η Αττική στους
Μεσαιωνικούς
Χρόνους

Κ

ΑΤΑ ΤΗ ΒΥζΑνΤΙνΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, η Αττική σταδιακά παρακμάζει. Με την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, το κέντρο των
πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών εξελίξεων μεταφέρεται
πλέον στη νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι,
η άλλοτε κραταιά στην Aνατολική Μεσόγειο, Αθήνα μεταβλήθηκε σταδιακά σε ασήμαντη κωμόπολη. Ταυτόχρονα, οι οικονομικές
δραστηριότητες του Πειραϊκού λιμένα περιορίζονται κι οι κάτοικοι
στρέφονται προς αγροτικές και κτηνοτροφικές ασχολίες.
Στους αιώνες που ακολούθησαν, ο πληθυσμός μειώθηκε και τα
αρχαία μνημεία αφέθηκαν στη φθορά του χρόνου. Πολλά από αυτά
μετατράπηκαν σε χριστιανικούς ναούς ή κατεδαφίστηκαν, ώστε να
επαναχρησιμοποιηθούν τα οικοδομικά υλικά τους. Στην περιοχή του
Αλίμου ανεγέρθηκε χριστιανικός ναός στον χώρο όπου γινόταν η
αρχαία γιορτή των Θεσμοφορίων.
Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποτελείτο από κτηνοτρόφους και αγρότες, που εργάζονταν ως δουλοπάροικοι στα κτήματα μίας μειοψηφίας ισχυρών γαιοκτήμονων. Μια άλλη κατηγορία
καλλιεργητών ήταν οι ημισειαστές ή προσκαθήμενοι, που καλλιεργούσαν τη γη των πλουσίων, αποδίδοντας ως ενοίκιο το μισό της
παραγωγής. Οι ελάχιστοι ελεύθεροι γεωργοί που υπήρχαν είχαν να
αντιμετωπίσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω της βαριάς
φορολογίας. Συχνά αναγκάζονταν να πουλήσουν τα κτήματά τους
στους Δυνατούς ή να τα παραχωρήσουν σε κάποιο μοναστήρι. Μετατρέπονταν εντέλει σε εξαρτημένους καλλιεργητές της ως τότε
ιδιόκτητης γης τους.
Η παρακμή της Αττικής επιτείνεται από τις αλλεπάλληλες επιδρομές των Βουλγάρων, των Σλάβων, των Αβάρων ή των Βησιγότθων. Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα για τους κατοίκους της Αττικής
ήταν η πειρατεία που έπληττε κυρίως τις παράκτιες περιοχές. Μια
ιδιαίτερα καθημαγμένη εικόνα της Αττικής περιγράφει, για παράδειγμα, ο Μιχαήλ Ακομινάτος1, ο οποίος χρίστηκε μητροπολίτης
Αθηνών το 1182. Ενώ αρχικά είχε ενθουσιαστεί με την προοπτική να
ζήσει σε μια πόλη με λαμπρό πνευματικό παρελθόν, όταν αντίκρισε
τη θλιβερή πραγματικότητα, απογοητεύτηκε. Με λύπη παρατηρεί
ότι: «Ο καιρός στέρησε την Αθήνα και από όλους και από αυτήν τη
γλώσσα. Κι έμεινε άγλωττος η μήτηρ της σοφίας».

Η περίοδος της Φραγκοκρατίας

Τ

Οι σταυροφόροι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη το 1204. Ελαιογραφία του
Ντομένικο Τιντορέτο, 1598 - 1605 (Bενετία, Palazzo ducale).
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Ο 1204 Η ΚωνΣΤΑνΤΙνΟΥΠΟΛΗ καταλήφθηκε από τους
σταυροφόρους της Δ΄ Σταυροφορίας. Την περίοδο που ακολουθεί, από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα, σε πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας, εναλλάσσονται κατακτητές από τη Δυτική Ευρώπη. Η
Αττική αρχικά συμπεριλήφθηκε στις κτήσεις του Γάλλου ευγενούς
Όθωνα ντε λα Ρος, Μεγάλου Κύρη των Αθηνών. Στην συνέχεια, το
1309 καταλήφθηκε από μία ομάδα Καταλανών μισθοφόρων, της λεγόμενης Καταλανικής Εταιρείας, ενώ το 1385 μετατρέπεται σε δουκάτο υπό τον φλωρεντινό οίκο των Ατζαγιόλι.
Η καθημερινή ζωή των κατοίκων μάλλον επιδεινώνεται από την
παρουσία των κατακτητών. Παρ’ όλα αυτά, οι παράκτιες ναυτικές
και εμπορικές δραστηριότητες γνωρίζουν σύντομα διαστήματα αναλαμπών αυτήν την περίοδο. Καταρχάς, οι Καταλανοί που εγκατα-
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The “Black Death”
The bubonic plague is an infectious
disease transmitted to man, mainly,
through fleas transferred on rats’
hair. However, infection may as well
take place through drops exhaled with
human breath. Patients will display,
initially, high fever and hallucinations.
Within a period of 12 hours, swelling
and inflammation will appear in the
glands of the bubonic area, armpits,
thighs as well as in the cervix. These
tumours will evolve into gangrene,
the patient dying in terrible pains
in a mater of three to four days. In
other cases, the body will be covered
by black stains as large as a lentil
grain, the patient displaying continual
haemoptysis. The bubonic plague took
an extremely heavy toll on millions
of human lives and often disrupted
cultural progress and social stability
of whole nations by its sudden
appearances from the 14th to the 19th
Centuries. Finally, the bacterium
causing the disease was detected and
isolated by Alexander Yersin, a FrenchSwiss physician, in 1894.

by few people who were wretched as a result of the recent Bulgarians’ raids. Few were also the free farmers who cultivated their own
land. however, even they themselves often faced economic problems
because of the heavy taxation and many would be compelled to sell
their smallholdings to the “strong” or cede them to a monastery.

The period of the Frankish sovereignty

T

he eARly 13Th CenTuRy saw new changes in the inhabitants
of Attica. The crusaders who had taken part in the 4th Crusade,
despite the fact that they had initially set out with the aim to expel
Muslims from Jerusalem, flocked back to Constantinople.
These crusaders, having conquered the capital city of the empire,
started sharing Byzantine lands among them. Attica, along with
a large part of sterea hellas, was given to Boniface of Monferrat,
who took the title of the King of Thessaloniki. Boniface, having
consolidated his authority in the areas of Macedonia and of Thessaly, militated against also southeastern continental greece. he
conquered this area and ceded the peninsula of Attica to French
noble Otto de la Roche, who took the title of the grand duke of
Athens. Just because the knights who conquered the Attica were
interested exclusively in the exploitation of agricultural lands, they
were uninterested in sea trade. Most of the poor farmers who lived
around Athens became vassals in their conqueror’s feuds. however, some of them remained under the status of land commoners,
who were called sharecroppers from then onward.
Alimos and the rest of the Attic Peninsula belonged to the Catholic Archdiocese of Athens. The Acropolis served as the seat of the
archbishop, who used the erechtheium as his residence.

T

he dOMinATiOn OF The FRenCh over the duchy of Athens came to a violent stop in 1309, when the “great Catalan
Company”, a bunch of adventure-hunting mercenari es defeated
king Walter of Brienne at the battle by the Kifissos River in Boeotia. italy of the late Middle Ages was plighted by disputes in the
context of which the local troops were replaced gradually by mercenaries (condottieri). Those mercenaries would knit together in
larger groups called as “free companies”.
nerio Acciajuoli, the offspring of a pawerful family of bankers from Florence, took advantage of the situation existing in the
Catalan territory. in 1385, he sent his army to seize the western
part of the duchy and he himself hurried by a galley to the Attic
Peninsula, where he took over the port of Piraeus and Athens,
but not the Acropolis, which endured his assaults, thanks to
castellan Peter of Poe’s heroic resistance, until 1387. seizing the
Acropolis, nerio completed the conquest of the duchy of Athens. Athens of the 14th Century was, of course, nothing else but
a miserable shadow of its classical magnificence, not ceasing,
nevertheless, to be a city still attracting the admiration of the
intellectuals of these times.
Being a very competent leader, nerio organised his authority
in a very careful way: he would allow the rehabilitation of the
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Ο «Mαύρος Θάνατος»
Η βουβωνική πανώλη είναι λοιμώδης
νόσος η οποία μεταδίδεται στον άνθρωπο
κυρίως μέσω των ψύλλων που μεταφέρουν
στο τρίχωμά τους οι αρουραίοι. Μόλυνση
μπορεί όμως να υπάρξει και μέσω των
σταγονιδίων της αναπνοής. Αρχικά οι
ασθενείς εκδηλώνουν υψηλό πυρετό και
έχουν παραισθήσεις. Μέσα σε διάστημα
12 ωρών εμφανίζεται διόγκωση και
φλεγμονή στους αδένες της βουβωνικής
χώρας, στις μασχάλες, στους μηρούς
και στον αυχένα. Οι διογκώσεις αυτές
εξελίσσονται σε γάγγραινα και ο ασθενής
πεθαίνει με φρικτούς πόνους έπειτα
από τρεις ή τέσσερις μέρες. Σε άλλες
περιπτώσεις το σώμα καλύπτεται από
μαύρα στίγματα μεγέθους κόκκου φακής
και ο ασθενής παρουσιάζει συνεχείς
αιμοπτύσεις. Από τον 14ο έως τον 19ο
αιώνα η βουβωνική πανώλη στοίχισε τη
ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους και συχνά
ανέτρεψε με την ξαφνική εμφάνισή της
την οικονομική και πολιτιστική πρόοδο και
την κοινωνική σταθερότητα. Το βακτήριο
που προκαλεί τη νόσο εντοπίστηκε
το 1894 από τον Γαλλοελβετό γιατρό
Alexander Yersin (1863 - 1943).

στάθηκαν στην Αθήνα ήταν διαβόητοι πειρατές. Κατά συνέπεια, ο
Πειραιάς και τα γειτονικά αγκυροβόλια του Αλίμου προσφέρονταν
ως πειρατικά ορμητήρια. Με αυτόν τον τρόπο οι παραλιακές περιοχές είχαν ευκαιρία για μια ιδιότυπη οικονομική ανάπτυξη. Αντίστοιχα, μια μικρή ανάκαμψη σημειώνεται, όταν η Αττική περιέρχεται
στην κυριαρχία των Ατζαγιόλι. Ο οίκος των Ατζαγιόλι αποτελείτο
από πανίσχυρους Φλωρεντινούς τραπεζίτες, με συμφέροντα στη
φραγκοκρατούμενη Πελοπόννησο. Έτσι, διευκολύνθηκαν οι εμπορικές συναλλαγές της Αττικής με άλλες λατινοκρατούμενες περιοχές
και τη Βενετία, αναζωογονώντας την εμπορική κίνηση στο λιμάνι του
Πειραιά αλλά και στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη, ως τον Άλιμο.
ωστόσο, τα βραχύχρονα διαστήματα ανάκαμψης δεν στάθηκαν
ικανά να αποτρέψουν την πληθυσμιακή συρρίκνωση. Επιπλέον, η
επιδημία βουβωνικής πανώλης που έπληξε ολόκληρη την Ευρώπη,
προκάλεσε τον θάνατο μεγάλου μέρους του Aττικού πληθυσμού.
Για τον λόγο αυτό, τόσο οι Καταλανοί, όσο αργότερα κι οι Φλωρεντινοί προσέφεραν κίνητρα σε αλβανικούς πληθυσμούς προκειμένου
να εγκατασταθούν στην Αττική και να καλύψουν τα πληθυσμιακά
κενά. Παρότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός των
εποίκων, είναι γνωστό ότι ένα πολυπληθές κύμα κατέφτασε στην
περιοχή την περίοδο 1407 - 1410, ενώ ένα δεύτερο κύμα εμφανίστηκε
στο διάστημα 1418 - 1420. Ορισμένοι από τους νεοφερμένους αναμείχθηκαν με τους παλαιότερους κατοίκους, οι περισσότεροι όμως
εγκαταστάθηκαν σε περιοχές έρημες ή αραιοκατοικημένες.
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Blazon of the Acciajuoli’s.
Το οικόσημο των Ατζαγιόλι.

The Turkish
Occupation
Muhammad II.
Ο Μωάμεθ Β΄.
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Orthodox bishop in Athens for the first time after his expulsion by
the crusaders participating in the 4th Crusade in order to ingratiate himself with the Orthodox believers, who were the majority of
duchy’s inhabitants. he ruled that the greek language be the official language of the duchy while it is very likely that he appointed
also greeks as members of the Council of the City of Athens.
nerio as well as Antonio Acciajuoli, his successor, reinforced the
transportation to and settlement of Albanian populations in the duchy
of Athens in order to fill the gaps in the local population. What is
more, they provided the newcomers with various incentives in order
to allure them. Although it is quiet a difficult task that the number
of the Albanians who settled in Attica be calculated precisely, it is
known that a multi-person wave of settlers flocked to this area during
the time period from 1407 to 1410 A.d. a second respective wave making its appearance during the time period from 1418 to 1420 A.d.
The last descendants of the Acciajuoli dynasty were compelled to
acknowledge the suzerainty of the Ottoman sultan and to pay tax
to him. nevertheless, on a Friday, June the 4th 1456, the sultan’s
army led by his loyal general Omar invaded Attica, conquering the
whole area very fast. however, the Acropolis, in which Francis ii
Acciajuoli, the last duke, had sought shelter, would not surrender,
the Turkish hordes unleashing their frenzy on the inhabitants of
Athens as a result. The period of the Turkish Occupation, which
would last until the outbreak of the greek Revolution in 1821,
started in this way in the Attic Peninsula.

d

uRing The TuRKish OCCuPATiOn, the whole land of
Attica belonged typically to the sultan. The period of the
Turkish Occupation coincided with considerable cadastral alterations causing repeated wheat shortages. The population was attenuated and diminished even more. The inhabitants were more
vulnerable to various epidemics. A plague epidemic would make
its lethal appearance visible again in 1592, 1611, during the period
from 1620 to 1622, 1625, 1667, 1668, 1717, 1718 and in 1742. despite
the intensity of the problem, the Ottoman state would not take
any action whatsoever to face the situation. According to Muslim
religion, man’s course is predestined by fate (“kismet”). Therefore, it is no use trying to intervene with events since, according
to this mentality, the death or salvation of the patient lies only in
Allah’s hands.
Apart from the blood tax, the enslaved populations were encumbered also by various financial contributions. The system of
the tithe is particularly important because it would continue to be
applied also after the liberation from the Ottomans until Charilaus
Tricoupis’s era, when the greek tax system was reformed. The
stockbreeders were saddled with a special tax (the sheep-tax) as
well as there were other special taxes on bees, olive oil and silk. The
inhabitants of coastal areas, apart from the compulsory recruitment
of some of them by the navy, were compelled to pay an additional
tax, the sailor’s tax, for the maintenance of the Ottoman fleet.
These poor farmers who cultivated their land, paid by the half

Η τουρκοκρατούμενη
Αττική

Ο μεγαλύτερος πίνακας που φιλοτεχνήθηκε για την Αθήνα (2,60 x 5,20 μ.) και
απεικονίζει την πολεοδομική εικόνα της
πόλης πριν από την καταστροφή του
Παρθενώνα από τον Μοροζίνι. Έργο του
J. Carrey (1690), ο οποίος συνόδευε τον
μαρκήσιο de Nointel, που απεικονίζεται
εδώ με όλη την ακολουθία του. Ο πίνακας
εκτίθεται στο Μουσείο της Πόλεως των
Αθηνών Βούρου - Ευταξία.
On the right: The largest (2.60 m. x
5.20m.) painting about Athens ever created. It illustrates the town planning of
the city before the Parthenon’s destruction by F. Morosini (1690). The artist of
this work is J. Carrey who accompanied
Marquis de Nointel, who is illustrated
here along with his entire delegation.

Η

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΘωΜΑνΟΚΡΑΤΙΑΣ για την Αττική διήρκεσε από το 1456 ως το 1821, με μοναδικό διάλειμμα τη σύντομη
κατάληψη της περιοχής από τον βενετικό στρατό του Φραγκίσκου
Μοροζίνι, κατά το διάστημα 1687 – 1688. Επί Οθωμανοκρατίας η
Αττική ανήκε στον σουλτάνο.
Ο τοπικός διοικητής ονομαζόταν βοεβόδας, ενώ εκτελούσε και χρέη
δικαστή (χακίμης). Υπήρχε επίσης ένας υποδιοικητής (σερδάρης)
και ο δήμαρχος (κεχαγιάς). Τη θρησκευτική και δικαστική εξουσία
είχε ο μουφτής, ανώτερος κληρικός.
Ο Άλιμος κι ένα μεγάλο μέρος των γειτονικών περιοχών ήταν υπό
την κατοχή του μουφτή Ιμπραήμ Χαμζά μπέη. Από τον διοικητή
αυτόν μάλιστα έλαβε την ονομασία του το Μπραχάμι. Το γειτονικό
Ελληνικό ήταν περιουσία του Χασάν μπέη, από τον οποίο προερχόταν και η λέξη Χασάνι, παλαιότερη ονομασία της περιοχής.
Παρά την επικράτηση των Οθωμανών στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του 17ου και 18ου
αιώνα, όπως η ενίσχυση των Φαναριωτών στην οθωμανική διοίκηση,
το αυτοδιοικητικό σύστημα των ελληνικών κοινοτήτων, ο θεσμός της
εκκλησίας και, κυρίως, η ανάδυση μιας εύρωστης τάξης Ελλήνων
εμπόρων στα μεγάλα αστικά κέντρα συντέλεσαν στη διατήρηση του
ελληνισμού.
Σταδιακά, οι ιδέες της ελευθερίας, της ισότητας και της εθνικής
αυτοδιάθεσης που προέρχονταν από το ρεύμα του Διαφωτισμού και
από τη Γαλλική Επανάσταση βρίσκουν απήχηση, προετοιμάζοντας
το έδαφος για την Επανάσταση του 1821.
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Kioutachi Pasha.
Ο Κιουταχής πασάς.
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Revolution
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Homer Vrioni.
Ο Ομέρ Βρυώνης.
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of the harvest in return, were called as sharecroppers then. The
previously mentioned ibrahim hamza brought many people of
Albanian origin to Alimus from the suburbs of Cephissia and of
Maroussi to work in his estates as sharecroppers.
The oppression against the population of the Attic Peninsula during the Turkish occupation came to a head when hadji Ali Aga,
alias Chasekis, was the city’s voivod. he ruled Athens during the
time periods from 1775 to 1785 and from 1789 to 1792, relating his
name to the construction of a new fortification wall round the city
in order to protect it against the Turkish-Albanians’ raids. he used
parts of ancient monuments and the inhabitants’ compulsory labour for the construction of the above wall, which was concluded
within three months’ time in the spring of 1077. The beginning of his
second office term in Athens in 1789 was related to the outbreak of
another plague epidemic. Chasekis took advantage of this occasion
in order to buy out the properties of many wretched farmers while
the rest of them were compelled to tolerate his arbitrary actions. in
1790, he deducted the whole olive oil produce, making the inhabitants provide him with compulsory labour in his fields. Finally, he
clashed with the abbots of the powerful monasteries of both Petraki
and Pendeli, bearing the brunt of his actions because they managed
to make him fall into disfavour. however, monasteries as well as
the prominent citizens continued to oppress cultivators exactly like
Chasekis did, aiming at seizing their estates.

T

he OTTOMAn dOMinATiOn of the entire greek area was
completed by the occupation of Chandax (iraklion, Crete) in
1669. during the 17th century, the reinforcement of the Phanariots’
status in the Ottoman administration, the institution of local
governments at the greek communitites, the armed struggle of
the klefts and the partizans, and the closely bound relations of
the Orthodox people, contributed to the reservation and further
development of hellenism. during the 18th century, the obviously
emasculated Ottoman empire was introduced in the international
commercial system. The result was the development of commerce
and the emergence of a greek bourgeoisie within the great urban
centres of the empire. At the same time, a remarkable spiriutal
movement seems to flourish at the greek colonies of europe, which
is inspired byt he enlightenment and the French Revolution. The
ideas of liberty, equality and national determination gradually
flourish within the enslvaed greek souls.
Other greeks, the notorious “klephts” (“bandits”), disappointed
with the miserable conditions under which they lived as well
as with the cruelty of their conqueror, would become outlaws
and take to the mountains, where they dwelled and survived by
snatching away animals and other valuable objects from Turkish
manors or local native prominent peers (procriti).
however, the klephts would not only hate Turks but also
greek procriti, who would cooperate with the conqueror, as they
regarding the latter as cowards and condemned them for the fact
that they would militate against their own compatriots in some

H Ελληνική
Επανάσταση
στην Αττική

Άνω: Η Πολιορκία των Αθηνών... οπού
ήτον επολιουρκουμένη από τον Κιουτάγια... [1826 - 1827]. Υδατογραφία του
Π. Ζωγράφου, που φιλοτεχνήθηκε με τις
υποδείξεις του Ιωάννη Μακρυγιάννη.
Above: “The siege of Athens” [1826 1827]. Aquarelle by P. Zografos, following instructions by I. Makrighiannis.

Ο

Ι ΠΡωΤΕΣ ΕΠΑνΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ που δημιουργήθηκαν
στον ελλαδικό χώρο το 1821 συντέλεσαν στην εξάπλωση του ένοπλου αγώνα και στην περιοχή της Αττικής. Οι τοπικές συνθήκες όμως
ήταν δυσχερείς για την επικράτηση της Επανάστασης. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν Τούρκοι, ενώ η πόλη ήταν καλά οχυρωμένη.
ωστόσο, το βράδυ της 25ης Απριλίου 1821 οι επαναστάτες εισέβαλαν
αιφνιδιαστικά στην πόλη. Οι Τούρκοι κατέφυγαν στην Ακρόπολη, ενώ
οι Έλληνες άρχισαν την πολιορκία του Ιερού Βράχου. Η πολιορκία
λύθηκε προσωρινά με την εισβολή του Ομέρ Βρυώνη στην Αττική, στις
19 Ιουλίου 1821. Όμως, στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Βρυώνης αναγκάστηκε
να μετακινήσει τα στρατεύματά του, για να αντιμετωπίσει άλλες επαναστατικές εστίες, κι οι ελληνικές δυνάμεις αντεπιτέθηκαν. Οι Τούρκοι
παρέδωσαν τελικά το οχυρό της Ακρόπολης στις 10 Ιουνίου 1822.
Η επικράτηση των ελληνικών δυνάμεων στην Αττική ανατράπηκε
εκ νέου, όταν το 1826 οθωμανικά στρατεύματα με αρχηγό τον Κιουταχή επανεμφανίστηκαν στην περιοχή. Η Ακρόπολη χρησιμοποιήθηκε και πάλι ως οχυρό, αυτή τη φορά από τους Έλληνες, οι οποίοι
πολιορκήθηκαν από τους Τούρκους. Διάσπαρτες δυνάμεις Ελλήνων
με αρχηγό τον Γεώργιο Καραϊσκάκη βρίσκονταν στις παρυφές του
Λεκανοπεδίου, προσπαθώντας να ενισχύσουν τους πολιορκημένους.
Η φρουρά της Ακρόπολης παραδόθηκε τελικά στις 25 Μαΐου 1827.
Παρ’ όλα αυτά η Επανάσταση είχε ηττηθεί στρατιωτικά κι ενδεχομένως να είχε καταπνιγεί, εάν εν τω μεταξύ δεν παρενέβαιναν
οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης, που έκριναν ότι η δημιουργία
ελληνικού κράτους εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους. Τον Οκτώβριο του 1827 οι ενωμένοι στόλοι Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας κα-
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The first govermor of the liberated
Greek State, Ioannis Capodistrias (1776
- 1831).
Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας (1776 - 1831).
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cases. Klephts often treated the procriti as “Christian Turks”,
as they would call them, and despised them. nevertheless, the
confrontation between klephts and procriti did not have any
serious impacts on the evolution of the greek Revolution.
The Revolution in the danubian Principalities came to
an abrupt, inglorious end after the defeat of Alexander
ipsilantis, who fled to Austria, where he was thrown to prison.
nevertheless, the revolutionary flame had been spread all over
greece. An intense revolutionary bustle and hustle already
existed in the Attic Peninsula. yet, the political conditions there
were hostile to the Revolution.
A large part of the Athenian population was consisted of Turks
not to mention that the city was well-fortified since it prided
Chasekis’ wall and the Acropolis. however, the revolutionaries
entered the city suddenly on the evening of April 25 th 1821,
which made the panic-stricken Turks take to heels and seek
shelter in the Acropolis.
The revolutionaries started the siege of the Acropolis. When
the Turks who were enclosed in the Acropolis realised that aid
was not to reach them soon, they were discouraged. A group
of them managed to escape, settling to Chalkis, where they
described the miserable situation in which the Turkish garrison
of Athens were to the beys (Turkish peers) of euboea.
The Revolution had been defeated in military terms in essence.
nevertheless, three of the West european great Powers: england,
Russia and France speculated that the creation of a greek state would
be in their favour and decided to intervene, making use even of
violence when they saw fit to. in October 1827, the joint european
fleets destroyed the Turkish-egyptian armada at navarino, paving
the way for the creation of a greek state. ioannis Capodistrias, who
had striven to secure as broad frontiers as he could, had been elected
governor of greece a few months before. The first borders of the
greek state were defined by the line formed by Amvrakikos and
Pagassetikos bays in september 1831, including the Peloponnese, a
part of sterea hellas and the Cyclades islands. however, Capodistrias
did not have the time to enjoy this success because he was murdered
in nafplion, then capital of greece, in the same month.

T

he AssAssinATiOn OF CAPOdisTRiAs was followed by a
period of volatility. The Turks, being now aware of the fact that
the Attic Peninsula would become a part of the newly-born greek
state, they tried to sell their properties at extremely low prices. in
the area of Alimos, vast stretches of land came into the possession
of Andrew louriotis (1789 - 1854), a close collaborator of Alexander
Mavrokordatos. The year 1833 saw the arrival of the new king in
greece: Otto of Bavaria. The capital of the country was transferred
from nafplion to Athens during the following year, which had as a
result that fixed assets in this city acquired a much higher value than
before while the sale and purchase transactions were in full swing.
Apart from louriotis, it appears that also many ship owners from the
nearby islands bought land in this area. On another occasion, when

Η υποδοχή του βασιλιά Όθωνα.
The reception of King Otto.

Η πρώτη
περίοδος
του ελεύθερου
ελληνικού
κράτους
(1833 - 1925)

τέστρεψαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο στο ναβαρίνο, ανοίγοντας
τον δρόμο για τη δημιουργία ελληνικού κράτους. Λίγους μήνες πριν,
είχε εκλεγεί κυβερνήτης της Ελλάδας ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Τα πρώτα σύνορα του ελληνικού κράτους καθορίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 1831 στη γραμμή Αμβρακικού - Παγασητικού και περιλάμβαναν την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και τις Κυκλάδες.
Ο Καποδίστριας όμως δολοφονήθηκε τον ίδιο μήνα στο ναύπλιο,
τότε πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Υ

ΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟνΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ επακολούθησε μια περίοδος ακυβερνησίας. Σην Αττική, παρά τη συνθήκη που προέβλεπε την παράδοση της Ακρόπολης, οι τουρκικές
δυνάμεις παρέμεναν στο οχυρό. Oμάδες πρώην αγωνιστών και τυχοδιωκτών περιφέρονταν ληστεύοντας τις γύρω περιοχές.
Η άναρχη αυτή κατάσταση είχε μεγάλη σημασία για την οικιστική
φυσιογνωμία της Αττικής. Ήδη, πριν από το τέλος των εχθροπραξιών, διάφοροι Έλληνες προύχοντες εποφθαλμιούσαν τις περιουσίες
που εγκατέλειπαν εσπευσμένα οι Τούρκοι γαιοκτήμονες Σε άλλες
περιπτώσεις πολλοί Τούρκοι που διέβλεπαν ότι η Αττική θα γινόταν τμήμα του ελληνικού κράτους, προσπαθούσαν να πουλήσουν τις
περιουσίες τους ακόμη και με ελάχιστο αντίτιμο. Επιπλέον πολλοί
βρήκαν την ευκαιρία να μεταθέσουν τα όρια των κτημάτων. Όλα
αυτά απέβησαν εις βάρος της δημόσιας περιουσίας, καθότι με βάση
τα διατάγματα που είχαν συνταχθεί από την επαναστατική κυβέρνηση της Επιδαύρου το 1822, όλα τα κτήματα των Τούρκων που
αποχωρούσαν, όφειλαν να περιέλθουν στο υπό σύσταση ελληνικό
κράτος, ώστε να διανεμηθούν αργότερα στους ακτήμονες.
Στην περιοχή του Αλίμου τεράστιες εκτάσεις περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Ανδρέα Λουριώτη (1789 - 1854), στενού συνεργάτη του
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Ο Λουριώτης ήταν υπεύθυνος για τη
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leaving, hassan Bey ceded a piece in this area to Carayannopoulou
sisters, not to mention the large estate g. Tzanetos bought from the
fleeing Turks. The brave revolutionary warrior ioannis Makryannis
also bought a piece of land in the same area.
At any rate, despite its close proximity to Athens, this area
remained extremely sparsely populated: apart from the large estates
that had been formed there, also some people of Albanian origin,
who were the descendants of the farmers the previous Turkish
landowners had brought there to cultivate the land, inhabited it.
The bad condition of the roads and the presence of bandits would
be issues favouring the relevant isolation of this place. during king
Otto’s reign, if bandits’ assaults occurred even at the outskirts
of Athens itself, one can realise how much more frequently these
assaults would be likely to occur in more remote places. With the
arrival of king Otto, the newly-formed greek state was divided
administratively into ten regions subdivided into provinces which
were subdivided, in turn, into municipalities and communities.

The second half of the 19th Century

O

TTO’s Rule gAVe Rise to people’s reaction due to his
obsession to rule in a totalitarian way. in 1843, an uprising
of the Athenians and of the Athenian garrison, led by ioannis
Makryannis, compelled king Otto to grant a constitutional chart.
nevertheless, this greek Constitutional Chart would provide Otto
with very broad authorities, which he exercised to the utmost
degree. This attitude of his, in conjunction with the failure of his
foreign policy to expand greek borders, caused a new outburst
of people’s anger as well as led to his abdication and expulsion
from greece 1862, when the spirit of the “Megali i dea” (grand
i dea) prevailed all over in greece. greeks believed that all their
problems could be solved by expanding their country’s borders
and reviving the Byzantine empire.
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Χάρτης της Αττικής, στον οποίο διακρίνεται η Κωλιάς άκρα, στα νοτιοδυτικά του
Πειραιά.
Notice the area of Kolias Akra, on the
southeast of Piraeus.

διασπάθιση τεράστιων χρηματικών ποσών από τα δάνεια που έλαβε
το επαναστατημένο έθνος από αγγλικές τράπεζες.
Το 1833, όταν κατέφθασε στην Ελλάδα ο Όθων ως βασιλιάς του νέου
κράτους, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε από το ναύπλιο στην Αθήνα,
με αποτέλεσμα τα εδάφη της Αττικής να αποκτήσουν μεγαλύτερη
αξία. Στην περιοχή του Αλίμου οι αγοραπωλησίες και οι μεταβιβάσεις γης αυξάνονται. Εκτός από τον Λουριώτη, μεγάλες εκτάσεις γης
φέρονται να αγόρασαν στην περιοχή και πολλοί καραβοκύρηδες από
τα νησιά. Μεταξύ των νέων ιδιοκτητών γης στον Άλιμο αναφέρονται
ο Γ. Τζανέτος και οι αδελφές Καραγιαννοπούλου, στις οποίες ο Χασάν μπέης παραχώρησε ένα τμήμα της περιοχής. Τμήμα της περιοχής
αγόρασε επίσης ο γνωστός αγωνιστής Ιωάννης Μακρυγιάννης έναντι
2.750 δραχμών. Η ιδιοκτησία του σήμερα περικλείεται από τις οδούς
Καλαμακίου, Θεμιστοκλέους, Κανάρη, Φιλελλήνων, Κονδύλη, Μεγίστης και Θουκυδίδου. Στην ίδια περιοχή αγόρασε γη ο Κωνσταντινουπολίτης έμπορος Αλέξανδρος Κοντόσταυλος (1789 - 1865).
Την περιοχή του Αλίμου αναφέρει ο γνωστός ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης, ο Σκωτσέζος george Finlay. Σε μια επιστολή
προς τον φίλο του και περιηγητή William M. leake, τον Δεκέμβριο του 1836, αναφέρει την περιοχή Kallimaki (Καλαμάκι), όπου
είχε εντοπίσει πολλούς πυρόλιθους και έναν τύμβο. Στο γειτονικό
Birhami (Μπραχάμι) βρήκε τέσσερα κτήρια με μεγάλους κυβόλιθους και στην περιοχή Τράχωνες έναν αρχαίο ναό.
Εκτός από τους ιδιοκτήτες των μεγάλων κτημάτων που είχαν διαμορφωθεί, η ευρύτερη περιοχή κατοικείτο και από Αρβανίτες. Κάποιοι από αυτούς ήταν απόγονοι των εποίκων που είχαν εγκατασταθεί
επί Τουρκοκρατίας, ενώ άλλοι μετοίκησαν από τα Μέθανα μετά την
απελευθέρωση. Παρά, ωστόσο, τη γειτνίασή του με την Αθήνα, ο Άλιμος παρέμενε αραιοκατοικημένος και απομονωμένος.
Η περιοχή του Αλίμου εκείνη την περίοδο υπαγόταν στον Δήμο Αθηναίων. Η ελληνική επικράτεια ύστερα από την έλευση του Όθωνα είχε
διαιρεθεί διοικητικά σε δέκα νομούς, που υποδιαιρούνταν σε επαρχίες
και δήμους. Οι διοικητές των νομών και των επαρχιών διορίζονταν από
τον βασιλιά. Ο Δήμαρχος επιλεγόταν από τον βασιλιά μεταξύ τριών
υποψηφίων που του είχαν προταθεί από το εκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε περιοχής. Διασφαλιζόταν έτσι μιας μορφής δημοκρατία.
ωστόσο, οι πρόκριτοι, προκειμένου να μην χάσουν την επιρροή που είχαν ως τότε, κατάφεραν, μαζί με τα μέλη κάποιων οικογενειών οπλαρχηγών να καταλάβουν κρατικά αξιώματα στην βασιλική αυλή.

Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα

Κ

ΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙωνΑ, το ελληνικό κράτος ανέκτησε τα δικαιώματά του σε πολλές εκτάσεις της Αττικής που είχαν περιέλθει στα χέρια μεγάλων γαιοκτημόνων. Έτσι, περιοχές όπως οι Τράχωνες, που κάλυπταν μεταξύ άλλων τον σημερινό
Άλιμο χαρακτηρίστηκαν σε κάποιο μέρος τους ως εθνικές γαίες.
Από το 1871, επί κυβέρνησης Κουμουνδούρου άρχισε η διανομή των
εθνικών γαιών σε άπορους καλλιεργητές. Κατά συνέπεια, περιορίστηκε η εκμετάλλευση των μικροϊδιοκτητών από μεγάλους γαιοκτήμονες και άνοιξε ο δρόμος για την ανάπτυξη της γεωργίας.
Παράλληλα, τους παλαιούς ιδιοκτήτες διαδέχονται οι κληρονόμοι τους.
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The borders of greece were expanded in 1864, when great Britain
ceded the ionian islands to it and in 1881, when also the region of
Thessaly was annexed. The 19th century ended in a very uncongenial
climate to greece: the country went into bankruptcy, managing,
however, to organise the first modern Olympic games, mainly,
thanks to the lavish grants of some well-off greeks living abroad. The
following year, greece clashed with the Ottoman empire and, having
been defeated, was compelled to pay down a heavy indemnity. Being
unable to raise the relevant money, greece was compelled to beg for a
new loan, which was granted on condition that greek economy would
be under its creditors’ tutelage so that full reimbursement of the debt
could be secured. Therefore, a scheme called “international Financial
Commission” (i.F.C.), which imposed a very strict control on greece’s
public expenditure policy for several decades, set foot in the country.
Meanwhile, the previous dwellings were situated round the
Church of Aghios dimitrios, remained the central settlement in
the whole area. This small settlement did not number more than
100 inhabitants, 60 of whom resided sparsely in the Alimos area,
throughout this century.
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Τα κτήματα του Μακρυγιάννη μοιράστηκαν με διανεμητήριο συμβόλαιο
του 1870 στα πέντε παιδιά του. Τα κτήματα του Αλέξανδρου Κοντόσταυλου περιήλθαν στην εγγονή του, Αγγελική Κοντοσταύλου (1862 - 1947),
μετέπειτα κυρία επί των τιμών της βασίλισσας Σοφίας. Το 1890 κατασκευάστηκε από την οικογένεια Αναγνωστοπούλου το παλαιότερο σωζόμενο κτήριο στον Άλιμο, στην οδό Λυκούργου 4. Η διαδοχή αυτή επέφερε αλλαγές στην τοπική κοινωνική ζωή του Αλίμου. Οι νέοι κάτοικοι ήταν
περισσότερο μορφωμένοι και είχαν υιοθετήσει τον δυτικοευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Σταδιακά, οι παραδοσιακές ενδυμασίες αντικαταστάθηκαν από
τα δυτικά ρούχα, τα λεγόμενα «φράγκικα», ενώ η γνώση ξένων γλωσσών,
ιδίως της γαλλικής, θεωρήθηκε χαρακτηριστικό της ανώτερης τάξης.
Η περιοχή πάντως παρέμενε αραιοκατοικημένη. Όπως πληροφορούμαστε από τα απομνημονεύματα του Γάλλου πρέσβη στην Αθήνα,
εκείνη την περίοδο, η παραλιακή ζώνη από τον Άλιμο έως το Φάληρο
προσφερόταν για ειδυλλιακούς εξοχικούς περιπάτους. Κεντρικός οικισμός της περιοχής παρέμεινε για όλο τον 19ο αιώνα το Μπραχάμι, όπου
οι λιγοστές κατοικίες βρίσκονταν γύρω από την εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου. O πληθυσμός του μικρού οικισμού δεν ξεπέρασε τους 400
κατοίκους, από τους οποίους περίπου 60 κατοικούσαν στον Άλιμο.
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Thec reation
of the first
settlement
(1900 - 1925)

Off-hand city plan by the first habitants of Kalamaki (g. smaragdis archives).
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T

he RegiOn OF AliMOs marked a population growth since
the early 20th century. The new settlement was named syngrou
district by a royal decree passed in 1903. in 1905, the first church was
built on the knoll where the temple of Metamorfosi is located today.
The new Constitution of Venizelos government of 1911 brought
the expropriation of properties in Alimos that came into the possession of small-size owners. The largest part of the region was
covered by acres irrigated by the surrounding streams. At the
coastal area where land cultivation was not thriving, the inhabitants were occupied with fishery. At the same time, the settlement
growth was continuous. Apart from the few farmers that were
settling down at the inner of the region, numerous members of
bourgeois classes, charmed by the region’s beauty, begun decorating the region with luxurious houses. For instance, the Kefallonian physician Marinos geroulanos played a critical role, since

Η δημιουργία
του πρώτου
οικισμού
(1900 - 1925)

Τοπογραφικό στο οποίο αποτυπώνονται
οι ιδιοκτησίες των πρώτων οικιστών του
Καλαμακίου (Αρχείο Γ. Σμαράγδη).

O

ΑΛΙΜΟΣ σημειώνει πληθυσμιακή ανάπτυξη από τις αρχές
του 20ού αιώνα. Με το ψήφισμα 165 του 1902, το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε ότι ο μικρός οικισμός
που βρισκόταν στην περιοχή του σημερινού Αλίμου θα ονομαζόταν
συνοικία Συγγρού. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με βασιλικό διάταγμα
στις 28 Ιανουαρίου 1903.
Ο νέος οικισμός αρχίζει σταδιακά να αποκτά χώρους κοινωνικών
συναθροίσεων. Το 1905, στο ύψωμα όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός
της Μεταμορφώσεως, κατασκευάστηκε η πρώτη εκκλησία. Στον χώρο
υπήρχε παλαιότερα ένα μικρό εικονοστάσι για να προσκυνούν οι περαστικοί. Η εκκλησία λειτούργησε αρχικά ως μικρό ξωκκλήσι της ενορίας
του Αγίου Δημητρίου στο Μπραχάμι. Σε αυτήν οι ντόπιοι αμπελουργοί
έφερναν κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου τα πρώτα σταφύλια της παραγωγής τους, ως προσφορά, με αίτημα την καλή σοδειά.
Η κυβέρνηση Βενιζέλου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη του νέου οικισμού, καθότι το νέο Σύνταγμα του 1911 επέτρεπε την απαλλοτρίωση ιδιωτικής περιουσίας κατόπιν αποζημίωσης,
εφόσον υφίστατο κοινωνική ανάγκη. Τότε απαλλοτριώθηκε το κτήμα
Καραγιαννόπουλου στον Άλιμο και άλλες ιδιοκτησίες προς το Ελληνικό. Οι εκτάσεις αυτές περιήλθαν στο Ειδικό Ταμείο Εποικισμού του
Υπουργείου Γεωργίας και αποδόθηκαν στον Συνεταιρισμό Ακτημόνων
Γεωργών του Μπραχαμίου. Στην συνέχεια, αποκτήθηκαν από μικρότερους ντόπιους ιδιοκτήτες, όπως οι αδελφοί Σπύρος και Σταμάτης
Δήμου, ο Κυριάκος Στριγγάρης και άλλοι. Κάποιοι από τους νέους
ιδιοκτήτες γης ήταν αγρότες, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στον Άλιμο από άλλα μέρη της Ελλάδας.
Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης καλυπτόταν από χωράφια που
αρδεύονταν από περιρρέοντα ρέματα. Αν και δύσκολο να το φανταστεί κανείς σήμερα -όταν αντικρύζει τον σημερινό Άλιμο-, η περιοχή
τότε ήταν ένα ειδυλλιακό τοπίο με νερά, υδροβιότοπους, και διαφόρων ειδών λουλούδια. Στις τοπικές καλλιέργειες συμπεριλαμβάνονταν
το σιτάρι, το κριθάρι, η βρόμη. Επίσης υπήρχαν δένδρα όπως ελιές,
οι οποίες υπολογίζονταν σε 80.000 ρίζες, φιστικιές και συκιές. Σε
όσα σημεία το έδαφος δεν ήταν κατάλληλο για άλλες καλλιέργειες,
διαμορφώθηκαν αμπελώνες με ποικιλίες ροδίτη και σαββατιανού,
που επειδή ήταν ακατάλληλα ως επιτραπέζια, πωλούνταν σε χαμηλή τιμή για την παραγωγή μούστου. Κατά μήκος της θάλασσας μία
ζώνη 300-500 μέτρων παρέμενε ακαλλιέργητη και γεμάτη καλάμια.
Υποστηρίζεται ότι από εκεί προήλθε και η ονομασία «Καλαμάκι».
Επίσης, από την αρχαιότητα υπήρχαν άλιμοι, δηλαδή αρμυρήθρες,
από τους οποίους προέκυψε το τοπωνύμιο «Άλιμος».
Περίπου το 1910 αναφέρεται η ύπαρξη ψαράδων στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, απαντούν τα ονόματα του Τσουκανέλη, του Δημήτρη
Τσόχα, του Γιώργου Μινογιάννη και του Παναγιώτη Μιχαλέτου.
Δεδομένου ότι δεν υπήρχε τότε η μόλυνση που προέκυψε αργότερα
στον Σαρωνικό, τα νερά ήταν πλούσια σε ψάρια και θαλασσινά. Οι
ντόπιοι ψαράδες πωλούσαν την πραμάτεια τους, όπως συνηθιζόταν,
έχοντας πανέρια στο κεφάλι, ενώ ακόμη προμήθευαν τις λιγοστές
ψαροταβέρνες που άρχισαν σιγά – σιγά να ξεφυτρώνουν στην περιοχή. Χάρη στην πλούσια σε ψάρια θάλασσα του Σαρωνικού, αργότερα, επί Κατοχής, θα τρέφονταν οι κάτοικοι του Αλίμου, ώστε
να γλυτώσουν από την πείνα.
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In a time when malls in Kalamaki
were non existent, traveling salesmen
accommodated to the needs of the inhabitants. Here, a fruiterer.
Την εποχή που τα εμπορικά καταστήματα
στο Καλαμάκι ήταν είτε ανύπαρκτα είτε
λιγοστά, οι ανάγκες των κατοίκων καλύπτονταν από τους πλανόδιους. Εδώ, ένας
οπωροπώλης.

Above right image: Logothetopoulos
residence at Metamorfosseos street.
Down right image: The house of Athanasios Kotopoulis, mayor of Kalamaki
was one of the first luxury residences
in Alimos.

Perhaps one of the oldest photographs
of Kalamaki, which shows a wine shop
at around 1900.
Μία από τις παλαιότερες ίσως σωζόμενες
φωτογραφίες του Καλαμακίου που απεικονίζει ένα οινοπωλείο γύρω στα 1900.
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in March 1918 bought in an auction of the national Fleet the area
“Kato Trachones” and transformed it into an organized farm.
except for geroulanos, the first wealthy landowner that settled in
Alimos was the german national g. gromman, who built in 1912 a
mansion at the end of Bouboulinas street. Another well-off Athenian
of that period, the contractor nikolaos Maltezos, the later first president
of Kalamaki Community, built in 1916 his house at ermou street.
in general, Alimos attracted increased interest by the high-class
Athenians, since it was seen as a coastal resort. Building activities
continued during the whole course of World War i, as well as
during the greek-Turkish War of 1919-1922.
during the 1920s, the largest part of the area, where Ano Kalamaki
is located today, belonged, as mentioned above, to the Trachonesgeroulanos land property, next to the acre where the settlement
of the Kytherians was later founded. The specific farm developed

Η κατοικία του Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου στην οδό
Μεταμορφώσεως.

Η οικία του Αθαν. Κοτοπούλη, Κοινοτάρχη
Καλαμακίου, υπήρξε
μία από τις πρώτες
πολυτελείς κατοικίες
στον Άλιμο.
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The old church of the Transfiguration
of Jesus Christ, built in 1905 at the
position where an old iconostasis was
found.
Ο παλαιός ναός της Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος ο οποίος οικοδομήθηκε το 1905
στη θέση όπου υπήρχε ένα μικρό προσκύνημα. Η εκκλησία αρχικά υπαγόταν
στην ενορία Αγίου Δημητρίου του Μπραχαμίου.
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Η οικία Δ. Τσούχλου (1916) που αργότερα πέρασε στην ιδιοκτησία του Α. Κράλλη. Στο σπίτι κατοικούσε ο Άγγελος Σικελιανός.
D. Tsouchlos’ residence (1916) which later became property of Krallis and in which poet Angelos Sikelianos lived.
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The area of Ksirotagaros, in a photo from
the early 20th century.
Η περιοχή του Ξηροτάγαρου φωτογραφημένη στις αρχές του 20ού αιώνα.

The house of Petros Pikros on Davaki
street.
Η οικία του Πέτρου Πικρού επί της οδού
Δαβάκη.

Την ίδια περίοδο συνεχιζόταν η οικιστική ανάπτυξη. Εκτός από τους
λιγοστούς αγρότες που εγκαθίσταντο στο Καλαμάκι, αρκετοί ήταν οι
εύποροι που γοητευμένοι από την ομορφιά του τοπίου άρχισαν να
κοσμούν τον αναπτυσσόμενο οικισμό με πολυτελείς κατοικίες, ανταγωνιζόμενοι συχνά μεταξύ τους στην επίδειξη πλούτου. Από τους
πρώτους μεγαλοαστούς που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή ήταν ο
Γερμανός Γ. Γκρώμαν, ο οποίος κατασκεύασε την πρώτη επιβλητικής
αρχιτεκτονικής έπαυλη στο τέρμα της οδού Μπουμπουλίνας, μετά
τον γάμο του με την κόρη του Καλαμακιώτη κτηματία ζάννου το
1912. Η ιδιοκτησία του Γκρώμαν κάλυπτε μία τεράστια έκταση που
άρχιζε από το ρέμα της Πικροδάφνης και έφτανε σε μεγάλο βάθος, πέρα από τη λεωφόρο Ελευθερίας. Ο Γ. Γκρώμαν με μεθοδική
εργασία είχε μετατρέψει αυτό το κτήμα σε αγρόκτημα. Μάλιστα,
είχε εγκαταστήσει μία ισχυρή γεννήτρια για ηλεκτροδότηση και είχε
ανοίξει πέντε πηγάδια με μηχανική άντληση. Στο κτήμα υπήρχαν
ήδη ψηλά πεύκα. Φυτεύτηκαν ακόμα φοίνικες και κήποι με πικροδάφνες, από τις οποίες ονομάστηκε η περιοχή. Η υψηλή κοινωνική
θέση των ιδιοκτητών του κτήματος εξασφάλιζε τη συχνή παρουσία
διακεκριμένων επισκεπτών.
Άλλος εύπορος Αθηναίος της εποχής, ο εργολάβος νικόλαος Μαλτέζος μετέπειτα πρώτος πρόεδρος της Κοινότητας, ανήγειρε το 1916 την
κατοικία του στην οδό Ερμού. Ο Μαλτέζος, μάλιστα, ήταν ένας από
τους πρώτους που συνειδητοποίησε τη δυνατότητα του Καλαμακίου
για οικιστική ανάπτυξη και κατασκεύασε τρεις πέτρινες κατοικίες στην
οδό Αθανασίου Διάκου. Σε μία από αυτές εγκαταστάθηκε αργότερα
ο κινηματογραφιστής Φίνος, ο οποίος μετέτρεψε τον χώρο σε κινηματογραφικό στούντιο. Την ίδια χρονιά με τον Μαλτέζο, ο γνωστός
μόδιστρος Δ. Τσούχλος έχτισε μια πυργοειδή κατοικία, η οποία έγινε
σήμα κατατεθέν της περιοχής. Ο Τσούχλος είχε πελάτες από την υψηλή
κοινωνία της Αθήνας με διασυνδέσεις που έφταναν έως τα ανάκτορα.
Τον Τσούχλο μιμήθηκε και άλλος γνωστός ράφτης της Αθήνας, ο Δ.
Τσόχας, ο οποίος επίσης έραβε τα ρούχα της βασιλικής οικογένειας.

into a farming unit. during the years of its great flourishing, 30
families and more than 70-80 laborers made their living by this
farm. At Kato Kalamaki, next to the area where the Allied Cemetery
was later founded, the great land property of gromman lied, who
transformed it, exactly like geroulanos, into a farm. What is worth,
he had installed a powerful generator to provide electricity.
At that time, the population of Kalamaki consisted of local landowners, a few shop owners maintaining their stores across the coastal line,
famous foreign inhabitants, fishermen and a few store employees
like waiters. Alimos did not receive a vast number of refugees, only
a few families that initially stayed at hutments. gradually, they built
permanent houses and settled for good at their new home.
it is apparent that Alimos during the 1920s was a picturesque and
quiet suburb with luxurious mansions surrounded by beautiful
gardens, as well as small stone houses that belonged to the farmer
families of the region. during the summer months, Kalamaki became
a magnet for excursionists from Athens and the nearby areas. Along
the coastline, the prominent swimming areas were gradually created
that led to the residential development of Kalamaki.

The recognition of the community

Τ

he seTTleMenT OF KAlAMAKi was extracted from Brachami in terms of administration and was recognized as a community in 1927. The relevant decree had the date 4 november 1927
and was published at the gazette of the greek government at the
9th of the same month, Volume A΄, page 243. The land-Owners
Association “The Alimousios”, which developed important activities,
played a critical role in the recognition of the community. Among its
initiatives is the creation of the first primary school of the area.
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Πριν από τη διάδοση των ηλεκτρικών ψυγείων, το παγοποιείο του Αλίμου ήταν οπωσδήποτε απαραίτητο για τους κατοίκους.
Before the electric refrigerators, the ice
shop of Alimos was necessary for the
inhabitants.
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Left: landowner and house-builder of
the area, Nicholaos Maltezos, who became the first community president.
Right: G. Lukoyannakis, second community president of Kalamaki.
Αριστερά: ο κτηματίας και εργολάβος Νικόλαος Μαλτέζος, ο οποίος ήταν ο πρώτος
κοινοτάρχης του Καλαμακίου (10/11/1927
- 1/9/1928). Δεξιά: ο Γ. Λουκογιαννάκης,
δεύτερος κοινοτάρχης του Καλαμακίου
(11/10/1928 - 24/8/1929).

According to the census of 1928, only a few months after the recognition of the community, Kalamaki numbered 681 inhabitants. The
community of Brachami did not raise any objections in the creation
of the community of Kalamaki. The reason for the latter was that
the infertile land of Alimos presented zero interest for the farmers
of Brachami, since the crops could not flourish at the fields close
the sea. in general, at that time there probably were sentiments of
hate between the inhabitants of Brachami and Kalamaki.
during the first years following the designation of Kalamaki as
an independent community, it was apparent that it was not benefited by infrastructure works. Almost all streets were dirt roads,
while there was no transportation connection to the surrounding
areas. The coastal Avenue Poseidonos, which extents nowadays
util Cape sounio, was extending at that time util Palaio Faliro.
The coastal Avenue was after all expanded util edem, namely the
stream of Pikrodafni at 1932. in the meantime, the first city plan
of Kalamaki was drawn in 1928.
Apart from the ill transportation system, a significant problem
was the water supply system. Many years had to pass before
ulen’s network expanded all across Kalamaki. The first community
president, nikolaos Maltezos, attempted to provide a solution to
the water supply system problem by creating wells.

development surpasses expectations

A

nicholaos Maltezos
(1891 - 1956)
He was born in 1891in the area of
Brahami (Aghios Dimitrios) of Attica.
He was married to Efrosyni Stratigou
and had two children, Ioanna and
Constantinos. He settled in Kalamaki
in 1916. Although his education was
rather poor, as a remarkable builder.
He was elected as the first president
of the Kalamaki Community (Attica
Region of the Atticoboeotia Prefecture,
and his service covered the period from
10 November 1927 to 1 September 1928.
He died in 1956 in Kalamaki.
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PART FROM inFRAsTRuCTuRe deFiCienCies, the first
inhabitants of Kalamaki had to face more problems, such as the
absence of a local physician. The closest physician and the closest
pharmacy were located in Palaio Faliro. Things improved when, in
1935, the first physician, ioannis Papaioannou, settled in Alimos. Three
more physicians settled in the area during the following years, the obstetrician-gynecologist Konstantinos logothetopoulos, the pediatrician
georgios spiliopoulos and the otolaryngologist Panagiotis Pikros.
Although there were physicians providing their services, most
of the inhabitants visited, as it was the common practice at that
time, the local midwife, eleni Mastrogianni. Ms. eleni, apart from
delivering infants, provided various paramedical services.
during the 1930s, the small community gradually became selfsufficient. The first stores appeared in the old Maltezos market at
the intersection of davaki street with the coastal avenue, as well
as at geroulanou street.
The economic and social activities that developed in the new community, the natural beauty and tranquility it had to offer resulted
in attracting more and more visitors and prospective buyers. Across
the coastline, picturesque, countryside, small taverns appeared. At
the beginning, the ones who were able to visit Kalamaki were the
well-off Athenians who could afford hiring wagons for their transportation. gradually, transportation connection was established.
during the first years, the closest transportation access point was
located in Palaio Faliro, until the construction of the coastal dirt
road. At that point, the first bus route was established. Thus, Athenians of all social classes begun visiting Alimos for their leisure.

Η έπαυλη του Γ. Γκρώμαν που υπήρξε
ένας από τους πρώτους επώνυμους οικιστές του Καλαμακίου.
The mansion of the German G. Groman,
who was one of the first famous inhabitants of Kalamaki.

νικόλαος Μαλτέζος
(1891 - 1956)
Γεννήθηκε το 1891 στο Μπραχάμι
(Άγιος Δημήτριος). Παντρεύτηκε
την Ευφροσύνη, το γένος Ιωάννου
Στρατηγού, και απέκτησαν δύο παιδιά.
Εγκαταστάθηκε στο Καλαμάκι
το 1916. Αν και δεν διέθετε
γραμματικές γνώσεις, διακρίθηκε ως
εργολάβος οικοδομών. Εξελέγη πρώτος
πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμακίου
και η θητεία του κάλυψε την περίοδο
από τις 10 Νοεμβρίου 1927
έως την 1η Σεπτεμβρίου 1928.
Πέθανε το 1956 στο Καλαμάκι.

Στη διαμόρφωση του οικισμού που αναπτυσσόταν, καθοριστικός
υπήρξε επίσης ο ρόλος του Κεφαλλονίτη γιατρού Μαρίνου Γερουλάνου, ο οποίος τον Μάρτιο του 1918 αγόρασε σε πλειοδοτικό διαγωνισμό του Εθνικού Στόλου μία μεγάλη έκταση στους Τράχωνες που
περιλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος του σημερινού Άνω Καλαμακίου.
Ο Γερουλάνος, όπως και ο Γκρώμαν, μετέτρεψε την ιδιοκτησία του
σε οργανωμένο αγρόκτημα, καλώντας για τον λόγο αυτό ειδικευμένους γεωπόνους. Σύντομα το κτήμα εξελίχθηκε σε αγροτική μονάδα η
οποία στα χρόνια της μεγάλης ακμής της συντηρούσε 30 οικογένειες
και περισσότερους από 70-80 εργάτες.
Γενικά, ο Άλιμος συγκέντρωνε αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους
εύπορους Αθηναίους, καθώς η ανώτερη οικονομικά τάξη ζούσε στο
πνεύμα της λεγόμενης Μπελ Επόκ. Η ευμάρεια και οι ευκολίες που
εξασφάλιζαν οι νέες τεχνολογικές εφευρέσεις, όπως το αυτοκίνητο
και ο ηλεκτρισμός, τους έδιναν τη δυνατότητα να αναζητήσουν ένα
ήσυχο μέρος ως παραθαλάσσιο θέρετρο. Ο ήσυχος και αραιοκατοικημένος τότε Άλιμος προσφερόταν γι’ αυτήν τη χρήση.
Η κατασκευαστική δραστηριότητα συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Το 1920 ο Δ. Τσολάκης κατασκεύασε το αρχοντικό του στη
λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου σήμερα έχει χτιστεί πολυκατοικία. Ο
Γ. Τσόρος κατασκεύασε την οικία του στη γωνία των οδών Κανάρη
και Αριστοτέλους, ενώ η οικογένεια Ανδριώτη οικοδόμησε την ίδια
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Το ζεύγος Ευσταθίου, από τους πρώτους
μόνιμους κατοίκους του Καλαμακίου.
Mr. and Mrs. Efstathiou, two of the
first permanent residents of Kalamaki.
The swimming facilities of Alimos.
Οι λουτρικές εγκαταστάσεις του Αλίμου.

Alimos, 1935. “First aid station for the
people who are drowning.” Lifeguards
watching the people were nicknamed
“The Samaritans”.
Άλιμος, 1935. «Σταθμός Α΄ Βοηθειών
για τους πνιγόμενους». Το επιτελείο που
μεριμνούσε για τους λουόμενους είχε το
προσωνύμιο «Οι Σαμαρείτες».
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περίοδο ιδιωτικό εκκλησάκι, αφιερωμένο στους Ταξιάρχες. Το 1924
η οικογένεια Πικρού έχτισε μια βίλα στο κτήμα της, στον χώρο του
οποίου κατασκεύασε αργότερα το ξενοδοχείο “Marina Alimos”.
Η υπόλοιπη γη στον Κάτω Άλιμο, ανήκε στους ντόπιους κτηματίες
της κοινότητας, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονταν οι οικογένειες Μαλτέζου, Σκούρτη, από όπου ονομάστηκε η περιοχή Σκουρτέικα,
Καράμπαμπα, Γκιώνη, Τρακάδα, Στρατηγού, και Τζαννέτου. Τα Α΄ και
Β΄ Αμπελάκια ήταν ιδιοκτησίες κατοίκων της Κοινότητας Μπραχαμίου,
ενώ στον ίδιο χώρο, δίπλα στο κτήμα Μακρυγιάννη, βρισκόταν το κτήμα της οικογένειας ζάννου. Στην ερημική Κοψαχείλα, όπου βρισκόταν
και το ομώνυμο πηγάδι, στα σύνορα με το Παλαιό Φάληρο, είχαν τις
κατοικίες τους ελάχιστοι μεγαλοκτηματίες, όπως οι Λ. Χαραλάμπους,
νικ. Εμμανουήλ, Κ. Μαγγίνας και Π. ντούνης.
Στην περιοχή υπήρχε ακόμα το κτήμα του Γεωργαντά, από το τέρμα
της οδού Σόλωνος μέχρι τη Διονύσου, καθώς και η ιδιοκτησία της Α.
Κοντοσταύλου, η οποία εκτεινόταν και στις δύο πλευρές της λεωφόρου
Καλαμακίου και αργότερα πέρασε στην κυριότητα του Ι. Μπενόγλου. Στη
διασταύρωση των οδών Ιονίου και Κυθήρων, βρισκόταν το κτήμα Πάλλα,
ενώ στη γωνία των οδών Οδυσσέως και Μεταξά, το κτήμα Αβραμίδη.
Την περίοδο αυτή, ο πληθυσμός του Καλαμακίου αποτελείτο από
ντόπιους κτηματίες, λίγους καταστηματάρχες της παραλίας, επωνύμους ξένους οικιστές, ψαράδες, και λίγους υπαλλήλους των καταστημάτων. Την ίδια εποχή η χώρα δέχτηκε τους πρόσφυγες της
Μικρασιατικής Kαταστροφής. Στον Άλιμο, ωστόσο, δεν εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων, παρά μόνο λίγες οικογένειες, οι
οποίες διέμεναν αρχικά σε παραπήγματα. Σταδιακά κατασκεύασαν
τις μόνιμες κατοικίες τους και εγκαταστάθηκαν πλέον οριστικά στη
νέα τους γη.
Κατά τη δεκαετία του 1920 λοιπόν, ο Άλιμος ήταν ένα γραφικό
και ήρεμο προάστιο, με πολυτελείς επαύλεις που περιστοιχίζονταν
από ωραίους κήπους, αλλά και με μικρά πέτρινα σπίτια, τα οποία
ανήκαν στις ντόπιες αγροτικές οικογένειες. Τους θερινούς μήνες το
Καλαμάκι γινόταν πόλος έλξης εκδρομέων από την Αθήνα και τις
γύρω περιοχές.
Προκειμένου να έχουμε μια παραστατική εικόνα του Καλαμακίου εκείνης της εποχής, αξίζει να παραθέσουμε την περιγραφή της
ανατολικής πλευράς του Καλαμακίου, από τον Ταξιδιωτικό Οδηγό
Ελευθερουδάκη το 1926:
«[Ερχόμενος κάποιος από το Ελληνικό] διέρχεται κοιλάδα μικράν,
ην διαρρέει χείμαρρος, πηγάζων εκ του Υμηττού, και φθάνει μετά
εδώ. Εις οροπέδιον, εφ’ ου εύρηται το μικρόν χωρίον Χασάνι. Ο τόπος
ενταύθα είναι κατάφυτος εκ δένδρων λίαν υψηλών. Επ’ αριστερά
κατέναντι κείται το ως εκ του επ’ αυτού κειμένου ναϊδρίου του Αγίου
Κοσμά αποκληθέν ακρωτήριον, ένθα γενικώς τοποθετείται η Κωλιάς
άκρα, γνωστή εν τη αρχαιότητι διά το εν αυτή ιερόν της Αφροδίτης
[...] Εντός 10΄, αφού εν τω μεταξύ είδομεν προς τα δεξιά και τα
αριστερά της οδού πολλά λείψανα αρχαίων οικοδομών, φθάνομεν
εις το μικρόν χωρίον Τράχωνες, ου δεσπόζει ύψωμα, εφ’ ου πύργος
και ναΐδριον. Το χωρίον τούτο αντιστοιχεί πιθανώς προς τον αρχαίον
αττικόν δήμον Αλιμούντα, εξ ου κατήγετο ο ιστορικός Θουκυδίδης.
Από του μέρους τούτου η καλλιέργεια άρχεται αναφαινομένη επί των
λόφων των μέχρι του Φαληρικού όρμου υψουμένων».
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Marinos gheroulanos (1867 - 1960)
Marinos Gheroulanos was born in Patras in
1867, and raised in the island of Kefalonia. He
graduated from high school in 1885 and entered
the Medical School of Munich, graduating in 1892.
After having worked in Germany as a doctor, he
returned to Greece in 1902 and undertook the
general management of the surgery department
in “Evangelismos” hospital. In 1907 he established
the “Gheroulanos Private Clinic” and in 1911
he became a professor in the Medical School
of the University of Athens. During the same
time period he was one of the doctors of the
royal family. During the wars of the period from
1912 to 1922 he served as a military surgeon. In
1915 he had the construction of his residence in
Trachones begun, which ended in 1928. At a time
of major political changes that affected everyone,
Gheroulanos discovered the peace he was longing
for in that house. In fact, he tried to create a
milk production/ packing unit, bringing cows
from Hungary, but those plans failed. The estate,
however, remained a prosperous business, since
thirty families were permanently working in
its cultivations. In 1933 he became a permanent
member of the Academy of Athens and a member
of the Greek Red Cross. Through his long career,
he contributed to the improvement of the medical,
nursing, and educational conditions in Greece. He
died in 1960 and Alimos honoured him by locating
a bronze bust in the city.
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Μαρίνος Γερουλάνος (1867 - 1960)
Κτήμα Τραχώνων
Το Κτήμα Τραχώνων στο Άνω Καλαμάκι έχει μακραίωνη ιστορία.
Είναι απομεινάρι της μεγάλης έγγειας ιδιοικτησίας που κυριαρχούσε
σε ολόκληρη την Αττική. Το 1918 το Ελληνικό Δημόσιο πώλησε
ολόκληρη την περιοχή των σημερινών Τραχώνων στον γαιοκτήμονα
Μαρίνο Γερουλάνο για γεωργικές καλλιέργειες. Ο Γερουλάνος με
τη σειρά του εκχώρησε το 1934 την έκταση αυτή, στην εταιρεία της
οποίας ο ίδιος ήταν ιδρυτής και ιδιοκτήτης, «Κτήμα Τράχωνες – ΑΕ
Γεωργικών Προϊόντων και Κτηματική».
Κατά τη δεκαετία του 1950 η οικογένεια Γερουλάνου άρχισε
να πουλά μέρος της περιοχής των Τραχώνων σε οικοδομικούς
συνεταιρισμούς οι οποίοι οικοπεδοποίησαν την έκταση
δημιουργώντας τον πυρήνα του οικισμού του Άνω Καλαμακίου.
Η αρχική τεράστια έκταση του κτήματος (περίπου 2.000
στρέμματα) σταδιακά περιορίστηκε σε 105 στρέμματα.
Στη σημερινή εποχή η περιβαλλοντική και αρχαιολογική αξία
του Κτήματος Τραχώνων είναι τεράστια. Η περιοχή παρουσιάζει
δασικό ενδιαφέρον. Από τα αρχαιολογικά ευρήματα που έχουν
έρθει στο φως στο Κτήμα, τα οποία χρονολογούνται από την
Πρώιμη εποχή του Χαλκού, δηλαδή γύρω στο 3.000 π.Χ.,
τεκμαίρεται ότι στην τοποθεσία υπήρχε ο οικισμός του Δήμου
Ευωνύμου, ο οποίος συνέχισε να υφίσταται σε όλη τη βυζαντινή
εποχή. Μεταξύ των αρχαιολογικών ευρημάτων περιλαμβάνονται
ομάδες τάφων, λείψανα σπιτιών, ίχνη αρχαίου τείχους, νομίσματα,
αγγεία και, το σημαντικότερο όλων, το αρχαίο θέατρο Ευωνύμου,
το οποίο είναι ένα από τα δύο αρχαία θεάτρα με τετράγωνη
ορχήστρα που έχει ανακαλυφθεί ως τώρα σε ολόκληρη την
Ελλάδα. Τα αρχαιολογικά ευρήματα του κτήματος Τραχώνων

μεταφέρθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πειραιά.
Στο Κτήμα Τραχώνων έχουν επίσης εντοπιστεί ευρήματα της
ρωμαϊκής και της βυζαντινής περιόδου. Το σημαντικότερο μνημείο
του κτήματος είναι το βυζαντινό εκκλησάκι των Εισοδίων της
Θεοτόκου, που είναι το μοναδικό ακέραια σωζόμενο μνημείο στα
νότια προάστια της Αθήνας με αρχιτεκτονικά στοιχεία που δεν
συναντάμε πουθενά σε όλη τη βυζαντινή Αττική.
Το 1987 ο Δήμος Αλίμου ξεκίνησε να διεκδικεί, σε συνεργασία
με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ύστερα από εισήγηση της Β΄
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, την
ανακήρυξη του κτήματος ως αρχαιολογικού χώρου, τη
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων γύρω από τα μνημεία και
τη διαμόρφωση αρχαιολογικού πάρκου, χώρου αναψυχής και
περιπάτου.
Οι κληρονόμοι του Γερουλάνου το 1992 πούλησαν ολόκληρο το
Κτήμα, το οποίο αποτελούσε δασική έκταση μαζί με το βυζαντινό
εκκλησάκι και τα υπολείμματα του αρχαίου οικισμού, στη
γερμανική εταιρεία «Makro Cash And Carry».
Οι κάτοικοι της περιοχής ξεκίνησαν έκτοτε μία μακρόχρονη κι
επίπονη προσπάθεια για τη διεκδίκηση της περιοχής, η οποία
είναι χαρακτηρισμένη δασική έκταση και έχει αρχαιολογικό
ενδιαφέρον. Το 2016 η έκταση περιήλθε στην ιδιοκτησία της
εταιρείας «Σκλαβενίτης». Ένα χρόνο αργότερα, ο Δήμος Αλίμου
ήρθε σε συμφωνία και υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον
νέο ιδιοκτήτη, με στόχο το 70% της έκτασης να αποδοθεί δωρέαν
στον Δήμο Αλίμου και να μετατραπεί σε πάρκο και το υπόλοιπο
30% να αξιοποιηθεί οικιστικά από την ιδιοκτήτρια εταιρεία.

Ο Μαρίνος Γερουλάνος γεννήθηκε στην Πάτρα το
1867 και μεγάλωσε στο Ληξούρι της Κεφαλλονιάς.
Σπούδασε ιατρική στο Μόναχο και αποφοίτησε
το 1892. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1902 και
ανέλαβε τη διεύθυνση του χειρουργικού τμήματος
του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Το 1907 ίδρυσε
την «Ιδιωτική Κλινική Γερουλάνου» στην περιοχή
Μακρυγιάννη.
Το 1911έγινε καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην έδρα
της Χειρουργικής Παθολογίας. Παράλληλα
εργαζόταν και ως γιατρός της βασιλικής
οικογένειας. Στους μεγάλους πολέμους στους
οποίους συμμετείχε η Ελλάδα κατά τη δεκαετία
1912 - 1922 (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος
και Μικρασιατική Εκστρατεία), ο Γερουλάνος
υπηρέτησε ως στρατιωτικός χειρουργός. Το 1915
άρχισε τις εργασίες κατασκευής της οικίας του στην
περιοχή των Τραχώνων, οι οποίες ολοκληρώθηκαν
το 1928. Το κτήμα του αποτελούσε μια ανθούσα
γεωργική επιχείρηση που απασχολούσε μόνιμα 30
οικογένειες καλλιεργητών και 70-80 εργάτες. Λόγω
του κτήματος, ο Μαρίνος Γερουλάνος συνδέθηκε με
την ευρύτερη περιοχή του Αλίμου και έγινε δημότης
του ομώνυμου δήμου. Το 1933 εξελέγη τακτικό μέλος
της Ακαδημίας Αθηνών. Υπήρξε επίσης μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Απεβίωσε το 1960. Τιμώντας τη μνήμη
του Μαρίνου Γερουλάνου, ο Δήμος Αλίμου έστησε
χάλκινη προτομή του στην πόλη.
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Η αναγνώριση της κοινότητας

Ο

Η Καλαμακιώτισσα δασκάλα του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Σαπφώ Παπαϊωάννου.
Sapfo Ioannou, a 1st grade teacher from
Kalamaki.

The Government Gazette with which the Community of Kalamaki was formally recognized
in 1927.
Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με
το οποίο αναγνωρίστηκε η Κοινότητα Καλαμακίου
το 1927.

The publication of the decision regarding the exclusion of the Ellinikon area from the Kalamaki
Community’s jurisdiction.
Η δημοσίευση της απόφασης που προέβλεπε την
απόσπαση της περιοχής του Ελληνικού από τη
δικαιοδοσία της Κοινότητας Καλαμακίου.
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Tο πρώτο έμβλημα που υιοθέτησαν οι κοινοτικές αρχές.
The first emblem used by the community authorities.

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ αποσπάστηκε διοικητικά από
το Μπραχάμι και αναγνωρίστηκε ως κοινότητα με το Προεδρικό Διάταγμα της 4.11.1927 (ΦΕΚ Α΄ 243/9.11.1927). Στη σχετική
δημοσίευση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Παύλος Κουντουριώτης
και ο υπουργός Εσωτερικών Ανδρέας ζαΐμης προσυπέγραφαν την
αναγνώριση της νέας κοινότητας Καλαμακίου, με έδρα «τον ομώνυμον συνοικισμόν, αποσπώμενον της Κοινότητος Μπραχαμίου».
Τα πρώτα γραφεία της κοινότητας στεγάστηκαν σε ένα μικρό κατάστημα που παραχωρήθηκε και βρισκόταν στον αριθμό 4 της οδού
Δοξάκη, η οποία τότε ονομαζόταν Ερμού και βρισκόταν στην παλιά
αγορά Μαλτέζου.
Στην αναγνώριση της νέας κοινότητας είχε καθοριστικό ρόλο ο Κτηματικός Σύνδεσμος «Ο Αλιμούσιος», ο οποίος ανέπτυξε σημαντική
δραστηριότητα. Ο σύνδεσμος αυτός υπήρξε ο πυρήνας της νέας
κοινότητας, πριν ακόμα από τη σύστασή της και αποτελούσε καρπό
της βούλησης για συνεργασία ανάμεσα στους ντόπιους κτηματίες
και στους οικιστές, δηλαδή στους ξένους αγοραστές γης, που ολοένα
αυξάνονταν. Πρόεδρος του συνδέσμου ήταν ο κτηματίας και εργολάβος νικόλαος Μαλτέζος και γραμματέας ο καθηγητής Κωνσταντίνος
Λογοθετόπουλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σφραγίδα του συνδέσμου απεικόνιζε στο κέντρο της ένα δέμα από καλαμιές, παράσταση
εμπνευσμένη από τα πολλά καλάμια που υπήρχαν στην περιοχή.
Στις πρωτοβουλίες του συνδέσμου «Ο Αλιμούσιος» μπορεί να συμπεριληφθεί η ίδρυση του πρώτου δημοτικού σχολείου του οικισμού.
Στην έγκριση για την ίδρυση αυτή, ουσιαστικό ρόλο διαδραμάτισε ο
διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας Θεμιστοκλής Οικονομίδης, προσωπικός φίλος του Μαλτέζου. Έτσι, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμακίου λειτούργησε το 1926 σε οίκημα ιδιοκτησίας του ν. Μαλτέζου, το
οποίο βρισκόταν στη γωνία των οδών Κοτοπούλη και Κονδύλη. Εκείνο
το σχολικό κτήριο είχε λαμαρινένια στέγη. Πρώτη δασκάλα ήταν η
δεκαεπτάχρονη τότε Σοφία Σούμα – Παυλάκη, η οποία αργότερα
έγινε διευθύντρια. Τη διαδέχτηκε ο Παναγιώτης Χατζηιωάννου και
αυτόν η Λέλα Μεντζελοπούλου. Μετά την αναγνώριση της κοινότητας, το σχολείο μεταφέρθηκε σε καταλληλότερο οίκημα, στο σπίτι
του Γ. Δρακόπουλου.
Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, λίγους μήνες μετά την αναγνώριση της νέας κοινότητας, το Καλαμάκι είχε 681 κατοίκους, ο
οικισμός της νέας Αργυρούπολης 75 κατοίκους, το Ελληνικό 267
και ο οικισμός Κομνηνοί στο Χασάνι 608 κατοίκους. Από τους 681
κατοίκους που απογράφηκαν στο Καλαμάκι, οι 251 ήταν ψηφοφόροι
εκ των οποίων τα τρία τέταρτα περίπου Μπραχαμιώτες. Οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν κύριο τόπο διαμονής το Μπραχάμι και ζούσαν
ελάχιστα στο Καλαμάκι.
Η κοινότητα Μπραχαμίου δεν έφερε ενστάσεις στην ίδρυση της
κοινότητας Καλαμακίου. Ο λόγος ήταν ότι το ασβεστολιθικό και
άγονο έδαφος του Αλίμου δεν παρουσίαζε ενδιαφέρον για τους
αγρότες του Μπραχαμίου, αφού οι καλλιέργειες δεν είχαν απόδοση
στα παραθαλάσσια χωράφια. Έτσι, κανένας εύπορος κάτοικος του
Μπραχαμίου δεν έχτισε σπίτι εκεί. Χαρακτηριστικό ως προς αυτό
ήταν το ειρωνικό προσωνύμιο που συνόδευε τους κατοίκους του
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In 1926, Marinos Geroulanos donated at the Ministry of Agriculture 74 acres of the Trachones estate, for the establishment of the refugees settlement in the area (Bouloukos E. Archive).
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Tο 1926 ο Μαρίνος Γερουλάνος δωρίζει στο Υπουργείο Γεωργίας 300 στρέμματα του κτήματος Τραχώνων, για να συσταθεί
προσφυγικός συνοικισμός στην περιοχή (Αρχείο Ε. Μπουλούκου).
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Aerial photo of Alimos from 1935. Almost the entire area was uninhabited, apart from several luxury houses near
the beach (Alimos Municipality Archive).
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Αεροφωτογραφία του Αλίμου περίπου το 1935. Όλη η περιοχή είναι σχεδόν ακατοίκητη, με εξαίρεση κάποιες πολυτελείς
παραθαλάσσιες κατοικίες (Αρχείο Δήμου Αλίμου).
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Alexandros Krallis

Αλέξανδρος Κράλλης

(1883 - 1983)

(1883 - 1983)

Alexandros Krallis was born in 1883
in the island of Corfu. He graduated
from the Law School of the Athens
University, although he never worked
as a lawyer. He was involved with
insurances from a very young age and

Γεννήθηκε το 1883 στην Κέρκυρα.
Aποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, όμως δεν άσκησε
ποτέ το δικηγορικό επάγγελμα. Από νεαρή
ηλικία απασχολήθηκε στον ασφαλιστικό
κλάδο και η σταδιοδρομία του υπήρξε

his career was successful. He was
elected president of the Greek Insurers
Union in honour of his activity. He was
married to Sophia Mavropoulou and
had four children, Julia, Helen, Efrosyni
and Niki. He died in Athens in 1983.

Families Sarri and Efstathiou at the beach of Alimos in 1932.
Οι οικογένειες Σαρρή και Ευσταθίου στην παραλία του Αλίμου το 1932.

ιδιαίτερα επιτυχημένη. Εξελέγη πρόεδρος
των ασφαλιστών Ελλάδας και χάρη στην
ανάλογη δραστηριοποίησή του τιμήθηκε
με πολλές επαγγελματικές διακρίσεις από
ασφαλιστικούς και εμπορικούς φορείς
του εξωτερικού. Παντρεύτηκε τη Σοφία,
το γένος Μαυροπούλου, και απέκτησαν
τέσσερα παιδιά, την Ιουλία, την Ελένη,
την Ευφροσύνη και τη Νίκη. Έφυγε από
τη ζωή πλήρης ημερών το 1983.

Αριστερά: Η κατοικία της οικογένειας
Γκιώνη υπήρξε από τις παλαιότερες στην
περιοχή του Καλαμακίου.
Left: The house of the Gkionis family
was one of the oldest of Kalamaki.
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Μπραχαμίου που λάμβαναν ως προίκα κτήματα στον Άλιμο, δηλαδή
«Μπραχαμιώτες γαμπροί», καθότι έπαιρναν κατά τα φαινόμενα γη
δευτέρας διαλογής.
Εν γένει, εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλλον συναισθήματα αντιπάθειας ανάμεσα σε Μπραχαμιώτες και Καλαμακιώτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί πολλά χρόνια τα κοινοτικά συμβούλια του Καλαμακίου δεν συναινούσαν για τη διάνοιξη της οδού που συνέδεε τους
δύο οικισμούς, επειδή, όπως ανέφεραν, «τους ενοχλούσε η σκόνη
και ο θόρυβος από τα ζώα τους που μάλιστα τους βρόμιζαν και τη
θάλασσα». Γεγονός είναι βέβαια ότι το Καλαμάκι λειτούργησε ως χώρος απόθεσης απορριμμάτων τόσο του Μπραχαμίου, όσο και άλλων
περιοχών της Αθήνας. Μάλιστα, πολλοί Μπραχαμιώτες είχαν μισθωμένα από τον Δήμο Αθηναίων τα κάρα τους ως απορριμματοφόρα
και συνέβαλαν στο μπάζωμα ρεμάτων, λάκκων και χαντακιών. Αυτό
ήταν κάτι που σιγά-σιγά αύξανε την έκταση γης προς εκμετάλλευση,
αλλά πρόσκαιρα υποβάθμιζε την ευρύτερη περιοχή.
Σε κάθε περίπτωση, το Καλαμάκι μέχρι την ίδρυσή του ως αυτόνομης
κοινότητας ήταν εμφανές ότι δεν επωφελήθηκε από την υπαγωγή του
στο Μπραχάμι ως προς τα έργα υποδομών. Όλοι σχεδόν οι δρόμοι ήταν
χωματόδρομοι και δεν υπήρχε συγκοινωνιακή σύνδεση με τους γύρω
οικισμούς. Η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος, που σήμερα εκτείνεται
από το νέο Φάληρο έως το Σούνιο, εκείνη την εποχή έφθανε έως το
Παλαιό Φάληρο. Το 1928 καταρτίστηκε το πρώτο σχέδιο πόλεως του
Καλαμακίου, που σε μήκος εκτεινόταν από την παραλιακή στην Πικροδάφνη μέχρι το αεροδρόμιο και σε βάθος μέχρι την οδό Λυσιστράτους.
Στο σχέδιο εκείνο έγιναν αργότερα πολλές διαδοχικές τροποποιήσεις.
Μάλιστα, προβλεπόταν η ένταξη των Τραχώνων στο σχέδιο πόλεως, με
προτάσεις για φαρδείς δρόμους, πλατεία, χώρους για σχολεία, καθώς
και για εκκλησίες. Η παραλιακή λεωφόρος επεκτάθηκε εντέλει μέχρι
το Έδεμ, δηλαδή στο ρέμα της Πικροδάφνης το 1932.
Εκτός από την ελλειμματική συγκοινωνία, ένα μείζον πρόβλημα αφορούσε στην υδροδότηση. Οι κάτοικοι του Καλαμακίου αναγκάζονταν να
αγοράζουν νερό από νερουλάδες οι οποίοι χρησιμοποιούσαν υποζύγια
και κάρα φορτωμένα με βαρέλια. Η Ούλεν ανέλαβε την υδροδότηση
της Αθήνας και του Πειραιά με την κατασκευή του φράγματος στον
Μαραθώνα ύστερα από σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στην
εταιρεία και στο ελληνικό Δημόσιο. Χρειάστηκε όμως να περάσουν
πάρα πολλά χρόνια μέχρι να υδροδοτηθεί από το δίκτυο της Ούλεν
ολόκληρο το Καλαμάκι, κάτι που κατά μεγάλο μέρος οφείλεται στις
άοκνες προσπάθειες του ναυάρχου Θεόδωρου Φυτάλη.
Ο πρώτος κοινοτάρχης, νικόλαος Μαλτέζος, ασχολήθηκε συστηματικά με το πρόβλημα της ύδρευσης. Προχώρησε στη διάνοιξη πολλών
πηγαδιών στα κτήματα των πλουσίων οικιστών, αλλά διάνοιξε και κοινοτικά για τους κατοίκους που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να
αγοράζουν νερό από τους πλανόδιους νερουλάδες. Κάποιοι από τους
Καλαμακιώτες που είχαν ιδιόκτητο πηγάδι, αναλάμβαναν να πωλούν
νερό κάνοντας διανομές κατ’ οίκον. Σε αυτούς ανήκαν ο Μάνθος Παπαματθαίος και ο ζάμαρης, ο οποίος είχε επίσης ένα πηγάδι στην οδό
Θουκυδίδου. Επιπλέον, εκτός από τα ιδιωτικά και κοινοτικά πηγάδια,
υπήρχαν και τα συνεταιριστικά. Για παράδειγμα, το 1935 κάποιες οικογένειες οι οποίες δημιούργησαν μία συνεταιριστική φυτεία με φιστικιές,
διάνοιξαν επτά πηγάδια για την υδροδότησή της.
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Η εξέλιξη ξεπερνά τις προσδοκίες

Η

Above: the tavern “Paradisos” at the
coast of Alimos, in 1937. In the background the hill of Pani is visible.

Πλανόδιος παπλωματάς σε δρόμο του
Καλαμακίου. Ένα από τα παλαιά επαγγελματα που πλέον έχουν εκλείψει.

Right: the refreshments bar “Zefiros”
was one of the first leisure installations for the swimmers of the beach of
Alimos, during the Interwar period.

A street seller at some street in Kalamaki. One of the old professions that
are now extinct.

Άνω: Η ταβέρνα «Παράδεισος» στην
παραλία Αλίμου, το 1937. Στο βάθος διακρίνεται ο Λόφος Πανί.
Δεξιά: Το αναψυκτήριο «Ζέφυρος» ήταν
από τις πρώτες υποδομες αναψυχής για
τους λουόμενους της παραλίας Αλίμου,
την εποχή του Μεσοπολέμου.
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ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, υδροδότησης και ηλεκτροδότησης αποτελούσαν δισεπίλυτα προβλήματα για τη νεοσύστατη
κοινότητα Καλαμακίου. Δεν ήταν όμως τα μοναδικά που είχαν να
αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους οι κάτοικοι. Οι Καλαμακιώτες έπρεπε να μετακινούνται στον διπλανό συνοικισμό των Κομνηνών (σημερινό Ελληνικό) ή στο Παλαιό Φάληρο για να βρουν γιατρό,
όπως τον Ι. Λάππα, τον Π. Τσουκαλά ή τον Τζουλιάδη. Η κατάσταση
βελτιώθηκε όταν το 1935 εγκαταστάθηκε στον Άλιμο ο πρώτος γιατρός, ο Ιωάννης Παπαϊωάννου, ο οποίος κατοικούσε σε ένα χαμηλό
σπίτι στη γωνία των οδών Κανάρη και Ήρας, στα Αμπελάκια.
Μεγαλύτερη άνεση και αίσθημα ασφάλειας έδωσε στους κατοίκους
της μικρής κοινότητας η άφιξη στην περιοχή τριών ακόμη γιατρών,
του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Αθήνας, μαιευτήρα – γυναικολόγου Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου, του υφηγητή παιδιάτρου
Γεωργίου Σπηλιόπουλου και του ωτορινολαρυγγολόγου Παναγιώτη
Πικρού. Το ευτύχημα για τους Καλαμακιώτες ήταν ότι όχι μόνο εγκαταστάθηκαν στον τόπο τους τρεις κορυφαίοι επιστήμονες, αλλά και
ότι αυτοί ήταν άνθρωποι προσιτοί στον απλό κόσμο του χωριού, κάτι
που δεν ήταν αυτονόητο για τους γιατρούς της εποχής.
Παρά την ύπαρξη γιατρών βέβαια, όπως συνηθιζόταν εκείνα τα
χρόνια, οι περισσότεροι κάτοικοι, άνδρες και γυναίκες κατέφευγαν
για ποικίλες ανάγκες στην ντόπια μαμή, Μαρία Μαστρογιάννη, η
οποία ήταν μαθήτρια του Λογοθετόπουλου. Με τα τότε δεδομένα, η
πρόσβαση σε νοσοκομείο ή σε κλινική θεωρούνταν πολυτέλεια. Όσο
για φαρμακείο, οι κάτοικοι του Καλαμακίου ήταν υποχρεωμένοι να
πηγαίνουν στο Παλαιό Φάληρο, μέχρι που άνοιξαν στο Καλαμάκι
τα φαρμακεία του Αριστείδη Ιωαννίδη αρχικά, και αργότερα του
Κωνσταντίνου Τζιβανίδη, πατέρα του μετέπειτα δημάρχου Παύλου
Τζιβανίδη. Στο φαρμακείο εκείνο παρασκευάζονταν τα πρώτα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Αξίζει να σημειωθεί ότι την παράδοση των
ομοιοπαθητικών φαρμάκων συνέχισαν οι αδελφοί Κορρέ στο πλαίσιο
της γνωστής τους εταιρείας, οι οποίοι ήταν παιδιά της βοηθού του
φαρμακοποιού Κ. Τζιβανίδη.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 λοιπόν, η μικρή κοινότητα
σταδιακά αποκτούσε αυτοτέλεια οικονομικά και κοινωνικά. Τα πρώτα
καταστήματα του χωριού έκαναν την εμφάνισή τους στην παλιά αγορά Μαλτέζου στη διασταύρωση της οδού Δαβάκη με την παραλιακή,
καθώς και στην οδό Γερουλάνου (σημερινή Σαράφη). Τα πιο πολλά
ήταν στεγασμένα σε απλά ισόγεια οικήματα. Το πρώτο παντοπωλείο
ήταν του Σκιαδά και ακολούθησαν αυτά των αδελφών Κουτρουβίδα,
του Γκιόκα και άλλα. Ο πρώτος φούρνος ήταν του Λουκέα και ο
επόμενος του Κανάτα. Η μεγάλη οικιστική ανάπτυξη μετά το 1933
έφερε την ίδρυση της αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής «Ο Άλιμος»
των Στέφανου Κεφάλα και Παπαγεωργίου.
Η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα που άρχισε να αναπτύσσεται στη νέα κοινότητα του Καλαμακίου, η φυσική ομορφιά κι
η ηρεμία που πρόσφερε, το υγιεινό κλίμα κι η πεντακάθαρη θάλασσά του αλλά και ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας του, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των επισκεπτών αλλά και του ενδιαφέροντος
για αγορά γης. Στην παραλιακή ζώνη είχαν ανοίξει διάφορα γραφικά
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Τα πρώτα ξενοδοχεία
στην παραλιακή
του Καλαμακίου
Αρκετοί Αθηναίοι παρέτειναν την
παραμονή τους στο Καλαμάκι
διαμένοντας μερικές μέρες στα
ξενοδοχεία που άρχισαν να
κατασκευάζονται κοντά στην παραλία.
Το σπίτι των Μανωλοπούλου και
Ψαθά μετατράπηκε στο ξενοδοχείο
«Rex» –το πρώτο της περιοχής– το
οποίο δεν υπάρχει πλέον. Ο Γεώργιος
Γκιώνης, παλιός κάτοικος της περιοχής,
εκμεταλλεύτηκε τα χρήματα που
εισέπραξε μετά την απαλλοτρίωση
κτημάτων του για την επέκταση του
αεροδρομίου, για να κατασκευάσει το
ξενοδοχείο «Ελληνικόν» στην 5η στάση
Καλαμακίου. Στη λεωφόρο Αλίμου,
τέλος, η κατοικία του Σταμουλάκη
μετατράπηκε στο ξενοδοχείο «Grace».
Η ανάπτυξη του τουρισμού έδειχνε
ότι η περίοδος της μεσοπολεμικής
ακμής επανερχόταν σε μεγαλύτερο
βαθμό, καθώς η αργή αλλά συνεχής
οικονομική άνθηση επέτρεπε σε όλο
και περισσότερους να αναζητούν λίγη
απόλαυση στην παραλία.

The pre-war hotel “Rex”, in the junction of the Poseidonos Avenue and Kalamaki Avenue.
Το προπολεμικό ξενοδοχείο Ρεξ, στη συμβολή της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος με τη λεωφόρο Καλαμακίου.

The first bakeries and pastry shops appeared in the Interwar Years. A kantaifi shop.
Οι πρώτοι φούρνοι και τα ζαχαροπλαστεία
είχαν κάνει την εμφάνισή τους ήδη από
τον Μεσοπόλεμο. Εδώ, ένα εργαστήριο
κανταϊφιού.
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Η ΕΒΓΑ του Γ. Κριμπένη χρησίμευε και ως ζαχαροπλαστείο, όπου οι Καλαμακιώτικες παρέες μπορούσαν να απολαύσουν το γλυκό τους.
EVGA of G. Krimpeni was also a pastry shop, where people could sit and
enjoy their dessert.

εξοχικά ταβερνάκια που σερβίριζαν μαύρη μαριδούλα Φαλήρου και
ρετσίνα, προσφέροντας θέα στον Σαρωνικό. Εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής πολιτικής σκηνής και της μεγαλοαστικής τάξης
σύχναζαν σε καθημερινή σχεδόν βάση σε αυτά τα εστιατόρια. Από
τις πιο παλιές ταβέρνες της εποχής ήταν του Αλέκου Τσιλιμπάρη,
του Τριβέλα, του Μελισσινού και του Βώκου. Ονομαστές ταβέρνες
ήταν επίσης ο «Φάρος», ο «ζέφυρος», το «Μπαρμπούνι» και τα
«Καλάμια». Η ταβέρνα «Άγιος Κοσμάς» της κυρα-Μπήλιως, ήταν
μάλιστα προσωπική προτίμηση του βασιλέα Γεωργίου. Η βασιλική
οικογένεια σύχναζε επίσης στο εστιατόριο «Αίγλη» του Σακελλάριου, ενώ ο Ελευθέριος Βενιζέλος παρέθετε επίσημα γεύματα στην
ταβέρνα του «Κρητικού», του Γιώργου Λουκογιαννάκη. Την ίδια
εποχή, στις αρχές του 1930, λειτούργησε και το παραλιακό εστιατόριο «νεράιδα», που πρωταγωνίστησε στη νυχτερινή διασκέδαση
της πρωτεύουσας επί δεκαετίες.
Αρχικά βέβαια εκείνοι που μπορούσαν να επισκεφτούν το Καλαμάκι, για να ψυχαγωγηθούν και να απολαύσουν τις ακτές του, ήταν
οι Αθηναίοι που ήταν αρκετά εύποροι, ώστε να μπορούν να μισθώσουν άμαξες για τη μετακίνησή τους. Μέσα σε σύντομο, ωστόσο,
χρονικό διάστημα, ένα μεγάλο πλήθος λιγότερο επώνυμων Αθηναίων
θα αποδείκνυε ότι το Καλαμάκι δεν ήταν μόνο για τους οικονομικά
ευκατάστατους. Η συγκοινωνιακή πρόσβαση ήταν κάπως περιπετειώδης, αφού το τραμ έφτανε μέχρι τα όρια του Παλαιού Φαλήρου, στο
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A teacher and his students
from the 1st Elementary
School. At that time, the
house of G. Groman was
used to house the school.
Δάσκαλος και μαθητές του
Α΄ Δημοτικού Σχολείου, την
εποχή που ως σχολικό κτήριο χρησιμοποιούταν η οικία
του Γ. Γκρώμαν.

Musical companies entertained customers of the
picturesque taverns of the
Alimos beach.

Εκτός από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες, κάποιοι Καλαμακιώτες ασχολούνταν με βιοτεχνικές εργασίες. Εδώ, ένα
υπαίθριο κατάστημα κεραμικής.
Except agriculture, some inhabitants of
Kalamaki worked in industries. Here,
an outdoor pottery shop.

Έδεμ, ενώ η τακτική συγκοινωνία από τη θάλασσα, που ξεκινούσε από
τον Πειραιά και τη Βούλα, σταματούσε επίσης στο Παλαιό Φάληρο.
Έτσι, ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να περπατήσει αρκετά μέχρι
τις τέσσερις κύριες παραλίες, της Πικροδάφνης, την Κεντρική, του
ζέφυρου και του Αλίμου. Όταν σχηματίστηκε παραλιακός χωματόδρομος, καθιερώθηκε το πρώτο δρομολόγιο λεωφορείου «γκαζοζέν»,
που λειτουργούσε με κάρβουνο. Η σκεπή του λεωφορείου εκείνου
ήταν πάνινη, ενώ πολλοί επιβάτες ανέβαιναν σ’ ένα φαρδύ εξωτερικό
σκαλοπάτι του οχήματος και πιάνονταν από τα ανοικτά παράθυρα,
ώστε να φθάσουν στον προορισμό τους.
Παρά τις συγκοινωνιακές αντιξοότητες, οι Αθηναίοι συνέχιζαν να
συρρέουν στις δροσερές ακτές του Καλαμακίου και να γεμίζουν τα
εστιατόρια, τις ταβέρνες και τα υπόλοιπα μικρά ή μεγάλα κέντρα
διασκέδασης της παραλίας. Τα γραμμόφωνα που υπήρχαν σε αυτά
τα κέντρα και τα πικ-απ, αργότερα, έκαναν το κέφι να ανάβει.

Οι μου σικές κομπανίες
σκόρπιζαν το κέφι σ τους
θαμώνες που σύχναζαν στα
γραφικά ταβερνάκια της παραλίας Αλίμου.
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The first
community
magistrates
Urban plan of the
Kalamaki Community (1938).
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T

he firsT elecTed communiTy presidenT of KalamaKi
was nikolaos maltezos. in order to obtain recognition of the
community on the basis of legislation, he included in the residents’
catalogs inhabitants of Brachami who owned estates in the region.
he also commenced the construction of Kalamaki avenue and took
care of designing a city plan.
The two community presidents that succeeded maltezos from
1928 to 1930 were Giorgos loukogiannakis and alexandros Krallis,
who were appointed by the government of eleftherios Venizelos.
The second elected president of the community was dimitrios
Tsochas. The latter proved to be the most active of the community

Οι πρώτοι
κοινοτικοί
άρχοντες
Πολεοδομικό σχεδιάγραμμα της
Κοινότητας Καλαμακίου (1938).

Π

ρΩτΟς ΠρΟεδρΟς της ΚΟινΟτητας ΚαλαμαΚιΟυ εξελέγη, όπως ήδη αναφέρθηκε, ο νικόλαος μαλτέζος. μεγαλοκτηματίας της περιοχής και γνωστός εργολάβος, ο μαλτέζος γνώριζε
ότι η ανάπτυξη της κοινότητας έπρεπε να στηριχτεί σε ιδίους πόρους
και στη σκληρή εργασία των κατοίκων της. αρχικά, προκειμένου να
επιτύχει την αναγνώριση της κοινότητας βάσει της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριέλαβε στους καταλόγους ικανό αριθμό μπραχαμιωτών
που διέθεταν κτήματα στο Καλαμάκι. Κύριο μέλημα της Κοινοτικής
αρχής ήταν η επικοινωνία των μεγάλων κτημάτων με τη λεωφόρο
Ποσειδώνος και την παραλία. Προχώρησε, έτσι, στη διάνοιξη της
λεωφόρου Βασιλίσσης ςοφίας (σημερινή λεωφόρος Καλαμακίου), ενώ
συγχρόνως μερίμνησε για την εκπόνηση σχεδίου πόλεως, το οποίο
συνέταξε ο τοπογράφος αντώνιος Πιζάνης.
Οι δύο κοινοτάρχες που διαδέχτηκαν τον μαλτέζο ήταν διορισμένοι από την κυβέρνηση του ελευθερίου Βενιζέλου. Πρώτος ήταν ο
Γιώργος λουκογιαννάκης, του οποίου η θητεία διήρκεσε από τις 11
Οκτωβρίου 1928 έως τις 24 αυγούστου 1929. Ο νέος κοινοτάρχης
έδωσε βαρύτητα στην ανάπτυξη της παραλίας, στη χορήγηση αδειών
για την ανέγερση κέντρων διασκέδασης και εστιατορίων, καθώς και
στη δημιουργία λουτρικών εγκαταστάσεων. επόμενος κοινοτάρχης
διορίστηκε ο ασφαλιστής αλέξανδρος Κράλλης. η θητεία του διήρκεσε από τις 11 ςεπτεμβρίου 1929 έως τις 10 ςεπτεμβρίου 1930. Κατά
την περίοδο αυτή ξεκίνησε η εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού
στο Καλαμάκι. την ίδια εποχή, λειτούργησε η πρώτη ιδιωτική σχολή
με την επωνυμία «Οικοκυρική ςχολή της Καίτης Ζαχαροπούλου», η
οποία στεγαζόταν σε ιδιόκτητο οίκημα.
δεύτερος αιρετός πρόεδρος της κοινότητας ήταν ο δημήτριος τσόχας. η πρώτη του θητεία, διάρκειας περίπου ενός έτους (11 ςεπτεμβρίου 1930 – 23 αυγούστου 1931), διακόπηκε και στη θέση του διορίστηκε ο βιομήχανος ηλίας ςαλίγγαρος (ςεπτέμβριος 1931 – απρίλιος
1932). Ως κύριο έργο του τελευταίου καταγράφεται η δημιουργία
του 1ου δημοτικού ςχολείου Καλαμακίου, το οποίο στεγάστηκε σε
ενοικιαζόμενο οίκημα. το 1932 επανεξελέγη κοινοτάρχης ο δημήτριος
τσόχας, ο οποίος διατήρησε το αξίωμά του έως τις επόμενες εκλογές,
τον απρίλιο του 1934.
Ο δ. τσόχας υπήρξε ο πλέον ικανός και δραστήριος από τους έως
τότε κοινοτάρχες. το έργο του βέβαια συνέδραμαν ισχυροί οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες της περιοχής, όπως ο καθηγητής Κωνσταντίνος λογοθετόπουλος, ο μεγαλοκτηματίας Γερουλάνος και οι
Ολλανδοί αδελφοί Φαν Βάικ, οι οποίοι ήταν από τους παλαιότερους
κατοίκους του Καλαμακίου. Οι Φαν Βάικ μάλιστα δώρισαν τότε στην
κοινότητα οικοπεδική έκταση στην παραλία για την ανέγερση του
1ου δημοτικού ςχολείου, ενώ αργότερα δώρισαν το σπίτι τους με
ολόκληρο τον περιβάλλοντα χώρο, όπου στεγάστηκε το αναρρωτήριο
παίδων «Ο Άγιος ανδρέας». τέλος, κατά τη διάρκεια της θητείας
του δημητρίου τσόχα μεταστεγάστηκαν τα γραφεία της κοινότητας.
από το μικρό κατάστημα της παλιάς αγοράς μαλτέζου μεταφέρθηκαν αρχικά σε οίκημα της παραλιακής οδού και στη συνέχεια φιλοξενήθηκαν σε κτίσμα ιδιοκτησίας του λογοθετόπουλου.
η νεοϊδρυθείσα Κοινότητα Καλαμακίου αρχίζει με δειλά βήματα να αποκτά υπόσταση και να θέτει υψηλούς στόχους που θα τη
βοηθήσουν να εξελιχθεί. Οι μεγάλες ιδιοκτησίες γης σταδιακά θα
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Aerial photo of Kalamaki, 1937.
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Αεροφωτογραφία του Καλαμακίου, 1937.
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περιέλθουν στα χέρια νέων κατοίκων, που συνεχώς συρρέουν από
την αθήνα και άλλους δήμους. Έτσι, θα δημιουργηθούν συνοικίες
επαγγελματιών, εσωτερικών μεταναστών και προσφύγων, που θα μετατρέψουν το Καλαμάκι από περιοχή με γεωργικές εκτάσεις σε κατεξοχήν περιοχή κατοίκησης. Παράλληλα, η ανάπτυξη της παραλίας θα
προσδώσει στην κοινότητα χαρακτήρα κοσμοπολίτικου θερέτρου.

η δεκαετία του 1930

τ

Ο ΚαλαμαΚι ΓνΩριςε ςημαντιΚη εξελιξη κατά τη
δεκαετία του 1930. Πολλοί ήταν οι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτό.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η ανάπτυξη και η προβολή της παραλιακής ζώνης ως κοσμοπολίτικης λουτρόπολης με τη δημιουργία κέντρων
διασκέδασης, εστιατορίων και ξενοδοχείων, ήδη από τη δεκαετία
του 1920, όπως είδαμε και προηγουμένως. τα κοινοτικά συμβούλια
επικέντρωσαν τις περισσότερες από τις προσπάθειές τους στην κατασκευή λουτρικών εγκαταστάσεων που θα ικανοποιούσαν και τους
πιο απαιτητικούς επισκέπτες.
ςυγχρόνως, ενίσχυσαν την ιδιωτική πρωτοβουλία όσον αφορά στη
συγκοινωνιακή σύνδεση του αναπτυσσόμενου οικισμού με την πρωτεύουσα. το Καλαμάκι έπαψε να είναι τόπος μακρινός και απρόσιτος, όχι μόνο για την αστική κοινωνία της αθήνας αλλά και για τον
απλό λαό. αυτό είχε ως αποτέλεσμα η περιοχή να κατοικηθεί πολύ
γρήγορα από μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες της θερινής περιόδου. μεγαλοαστοί, καθηγητές πανεπιστημίου, πολιτικοί, καλλιτέχνες
και λογοτέχνες2 εγκαταστάθηκαν εδώ είτε ως ενοικιαστές, είτε ως
ιδιοκτήτες πολυτελών παραθαλάσσιων οικιών. ςημαντικό ρόλο στην
επιλογή τους αυτή έπαιξε η παρακμή της λουτρόπολης του νέου
Φαλήρου εξαιτίας της ρύπανσης από τη λειτουργία βιοτεχνικών και
βιομηχανικών μονάδων.
Water supply, before the water supply
network reaches Alimos.
Τροφοδοσία νερού, πριν φτάσει το δίκτυο
υδροδότησης στον Άλιμο.

presidents thus far. his work was supported by strong economic
and political agents of the region, such as professor Konstantinos
logothetopoulos, the landowner ioannis Geroulanos and the dutch
brothers van Vijk. The newly established community οf Kalamaki
gradually acquired status and begun developing. The large land
properties were gradually passing into the possession of new residents, who created neighborhoods of professionals, immigrants
from within the country and refugees that transformed Kalamaki
from an agricultural area primarily into a residential area. at the
same time, the development of the coastal line would provide the
community a sense of a cosmopolitan resort.

η Κοινοτική αρχή του αθανάσιου Κοτοπούλη
και του ιωάννη Γερουλάνου

τ

The 1930s

K

The frontispiece of the first city plan
of the Alimos district in 1928.
Η προμετωπίδα του σχεδίου με την πρώτη
χάραξη του συνοικισμού του Αλίμου (1928).
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alamaKi saw a significant development in the 1930s. The
development of the coastal zone as a cosmopolitan swimming
town, as well as the appearance of entertainment centers, restaurants and hotels, played a critical role. The community councils
focused their efforts on equipping the coastal zone with swimmingrelated facilities. at the same time, they saw to it that the area
would be connected with transportation means to athens. This
resulted in attracting permanent residents and summer visitors.

Αποσπάσματα από τις πρώτες αποφάσεις
των κοινοτικών συμβουλίων του Καλαμακίου, που αφορούν τους οικονομικούς απολογισμούς χρήσεων κατά τα έτη 1934-35.
Abstracts from the first decisions by
the Kalamaki Community Council, regarding financial reports about years
1934 - 1935.

Ον αΠριλιΟ τΟυ 1934 πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμακίου
εξελέγη ο αθανάσιος Κοτοπούλης. από τους μακροβιότερους
αιρετούς άρχοντες, ο Κοτοπούλης κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη
των κατοίκων, διατηρώντας το αξίωμά του έως τον ιούνιο του 1940.
Ο νέος Κοινοτάρχης και το Κοινοτικό ςυμβούλιο –αποτελούμενο από
τους Γ. Κουτρουβίδα, ι. Γερουλάνο, δ. λάγιο και ι. δρακόπουλο–
ανέπτυξαν σημαντική δράση, σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή.
η αύξηση του πληθυσμού οδήγησε σε παράλληλη επέκταση των
αναγκών των κατοίκων. ξεκίνησε έτσι η υλοποίηση μιας σειράς έργων
υποδομής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τρέχοντα προβλήματα αλλά και να τεθούν οι βάσεις μακροπρόθεσμης εξέλιξης. ιδιαίτερο
βάρος δόθηκε αφενός στη διάνοιξη νέων οδών και στην επέκταση του
δικτύου ηλεκτροφωτισμού και αφετέρου στα λουτρά. επισκευάστηκαν και επεκτάθηκαν οι εξέδρες και δόθηκε βάρος στην καθαριότητα
των κεντρικών λουτρών του αλίμου και της Πικροδάφνης.
η Κοινοτική αρχή προσπάθησε να αυξήσει τα έσοδά της εισπράττοντας φόρους από τα τοπικά προϊόντα, από τις μεταβιβάσεις ακινήτων
και από την καθαριότητα, ενώ συγχρόνως προχώρησε και σε σύναψη
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dimitrios Tsochas
(1870 - 1939)
He was born in Athens 1870. He was
married to Anna Nikitou and had
four children together, Constantinos,
Vassiliki, Eleni and Nicolaos. He was
a tailor and provided uniforms to the
Palace’s Court. In the beginning he
only visited Kalamaki for vacation, but
settled there in 1918 after building his
own villa. As acknowledgement to his
contribution as community president,
his name was given to a street of the
community. He died in Athens in 1939.

Dimitrios Tsochas.
Δημήτριος Τσόχας.

Athanassios Kotopoulis.
Αθανάσιος Κοτοπούλης.

The community administration of athanasios
Kotopoulis and ioannis Geroulanos

f

He was born in 1872 in Elatia, Locrid.
After his school studies and his army
service as an officer, he was hired by
the National Bank of Greece. In 1930
he retired and settled in Kalamaki. He
served as community president from
5/4/1934 to 20/6/1940. Married to
Dimitra Mavrodimou, they had two
children, Alexandros and Eftichia.
His name was given to a street of the
Community, in honor of his contribution.

rom 1934 unTil 1940, athanasios Kotopoulis served as the
community president, who was one of the elected magistrates
that served for the longest term of office.
population growth led to an increase in the needs of residents.
hence, the implementation of infrastructure works begun, such
as the construction of new roads, the extension of the power grid
and the bathing facilities.
The enforcement of the dictatorship regime by ioannis metaxas
in 1936 did not create problems hard to resolve in Kalamaki, as
the new regime did not cease the community administration of
athanasios Kotopoulis. Thus, the community meets growth. an
indicative feature is the increased rate in revenue and expenditures of the budget. What is more, during the same period, the

The records of weddings and christenings that were realised at the temple of
the Transfiguration from 1927 to 1950.

Τα βιβλία βαπτίσεων και γάμων που πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος από το 1927 έως το 1950 (αρχείο του ιερού ναού
μεταμορφώσεως ςωτήρος).

athanassios Kotopoulis
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δημήτριος τσόχας
(1870 - 1939)
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1870.
Παντρεύτηκε την Άννα, το γένος
Νικητού, και απέκτησαν τέσσερα
παιδιά, τον Κωνσταντίνο, τη Βασιλική,
την Ελένη και τον Νικόλαο. Ήταν
ράφτης και προμηθευτής στολών της
βασιλικής Αυλής. Παραθεριστής αρχικά,
εγκαταστάθηκε στο Καλαμάκι μετά
την ανέγερση ιδιόκτητης βίλας το 1918.
Σε αναγνώριση της προσφοράς του ως
Κοινοτάρχη, δόθηκε το όνομά του σε οδό
της κοινότητας. Πέθανε το 1939.

αθανάσιος Κοτοπούλης
Γεννήθηκε το 1872 στην Ελάτεια
Λοκρίδας. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του
και τη στρατιωτική του θητεία, προσελήφθη
στην Εθνική Τράπεζα. Το 1930
συνταξιοδοτήθηκε και εγκαταστάθηκε στο
Καλαμάκι. Διετέλεσε εκλεγμένος πρόεδρος
της κοινότητας (5/4/1934 - 20/6/1940).
Είχε δύο παιδιά, τον Αλέξανδρο και την
Ευτυχία. Το όνομά του δόθηκε σε οδό της
κοινότητας, ως τιμητική αναγνώριση της
προσφοράς του στον τόπο.

δανείου. τα έσοδα αυτά διατέθηκαν για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού,
την καθαριότητα της κοινότητας, την αγορά, τη δενδροφύτευση, καθώς και την παροχή βοήθειας προς τις άπορες οικογένειες της περιοχής. Παράλληλα, οργανώθηκαν οι υπηρεσίες της κοινότητας με
στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την οργάνωση των
λουτρών και την είσπραξη των φόρων.
Οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στην πολιτική σκηνή της ελλάδας
το 1936 παρεμπόδισαν την ομαλή πορεία της κοινότητας, χωρίς όμως
να δημιουργήσουν δυσεπίλυτα προβλήματα. το καθεστώς του ιωάννη
μεταξά αντικατέστησε τους δημάρχους της πρωτεύουσας και άλλων
μεγάλων πόλεων, αλλά άφησε στη θέση τους πολλές από τις δημοτικές
και κοινοτικές αρχές. Έτσι, ο αθανάσιος Κοτοπούλης και το Κοινοτικό
του ςυμβούλιο συνέχισαν το σημαντικό έργο τους στο Καλαμάκι.
ενδεικτικό της ανάπτυξης της περιοχής είναι το ποσοστό αύξησης
των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού. Κατά τον απολογισμό της περιόδου 1934 - 1935 τα έσοδα της κοινότητας ανέρχονταν σε
513.402 δραχμές, ενώ κατά τον απολογισμό της περιόδου 1936 - 1937
τα έσοδα είχαν φτάσει στις 1.088.600 δραχμές. τέλος, το ίδιο διάστημα τροποποιήθηκε από την Κυβέρνηση το σχέδιο ρυμοτομίας του
συνοικισμού «Άλιμος» (Φ.ε.Κ. α΄ 93/12-2-1936), καθώς και το σχέδιο
ρυμοτομίας του νεοσύστατου συνοικισμού «τράχωνες» (Φ.ε.Κ. α΄
139/17-3-1936).
η έγκριση των σχεδίων ρυμοτομίας οδήγησε σε έντονη οικιστική
δραστηριότητα, η οποία περιόρισε τις προηγούμενες χρήσεις γης.
Έπειτα από παραστάσεις στο υπουργείο εσωτερικών και συνεχείς
πιέσεις, απαγορεύτηκε η βόσκηση και με αγρονομική διάταξη περιορίστηκαν οι εγκαταστάσεις μόνιμων κτηνοστασίων στην αγροτική
περιοχή του κτήματος τράχωνες. η διατήρηση οικόσιτων ζώων επι-

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο σήμερα διεξάγονται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
The 1st Elementary School of the community, now serving as a conference room of the local council.
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government approved the city plan of alimos settlement.
The approval of the city plan led to intensive residential activities, which narrowed down the former uses of land. until 1940
population growth in Kalamaki appeared to be rapid. elections
were held in July 1940 that saw John Geroulanos on the winning
position. The new community president carried out significant
works in terms of infrastructure. furthermore, he gave free land,
helped Greek and foreign resistance fighters flee in the middle
east and allocated part of his income to tackle starvation in Kalamaki. his term of office lasted until august 1942.
in the meantime, the community of Kalamaki was merged with
the newly established municipality of palaio faliro. ioannis Geroulanos participated in the seven-member committee of the municipality of palaio faliro as a vice-president.

The
occupation
and the
resistance
in Kalamaki
(1941 – 1944)

When the war began, the Greeks resisted enthusiastically, surprising the
already occupied Europe. The picture
illustrates a group of soldiers before
heading to the Front.
Οι Έλληνες αντέδρασαν με άκρατο ενθουσιασμό στην είδηση της κήρυξης του
πολέμου, προς κατάπληξη της ήδη κατεχόμενης Ευρώπης. Στη φωτογραφία, συντροφιά επιστράτων λίγο πριν ξεκινήσει
για το μέτωπο.
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d

urinG The occupaTion, German forces were located
in Kalamaki due to its proximity to the airport of elliniko,
which was of major strategic importance for conducting military
operations. as a result, the area was a target of frequent allied
bombings. yet, this same reason saved Kalamaki from German
bombings.
many houses fell under requisition, while others were converted into operational points for the Germans, such as the mansion
of G. Gromman. many wealthy residents of Kalamaki developed
friendly ties, yet solely in appearances, with the Germans, thus
providing food to the poor and helping many resistance fighters.
apart from the famous ones, many residents of Kalamaki joined
the resistance nuclei of the broader region. nonetheless, quite a

Γερμανός στρατιωτικός στο Καλαμάκι,
1942. Η παρουσία του στρατού Κατοχής
στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα έντονη, λόγω
της γειτνίασής της με το αεροδρόμιο, το
οποίο είχε στρατηγική σημασία για την έκβαση του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου.
German soldier in Kalamaki, 1942. The
presence of the occupation forces was
strong, because the area was close to
the airport, which was strategically important to the German war effort.

η Κατοχή
και η αντίσταση
στο Καλαμάκι
(1941 - 1944)

τράπηκε σε περιορισμένο αριθμό. Έως το 1940 η αύξηση του πληθυσμού στο Καλαμάκι ήταν ραγδαία. ςτην απογραφή που έγινε τότε, ο
πληθυσμός ανερχόταν σε 1.452 άτομα, ενώ η αργυρούπολη είχε 192
κατοίκους και οι τράχωνες 165.
τον ιούλιο του 1940 διεξήχθησαν εκλογές, οι οποίες ανέδειξαν
νικητή τον ιωάννη Γερουλάνο. Παρά τις δύσκολες συνθήκες που
επικρατούσαν εξαιτίας του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, ο νέος κοινοτάρχης υλοποίησε σημαντικό έργο στον τομέα των υποδομών.
επιπλέον, παραχώρησε τα οικόπεδα στα οποία ανεγέρθηκαν οι ιεροί
ναοί Κοιμήσεως Θεοτόκου αλίμου, Κοιμήσεως Θεοτόκου συνοικισμού αναπήρων και Ζωοδόχου Πηγής, καθώς και τα οικόπεδα όπου
κατασκευάστηκαν τα γήπεδα αλίμου και τραχώνων. Ο Γερουλάνος
φαινομενικά ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τις δυνάμεις Κατοχής,
ωστόσο βοήθησε στο να φυγαδευτούν Έλληνες και ξένοι αγωνιστές
στη μέση ανατολή και διέθεσε μέρος των εισοδημάτων του για την
αντιμετώπιση της πείνας στο Καλαμάκι. η θητεία του διήρκεσε έως
τον αύγουστο του 1942.
είχαν προηγηθεί δύο γεγονότα καθοριστικά για την εξέλιξη της
περιοχής. το πρώτο ήταν η προαγωγή της Κοινότητας Παλαιού Φαλήρου σε δήμο με το ν.δ. 1465/42, και το δεύτερο η συγχώνευση της
Κοινότητας Καλαμακίου με τον νέο δήμο, που προβλεπόταν στο ίδιο
διάταγμα και στο άρθρο 18 (Φ.ε.Κ. 163, τεύχος α΄, 7-5-1942). το ίδιο
διάταγμα όριζε ότι, μέχρι να αναδειχθούν με εκλογές οι νέες δημοτικές αρχές στους νεοπροαγόμενους δήμους, αυτοί θα διοικούνταν
από επταμελή επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα διορίζονταν από τον
υπουργό εσωτερικών. Ένα από αυτά θα ασκούσε τα καθήκοντα του
δημάρχου. Ο έως τότε πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμακίου ιωάννης Γερουλάνος, μετείχε πλέον στην επταμελή διοικούσα επιτροπή
του δήμου Παλαιού Φαλήρου ως αντιπρόεδρος.
δεδομένης της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης της εποχής
και των πενιχρών εσόδων του νεοσύστατου δήμου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν ήταν δυνατόν να σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος.
η πιο σημαντική απόφαση εκείνης της περιόδου αφορούσε στην
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμακίου, προκειμένου
να εξασφαλιστεί χώρος που προοριζόταν για την ανέγερση εθνικού
κολυμβητηρίου.

Π

αρα τις δυςμενεις ςυνΘηΚες της περιόδου του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και της Κατοχής, η ζωή στον οικισμό του Καλαμακίου βρήκε κάποιους ρυθμούς. επί Κατοχής, η περιοχή γνώρισε
έντονα τη γερμανική παρουσία εξαιτίας της γειτνίασής της με το
αεροδρόμιο του ελληνικού, το οποίο είχε μεγάλη στρατηγική σημασία
για τη διεξαγωγή των πολεμικών επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό,
πέρα απ’ το γεγονός ότι οι Γερμανοί το χρησιμοποιούσαν ως βάση,
αποτέλεσε συχνό στόχο των συμμαχικών βομβαρδισμών.
Πριν από τους βομβαρδισμούς, υπήρχαν πάντοτε προειδοποιητικές
σειρήνες. Οι Καλαμακιώτες τότε έσπευδαν να κρυφτούν σε καταφύγια που είχαν κατασκευάσει στα σπίτια τους ή σε ένα ρέμα που εξέβαλλε στη σημερινή πλαζ αλίμου. Άλλες φορές όμως, παρακολουθούσαν τις αερομαχίες που εκτυλίσσονταν πάνω από τον ςαρωνικό
από τον λόφο Πανί, στοιχηματίζοντας πόσα αεροπλάνα ςυμμάχων ή
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Inhabitants of Kalamaki with a
German engineer in Hasani, 1942.
Many Greeks worked in technical
projects for the occupation army.
Καλαμακιώτες μαζί με έναν Γερμανό μηχανικό στο Χασάνι το 1942.
Αρκετοί ήταν οι Έλληνες που είχαν
εργαστεί σε τεχνικές εργασίες για
λογαριασμό του στρατού Κατοχής.

German soldiers in the junction
between the Kalamaki and Nikis
streets, 1941.
Γερμανοί στρατιώτες το 1941 στην
συμβολή των οδών Καλαμακίου και
Νίκης.
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Ουρές στα συσσίτια της Αθήνας επί Κατοχής.
Queue in the Athens messes during the
occupation.

Γερμανών θα καταρρίπτονταν. το διακύβευμα του στοιχήματος ήταν
συνήθως ένα κομμάτι μπομπότα.
η άγνοια κινδύνου έκανε επίσης πολλά παιδιά να παίζουν με βόμβες ή χειροβομβίδες, που υπήρχαν αδέσποτες σε λάκκους μέσα σε
οικόπεδα, όπλα μάουζεν, ξιφολόγχες, κράνη, κουτιά με καπνογόνα ή
μεταλλικά κουτιά με δεσμίδες από σφαίρες. τις περισσότερες φορές
γλύτωναν από θαύμα. δεν έλειπαν όμως δυστυχώς και τα ατυχήματα.
Όπως εξιστορούσε ο ςτέλιος ριζικός, παλαιός Καλαμακιώτης, μια
ημέρα βρήκε τον ανηψιό του να σκαλίζει μία σφαίρα, η οποία έσκασε
στα χέρια του, με αποτέλεσμα να χάσει το μάτι του. μεταφέρθηκε
στον ευαγγελισμό με ένα γερμανικό όχημα που έτυχε να βρίσκεται
κοντά. εν γένει, πολλές φορές οι κατακτητές εκδήλωναν κάποια
ψήγματα ανθρωπιάς, χαρίζοντας για παράδειγμα στα πεινασμένα
παιδιά τα περισσεύματα από τα φαγητά τους.
Πολλές κατοικίες επιτάχθηκαν, όπως η οικία μπολοβίνου, επί της
γωνίας Θουκυδίδου και αθανασίου διάκου. Κάποιες από αυτές, όπως
το αρχοντικό του Γ. Γκρώμαν, μετατράπηκαν σε επιχειρησιακά κέντρα
των κατακτητών3. Οι αυστριακοί φρουροί είχαν εγκατασταθεί στην οικία
ςταμούλη. Οι ιταλοί χρησιμοποιούσαν την οικία υφαντίδη ως παρατηρητήριο των πυροβολείων που υπήρχαν κοντά στην παραλία. η γερμανική Κομαντατούρ, δηλαδή το διοικητήριο, εγκαταστάθηκε στην οδό
αθανασίου διάκου. Παρά την αρνητική της πλευρά, η κατάσταση αυτή
σε αρκετές περιπτώσεις αποδείχτηκε σωτήρια. λόγω της κατοίκησης
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Γκρώμαν, ένα όνομα κι ένα κτήμα με πολυτάραχη ιστορία
Το όνομα Γκρώμαν (Grohman) έχει συνδεθεί
με την ιστορία του Αλίμου κατά τον 20ό αιώνα.
Ποιος ήταν, όμως o Γερμανός που έδωσε το
όνομά του στο γνωστό Κτήμα;
Ο Αιμίλιος Γκρώμαν (Emil Grohman),
μεταλλειολόγος (φωτογραφία πάνω), ήρθε
στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα και ανέλαβε με
εργολαβία τη διαχείριση των μεταλλείων της
Σερίφου το 1886. Πολλοί μετανάστες από άλλα
μέρη της Ελλάδας εγκαταστάθηκαν τότε στο
νησί για να εργαστούν. Ωστόσο, οι μέθοδοι του
Γκρώμαν ήταν απάνθρωπες. Λέγεται ότι μέσα
σε δύο χρόνια σημειώθηκαν εξήντα θάνατοι
εργατών, οι οποίοι πέθαιναν στις στοές από τις
κακουχίες. Όταν το 1916 διοργανώθηκε απεργία
με αίτημα την καθιέρωση του οκταώρου, κατά
τη βίαιη καταστολή της από τη Χωροφυλακή
θανατώθηκαν τέσσερεις εργάτες. Οι Γκρώμαν
συνέχισαν την εκμετάλλευση των μεταλλείων
μέχρι και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
Ο γιος του Αιμιλίου, Γεώργιος (φωτογραφία κάτω)
παντρεύτηκε την Ισμήνη Ζάννου, κόρη Καλαμακιώτη
κτηματία, και απέκτησε μία μεγάλη έκταση που
εκτεινόταν από το ρέμα της Πικροδάφνης μέχρι τη
λεωφόρο Ελευθερίας. Εκεί έκτισε μία από τις πρώτες
επαύλεις της περιοχής το 1912. Χάρη στις σύγχρονες
μεθόδους ηλεκτροδότησης και υδροδότησης που
χρησιμοποίησε μετέτρεψε την έκταση σε αγρόκτημα.
Με τα οπωροκηπευτικά που καλλιεργούσε, προμήθευε
και τη βασιλική αυλή. Η οικογένεια Γκρώμαν διέθετε
ακόμα ένα σπίτι στην οδό Μπουμπουλίνας, όπου για
ένα διάστημα πριν από την Κατοχή, λειτούργησε το Α΄
Δημοτικό Σχολείο Καλαμακίου.
Ο Γεώργιος Γκρώμαν, από τον γάμο του με τη Ζάννου,
είχε αποκτήσει επτά παιδιά τα οποία σπούδασαν στη
Γερμανία. Δύο από αυτά κατά τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο πολέμησαν στο πλευρό των Γερμανών. Ο ένας
εκ των δύο, μάλιστα, είχε την ευθύνη του ανεφοδιασμού
του γερμανικού στρατού. Το γεγονός αυτό, καθώς και η
αποκάλυψη ότι η οικία των Γκρώμαν λειτουργούσε ως

επιχειρησιακό κέντρο των Ναζί οδήγησαν
στην εκδίωξή τους από την Ελλάδα. Το
1948 στις εφημερίδες της εποχής το όνομα
Γκρώμαν αναφέρεται μεταξύ των εγκληματιών
πολέμου.
Η περιουσία των Γκρώμαν στο Καλαμάκι
δημεύθηκε. Η κύρια οικία του αγροκτήματος
χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο αποκατάστασης
αναπήρων πολέμου, ενώ στην οικία της
οδού Μπουμπουλίνας αργότερα λειτούργησε
το ΛΕ΄ Αστυνομικό Τμήμα. Η οικογένεια
Γκρώμαν προσέβαλε δικαστικά τη δήμευση
και πέτυχαν να λάβουν αποζημίωση για την
απαλλοτρίωση της περιουσίας τους.
Αντίστοιχα περιπετειώδης με τη ζωή της
οικογένειας Γκρώμαν υπήρξε κι η τύχη
του κτήματος που άφησε πίσω της. Με
βασιλικά διατάγματα του 1956 και 1957
αποφασίστηκε η οικοπεδοποίηση των 9/10
του κτήματος Γκρώμαν, και η παραχώρηση
μόλις του 1/10 της έκτασης στον Δήμο. Η κίνηση
αυτή δίχασε την τοπική κοινωνία. Ήδη από το 1947, οι
κάτοικοι του Καλαμακίου είχαν ζητήσει από το Ελληνικό
Δημόσιο να μετατρέψουν το κτήμα Γκρώμαν σε άλσος.
Το 1957 οργανώθηκαν σε συλλογικότητες που ανθίσταντο
στην κατάτμηση της έκτασης. Από την άλλη πλευρά,
οι πολίτες που είχαν αποκτήσει οικόπεδα μέσω των
οικοδομικών συνεταιρισμών, όπως μέσω του Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών,
προσπαθούσαν να διαφυλάξουν την νεοαποκτηθείσα
ιδιοκτησία τους.
Σε κάθε περίπτωση, η διαφιλονικούμενη έκταση
του κτήματος Γκρώμαν, ήταν μονάχα ένα μέρος της
συνολικής. Το μεγαλύτερο μέρος της ιδιοκτησίας,
δηλαδή περίπου 40 στρέμματα, είχε ήδη παραχωρηθεί
με Βασιλικό Διάταγμα του 1952 στο Δημόσιο και
χρησιμοποιήθηκε στην συνέχεια για τις εγκαταστάσεις
του Συμμαχικού Νεκροταφείου. Το σπίτι που βρισκόταν
στο εσωτερικό του κτήματος, σήμερα στεγάζει τη
Διεύθυνση του Κοιμητηρίου.

Άνω: Ο Τάκης Στεφανίδης (αρχείο οικογενειών ςτεφανίδη και Καρανικόλα).
Above: Takis Stefanidis (stefanidis and
Karanicholas families archives).

Δεξιά: Ο έφεδρος υπολοχαγός Δημήτριος
Πεντεδέκας από το Καλαμάκι, το 1940.
Rigth: Dimitrios Pentedekas from Kalamaki, an equestrian warrior at the 1940
war.

Αριστερά: Ύστερα από το τέλος του Β΄
Παγκοσμιου Πολέμου, οι Γκρώμαν κατηγορήθηκαν για προδοσία. Η δίκη τους
αποτυπωθηκε στον Τύπο της εποχής, μαζί
με πολλών άλλων δωσιλόγων.
Left: following the end of WWII, the
Gromman family was accused of treason. Their trial, along with that of
many more traitors, became the first
topic of the newspapers of that time.
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από υψηλόβαθμους αξιωματικούς του στρατού Κατοχής, το Καλαμάκι
απέφυγε τους βομβαρδισμούς4 από την πλευρά των Γερμανών.
αρκετοί εύποροι Καλαμακιώτες ανέπτυξαν φαινομενικά, πλην
ελαχίστων εξαιρέσεων, φιλικούς δεσμούς με τους κατακτητές, με
αποτέλεσμα να εξασφαλίζουν συσσίτια για τους απόρους αλλά και
να βοηθούν πολλούς αντιστασιακούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ι. Γερουλάνος, αντιπρόεδρος τότε
της διοικούσας επιτροπής Παλαιού Φαλήρου. ςπουδασμένος στη
Γερμανία, κέρδισε γρήγορα την εμπιστοσύνη των κατακτητών, την
οποία εκμεταλλεύτηκε προς όφελος των συμπολιτών του.
εκτός όμως από τους επώνυμους, πολλοί ήταν και αυτοί που εντάχθηκαν στους αντιστασιακούς πυρήνες της ευρύτερης περιοχής. Ο
γιατρός Γιαννάτος ίδρυσε στο Παλαιό Φάληρο αντιστασιακό πυρήνα
στον οποίο συμμετείχαν πολλοί Καλαμακιώτες. Ο τάκης ςτεφανίδης
με την αδελφή του ελένη ςτεφανίδου - Καρανικόλα δημιούργησαν
ισχυρή ομάδα, παρά το νεαρό της ηλικίας τους (17 και 15 ετών αντίστοιχα). μάλιστα, τα δύο αδέλφια κατάφεραν σοβαρό πλήγμα στο
γόητρο των κατακτητών, όταν κατόρθωσαν να αδειάσουν περισσότερα από 1.500 βαρέλια βενζίνης που προορίζονταν για τον εφοδιασμό
των γερμανικών αεροπλάνων.
ςε ένα οικόπεδο που υπήρχε τότε στην ανδρούτσου 4, οι κατακτητές είχαν εγκαταστήσει δύο μεγάλες πάνινες σκηνές και είχαν
τοποθετήσει περιμετρική περίφραξη με συρματόπλεγμα ασφαλείας.
εκεί είχαν φυλακίσει ιταλούς στρατιώτες που δεν δέχονταν να συνεργαστούν με τους ναζί, και τους είχαν εγκαταλείψει χωρίς φαγητό
και νερό. Πολλοί από αυτούς αυτοκτόνησαν ή πέθαναν από την
κακή μεταχείριση. Οι κάτοικοι συχνά προσπαθούσαν να τους πετούν
φαγητό ή νερό από μακριά, με κίνδυνο τη ζωή τους. Οι φρουροί,
όμως, πυροβολούσαν όποιον πλησίαζε, χωρίς δισταγμό.
Βέβαια, δεν ήταν λίγοι και αυτοί που προσπάθησαν να πλουτίσουν
και να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους την πολιτική κατάστα-
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The withdrawal of the Italian troops
from Alimos, 1943.
Η αποχώρηση των ιταλικών στρατευμάτων
από τον Άλιμο, 1943.

number tried to make a fortune and exploit the political status to
their benefit. some stealing gasoline barrels from the airport and
others stealing telephony cables and selling them on the black
market created problems both for the Germans and the locals.
in any case, from the memories of many inhabitants of old Kalamaki, valuable information can be seen regarding the difficulties of
the everyday life of the inhabitants during the occupation. due to
starvation that plagued the population, many inhabitants of alimos
went to the sea for fishing. yet, unfortunately, the coast of alimos was mined all across the line from agios Kosmas up to mikro
limanaki. following the mine extraction during the post-war years,
fishing continued on the coast of alimos as a professional activity.
The years leading up to the end of the war and the liberation,
the only activity that can be observed in terms of infrastructure
works were mainly executed by the Germans. The water supply, electricity and telecommunication networks initially fell
under requisition and were later expanded by the Germans.
during the post-war years, the community bought them from
the Greek state and adjusted them in accordance with the needs
of its residents.

Ένα από τα λίγα θύματα των βομβαρδισμών του αεροδρομίου, ο Καλαμακιώτης
Νικόλαος Βασίλαρος.
Nikolaos Vasilaros, one of the few people
killed during the bombing raids on the
airport.
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ση. Κάποιοι κλέβοντας βαρέλια βενζίνης από το αεροδρόμιο, άλλοι
κλέβοντας τηλεφωνικά καλώδια και πουλώντας τα στη μαύρη αγορά, δημιούργησαν προβλήματα όχι μόνο στους Γερμανούς αλλά και
στους ντόπιους. ςε μια περίπτωση κλοπής τηλεφωνικών καλωδίων
οι Γερμανοί συνέλαβαν 50 Καλαμακιώτες, ανάμεσά τους και τον ι.
Γερουλάνο, ως εκπρόσωπο της Κοινότητας. η εκτέλεσή τους, που
ήταν σχεδόν βέβαιη, αποτράπηκε ύστερα από την παρέμβαση του
τότε πρωθυπουργού και πρώην μέλους της τοπικής κοινότητας του
Καλαμακίου, Κωνσταντίνου λογοθετόπουλου.
Οι παλαιοί Καλαμακιώτες αφηγούνταν με πόνο τις δύσκολες στιγμές της καθημερινότητας τους την εποχή της Κατοχής. λόγω της
πείνας που μάστιζε τον πληθυσμό, πολλοί αλιμιώτες κατέφευγαν
στη θάλασσα για να ψαρέψουν. ςτο μικρό λιμανάκι υπήρχαν δύο
ξεχωριστές ξέρες, οι οποίες σήμερα έχουν ενωθεί. Πολλοί κάτοικοι
ψάρευαν με καλάμι στην πρώτη ξέρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα,
καθότι αυτή βρισκόταν πιο κοντά στην ακτή. η δεύτερη χρησιμοποιούνταν για ψάρεμα κυρίως το καλοκαίρι, μια κι έπρεπε κανείς
να βουτήξει στο νερό ως τη μέση για να φθάσει εκεί. Οι λίγοι που
διέθεταν βάρκα μπορούσαν να ξανοιχτούν και να ψαρέψουν στα
ανοιχτά της θάλασσας φέρνοντας πίσω πλούσιες ψαριές. μάλιστα,
κατέφθαναν και πολλοί Βατικιώτες με καΐκια χρησιμοποιώντας ως
λιμάνι τον κολπίσκο της πρώην Φαντασίας. Έτσι κατάφεραν κι
επιβίωσαν οι αλιμιώτες στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής.
δυστυχώς, όμως, η ακτή αλίμου ήταν ναρκοθετημένη από τον Άγιο
Κοσμά μέχρι και το μικρό λιμανάκι. η γειτνίαση με το αεροδρόμιο,
αλλά και τα πυροβολεία που βρίσκονταν στον λόφο Πανί, στην αγία
Άννα και στον Άγιο Κοσμά καθιστούσαν το Καλαμάκι σημείο με
στρατηγική σημασία, στο οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί
πιθανή απόβαση των συμμάχων. Έτσι, υπήρξαν δύο θύματα από
εκρήξεις ναρκών, παρόλο που οι κάτοικοι ήταν προσεκτικοί, όταν
προσέγγιζαν την ακτή για ψάρεμα.
Ύστερα από την εκκαθάριση της περιοχής από τις νάρκες που
πραγματοποιήθηκε μεταπολεμικά, και δεδομένου ότι η πείνα εξακολουθούσε να αποτελεί πρόβλημα κατά τα πρώτα μεταπολεμικά
χρόνια, η αλιεία συνεχίστηκε στην ακτή αλίμου. μάλιστα, εκτός
από την αλιεία για προσωπική τους χρήση, κάποιοι κάτοικοι άρχισαν
να την ασκούν ως επάγγελμα. ειδικά κατά τα πρώτα μεταπολεμικά
χρόνια, οι ψαράδες πωλούσαν τα ψάρια τους επί τόπου στην ακτή ή
στον τοπικό πλανόδιο ψαρά που έμεινε γνωστός ως Κούλης και διαλαλούσε την πραμάτεια του έχοντας ένα πανέρι στο κεφάλι ή τέλος τα
διέθεταν στις γύρω ψαροταβέρνες. υπήρξαν κάποιοι Καλαμακιώτες
που έμειναν ονομαστοί για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, που τους
επέτρεπαν να πιάνουν γερές ψαριές, όπως ο δ. Βασίλαρος, ο ς.
ςτεφανίδης, οι αδελφοί μαρκουΐζου, οι αδελφοί Οικονομόπουλοι, ο
ς. ςταμούλης, ο Θ. Παπανικόλας και άλλοι.
ςτα χρόνια μέχρι τη λήξη του πολέμου και την απελευθέρωση,
η μοναδική δραστηριότητα που παρατηρείται σε ό,τι αφορά στα
έργα υποδομών σημειώνεται κυρίως από τους κατακτητές. τα δίκτυα
ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και τηλεπικοινωνιών αρχικά επιτάχθηκαν και στη συνέχεια επεκτάθηκαν από τους Γερμανούς. αργότερα,
η κοινότητα τα εξαγόρασε από το ελληνικό δημόσιο και τα αναπροσάρμοσε σύμφωνα με τις ανάγκες των κατοίκων της.
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απελευθέρωση
και ανασύσταση
της Κοινότητας
Καλαμακίου

The swimming facilities played a major
role in reshaping the personality of Alimos, mainly during the post-war period.
Οι λουτρικές εγκαταστάσεις συνέβαλαν καίρια στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας
Αλίμου κυρίως μεταπολεμικά.

liberation
and the
re-establishment
of the
community
of Kalamaki

Gheorghios Melissinos, Community President from January 24th to May 15th 1946.
Ο Γεώργιος Μελισσινός διετέλεσε Κοινοτάρχης στο διάστημα από τις 24 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαΐου 1946.
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T

he facT ThaT durinG the occupation the Germans had
realized the crucial strategic importance of alimos, fearing
a possible allied landing in the bay, was confirmed during the
liberation. alimos was the first area from which the allies, english, australians, new Zealanders and indians, passed after their
landing in the area of old alimos.
The older residents of the region still remember the presence of
the allied ships that anchored in alimos. yet, the first joyful moments of the end of the German occupation were not to last for
long, since they were followed by the civil War. nevertheless,
there was an attempt to restore the administration of the community of Kalamaki to its normality. its administrative inclusion to the
municipality of palaio faliro lasted until 1945. The re-establishment
of the community took place in 1945.
from 1946 until 1948, the heads of the community administration were, successively, Georgios melissinos, ioannis Geroulanos
and antonis pizanis. all three community presidents focused their
efforts on restoring damages and repairing infrastructure.
in January 1948 the first post-war census took place. according
to the data, the residents numbered 2,000, including 265 children.
The victims of the war bombings were fourteen.
from august 1948 until september 1949, the office of the community president was held by the physician panagiotis pikros. The
new community president and the community council connected
their term of office to the development of the region in terms
of urban planning. panagiotis pikros was succeeded in office by
Georgios Goumis, the last of the appointed community presidents
during the post-war period. he continued the work of his predecessors in terms of infrastructure works. he particularly focused
on providing social work, aiding and handing pharmaceutical material to the poor of the community.
all the afore-mentioned community presidents, among other things,
promoted to the central administration the request for improving the
transportation connection between athens and Kalamaki, while at
the same time begun banking up the area streams, in collaboration
with the sewerage organization of the capital. covering the streams
gave way to a wider residential development and at the same time
narrowed down the contamination points in the area.

Ο εορτασμός των Θεοφανίων το 1948.
Holy Theophany, 1948.
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Ο ΓεΓΟνΟς Οτι εΠι ΚατΟΧης οι Γερμανοί είχαν διαπιστώσει
την καίρια στρατηγική σημασία του αλίμου, καθώς φοβούνταν
πιθανή απόβαση των συμμάχων στον όρμο, επιβεβαιώθηκε κατά την
απελευθέρωση. Ο Άλιμος ήταν η πρώτη περιοχή από την οποία
διήλθαν οι ςύμμαχοι, Άγγλοι, αυστραλοί, νεοζηλανδοί και ινδοί,
αφού αποβιβάστηκαν παραλιακά. με τον τρόπο αυτό αποσκοπούσαν
στο να ελέγξουν και να επισκευάσουν τις ζημιές που είχε υποστεί ο
αερολιμένας το συντομότερο δυνατόν, καθότι υπήρχαν επείγουσες
ανάγκες για την αερομεταφορά εφοδίων και στρατού.
Οι παλαιότεροι κάτοικοι θυμούνταν την παρουσία των συμμαχικών
πλοίων που άραξαν στον Άλιμο. Πολλοί αθηναίοι κατέβηκαν με τα πόδια ως την ακτή για να τους προϋπαντήσουν, ενώ οι κοκκινοσκούφηδες
στρατιώτες άρχισαν να προσφέρουν στα παιδιά γάλα και σοκολάτες.
η γεύση εκείνης της πρώτης σοκολάτας έπειτα από χρόνια πείνας και
στερήσεων ήταν κάτι που για τους Καλαμακιώτες που υπήρξαν τότε
παιδιά αποτελούσε μια γλυκιά ανάμνηση. Πολλοί από τους στρατιώτες του συμμαχικού στρατού κατέλυσαν στη συνέχεια προσωρινά σε
σπίτια Καλαμακιωτών. η στενή σχέση του συμμαχικού στρατού με τον
δήμο αλίμου επισφραγίστηκε εντέλει με την ίδρυση του ςυμμαχικού
Κοιμητηρίου στον Άλιμο.
Οι πρώτες συγκινητικές στιγμές του τέλους της Γερμανικής Κατοχής
δεν κράτησαν για πολύ, καθότι ακολουθήθηκαν από τον εμφύλιο.
Παρ’ όλα αυτά, η αυτοδιοικητική ζωή της Κοινότητας Καλαμακίου
επιχειρήθηκε αμέσως να επανέλθει σε ρυθμούς κανονικότητας. η
υπαγωγή της στον δήμο Παλαιού Φαλήρου διήρκεσε έως το 1945. η
ανασύσταση της κοινότητας περιλαμβανόταν στον αναγκαστικό νόμο
454/1945 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.ε.Κ.
180, τεύχος α΄, 1945). τη διοίκηση της κοινότητας ανέλαβαν για ένα
χρονικό διάστημα διορισμένοι κοινοτάρχες, οι οποίοι προσπάθησαν να
αποκαταστήσουν τις ζημιές που είχε προκαλέσει ο πόλεμος.
Πρώτος Κοινοτάρχης διορίστηκε ο Γεώργιος μελισσινός, ο οποίος
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The commonwealth
cemetery
A large part of the Gromman
Estate along with the neighbouring
plot that belonged to a citizen from
Brahami, was expropriated for the
construction of the Commonwealth
Cemetery. The plot was initially
set to become the burial field
for the victims of the 4th British
Division. Those victims resulted
from the operations realized by the
British army during the Civil War.
However, it was later decided that
the cemetery would be used for the
burial of all British Commonwealth
service people who had died in
Greece from 1940 to 1945. There is
a total of 2,888 graves of soldiers
and generals who had died in
Greece, and few who had died
in Yugoslavia. 1,018 of them are
British, 331 are from Australia,
481 from New Zealand, 56 from
India and 2 from South Africa.
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το ςυμμαχικό νεκροταφείο
Ένα μέρος του κτήματος Γκρώμαν μαζί με
την παρακείμενη έκταση, ιδιοκτησίας του
Μπραχαμιώτη Τρακάδα, απαλλοτριώθηκε
για την κατασκευή του Συμμαχικού
Νεκροταφείου. Ο χώρος είχε αρχικά
οριστεί ως τόπος ταφής των νεκρών της
4ης Βρετανικής Μεραρχίας. Τα θύματα
αυτού του σώματος προέρχονταν από
τις επιχειρήσεις του αγγλικού στρατού
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του
εμφύλιου πολέμου. Στη συνέχεια όμως
αποφασίστηκε στον ίδιο χώρο να
ταφούν όσοι στρατιωτικοί από χώρες
της Βρετανικής Κοινοπολιτείας είχαν
σκοτωθεί στην Ελλάδα στο διάστημα 1940
- 1945. Έτσι μεταφέρθηκαν εκεί σοροί
πεσόντων και από άλλες περιοχές της
χώρας αλλά και των Βαλκανίων. Συνολικά
στο νεκροταφείο αυτό έχουν ταφεί 2.888
στρατιωτικοί, οι περισσότεροι από τους
οποίους έπεσαν στην Ελλάδα, εκτός
από ορισμένους που σκοτώθηκαν στη
Γιουγκοσλαβία. Από αυτούς 1.018 είναι
Βρετανοί, 331Αυστραλοί, 481Νεοζηλανδοί,
56 Ινδοί και δύο Νοτιοαφρικανοί.

Το Συμμαχικό Νεκροταφείο, όπως είναι σήμερα, μετά τα έργα εξωραϊσμού
που έγιναν στα τέλη της δεκαετίας του ’50 - αρχές ’60. Το 1962 πραγματοποιήθηκε επίσημη εκδήλωση με τη συμμετοχή των τότε βασιλέων
της Ελλάδας, Παύλου Α΄ και Φρειδερίκης, της αντίστοιχης αγγλικής
βασιλικής αποστολής και πολλών επισήμων από την Αμερική, την Αυστραλία κ.λπ.
The Cemetery of the Allies as it looks today, after the embellishment
works reallised in late 1950s - early 1960s.
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Οι ναυτοπρόσκοποι
Καλαμακίου

The Sea Scouts of Kalamaki
were founded in 1948.
Το Α΄ Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καλαμακίου ιδρύθηκε το 1948.

The princess, Sofia Glucksburg (and future Queen of
Spain) during a visit in the
Kalamaki Marine Club.
Η τότε πριγκίπισσα Σοφία
Γλύξμπουργκ και νυν βασίλισσα της Ισπανίας σε επίσκεψή της στον Ναυτικό
Όμιλο Καλαμακίου.
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Η συγκρότηση του προσκοπικού
κινήματος (1907) από τον Λόρδο
Ρόμπερτ Μπάντεν Πάουελ, γρήγορα
εξελίχθηκε σε ένα διεθνές ρεύμα.
Στην Ελλάδα το πρώτο Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων ιδρύθηκε το 1910.
Στο Καλαμάκι αντίστοιχα
ιδρύθηκε το 1948 ως «1ο Σύστημα
Ναυτοπροσκόπων Καλαμακίου»,
με πρωτοβουλία του Γιώργου
Παναγιωτόπουλου, ο οποίος χρημάτισε
και πρώτος πρόεδρός του. Μάλιστα
τιμητικά, την παρουσίαση έκανε η τότε
πριγκίπισσα Σοφία.
Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού
ιδρύθηκε και η Ναυτοπροσκοπική
ομάδα με αρχηγό τον Μίμη Μέρμιγκα,
η Αγέλη Λυκόπουλων με αρχηγό τον
Βαγγέλη Αλεκτορίδη και στη συνέχεια η
ομάδα Ανιχνευτών.
Το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων
Καλαμακίου ανέπτυξε πλούσια
δραστηριότητα και συνεισέφερε σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ήδη
από τη δεκαετία του 1950, δίνοντας το
παρών σε σημαντικά γεγονότα, όπως
στους σεισμούς των Ιονίων νήσων και
της Πάτρας.
Το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων
Καλαμακίου, το οποίο εδρεύει στο
1ο Δημοτικό Σχολείο, εντάσσεται
στα προσκοπικά συστήματα της
Περιφέρειας Σαρωνικού και
εξακολουθεί να έχει δυναμική παρουσία
μεταξύ των προσκοπικών συστημάτων.
Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια
που καταβάλλεται από το 2012 για τη
δημιουργία προσκοπικού μουσείου,
καθώς και προσκοπικού κέντρου
στον χώρο που έχει παραχωρηθεί
από τον Δήμο, μέσα στο πευκόφυτο
άλσος της συμβολής των οδών
Τραχώνων και Εθνικής Αντιστάσεως.
Τα τελευταία χρόνια, το 1ο Σύστημα
Ναυτοπροσκόπων έχει πλασιωθεί από
δύο Ενώσεις, την Επιτροπή Κοινωνικής
Συμπαράστασης του Συστήματος
και την Ένωση Παλαιών Προσκόπων
«Αλιμούς».

Ο εορτασμός των Θεοφανίων το 1949, Ποσειδώνος και Μεταμορφώσεως.
Holy Theophany, 1949. Possidonos and Metamorfosseos str.

άσκησε τα καθήκοντά του για μικρό χρονικό διάστημα (24 ιανουαρίου
έως 15 μαΐου 1946). τον διαδέχτηκε από τις 24 μαΐου 1946 έως τις 11
ιουλίου 1947 ο ιωάννης Γερουλάνος και ακολούθησε ο αντώνης Πιζάνης,
που άσκησε τα καθήκοντά του έως τον αύγουστο του 1948. Και οι τρεις
κοινοτάρχες επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στην αποκατάσταση
των ζημιών και στην επέκταση των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού. Παράλληλα, έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση και στη
συντήρηση των εγκαταστάσεων των λουτρών και φρόντισαν για την τουριστική τους προώθηση, με στόχο την αύξηση των κοινοτικών εσόδων.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του ιωάννη Γερουλάνου διαπλατύνθηκε
η παραλιακή οδός προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στα λουτρά, αυξήθηκε ο φόρος στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια και συντάχθηκαν νέοι κατάλογοι άμεσης υποχρεωτικής φορολογίας των κατοίκων.
με αντίστοιχη λογική κινήθηκε και ο επόμενος Κοινοτάρχης, αντώνης
Πιζάνης, ο οποίος ενίσχυσε τη λειτουργία των λουτρών με επισκευές,
αύξηση του προσωπικού και τακτική καθαριότητα. Παράλληλα, προχώρησε στον εξωραϊσμό πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς και
στην εξαγορά από τη νομαρχία αττικής των γερμανικών εγκαταστάσεων του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. ενίσχυσε, επίσης, τις προσπάθειες
που είχαν ξεκινήσει από τους κατοίκους στους τομείς του αθλητισμού
και του πολιτισμού και συνέβαλε στη δημιουργία του ναυτικού Ομίλου
Καλαμακίου (ν.Ο.Κ.), εξασφαλίζοντας κονδύλια από τον κοινοτικό
προϋπολογισμό για τη δημιουργία λιμενίσκου στις εγκαταστάσεις του
Ομίλου. επιχορήγησε, τέλος, τη σχολική εφορία του δημοτικού ςχολείου προκειμένου να διαρρυθμίσει κατάλληλα χώρο για γυμναστήριο
το οποίο θα κάλυπτε τις ανάγκες όχι μόνο των μαθητών αλλά και των
προσκόπων, των αθλητών του ν.Ο.Κ. και των υπόλοιπων κατοίκων.
τον ιανουάριο του 1948 πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταπολεμική απογραφή, με εντολή του υπουργείου υγιεινής και Κοινωνικής
Πρόνοιας. ςύμφωνα με τα στοιχεία5 που προέκυψαν από εκείνη την
έρευνα, οι κάτοικοι ανέρχονταν σε 2.000, μεταξύ των οποίων υπήρχαν 265 παιδιά. Ο αριθμός των οικιών στο Καλαμάκι ανερχόταν στις
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ιωάννης μ. Γερουλάνος
Γεννήθηκε το 1904 στον Πειραιά.
Σπούδασε Γεωπονία στη Γερμανία και
μετά την αποφοίτησή του εγκαταστάθηκε
στο Καλαμάκι. Το 1929 ανέλαβε τη
διαχείριση και τη διεύθυνση του κτήματος
Τράχωνες. Ήταν παντρεμένος με τη
Δέσποινα, το γένος Στρέιτ, και απέκτησαν
τέσσερα αγόρια, τους Μαρίνο, Γιώργο,
Νικόλαο και Στέφανο.

ioannis m. Gheroulanos

View of the coastal Poseidonos Avenue, at the side of
Alimos, during the 1950s.
Άποψη της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του
Αλίμου, δεκαετία του 1950.

The fishing activities of the
inhabitants of Alimos were
a solution for the starvation
problem, not only during
the Occupation period but
also during the first postwar years.
Η αλιευτική δραστηριότητα
των κατοίκων του Αλίμου
παρέμενε μια σταθερή λύση
στο επισιτιστικό πρόβλημα,
όχι μόνο κατά τη διάρκεια της
Κατοχής, αλλά και τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια.
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Born in Piraeus (1904). He studied
Geoponics in Germany and after his
graduation he settled in Kalamaki,
where he undertook the management
of the Trachones Estate in 1929. He was
born to Despina Straight and had four
children together, Marinos, Gheorghios,
Nicholaos and Stefanos.

479, ενώ η περιοχή που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές από
τον πόλεμο ήταν ο συνοικισμός της νέας αργυρούπολης, καθώς 40
σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και πέντε υπέστησαν μερική καταστροφή. ςτην υπόλοιπη περιοχή καταγράφηκαν δέκα σπίτια που
είχαν καταστραφεί ολοσχερώς και πέντε τα οποία υπέστησαν μερική
καταστροφή. τα θύματα από τους βομβαρδισμούς κατά τη διάρκεια
του πολέμου ανέρχονταν σε δεκατέσσερα. ςτο πλαίσιο της απογραφής εκείνης διαπιστώθηκε ακόμη ότι την ύδρευση της κοινότητας
Καλαμακίου κατά ένα μέρος κάλυπτε η ελληνική εταιρεία υδάτων,
ενώ οι μεγαλύτερες ανάγκες καλύπτονταν από ιδιωτικά φρεάτια.
ακόμη, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού κάλυπτε όλη την κοινότητα εκτός
από τον συνοικισμό νέας αργυρούπολης.
από τον αύγουστο του 1948 έως τον ςεπτέμβριο του 1949 το αξίωμα του Κοινοτάρχη κατείχε ο γιατρός Παναγιώτης Πικρός. Ο νέος
Κοινοτάρχης συνέδεσε τη θητεία του με την πολεοδομική εξέλιξη
της Κοινότητας. την περίοδο αυτή εγκρίθηκε πίστωση για τη χάραξη της οδού Καλαμακίου – αγίου δημητρίου που θα ένωνε τις δύο
κοινότητες, δεδομένου ότι υπήρχε κοινό ενδιαφέρον για κτήματα
και γεωργικές εκτάσεις των περιοχών αυτών (29/10/1948 - αρ. απόφ.
234). Κατατέθηκε στο υπουργείο δημοσίων Έργων σχέδιο για τη
διάνοιξη της λεωφόρου ελευθερίας από τη λεωφόρο ςυγγρού έως
την παραλιακή λεωφόρο Καλαμακίου, η οποία μείωνε κατά 1.800
μέτρα την απόσταση από την αθήνα στο Καλαμάκι (περίπου το 1/5
της διαδρομής), εξυπηρετούσε τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών και συντελούσε στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στη
λεωφόρο ςυγγρού. Παραχωρήθηκε στο υπουργείο δημοσίας τάξεως
οικόπεδο της Κοινότητας για την ανέγερση σταθμού Χωροφυλακής,
προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαμονή των κατοίκων της
νέας αργυρούπολης και των τραχώνων. διαμορφώθηκε το σχέδιο
του παραλιακού χώρου από το ρέμα της Πικροδάφνης έως τον Άγιο
Κοσμά, το οποίο αφορούσε τους χώρους υγιεινής των λουτρών, την
ανοικοδόμηση και την επισκευή κέντρων ψυχαγωγίας, καθώς και τη
διαμόρφωση των εγκαταστάσεων του ν.Ο.Κ.
τέλος, η Κοινότητα διεκδίκησε από τη νομαρχία αττικής την κυριότητα του κτήματος Γ. Γκρώμαν, το οποίο είχε περιέλθει στη νομαρχία
μετά από υποχρεωτική απαλλοτρίωση. Βάσει του νόμου, η Κοινότητα
είχε προτεραιότητα στην αγορά του κτήματος, σε περίπτωση εκποίησής του από τη νομαρχία.
τον Παναγιώτη Πικρό διαδέχτηκε στην προεδρία της Κοινότητας
ο Γεώργιος Γκούμης, τελευταίος από τους διορισμένους κοινοτάρχες
της μεταπολεμικής περιόδου. ςυνέχισε το έργο των προκατόχων του
όσον αφορά στα έργα υποδομής (διάνοιξη οδών, επέκταση δικτύων
ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού), προχώρησε στον εξωραϊσμό πλατειών και δημιούργησε παιδικές χαρές. ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε
στον τομέα του κοινωνικού έργου, παρέχοντας βοηθήματα και φαρμακευτικό υλικό στους απόρους της Κοινότητας.
Όλοι οι παραπάνω κοινοτάρχες προέβαλαν στην κεντρική διοίκηση
το αίτημα για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης της αθήνας
με το Καλαμάκι και παράλληλα προχώρησαν σε επιχωματώσεις ρεμάτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό αποχετεύσεως Πρωτευούσης
(Ο.α.Π.). η κάλυψη των ρεμάτων άνοιξε τον δρόμο για την οικιστική
ανάπτυξη και περιόρισε τις εστίες μόλυνσης στην περιοχή.
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The 1950s:
a period
of elected
community
presidents

The final plan that removes the Trachones estate parts that had been included in Aghios Dimitrios and Ilioupolis.
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urinG The 1950s, the average income of Greek households
was increasing, thus, creating a new bourgeois class, mainly
on a small-medium scale. This development had a positive
impact on Kalamaki.
community and municipal elections were held on 15 april 1951.
The dominant feelings were those of conflict, while the country
was divided and politically deeply wounded.
in the community of Kalamaki, the first elected community
president, during the post-war period, was the mechanical engineer
spyros spiliopoulos, brother of G. spiliopoulos, a member of the
parliament from the ranks of the “united democratic left” (eda).
in the course of his term of office, which lasted from 1951 to 1959,
the broader financial developments had a significant effect on
Kalamaki. The 1951 census recorded 2,930 inhabitants in the
community of Kalamaki. in fact, starting from that period, the
residential associations made their dynamic appearance, resulting
in the creation of settlements for specific social strata or for
various professional categories, such as the disabled association,

η δεκαετία 1950
- η περίοδος
των αιρετών
κοινοταρχών

Το τελικό σχέδιο απόσπασης από το κτήμα Τραχώνων των τμημάτων που προσαρτήθηκαν στην Ηλιούπολη και στον Άγιο
Δημήτριο.

η

δεΚαετια τΟυ 1950 ςΦραΓιςτηΚε από τη διακυβέρνηση
του αλέξανδρου Παπάγου και του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
η ελληνική οικονομία αρχίζει να ανασυγκροτείται χάρη στα μεγάλα
έργα που πραγματοποιήθηκαν μετά την εισροή χρημάτων βάσει του
ςχεδίου μάρσαλ. το μέσο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε εντυπωσιακά, δημιουργώντας μια νέα τάξη αστών, κατά κύριο
λόγο μικρομεσαίων. αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
του διαθέσιμου εισοδήματος για αναψυχή και διασκέδαση, στοιχείο
που επέδρασε θετικά ιδιαίτερα στο Καλαμάκι, αφού η περιοχή συνδεόταν από παλιά με ανάλογες δραστηριότητες.
ςτις 15 απριλίου 1951, έπειτα από δύο σχεδόν δεκαετίες, διεξήχθησαν κοινοτικές και δημοτικές εκλογές. το κλίμα ήταν βαρύ και η χώρα
διχασμένη και βαθύτατα πληγωμένη πολιτικά. η ανασυγκρότηση των
αστικών κομμάτων μετά το τέλος του πολέμου είχε θέσει ως πρωταρχικό στόχο την αντιμετώπιση του κομμουνισμού. το Κ.Κ.ε. τέθηκε
εκτός νόμου, ενώ οι «συμπαθούντες» κρατήθηκαν έξω από τον κρατικό μηχανισμό και τη δημόσια ζωή μέσω ενός περίπλοκου συστήματος
νομικών ρυθμίσεων. η ιδεολογική πόλωση που ακολούθησε κατά τις
επόμενες δεκαετίες –φυσική συνέπεια της καταπίεσης που ασκούν οι
νικητές στους ηττημένους– είχε στόχο την εξουδετέρωση της ιδεολογικής απήχησης του ε.α.μ. και τη μεταστροφή του πληθυσμού.
ςτο πλαίσιο αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με την αυτοδιοίκηση, η εκλογή του Κοινοτάρχη και του δημάρχου δεν γινόταν απευθείας
από το εκλογικό σώμα, αλλά από τους εκλεγμένους – τακτικούς και
αναπληρωματικούς – κοινοτικούς ή δημοτικούς συμβούλους6. ςτην Κοινότητα Καλαμακίου, πρώτος αιρετός Κοινοτάρχης της μεταπολεμικής
περιόδου αναδείχτηκε ο μηχανολόγος ςπύρος ςπηλιόπουλος, αδελφός
του βουλευτή της ε.δ.α. Γ. ςπηλιόπουλου. η θητεία του διήρκεσε από
την 1η απριλίου 1951 έως τις 20 μαΐου 1959, καθώς επανεξελέγη και
στις επόμενες κοινοτικές εκλογές. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, οι
ευρύτερες θετικές οικονομικές εξελίξεις που προαναφέρθηκαν, επηρέασαν σημαντικά την Κοινότητα. επιπλέον, διασφαλίστηκε η στενότερη
επιτήρηση της κεντρικής διοίκησης στην περιοχή με τη δημιουργία του
35ου αστυνομικού τμήματος αθηνών στο Καλαμάκι.
η απογραφή του 1951 κατέγραψε 2.930 κατοίκους στην Κοινότητα
Καλαμακίου. μάλιστα, από εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν δυναμικά οι οικιστικοί συνεταιρισμοί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία οικισμών για συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες ή κλάδους διαφόρων
επαγγελματικών κατηγοριών, όπως οι εκτελωνιστές, οι εφοριακοί,
οι Χημικοί μηχανικοί ή οι υπάλληλοι Πετρελαιοειδών. το κράτος
ενίσχυσε την εγκατάσταση, ακόμα και με απαλλοτριώσεις γης προς
όφελος των οικιστικών συλλόγων.
Πιο συγκεκριμένα, το 1953 αποδόθηκαν οικόπεδα μέρους του κτήματος Γκρώμαν σε αναπήρους πολέμου, οι οποίοι συγκρότησαν τον
ομώνυμο οικοδομικό συνεταιρισμό. επιπλέον, στο Καλαμάκι εγκαταστάθηκαν οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί υπαλλήλων του υπουργείου
Οικονομικών και υπαλλήλων και εργατών Πετρελαιοειδών. Ο α΄
Οικοδομικός ςυνεταιρισμός υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών
αγόρασε μία έκταση στο Κτήμα τράχωνες στο Άνω Καλαμάκι, το
οποίο ανήκε στον Γερουλάνο, και ο Β΄ στο Κτήμα Γκρώμαν. αντίστοιχα, ο α΄ Οικοδομικός ςυνεταιρισμός υπαλλήλων και εργατών
Πετρελαιοειδών αγόρασε μεμονωμένα κτήματα στα οποία εγκατα-
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Το Φ.Ε.Κ. 214/1956 με το οποίο συστάθηκε η ενορία του Αγίου Παντελεήμονα.
The edition of the Official Government
Gazette 214/1956 that permitted the
creation of the congregation of Agios
Panteleimonas.

στάθηκαν τα μέλη του. Ο Β΄ Οικοδομικός ςυνεταιρισμός υπαλλήλων
και εργατών Πετρελαιοειδών αγόρασε το πρώην Κτήμα Γεωργαντά
το 1955. μεταξύ των συλλόγων που δημιούργησαν οικοπεδικούς συνεταιρισμούς στην περιοχή, μπορούν ακόμη να αναφερθούν ο ςύλλογος Χημικών, ο ςύλλογος υπαλλήλων Πολιτικής αεροπορίας και
ο ςύλλογος των Κεφαλλήνων.
η δραστηριότητα των οικοδομικών συνεταιρισμών υπήρξε ακόμα
πιο εμφανής στο Άνω Καλαμάκι, περιοχή που ήταν επί της ουσίας
ακατοίκητη ως τη δεκαετία του 1950. Ο πρώτος συνοικισμός που δημιουργήθηκε σε έκταση ιδιοκτησίας της εταιρείας τράχωνες α.ε., ανήκε
στον ςυνεταιρισμό εκτελωνιστών αθηνών – Πειραιώς (ς.ε.Π.α.).
η περιοχή απαλλοτριώθηκε με ευθύνη του ελληνικού δημοσίου και
διανεμήθηκε στους δικαιούχους. ιδρυτής του συνοικισμού υπήρξε ο
ν. Βελιώτης, του οποίου το έργο συνέχισε ο ςάββας ρηγόπουλος.
ςτη συνέχεια ο ς.ε.Π.α. ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη ρυμοτόμηση
της νεοσύστατης Κοινότητας Άνω Καλαμακίου και τον διαμοιρασμό
της σε οικόπεδα. αξίζει να σημειωθεί ότι σε εκείνη τη φάση λήφθηκε
μέριμνα ώστε να υπάρχουν υποχρεωτικά πρασιές στα οικόπεδα, και
να τηρείται χαμηλός συντελεστής δόμησης. Οι κανονισμοί αυτοί είχαν
σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα χωροταξική διαμόρφωση του οικισμού,
παρά τις πολεοδομικές παρεκκλίσεις που σημειώθηκαν σε σχέση με
το αρχικό σχέδιο. τα πρώτα σπίτια οικοδομήθηκαν εντός του πολεοδομικού σχεδίου του ς.ε.Π.α. η περιοχή που εκτεινόταν γύρω από
τον πρώτο εκείνον οικισμό καλυπτόταν από χωράφια.
επίσης, στο Άνω Καλαμάκι δημιουργήθηκε και μία ακόμα συνοικία
αναπήρων πολέμου, σε έκταση του Κτήματος τράχωνες, καθώς και
σε κτήματα που ανήκαν έως τότε σε καλλιεργητές από το μπραχάμι.
ςτο κέντρο αυτού του συνοικισμού, άρχισε να χτίζεται ο ναός της
Κοιμήσεως Θεοτόκου των αναπήρων (στη σημερινή λεωφόρο Θεομήτορος). η κατασκευή του ναού έγινε σταδιακά με τη βοήθεια δανείων
που παραχωρήθηκαν από το ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων.
ςτους τράχωνες εγκαταστάθηκε ακόμα ο ςυνεταιρισμός εφέδρων
αξιωματικών «Άγιος Παντελεήμων». τα μέλη του ςυνεταιρισμού
αυτού ανήγειραν το 1953 σε λόφο της περιοχής ένα μικρό εκκλησάκι
του αγίου Παντελεήμονα, στη θέση που σήμερα βρίσκεται ο μεγάλης χωρητικότητας ναός7. αρχικά, το παρεκκλήσι εκείνο υπαγόταν

H πρόσοψη της οικίας του Παναγιώτη
Πικρού μετά τις προσθήκες και τις επεκτάσεις του 1945.
The façade of Panayotis Pikros’ house,
after its remodellation in 1945.

Αριστερά: Το πολεοδομικό σχέδιο που εκπονήθηκε από τον Συνεταιρισμό Εκτελωνιστών Αθηνών - Πειραιώς.
Left: the town plan that was implemented by Athens and Piraeus Customs Brokers Association.
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A characteristic type of residence in Kalamaki during the 1950’s.
Χαρακτηριστικός τύπος κατοικίας του Καλαμακίου στα μέσα της δεκαετίας του ’50.

The only remaining well in Ano Kalamaki (at the crossroad of Ionias and
Trikoupi streets).
Το μοναδικό σωζόμενο πηγάδι στο Άνω
Καλαμάκι (συμβολή οδών Ιωνίας και Τρικούπη).
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or the association of employees of the ministry of finance. The
state strengthened these settlements, even by means of land
expropriation for the benefit of the residential association.
The building associations’ activities became even more evident
in ano Kalamaki, an area essentially uninhabited until the 1950s.
The first settlement created in the area belonged to the athens
and piraeus customs Brokers association (sepa). The latter
assumed initiatives for implementing the city plan for the newly
created community of ano Kalamaki, as well as for dividing it into
building plots and equipping it with infrastructure.
The first inhabitants that settled in ano Kalamaki were of middle to
low financial classes, since the land value of the area was much more
affordable than the coastal side of alimos. as a result, during the
first post-war decades, there was a financial and social stratification
evident in geographical distribution. yet the fact that in ano Kalamaki
the land value was more accessible to the financially lower strata made
the region equally competitive to the coastal side of Kalamaki.
The population expansion of alimos brought the implementation of
new infrastructure work not only in ano Kalamaki, where the need was
far greater but also in the coastal part. Widening the coastal avenue and
improving its lighting were among these works. alongside the coastal
avenue reconstruction, significant work was carried out concerning the
improvement of the swimming facilities and the provided services.
The improvement works of the coastal front contributed
significantly in shaping a new kind of personality for the city.
swimming facilities had been created in the area already since the
interwar period. hence, the coastal area was gradually being linked
to an entertainment and leisure culture. more and more athenians
were fleeing to enjoy a sense of fresh air that was being deprived
of the cities that were rapidly being cemented. Thus, the coast of
alimos after the war was established as the city’s trademark. The
former sense of the area as a grand resort started to decrease, given
the fact that seaside excursions, swimming and sunbathing were
being adopted as leisure habits by wider social strata.
The described culture was strengthened by coastal restaurants and
cosmopolitan entertainment establishments that emerged in numbers
during that period. “neraida”, “aigli”, “he Gy tou erota” that belonged to rena Vlachopoulou and “argentina” were among the most
famous places of the time.

Προπολεμικός ανταγωνισμός αίγλης και
στυλ μεταξύ Καλαμακίου και Γλυφάδας.
Glamour and style competition between
Kalamaki and Glyfada during the prewar period.

στην ενορία της αγίας Βαρβάρας αργυρουπόλεως. το 1956, όμως,
με Βασιλικό διάταγμα συστάθηκε η ενορία αγίου Παντελεήμονος.
Χαρακτηριστικό της απουσίας ενοριακών ναών στο αραιοκατοικημένο
ακόμα Άνω Καλαμάκι ήταν το πόσο εκτεταμένα διοικητικά όρια είχε
εκείνη η ενορία. μαζί με τον ιερό ναό μεταμορφώσεως ςωτήρος
περιλάμβανε ολόκληρο τον σημερινό Άλιμο και μέρος του αγίου δημητρίου. ακόμα, στο Κτήμα τράχωνες εγκαταστάθηκαν οι ςυνεταιρισμοί
εφοριακών «η ςτέγασις» και «Άγιοι απόστολοι», οι οποίοι άρχισαν
την κατασκευή του ναού της Ζωοδόχου Πηγής των εφοριακών το 1953.
τέλος, στο Άνω Καλαμάκι, κοντά στον λόφο Πανί το 1955 ο ςυνεταιρισμός Κυθηρίων αγόρασε τμήμα του κτήματος τράχωνες και το 1968
κατόρθωσε να επιτύχει την ένταξή του στο σχέδιο πόλεως. από το 1973
άρχισε η κατασκευή των πρώτων κατοικιών.
Οι πρώτοι κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στο Άνω Καλαμάκι ανήκαν στην αναδυόμενη μεσαία τάξη της εποχής, σε μεσαίες προς κατώτερες οικονομικές κατηγορίες, καθώς η αξία γης στην περιοχή εκείνη
ήταν πολύ πιο προσιτή συγκριτικά με τον παραθαλάσσιο Άλιμο.
Κατά συνέπεια, κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες υπήρξε
μία οικονομικοκοινωνική διαστρωμάτωση που αποτυπωνόταν και γεωγραφικά. ακριβώς όμως το γεγονός ότι στο Άνω Καλαμάκι η αξία
γης ήταν πιο προσιτή, κατέστησε την περιοχή με τα χρόνια εξίσου
ανταγωνιστική με την παράκτια ζώνη, δεδομένου ότι η θέση ανάμεσα
στην αθήνα και τον Πειραιά αλλά και το φυσικό περιβάλλον καθιστούσαν την περιοχή πολλά υποσχόμενη. το τοπίο ήταν καταπράσινο χάρη στο ρέμα τραχώνων που κατέβαινε από τον υμηττό και
εξέβαλλε στη θάλασσα.
αρχικά το Άνω Καλαμάκι δεν ήταν συνδεδεμένο με δίκτυα συγκοινωνιών, ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, παρά τη μικρή του απόσταση από την αθήνα και τον Πειραιά. Οι πρώτοι κάτοικοι έπρεπε
λοιπόν να στερηθούν για αρκετό διάστημα την πρόσβαση σε βασικές
υποδομές και να καταφύγουν σε καθημερινές συνήθειες παράταιρες
για μια περιοχή που ήταν τόσο κοντά στην πρωτεύουσα. Για παράδειγμα, νερό προμηθεύονταν από τοπικά πηγάδια. το μοναδικό από
αυτά που σώζεται σήμερα βρίσκεται κοντά στην εκκλησία του αγίου
Παντελεήμονα. η δράση των οικιστικών συλλόγων εκείνα τα χρόνια
υπήρξε πάρα πολύ σημαντική αφού συνέβαλε στον εξοπλισμό του
Άνω Καλαμακίου με υποδομές πρώτης ανάγκης.
Ο Γερουλάνος, ο οποίος ήταν ο αρχικός ιδιοκτήτης της περιοχής παραχώρησε εκτάσεις για δημόσια χρήση. Έτσι, στο σημερινό
πάρκο επί της οδού ιωνίας (σημερινή «Κλούβα») τα παιδιά των
πρώτων κατοίκων μπορούσαν να παίζουν ποδόσφαιρο. Ο χώρος
αυτός χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως το πρώτο γήπεδο της ομάδας
των τραχώνων. Ο λόφος Πανί είχε επίσης αρκετά σημαντικό ρόλο
στη ζωή των κατοίκων. η πανοραμική θέα που πρσσέφερε τόσο
προς τον ςαρωνικό, όσο και προς την αθήνα, στην ακρόπολη, τον
καθιστούσε ιδανικό τόπο για περιπάτους, σχολικές εκδρομές και,
βέβαια, το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού στα Κούλουμα.
επίσης, οι κάτοικοι άρχισαν να δημιουργούν χώρους που ήταν απαραίτητοι για την κοινωνική ζωή της περιοχής. το 1ο δημοτικό ςχολείο
του Άνω Καλαμακίου λειτουργούσε σε ένα μικρό οίκημα επί της οδού
αγίου Παντελεήμονος 19.
ςταδιακά το Άνω Καλαμάκι αρχίζει και παίρνει αξία, ειδικά λόγω
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Τα πρώτα μέλη
του Συλλόγου
Εκτελωνιστών.
Τhe first
members of
the Athens
and Piraeus
Customs
Brokers
Association.

ςύλλογος Οικισμού εκτελωνιστών Άνω Καλαμακίου
Ο Σύλλογος Εκτελωνιστών είναι ο φορέας που έδωσε
ζωή στο Άνω Καλαμάκι. Όπως συνηθιζόταν στις αρχές
της δεκαετίας του 1950, πολλοί επαγγελματικοί σύλλογοι
δρούσαν και ως κτηματικοί συνεταιρισμοί, αγοράζοντας
και οικοπεδοποιώντας εκτάσεις σε αδόμητες περιοχές της
Αθήνας. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Σύλλογος Εκτελωνιστών
Πειραιώς Αθηνών (Σ.Ε.Π.Α.) επέλεξε μία ευρεία περιοχή
στο Άνω Καλαμάκι.
Κατόπιν ανέλαβε την κατάρτιση πολεοδομικού σχεδίου
βάσει του οποίου ρυμοτομήθηκαν τα οικόπεδα εντός
της νεοσύστατης πλέον Κοινότητας Καλαμακίου. Στη
συνέχεια ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της
περιοχής με υποδομές, καθώς και την προώθηση των
αιτημάτων των κατοίκων σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Αξίζει
να σημειωθεί ότι εκείνη την εποχή εργάστηκε επί σειρά
ετών σε αυτόν τον Σύλλογο ένας από τους πρωτοπόρους
Έλληνες ποιητές, ο Νικηφόρος Βρεττάκος.
Ο Σύλλογος, ύστερα από την αρχική ρυμοτόμηση
της περιοχής, κράτησε ένα οικόπεδο, ώστε να το
χρησιμοποιήσει ως έδρα του. Εκεί χτίστηκε ένα γραφικό
σπιτάκι το οποίο απετέλεσε για δεκαετίες, εκτός από
τον τόπο συνάντησης των μελών του Συλλόγου, και
χώρο συλλογικής δράσης των κατοίκων για τα κοινά της
περιοχής. Ο ίδιος χώρος φιλοξένησε για αρκετά χρόνια
τις δράσεις και τις συναντήσεις της πρώτης προσκοπικής
ομάδας του Άνω Καλαμακίου.
Το 1967, η όλη αυτή προσπάθεια
μετουσιώνεται σε Σύλλογο
Οικισμού Εκτελωνιστών. Παρά
τις δυσοίωνες πολιτικές εξελίξεις
της εποχής, ακολουθούνται όλες
οι δημοκρατικές διαδικασίες.
Συντάσσεται καταστατικό,
διενεργούνται εκλογές,
αναδεικνύονται όργανα και
πραγματοποιείται κατανομή
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αρμοδιοτήτων. Ο νεοϊδρυθείς πλέον «Εξωραϊστικός
Σύλλογος Εκτελωνιστών ο Άγιος Νικόλαος» εδρεύει
στον αρχικό οικίσκο επί της τότε Λεωφόρου Βασιλίσσης
Φρειδερίκης 96 (σημερινή Λεωφόρος Ιωνίας). Χάρη
στις πρωτοβουλίες αλλά και την οικονομική αρωγή
των μελών του Συλλόγου, διαμορφώνονται πλατείες
στο Άνω Καλαμάκι, τοποθετούνται παγκάκια και
φωτισμός και ασκούνται πιέσεις για την επέκταση των
λεωφορειακών γραμμών μέχρι το Κάτω Καλαμάκι.
Επίσης, προωθούνται αιτήματα για την κάλυψη πλήθους
αναγκών της Κοινότητας, όπως ασφαλτοστρώσεις,
ανέγερση σχολείων κ.λπ.
Το 1992, ο Σύλλογος, με την έγκριση της Αστικής
Εταιρείας Εκτελωνιστών, δίνει το προαναφερθέν οικόπεδο
ως αντιπαροχή στον Δήμο Αλίμου και με κοινή συμφωνία
επιτυγχάνεται η συνιδιοκτησία και συνεκμετάλλευση του
κτηρίου που επρόκειτο να ανεγερθεί.
Εν τω μεταξύ ο χαρακτήρας και οι ανάγκες της περιοχής
είχαν αλλάξει, καθώς το Άνω Καλαμάκι ήταν πλέον
προνομιούχα αλλά και πυκνοκατοικημένη περιοχή. Το
στοιχείο του Πολιτισμού έρχεται στο προσκήνιο. Γι’ αυτόν
τον λόγο, ο Σύλλογος μετονομάζεται σε «Εξωραϊστικός
και Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισμού Εκτελωνιστών»
και συστεγάζεται πλέον με το Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου στο νεόδμητο κτήριο επί της οδού Ιωνίας 96.
Στην ίδια συμφωνία μεταξύ του Συλλόγου και του Δήμου
προβλέπεται ακόμα η εκπροσώπηση του Συλλόγου με
ένα τουλάχιστον μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.
Σήμερα, σε συνεργασία με τον Δήμο αλλά και με
άλλους συλλόγους, διοργανώνει πλήθος καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων. Επιπλέον, διοργανώνει επισκέψεις σε
αρχαιολογικούς χώρους, εικαστικές εκθέσεις και συναυλίες
και κάνει εκδρομές.
Τέλος, ο Σύλλογος αναπτύσσει πέραν των δραστηριοτήτων
του και σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο.

Η πρώτη αντιστασιακή ομάδα του Αλίμου, εξόριστη στον Εύδηλο της Ικαρίας
(1958). Διακρίνονται ο Στέφανος Στεφανίδης (πρώτος από δεξιά κάτω) και δίπλα
του ο Πετρής. Δεύτερος από δεξιά επάνω
διακρίνεται ο Στέλιος Ριζικός και δεύτερος από αριστερά ο Ροϊνός. Ο Στέφανος
Στεφανίδης ήταν πατέρας του Τάκη και
της Ελένης, οι οποίοι το 1941, σε ηλικία 17
και 15 ετών αντίστοιχα, είχαν προξενήσει
με το σαμποτάζ τους στον χώρο του αεροδρομίου, σημαντικές απώλειες καύσιμης
ύλης στους Γερμανούς (αρχείο οικογενειών ςτεφανίδη και Καρανικόλα).
Τhe first resistance group of Alimos,
exiled at the island of Ikaria (1958).
Despite the high security at the airport,
the children of Stefanidis (seen in the
picture) managed to intrude and empty
the barels of gasoline (stefanidis and
Karanicholas families archives).

των έργων που γίνονται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης κατά τη διάρκεια
των δεκαετιών 1950 και 1960. το πρώτο λεωφορείο σταματούσε κοντά
στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη συνέχεια οι κάτοικοι συνέχιζαν
με τα πόδια. η συγκοινωνιακή διασύνδεση του Άνω Καλαμακίου
συντέλεσε στην εντατική οικοδόμησή του τις ακόλουθες δεκαετίες.
ςτην ανάπτυξη αυτών των οικισμών συνέβαλε η επέκταση του σχεδίου πόλεως το 1958.
η πληθυσμιακή ανάπτυξη του αλίμου επέφερε την υλοποίηση νέων
έργων υποδομής όχι μόνο στο Άνω Καλαμάκι, όπου υπήρχε μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά και στην παραθαλάσσια περιοχή. Ένα από αυτά τα
έργα ήταν η διαπλάτυνση της παραλιακής λεωφόρου και η βελτίωση
του φωτισμού της, παράλληλα με την ασφαλτόστρωση των κάθετων
σε αυτήν οδών. η διαπλάτυνση, παρά τα θετικά αποτελέσματα που
επέφερε, προκάλεσε αρχικά προστριβές ανάμεσα στην Κοινότητα και
σε κατοίκους των οποίων οι οικίες έπρεπε να κατεδαφιστούν. τελικά,
το πρόβλημα επιλύθηκε με την καταβολή αποζημιώσεων, καθώς και
με ανταλλαγές οικοπέδων.
Παράλληλα με τη διαμόρφωση της παραλιακής οδού, υλοποιήθηκε
σημαντικό έργο όσον αφορά στην αναβάθμιση των λουτρών και την
καλύτερη παροχή υπηρεσιών σε αυτά.
η Κοινότητα, επιθυμώντας την αύξηση των εσόδων της από τις
παραλιακές επιχειρήσεις, προέβη σε πλειοδοτικούς διαγωνισμούς
και αναθέσεις για την εκμετάλλευση των λουτρών σε ιδιώτες, την
ενοικίαση των κυλικείων, την εκμετάλλευση των πλωτήρων, την
ενοικίαση του δικαιώματος εκμετάλλευσης των διαφημίσεων και του
δικαιώματος αποκλειστικής εισόδου φωτογράφου στα λουτρά της
Πικροδάφνης, τα Κεντρικά και του αλίμου. με την αύξηση αυτή
των εσόδων προχώρησε και σε επιπλέον έργα, ενώ επιδόθηκε και σε
φιλανθρωπικά έργα.
τα έργα βελτίωσης του παραλιακού μετώπου συνέβαλαν σημαντικά
στη διαμόρφωση μιας νέου είδους φυσιογνωμίας της πόλης. Ήδη,
από την περίοδο του μεσοπολέμου, είχαν δημιουργηθεί λουτρικές
εγκαταστάσεις. Πέρα όμως από τα λουτρά τα οποία απευθύνονταν
συνήθως στην αφρόκρεμα της αθήνας, η παραλία συνδέεται σταδιακά με την κουλτούρα της αναψυχής και του ελεύθερου χρόνου,
μια και ολοένα και περισσότεροι αθηναίοι συρρέουν στις πλαζ, ώστε
να αναπνεύσουν τον καθαρό αέρα που στερούνται στις πόλεις, οι
οποίες τσιμεντοποιούνται. η παραλία αλίμου λοιπόν καθιερώνεται
μεταπολεμικά ως το σήμα κατατεθέν της πόλης.
Ο χαρακτήρας αυτός επισφραγίζεται και από τα παραλιακά εστιατόρια και κοσμικά κέντρα που αυτήν την περίοδο πληθαίνουν. μεγάλα
ονόματα, όπως ο μανώλης Χιώτης και η μαίρη λίντα, εμφανίζονταν
σε αυτά, κάνοντας το Καλαμάκι να γίνεται συνώνυμο της νυχτερινής
ζωής για τη μεταπολεμική αθήνα. η «νεράιδα», η «αίγλη», η «Γη
του Έρωτα» της ρένας Βλαχοπούλου και η «αρτζεντίνα» ήταν από
τα πιο διάσημα κέντρα της εποχής. ςτην «αρτζεντίνα», μάλιστα,
πραγματοποιούνταν και ετήσια καλλιστεία.
εκτός από τα κοσμικά κέντρα της εποχής, ο Άλιμος σφραγίζεται
από ένα ακόμα γεγονός· τη λειτουργία του αεροδρομίου και της αμερικανικής Βάσης μέσα στην πόλη. η εγκατάσταση εργαζομένων του
αεροδρομίου αλλά και αμερικανών αξιωματούχων στον Άλιμο, δημιούργησε μία νέα μεταπολεμική τοπική ελίτ.
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Ο Άλιμος και το αεροδρόμιο
Όλοι γνωρίζουν ότι ένα τμήμα του πρώην διεθνούς
αεροδρομίου Ελληνικού βρίσκεται μέσα στον Άλιμο. Όλοι
γνωρίζουν, επίσης, ότι ο Άλιμος σε ένα μεγάλο βαθμό πήρε τη
σημερινή του μορφή λόγω του αεροδρομίου. Για παράδειγμα, η
διέλευση των αεροσκαφών επέβαλε περιορισμό στο ύψος των
κτιρίων, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μία πόλη με χαμηλά
σπίτια και κτίσματα. Ο συνεχής θόρυβος από την προσγείωση
και απογείωση των αεροσκαφών ήταν ένα ακόμα στοιχείο που
χαρακτήριζε τον Άλιμο και την καθημερινότητα όλων όσοι
είχαν επιλέξει να ζουν στην πόλη.
Αυτό, όμως, που πολλοί δεν γνωρίζουν, είναι ότι μία
ολόκληρη συνοικία του Αλίμου απαλλοτριώθηκε το 1943,
προκειμένου το τότε μικρό αεροδρόμιο να επεκταθεί
και να αποκτήσει το μέγεθος που γνωρίζουμε σήμερα.
Μία ολόκληρη γειτονιά με τα σπίτια και τους δρόμους
της ‘απορροφήθηκε’ από το αεροδρόμιο, ενώ και όλη η
διαδρομή του ρέματος των Τραχώνων, που διερχόταν από την
περιοχή αυτή, μετατοπίστηκε, με εκτεταμένα τεχνικά έργα
μετακίνησης της κοίτης του ρέματος, ώστε να ενοποιηθεί ο
χώρος του τότε αεροδρομίου με τη νέα επέκτασή του.
Η γειτονιά που απαλλοτριώθηκε είχε μπει στο σχέδιο
πόλεως το 1925 με τα Προεδρικά Διατάγματα της
24.10.1925 (ΦΕΚ 331/1925) και της 18.11.1926 (ΦΕΚ
410/1926), που πολεοδομούσαν όλη την έκταση από τις
παρυφές του λόφου Πανί μέχρι τον δήμο Ελληνικού (τότε

ονομαζόταν ‘κοινότητα Κομνηνών’) και ως τη θάλασσα.
Ολόκληρη αυτή η περιοχή ανήκε στην εταιρεία «Τράχωνες
Α.Ε.» του μεγαλοκτηματία της εποχής Γερουλάνου, ο
οποίος είχε στην κατοχή του και πολλές ακόμα μεγάλες
εκτάσεις στον Άλιμο.
Αφού η συγκεκριμένη περιοχή μπήκε στο σχέδιο πόλεως
το 1925, η εταιρεία «Τράχωνες Α.Ε.» την χώρισε σε

Άνω: Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Α. Ωνάση και
του Υπουργού Οικονομικών Θηβαίου για την εκμετάλλευση
των αεροπορικών συγκοινωνιών το 1956.
Κάτω: Το κατάστημα της Ο.Α. στη Λεωφ. Αμαλίας, 1957.
Αριστερά: Το σήμα της Ο.Α. στην Λεωφ. Βουλιαγμένης.
Above: A. Onasis and the Finance Minister Thiveos
signing the convention for the exploitation of airtransportation, in 1956.
Below: the Olympic Airlines store at Amalias Avenue,
in 1957.
Left: the sign of the Olympic Airlines.
Δεξιά σελίδα. Χάρτης του 1943 που δείχνει τις εκτάσεις
εντός των διοικητικών ορίων Αλίμου που απαλλοτριώθηκαν για την κατασκευή του αεροδρομίου.
Right page. A 1942 map showing the areas within
the administrative boarders of Alimos that were expropriated for the construction of the airport.
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Ο ιερός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου αλίμου

Αεροφωτογραφία του αεροδρόμιου του Ελληνικού
ύστερα από τον παροπλισμό του.
Aerial photo of the airport of Elliniko following its
decommissioning.
πολλά μικρά γεωτεμάχια και άρχισε να τα πωλεί σε
ιδιώτες, οι οποίοι τότε αγόραζαν τέτοια οικόπεδα
κυρίως για τη δημιουργία εξοχικών και παραθεριστικών
κατοικιών. Επίσης η εταιρεία «Τράχωνες Α.Ε.»
παραχώρησε στο δημόσιο ορισμένα τμήματα της
μεγάλης αυτής ιδιοκτησίας της, ώστε να φτιαχτούν
δρόμοι, δημόσια κτίρια, εκκλησία, πλατεία κ.ο.κ. Ένας
από τους πιο γνωστούς και μεγάλους δρόμους που
διανοίχτηκαν τότε είναι η λεωφόρος Αλίμου, αλλά και
όλοι οι δρόμοι από τον λόφο Πανί μέχρι και μέσα στο
αεροδρόμιο.
Το 1943 η διορισμένη από τους Γερμανούς κατοχική
κυβέρνηση, προκειμένου να επεκτείνει το υφιστάμενο
τότε μικρό αεροδρόμιο, απαλλοτρίωσε όλες τις
ιδιοκτησίες (οικόπεδα και κτίσματα) που οι πολίτες
είχαν αγοράσει από την «Κτήμα Τράχωνες Α.Ε.» και
που βρίσκονταν από τη σημερινή οδό Μ. Κάλλας μέχρι
τα όρια του τότε αεροδρομίου. Επιπλέον, έγιναν μεγάλα
έργα μετατόπισης της κοίτης του ρέματος Τραχώνων
προς την πλευρά της λεωφόρου Αλίμου. Έτσι, ένα
τμήμα του Αλίμου έκτοτε βρίσκεται μέσα στο χώρο του

200

αεροδρομίου, αποτελώντας τμήμα των εγκαταστάσεών
του (αεροδιάδρομος, χώρος ελιγμών κ.ά.).
Η υπόλοιπη έκταση της «Κτήμα Τράχωνες Α.Ε.»
που δεν απαλλοτριώθηκε, δηλαδή η περιοχή από
τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι τα συρματοπλέγματα
του αεροδρομίου, παρέμεινε στους ιδιοκτήτες της,
αναπτύχθηκε, και σήμερα πλέον αποτελεί τη γειτονιά
που γνωρίζουμε ως «παλαιό Άλιμο». Η περιοχή
αποκαλείται «παλαιός Άλιμος» διότι πρώτη αυτή είχε
πολεοδομηθεί το 1925 ως «Άλιμος», δηλαδή πρώτα
για αυτήν την περιοχή είχε επίσημα χρησιμοποιηθεί ο
όρος «Άλιμος», ενώ αργότερα, το 1968, η ονομασία
«Άλιμος» επιλέχθηκε επίσημα για το σύνολο του δήμου.
Με την επένδυση και ανάπλαση που δρομολογείται
στον «Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού–Αγ. Κοσμά»
βάσει του ν. 4062/2012, η γειτονιά που απαλλοτριώθηκε
προβλέπεται να ξαναδημιουργηθεί. Ειδικότερα,
σχεδιάζεται να μετακινηθεί εκ νέου η κοίτη του ρέματος
Τραχώνων ώστε να επανέλθει στην αρχική της θέση,
ενώ τα οικόπεδα που είχαν απαλλοτριωθεί το 1943
για να επεκταθεί το αεροδρόμιο, θα χρησιμοποιηθούν
για οικιστική ανάπτυξη (ανέγερση κατοικιών). Η
γειτονιά αυτή, που θα δημιουργηθεί ξανά, έχει ήδη
ονομαστεί στον σχετικό επίσημο σχεδιασμό (Σχέδιο
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου)
«Γειτονιά Τραχώνων», ονομασία που ανάγει την
προέλευσή της στο ιστορικό παρελθόν της γειτονιάς.

Στις εκτάσεις που η «Κτήμα Τράχωνες Α.Ε.» δώρισε
το 1925 στο δημόσιο για κοινωφελείς σκοπούς, σήμερα
πλέον έχουν δημιουργηθεί η πλατεία Γερουλάνου
(πρόκειται για τον κόμβο της λεωφόρου Αλίμου με τις
οδούς Αγ. Γεωργίου, Τριών Ιεραρχών, Κεφαλληνίας,
Επτανήσου), η παιδική χαρά της οδού Κεφαλληνίας,
τα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του δήμου
Αλίμου (Κεφαλληνίας και Γερουλάνου), το γήπεδο
ποδοσφαίρου Καλαμακίου, ο χώρος στάθμευσης των
οχημάτων του δήμου (τέρμα οδού Γερουλάνου) και ο
Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
Ο Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς ξεκίνησε να ανεγείρεται το 1932,
δηλαδή σχεδόν αμέσως μόλις η περιοχή μπήκε στο σχέδιο
πόλης και τεμαχίστηκε σε οικόπεδα. Η ανέγερσή του
συνεχίστηκε σταδιακά όλα τα επόμενα έτη, χωρίς όμως
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Ο ναός απέχει 100
μέτρα από την περίφραξη του αεροδρομίου και σχεδόν
200 από τον αεροδιάδρομο.
Ο ρυθμός του είναι κεραμοσκεπής βασιλική και
το κυρίως τμήμα ανεγέρθηκε τα έτη 1935-1945 με
αρχιμάστορα τον Τηνιακό Κάρολο Μαρκουΐζο. Το 1945
ανεγέρθηκε το νότιο καμπαναριό, ενώ το βόρειο το 1973.
Η πρώτη επέκταση του ναού έγινε με σχέδια του Λίνου
Κυδωνιάτη. Το 1973 κατασκευάστηκε και το προστώο,
που σήμερα αποτελεί τον νάρθηκα του ναού, μετά την
προσθήκη κατά το έτος 2003.
Η αγιογραφία της Πλατυτέρας, όπως και άλλες εικόνες,
είναι αγιογραφημένες από τον σπουδαίο ζωγράφο και
καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών Δ.Σ. Πελεκάση,

ιδρυτή του Μουσείου Λοβέρδου. Οι εικόνες στο τέμπλο
και άλλες φορητές εικόνες είναι του Καυσοκαλυβίτη
ιερομονάχου Ιωαννικίου, ιδιαίτερης αγιορείτικης
τεχνοτροπίας, και χρονολογούνται από το 1936.
Στον περίβολο του ναού ανεγέρθηκε το 1990 το
παρεκκλήσιο του Αγ. Κυπριανού, ενώ κάτω από το βόρειο
καμπαναριό δημιουργήθηκε το 1992-93 το παρεκκλήσιο
του Αγ. Φανουρίου, αγιογραφημένο από τον Θ. Σκοπελίτη.
Τα εγκαίνια του ναού τελέστηκαν το 1936 και στη
μαρμαρόπλακα πάνω στην αγία Τράπεζα αναγράφεται:
«Εις μνήμην Βιργινίας, Εμμανουήλ και Αλεξάνδρου
Μπενάκη». Πρόκειται για την οικογένεια του εθνικού
ευεργέτη, εμπόρου και δημάρχου Αθηναίων Εμμανουήλ
Μπενάκη (Β’), η οποία εισέφερε οικονομικά για την
ανέγερση του ναού, καθώς συνδέθηκε με την περιοχή
λόγω του γάμου του Μαρίνου Γερουλάνου με την Αιμιλία
Καλλιγά, απόγονο της οικογένειας Μπενάκη και, μεταξύ
άλλων, πρόεδρο του Μουσείου Μπενάκη.
Από το 1936 μέχρι και το 1958 ο ναός λειτουργούσε ως
παρεκκλήσιο της ενορίας του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως
Σωτήρος Καλαμακίου, ενώ το 1958 με βασιλικό διάταγμα
του τότε βασιλέως Παύλου έγινε ενοριακός ναός.
Στα αρχεία του ναού περιλαμβάνονται πολλά
ενδιαφέροντα έγγραφα, που παρέχουν πληροφορίες για
την πορεία της περιοχής μέσα στον χρόνο. Σε επιστολή
του ναού προς το δημοτικό συμβούλιο Αλίμου με
ημερομηνία 25.10.1974, διαβάζουμε ότι «η περιοχή είναι
αραιοκατοικημένη» και «αι περισσότεραι υπάρχουσαι
οικίαι κατοικούνται υπό αλλοδαπών», ακριβώς λόγω της
γειτνίασης της περιοχής με το αεροδρόμιο.
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The 1960s:
The contractual
consideration
period

Kalamaki during the 1960s.
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urinG The 1960s alimos flourished. The development of
the Greek economy and particularly the development in
the construction sector strengthened the system of contractual
consideration. Within the new financial and legal framework,
the middle strata were now able to acquire cheaper housing. in
areas like alimos, the changes that came out of the implementation
of this system were quite impressive. The improvement of the
transportation networks and the afore-mentioned building
associations played a role in this development.
in the 1959 community elections, the winner was George
smaragdis, who remained in the community president office
until 1968, when his term was ceased by the dictatorship regime.
during his term of office, the population of Kalamaki increased
almost by 200%. This rise was accompanied by a building activities

η δεκαετία 1960
- η εποχή της
αντιπαροχής

Άποψη του Καλαμακίου το 1960.

η

δεΚαετια τΟυ 1960 βρίσκει την περιοχή του αλίμου να αναπτύσσεται ραγδαία. η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από την
ευρύτερη ανάπτυξη της βιομηχανίας, που οφειλόταν στις ξένες επενδύσεις, και την αστυφιλία που αποσπούσε μεγάλο μέρος του πληθυσμού από τις γεωργικές ασχολίες. η αύξηση του πληθυσμού στα
αστικά κέντρα συνεπαγόταν την αντίστοιχη αύξηση του εργατικού
δυναμικού. ςυνέπεια των προηγούμενων εξελίξεων ήταν η άνοδος
της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία απορρόφησε μεγάλο μέρος
των ιδιωτικών επενδύσεων, δεδομένου ότι η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελούσε ανέκαθεν για τους Έλληνες στοιχείο κοινωνικού
γοήτρου. Έτσι, ο τομέας των κατασκευών έγινε πλέον ο δυναμικότερος της ελληνικής οικονομίας.
η τάση αυτή ενισχύθηκε από το σύστημα της αντιπαροχής. το νομικό πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί ήδη από το 1929 βρήκε πρόσφορο
έδαφος στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και ολόκληρη τη δεκαετία
του 1960. με αυτόν τον τρόπο, τα μεσαία στρώματα, που δεν είχαν τη
δυνατότητα να αγοράσουν ολόκληρα κτήρια, επένδυαν τις αποταμιεύσεις τους και αποκτούσαν ευκολότερα στέγη χάρη και στην παράλληλη
μείωση του κόστους κατασκευής κτηρίων8.
ςτην αθήνα και στα προάστιά της, οι αλλαγές αυτές ήταν θεαματικές. ςτη διαδικασία αγοραπωλησίας γης και κατασκευής πολυκατοικιών συμμετείχαν και οι συνεταιρισμοί που, όπως αναφέραμε, ειδικά
στο Καλαμάκι έδρασαν ταχύτατα και αποτελεσματικά, αλλάζοντας
την εικόνα της περιοχής. Παράλληλα, η βελτίωση των συγκοινωνιών
οδήγησε στη ραγδαία μεταμόρφωση και της παραλιακής ζώνης.
ςτις κοινοτικές εκλογές του 1959 νικητής αναδείχτηκε ο συνδυασμός
νέα Πνοή του οδοντίατρου Γεωργίου ςμαράγδη, ο οποίος είχε ήδη
διατελέσει από το 1954 Κοινοτικός ςύμβουλος επί μία τετραετία. Ο
ςμαράγδης παρέμεινε στη θέση του Κοινοτάρχη μέχρι το 1968, οπότε
παύτηκε από τη δικτατορία. η θητεία του σηματοδοτήθηκε από την
κατακόρυφη άνοδο του αριθμού των κατοίκων, καθώς ο πληθυσμός
του Καλαμακίου αυξήθηκε περίπου κατά 200%. η απογραφή του
1961 κατέγραψε 8.383 κατοίκους, έναντι 2.930 το 1951. η άνοδος αυτή
συνοδεύτηκε από αντίστοιχη έκρηξη στον τομέα της οικοδομικής δραστηριότητας και της ανέγερσης πολυκατοικιών. το ήσυχο προάστιο
μετατράπηκε σε πόλη που ενσωματώθηκε στο πολεοδομικό συγκρότημα της αθήνας. Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων βρήκαν την ευκαιρία να
αποκτήσουν διαμερίσματα με το σύστημα της αντιπαροχής, ενώ τα
μεγάλα κτήματα κατακερματίστηκαν. η εικόνα της σύγχρονης μεγαλούπολης έγινε εμφανής πρωτίστως στην παραλιακή ζώνη. η ακτή
του Ζέφυρου επιχωματώθηκε και δημιουργήθηκε η μεγάλη μαρίνα
του ελληνικού Οργανισμού τουρισμού (ε.Ο.τ.), ενώ αναδιοργανώθηκαν τα λουτρά.
η μόνιμη κατοίκηση και η παράλληλη αύξηση του πληθυσμού επέφεραν την επέκταση των αναγκών των κατοίκων, κατ’ αρχάς σε ό,τι
αφορούσε στην ίδρυση σχολείων. το 1961 η αικατερίνη Πιρπίρογλου
και οι κόρες της έχτισαν με δωρεά τους νέα πτέρυγα στο 1ο δημοτικό
ςχολείο του Καλαμακίου, το οποίο συστεγαζόταν με το 5ο. το 1963 η
περιοχή ύστερα από κοπιαστικούς αγώνες των κοινοτικών συμβουλίων, απέκτησε γυμνάσιο. το κοινοτικό συμβούλιο τίμησε μάλιστα τον
υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Γρηγόρη Κασιμάτη για τη θετική
παρέμβασή του, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο δημότη Καλαμακίου9.
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Elefterios Ioannidis, first principal
of the six-grade high school that was
created in 1963.
Ο Ελευθέριος Ιωαννίδης, πρώτος γυμνασιάρχης του εξατάξιου γυμνασίου που δημιουργήθηκε το 1963.

The Kallergis square during the 1960s.
Η σημερινή πλατεία Καλλέργη στα μέσα
της δεκαετίας του 1960.

explosion. it is the period when alimos was incorporated into
the city complex of athens. The image of a modern metropolitan
city was mainly evident in the coastal zone. The coast of Zefyros
was embanked and the sizeable marina of the hellenic Tourism
organization (eoT) was created, while the swimming facilities
went through a reorganization.
population growth led the expansion of the inhabitants’ needs.
Therefore, during that period, new schools and school building
complexes were created. one of the problems the community
was facing was lack of its inclusion in services such as the
police department, the post office, the tax office, agencies that
administratively belonged to different municipalities. likewise,
apart from the coastal zone, the inlands of Kalamaki had no
transportation services, while some areas were not even connected
to a water supply network.
yet, despite the aforementioned shortcomings, during the specific
period, major works were carried out, such as roads construction
and expropriations for the construction of community buildings.
special care was given to the swimming facilities improvement that
contributed significant revenue to the local community. Visitors at
the beaches of alimos were decreased during the previous period
due to certain publications, according to which the closeby airport
of elliniko polluted the beaches of alimos. finally, one of the most
significant works of the period was the foundation of the library
of Thucydides, which was established as a legal entity in 1965,
thanks to the efforts of the inhabitants of Kalamaki.

Ο Ραϋμόνδος Παπαμανώλης (1936-2016),
γόνος μιας από τις πρώτες οικογένιες που
εγκαταστάθηκαν στο Καλαμάκι. Ανέπτυξε
έντονη δράση στα κοινά του Αλίμου. Ιδρυτικό μέλος της ομάδας Α.Λ.Φ.Α. και του Συλλόγου Παλαιών Καλαμακιωτών, Πρόεδρος
του Δημ. Συμβουλίου και συγγραφέας δύο
λευκωμάτων για το «Παλιό Καλαμάκι».
Raimandos Papamanolis (1936-2016).
President of the Municipal Council.
Founder of local unions and author of
two books for the “Old Kalamaki.”

Πρώτος γυμνασιάρχης ανέλαβε ο ελευθέριος ιωαννίδης, ο οποίος
προσπάθησε να δώσει λύση στο κτηριακό πρόβλημα του σχολείου
που στεγαζόταν στο ισόγειο και το υπόγειο μιας μονοκατοικίας στην
οδό νίκης 40. εξαιτίας της κακής κατάστασης του κτηρίου και της
στενότητας του χώρου, πολλοί μαθητές προτιμούσαν να εγγραφούν
στα γειτονικά γυμνάσια του Παλαιού Φαλήρου ή της Γλυφάδας. το
1965 πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση κατάλληλου χώρου, αλλά η
κατασκευή του σχολείου δεν προχώρησε.
Ένα ακόμη από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η κοινότητα ήταν η
υπαγωγή της σε διάφορες υπηρεσίες, συχνά απομακρυσμένες. επί παραδείγματι, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του Καλαμακίου ανήκε στο 35ο
αστυνομικό τμήμα Καλαμακίου, η συνοικία αναστάσεως υπαγόταν στη
Χωροφυλακή του μπραχαμίου. ακόμη, οι κάτοικοι έπρεπε να εξυπηρετούνται από τα ταχυδρομικά γραφεία του Παλαιού Φαλήρου και της Γλυφάδας. ανάλογη διάσπαση υπήρχε και στις υπηρεσίες της εφορίας. ςε
ό,τι αφορούσε στις συγκοινωνίες, τα πιο κοντινά δρομολόγια λεωφορείων
διέρχονταν από την παραλιακή λεωφόρο χωρίς να διασχίζουν τα ενδότερα
της κοινότητας. Κατά συνέπεια οι κάτοικοι υποχρεώνονταν να περπατούν
ως την παραλία. επιπλέον, κατά τη θερινή περίοδο δεν μπορούσαν να
εξυπηρετηθούν εύκολα, καθότι υπήρχε αυξημένη ζήτηση των συγκεκριμένων λεωφορειακών γραμμών από τους λουόμενους. τέλος, πολλές περιοχές του Καλαμακίου, όπως ο οικισμός αναπήρων ή τμήμα του οικισμού
εκτελωνιστών, δεν συνδέονταν καν με δίκτυο ύδρευσης, με αποτέλεσμα
η υδροδότηση να πραγματοποιείται αναγκαστικά με υδροφόρες.
Πέρα, ωστόσο, από τις προαναφερθείσες ελλείψεις, τα έργα αυτής
της περιόδου υπήρξαν σημαντικά. Ήδη από το 1962 ξεκίνησαν οι εργα-

η αθηναϊκή λέσχη Φίλων αυτοκινήτου (α.λ.Φ.α.)
Το Καλαμάκι μπορεί να υπηρηφανεύεται ότι διαθέτει
τη δεύτερη αυτοκινητιστική λέσχη που δημιουργήθηκε
στην Ελλάδα μετά την Ε.Λ.Π.Α. Πρόκειται για την
Αθηναϊκή Λέσχη Φίλων Αυτοκινήτου (Α.Λ.Φ.Α.
Ecurie Auto Explorers), η οποία ιδρύθηκε το 1964.
Η λέσχη Α.Λ.Φ.Α. συγκροτήθηκε αρχικά ως Σύλλογος
Αερομοντελιστών με την ονομασία «Κέντρο Ελλήνων
Πρωτοπόρων». Στον σύλλογο αυτόν εντάχθηκε και
ειδικό τμήμα αυτοκινήτου, το οποίο όμως αυτονομήθηκε
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που υπήρξε από
πλευράς των μελών του. Η Α.Λ.Φ.Α. είχε στη συνέχεια
πρωταγωνιστικό ρόλο στις διοργανώσεις αγώνων
αυτοκινήτου σε όλη την Ελλάδα. Στους αγώνες που
διοργανώθηκαν από την Α.Λ.Φ.Α. αναδείχθηκαν πολλοί
πρωταθλητές αυτοκινήτου, οι οποίοι υπήρξαν σημαντικά
ονόματα στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Η Καλαμακιώτικη αυτή λέσχη δημιούργησε πολλές
ακόμη αντίστοιχες λέσχες στην Ελλάδα, όπως στην
Πάτρα, στα Ιωάννινα και στη Λαμία. Τέλος, διοργάνωσε
Πανελλήνιες Εκθέσεις αγωνιστικών αυτοκινήτων.
Οι αυτοκινητιστικές λέσχες συνέβαλαν στη διάδοση
της κουλτούρας της αυτοκίνησης και στην ευρύτερη
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δημοφιλία του αυτοκινήτου, καθώς η χρήση του
συνετέλεσε στο να μεταβληθούν οι παραλίες από
χώρους, όπου σύχναζε η Αθηναϊκή υψηλή κοινωνία, σε
τόπους μαζικής προσέλευσης και αναψυχής. Επομένως,
η Εcurie Α.Λ.Φ.Α. συνέβαλε στο να καταστεί το
Καλαμάκι πόλη που πρωταγωνιστούσε στις αλλαγές της
συλλογικής κουλτούρας της εποχής, συνδυάζοντας και
τα αυτοκίνητα και τις παραλίες.
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Αριστερά: Απόψεις από τη συμβολή των
οδών Παραλίας, Ελευθερίας και Αριστοτέλους. Είναι εμφανής η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.
Left: view from the crossroad of Paralias, Eleftherias and Aristotelous
Streets. The rapid residential growth
of the region is obvious.

Το 1964 ιδρύθηκε η Θουκυδίδειος Βιβλιοθήκη που έμελλε στα επόμενα χρόνια
να πρωτοστατήσει στην πνευματική ζωή
του τόπου. Δεξιά, η σχετική δημοσίευση
της απόφασης της Κοινότητας, έτσι όπως
αποτυπώνεται στην τοπική εφημερίδα «Το
Καλαμάκι».

σίες για την επέκταση της ύδρευσης στους προαναφερθέντες οικισμούς
σε συνεργασία με το υπουργείο δημοσίων Έργων. ακόμη, διανοίχθηκαν
νέες οδοί και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της καθαριότητας. την ίδια περίοδο ξεκίνησαν οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων για
την περάτωση του Κοινοτικού ςταδίου Καλαμακίου10, ενώ συγχρόνως
δαπανήθηκαν κονδύλια για τη βελτίωση των χώρων του Κοινοτικού
Γηπέδου αλίμου, με την κατασκευή αποδυτηρίων, καθώς και του χώρου του στίβου στο Κοινοτικό Γυμναστήριο Άνω Καλαμακίου. Οι συμφωνίες για την απαλλοτρίωση ολοκληρώθηκαν το 1964 με την αγορά
τμήματος του κτήματος τράχωνες, έκτασης 6.978 τ.μ., ενώ άλλα 6.615
τ.μ. παραχωρήθηκαν ως δωρεά από τον ιωάννη Γερουλάνο11, κατά την
ένταξη της ευρύτερης περιοχής στο ςχέδιο Πόλης. τέλος, το 1964 το
Κοινοτικό ςυμβούλιο έλαβε απόφαση για τον καθορισμό ορίων και τον
χαρακτηρισμό δύο οικοδομικών τετραγώνων ως εμπορικών τομέων στο
Καλαμάκι12. επίσης, τροποποίησε το ρυμοτομικό σχέδιο Καλαμακίου
προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το από 1-7-1941 βασιλικό διάταγμα
για την ανέγερση του ιερού ναού μεταμορφώσεως ςωτήρος13.
Όσον αφορά στα έργα υποδομής, αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι
δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα από τον προϋπολογισμό για τα λουτρά,
με στόχο την αύξηση των εσόδων από τα εισιτήρια των λουομένων. τα
προηγούμενα χρόνια είχε σημειωθεί κατακόρυφη πτώση της προσέλευσης στις λουτρικές εγκαταστάσεις. αιτία είχαν σταθεί δημοσιεύματα
του τύπου για ρύπανση της θαλάσσιας ζώνης από τα λύματα του
αεροδρομίου, με συνέπεια τη μείωση του αριθμού των λουομένων.
η Κοινότητα αντιμετώπισε με κάθε τρόπο το πρόβλημα πραγματοποιώντας έργα υποδομής (νέες εξέδρες, εξυγίανση των κυλικείων και
του περιβάλλοντος χώρου, αύξηση κονδυλίων για την καθαριότητα,
αύξηση του προσωπικού, εργασίες για το αποχετευτικό δίκτυο). τα
θετικά αποτελέσματα έγιναν γρήγορα ορατά, καθώς εκείνη την περίοδο
παρατηρήθηκε αύξηση των επισκεπτών κατά 50%.
το σημαντικότερο από τα έργα της νέας περιόδου ήταν η ίδρυση της
Θουκυδιδείου Βιβλιοθήκης, η οποία συστάθηκε ως νομικό Πρόσωπο σύμφωνα με το 343/10-5-1965 βασιλικό διάταγμα με την επωνυμία
«Θουκυδίδειος Κοινοτική Βιβλιοθήκη Καλαμακίου» (Φ.ε.Κ. 82/τεύχος α΄ 10-5-1965). Καθοριστικό ρόλο στην ίδρυσή της έπαιξε η ελένη
ςτεφανίδου - Καρανικόλα, αφού η απόφαση ελήφθη έπειτα από δική
της πρόταση και πιέσεις. η ίδια και ο σύζυγός της εργάστηκαν σκληρά
για την οργάνωση της βιβλιοθήκης, ενώ παράλληλα διέθεσαν πολλούς
τίτλους για τον εμπλουτισμό της. μεγάλο αριθμό βιβλίων δώρισε επίσης ο Παύλος τζιβανίδης, καθώς και άλλοι Καλαμακιώτες.

The “Thucydidan library”, which was
meant to have a leading role in the
area’s cultural life, was fonded in 1964.
See the relevant article presenting
the local authority’s decision on it’s
establishment, as illusrated in local
newspaper “To Kalamaki”.
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η περίοδος
της δικτατορίας
(1967 - 1974).

η μετονομασία
του Καλαμακίου
σε Άλιμο

Kalamaki
during
dictatorship
(1967 - 1974)

Student parade in the coastal avenue
during the Junta.
Μαθητική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο κατά τη διάρκεια της δικτακτορίας.
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n 1967, The aBoliTion of democracy led to sweeping
changes in the local administration of Kalamaki. in 1968, the
lawfully elected Georgios smaragdis was replaced by andreas
magirou. The colonels’ regime applied the same policy regarding
all the lawfully elected mayors and community presidents. The
communities of Kalamaki and elliniko were then merged into the
municipality of alimos.
restoring an ancient toponym as an official name for the
municipality is indicative of an ideologically-biased perception
of the past. The ancient toponym alimos stems, in terms of
etymology, from the marshlands that grew along the coast. The use
of this name was of dual importance, since it underlined the city’s
relationship to the sea and the ancient long-lasting life of a city,
the rapid development of which made it necessary to construct an
identity for its modern inhabitants.
andreas magirou served as mayor of alimos until the fall of
the dictatorial regime. during his term of office, important works
were carried out, such as the construction of a high school, road
construction works and repair works of the swimming facilities.
among the negative features of that period, one can include the
debt increase of the municipal administration, the shutting down
of the community medical centers, and the selling of communal
areas and sports courts for the extension of the city plan.
The 1971 census recorded 26,957 inhabitants in the municipality

ε

νΩ τΟ ΚαλαμαΚι, όπως άλλωστε κι η υπόλοιπη αττική,
γνώρισε κατά τη δεκαετία του 1960 ημέρες οικονομικής και δημογραφικής ανάπτυξης, το 1967 η φαινομενική πολιτική ομαλότητα
διαταράσσεται εκ νέου, θέτοντας σε δοκιμασία τους δημοκρατικούς
θεσμούς και τις ατομικές ελευθερίες. μια σύντομη ματιά στα γεγονότα
εκείνης της περιόδου θα βοηθήσει να κατανοήσουμε τη διαμόρφωση
της αυτοδιοικητικής ζωής στον Άλιμο.
Κατά το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960 δύο μεγάλες προσωπικότητες είχαν αφήσει το στίγμα τους στην κεντρική πολιτική
σκηνή, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Γεώργιος Παπανδρέου.
μέσα από έντονες πολιτικές συγκρούσεις που προκάλεσαν οι κατηγορίες της Ένωσης Κέντρου κατά της ε.ρ.ε. για νοθεία στις
εκλογές του 1964, αναδείχτηκε τελικά νικητής ο Γ. Παπανδρέου.
η κυβέρνησή του αδυνατούσε, ωστόσο, να υλοποιήσει το έργο της
εξαιτίας των παρεμβάσεων των ανακτόρων, με αποτέλεσμα την
αποστασία αρκετών βουλευτών της Ένωσης Κέντρου και τη συνακόλουθη κατάρρευση της κυβέρνησης. τα δεδομένα αυτά δημιούργησαν κατάλληλο πολιτικό σκηνικό, ώστε να ανατραπεί το
δημοκρατικό πολίτευμα και να οδηγηθεί η χώρα στην επτάχρονη
δικτατορία των ςυνταγματαρχών.
η κατάλυση της δημοκρατίας επέφερε σαρωτικές αλλαγές και στην
αυτοδιοικητική ζωή του Καλαμακίου. το 1968 ο νόμιμα εκλεγμένος Γεώργιος ςμαράγδης παύτηκε και αντικαταστάθηκε από τον μηχανολόγο
ανδρέα μαγείρου. αυτή ήταν η τακτική που ακολούθησε το καθεστώς
των ςυνταγματαρχών για όλους τους νόμιμα εκλεγμένους δημάρχους
και κοινοτάρχες. διορισμένα ήταν επίσης τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου. η θητεία του μαγείρου ως κοινοτάρχη διήρκεσε μόλις έξι
μήνες καθώς μετά τον διορισμό του οι κοινότητες Καλαμακίου και
ελληνικού ενώθηκαν για να σχηματίσουν τον δήμο αλίμου. Όπως έχει
ήδη επισημανθεί, το τοπωνύμιο Άλιμος απαντά στην αρχαιότητα και
ετυμολογικά προέρχεται από τους αλίμους, δηλαδή τις αρμυρήθρες
που φύτρωναν παραλιακά. η χρήση του ονόματος αυτού είχε λοιπόν
διττή σημασία, καθότι υπογράμμιζε την άρρηκτη σχέση της πόλης με
τη θάλασσα, αλλά και το μακραίωνο παρελθόν της.
Ο ανδρέας μαγείρου χρίστηκε πρώτος δήμαρχος αλίμου και διατή-

Η φύτευση του πρώτου φοίνικα στο παραλιακό πάρκο Αλίμου, παρουσία των
τοπικών στρατιωτικών αρχών.
The planting of the first palm tree in
the Alimos Park. The civil and military
authorities are present.
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The patisserie “Sabrina” was one of
the focal points for the local society.
In front of it, a mobile bank unit, one
of the first in Kalamaki.
Το ζαχαροπλαστείο «Σαμπρίνα» ήταν
ένα από τα σημεία αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Μπροστά της, μία κινητή
τραπεζική μονάδα, από τις πρώτες στο
Καλαμάκι.

The proximity of Alimos to the airport had an impact on the lives of the
inhabitants, as well as on the way the
Municipality developed during the
post-war period.
Η γειτνίαση του Α λίμου με το αεροδρόμιο επηρέασε τόσο τις ζωές των κατοίκων,
όσο και τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε ο Δήμος μεταπολεμικά.
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of alimos, 19,000 of whom were living in Kalamaki. for a second
consequent decade, the area’s population was more than doubled.
as expected, the residential explosion had a severe impact on the
natural landscape.
similarly, the composition of the population was reshaped.
The majority of the new residents were not affiliated with any
association but consisted of individual apartments’ buyers. This
fact broke down the collectivity spirit of the previous period.
The main feature of the new densely built municipality was the
replacement of single-family houses by blocks of flats, mainly on
the coastal avenue, as well as the absence of urban communal
areas. The municipal authorities and the state would be called to
deal with these problems during the years to come.

Στιγμιότυπο από την περιφορά του Επιταφίου παρουσία εκπροσώπων της δημοτικής αρχής.
Screenshot from the Epitaph open-air
liturgy in Kalamaki with the presence
of the local authorities.

ρησε αυτή τη θέση έως την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος. Κατά
τη δημαρχία του κατασκευάστηκε κτήριο για το εξατάξιο γυμνάσιο της
πόλης το οποίο, χάρη στην πρωτοβουλία του γυμνασιάρχη ελευθέριου
ιωαννίδη, ονομάστηκε «Θουκυδίδειο». η μεταστέγαση ολοκληρώθηκε
το 1973, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
τα έσοδα του κοινοτικού – και στη συνέχεια δημοτικού – προϋπολογισμού αυξήθηκαν την περίοδο αυτή λόγω της αναπροσαρμογής
των τελών και της έμμεσης φορολογίας. τα υψηλά εν γένει εισοδήματα των δημοτών επέτρεπαν να εφαρμόσει ο δήμος αυτή την
αναπροσαρμογή. Όσον αφορά στις δαπάνες, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε
στα έργα οδοποιίας και στις επισκευαστικές εργασίες στα λουτρά.
Κατασκευάστηκαν ακόμη πλατείες και παιδικές χαρές, συστάθηκε
δημοτική Φιλαρμονική και εκπονήθηκε εκτενές σχέδιο για το δημοτικό κοιμητήριο. ςτα αρνητικά της περιόδου συγκαταλέγονται η
διακοπή λειτουργίας των κοινοτικών ιατρείων, καθώς και οι εκποιήσεις κοινόχρηστων χώρων και γηπέδων, προκειμένου να επεκταθεί το
σχέδιο πόλεως και να καλυφθούν οι οικιστικές ανάγκες. Ο ανδρέας
μαγείρου παρέμεινε δήμαρχος για όλη την περίοδο της δικτατορίας.
Κατόρθωσε όμως να κερδίσει την υποστήριξη μερίδας κατοίκων, και
έτσι εξελέγη δημοτικός σύμβουλος και αρχηγός της μειοψηφίας στις
δύο δημοτικές εκλογές που ακολούθησαν κατά τη μεταπολίτευση.
η απογραφή του 1971 κατέγραψε στον δήμο αλίμου 26.957 κατοίκους, από τους οποίους οι 19.000 κατοικούσαν στο Καλαμάκι. Για
δεύτερη δεκαετία ο πληθυσμός είχε υπερδιπλασιαστεί. Όπως ήταν
επόμενο, η οικιστική έξαρση επιβάρυνε πολλαπλά το φυσικό τοπίο
και δημιούργησε συνθήκες που άλλαξαν βίαια την αισθητική του περιβάλλοντος χώρου.
Κατά ανάλογο τρόπο αναδιαμορφώθηκε καίρια και η σύνθεση του
πληθυσμού. Ένα μέρος των κατοίκων το αποτελούσαν οι εργαζόμενοι
στο αεροδρόμιο, Έλληνες και ξένοι. τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας του 1960 είχαν δημιουργηθεί μερικοί ακόμη συνοικισμοί, κυρίως από Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και της αιγύπτου, οι οποίοι
κατέφευγαν στην ελλάδα εκείνη την εποχή. η πλειοψηφία, όμως, των
νέων κατοίκων δεν συνδεόταν με κάποιο σύλλογο, αλλά αποτελούταν από μεμονωμένους αγοραστές διαμερισμάτων. το γεγονός αυτό
διέσπασε το πνεύμα συλλογικότητας της προηγούμενης περιόδου,
κατά την οποία πολλές γειτονιές δημιουργούνταν από ανθρώπους
που ήταν συνάδελφοι. η περιοχή έγινε περισσότερο πολυσυλλεκτική
και οι επαγγελματικές ασχολίες των κατοίκων ήταν πλέον ποικίλες.
Παράλληλα, εξαφανίστηκαν οι παλαιοί καλλιεργητές, καθώς πλέον δεν υπήρχε ίχνος καλλιεργήσιμης γης. εξάλλου τα κτήματα της
περιοχής, τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν ιδιαίτερα εύφορα, κόστιζαν
πολλαπλάσια ως οικόπεδα.
Κύριο χαρακτηριστικό του νέου πυκνοδομημένου δήμου αλίμου ήταν
πλέον η αντικατάσταση των μονοκατοικιών στο υφιστάμενο ρυμοτομικό
σχέδιο από ζώνες πολυκατοικιών, κυρίως στην παραλιακή λεωφόρο. Οι
υπάρχουσες υποδομές κάλυπταν τις ανάγκες του προαστίου εντελώς
οριακά. η κατάσταση που διαμορφώθηκε είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα, όπως η ανυπαρξία αστικών κοινόχρηστων
χώρων και χώρων κοινωφελών λειτουργιών. αυτά τα προβλήματα θα
κληθούν να αντιμετωπίσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια οι δημοτικές
αρχές και η Πολιτεία.
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Restoring
Democracy

Panoramic view of the Alimos
beach during the mid-1970’s.

T

he RevolT of The PolyTechnic School in 1973 was
a herald for the fall of the colonels’ regime on 24 July 1974.
Restoring Democracy, the fall of the Kingship and the establishment
of the presidential parliamentary democracy introduced a new
period of creativity. in 1981 the country became a member of the
european economic community.
Greece was now constantly changing and being modernized in
every sector. The rise in middle-class incomes, urbanization, the
expansion of the public sector and generally of employment are
aspects of the structural changes that took place in the years of the
“Metapolitefsi” (political change-over after the fall of the military
Junta). The new situation affected local communities also, since the

Η αποκατάσταση
της δημοκρατίας

Πανοραμική άποψη της παραλίας
του Αλίμου στα μέσα της δεκαετίας
του 1970.

Η

πτΩσΗ του καθεστΩτοσ των συνταγματαρχών στις 24
Ιουλίου 1974 «προαναγγέλθηκε» από την εξέγερση του πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Η απόπειρα του καθεστώτος να
«εξαγάγει» το πραξικόπημα στην κύπρο, έδωσε την αφορμή στην
τουρκία να καταλάβει το 1/3 του νησιού. υπό το βάρος της εθνικής
αυτής τραγωδίας, το δικτατορικό καθεστώς οδηγήθηκε στο τέλος
του. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας, η έκπτωση της βασιλείας
και η θέσπιση της προεδρευομένης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
μετά το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974 ανοίγουν την αυλαία
μιας νέας δημιουργικής περιόδου. Η ελλάδα αφήνει πίσω της τα
κατάλοιπα της εμφύλιας διαμάχης που δηλητηρίαζαν επί 25 χρόνια
την πολιτική ζωή. οι Έλληνες, ελεύθεροι από τα διχαστικά κηρύγματα του παρελθόντος, συνεισφέρουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής
δημοκρατίας. από το 1981 η χώρα γίνεται μέλος της ευρωπαϊκής
οικονομικής κοινότητας.
Η ελλάδα αλλάζει με σταθερά βήματα και εκσυγχρονίζεται σε
όλους τους τομείς, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στο πρότυπο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας. Η αύξηση των εισοδημάτων των μεσαίων
τάξεων, η αστικοποίηση, η διεύρυνση του δημόσιου τομέα και της
απασχόλησης, καθώς και η διεκδίκηση αιτημάτων για καλύτερη ποιότητα ζωής αποτελούν όψεις των διαρθρωτικών αλλαγών που έγιναν
στα χρόνια της Μεταπολίτευσης και σχετίζονται με τον εκδημοκρατισμό του δημοσίου βίου και την οικονομική ανάπτυξη.
στο πολιτικό σκηνικό κυριαρχούν δύο ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια:
ο κωνσταντίνος καραμανλής και ο ανδρέας παπανδρέου. ο άνεμος
ελευθερίας που πνέει στη χώρα φτάνει έως τις τοπικές κοινωνίες.
Έτσι, οι πρώτες δημοτικές εκλογές διεξάγονται υπό συνθήκες ομαλότητας και δημοκρατίας.

Η θητεία του παύλου τζιβανίδη (1975 - 1982)

ο

Ι πρΩτεσ ΔΗΜοτΙκεσ εκλογεσ τΗσ ΜεταπολΙτευσΗσ
διενεργήθηκαν στις 30 Μαρτίου 1975. Η εξαγγελία τους χαροποίησε ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό που επιθυμούσε την έμπρακτη
απόδειξη της μετάβασης σε δημοκρατικές μορφές διακυβέρνησης. το
σύστημα με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές ήταν το πλειοψηφικό, με άμεση εκλογή δημάρχου. στην περίπτωση που κάποιος
από τους υποψηφίους δεν εξασφάλιζε την απόλυτη πλειοψηφία (50%
συν ένα) από την πρώτη αναμέτρηση, θα ακολουθούσε και δεύτερος
γύρος με επαναληπτική ψηφοφορία ανάμεσα στους δύο πρώτους
υποψηφίους.
σύμφωνα και με τον τότε πρωθυπουργό κωνσταντίνο καραμανλή,
οι δημοτικές εκλογές ήταν απαραίτητο να διεξαχθούν όσο το δυνατόν
συντομότερα, επειδή θα συνέτειναν στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. ο καραμανλής είχε
τονίσει βέβαια ότι η κυβέρνηση ούτε επιθυμούσε την πολιτικοποίηση
των εκλογών ούτε θα είχε οποιαδήποτε ανάμειξη σε τυχόν δραστηριότητες που θα αποσκοπούσαν σε κάτι τέτοιο.
Όταν προκηρύχθηκαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, καθήκοντα Δημάρχου στον Δήμο αλίμου ασκούσε ο υπηρεσιακός Δήμαρχος κωνσταντίνος τρίγκας, αντικαταστάτης του γιώργου γιαμαλή, τον οποίο
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Pavlos Tzivanidis
Pavlos Tzivanidis (1927-2014) started
dealing with social matters in a very
young age. In 1946 he entered the
Pharmaceutics Department of the
Physics and Chemistry School in
the University of Athens. During his
studies, he entered various student
organizations and participated in
demonstrations for Cyprus and its
leader, Makarios.
In 1975 he became the head of the
winning party in the municipal
elections of that year and was the
Mayor of Alimos for eight years (two
terms of office).
Since 1990 his activity in the Greek
Community in Belgium was
significant; he had been responsible
for public relations, believing that
Greeks of Diaspora have to seek for
the promotion of Greek matters abroad
and struggle with all available means.
He was also president of the Pontians
in Belgium, and dealt with matters of
the Greek community in Belgium, until
his death. In the European Elections of
1999 he participated in the Unemployed
Youths party.

Emloyment license of pharmacist C.
Tzivanidis. It was issued in Constantinople and approved by the Greek authorities in 1921.
Το δίπλωμα άσκησης επαγγέλματος του
φαρμακοποιού Κωνσταντίνου Τζιβανίδη,
το οποίο εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εγκρίθηκε από τις ελληνικές αρχές
το1 921.

214

first municipal elections were conducted in conditions of normality
and democracy.

The term of office of Pavlos Tzavanidis (1975-1982)

T

he fiRST MuniciPal elecTionS of the post-dictatorship
period were held on 30 March 1975. The elections were held
under the majority electoral system, with a direct mayor election.
if one of the candidates would not secure the ςabsolute majority
(50% plus one) from the first round, then a second election round
would follow, in which the contestants would be the first two
candidates.
When the local government elections were announced, the
mayor’s duties in the municipality of alimos were exercised by
the acting mayor constantinos Tringas. Pavlos Tzivanidis was the
winner of the elections.
The new Municipal administration directly and dynamically
dealt with the municipality affairs and with the pending issues
that were piled up from the previous period. immediate priority
was given to the construction of modern and functional municipal
quarters. at the same time, all efforts focused on increasing
municipal revenue by limiting expenditures in order to repay the
debts of previous years. With regard to infrastructure works, the
Municipal administration commenced road construction works,
shaping squares and green areas, sewage works, while at the same
time procedures were launched in order to secure the rights of the
municipality in the coastal area.
Moreover, the contribution of the municipality in the cultural
sector was significant, with the highlight being the creation of the
Social and cultural center of alimos titled “he enosi”.
Pavlos Tzivanidis was elected Mayor during the next municipal
elections as well, which were held in 1978.
in 1981 the regular census recorded 27,036 residents in the
Municipality of alimos. There was a decline in the population
growth rate over the previous decade, something that can be
explained by the restoration of the community of elliniko and its
promotion to the homonymous Municipality.
The Municipal administration of alimos continued its efforts to
increase revenues, while at the same infrastructure works were
also increased. existing roads went through maintenance works
and new ones were constructed, while athletic facilities were also
built· the main task in the latter was to secure a place and start
constructing the 1st Municipal Sports center. The construction of
flood prevention works also begun in the area of Kytherion, while
special attention was given to social welfare by creating a day
nursery and initiating procedures for setting up a kindergarten.
finally, new garbage trucks were bought and the municipality’s
service crews were staffed.
During that period new laws were passed that created the
requirements for the administrative decentralization, by upgrading
the role of local Government organizations (oTa) regarding funds
management.

Παύλος Τζιβανίδης
Ο Παύλος Τζιβανίδης (1927-2014)
ασχολήθηκε με τα κοινά από νεαρή
ηλικία. Αρχικά ασχολήθηκε με τον
προσκοπισμό, έως ότου το καθεστώς
του Ιωάννη Μεταξά κατάργησε τον
θεσμό αυτό. Κατά τη διάρκεια του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου πήρε μέρος στην
Αντίσταση και υπηρέτησε στον εφεδρικό
Ε.ΛΑ.Σ.
Το 1946 εισήχθη στο Τμήμα
Φαρμακευτικής της Φυσικομαθηματικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του
εντάχθηκε σε φοιτητικές οργανώσεις και
συμμετείχε στις κινητοποιήσεις υπέρ του
κυπριακού λαού και του Μακαρίου.

Το 1975 τέθηκε επικεφαλής του
συνδυασμού που κέρδισε τις δημοτικές
εκλογές και διατέλεσε δήμαρχος Αλίμου
επί δύο τετραετίες.
Από το 1990 ανέπτυξε έντονη
δραστηριότητα στην ελληνική κοινότητα
του Βελγίου. Επίσης, διατέλεσε
πρόεδρος των Ποντίων Βελγίου και
μέχρι τον θάνατό του ασχολήθηκε με
θέματα της ελληνικής κοινότητας στις
Βρυξέλλες.
Στις ευρωεκλογές του 1999 συμμετείχε
στο ψηφοδέλτιο του κινήματος των
ανέργων Νέων.

είχε τοποθετήσει η κυβέρνηση εθνικής ενότητας αμέσως μετά την
κατάρρευση της δικτατορίας το 1974. Η προεκλογική δραστηριότητα
άρχισε σχεδόν αμέσως μετά την εξαγγελία των δημοτικών εκλογών.
τη νίκη διεκδίκησαν πέντε εκλογικοί συνδυασμοί, σε έναν πληθυσμό
που, σύμφωνα με την απογραφή του 1971, αριθμούσε 26.957 κατοίκους
και θα εξέλεγε συνολικά 19 Δημοτικούς συμβούλους. στους εκλογικούς
καταλόγους ήταν εγγεγραμμένοι 8.498 εκλογείς.
οι συνδυασμοί που διεκδίκησαν την ψήφο των κατοίκων του αλίμου ήταν η Αναγέννησις Ελληνικού, η Πρόοδος Αλίμου, η Δημοκρατική Ένωσις Αλίμου «Νέα Πνοή», ο Συνδυασμός Δημοκρατικής
Ενότητας και η Ένωσις Προοδευτικής Κινήσεως Αλίμου. επειδή δεν
έγινε δυνατή η εκλογή δημάρχου με την ψηφοφορία της πρώτης
κυριακής 30 Μαρτίου 1975, η διαδικασία επαναλήφθηκε την επόμενη κυριακή, 6 απριλίου.
τα τελικά αποτελέσματα της επαναληπτικής ψηφοφορίας ανέδειξαν
νικητή τον Συνδυασμό Δημοκρατικής Ενότητας του παύλου τζιβανίδη
με ποσοστό 66,50% και 13 έδρες, ενώ ο αντίπαλός του, γιώργος σμαράγδης, με τον συνδυασμό Δημοκρατική Ένωσις Αλίμου «Νέα Πνοή»,
συγκέντρωσε ποσοστό 33,50% και 6 έδρες.
ο νέος Δήμαρχος αλίμου είχε γεννηθεί στο Βελεστίνο από γονείς
πρόσφυγες. κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1940, η οικογένεια του
παύλου τζιβανίδη εγκαταστάθηκε στο καλαμάκι, όπου ο πατέρας
του ίδρυσε ένα από τα πρώτα φαρμακεία της περιοχής. ο παύλος
τζιβανίδης ασχολήθηκε πρώτη φορά με τα κοινά το 1964, όταν εξελέγη δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό που υποστηρίχτηκε από
την αξιωματική αντιπολίτευση. το 1967 καθαιρέθηκε μαζί με όλους
τους υπόλοιπους συμβούλους από το καθεστώς των συνταγματαρχών
και επανήλθε το 1974, όταν ορίστηκε υπηρεσιακός αντιπρόεδρος του
Δημοτικού συμβουλίου.
Η νέα Δημοτική αρχή έδωσε άμεση προτεραιότητα στην κατασκευή ενός σύγχρονου και λειτουργικού δημοτικού καταστήματος. τα κοινοτικά γραφεία είχαν μεταφερθεί από το σπίτι του
κωνσταντίνου λογοθετόπουλου στο σπίτι του κονταρίνη, για να
καταλήξουν στην έπαυλη του στρατηγού Νικ. κοσίντα στην οδό
αριστοτέλους 53. ο στρατηγός είχε πουλήσει το σπίτι εκείνο στον
γερμανό γ. γκρώμαν. αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ο νέος ιδιοκτήτης ασκούσε κατασκοπεία υπέρ των Ναζί στη διάρκεια της
κατοχής. Έτσι, το σπίτι δημεύτηκε και περιήλθε στην κυριότητα
του Δημοσίου. Η κοινότητα μίσθωσε το οίκημα για να εγκαταστήσει τα γραφεία της, τα οποία αργότερα χρησιμοποιήθηκαν ως
γραφεία του Δήμου.
Έπειτα από ενέργειες του παύλου τζιβανίδη, το οίκημα, το οποίο
είχε επεκταθεί στη διάρκεια της δικτατορίας, πωλήθηκε από το Δημόσιο στη Δημοτική αρχή έναντι συμβολικού τιμήματος. παράλληλα,
καταβλήθηκε προσπάθεια για την αύξηση των εσόδων του Δήμου με
τον περιορισμό των δαπανών στις απολύτως απαραίτητες, Όσον αφορά στα έργα υποδομής, η Δημοτική αρχή προχώρησε στη διαμόρφωση της πλατείας των εκτελωνιστών, της πλατείας θουκυδίδου, καθώς
και της πλατείας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών ελευθερίας,
Όθωνος και πραξιτέλους. Διαμορφώθηκαν δρόμοι και κοινόχρηστοι
χώροι, επεκτάθηκε το δίκτυο αποχέτευσης, ενώ σημαντική ήταν η
προσπάθεια που έγινε στον τομέα της ανάπτυξης του πρασίνου με
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Above: a brochure by the local authorities
that invites the citizens to protest against
the government’s decision to build a Gas
Factory in Alimos.
Right: Pavlos Tzivanidis together with
Mikis Theodorakis.
Άνω: μονόφυλλο αγωνιστικό κάλεσμα
της δημοτικής αρχής για την εκδήλωση
αντίδρασης σε απόφαση της κυβέρνησης
που αφορούσε τη δημιουργία εργοστασίου
υγραερίου στον Άλιμο.
Δεξιά: ο Παύλος Τζιβανίδης με τον Μίκη
Θεοδωράκη.

Within this framework, in 1981 the local government assumed
the construction of all the secondary pipelines of the drainage
network. The Municipality of alimos, taking advantage of this
opportunity, started implementing this work, an infrastructure
crucial for the inhabitants’ health, aiming to finish constructions
within three years.

Πρόγραμμα Έκθεσης Καλλιτεχνών Αλίμου
την περίοδο της Δημαρχίας του Παύλου
Τζιβανίδη.
Exhibition Programme of the Artists
of Alimos during the period of the
mayoralty of Pavlos Tzivanidis.

Τιμητική εκδήλωση και απονομή αναμνηστικού διπλώματος στον δήμαρχο Παύλο
Τζιβανίδη για το ποιητικό του έργο.
Honorary event and award of a commemorative diploma to the mayor Pavlos Tzivanidis for his poetry work.

Pavlos Tzivanidis and Aristides Thomopoulos in an event organized by the
P.E.A.E.A. of Alimos.
Ο Παύλος Τζιβανίδης και ο Αριστείδης
Θωμόπουλος σε εκδήλωση της Π.Ε.Α.Ε.Α.
Αλίμου.
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δενδροφυτεύσεις. τέλος, ξεκίνησαν οι διαδικασίες προκειμένου να
κατοχυρωθούν τα δικαιώματα του Δήμου στον παραλιακό χώρο.
ουσιαστική ήταν η συμβολή της Δημοτικής αρχής στον τομέα του
πολιτισμού, με αποκορύφωμα τη δημιουργία του κοινωνικού και
πνευματικού κέντρου αλίμου «Η Ένωση». ο πρώτος αυτός κοινωνικός και πολιτιστικός φορέας του αλίμου ήταν αποτέλεσμα των
αγώνων του γυμνασιάρχη ελ. Ιωαννίδη με τη δυναμική συνδρομή του
δημάρχου παύλου τζιβανίδη.
Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για τη δημιουργία του κέντρου,
περισσότεροι από 100 αλιμούσιοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να
συμμετάσχουν. οι σκοποί του ήταν εκπολιτιστικοί, καλλιτεχνικοί,
λαογραφικοί, ψυχαγωγικοί, αθλητικοί και φιλανθρωπικοί. ο γυμνασιάρχης ελ. Ιωαννίδης ανέλαβε τα καθήκοντα του προέδρου. στις
επόμενες Δημοτικές εκλογές, οι οποίες διενεργήθηκαν τον οκτώβριο
του 1978, τη διοίκηση του Δήμου αλίμου διεκδίκησαν δύο μόνο παρατάξεις. Η «Δημοκρατική Ενότητα» του Δημάρχου παύλου τζιβανίδη
και η «Δημοτική Ανανέωση» με επικεφαλής του συνδυασμού και
υποψήφιο Δήμαρχο τον ανδρέα Μαγείρου.
τα αποτελέσματα ανέδειξαν Δήμαρχο από την πρώτη κυριακή,
καθώς οι δημότες του αλίμου ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο
πρόσωπο του παύλου τζιβανίδη με 3.788 έγκυρα ψηφοδέλτια, ποσοστό 59,88% και δέκα έδρες στο Δημοτικό συμβούλιο. ο συνδυασμός
του ανδρέα Μαγείρου συγκέντρωσε 2.539 ψήφους, ποσοστό 40,12%
και πέντε έδρες, καθώς μετά την τροποποίηση που είχε προηγηθεί
στη σχετική νομοθεσία, ο Δήμος αλίμου εξέλεγε πλέον 15 δημοτικούς
συμβούλους και όχι 19.
Έτσι, ο παύλος τζιβανίδης εξασφάλισε το αξίωμα του Δημάρχου και
για τη δημοτική περίοδο 1979 - 1982. πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανέλαβε ο Βασίλης γαβριέλης-Ξένος, ο οποίος την επόμενη
χρονιά ανέλαβε επίσης τα καθήκοντα του βοηθού Δημάρχου.
το 1981 η τακτική απογραφή πληθυσμού κατέγραψε 27.036 κατοίκους στον Δήμο αλίμου. Διαπιστώθηκε πτώση στον ρυθμό αύξησης
του πληθυσμού σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, γεγονός που
οφειλόταν στην ανασύσταση της κοινότητας ελληνικού και στην προαγωγή της στον ομώνυμο Δήμο.
την περίοδο αυτή συντηρήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες οδοί και κατασκευάστηκαν νέες, ενώ δημιουργήθηκαν ακόμη αθλητικές εγκαταστάσεις με κύριο έργο την έναρξη της κατασκευής του α΄ Δημοτικού
γυμναστηρίου. επίσης, ξεκίνησαν αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή
κυθηρίων, ενώ ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στην κοινωνική πρόνοια
με την ίδρυση νηπιακού σταθμού και την έναρξη των διαδικασιών για
τη δημιουργία παιδικού σταθμού. τέλος, αγοράστηκαν νέα απορριμματοφόρα και στελεχώθηκαν τα συνεργεία του Δήμου.
αυτή τη χρονική περίοδο δημιουργείται ένας νέος πολιτικός προσανατολισμός με στόχο την ουσιαστική συμμετοχή των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) στη διαχείριση κονδυλίων. Έτσι,
το 1981 η τοπική αυτοδιοίκηση ανέλαβε την κατασκευή όλων των
δευτερευόντων αγωγών του δικτύου αποχέτευσης. ο Δήμος αλίμου,
εκμεταλλευόμενος αυτή τη δυνατότητα και μετά τη σύναψη δανείων
και τη σύνταξη μελετών, ξεκίνησε την υλοποίηση αυτού του τόσο
σημαντικού για την υγεία των κατοίκων έργου, θέτοντας στόχο την
ολοκλήρωσή του μέσα σε τρία έτη.

217

Οι δημαρχιακές θητείες του Βασίλη Γαβριέλη - Ξένου
(1983 - 1994)

σ

Ο Δήμαρχος Αλίμου τ ης περιόδου
1983-1994, Βασίλης Γαβριέλης - Ξένος.
Vasilis Gavrielis Xenos, the Mayor
of Alimos during the period 1983-1994.
Part of the Marina of Alimos at the
beginnings of the 1990s.
Τμήμα της Μαρίνας του Αλίμου στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
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The municipal service of Vassilis Gavrielis - Ksenos (1983 - 1994)

T

he PoliTical PaRTieS that participated in the municipal
elections of 17 october 1982 were five; that was quite a large
number of participants for a municipality of 27.036 habitants.
vassilis Gravrielis - Ksenos won the elections on the second Sunday
with 60,32%, and 12 of the 19 seats of the local council, while
andreas Maghirou gained a 39,68% and 4 seats.
one of the first projects that were realized by the new local
government was the expansion of the city plan, the construction
of the new road network in ellis Street, the creation of sidewalks
and the maintenance of the existing ones, as well as the creation
of Thucydides’ marble statue.
applying the possibilities provided by the new law “on local
governments” (1983), the Municipality of alimos can collect
taxation immediately, and asserts participation in to new taxes
from the Public Sector.
Thus, within the first four-year term of office of vassilis
Gavrielis - Ksenos we find the creation of the K.a.P.i. center
(open Protection center for the elderly), the establishment of
two day nurseries, the creation of a youth center called «Steki
neoleas» and the establishment of the culture club. The operation
of the first K.a.P.i. in 1983 and the second in 1985 in alimos, the
structure and content of social care for the elderly, as it provided
room for recreation and it organized balls, excursions and other
activities. at the same time, the operation of day nurseries, the
youth “chez” and the culture club would prove that all local
conveyors wished to protect and satisfy the needs of all children
and youngsters. a dance department, a theatrical team, a choir
and a philharmonic orchestra were also created. During the same
period, the Municipality of alimos entered a special program

Ευχαριστήρια επιστολή για τη φιλοξενία
που παρείχε ο δήμος σε όσους συμμετείχαν στο Α΄ Συμπόσιο για τον Θουκυδίδη.
Letter of compliments about the Municipality’s hospitality to the participants of the 1st International Symposium about Thucydides.

τΙσ ΔΗΜοτΙκεσ εκλογεσ που διενεργήθηκαν στις 17 οκτωβρίου 1982, πέντε συνδυασμοί διεκδίκησαν τη δημοτική αρχή
του αλίμου. ο σχετικά μεγάλος αριθμός συνδυασμών για έναν δήμο
που αριθμούσε 27.036 κατοίκους, οδήγησε στην αδυναμία εκλογής
δημάρχου από την πρώτη κυριακή. Έτσι κρίθηκε απαραίτητη η επαναληπτική ψηφοφορία στις 24 του ίδιου μήνα.
Νικητής της εκλογικής αναμέτρησης αναδείχτηκε ο επικεφαλής
του συνδυασμού Δημοκρατική Συνεργασία Αλίμου, Βασίλης γαβριέλης - Ξένος με 4.825 έγκυρα ψηφοδέλτια και ποσοστό 60,32%,
εξασφαλίζοντας 12 από τις 19 συνολικά έδρες του δημοτικού συμβουλίου. ο ανδρέας Μαγείρου έλαβε ποσοστό 39,68% και τέσσερεις έδρες, με 3.174 έγκυρα ψηφοδέλτια.
ο νέος δήμαρχος του αλίμου ήταν ιδιωτικός υπάλληλος με πλούσια όμως δράση στις δημοτικές υποθέσεις, καθώς δραστηριοποιήθηκε στον χώρο αυτό από το 1978, όταν εξελέγη δημοτικός σύμβουλος
με τον συνδυασμό Δημοκρατική Ενότητα του παύλου τζιβανίδη. το
1980 έγινε βοηθός δημάρχου. στις εκλογές του 1982 αποφάσισε να
διεκδικήσει το αξίωμα του δημάρχου αλίμου, επικεφαλής δικού του
συνδυασμού. Μετά τις δημαρχιακές του θητείες, διετέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης αθηνών.
από τα πρώτα έργα της νέας δημοτικής αρχής ήταν η επέκταση του
σχεδίου πόλεως, η κατασκευή του νέου οδικού δικτύου στην οδό Έλλης, η κατασκευή πεζοδρομίων και η συντήρηση των υπαρχόντων.
το 1983, βάσει του νέου νόμου για τους ο.τ.α. (1416/Φ.ε.κ. 18,
τεύχος α΄), έγινε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πόρων στους δήμους
και στις κοινότητες. Έτσι, οι φόροι και τα τέλη που έως τότε εισπράττονταν από διάφορους δημόσιους φορείς και από υπουργεία, πέραασαν στην αρμοδιότητα των δημάρχων, με αποτέλεσμα την αύξηση
των εσόδων και τη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους για τις ανάγκες
των περιοχών τους.
ο Δήμος αλίμου, εφαρμόζοντας τις νέες δυνατότητες που του παρείχε ο νόμος, εισέπραττε απευθείας τα τέλη και τους φόρους, ενώ
παράλληλα διεκδίκησε από το ελληνικό Δημόσιο ποσοστό επί των
νέων φόρων. οι σημαντικότερες διεκδικήσεις αφορούσαν ποσοστό επί
του τέλους προσγείωσης και απογείωσης των αεροσκαφών από τους
δύο αερολιμένες του ελληνικού, καθώς και επί του τέλους καθαριότητας πλοίων και σκαφών. και στις δύο περιπτώσεις το αίτημα ήταν
δίκαιο, αφού η περιοχή υφίστατο τις άμεσες συνέπειες της ηχορρύπανσης και της μόλυνσης του περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως ο δήμος
ήταν υποχρεωμένος να καταβάλλει σημαντικό ποσό για την καθαριότητα, κυρίως για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των ακτών.
εκτός από την είσπραξη φόρων, ο νόμος παρείχε τη δυνατότητα
στους δήμους να υλοποιήσουν μια σειρά έργων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής. επρόκειτο για έργα που αφορούσαν τους τομείς
της κοινωνικής πρόνοιας, της παιδείας, της υγείας, του πολιτισμού
και του αθλητισμού.
στην πρώτη τετραετία της δημαρχιακής θητείας του Β. γαβριέλη Ξένου εντάσσεται η δημιουργία του κέντρου ανοικτής προστασίας
Ηλικιωμένων (κ.α.π.Η.), η ίδρυση δύο παιδικών σταθμών, η δημι-
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Street layout of the Municipality of
Alimos arranged by the exMayor G.
Smaradgis, that shows the districts and
the streets that were included in the
City Plan (1986).
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for the confrontation of unemployment, asserted ans won the
archaeological finds that were excavated from the Trachones
estate, and the “Thukydidia” cultural events were established.
The municipality’s financial contribution to schools was important
as well; by 1983 there were already 15 public schools and 8 day
nurseries. collaboration with school boards and principals, as well
as their reinforcement, proved that alimos had always aimed high
regarding the sector of education. Suitable land plots were engaged
for the construction of state-of-the-art school facilities.
Special attention was also paid to the health sector, through the
operation of a medical center and the everyday operation of the

Πολεοδομικό σχεδιάγραμμα του Δήμου
Αλίμου επιμέλειας του πρώην Κοινοτάρχη
Γ. Σμαράγδη, στο οποίο αποτυπώνονται οι
συνοικίες και οι οδοί των ενταγμένων στο
σχέδιο πόλεως περιοχών (1986).

ουργία χώρου για τη νεολαία με την επωνυμία «στέκι Νεότητας»
και η ίδρυση του πνευματικού κέντρου. Η λειτουργία του πρώτου
κ.α.π.Η. το 1983 και του δεύτερου το 1985 άλλαξε τη δομή και το
περιεχόμενο της κοινωνικής φροντίδας για την τρίτη ηλικία, παρέχοντας στέγη για ψυχαγωγία και οργανώνοντας χορούς, εκδρομές,
χορωδίες και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Η λειτουργία των
παιδικών σταθμών, του χώρου της νεολαίας και του πνευματικού
κέντρου αποδείκνυε την επιθυμία όλων των τοπικών παραγόντων να
προστατεύσουν και να φροντίσουν τις ανάγκες των παιδιών και των
νέων. συγκροτήθηκε χορευτικό τμήμα, θεατρική ομάδα, χορωδία και
φιλαρμονική ορχήστρα, ενώ τον κύκλο του έργου αυτού συμπλήρωσε
το Μουσικό εργαστήρι του δήμου.
την ίδια περίοδο ο δήμος εντάχθηκε σε ειδικό πρόγραμμα για την
ανεργία, διεκδίκησε και κέρδισε τα αρχαιολογικά ευρήματα του κτήματος τράχωνες και καθιέρωσε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις «θουκυδίδεια». σημαντική κρίνεται επίσης η συμβολή του δήμου στην
παροχή οικονομικής βοήθειας στα σχολεία της περιοχής. το 1983 λειτουργούσαν ήδη 15 δημόσια λύκεια, γυμνάσια και δημοτικά σχολεία,
και οκτώ νηπιαγωγεία. Η συνεργασία με τις σχολικές εφορίες και τους
διευθυντές, καθώς και η ενίσχυσή τους στο μέτρο των δυνατοτήτων
του δήμου, έδειξαν ότι ο Άλιμος έθετε πάντα υψηλούς στόχους στον
τομέα της παιδείας. στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίστηκαν οικόπεδα κατάλληλα για την ανέγερση διδακτηρίων και για τη στέγαση σχολείων
με σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ συγχρόνως ξεκίνησε πρόγραμμα
για την επισκευή των υπαρχόντων σε συνεργασία με τον οργανισμό
σχολικών κτιρίων (ο.σ.κ.).
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στον τομέα της υγείας με τη λειτουργία του υγειονομικού σταθμού και την καθημερινή λειτουργία του
πολυιατρείου του π.Ι.κ.π.α. Ιδρύθηκε από το υπουργείο υγείας και
πρόνοιας βρεφονηπιακός σταθμός με δυνατότητα φιλοξενίας 120 βρεφών, ενώ έπειτα από πρωτοβουλία του δήμου δημιουργήθηκε πυρήνας εθελοντών αιμοδοτών για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων.
σημαντικό έργο αποτέλεσε η μονοδρόμηση αρκετών οδών του δήμου,
καθώς και η δρομολόγηση λεωφορείων για τη σύνδεση της περιοχής
με τον πειραιά και την αθήνα, η οποία έγινε δυνατή σε συνεργασία
με το υπουργείο συγκοινωνιών. Έπειτα από μαζικές κινητοποιήσεις
επιτεύχθηκε η έγκριση απομάκρυνσης από το έδαφος του δήμου των
εγκαταστάσεων του λούνα παρκ «ροντέο», ενώ εξασφαλίστηκε η παραχώρηση του παραλιακού χώρου από τον ε.ο.τ. στον δήμο. το πρόβλημα της εκμετάλλευσης της παραλίας είχε τεθεί και παλαιότερα.
Όλες οι εγκαταστάσεις από το Φαληρικό Δέλτα έως τον Άγιο κοσμά
είχαν κηρυχθεί τουριστικές και παραχωρήθηκαν στον ε.ο.τ. (υπουργική απόφαση 166/5-10-1968), ο οποίος είχε τη νομή, παρά το γεγονός
ότι ο δήμος είχε υλοποιήσει έργα αξιοποίησης του χώρου.
το 1983 ο εξωραϊστικός σύλλογος της περιοχής κυθηρίων αλίμου
«Η Μυρτιδιώτισσα» οργάνωσε δική του ενορία και τρία χρόνια αργότερα, στις 28 σεπτεμβρίου 1986, έγινε η τοποθέτηση αμυγδαλόπετρας,
δηλαδή της λευκής πέτρας που φέρει χαραγμένο σταυρό και αποτελεί
ένδειξη για την απαρχή ανέγερσης ιερού ναού. στην προκειμένη περίπτωση, η αμυγδαλόπετρα καταδείκνυε την απόφαση να ανεγερθεί
στην περιοχή κυθηρίων ο ναός της παναγίας της Μυρτιδιώτισσας.
στις 28 Μαρτίου 1984 τελέστηκε η πρώτη θεία λειτουργία στον
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The creation of sports fields and school
buildings was among the most important achievements of Vassilis Gavrielis
- Ksenos’ local government.
Η δημιουργία αθλητικών χώρων και η
ανέγερση σχολικών κτηρίων ήταν από τα
σημαντικότερα έργα της δημοτικής αρχής
του Βασίλη Γαβριέλη - Ξένου.
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multi-clinic of P.i.K.P.a. The Ministry of health and Social Welfare
established an infant nursery for 120 infants, and a center for
volunteer blood donors.
The “Rodeo” luna Park was finally removed from the area, after
many mass protests by the habitants of alimos, and the hellenic
Tourism organization finally provided the coastal area to the
Municipality.
The most important cultural event of that period for alimos
was the organization of the 1st international Symbosium about the
greatest historian of antiquity, Thucydides, in 1985. furthermore,
within the framework of declaring athens as the cultural capital

Ο τομέας της παιδείας ενισχύθηκε σημαντικά. Η ανέγερση διδακτηρίων και η
ενίσχυσή τους από τον δήμο έδωσαν νέες
προοπτικές στους μαθητές.
Special attention was paid to the sector
of education; the construction of new
schools and their support by the Municipality provided new perspectives
even to the students themselves.

περικαλλή πλέον ναό της Μεταμορφώσεως αντί για το παρεκκλήσιο της αγίας παρασκευής, όπως γινόταν μέχρι τότε. ο νέος ναός
έχει ρυθμό σταυροειδούς βασιλικής με τρούλο, σύγχρονης βέβαια
μορφής και με νησιώτικη λίθινη επένδυση. το 1984, έπειτα από
δωρεά του γ. κουκουράκη και άλλων δημοτών, θεμελιώθηκε επίσης
ο νέος ναός του αγίου παντελεήμονος στο Άνω καλαμάκι. στις 3
Φεβρουαρίου 1985 έγιναν τα θυρανοίξια του υπόγειου χώρου από
τον μητροπολίτη Νέας σμύρνης Χρυσόστομο.
το 1984 ιδρύθηκε η αθλητική λέσχη Φιλάθλων αλίμου (α.λ.Φ.α.)
με πρώτο πρόεδρο τον Δημήτριο ασημάκη. οι δραστηριότητες της
λέσχης, που λειτούργησε στη γωνία των οδών λυσικράτους και κονδύλη, ξεκίνησαν με τη συγκρότηση ομάδας καλαθοσφαίρισης με ανδρικά, γυναικεία, εφηβικά και παιδικά τμήματα.
Ιστορική στιγμή για τον δήμο υπήρξε η καθιέρωση του επίσημου
εμβλήματός του με τη μορφή του μεγάλου ιστορικού της αρχαιότητας,
θουκυδίδη. Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα στις 23 Ιανουαρίου 1984.
στα πρακτικά της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου διαβάζουμε:
«Ο Δήμος Αλίμου, επειδή ο αρχαίος Δήμος Αλιμούντος υπήρξε γενέτειρα
του μεγάλου Έλληνα Ιστορικού Θουκυδίδη, θέλοντας να υπάρξει μια συνέχεια στο ιστορικό του παρελθόν, προτίθεται να καθιερώσει σαν έμβλημά
του την κεφαλή του μεγάλου Ιστορικού της αρχαιότητας, Θουκυδίδη».
το μεγαλύτερο, τέλος, πολιτιστικό γεγονός της περιόδου αυτής για
τον Άλιμο ήταν η οργάνωση του α΄ Διεθνούς συμποσίου με θέμα τον
θουκυδίδη, το οποίο πραγματοποιήθηκε το 1985. στο πλαίσιο της
κήρυξης της αθήνας πολιτιστικής πρωτεύουσας της ευρώπης, η
πόλη του αλίμου ανακηρύχθηκε πόλη της Ιστορίας. Με την αφορμή
αυτή οργανώθηκε διεθνές συμπόσιο στο οποίο συμμετείχαν με ανακοινώσεις τους 45 Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, ενώ την έναρξή
του κήρυξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Χρήστος σαρτζετάκης.
στις εκλογές της επόμενης δημοτικής περιόδου (1987 - 1990), ο λαός
του αλίμου αναγνώρισε την προσφορά έργου που σημειώθηκε στην
πρώτη δημαρχιακή θητεία του Βασίλη γαβριέλη - Ξένου και ανανέωσε
την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του και τα στελέχη της δημοτικής του παράταξης. οι εκλογές διενεργήθηκαν την κυριακή 12 οκτωβρίου 1986· ανάμεσα στις τέσσερεις παρατάξεις που διεκδίκησαν τη
δημοτική αρχή του αλίμου συμπεριλαμβανόταν ο Δημοτικός Ενωτικός
Συνδυασμός. ο επικεφαλής και υποψήφιος δήμαρχος παύλος τζιβανίδης, ύστερα από τις δύο συνεχόμενες δημαρχιακές του θητείες (1975
- 1978 και 1979 - 1982) είχε αποσυρθεί από την ενεργό ανάμειξη στις
δημοτικές υποθέσεις. στις εκλογές του 1986 επανήλθε, διεκδικώντας τη
νίκη από τον πρώην συνεργάτη του. ο Βασίλης γαβριέλης - Ξένος αναδείχτηκε νικητής με ποσοστό 53% και εξασφάλισε 12 συνολικά έδρες
στο νέο δημοτικό συμβούλιο, ενώ ο παύλος τζιβανίδης συγκέντρωσε
4.714 ψήφους και ποσοστό 47%, καταλαμβάνοντας πέντε έδρες.
την τετραετία αυτή πραγματοποιήθηκαν έργα υποδομής, όπως η
αντιπλημμυρική προστασία οδών, η κατασκευή αγωγών ομβρίων στα
ρέματα πυθαγόρα και καλαμακίου, έργα αποχέτευσης, κατασκευές
και συντηρήσεις οδών και πεζοδρομίων. Διαμορφώθηκε ο χώρος της
παραλίας μετά τη δημιουργία τριών γηπέδων (δύο καλαθοσφαίρισης
και ενός πετοσφαίρισης), ενώ αντίστοιχα γήπεδα κατασκευάστηκαν
στις περιοχές κοντοπήγαδο και ρέμα αγίου Δημητρίου.
Μεγάλη αναταραχή στον δήμο δημιούργησε ένα παλαιότερο πρό-
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Το Α΄ Διεθνές Συμπόσιο για τον Θουκυδίδη καταγράφηκε ως το σημαντικότερο,
παγκόσμιας εμβέλειας, πολιτιστικό γεγονός για τον Άλιμο τη δεκαετία του 1980.

The reformation of the coastal area was
one of the first objectives for the local
government led by V. Gavrielis - Ksenos. The Mayor presents a comprehensive study regarding the perspectives
for development of the coastal area.
Η ανάπλαση της παραλίας έγινε από
τους πρώτους στόχους που έθεσε η δημοτική αρχή του Β. Γαβριέλη - Ξένου. Στη
φωτογραφία, ο δήμαρχος παρουσιάζει
ολοκληρωμένη μελέτη για τις προοπτικές
ανάπτυξης της παραλιακής ζώνης.
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of europe, the city of alimos was declared city of history. fortyfive scientists from Greeceand other countries participated in the
Symbosium, whereas the opening was declared by then President
of the hellenic Republic, christos Sartzetakis.
at the elections of the following period (1987 - 1990), the people of
alimos acknowledged the achievements of the first term of office of
vassilis Gavrielis - Ksenos and trusted him for one more period. During
the new four-year period, many infrastructure works were completed,
such as the flood protection of the street network, the construction of
channels in the Pythagora and the Kalamaki water flows, sewerage
network projects, and street and sidewalk maintenance. Three sports
fields (two basketball fields and one tennis field) were built in the
coastal area, and two more sports fields were also created in the area
of Kontopigado and the aghiou Dimitriou flow.
an older problem that seemed to have been solved, caused a
great commotion in the matters of the municipality; that of the
allocation of the coastal areas where the “Rodeo” used to be.
although there had been official decrees on its removal, the
hellenic Tourism organization called of the order of eviction on
December 19th 1987.
after that decision, the Mayor of alimos started a hunger strike
and tried to sensitize all conveyors through resolutions and
demonstrations. The municipalities of aghios Dimitrios, Glyfada,
Moschato, and ilioupolis supported the struggle of the mayor
and the local government. The problem was finally solved, after
constant pressure by all citizens of alimos.
The Municipal enterprise of Tourism, Recreation, and culture,

The 1st International Symposium about
Thucydides is referred to as the most
important cultural event of international impact for the city of Alimos during
the 1980s.

βλημα που είχε φαινομενικά λυθεί, αυτό της παραχώρησης των ακτών
στον δήμο και της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του λούνα
παρκ «ροντέο». παρά το γεγονός ότι υπήρχε απόφαση του Μονομελούς πρωτοδικείου αθηνών (485/85), καθώς και απόφαση του αρείου
πάγου (1942/86) για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και την
πραγματοποίηση αναπτυξιακών έργων, ο ε.ο.τ. αναίρεσε την εντολή
έξωσης στις 19 Δεκεμβρίου 1987.
Έπειτα από αυτήν την απόφαση ο δήμαρχος αλίμου κήρυξε απεργία πείνας, ενώ παράλληλα προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει όλους
τους φορείς καταθέτοντας σειρά ψηφισμάτων και προχωρώντας σε
κινητοποιήσεις. το δημοτικό συμβούλιο, μετά από ομόφωνη απόφασή
του, εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο:
«Πρώτον. Καταδικάζει την παραπάνω ενέργεια για ανάκληση της
εντολής προς εκτέλεση της απόφασης. Γιατί αποτελεί δυναμίτη στην
μέχρι σήμερα κοινή δικαστική προσπάθεια. Γιατί δείχνει ασυνέπεια της
κεντρικής διοίκησης. Και το σπουδαιότερο γιατί παγιδεύει τον θεσμό της
τοπικής αυτοδιοίκησης και αποτελεί έκφραση αντιλήψεων για κατάργηση
της αυτοτέλειάς της.
Δεύτερον. Συμπαραστέκεται στον αγώνα απεργίας πείνας που κήρυξε
ο δήμαρχος και δηλώνει ότι αν δεν χορηγηθεί νέα εντολή αμέσως θα
κηρύξουν και τα μέλη του απεργία πείνας.
Τρίτον. Απαιτεί την αναγκαστική εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων
της ελληνικής δικαιοσύνης, με την άμεση χορήγηση νέας εντολής προς
εκτέλεση στον δικαστικό επιμελητή.
Τέταρτον. Παρέχει την εξουσιοδότηση και εντολή προς τον δήμαρχο
Αλίμου για το κλείσιμο των γραφείων του δήμου για μια ημέρα της επόμενης εβδομάδας.
Πέμπτον. Οργανώνει ανοιχτό ΔΣ στον χώρο μπροστά από το λούνα
παρκ με το ίδιο θέμα την Παρασκευή 20-9-1987.
Έκτον. Καλεί τον λαό του Αλίμου σε διαρκή επαγρύπνηση και κινητοποίηση για τη σύντομη και οριστική μεταφορά του λούνα παρκ, για
την απελευθέρωση της παραλίας, για την αναβάθμιση με τα έργα που
θα γίνουν εκεί, του δήμου».
οι δήμοι αγίου Δημητρίου, γλυφάδας, Μοσχάτου και Ηλιούπολης
συμπαραστάθηκαν και υποστήριξαν τον αγώνα της δημοτικής αρχής
και του δημάρχου. Μετά από κινητοποιήσεις και συνεχείς πιέσεις όλων
των πολιτών του αλίμου, το πρόβλημα βρήκε την οριστική λύση του.
το 1988 ιδρύθηκε η Δημοτική επιχείρηση τουρισμού, αναψυχής
και πολιτισμού. σκοπός της ήταν η ανάληψη δραστηριοτήτων που
έχουν σχέση με τον τουρισμό, την αναψυχή και τον πολιτισμό, όπως
η δημιουργία, η κατασκευή και η λειτουργία αναψυκτηρίων, εστιατορίων, παιδικών χαρών, ενυδρείου, υπαίθριων θεάτρων, εκθεσιακών
χώρων και κατασκηνωτικών κέντρων.
την ίδια χρονιά ο δήμος τίμησε τον ποιητή γιάννη ρίτσο, ανακηρύσσοντάς τον επίτιμο δημότη αλίμου. στις 6 αυγούστου, και
ταυτόχρονα με τον εορτασμό της Μεταμόρφωσης του σωτήρος,
τελέστηκαν τα εγκαίνια του φερώνυμου ιερού ναού από τον μητροπολίτη Νέας σμύρνης aγαθάγγελο, με την παρουσία της δημοτικής
αρχής και μεγάλου πλήθους πιστών.
το 1989 συνεχίστηκαν τα έργα υποδομής, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε η δημοτική αστυνομία και ανατέθηκαν μελέτες για την κυκλοφορία και τη σήμανση των οδών του δήμου· ανατέθηκε επίσης πολεο-
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Αριστερά, επάνω: το Α΄ Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο για τον Θουκυδίδη τέθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της
Δημοκρατίας. Στη φωτογραφία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Χρήστος Σαρτζετάκης και η υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη στην έναρξη
του συμποσίου.
Top left: the 1st International Symposium about Thucydides was under the
aegis of the Presidency of the Hellenic
Republic. See then President of the
Hellenic Republic Christos Sartzetakis and the unforgettable Melina Mercouri, then Minister of Culture, at the
first day of the Symposium.

δομική μελέτη για την ευρύτερη περιοχή της λεωφόρου αλίμου.
το 1990 ο δήμος, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με όμορους
δήμους, προχώρησε στη σύσταση διαδημοτικής επιχείρησης με την
επωνυμία «πρωτοβουλία τεσσάρων Δημάρχων (αλίμου, αργυρουπόλεως, γλυφάδας και ελληνικού) - κέντρο κοινωνικής παρέμβασης
- Διαδημοτική επιχείρηση». κύριο αντικείμενο της επιχείρησης ήταν
η πρόληψη και η παρέμβαση στο θέμα των ναρκωτικών.
σε συνεργασία με τους ίδιους δήμους, καθώς και με την αναπτυξιακή εταιρεία των δήμων του πειραιά (αΝ.ΔΗ.π.α.ε.), υπογράφτηκε
σύμβαση για την εκπόνηση προγράμματος αξιοποίησης των βάσεων
του ελληνικού.
την ίδια περίοδο ο Δήμος αλίμου αδελφοποιήθηκε με το ελληνόφωνο χωριό της καλαβρίας contofuri. στο πλαίσιο αυτής της
αδελφοποίησης πραγματοποιούνται καλλιτεχνικές ανταλλαγές και
καταβάλλεται προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής γλώσσας με τη
συνδρομή εκπαιδευτικών, καθώς και οικονομικής συνεργασίας με
εμπόρους και βιοτέχνες.
ο Βασίλης γαβριέλης - Ξένος διεκδίκησε και για τρίτη δημοτική
περίοδο το αξίωμα του δημάρχου στις δημοτικές εκλογές που διενεργήθηκαν τον οκτώβριο του 1990. στον Δήμο αλίμου –ο οποίος ανήκε
πλέον στη Νομαρχία πειραιώς– ήταν εγγεγραμμένοι 14.660 εκλογείς,
από τους οποίους ψήφισαν οι 11.712, σημειώθηκε δηλαδή αποχή της
τάξης του 20,11%. στην εκλογική αναμέτρηση που διεξήχθη στις 14
οκτωβρίου, τη δημοτική αρχή διεκδίκησαν τρεις παρατάξεις και δεν
έγινε δυνατή η ανάδειξη δημάρχου από την πρώτη κυριακή, καθώς
κανείς από τους δύο πρώτους συνδυασμούς δεν εξασφάλισε ποσοστό
πάνω από 50%.
στην επαναληπτική ψηφοφορία του δεύτερου γύρου, που πραγματοποιήθηκε την επόμενη κυριακή 21 οκτωβρίου, σημειώθηκε μεγάλη
μετακίνηση ψηφοφόρων προς την παράταξη του δημάρχου, ο οποίος
αναδείχτηκε νικητής τρίτη συνεχόμενη τετραετία με 5.535 ψήφους
και ποσοστό 51,88%, εξασφαλίζοντας 12 έδρες στο νέο δημοτικό συμ-

Αριστερά, κάτω: φιλοξενία παιδιών από
την Παλαιστίνη στον Δήμο Αλίμου.
Δεξιά: οι αγώνες για τη διεκδίκηση της
παραλίας και για την απομάκρυνση του
λούνα παρκ «Ροντέο» διήρκεσαν πολλά
χρόνια και κορυφώθηκαν με την απεργία
πείνας του δημάρχου Βασίλη Γαβριέλη Ξένου.
Left: children from Palestine were invited in Greece by the Municipality.
Right: the struggles for the removal of
the “Rodeo” luna park from the coastal
zone were long, and peaked with the
hunger strike by Mayor V. Gavrielis
Ksenos.

226

227

Το δημοτικό συμβούλιο που εξελέγη στις
εκλογές του 1990 κατά την ανάληψη των
καθηκόντων του.
The local council of 1990 at the oath
ceremony for the undertaking of his
post.

The reformation of squares and parks,
as well as the creation of monuments,
decorated the entire city.
Οι αναπλάσεις πλατειών και πάρκων,
καθώς και η φιλοτέχνηση μνημείων, συνέβαλαν στην αισθητική αναβάθμιση του
Αλίμου.
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was established in 1988. its objective was to undertake activities
that regarded tourism, recreation and culture, such as the creation
and operation of canteens and refreshment areas, restaurants,
playgrounds, aquariums, open-air theatres, exhibition centers and
camping centers.
1988 was also the year that the Municipality of alimos honoured
famous Greek poet yannis Ritsos by declaring him citizen of
honour. furthermore, on august 6th, within the framework of
the Transfiguration celebrations, the homonymous church was
inaugurated by the Metropolite of nea Smyrni, agathangelos.
apart from the infrastructure works that were continued, 1989
was also the year the Municipal Police Department of alimos was
established. Traffic, transport and town planning projects were
also studied.
in 1990, within the framework of collaboration with other
municipalities, the city of alimos proceeded in establishing an
intra-municipal enterprise with arghiroupolis, Glyfada, and
elliniko. its main objective was the prevention and intervention
in the matter of drugs.
vassilis Gavrielis - Ksenos asserted mayoralty once again in the
elections of october 1990 and was elected for a third consecutive
time, with 5,535 votes and 51,88%.
one of the projects that were realized by the third term of office by
Ksenos was the new extension of the city halls, thanks to which a
comfortable and absolutely functional conference room for the local
council. The construction of the culture club of the ekteloniston
area began, many playgrounds and sports facilities were added, and
asphalting and maintenance of the road network was continued.
vassilis Gavrielis - Ksenos was the only mayor who remained for
three terms of office, to date. This fact can only be interpreted as
acknowledgement and potential approval of an important work in
the municipality, critical points of which were certain achievements
that upgraded the city of alimos.

βούλιο. ο γεώργιος κίτσος συγκέντρωσε 5.134 ψήφους και ποσοστό
48,12% με έξι έδρες.
Ένα από τα έργα της τρίτης θητείας του Βασίλη γαβριέλη - Ξένου
ήταν η νέα προσθήκη - επέκταση στο δημοτικό κατάστημα, χάρη
στην οποία δημιουργήθηκε άνετη και απόλυτα λειτουργική αίθουσα
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
Ξεκίνησε, επίσης, η ανέγερση του πολιτιστικού κέντρου περιοχής
εκτελωνιστών, κατασκευάστηκαν παιδικές χαρές και αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ συνεχίστηκαν οι ασφαλτοστρώσεις και η συντήρηση
του οδικού δικτύου. προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί για τη φιλοτέχνηση
των προτομών του στέφανου σαράφη και του ελευθερίου Βενιζέλου,
καθώς και του Μνημείου των πεσόντων.
επιπλέον ο δήμος, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την κοινωνική μέριμνα, επιχορήγησε με σημαντικά κονδύλια τις σχολικές
εφορίες, τη βιβλιοθήκη, το πνευματικό κέντρο και το Μουσικό εργαστήρι, τα κ.α.π.Η., τους αθλητικούς οργανισμούς και τους πολιτιστικούς συλλόγους. επίσης ανέλαβε την αποστολή ορφανών και
παιδιών άπορων πολυτέκνων σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις. προχώρησε, τέλος, στη σύνταξη μελετών (περιβαλλοντικής στην περιοχή
τράχωνες, πολεοδομικής στην περιοχή τρουμπάρι και αξιοποίησης
του γυμναστηρίου «τράχωνες»), καθώς και σε τοπογραφικές μελέτες
για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
ο Βασίλης γαβριέλης - Ξένος υπήρξε ο μόνος που συμπλήρωσε
τρεις συναπτές τετραετίες στο αξίωμα του δημάρχου από την προαγωγή της κοινότητας καλαμακίου σε Δήμο αλίμου μέχρι τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι γραμμές. το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά
να καταγραφεί ως αναγνώριση και εν δυνάμει έγκριση και επιβράβευση ενός ουσιαστικού δημοτικού έργου, σημεία-σταθμοί του οποίου
υπήρξαν επιτεύγματα που αναβάθμισαν τον δήμο.
Μετά τη συμπλήρωση της τρίτης θητείας του, ο Β. γαβριέλης - Ξένος αποχώρησε και υπέβαλε υποψηφιότητα για το αξίωμα του νομαρχιακού συμβούλου. Μετά την εκλογή του ανέλαβε 1ος αναπληρωτής
νομάρχης αθηνών, με νομάρχη τον Δημήτρη ευσταθιάδη.
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The Mayor of Alimos, Argyris Argyriou, during his visit at the President of
the Hellenic Republic, Kostis Stephanopoulos.
Ο Δήμαρχος Αλίμου, Αργύρης Αργυρίου
κατά την επίσκεψή του στον πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωστή Στεφανόπουλο.

Arghiris Arghiriou’s term of office (1995 - 1998)

T
Arghiris Arghiriou.
Ο Αργύρης Αργυρίου.
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he MuniciPal elecTionS of 1994 took place on october
16th and the runoff elections on the 23rd of the same month.
according to the general census of March 1991, the Municipality
of alimos included 32,024 habitants.
The number of seats of the local council had risen to 25, whereas
electors 16,773 from whom 13,177 voted. arghirios arghiriou
collected 5,717 votes (50.21%) and 15 seats, after a hard and
ambivalent competition with alexandros aloukos, who ranked
second with only 48 votes less.
The new mayor of alimos fir the period from 1995 to 1998 was the
publisher and director of local newspaper foni Tou alimou,which
started circulating in 1973. The work that was made during his
term of office was significant; the city hall was renovated, three
floors were added, and the entire system of the city hall was
comupterised. The coastal area was reconstructed using the system
of self-liquidation, which was a pioneering system for that time. a
post office was established in the area of ano Kalamaki, and the
municipal association el.vi.oP. S.a. was reestablished.
in the area of reformation of public areas, we must mention the
projects of Dodekanissou Street, and the safety island on ionias
Street, as well as the widening of sidewalks in Kithirion avenue
and the pedestrianisation of Mantos Mavroghenous Street.
During the same period, the 2nd Municipal Day nursery was
built according to the european model, and the construction of the
5th and 9th Preschools began. furthermore, the important matter
of the inclusion of Pani hill to the city Plan was finally solved
during that period.

Έργα υποδομής στην παραλία του Αλίμου.
Infrastructure works at the beach.

Η δημοτική περίοδος 1995 - 1998 - Δημαρχιακή θητεία Αργύρη Αργυρίου

ο

Ι ΔΗΜοτΙκεσ εκλογεσ του 1994 διενεργήθηκαν στις 16
οκτωβρίου και η επαναληπτική ψηφοφορία του δεύτερου γύρου την επόμενη κυριακή, 23 του ίδιου μήνα. σύμφωνα με τη γενική
απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1991,
ο Δήμος αλίμου αριθμούσε 32.024 κατοίκους. οι συνδυασμοί που
διεκδικούσαν τη δημοτική αρχή ήταν έξι, γεγονός που και πάλι έκανε
απαραίτητη τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου.
ο αριθμός των εδρών του δημοτικού συμβουλίου είχε αυξηθεί
σε 25, ενώ οι εκλογείς ανέρχονταν σε 16.773, από τους οποίους
ψήφισαν οι 13.177, σημειώθηκε δηλαδή αποχή 21,44%. ο αργύρης
αργυρίου συγκέντρωσε 5.717 ψήφους, ποσοστό 50,21% και 15 έδρες,
ύστερα από μια πολύ σκληρή και αμφίρροπη αναμέτρηση με τον
αλέξανδρο αλούκο, ο οποίος ήρθε δεύτερος με διαφορά μόνο 48
ψηφοδελτίων, ποσοστό 49,79% και εννέα έδρες στο νέο δημοτικό
συμβούλιο του αλίμου.
ο δήμαρχος αλίμου για την περίοδο 1995 - 1998 ήταν διευθυντής
και εκδότης της τοπικής εφημερίδας Φωνή του Αλίμου, που άρχισε να
κυκλοφορεί το 1973. γεννημένος το 1947 στην αθήνα, ήταν μόνιμος
κάτοικος καλαμακίου από το 1955, όταν εγκαταστάθηκαν εδώ οι
γονείς του. πραγματοποίησε σπουδές στη γερμανία στον τομέα των
οικονομικών των Μεταφορών, και μετά την επιστροφή του στην ελλάδα ίδρυσε εταιρεία διεθνών μεταφορών με προσωπικό που έφτανε
τους 100 εργατοϋπαλλήλους. εξελέγη δημοτικός σύμβουλος πρώτη
φορά στις δημοτικές εκλογές του 1986.
στη διάρκεια της δημαρχιακής του θητείας, ο αργύρης αργυρίου
επιτέλεσε ουσιαστικό έργο. το δημοτικό κατάστημα ανακαινίστηκε
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και προστέθηκαν τρεις νέοι όροφοι, ενώ μηχανογραφήθηκαν όλες
οι υπηρεσίες του δήμου. πραγματοποιήθηκε ολική ανάπλαση του
παραλιακού χώρου με το πρωτοποριακό για την εποχή σύστημα της
αυτοχρηματοδότησης, ενώ ιδρύθηκε ταχυδρομικό γραφείο στο Άνω
καλαμάκι και επανασυστάθηκε η δημοτικοσυνεταιριστική επιχείρηση
ελ.ΒΙ.οπ. α.ε.
στον τομέα της ανάπλασης και της διαμόρφωσης χώρων, πρέπει
ακόμη να αναφερθούν οι σχετικές εργασίες στην οδό Δωδεκανήσου
και στη νησίδα της λεωφόρου Ιωνίας, καθώς και η διαπλάτυνση των
πεζοδρομίων της λεωφόρου κυθηρίων και η πεζοδρόμηση της οδού
Μ. Μαυρογένους.
την ίδια περίοδο κατασκευάστηκε ο Β΄ Δημοτικός παιδικός σταθμός σύμφωνα με σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και πρότυπα,
ξεκίνησε η ανέγερση του 5ου και του 9ου Νηπιαγωγείου και λύθηκε
ένα σοβαρό τοπικό πρόβλημα με την ένταξη στο σχέδιο πόλεως του
λόφου πανί. επιτεύχθηκε, επίσης, η κατεδάφιση του αυθαίρετου
κέντρου «Ζέφυρος», του μοναδικού παράνομου παραλιακού κέντρου
στα όρια του δήμου.
Έργο της δημαρχιακής θητείας του αργύρη αργυρίου ήταν και η κατάρτιση νέου οργανισμού του Δήμου αλίμου.
το 1996 ο Άλιμος, παρά τις αντιδράσεις της δημοτικής του αρχής,
υπήχθη στο πολυδύναμο αστυνομικό τμήμα παλαιού Φαλήρου. το
ίδιο έτος ιδρύθηκε η δημοτική επιχείρηση αναπτυξιακή επιχείρηση
Δήμου αλίμου (αΝ.ε.Δ.α.). σύμφωνα με το καταστατικό της ίδρυσής της, σκοποί της επιχείρησης ήταν η αξιοποίηση κάθε ακινήτου
του δήμου, η υποστήριξη και η συμμετοχή σε κάθε δραστηριότητα
οικιστικής ή άλλης μορφής που θα πραγματοποιήσει ο δήμος, η
συμμετοχή σε αντίστοιχα αναπτυξιακά προγράμματα όμορων δήμων
και η ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. ειδικότεροι σκοποί
της επιχείρησης ήταν:
1. η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση αθλητικών
εγκαταστάσεων, όχι μόνο στον παραλιακό χώρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του δήμου,
2. η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση αλιευτικού
καταφυγίου στην περιοχή λουτρών αλίμου,
The War Memorial of Alimos rises prominently at the entrance to the coast.
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The new operation Regulation of the Municipality that applies
today was also realized during arghiriou’s term of office. in 1996
alimos, despite the negative reactions by its local council, came
under the General Police Department of Paleo faliro. The municipal
enterprise Development enterprise of the Municipality of alimos
(a.n.e.D.a.) was established that year as well. according to
its Memorandum of association, its objectives included the
utilization of all realties of the municipality, the support and
participation in every construction activity of the Municipality.
The local clinics of alimos ran for the first time in 1997 and many
infrastructure works were continued as well. We must note that
the cultural activities of the local government in 1997 absorbed
1% of the municipal budget, i.e. GRD 65 million. Thus, the 2nd
international Symposium about Thucydides that was organized
that same year, cost over GRD 20 million.

Το Μνημείο των Πεσόντων Αλίμου, δεσπόζει στην είσοδο προς την παραλία.

3. η ίδρυση και η εκμετάλλευση αναψυκτηρίου - εστιατορίου, πρότυπης παιδικής χαράς, ναυταθλοπαιδιών, και γενικότερα η χωροθέτηση της περιοχής «ροντέο»,
4. η λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου Δήμου αλίμου,
5. η εγκατάσταση και η εκμετάλλευση των σύγχρονων συστημάτων
πληροφόρησης του πολίτη (multimedia).
Η επιχείρηση εντάχθηκε στα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και η διάρκεια λειτουργίας της ορίστηκε σε 30 χρόνια.
την ίδια χρονική περίοδο συστάθηκε υπό τη μορφή του Νομικού
προσώπου Δημοσίου Δικαίου ο Δημοτικός αθλητικός οργανισμός
αλίμου. στους σκοπούς του περιλαμβάνονται η οργάνωση, η λειτουργία, η διαχείριση και η συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του
δήμου, η δημιουργία αθλητικού κέντρου και κολυμβητηρίου.
Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη διαμόρφωση και στην ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στην καθαριότητα. Με χρηματοδότηση
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Το Β΄Διεθνές Συμπόσιο για τον Θουκυδίδη πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Επάνω, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος με
αντιπροσωπία του Δήμου Αλίμου κατά
την ανάληψη του συμποσίου.

Top: a playground in Alimos.
Bottom right: the Culture Club at the Ekteloniston district.
Bottom left: reformation and expansion works at the City
Hall of Alimos.
Επάνω: παιδική χαρά του Δήμου Αλίμου.
Κάτω, δεξιά: το Πνευματικό Κέντρο της συνοικίας Εκτελωνιστών. Κάτω, αριστερά: στη διάρκεια της θητείας του Αργύρη
Αργυρίου πραγματοποιήθηκε η ανακατασκευή του δημαρχείου
με την προσθήκη ορόφων.
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The 2nd International Symposium for
Thucydides was realized under the aegis of the Presidency of the Hellenic
Republic. Top: the former President of
the Hellenic Republic Costis Stefanopoulos together with the delegation of
the Municipality of Alimos during the
undertaking of the Symposium.
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The “fleet” of the cleaning services of
the Alimos Municipality.
Ο σ τόλος καθαριότ ητας του Δήμου
Αλίμου.

από ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς και με αυτοχρηματοδότηση διαμορφώθηκαν οι πλατείες καραϊσκάκη, εκτελωνιστών, ανεξαρτησίας και
ρώμα Μεταξά. εξωραΐστηκαν επίσης οι κοινόχρηστοι χώροι Άνω και
κάτω καλαμακίου, γκρώμαν, πανί, αναπήρων, Β΄ αλιπέδου. τέλος,
αγοράστηκαν απορριμματοφόρα αυτοκίνητα.
το 1997 λειτούργησαν τα δημοτικά ιατρεία και προωθήθηκε η υλοποίηση πολλών έργων υποδομής. πρέπει να σημειωθεί ότι την ίδια
χρονιά οι πολιτιστικές δραστηριότητες της δημοτικής αρχής απορρόφησαν συνολικά το 1% του δημοτικού προϋπολογισμού, ποσό που
έφτασε στα 65 εκατομμύρια δραχμές.
Έτσι, το Β΄ Διεθνές συμπόσιο για τον θουκυδίδη που διοργανώθηκε
εκείνο τον χρόνο, κόστισε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δραχμές. το συμπόσιο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της προεδρίας
της Δημοκρατίας και με τη συμμετοχή 20 πανεπιστημιακών από
όλο τον κόσμο, 20 ελλήνων πανεπιστημιακών και μεγάλου αριθμού
παρατηρητών.
ο δήμος ανακήρυξε επίτιμη δημότισσα αλίμου το μέλος της γαλλικής ακαδημίας, καθηγήτρια Jaqueline de Romilly, θέλοντας να
τιμήσει την προσφορά της και τη συμβολή της στη μελέτη του έργου
του θουκυδίδη.
τέλος ο δήμος συμμετείχε ως μέτοχος στη διαδημοτική επιχείρηση
«αττικό τραμ». σκοπός της εταιρείας ήταν η οργάνωση, η προώθηση και η συμμετοχή στη σύσταση φορέα κατασκευής, λειτουργίας,
διαχείρισης και εκμετάλλευσης συγκοινωνιακών μέσων επιφανειακής σταθερής τροχιάς (τραμ) και των αναγκαίων εγκαταστάσεων
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας των ιδρυτών δήμων.

That Symposium was organized under the aegis of the President
of the hellenic Republic, and the participation of 20 university
professors from Greece and 20 from around the world, as well as
a large number of viewers.

Η Δημαρχιακή θητεία του Αλέξανδρου Αλούκου
(1999 - 2002)

Alexandros Aloukos’ term of office
(1999 - 2002)

ο

i

n The 1998 elecTionS, a significant movement towards
aloukos’ party was seen during the runoff elections, resulting
to his victory having collected 6,734 votes, a 50,94% and a total of
15 seats in the new city council. arghiris arghiriou collected 6485
valid votes, a 49,06% and a total of 8 seats in the city council.
During Mr. aloukos’ service, priority was given to the
active interest paid to social institutions and culture (K.a.P.i.,
education, day nurseries, sports etc.). The Traffic education Park
was constructed at the same period as well, whereas in 1999 a
technical program was designed in order to pay more attention
to the newly-introduced areas of the greater city plan, in both
sides of alimos avenue, and where of course there was still lack
of infrastructure works, mostly regarding road network and the
sewerage system. furthermore, great part of the technical program
regarded continuing projects and completion of others. a land plot
was purchased for the creation of a new infant nursery and the
Prefecture helped fro the realization of some projects that regarded
flood prevention in a large part of the municipality.
in September 1999 a unanimous decision of the city council
led to the establishment of a company named “urban non-Profit
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Ο Αλέξανδρος Αλούκος είναι πτυχιούχος
της Μαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πολιτική του δράση
στα κοινά του Αλίμου άρχισε από νωρίς.
Από το 1982 έως και το 2006 εκλεγόταν
συνεχώς δημοτικός σύμβουλος. Διετέλεσε
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και
αντιδήμαρχος.
Alexandros Aloukos is a graduate of
the School of Mathematics of the University of Athens. His political activity in Alimos begun quite early. From
1982 till 2006 he was constantly elected
councilor. He has served as president
of the Municipal Council and as ViceMayor.

Ι συΝΔυασΜοΙ που ΔΙεκΔΙκΗσαΝ τη δημοτική αρχή του
αλίμου στις εκλογές του 1998 ήταν τέσσερεις. οι εκλογές διενεργήθηκαν την κυριακή 11 οκτωβρίου, χωρίς να αναδειχτεί δήμαρχος· έτσι απαιτήθηκε και πάλι η προσφυγή στη διαδικασία του
δεύτερου γύρου την αμέσως επόμενη κυριακή 18 οκτωβρίου.
στο σύνολο των 18.867 εκλογέων που περιλαμβάνονταν στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου, ψήφισαν οι 15.001, με το ποσοστό
αποχής να φτάνει στο 20,49%. στην επαναληπτική ψηφοφορία της
αμέσως επόμενης κυριακής σημειώθηκε σημαντική μετακίνηση ψηφοφόρων προς τον συνδυασμό του αλέξανδρου αλούκου, ο οποίος
εξελέγη δήμαρχος, έχοντας συγκεντρώσει 6.734 έγκυρα ψηφοδέλτια,
ποσοστό 50,94% και 15 έδρες στο νέο δημοτικό συμβούλιο. ο αργύρης αργυρίου συγκέντρωσε 6.485 έγκυρα ψηφοδέλτια, ποσοστό
49,06% και οκτώ έδρες.
στο δημοτικό έργο που αποδόθηκε στη διάρκεια της θητείας του
αλέξανδρου αλούκου, προτεραιότητα είχε το έμπρακτο ενδιαφέρον
για την κοινωνική πολιτική και τον πολιτισμό (κ.α.π.Η., παιδεία,
παιδικοί σταθμοί, πολιτιστικό κέντρο, αθλητισμός).
στο ενεργητικό της δημοτικής αρχής καταγράφεται η κατασκευή
του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και του κολυμβητηρίου.
το 1999 καταρτίστηκε τεχνικό πρόγραμμα που έδινε μεγαλύτερη

237

The Ekteloniston square after the completion of its reformation.
Η πλατεία Εκτελωνιστών μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασής της.
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company for the Development of alimos”. its objectives were
exclusively developmental, spiritual, cultural and beneficial.
according to the technical program, it was decided to build a
public swimming pool, which was finally built in an area of 12
sq.km. at the hTo Marina, which has been considered as area
for sports facilities since 1990 (Presidential decree 8-11-90, official
Gazette no. 655 iv/90).
finally, in november 1999 began the discussions on the Municipality’s
attitude regarding the forthcoming 2004 olympics. Since alimos is
neighboring to the former elliniko airport, it was suggested that a
inter-municipal green area / sports facilities park should be created,
as well as interventions concerning traffic, further utilization of the
alimos Marina, as well as other sports infrastructure for both local
and olympic use (alimos city council Minutes 10-11-1999).

βαρύτητα στις νεοενταχθείσες στο σχέδιο πόλεως περιοχές πανί και
λουτρό, που βρίσκονται εκατέρωθεν της λεωφόρου αλίμου και στις
οποίες, όπως είναι φυσικό, υπήρχαν ελλείψεις σε έργα υποδομής,
κυρίως στην οδοποιία και στην αποχέτευση.
Μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορούσε συνεχιζόμενα έργα και ολοκληρώσεις, όπως ασφαλτοστρώσεις, κατασκευές
πεζοδρομίων, καθαρισμούς οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων και
αναπλάσεις πλατειών.
σημαντική κίνηση εκ μέρους της δημοτικής αρχής ήταν η αγορά
έκτασης για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού, ενώ σε συνεργασία με τη νομαρχία έγινε η ένταξη έργων που αφορούσαν αγωγούς
ομβρίων για την αντιπλημμυρική προστασία μεγάλου μέρους του
δήμου (λ. ποσειδώνος και πέριξ οδών, λ. καλαμακίου - κανάρη,
ρέμα οδού αγίου Δημητρίου και ρέμα λαγκαδίων).
την ίδια χρονιά (1999) ελήφθη από το δημοτικό συμβούλιο η απόφαση για τη φιλοτέχνηση του νέου εμβλήματος του δήμου, το οποίο
είχε πλέον τη μορφή του θουκυδίδη χωρίς αυτή να περιβάλλεται από
δάφνες, και κάτω την επωνυμία «ΔΗΜοσ αλΙΜου».
τον σεπτέμβριο του 1999 ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για την ίδρυση εταιρείας με την επωνυμία «αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
ανάπτυξης Δήμου αλίμου». οι σκοποί της εταιρείας, σύμφωνα με
το καταστατικό της, ήταν αποκλειστικά αναπτυξιακοί, πνευματικοί,
πολιτιστικοί και κοινωφελείς, και σε αυτούς περιλαμβάνονται:
1. η υποβολή, η οργάνωση και η διαχείριση προγραμμάτων που
επιδοτούνται από την ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους ευρωπαϊκούς και
διεθνείς οργανισμούς,
2. η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και υπηρεσιών προώθησης της απασχόλησης για νέους, ενήλικες, ανέργους, άτομα με ειδικές ανάγκες και εργαζομένους γενικά, με έμφαση στην επαγγελματική
τους κατάρτιση και στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό,
3. η παροχή υπηρεσιών στο ευρύ κοινό για την παροχή ορθής και
έγκυρης πληροφόρησης, καθώς και για την πρόληψη και την αποτροπή χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών,
4. η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης που αποσκοπούν στη σωματική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου, με στόχο
την επίτευξη του ευ ζην,
5. η παροχή υπηρεσιών σε εθελοντικώς προσερχόμενα άτομα εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες, με στόχο την αντιμετώπιση του
στερητικού συνδρόμου και την ένταξή τους σε προγράμματα ψυχικής
απεξάρτησης,
6. η ίδρυση και η λειτουργία χώρου ελεύθερης δραστηριότητας νεολαίας με αντικείμενο όλα τα θέματα που την αφορούν (εκπαίδευση,
επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση, πολιτισμός, τέχνη, αθλητισμός κ.λπ.) καθώς και τα προγράμματα ανταλλαγής νέων, τόσο ελληνικά όσο και της ευρωπαϊκής Ένωσης.
για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών η εταιρεία συνεργάζεται και
στηρίζεται από την αΝ.ε.Δ.α., καθώς και από όλους τους συλλόγους
του Δήμου αλίμου. Η διάρκεια της λειτουργίας της ορίζεται στα 12
χρόνια, με λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2010.
Βάσει του τεχνικού προγράμματος αποφασίστηκε η κατασκευή κολυμβητηρίου, η χρηματοδότηση του οποίου εντάχθηκε στο ε.π.τ.α. Η κατασκευή του έγινε σε έκταση 12 στρεμμάτων, η οποία βρίσκεται στη μαρίνα
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Ιnfrastructure works in the sector of
education and entertainment. Reformation of school yards.
Above: 4th Elementary School and 4th
Day Nursery.
Η δημοτική αρχή του Αλέξανδρου Αλούκου έδωσε έμφαση στα έργα υποδομής
στον τομέα της παιδείας και της ψυχαγωγίας, στη διαμόρφωση των αύλειων χώρων
των διδακτηρίων και στη δημιουργία παιδικών χαρών.
Άνω: το 4ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο
Αλίμου.

in the following years, apart from the tireless concern about
the infrastructure works for the olympic Games, special attention
was also paid to matters such as renovation of school facilities and
creation of parks.
in the area of social welfare and reinforcement of social structure,
a new day nursery was built in ano Kalamaki, whereas the
Prevention center of the municipality was housed in a building
that was made exclusively for that organization. furthermore,
the Municipality of alimos obtained its citizen Service center
(K.e.P.) and an automatic hotline for the service of citizens was
established.
all through his term of office, the local government of alexandros
aloukos informed the citizens about the problems that were faced
by the Municipality and the projects that were materialized, so that
the citizens understand that they should have active participation
in the matters of their city.

αλίμου και είχε χαρακτηριστεί ήδη από το 1990 χώρος για αθλητικές
εγκαταστάσεις (προεδρικό διάταγμα 8-11-1990, Φ.ε.κ. 655 Δ΄ 1990).
τέλος, τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ξεκίνησαν οι συζητήσεις
για τις θέσεις του Δήμου αλίμου εν όψει των ολυμπιακών αγώνων
του 2004. εξαιτίας της γειτνίασης του δήμου με το αεροδρόμιο του
ελληνικού, προτάθηκε η δημιουργία υπερτοπικού πόλου πρασίνου
και αθλητικών εγκαταστάσεων, παρεμβάσεις που αφορούσαν στην
κυκλοφοριακή οργάνωση, την περαιτέρω αξιοποίηση της μαρίνας
αλίμου, καθώς και αθλητικές υποδομές τοπικής σημασίας αλλά και
ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
το 2000 συνεχίστηκαν τα έργα υποδομής, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα στον τομέα της καθαριότητας και διαμορφώθηκαν πλατείες
και παιδικές χαρές. Ιδιαίτερης σημασίας απόφαση που ελήφθη αυτή
τη χρονιά ήταν η κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
αμείωτη συνεχίστηκε η προσπάθεια της δημοτικής αρχής και την
επόμενη διετία (2001 - 2002), κατά την οποία επικεντρώθηκε σε έργα
υποδομής εν όψει των ολυμπιακών αγώνων του 2004. παράλληλα
όμως με αυτά, δόθηκε βαρύτητα στη συντήρηση σχολικών κτηρίων
και στην προσθήκη νέων αιθουσών σε ορισμένα από αυτά, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες. Ωστόσο τα έργα πρασίνου
και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος είχαν στόχο να αποδείξουν ότι
ο Δήμος αλίμου δικαίως χαρακτηρίστηκε ολυμπιακή πόλη.
κατά το διάστημα αυτό αποπερατώθηκαν πλατείες, ανακατασκευάστηκε ο περιβάλλων χώρος του κλειστού γυμναστηρίου, έγιναν παρεμβάσεις στον λόφο λαϊκής κυριαρχίας, συντηρήθηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι στο Άνω και κάτω καλαμάκι και ολοκληρώθηκε η
κατασκευή των πεζοδρομίων στον λόφο πολιτισμού.
στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και της ενίσχυσης της κοινωνικής
υποδομής, ξεκίνησε η κατασκευή νέου παιδικού σταθμού στο Άνω καλαμάκι, το κέντρο πρόληψης του δήμου εγκαταστάθηκε σε νέο, ειδικά
ανακατασκευασμένο κτήριο, δημιουργήθηκε το κέντρο εξυπηρέτησης
πολιτών (κ.ε.π.) Δήμου αλίμου και εγκαταστάθηκε σύστημα αυτόματης τηλεφωνικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών.
τέλος, το δημοτικό συμβούλιο συνέχισε τις τακτικές αλλά και έκτακτες επιχορηγήσεις προς τους συλλόγους και τα αθλητικά σωματεία
του αλίμου, επιβραβεύοντας τις προσπάθειές τους και αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για τον πολιτισμό.
σε όλη τη διάρκεια της τετραετίας η δημοτική αρχή του αλέξανδρου αλούκου ενημέρωνε συνεχώς τους δημότες για όλα τα προβλήματα του δήμου και για τα έργα που υλοποιούνταν, έτσι ώστε να
γίνεται συνείδηση ότι η συμμετοχή και η ενεργοποίηση των πολιτών
είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να ανταποκριθεί η πόλη στις προκλήσεις της εποχής.

The Mayoralty of Konstantinos Matzouranis
(2003 – 2006)

Η Δημαρχιακή θητεία του κωνσταντίνου Μαντζουράνη
(2003 – 2006)

T

σ

he MayoR that came out of the second round of the municipal
elections held in october 2002 was Konstantinos Matzouranis
(term of office for the period 2003-2006).
During the first two years of the Konstantinos Matzouranis
Mayoralty, two important events took place that had a crucial
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Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαντζουράνης.
Mayor Constantinos Mantzouranis.

τΙσ ΔΗΜοτΙκεσ εκλογεσ που διενεργήθηκαν τον οκτώβριο
του 2002, νικητής του δεύτερου γύρου και Δήμαρχος αλίμου
για την περίοδο 2003 – 2006 αναδείχτηκε ο κωνσταντίνος Μαντζουράνης, ο οποίος συγκέντρωσε 9.006 έγκυρα ψηφοδέλτια, ποσοστό
50,9% και 15 έδρες στο νέο Δημοτικό συμβούλιο.
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Snapshot from the Olympic Torch Relay at the area of Alimos.
Από τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας
από τον Άλιμο.

Ο αύλειος χώρος του κτηρίου του δημοτικού συμβουλίου διαμορφώθηκε και
εξωραΐστηκε. Εσωτερικά το κτήριο αναμορφώθηκε προκειμένου να δημιουργηθούν χώροι συνεδριάσεων των δημοτικών
παρατάξεων, του Συλλόγου Εργαζομένων
και των επιτροπών του δήμου.
The surrounding area of the Local
Council was reformed and embellished. In its interior, the building was
reformed in order to include conference rooms for the political parties, the
Employees Union and the committees
of the Municipality.

His Holiness the Ecumenical Patriarch
Mr. Bartholomew at the entrusting of
the celebration of the 550th Anniversary
of the Megali tou Ghenous Scholi. Notice Mayor of Alimos Mr. C. Mantzouranis on the right.
Ο Παναγιότατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος κατά την ανάθεση
του εορτασμού των 550 χρόνων από την
ίδρυση της Μεγάλης του Γένους Σχολής
στην αντιπροσωπία του Δήμου Αλίμου.
Δεξιά ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Μαντζουράνης.
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ο κωνσταντίνος Μαντζουράνης γεννήθηκε το 1957 στο καλαμάκι.
είναι πτυχιούχος της Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου αθηνών,
ειδικευμένος στην καρδιολογία. εξελέγη για πρώτη φορά Δημοτικός
σύμβουλος αλίμου το 1986. από τότε και για τις τρεις επόμενες
τετραετίες εκλεγόταν Δημοτικός σύμβουλος, ενώ την περίοδο 1996
– 1997 διετέλεσε αντιδήμαρχος.
κατά τα δύο πρώτα χρόνια της Δημαρχίας του κωνσταντίνου Μαντζουράνη έλαβαν χώρα δύο σημαντικά γεγονότα, τα οποία επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του Δήμου: η έναρξη της λειτουργίας
του τραμ, τον Ιούνιο του 2004, και η διεξαγωγή των ολυμπιακών
αγώνων της αθήνας, τον αύγουστο του ίδιου έτους.
ο Δήμος αλίμου, λόγω της άμεσης γειτνίασής του με τον χώρο των
ολυμπιακών εγκαταστάσεων του πρώην αεροδρομίου του ελληνικού,
φιλοξένησε δύο πύλες εισόδου επισκεπτών. για τον λόγο αυτό, ενώ
δεν χαρακτηρίστηκε ολυμπιακός Δήμος, απορρόφησε κονδύλια τα
οποία διατέθηκαν από το υ.πε.ΧΩ.Δ.ε., το υπ.εσ.Δ.Δ.α. και το
υπ.πο. για την καθαριότητα, για έργα οδοποιίας και για τη διεξαγωγή πολιτιστικών δρώμενων. ανάμεσα στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν ξεχώρισαν η διέλευση της ολυμπιακής Φλόγας, οι
«Νέοι θεσμοί σε αρχαία μονοπάτια» και η παράσταση της κωμωδίας
του αριστοφάνη θεσμοφοριάζουσες.
παράλληλα, συμφωνήθηκαν με την τραΜ α.ε. αντισταθμιστικά
οφέλη για τον Δήμο ύψους περίπου 400.000 ευρώ. Έτσι, η εγκατάσταση και η διέλευση του τραμ συνοδεύτηκε από έργα ανάπλασης
ολόκληρου του παραλιακού μετώπου, τη δημιουργία παραλιακού
πεζόδρομου από το ύψος της μαρίνας αλίμου έως το ρέμα του αγίου Νικολάου, την ανάπτυξη του πρασίνου και την περίφραξη του
δημοτικού κολυμβητηρίου.
επί δημαρχίας Μαντζουράνη διενεργήθηκε ένα πολύ σημαντικό
έργο στον τομέα της κοινωνικής Μέριμνας. ενδεικτικά, αναφέρονται
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Άνω: Η ίδρυση και η λειτουργία νέας πολυδύναμης ιατρικής μονάδας του Ι.Κ.Α. θεωρείται η μεγαλύτερη προσφορά στους δημότες στον τομέα της υγείας, αφού σε αυτή
εξυπηρετούνται ήδη δεκατρείς ειδικότητες.
Above: The establishment and operation of a new and
powerful medical unit by I.K.A. is considered as the
greatest contribution to the citizens regarding Health,
since there are already twelve departments running.
The aim of the local government was to upgrade the environment by ceating green areas.
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η αναβάθμιση του περιβάλλοντος
και η δημιουργία χώρων πρασίνου. Στην κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιούνται συνεχείς δενδροφυτεύσεις.

Δεξιά: Τα δημοτικά ιατρεία με το νεοαποκτηθέν ασθενοφόρο.
Right: The Municipal Clinics and the recently purchased ambulance.

Τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών στην οδό Δωδεκανήσου, Άνω
Καλαμάκι. Στα εγκαίνια χωροστάτησε ο
Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Συμεών,
ενώ παρευρέθηκαν οι δήμαρχοι Αργυρούπολης, Παλαιού Φαλήρου, Υμηττού, καθώς
και πλήθος κόσμου.

The Citizens Servicing Center at the
area of Kato Kalamaki.
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο
Κάτω Καλαμάκι.
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The inauguration of the new Citizens
Information Center at Dodekanissou
Street at Ano Kalamaki. The inauguration liturgy was led by Metropolite of
Nea Smyrni, Symeon, and was attended
by the Mayors of Argiroupoli, Paleo
Faliro, Imitos, and a lot of people.
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The introduction of tram upgrade a public transport at the southern suburds.
H λειτουργία του τραμ αναβάθμισε τις συγκοινωνίες των νοτίων προαστίων.
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impact on the Municipality’s development: the operation of the
tram was initiated in June 2004 and the athens olympic Games
were held during august of the same year.
The Municipality of alimos, due to its proximity to the olympic
facilities of the former airport of elliniko, hosted two visitors’
entrance gates. for this reason, although it was not deemed as
an olympic Municipality, it received funds that were allocated to
municipal projects and events.
at the same time, there was an agreement with TRaM ae on offsets
for the Municipality, which included recreational works for the entire
coastal front, the construction of a promenade from the marina of
alimos to the agios nikolaos stream, the creation of green areas and
the construction of fencing for the municipal swimming pool.
forging a democratic armor for the Municipality instruments,
the collaboration between different political parties, modernization,
the well-balanced operation of services and the transparency
regarding the administration actions were the primary goals of the
Municipal administration. furthermore, during the Mayoralty of
Konstantinos Matzouranis significant work took place in the Social
Welfare sector. What is more, important construction works and
environmental protection initiatives were implemented.
in regard to the education sector, in collaboration with the School
Buildings organization, efforts were made towards the creation of
modern educational infrastructures. it is worth mentioning that the
Music School of alimos was finished and dedicated, a School that
is an artistic and educational center of trans-municipal impact.
concerning sports, in 2004 the Sports center of alimos was

Έργα ασφαλτόστρωσης στον Άλιμο.
Asphalting works in Alimos.

η δημιουργία Διεύθυνσης κοινωνικής αντίληψης στον νέο οργανισμό
του Δήμου, η ίδρυση της πολυδύναμης Ιατρικής Μονάδας του Ι.κ.α.
στον Άλιμο, η αναβάθμιση και η ενίσχυση των Δημοτικών Ιατρείων με
ιατρικό προσωπικό, η ανασυγκρότηση της τράπεζας αίματος, η ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», η ίδρυση, στελέχωση
και λειτουργία του παραρτήματος του ε΄ παιδικού σταθμού στο Άνω
καλαμάκι δυναμικότητας 30 νηπίων και 20 βρεφών και η αγορά νέου
στόλου οχημάτων για τις ανάγκες του ε΄ παιδικού σταθμού. την ίδια
περίοδο πραγματοποιήθηκαν η μεταφορά της κοινωνικής υπηρεσίας
και του κέντρου πρόληψης σε μεγαλύτερους χώρους, η ίδρυση και
λειτουργία γραφείου ανέργων, η συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα του οαεΔ για αμεα και ανέργους πλησίον συνταξιοδότησης, η
πλήρης στελέχωση των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και η
εφαρμογή του προγράμματος «υγεία-πρόληψη» για την ενημέρωση
των δημοτών σε θέματα που αφορούν στην υγεία, στη διατροφή και
τη σωστή λήψη φαρμάκων.
στον τομέα των κατασκευαστικών έργων, μεταξύ των σημαντικότερων, αξίζει να αναφερθούν η ανάπλαση της αγοράς θουκυδίδου,
η ολοκλήρωση των εργασιών για το κολυμβητήριο, ο εξοπλισμός του
Δημοτικού θεάτρου, το αντιπλημμυρικό έργο στο α΄ γυμναστήριο,
οι βελτιώσεις στους παιδικούς σταθμούς, οι πεζόδρομοι στον λόφο
πανί και στην οδό γριμάνη και η αποπεράτωση του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
σε ό,τι αφορά στην περιβαλλοντική πολιτική εφαρμόστηκαν πολιτικές διασφάλισης γης με απαλλοτριώσεις και αγορές οικοπέδων με
στόχο τη δημιουργία χώρων πρασίνου, πάρκων και παιδικών χαρών.
ανανεώθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός της Διεύθυνσης περιβάλλοντος και συγχρόνως τέθηκε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα
δενδροφύτευσης 7.000 δέντρων και θάμνων, με πολλούς εθελοντές
να αναλαμβάνουν μέρος της φύτευσης.
Όσον αφορά στην παιδεία, σε συνεργασία με τον οργανισμό σχολικών κτηρίων καταβλήθηκε προσπάθεια για τη δημιουργία σύγχρονων
εκπαιδευτικών κτηριακών υποδομών. αξίζει να τονιστεί η ολοκλήρωση
της ανέγερσης μέσω της προσθήκης αιθουσών και ο εγκαινιασμός του
Μουσικού σχολείου αλίμου, το οποίο αποτελεί μουσικό και εκπαιδευτικό
κέντρο με υπερδημοτική απήχηση, δεδομένου ότι είναι ένα από τα πέντε
μουσικά σχολεία που λειτουργούν στην αττική.
σε ό,τι αφορά στον αθλητισμό, το 2004 ιδρύθηκε το αθλητικό κέντρο
αλίμου, με τη μορφή του Ν.π.Δ.Δ. (Φ.ε.κ. Β΄ 1626/2004) με κύριο
σκοπό τη λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου. ακόμα, κατασκευάστηκε γήπεδο καλαθοσφαίρισης στο 3ο γυμνάσιο (αθλητικό γυμνάσιο
αλίμου) στο πλαίσιο του έργου διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του.
επί δημαρχίας κωνσταντίνου Μαντζουράνη καταβλήθηκαν εντατικές
προσπάθειες στον τομέα του πολιτισμού. ενδεικτικά, από το 2003 καθιερώθηκε ο εορτασμός της καθαρής Δευτέρας στον λόφο πανός με
εμβέλεια υπερτοπική. επιπλέον, ιδρύθηκε η παιδική θεατρική σκηνή
στην αίθουσα «κάρολος κουν», ενώ συνεχίστηκαν οι ήδη καθιερωμένες
πολιτιστικές εκδηλώσεις «Άνοιξη του πολιτισμού» και η συνάντηση
Χορωδιών. από τα τέλη του 2003 μέχρι τις αρχές του 2005 τελέστηκαν
στον Άλιμο με ιδιαίτερη λαμπρότητα εκδηλώσεις για τα 550 χρόνια
από την ίδρυση της Μεγάλης του γένους σχολής υπό τις ευλογίες του
οικουμενικού πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. επίσης, ο Δήμος αλίμου
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Στιγμιότυπο από την εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν οι πέντε όμοροι δήμοι με
τίτλο «γιορτή - Νέοι θεσμοί σε αρχαία
Μονοπάτια».
Snapshots from the events that were organized by the five bordering Municipalities, under the title “Feast - New
Institutions on ancient paths”.

Traffic education to all school students
is one of the most important activities
at the Traffic Education Park.
H διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής
στους μαθητές όλων των σχολείων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Οι κινητοποιήσεις των δημάρχων Αλίμου,
Ελληνικού, Γλυφάδας και Αργυρούπολης
για τη δημιουργία αμιγούς μητροπολιτικού
πάρκου στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, συσπείρωσαν όλους
τους πολίτες των περιοχών αυτών.
The playground on both sides of Alimou Ave., after its completion.
Η παιδική χαρά που βρίσκεται εκατέρωθεν της λεωφόρου Αλίμου μετά την τελική
διαμόρφωσή της.
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The reaction of all four Mayors of Alimos, Elliniko, Glyfada, and Arghiroupolis for the creation of a Metropolitan
Park at the area of the former Athens
International Airport at Elliniko, led to
protests by citizens of all those areas.
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established. finally, during the Mayoralty of Konstantinos
Matzouranis, a series of actions were carried out in order to
reinforce culture. among the most important ones was the
inter-municipal collaboration between the municipalities of
alimos, argyroupoli, Glyfada, elliniko and Palaio faliro. These
five municipalities co-organized events under the general title
“celebration – new institutions in ancient Paths” that concerned
sports, within the framework of the european year of education.

συμμετείχε στους αντίστοιχους εορτασμούς που έλαβαν χώρα στην
κωνσταντινούπολη. ο Δήμος αλίμου πρωτοστάτησε τέλος στη σύναψη
διαδημοτικής πολιτιστικής συνεργασίας ανάμεσα στους δήμους αλίμου,
αργυρούπολης, γλυφάδας, ελληνικού και παλαιού Φαλήρου. οι πέντε
δήμοι συνδιοργάνωσαν εκδηλώσεις με τον γενικό τίτλο «γιορτή - Νέοι
θεσμοί σε αρχαία Μονοπάτια», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Έτους εκπαίδευσης μέσα από τον αθλητισμό. επικεφαλής φορέας σε αυτήν την
προσπάθεια ήταν ο αθλητικός οργανισμός Δήμου αλίμου (α.ο.Δ.α.).

The Mayoralty of athanasios (Thanos) orfanos
(2007 – 2014)

Η Δημαρχιακή θητεία του αθανασίου (θάνου) ορφανού (2007 – 2014)

i

σ

n The 2006 MuniciPal elecTionS, Thanos orfanos was
elected as the Mayor of alimos and held his office for the
period 2007-2014. a milestone that took place under his term of
office was the implementation of the programme “Kallikratis”.
Within its framework, the Municipalities were re-organized in
terms of administration and their geographical boundaries were
re-established.
in the Municipality of alimos, no alteration came up regarding
its administrative boundaries. yet, its role was upgraded via a
number of reforms, while at the same time many of its bodies and
services were re-organized. a distinctive example is the unification
of the cultural organization and the Sports organization of
the Municipality into one uniform entity, the “Thucydideian
organization of alimos for culture and Sports”.

The playground at Pinelopi Delta Park.
Η Παιδική Χαρά στο Πάρκο
Πηνελόπης Δέλτα.
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O Αθανάσιος Ορφανός, δήμαρχος Αλίμου
περιόδου 2007-2014.
Athanasios Orfanos, mayor of Alimos
during the period 2007-2014.

τΙσ ΔΗΜοτΙκεσ εκλογεσ που διεξήθησαν το 2006, Δήμαρχος αλίμου εξελέγη ο θάνος ορφανός, ο οποίος επικράτησε
στον δεύτερο γύρο, με ποσοστό 52,13%, 8,308 έγκυρα ψηφοδέλτια
και 16 έδρες στο Δημοτικό συμβούλιο. ο θάνος ορφανός διετέλεσε
Δήμαρχος για δύο συνεχόμενες δημαρχιακές θητείες, καθώς επανεξελέγη κατά τον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του 2010,
με ποσοστό 60,89%, 6.990 έγκυρα ψηφοδέλτια και 20 έδρες στο
Δημοτικό συμβούλιο.
ο θάνος ορφανός γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Άλιμο. είναι
πτυχιούχος της Ιατρικής σχολής του αριστοτελείου πανεπιστημίου
θεσσαλονίκης. πριν την εκλογή του ως Δήμαρχος αλίμου, εκλεγόταν
ήδη από το 1994 για τρεις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις ως
Δημοτικός σύμβουλος, πρώτος σε σταυροδοσία, ενώ κατά την τετραετία 1998 – 2002 διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου
του Δήμου αλίμου.
Ένα σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας του θάνου ορφανού ήταν η εφαρμογή του προγράμματος Νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο ψηφίστηκε στην ελληνική Βουλή και
αφορούσε σε όλη την ελληνική επικράτεια. το πρόγραμμα αυτό έμεινε γνωστό και ως «πρόγραμμα καλλικράτης». σκοπός του υπήρξε η
επαναχαρτογράφηση και αναδιοργάνωση της αυτοδιοίκησης στη βάση
της ορθολογικής διαχείρισης, ενώ στο πλαίσιό του πραγματοποιήθηκε
σε πολλές περιπτώσεις ο επανακαθορισμός των γεωγραφικών ορίων
των αυτοδιοικητικών ενοτήτων.
στον Δήμο αλίμου δεν προέκυψε καμία μεταβολή αναφορικά με τα
διοικητικά όριά του. Ωστόσο, ο ρόλος του αναβαθμίστηκε μέσα από
μία σειρά μεταρρυθμίσεις, ενώ παράλληλα αναδιοργανώθηκαν πολλές δομές και υπηρεσίες του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
η συνένωση του πολιτιστικού οργανισμού, του αθλητικού οργανισμού και του αθλητικού κέντρου του Δήμου σε έναν ενιαίο φορέα
(Ν.π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «θουκυδίδειος οργανισμός πολιτισμού
και αθλητισμού αλίμου» (θ.ο.π.α.α.).
στο ίδιο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού της
αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε η ένταξη του Δήμου αλίμου στο
εθνικό σύστημα «σύζευξις», ώστε να εξασφαλίζεται η ταχύτερη
παροχή υπηρεσιών, εφαρμόστηκε ηλεκτρονικό πρόγραμμα υποδοχής
των αιτημάτων των δημοτών, ώστε να ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, και υλοποιήθηκε η Ψηφιακή Χαρτογράφηση της
πόλης, ώστε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να έχει τα απαραίτητα
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Πάρκο στον λόφο Αρματολών.
Park at the hill of Armatolon.
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Within the same framework of reorganization and modernization
of the administration, among other things the inclusion of the
Municipality of alimos into the national System “Syzeuxis” took
place, in order to ensure a faster provision of services. During
the mayoralty of Thanos orfanos, apart from the actions of
administrative restructuring, the Municipality’s finances were
improved and increased, while construction works were carried
out that mainly concerned the recreation of municipal public space
and road construction. in regard to social strategies, significant
actions were held targeting the new Generation, the Third age
and the vulnerable social groups.
finally, the Municipal administration took important measures
in the sections of education and culture. especially regarding
education, efforts were made for the improvement of school and
material infrastructures regarding the existing school facilities,
as well as for the creation of new ones. Moreover, the vocational
Senior high-School of alimos was reconstructed. concerning the
culture sector, efforts were made for the improvement of the
Thucydideian library with actions like the children reading club,
the annual cultural festival was launched on the hill of Pani and
the 4th international Symposium for Thucydides was organized.

Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων στον
Δήμο Αλίμου.
Sidewalk reconstruction works at the
Municipality of Alimos.

εργαλεία για την υποδοχή αρμοδιοτήτων από την πολεοδομία. επιπλέον, ο Άλιμος υπήρξε από τους πρώτους δήμους που συμμετείχαν
πιλοτικά στη δημιουργία του εθνικού Δημοτολογίου.
πέρα από τις παραπάνω δράσεις διοικητικής αναδιάρθρωσης που
αναφέρθηκαν παραπάνω, κατά την περίοδο 2007 – 2014 επί δημαρχιακής θητείας του θάνου ορφανού συντελέστηκε έργο σε πολλούς
επιπλέον τομείς. τα οικονομικά του Δήμου βελτιώθηκαν μέσω της
αύξησης των δημοτικών περιουσιακών στοιχείων και της μείωσης
των δημοτικών χρεών.
στον τομέα των δημοτικών τεχνικών έργων και υποδομών, εκπονήθηκε νέα κυκλοφοριακή μελέτη, και πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός έργων που περιλάμβανε αναπλάσεις και εργασίες
ανακατασκευής δημοτικών χώρων, χώρων αναψυχής, πεζοδρόμων και
παιδικών χαρών, διεξαγωγή αντιπλημμυρικών και αντιπυρικών έργων
και εγκατάσταση δημοτικού φωτισμού. ειδικά σε ό,τι αφορά στην
οδοποιία εφαρμόστηκε ένα ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε
πενήντα οδούς και πλέον. ενδεικτικά, αναφέρονται τα έργα αύξησης
θέσεων στάθμευσης στην αγορά θουκυδίδου και ανακατασκευής
του οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα βαρείας κυκλοφορίας και η
ολοκλήρωση του έργου της λεωφόρου θεομήτορος – υψηλάντου, που
αύξησε την κυκλοφοριακή ικανότητα της συγκεκριμένης οδού.
Μεγάλη έμφαση δόθηκε στον τομέα της καθαριότητας με την
ψήφιση νέου κανονισμού καθαριότητας στο Δημοτικό συμβούλιο,
στην τήρηση του οποίου συνέβαλε και η Δημοτική αστυνομία, αλλά
και την προμήθεια δεύτερου απορριματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα να επιταχυνθεί η διαδικασία αποκομιδής
των ανακυκλούμενων απορριμμάτων.
σε ό,τι αφορά στην κοινωνική πολιτική, υλοποιήθηκαν σημαντικές δράσεις με ομάδες στόχου τη νέα γενιά, την τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες. Μεταξύ αυτών αξίζει να αναφερθούν, η δημιουργία
Δημοτικού συμβουλίου Νεολαίας, ώστε οι νέοι να έχουν δυναμικότερη
συμμετοχή στα κοινά του Δήμου, η συγκρότηση Διεύθυνσης κοινωνικής
αντίληψης υπό την οποία συνενώθηκαν όλες οι δομές κοινωνικής μέριμνας (Βοήθεια στο σπίτι, κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών),
η λειτουργία γραφείου κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση ευάλωτων κοινωνικών κατηγοριών και κυρίως ανέργων, η
μείωση των δημοτικών τελών για τους απόρους και τα άτομα με αναπηρία κατά 50%, η διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης, πρόληψης
και υγείας για τους δημότες σε συνεργασία με τους δημοτικούς φορείς,
ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων των καπΗ και η δημιουργία νέας
μονάδας καπΗ στην περιοχή γκρώμαν, καθώς και η εφαρμογή προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν εμβολιασμοί και προγράμματα υιοθεσίας.
τέλος, σημαντική υπήρξε η μέριμνα της Δημοτικής αρχής του θάνου
ορφανού στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού. σε ό,τι αφορά
ειδικά στην παιδεία πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για την αναβάθμιση των κτηριακών και υλικοτεχνικών υποδομών των ήδη υπαρχόντων σχολικών εγκαταστάσεων, και για τη δημιουργία νέων. επιπλέον, ανακατασκευάστηκε το επαγγελματικό λύκειο του αλίμου. στον
τομέα του πολιτισμού, πέρα από τη συγκέντρωση των πολιτιστικών
και αθλητικών οργανισμών στον ενιαίο φορέα θ.ο.π.α.α., που αναφέρθηκε ήδη, πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες για την αναβάθμιση
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της θουκυδίδειου Βιβλιοθήκης με δράσεις όπως η λέσχη αναγνώσεων
για παιδιά, εγκαινιάστηκε το ετήσιο πολιτιστικό Φεστιβάλ στον λόφο
πανί και διοργανώθηκε το Δ΄ Διεθνές συμπόσιο για τον θουκυδίδη,
με τη συμμετοχή διακεκριμένων ελλήνων και ξένων πανεπιστημιακών,
το οποίο αποτελεί πλέον θεσμό για τον Δήμο αλίμου.
κορυφαίο αίτημα και πάγια διεκδίκηση του δήμου αλίμου παρέμεινε
και κατά τη θητεία του θάνου ορφανού η αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου ελληνικού και η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στον
χώρο αυτόν. πρόκειται για ένα αίτημα, το οποίο είχε διατυπωθεί και
κατά το παρελθόν. ενδεικτικά παραθέτουμε μία ιστορική απόφαση του
κοινοτικού συμβουλίου καλαμακίου της 5ης απριλίου 1965 σχετικά
με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο κατέληγε:
«προς τούτοις το κοινοτικόν συμβούλιον καλαμακίου εν τη προασπίσει των συμφερόντων της κοινότητας ως οργανισμού τοπικής αυτοδιοικήσεως, αλλά και ως συγχρόνου παραλιακού μετώπου επιθυμεί
να διαδηλώσει από του νυν διά της παρούσης αυτού αποφάσεως, ότι
εις περίπτωσιν καθ’ ην αυτού περί απομακρύνσεως του αερολιμένος
ήθελε μετουσιωθή εις πραγματικότητα, διεκδικεί και αιτείται από τούδε, διά την επιβίωσιν της κοινότητας καλαμακίου όπως ο χώρος ένθα
σήμερον κείται ο αερολιμήν κατανεμηθή μετά την απομάκρυνσιν του
αεροδρομίου και υπαχθή εξ επόψεως αυτοδιοικήσεως, κατά μεν το
τμήμα αυτού μέχρι συναντήσεως των σημερινών ορίων της κοινότητας
αργυρουπόλεως εις την κοινότητα καλαμακίου, εις ην ανήκεν και
πρότερον, ως προς δε τό υπόλοιπον μέρος αυτού κατ’ αναλογίαν εις
την κοινότητα ελληνικού και Δήμον γλυφάδας εις ους αρχικώς ανήκεν
η υπολειπομένη αυτή περιοχή».
οι δήμαρχοι αλίμου, αργυρούπολης, γλυφάδας και ελληνικού είχαν
αποδυθεί σε επίμονο και ανυποχώρητο αγώνα για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στον χώρο του πρώην αεροδρομίου. καθολικό
αίτημα των κατοίκων αυτών των περιοχών ήταν να αποτραπεί με κάθε
θυσία η εμπορική, τουριστική και ξενοδοχειακή εκμετάλλευση.

Αεροφωτογραφία της ευρύτερης περιοχής, όπου έχει την έδρα του το αθλητικό
κέντρο του Αγ. Κοσμά, καθώς και οι λοιπές ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Στο
βάθος διακρίνεται ο χώρος του παλαιού Αεροδρομίου Ελληνικού.
Aerial photograph of the broader region in which the athletic center of
Agios Kosmos lies, as well as the rest of the sea-sport facilities. In the
background, the former airport of Elliniko can be seen.
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ο βυζαντινός ναός των εισοδίων
της θεοτόκου τραχώνων

Ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου Τραχώνων, ο οποίος
βρίσκεται στο Κτήμα Τραχώνων, είναι το αρτιότερα
σωζόμενο βυζαντινό μνημείο των νοτίων προαστίων και ένα
από τα πιο καλοδιατηρημένα της Αττικής. Η ανέγερσή
του τοποθετείται ανάμεσα στην ύστερη βυζαντινή περίοδο
και την εποχή της Φραγκοκρατίας, δηλαδή από τα τέλη
του 10ου αιώνα έως τον 13ο αιώνα. Η ύπαρξη, ωστόσο,
ενός μαρμάρινου υπέρθυρου στην είσοδο του ναού, οδηγεί
στην άποψη ότι έχει κτιστεί στα θεμέλια προγενέστερου
παλαιοχριστιανικού ναού.
Ο βυζαντινός ναός έχει σχήμα ελεύθερου σταυρού με
τρούλο και εικάζεται ότι κτίστηκε σε τρία στάδια. Αρχικά
είχε κυλινδρικό τρούλο και κωνική στέγη με αετωματικές
απολήξεις στις κεραίες του σταυρού. Η απουσία νάρθηκα,
που συνεπαγόταν έναν εξαιρετικά μικρού μεγέθους ναΐσκο,
σε συνδυασμό με οστά που ανευρέθηκαν μπροστά από
την αρχική είσοδο συνηγορούν στην υπόθεση ότι ο ναός
είχε κτιστεί από κάποιον τοπικό μεγαλογαιοκτήμονα
ως κοιμητηριακός. Δύο μικρά γωνιακά διαμερίσματα
που υπάρχουν εκατέρωθεν της δυτικής κεραίας του
σταυροειδούς ναού, καθώς και ένας επιμήκης πρόναος
στην είσοδο, εικάζεται ότι αποτελούν προσθήκες της
εποχής της Οθωμανοκρατίας προκειμένου να αυξηθεί η
χωρητικότητα του ναού.
Από αρχαιολογικής πλευράς ο ναός των Εισοδίων της
Θεοτόκου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι
η τυπολογία του τρούλου του συνδυάζει υστεροβυζαντινά
αρχιτεκτονικά στοιχεία με στοιχεία προγενέστερης
ναοδομίας. Η εξωτερική τοιχοποιΐα του ναού αποτελείται
από ιδιαίτερα επιμελημένη αργολιθοδομή. Στην τοιχοποιΐα
αυτή εντοπίζονται και λίθινα στοιχεία που εικάζεται ότι
έχουν επαναχρησιμοποιηθεί και προέρχονται είτε από
τον προγενέστερο παλαιοχριστιανικό ναό που βρισκόταν
στην ίδια θέση, είτε από αρχαία κτίσματα της περιοχής.
Τα παράθυρα είναι μονόλοβα και περιβάλλονται από
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πλίνθινο τόξο και οδοντωτή ταινία. Ο ρυθμός του ναού και
οι συμμετρικές αναλογίες του δίνουν ένα ιδιαίτερα κομψό
αρχιτεκτονικό σύνολο.
Οι τοιχογραφίες του Ναού χρονολογούνται από τον 18ο
αιώνα. Οι αυστηρές και έντονα μετωπικές μορφές των
αγιογραφιών, ωστόσο, προσιδιάζουν σε έργα προγενέστερης
τεχνοτροπίας. Εκτός από τις τοιχογραφίες αυτές, στο
εσωτερικό του ναού έχει ανευρεθεί μία φορητή εικόνα
των Εισοδίων της Θεοτόκου και ένας Εσταυρωμένος.

Δεξιά σελίδα: Πλήθος κόσμου συρρέει κάθε χρόνο
στον εορτασμό των Εισοδίων της Θεοτόκου.
Αρτοκλασία χοροστατούντος του Μητροπολίτου
Νέας Σμύρνης και Αλίμου Συμεών.

257

Τα ευρήματα αυτά φανερώνουν ότι ο ναός βρισκόταν σε
χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας και
μάλιστα λειτουργούσε ως ενοριακός ναός στην κατά τ’
άλλα αραιοκατοικημένη γεωργικού χαρακτήρα περιοχή και
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, το Κτήμα Τραχώνων, και
μαζί με αυτό και ο βυζαντινός ναΐσκος περιήλθαν στην
ιδιοκτησία της οικογένειας Γερουλάνου. Ο Ιωάννης
Γερουλάνος ενδιαφερόταν για την αρχαιολογία, γι’ αυτό
και έδειξε ιδιαίτερη φροντίδα για τη μνημειακή συντήρηση
του ναού. Όταν το 1967 ιδρύθηκε η ενορία της Ζωοδόχου
Πηγής στους Τράχωνες, στην οποία υπήχθη ο βυζαντινός
ναός, ο εκάστοτε εφημέριος πραγματοποιούσε λειτουργίες
που μπορούσαν να παρακολουθούν οι περίοικοι. Στις
περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμος ιερέας, ο
Ιωάννης Γερουλάνος καλούσε κάποιον συνταξιούχο για
να τελεστούν τα μυστήρια. Μάλιστα, τελούνταν γάμοι και
βαπτίσεις. Το 1972 ο ναός των Εισοδίων ανακηρύχθηκε
επίσημα ως ιστορικό και διατηρητέο μνημείο.
Το 1992, το Κτήμα Τραχώνων συμπεριλαμβανομένου του
βυζαντινού ναού πουλήθηκαν από τους κληρονόμους
του Ιωάννη Γερουλάνου στην εταιρεία «Makro», η
οποία πέρα απ’ το ότι αρνήθηκε την αρχαιολογική αξία
της περιοχής απέκοψε την πρόσβαση των κατοίκων της
περιοχής. Ύστερα από πιέσεις των κατοίκων και φορέων
του Αλίμου, η «Makro» ανέλαβε τα έξοδα συντήρησης
του εξωτερικού του βυζαντινού ναού και παραχώρησε στους
κατοίκους πρόσβαση προκειμένου να πραγματοποιούνται
επισκέψεις σχολείων και λειτουργίες.
Η εταιρεία «Σκλαβενίτης», η οποία είναι ιδιοκτήτρια
της έκτασης σήμερα έχει πραγματοποιήσει συντήρηση
της τοιχοποιΐας και του εξωτερικού χώρου του βυζαντινού
ναού, ενώ ακόμα έχει δεσμευτεί για την συντήρηση και
των αγιογραφιών. Με την υλοποίηση της συμφωνίας
του 2017, μεταξύ του Δήμου Αλίμου και της εταιρείας
Σκλαβενίτη, ο ναός, όταν ολοκληρωθεί η ένταξη του
κτήματος στο Σχέδιο Πόλης, θα περιέλθει ιδιοκτησιακά
στον Δήμο Αλίμου.

Τοιχογραφία από το εσωτερικό του ναού:
Πομπή Αγίων. Τα ονόματά τους έφεραν γυναίκες
της οικογένειας Γερουλάνου.
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The Mayoralty of Andreas Kondylis (2014 – today)

Η Δημαρχιακή θητεία Ανδρέα Κονδύλη (2014 – σήμερα)

T
Andreas Kondylis taking his oath as
Mayor of Alimos.
Ο Ανδρέας Κονδύλης κατά την
ορκομωσία του ως δήμαρχος Αλίμου.

Σ

he MAyor of AliMos that came out of the 2014 municipal
elections was Andreas Kondylis. The new Mayor is a lawyer,
36 years old, while he has studied at the law school of the University of Athens and in Paris.
since 2014, the priorities of the new Municipal Administration
have been restructured upon six pillars: improving the Municipality’s finances, quality of life and culture, taking care of public
space, social solidarity, solving problems of translocal importance
and introducing new technologies.

Ο Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος Αλίμου
κατά την περίοδο 2014-σήμερα.
Andreas Kondylis, Mayor of Alimos
during the period 2014-today.

τιΣ ΔΗμοτιΚέΣ έΚλογέΣ που διενεργήθηκαν στις 18 μαΐου
2014 συμμετείχαν έξι συνδυασμοί. Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση «ΑγΑΠΩ τοΝ Αλιμο» με επικεφαλής τον Ανδρέα Κονδύλη
έλαβε 26,92% και η παράταξη του εν ενεργεία Δημάρχου Θάνου
ορφανού «ΑλιμοΣ έΔΩ ΖοΥμέ» έλαβε 24,93%. Στις επαναληπτικές εκλογές της 25ης μαΐου 2014, Δήμαρχος αναδείχτηκε ο Ανδρέας Κονδύλης με 10.763 ψήφους και ποσοστό 57,8%.
ο νέος Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, είναι δικηγόρος, 36
χρόνων. Έχει σπουδάσει στη Νομική Σχολή της Αθήνας και στο
Παρίσι και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο αστικό δίκαιο των
νέων τεχνολογιών. Από το 2002 μέχρι την ανάδειξή του στο δημαρχιακό αξίωμα συμμετείχε αδιαλείπτως ως δημοτικός σύμβουλος στα
κοινά του Αλίμου και παρουσίασε σημαντική δράση αναλαμβάνοντας μία σειρά από δημοτικά αξιώματα.
Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
(2007–2008), εκπρόσωπος του Δήμου Αλίμου στο Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης (2007–2009), Πρόεδρος των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών (2009–2010), Αναπληρωτής του Δημάρχου ως Πρόεδρος
στη Δημαρχιακή έπιτροπή, μέλος του Δ.Σ. στο Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγείας (2007–2010) και Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Κοινωνικών
Υπηρεσιών (2011–2013).
Στο πλαίσιο των παραπάνω λειτουργημάτων, ο Ανδρέας Κονδύλης
έλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικής πολιτικής, όπως η ίδρυση
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, η μείωση των δημοτικών τελών
για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η λειτουργία του νέου παιδικού σταθμού στην οδό Κοτζιά, η δημιουργία του νέου γ΄ ΚΑΠΗ στην περιοχή
γκρώμαν, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία, η
ανέγερση νέου παιδικού σταθμού στη λεωφόρο Καλαμακίου, η δημιουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και του γραφείου έθελοντισμού,
το Κίνημα των Προϊόντων χωρίς μεσάζοντες κ.ά. Πολλές από αυτές τις
δράσεις και δομές λειτούργησαν για πρώτη φορά στον Άλιμο.
Άλλωστε, ο Ανδρέας Κονδύλης, είχε ήδη από πολύ μικρή ηλικία
εμπλακεί ενεργά στα κοινά. Από το 1996 ήταν ενεργό μέλος του
Συλλόγου Αμπελακίων και είχε λάβει μέρος στις κινητοποιήσεις της

Ο αείμνηστος πρώην δήμαρχος Αλίμου
Παύλος Τζιβανίδης επισκέφθηκε τον Ανδρέα Κονδύλη το 2014, όταν ανέλαβε δημαρχιακά καθήκοντα.
The dearly departed former Mayor of
Alimos Pavlos Tzivanidis visited Andreas Kondylis in 2014, when he assumed his mayor duties.
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I. The financial robustness of the Municipality of Alimos
in terms of finances, during the period 2014 – 2016, the Municipality’s debt has decreased by 38%, via the utilization of european and national funds and the rationalization of expenditure. The
Municipality of Alimos was, for the first time, a leading partner
in a european program alongside six other Municipalities.

The children section of the Municipal
Library, which is part of the Thucydideian Organization for Culture and
Sports of Alimos.
Το παιδικό τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία εντάσσεται σ τον
Θ.Ο.Π.Α.Α.

II. Quality and culture in everyday life
The concern of the Municipal Administration for the quality and
culture of everyday life is mainly seen in the provisions for the
environment: special attention is given to green areas, a recycling
campaign was organized, while alternative ways for waste management have been implemented.
The concern of the Municipality of Alimos for culture is mainly
seen in actions that aim in making the arts and culture an integral
part of the citizens’ everyday life. hence, new cultural institutions
have been created, such as the open-air cinema “Cine Alimos” and
the “open University of Alimos”, while the organization of art exhibitions paves the way for the establishment of a Municipal Art
Gallery. in addition, existing organizations such as the Thucydideian organization for Culture and sports of Alimos have been improved with the creation of new sections and cultural activities.

Άνω: Αφίσα για την ευαισθητοποίηση των
μαθητών σε θέματα ανακύκλωσης.
Top: Poster to educate students regarding recycling issues.
Άνω και δεξιά: Στο πλαίσιο της φροντίδας
για τους χώρους πρασίνου, τα δημοτικά
αλσύλλια έχουν μετατραπεί σε οικογενειακά πάρκα.
Top and right: In the framework of caring for public spaces, the municipal
groves have transformed into family
parks.

Συντονιστικής έπιτροπής για τη διάσωση της παραλίας του Αλίμου.
έπιπλέον, κατά την περίοδο 2007–2008 διατέλεσε Πρόεδρος του
ιστορικού αθλητικού σωματείου Α.λ.Φ.Α.
Από το 2014 που ο Ανδρέας Κονδύλης ανέλαβε καθήκοντα ως
Δήμαρχος, οι προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής διαρθρώθηκαν γύρω από έξι κύριους άξονες: τη βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης του δήμου, την ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό στην
καθημερινότητα, τη φροντίδα του δημόσιου χώρου, την κοινωνική
αλληλεγγύη, την επίλυση σημαντικών προβλημάτων υπερτοπικής
σημασίας που απασχολούν τον Άλιμο, καθώς και την εισαγωγή νέων
τεχνολογιών στη λειτουργία του Δημαρχείου και της πόλης.
I. Η οικονομική ευρωστία του Δήμου Αλίμου
Σε ό,τι αφορά στα πεπραγμένα της παρούσας Δημοτικής Αρχής σε
σχέση με τα οικονομικά, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι κατά το
διάστημα 2014-2016, το συνολικό χρέος του Δήμου μειώθηκε κατά
38%. Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (έΣΠΑ, Υπουργείο έσωτερικών, Περιφέρεια Αττικής, Πράσινο ταμείο κ.ά.), μέσω
του εξορθολογισμού της είσπραξης των εσόδων και της οργάνωσης
των δαπανών και μέσω της αναχρηματοδότησης παλαιών δανείων
του Δήμου. ένδεικτικό της οικονομικής αναβάθμισης του Δήμου Αλίμου είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά υπήρξε επικεφαλής εταίρος σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τη συμμετοχή έξι άλλων δήμων.
II. Ποιότητα ζωής και πολιτισμός στην καθημερινότητα
Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής αποτελεί η διασφάλιση ενός
υψηλού επιπέδου πολιτισμού και ποιότητας στην καθημερινότητα
των Αλιμιωτών. για τον λόγο αυτό, έχει δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα
στους χώρους πρασίνου, την καθαριότητα και το περιβάλλον. Παράλληλα, οργανώθηκε μεγάλη καμπάνια για την ανακύκλωση, έχουν
εφαρμοστεί εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης απορριμμάτων, όπως η
κομποστοποίηση και η ανακύκλωση ρούχων, και έχει εισαχθεί η ανά
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Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επιμελητής της
εικαστικής έκθεσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλίμου, Μάνος
Στεφανίδης, ξεναγεί τους πολίτες.
The professor of the University of Athens and curator of
the art exhibition of the Cultural Center of Alimos, Manos
Stefanidis, is guiding to the citizens.

Άνω: Ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος “Cine Άλιμος” είναι από τους ομορφότερους της Αθήνας. Η λειτουργία του
ξεκίνησε στις 10 Ιουλίου 2016.
Top: The municipal summer cinema
“Cine Άλιμος” is one of the most beautiful of Athens. It begun its operations
at 10 July 2016.

Αριστερά: Στιγμιότυπο των εγκαινίων του
“Cine Άλιμος” (Ιούλιος 2016) με τον δήμαρχο Αλίμου, Ανδρέα Κονδύλη, τον σκηνοθέτη Γιάννη Σμαραγδή και τον ηθοποιό
Γιάννη Μόρτζο.
Left: Snapshot of the inauguration of
“Cine Άλιμος” (July 2016) with the
Mayor of Alimos, Andreas Kondylis,
the film director Giannis Smaragdis
and the actor Giannis Mortzos.
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διαφορετικά υλικά ανακύκλωση στα σχολεία, ώστε να καλλιεργηθεί
στη νέα γενιά η οικολογική συνείδηση. έπίσης, καταρτίστηκε τοπικό
Σχέδιο ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων. έπιπλέον, τοποθετήθηκαν οι πρώτοι υπογειοι κάδοι απορριμμάτων στον Άλιμο.
Η μέριμνα του Δήμου για τον πολιτισμό εκφράζεται μέσα από δράσεις που αποσκοπούν στο να αποτελούν οι τέχνες και τα γράμματα
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών. για τον λόγο
αυτό, η δημοτική αρχή έχει δημιουργήσει νέους πολιτιστικούς φορείς,
όπως ο θερινός κινηματογράφος «Cine Άλιμος» και το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αλίμου, ενώ η διοργάνωση σημαντικών εικαστικών εκθέσεων
έχει ανοίξει τον δρόμο για την ίδρυση Δημοτικής Πινακοθήκης.
έπιπλέον, ο Θουκυδίδειος οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Αλίμου (Θ.ο.Π.Α.Α.) έχει αναβαθμιστεί με τη διοργάνωση καινούριων τμημάτων και δράσεων. Πιο συγκεκριμένα, έχουν δημιουργηθεί
νέες ομάδες με ποικίλα αντικείμενα που καλλιεργούν τη δημιουργική
έκφραση, καθώς και τη σωματική και ψυχική ευεξία και απευθύνονται
σε όλες τις ηλικίες. ένδεικτικά, αναφέρονται οι ομάδες ψηφιδωτού,
αγιογραφίας, μουσικής, χορού, yoga, θεάτρου, pilates, κολύμβησης
για ΑμεΑ, ρυθμικής γυμναστικής, εικαστικής τέχνης, κατασκευής κοσμήματος, φωτογραφίας, θεάτρου σκιών και ραδιοφωνικής παραγωγής. Ακόμα, η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει αναζωογονηθεί, μέσα από την
ανακαίνισή της, τη δημιουργία Παιδικής Βιβλιοθήκης, τις διαρκείς
εκδηλώσεις για σχολεία και τις συναντήσεις με Έλληνες συγγραφείς.
ιδιαίτερα πλούσιο είναι το πρόγραμμα δωρεάν πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που διοργανώνονται από τη Δημοτική Αρχή, όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις (Χριστούγεννα, Απόκριες κ.ά.). τέλος, μια ιδιαίτερα πρωτότυπη ιδέα που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή για την επαφή των κατοίκων με την ομορφιά της
τέχνης και της φύσης στην καθημερινότητά τους, είναι η διοργάνωση
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Άνω αριστερά: Επετειακή εκδήλωση για τα «Σεπτεμβριανά» του 1955, στο "Cine Άλιμος" (Σεπτέμβριος 2017), που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος και η εθελοντική ομάδα «Ρωμιών Πράξεις» με τη συμμετοχή εκλεκτών προσωπικοτήτων.
Top left: Commemorative event for the "September events" of 1955, held in "Cine Alimos" (September 2017), coorganized by the Municipality and the volunteer team "Romion Praxeis" with special guests.
Άνω δεξιά: Έναρξη της θερινής σεζόν του "Cine Άλιμος", τον Ιούνιο του 2017, με την προβολή της ταινίας «ΑΝ» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.
Top right: Beginning of the summer season at "Cine Alimos," in June 2017, with the projection of Christoforos
Papakaliatis' film "IF".
Κάτω: Ανοιχτή συναυλία με τη Γλυκερία (Σεπτέμβριος 2017) στο θέατρο «Μαίρη Αρώνη», στο Άνω Καλαμάκι.
Bottom: Free concert with the singer Glykeria (September 2017) in the theater "Mairy Aroni," Ano Kalamaki.
Top: Opening ceremony of the
summer cinema ''Cine Alimos''
(July 2016) with the projection of Giannis Smaragdis
film ''God loves caviar.''
Άνω: Εγκαίνια του θερινού κινηματογράφου "Cine Άλιμος"
(Ιούλιος 2016) με την ταινία
του Γιάννη Σμαραγδή «Ο Θεός
αγαπάει το χαβιάρι».
Right: His Excellency, Charles,
Prince of Wales, heir apparent
to the British throne, during
his official visit in the Municipality of Alimos for the
memorial at the Allied Cemetery in Alimos.
Δεξιά: Η Αυτού Εξοχότης διάδοχος του Βρετανικού στέμματος, πρίγκιπας Κάρολος, κατά
την επίσημη επίσκεψή του στον
Δήμο Αλίμου στο πλαίσιο επιμνημόσυνης δέησης στο Συμμαχικό Νεκροταφείο Αλίμου.
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του προγράμματος «Η Ζωή είναι Ωραία». Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, πολίτες του Αλίμου, αφού δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα που καταρτίζει ο Δήμος, επιδίδονται σε δράσεις πολιτισμού ή
φυσιολατρίας, όπως επισκέψεις σε εκθέσεις, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, περιβαλλοντικοί περίπατοι και θεατρικές παραστάσεις.
III. Η μέριμνα για τον Δημόσιο Χώρο
ο δημόσιος χώρος είναι το πλαίσιο της καθημερινής διαβίωσης των
πολιτών. για τον λόγο αυτό, η Δημοτική Αρχή φροντίζει έτσι, ώστε
πέρα από το να έχει χρηστική αξία ο δημόσιος χώρος να είναι και
καλαίσθητος, ποιοτικός και φιλικός προς τον πολίτη. Προς αυτή την
κατεύθυνση έχουν κατασκευαστεί δεκαπέντε υπαίθρια γυμναστήρια, τέσσερα πάρκα σκύλων, δύο σημεία με κοινόχρηστα ποδήλατα, δύο νέες παιδικές χαρές, ενώ και οι 21 παιδικές χαρές του Αλίμου ανακαινίστηκαν πλήρως και έχουν πλέον αποκτήσει το «Σήμα
Πιστοποιημένης Παιδικής Χαράς» από το Υπουργείο έσωτερικών.
τα δημοτικά αλσύλλια έχουν μετατραπεί σε οικογενειακά πάρκα
με την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, όπως τραπεζοπάγκοι και σκίαστρα. μεγάλη σημασία έχει δοθεί επίσης στους χώρους αθλητισμού,
ώστε να αποτελούν πόλους αναψυχής και ποιοτικής αναβάθμισης της
καθημερινότητας των κατοίκων. Συγκεκριμένα, έχουν ανακαινιστεί το
Κλειστό Γυμναστήριο και τα δύο ανοικτά Γήπεδα Ποδοσφαίρου,
ενώ το Δημοτικό Κολυμβητήριο έχει αναβαθμιστεί, ώστε να είναι ένα
από τα καλύτερα πανελλαδικά. τέλος, έχει δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα
στην αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών, όπως τα προαύλια των
σχολικών κτηρίων και η συντήρηση του οδικού δικτύου.
IV. Η κοινωνική αλληλεγγύη
Η παρούσα Δημοτική Αρχή προσπαθεί να απολαμβάνουν όλοι οι
πολίτες του Αλίμου ανεξαιρέτως το αγαθό της ποιότητας ζωής. για
τον λόγο αυτό υλοποιείται μία σειρά δράσεων κοινωνικής πολιτικής.
έπί θητείας Ανδρέα Κονδύλη δημιουργήθηκαν δύο νέοι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, ανακαινίστηκαν τρεις μονάδες ΚΑΠΗ και
ιδρύθηκε ένα ΚΕΠ Υγείας και ένα Κέντρο Κοινότητας. έπίσης,
ξεκίνησε σε συνεργασία με τον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, η λειτουργία συσσιτίου στο Κάτω Καλαμάκι.
έπιπλέον, έχουν επεκταθεί οι δράσεις και οι δομές που απευθύνονται ειδικά στις ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίες πλήττονται από την οικονομική κρίση. ιδιαίτερα έχει αναβαθμιστεί το
Κοινωνικό Φροντιστήριο, ενώ συχνές είναι οι εκδηλώσεις για την
ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου και άλλων κοινωνικών δομών.

Creation of an open air sports facility.

268

Δημιουργία υπαίθριου γυμναστηρίου.

V. Ο Άλιμος μπροστά στις προκλήσεις των υπερτοπικών θεμάτων
το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί
ενώπιον μεγάλων ζητημάτων, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την πόλη,
αλλά ταυτόχρονα ξεπερνούν σε σημασία τα διοικητικά της όρια. τα
θέματα αυτά απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς, ώστε ο Δήμος να
επωφεληθεί κατά το μέγιστο δυνατόν από τις μεγάλες αλλαγές που
συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή.
έπί δημαρχίας Ανδρέα Κονδύλη, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει καταπιαστεί μεταξύ άλλων με θέματα, όπως:
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The Municipal Swimming Pool of Alimos, after its renovation in 2016.

270

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου, μετά την ανακαίνισή του το 2016.
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View of the municipal playground at
Karaiskaki Square after its renovation
in 2017.

Σύνδεσμος Δήμων Νότιας
Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)

Άποψη της δημοτικής παιδικής χαράς
στην πλατεία Καραϊσκάκη μετά την ανακαίνισή της το 2017.

III. Taking care of the Public Space
The Municipal Administration is taking all necessary measures in
order for the public space to be attractive, to have quality and to
be citizen-friendly. on this perspective, new green areas have been
created. Great focus has been given to sports facilities, such as the
sports Center and the Municipal swimming Pool, in order to transform them into recreational places of quality everyday life.
IV. Social solidarity
The Municipality of Alimos is implementing a series of social policy actions. During the term of office of Andreas Kondylis, two
new municipal kindergartens and a health Care Center were established, while three open Care Centers for the elderly (KAPi)
were renovated. What is more, actions and bodies addressing socially vulnerable groups have been expanded.
V. The Municipality of Alimos facing the challenges of significant translocal issues
The Municipal Administration is making sure to make the most
out of the changes taking place in the broader region that have an
impact on Alimos. The Municipal Council, among other things, is
involved with issues such as:
• recreating the Marina of Alimos
• investing in the Elliniko-Agios Kosmas Metropolitan Pole
• claiming from the central administration the management of
the coasts for the Municipality, in collaboration with the municipalities of Glyfada and Vari-Voula-Vouliagmeni
• exploiting and promoting the Trachonon Estate
• establishing the Association of Municipalities of Southern Athens (syDNA), in collaboration with the municipalities of Kallithea
and Palaio faliro, aiming to attract european funds.
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Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας
Αττικής (ΣυΔΝΑ) είναι Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που
συστάθηκε το 2017, ως προϊόν
συνεργασίας των Δήμων Αλίμου,
Καλλιθέας και Παλαιού Φαλήρου.
Σκοπός του είναι η από κοινού
ανάπτυξη των Δήμων του
παραλιακού μετώπου και στόχοι
του:
1. Ο κοινός προγραμματισμός και
η εκτέλεση έργων διαδημοτικού
χαρακτήρα.
2. Η οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής.
3. Η ανάπτυξη ερευνητικής
δραστηριότητας.
4. Η συνεργασία των δήμων προς
αποτελεσματικότερη επιτέλεση του
έργου τους.
5. Η προστασία του περιβάλλοντος.
6. Η σύνδεση του αστικού ιστού με
το παραλιακό μέτωπο των πόλεων.
7. Η αξιοποίηση του παράκτιου
μετώπου.
8. Η ανάδειξη ιστορικών τοπίων και
μνημείων.
9. Η δυναμική διεκδίκηση του
μέγιστου δυνατού οφέλους για το
κοινωνικό σύνολο.
Οι τρεις Δήμοι έχουν ενώσει τις
δυνάμεις τους και συνεργάζονται
με πρώτο στόχο να υλοποιήσουν
δράσεις για Ολοκληρωμένες
Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε.)
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(Β.Α.Α.) στο πλαίσιο του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ
2014–2020. Η πρώτη τριμελής
εκτελεστική επιτροπή (διοίκηση)
του ΣυΔΝΑ αποτελείται από
τους: Δημήτρη Κάρναβο, Δήμαρχο
Καλλιθέας (Πρόεδρος), Ανδρέα
Κονδύλη, Δήμαρχο Αλίμου
(Αντιπρόεδρος) και Διονύση
Χατζηδάκη, Δήμαρχο Παλαιού
Φαλήρου (Μέλος).

Οι δήμαρχοι Π. Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης, Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος και του Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης έχουν συγκροτήσει τον Συ.Δ.Ν.Α.
The Mayors of Palaio Faliro, Dionisis Chatzidakis, of Kallithea, Dimitris
Karnavos, and of Alimos, Andreas Kondylis, have formed the Association
of Municipalities of Southern Athens (SYDNA).

• η ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου, για την οποία υπεγράφη
σύμβαση συνεργασίας με το τΑιΠέΔ, όπου κατοχυρώνονται ζωτικά
συμφέροντα του Δήμου,
• η επένδυση στον Μητροπολιτικό Πόλο Αγίου Κοσμά–
Ελληνικού (πρώην αεροδρόμιο), για την οποία ο Δήμος Αλίμου έθεσε ως όρους μία σειρά από ζητήματα που απασχολούν την πόλη,
• η διεκδίκηση της δημοτικής διαχείρισης των ακτών από την
κεντρική διοίκηση, από κοινού με τους Δήμους γλυφάδας και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, αίτημα που έγινε καταρχήν αποδεκτό
από την κεντρική διακυβέρνηση το 2016,
• η αξιοποίηση και ανάδειξη του Κτήματος Τραχώνων, για το
οποίο ο δήμος υπέγραψε μνημόνιο Συνεργασίας με την ιδιοκτήτρια
εταιρεία «Σκλαβενίτης» και αποφάσισε την ένταξη του χώρου στο
γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο,
• η σύσταση του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αθήνας (ΣυΔΝΑ),
σε συνεργασία με τους Δήμους Καλλιθέας και Παλ. Φαλήρου, με
στόχο τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ήδη έχουν εγκριθεί
35.000.000 € για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη των τριών πόλεων.
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The scheduled creation of the Elliniko-Agios Kosmas Metropolitan Pole will occupy a part of the Municipality of
Alimos and will greatly affect the entire Southern Athens (project contractor “Foster and Partners,” source model:
https://thehellenicon.com).
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Η δρομολογούμενη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά καταλαμβάνει τμήμα του Δήμου Αλίμου
και θα επηρεάσει σημαντικά ολόκληρη τη Νότια Αθήνα (Μελετητής έργου: FOSTER + PARTNERS, πηγή μακέτας: https://
thehellinikon.com).
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In the framework of introducing new
technologies, the Municipality of Alimos is using electric vehicles.
Στο πλαίσιο εισαγωγής νέων τεχνολογιών,
ο δήμος Αλίμου χρησιμοποιεί ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Electric vehicles charging station.
Σταθμός φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

VI. New technologies in Alimos
introducing new technologies, aiming at improving the service for
the citizens, remains a priority for the Kondylis administration.
The citizens of Alimos have the possibility to use technological
applications while conducting their affairs with the Municipality.
Moreover, innovative actions are being implemented to upgrade
municipal infrastructure. finally, a particularly innovative action
for the Greek standards is the establishment of the first two public-use stations for charging electric vehicles, free of charge.

Μια ηλεκτρονική εφαρμογή που φέρνει
τον δήμαρχο κοντά στους πολίτες!
A digital application that brings the
Mayor close to the citizens!

VI. Οι νέες τεχνολογίες στον Άλιμο
Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία της Δημαρχίας, αλλά
και στην καθημερινότητα του πολίτη, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή του, αποτελεί προτεραιότητα επί δημαρχίας Ανδρέα Κονδύλη.
οι δημότες Αλίμου έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν
μια σειρά από τεχνολογικές εφαρμογές κατά τις συναλλαγές τους με
τον δήμο. Συγκεκριμένα, η ψηφιακή εφαρμογή “ NOVOVILLE”
είναι διαθέσιμη για όλα τα smartphones, ώστε οι πολίτες να επικοινωνούν με τον Δήμο ταχύτερα. έπιπλέον, η πενταψήφια Γραμμή
Δημότη 15517 είναι στη διάθεση των δημοτών 12 ώρες την ημέρα,
6 ημέρες την εβδομάδα. έντός του 2018 θα ξεκινήσει τη λειτουργία
της η νέα ιστοσελίδα του Δήμου, μέσω της οποίας οι πολίτες θα
μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ψηφιακών υπηρεσιών.
ταυτόχρονα, πραγματοποιούνται καινοτόμες ενέργειες για την τεχνολογική αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων του δήμου
με φωτιστικά LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, ώστε να
μην επιβαρύνεται το περιβάλλον και να εξοικονομείται ενέργεια.
τέλος, μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα δράση είναι η δημιουργία των δύο πρώτων κοινόχρηστων σταθμών
δωρεάν φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και η αγορά από
τον δήμο δύο οικολογικών ηλεκτροκίνητων ημιφορτηγών για την
Υπηρεσία Περιβάλλοντος. έπίσης, ο Δήμος Αλίμου είναι από τους
πρώτους στη χώρα που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
για τη χρήση του υδρογόνου ως καυσίμου.
Η χρήση τεχνολογικών καινοτομιών σε ένα ευρύ φάσμα των λειτουργιών της δημοτικής Αρχής, η οποία αποσκοπεί στην ποιοτική
αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της πόλης, έχει καταστήσει τον
δήμο Αλίμου έναν από τους πιο τεχνολογικά προηγμένους.

Με τη γραμμή Δημότη, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν άμεσα με τη δημοτική Αρχή.
With the Citizens line, the citizens can
communicate directly with the Municipal Authority.
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Alimos in the
modern era

T

he MUNiCiPAliTy of AliMos today is among the modernized and financially robust municipalities of Attica. its arsenal is equipped with features ensuring a high-level daily living
for its residents. The latter reached, at the official census of 2011,
to 41,720. Nowadays (2018), the actual population is estimated to
be more than 60,000.
Alimos is located in one of the most beautiful locations in Attica.
What is more, as this volume has demonstrated, the municipality
of Alimos is carrying more features that comprise its very important dowry, namely its rich historical past.
Apart from the privileges of having a noteworthy historical past

ο Άλιμος
του σήμερα

ο

ΔΗμοΣ ΑλιμοΥ σήμερα είναι ένας από τους εκσυγχρονισμένους και εύρωστους δήμους της Αττικής. Διαθέτει εφόδια
που διασφαλίζουν υψηλού επιπέδου καθημερινότητα στους κατοίκους του, οι οποίοι κατά την επίσημη απογραφή του 2011 ανέρχονταν σε 41.720. ο πραγματικός πληθυσμός υπολογίζεται ότι το 2018
ξεπερνά τις 60.000.
ο Άλιμος βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες τοποθεσίες της
Αττικής, σε ένα τοπίο με άφθονες φυσικές καλλονές. έπίσης, όπως
καταφαίνεται στο παρόν πόνημα, σημαντική προίκα του Δήμου αποτελεί και το γεμάτο πλούτο ιστορικό παρελθόν του.
έκτός όμως από τα προνόμια του ιστορικού παρελθόντος και του
φυσικού περιβάλλοντός του, η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει μεριμνήσει, ώστε ο Άλιμος να είναι ένας από τους καλύτερα εξοπλισμένους δήμους σε υποδομές τελευταίας τεχνολογίας. ταυτόχρονα, ο
Άλιμος διαθέτει ένα ποιοτικό και σύγχρονο δίκτυο δημοτικών υπηρεσιών και δομών. το δίκτυο αυτό είναι οργανωμένο βάσει της αρχής
της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και να φέρνει καθημερινά τη Δημοτική
Αρχή κοντά στον πολίτη.
Όλα τα παραπάνω συγκροτούν μία πόλη με σημαντικό παρόν και
δυναμικές προοπτικές για το μέλλον.

έκπαίδευση

ο

ΔΗμοΣ που αποτέλεσε τη γενέτειρα του πρώτου επιστήμονα
ιστορικού όλων των εποχών, δεν θα μπορούσε παρά να διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εκπαιδευτηρίων όλων των βαθμίδων,
το οποίο αποτελείται από 29 σχολικές μονάδες (10 Νηπιαγωγεία, 8
Δημοτικά Σχολεία, 5 γυμνάσια, 4 γενικά λύκεια, 1 έπαγγελματικό
λύκειο και 1 μουσικό Σχολείο). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλιμος
είναι ένας από τους λίγους δήμους σε ολόκληρη την έλλάδα που

Το αναβαθμισμένο προαύλιο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου.
The renovated yard of the 3rd Primary School of Alimos.
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The Municipal Kindergartens of Alimos include sic units. The photo depicts the Kindergarten at the junction of Mandilara and Ammochostos
Streets.
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου
περιλαμβάνουν έξι μονάδες. Στη φωτογραφία ο Παιδικός Σταθμός στη συμβολή
των οδών Μανδηλαρά και Αμμοχώστου.

and a beautiful natural habitat, the municipal administration currently in office has made sure that Alimos is one of the bestequipped municipalities in state-of-the-art infrastructure. furthermore, Alimos retains a modern, quality network of municipal
services and structures. This network is organized based on the
rule of building a good and efficient administration, in order to
meet modern needs and bring on a daily basis the municipal administration closer to the citizen.
All the afore-mentioned construct a city of a significant present,
as well as dynamic prospects for the future.

διαθέτει ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο μουσικό Σχολείο όπου προσφέρεται μουσική αγωγή και παιδεία ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όλα
τα εκπαιδευτήρια του Δήμου Αλίμου αναπτύσσουν πολυδιάστατη
δράση συμμετέχοντας σε ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, με
στόχο οι μαθήτριες και οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά να λαμβάνουν πολύπλευρη μόρφωση και να γίνονται υπεύθυνοι πολίτες.
ένδεικτικό της σημασίας που δίνει η Δημοτική Αρχή στην παιδεία είναι ότι ο Δήμος Αλίμου κάθε χρόνο διανέμει τον «Περικλέους
έπιτάφιο» του Θουκυδίδη στα λύκεια της πόλης, ώστε οι νέοι να
γνωρίσουν τις διαχρονικές αξίες της πολιτικής σκέψης σε ένα από τα
σημαντικότερα ιστορικά κείμενα παγκοσμίως.
τη φροντίδα για την εκπαίδευση, τα θέματα παιδείας και τα σχολικά κτήρια έχουν αναλάβει κατά βάση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
οι δύο Σχολικές έπιτροπές αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου. Η έπιτροπή Πρωτοβάθμιας έκπαίδευσης συστάθηκε με το
ΦέΚ Β΄ 679/28.4.2011, έπειτα από συγχώνευση 17 σχολικών επιτροπών που προϋπήρχαν. Η έπιτροπή Δευτεροβάθμιας έκπαίδευσης
συστάθηκε με το ΦέΚ Β΄ 662/20.4.2011, έπειτα από συγχώνευση 11
σχολικών επιτροπών που προϋπήρχαν. Η λειτουργία τους ενισχύεται οικονομικά από τον Δήμο, ώστε να παρέχουν όσον το δυνατόν
ποιοτικότερο σχολικό περιβάλλον σε όλα τα παιδιά του Αλίμου.

Κοινωνική Πολιτική
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Στον σύγχρονο Άλιμο υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τα ζητήματα
κοινωνικής πολιτικής, για να καλύπτονται οι ανάγκες της σύγχρονης
οικογένειας και ιδιαίτερα της εργαζόμενης μητέρας. ο Άλιμος διαθέτει ένα δίκτυο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που παρέχει ποιοτική φροντίδα και φιλοξενία στους κατοίκους Αλίμου που βρίσκονται
στην πιο τρυφερή τους ηλικία.
οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου συγκροτήθηκαν ως ένα ενιαίο
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικοί
Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλικράτης» το 2011 (ΦέΚ Β΄ 679/28.4.2011), έπειτα από συγχώνευση
των τριών Νομικών Προσώπων που λειτουργούσαν μέχρι τότε (Β΄
Παιδικός Σταθμός Αλίμου, έ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός και Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου).
Σήμερα λειτουργούν έξι κτηριακές μονάδες, της οδού μανδηλαρά,
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της οδού Θουκυδίδου, της οδού Βενιζέλου, της οδού Κοτζιά, της οδού
γερουλάνου και της λεωφόρου Καλαμακίου, συνολικής δυναμικότητας
σχεδόν 700 βρεφών και νηπίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο από αυτές τις μονάδες λειτούργησαν για πρώτη φορά το διάστημα 2015-2016.
οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς Αλίμου είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. οι μονάδες στελεχώνονται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης
και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, που βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν ψυχοκοινωνικά, να κοινωνικοποιούνται, και να αποκτούν
τα θεμελιώδη εφόδια που θα τους χρησιμεύσουν στη μελλοντική
τους εκπαίδευση.

One of the two new rooms at the Kindergarten at Thoucididou Street, which
begun its operation in 2017.
Μία από τις δύο νέες αίθουσες του Παιδικού Σταθμού της οδού Θουκυδίδου, που
ξεκίνησε να λειτουργεί το 2017.

έducation

T

he MUNiCiPAliTy that was the birthplace of the first scientist-historian of all times could have nothing less but an
extensive network of educational institutions for every level, consisting of 29 school units (10 kindergartens, 8 Primary-schools, 5
high-schools, 4 General senior high-schools, 1 Vocational senior
high-school and 1 Music school).
every educational institution in the municipality of Alimos is
developing multifaceted activities, participating in Greek and european programs, aiming to provide to students a multi-layered
education that will assist them in becoming complete personalities and responsible citizens.

social policy
Municipal kindergartens
in modern Alimos, social policy issues are of high priority, in
order to cover the needs of the modern family and especially of
the working mother. Alimos retains a municipal kindergarten
network that provides quality care and hospitality to the young
inhabitants of Alimos who are at their most tender age.
The kindergartens of the municipality were established as a single legal entity governed by Public law, under the name “Municipal Kindergartens of Alimos” within the framework of the
Program “Kallikratis”, in 2011.
Nowadays, six building units operate, that are staffed by experienced, skilled personnel. Particular emphasis is given to the
daily program for creative and pedagogical activities that help
children develop psychosocially, socialize, express themselves in
a creative way and obtain the fundamental skills required in their
future education and training.
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Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με μια σειρά από δομές και προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, ο Δήμος Αλίμου στηρίζει όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι πολύτεκνοι, οι νέες
ή μονογονεϊκές οικογένειες, οι υπερήλικες και οι άποροι. οι σημαντικότερες από αυτές τις δομές είναι:
• Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο: οι χειμαζόμενοι οικονομικά πολίτες με διαπιστωμένη και άμεση ανάγκη,
έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται δωρεάν φάρμακα, τρόφιμα,
απορρυπαντικά, σχολικά είδη και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία
συγκεντρώνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό
Φαρμακείο του Δήμου από προσφορές πολιτών, από χορηγίες φορέων και από αγορές του ίδιου του Δήμου.
• Κοινωνικό Φροντιστήριο: με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών
στην εκπαίδευση, ο Δήμος έχει διοργανώσει προγράμματα δωρεάν
ενισχυτικής διδασκαλίας (μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, αλλά και
ξένων γλωσσών). τα προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές
που προέρχονται από οικογένειες ευπαθών κοινωνικών ομάδων. τα
μαθήματα προσφέρονται από εθελοντές καθηγητές και πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις σχολείων του Δήμου.
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου
Αλίμου στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους
μαθητές και τις μαθήτριες.
The Social Educational Center of the
Municipality of Alimos aims to provide equal opportunities in education
for all students.

Οι νεαροί κάτοικοι Αλίμου έχουν την ευκαιρία να απασχολούνται δημιουργικά
στις δομές του δήμου.
The young residents of Alimos have
the opportunity of creative time at the
structures of the Municipality.

283

Interior view of the 3rd Open Care
Centre for the Protection of the Elderly, which was inaugurated during the
mayoralty of A. Kondylis.
Εσωτερική άποψη του Γ΄ΚΑΠΗ Αλίμου,
το οποίο ανακαινίστηκε επί δημαρχίας
Α. Κονδύλη.

Στιγμιότυπα από τα εγκαίνια του Γ΄
ΚΑΠΗ Αλίμου.
Snapshots from the inaguration 3rd
Open Care Centre for the Protection
of the Elderly of Alimos.

• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ): τα
δύο αυτά Κέντρα (ένα στο Άνω και ένα στο Κάτω Καλαμάκι) απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και συνδυάζουν δημιουργικά
το παιχνίδι με τη μάθηση. Στις δραστηριότητες που προσφέρονται
περιλαμβάνονται το σκάκι, ο χορός, τα καλλιτεχνικά, η μουσική και
το θεατρικό παιχνίδι.
• Γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχικής Υγείας: προσφέρει ψυχολογική στήριξη στους δημότες που αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα. ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες. Στις δραστηριότητες του γραφείου περιλαμβάνεται η διοργάνωση
σχολών και ομάδων γονέων και η διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων
ή ομιλιών στα σχολεία, με θέματα όπως ο οικογενειακός προγραμματισμός, η αντιμετώπιση μαθησιακών προβλημάτων, η αντικοινωνική
συμπεριφορά, τα ναρκωτικά, κ.ά. Όταν διαπιστώνεται ότι υπάρχουν
δημότες με ιδιαίτερες ή επείγουσες ανάγκες (π.χ. μοναχικά άτομα,
άστεγοι, άποροι), παραπέμπονται σε ειδικές υπηρεσίες.
• Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ): τα
τρία ΚΑΠΗ του Δήμου αποσκοπούν στο να παρέχουν ποιοτική ζωή
στους δημότες ηλικίας 60 ετών και άνω. μεταξύ άλλων, προσφέρουν ψυχαγωγία και επιμόρφωση με εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις, ομάδες ιστορίας και χορωδιακές ομάδες. έπιπλέον,
στις δραστηριότητες συγκαταλέγονται η εργοθεραπεία και η διεξαγωγή εκδηλώσεων. Στα μέλη του ΚΑΠΗ παρέχονται πρακτικές
διευκολύνσεις, όπως η συνταγογράφηση του έοΠΥΥ.
• Δημοτικά Ιατρεία: στοχεύουν στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου υγείας για τους Αλιμιώτες μέσω της προαγωγής της προληπτικής
ιατρικής με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων από εθελοντές ιατρούς σε
ομάδες πληθυσμού, όπως τα βρέφη και τα νήπια των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων του Δήμου, τα
μέλη των αθλητικών συλλόγων και τα μέλη των ΚΑΠΗ.
• ΚΕΠ Υγείας: το ΚέΠ Υγείας είναι από τις νεότερες δομές του
Δήμου. Αποσκοπεί στην προαγωγή της υγείας μέσω της ενημέρωσης
για τις προληπτικές εξετάσεις που προτείνονται βάσει διεθνών οδηγιών για την έγκαιρη διάγνωση συγκεκριμένων νοσημάτων, όπως ο
καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών ιατρείων.
• Τράπεζα Αίματος: Σε συνεργασία με το Ασκληπιείο Βούλας
πραγματοποιούνται εθελοντικές αιμοδοσίες στα Δημοτικά ιατρεία.
Κάθε εθελοντής αιμοδότης λαμβάνει ειδική κάρτα και συμμετέχει
στην τράπεζα Αίματος του Δήμου.
• Γραφείο Εθελοντισμού: Στόχος του γραφείου είναι η δραστηριοποίηση δημοτών που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής αλληλεγγύης, διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων, φροντίδας αδέσποτων ζώων κ.ο.κ.
Κέντρο Πρόληψης Αλίμου – Γλυφάδας – Ελληνικού Αργυρούπολης (ΚΕΠΡΑΓΕΑ)
Στο πλαίσιο της πρόληψης κατά των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων, οι Δήμοι Αλίμου, γλυφάδας, έλληνικού και Αργυρούπολης
ίδρυσαν το 1990 το «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης» (Ν.Π.ι.Δ. μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα), ένα διαδημοτικό κέντρο ψυχικής υγείας. το 1998 το Κέντρο συμπράττει με τον ο.ΚΑ.ΝΑ. (οργανισμός
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Social Solidarity Structures
With a range of social solidarity structures and programs, the Municipality of Alimos supports every citizen and particularly vulnerable
social groups such as the unemployed, families of many children,
newly founded or single-parent families, the elderly and the poor.
The most important ones of these structures are the following: a social supermarket, a social Pharmacy, a social educational Center, Creative Activities Centers for Children, a Counseling and Mental health
Care office, Municipal Medical Centers, a Citizens service Center for
health issues, a Blood Bank, open Care Centers for the Protection
of the elderly and the Prevention Center of Alimos-Glyfada-ellinikoArgyroupoli, which is an inter-municipal mental health care center
specializing in the field of drug-prevention and addictions.

Culture

A
Poster advertising cultural activities
of the Thucydideian Organization for
Culture and Sports of Alimos.
Αφίσα με πολιτισ τικές δράσεις του
Θουκυδίδειου Οργανισμού Πολιτισμού
και Αθλητισμού Αλίμου.

Lectures program of the Open University that is organized by the Municipality of Alimos.
Πρόγραμμα διαλέξεων του Ανοιχτού
Πανεπιστημίου που διοργανώνει ο Δήμος
Αλίμου.

CiTy of sUCh A riCh PAsT like Alimos, the citizens of
which enjoyed since antiquity the plays of the great classic
writers in the theaters of Alimos and euonymos, could only present an equally worthy cultural activity in modern times. Culture is
consistently a feature of high-priority for the municipality, which
maintains a plethora of cultural activities and facilities.
Thucydideian Organization for Culture and Sports of Alimos
one of the most important organizations of the Municipality is the
Thucydideian organization for Culture and sports of Alimos, in
which, since 2011, within the framework of “Kallikrates”, the sports
organization of the Municipality of Alimos and the sports Center
of Alimos are included. This unified body offers nowadays sections
of Culture and sports, as well as vivid art and sports events and
seminars. The Municipal library became also part of the Thucydideian organization for Culture and sports of Alimos.
Other cultural structures and bodies
Apart from the Thucydideian organization, Alimos also maintains
many more structures and bodies, such as the open-air cinema

Αγώνες του Θ.Ο.Π.Α.Α. στο δημοτικό
κολυμβητήριο.
Games organized by Thucydideian Organization for Culture and Sports of Alimos at the municipal swimming pool.
Έκθεση ζωγραφικής του Θ.Ο.Π.Α.Α.
Paint exhibition of the Thucydideian
Organization for Culture and Sports
of Alimos.

Κατά των Ναρκωτικών) και τη Νομαρχία Αττικής και υπογράφεται
σύμβαση συνεργασίας και χρηματοδότησής του.
το Κέντρο αυτό μετεξελίχθηκε το 2011 σε Αστική μη Κερδοσκοπική έταιρεία με επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης Αλίμου-γλυφάδαςέλληνικού Αργυρούπολης» (ΚέΠΡΑγέΑ) και εταίρους τους πιο πάνω
Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με τον οΚΑΝΑ.
το 2015 η Δημοτική Αρχή μεταστέγασε το Κέντρο στο κτήριο όπου
στεγάζονται και οι υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να
είναι πιο αποτελεσματική η συνεργασία όλων των κοινωνικών δομών.
Σήμερα, το Κέντρο Πρόληψης παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών
υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα της ενημέρωσης και της πρόληψης (κατά
των ναρκωτικών, των εξαρτήσεων, της ενδοοικογενειακής βίας, του σχολικού εκφοβισμού κ.ά.) σε στενή συνεργασία με τη σχολική κοινότητα,
διοργανώνοντας σχολές γονέων, ομάδες ωφελουμένων, ημερίδες κ.λπ.

Πολιτισμός

μ

ιΑ ΠολΗ μέ τοΣο ΠλοΥΣιο ΠΑΡέλΘοΝ όσο ο Άλιμος,
της οποίας οι δημότες απολάμβαναν κατά την αρχαιότητα στα θέατρα του Αλιμούντος και του έυωνύμου τα δράματα των μεγάλων κλασικών, δεν θα μπορούσε παρά στη σύγχρονη εποχή να παρουσιάζει μία
αντάξια πολιτιστική δραστηριότητα. γι’ αυτό και ο πολιτισμός βρίσκεται
σταθερά υψηλά στις προτεραιότητες του Δήμου, ο οποίος διοργανώνει
πλήθος πολιτιστικών δράσεων στις εγκαταστάσεις που διαθέτει.
Θουκυδίδειος Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου
(Θ.Ο.Π.Α.Α.)
το 1982 συστάθηκε στον Άλιμο το πρώτο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) για την καλλιέργεια του πολιτισμού με την
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Top: Snapshot of the nomination of Alekos Fasianos as an honorary citizen of
Alimos.

Άνω: Στιγμιότυπο από την ανακήρυξη
του Αλέκου Φασιανού ως επίτιμου δημότη Αλίμου.

Right: Alekos Fasianos.

Αριστερά: Ο Αλέκος Φασιανός.
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επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλίμου», έπειτα από σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θετική γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της έπικρατείας (ΦέΚ Α΄ 69/11.6.1982).
Στη συνέχεια, το 2005, το «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλίμου» συγχωνεύτηκε με τη «Θουκυδίδειο Βιβλιοθήκη» (είχε ιδρυθεί το 1964) και
το «μουσικό έργαστήρι» (είχε ιδρυθεί με το ΦέΚ Β΄ 33/22.1.1985)
σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Θουκυδίδειος Πολιτιστικός
οργανισμός Δήμου Αλίμου» (ΦέΚ B΄ 1641/28.11.2005).
το 2011, στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» (ν. 3852/2010), ο «Θουκυδίδειος Πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Αλίμου» συγχωνεύτηκε με
ακόμα δύο Νομικά Πρόσωπα, τον «Αθλητικό οργανισμό Δήμου Αλίμου» και το «Αθλητικό Κέντρο Αλίμου» και γεννήθηκε ένα νέο μεγάλο
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ο «Θουκυδίδειος Οργανισμός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Αλίμου» (ΦέΚ Β΄679/28.4.2011), που
λειτουργεί μέχρι σήμερα και δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του
πολιτισμού και αθλητισμού στον Δήμο Αλίμου.
Σημειώνουμε ότι τα άλλα δύο Νομικά Πρόσωπα που εντάχθηκαν
στον Θ.ο.Π.Α.Α. είχαν ιδρυθεί: α) ο Αθλητικός οργανισμός Δήμου
Αλίμου το 1995 (ΦέΚ Β΄ 988/30.11.1995), με σκοπό την καλλιέργεια του αθλητισμού και β) το Αθλητικό Κέντρο Αλίμου το 2004
(ΦέΚ Β΄ 1626/2.11.2004), με σκοπό τη λειτουργία του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου στη μαρίνα Αλίμου. Όλες οι αρμοδιότητές τους
σήμερα ανήκουν στον Θ.ο.Π.Α.Α., από τη δράση του οποίου ξεχωρίζουν τα ακόλουθα:
• Τμήματα Πολιτισμού και Αθλητισμού: ο Θ.ο.Π.Α.Α. σήμερα,
έχει οργανώσει και λειτουργεί 93 τμήματα που καλύπτουν 35 πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και απασχολούν περισσότερους από
50 έγκριτους καλλιτεχνικούς δασκάλους και γυμναστές-προπονητές
με διακεκριμένες σπουδές και εμπειρία. οι δημότες που παρακολουθούν τα μαθήματα των αθλητικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων του Θ.ο.Π.Α.Α. ξεπερνούν τους 3.000 ετησίως.
τα μαθήματα απευθύνονται σε κατοίκους όλων των ηλικιών και
περιλαμβάνουν ποικίλα τμήματα (θέατρο για παιδιά, εφήβους και
ενηλίκους, διάφορα είδη χορού από παραδοσιακό και κλασικό έως
σύγχρονο και έθνικ, γιόγκα, γυμναστική, ζωγραφική για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους, φωτογραφία, θέατρο σκιών, ομάδες φιλαναγνωσίας, βιβλιοπαιχνίδια, δημιουργία παραμυθιού για παιδιά, σκάκι,
αγιογραφία, ψηφιδωτό, ραδιοφωνική παραγωγή, μουσικές δραστηριότητες, μουσικοκινητική αγωγή, παιδική χορωδία, κρουστά, καθώς
και ομάδες αυτογνωσίας). Ακόμα, οι δημότες μπορούν να πραγματοποιούν ατομικές συνεδρίες μουσικοθεραπείας και να παρακολουθούν ατομικά μαθήματα παραδοσιακών οργάνων, πιάνου, αρμονίου,
κιθάρας.
Πέρα από τα μαθήματα, κάθε Δεκέμβριο και ιούλιο διεξάγονται
εκδηλώσεις και επιδείξεις, καθώς οι σπουδαστές των τμημάτων εκθέτουν τις δημιουργίες τους, πραγματοποιούν παραστάσεις ή επιδίδονται σε αγώνες.
• Σεμινάρια: έκτός από τους σταθερούς κύκλους μαθημάτων,
υλοποιούνται σεμινάρια που αφορούν σε πρωτότυπες θεματικές,
όπως μουσικό θέατρο, βιωματικό θεραπευτικό σεμινάριο μέσα από
την τέχνη («έκφράζομαι, μοιράζομαι, Δημιουργώ»), αρχιτεκτονική
για παιδιά, σεμινάρια φωνητικής, εργαστήρι ανάπτυξης συναισθη-
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A work of Alekos Fasianos (440x290 cm) that was exhibited in 2018 in an art exhibition of the Municipality of Alimos.
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Έργο του Αλέκου Φασιανού (440x290 cm) που εκτέθηκε το 2018 σε εικαστική έκθεση του Δήμου Αλίμου.
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Αριστερά: Δίπτυχο του Σπύρου Βασιλείου
(Συλλογή Δήμου Αλίμου).
Left: Diptych of Spyros Vasileios (Municipality of Alimos Collection).

Άνω: Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αλίμου
έχουν δώσει διαλέξεις ο Κ. Γεωργουσόπουλος και ο Μ. Στεφανίδης.
Top: At the Open University of Alimos,
K. Georgousopoulos and M. Stefanidis
have given lectures.
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ματικής νοημοσύνης για παιδιά και ενήλικες, εργαστήρι διαπολιτισμικής εκπαίδευσης («Σέβομαι τον εαυτό μου, Σέβομαι τους άλλους»), εξειδικευμένα σεμινάρια τέχνης, μουσικές βραδιές κ.ά.
• Αθλητικές διοργανώσεις: ο Θ.ο.Π.Α.Α. διοργανώνει αθλητικά προγράμματα και εκδηλώσεις στους αθλητικούς χώρους του
Δήμου. Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, γήπεδα καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και αντισφαίρισης, ένα κλειστό γήπεδο, καθώς και το κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων. Όλοι αυτοί οι χώροι συντηρούνται και αναβαθμίζονται διαρκώς, ώστε να είναι πλήρως εξοπλισμένοι. Αξίζει
να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο, ύστερα από την
τελευταία ανακαίνιση το 2016, έχει καταστεί ένα από τα καλύτερα της έλλάδας. έπίσης, στον Άλιμο λειτουργεί το Κλειστό
γυμναστήριο του Βυζαντινού Αθλητικού Κέντρου, το οποίο είναι
το μεγαλύτερο της χώρας.
• Δημοτική Βιβλιοθήκη: Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλίμου, η
οποία σήμερα εντάσσεται στον Θ.ο.Π.Α.Α., ιδρύθηκε το 1964 με
την απόφαση 172/1964 του κοινοτικού συμβουλίου Καλαμακίου ως
«Θουκυδίδειος Βιβλιοθήκη».
ο πυρήνας της πρώτης συλλογής των βιβλίων συγκροτήθηκε από
δωρεές φορέων, φίλων της Βιβλιοθήκης και ευεργετών, μεταξύ των
οποίων οι γεώργιος Σμαράγδης, Κώστας Βάρναλης, Πάνος Παναγιωτούνης, Αντώνης Κυριακόπουλος, μάχη μουζάκη, ισμήνη γιαννούλη, ιωσήφ Κωνσταντινίδης, έλένη και γιώργος Καρανικόλας,
Παύλος τζιβανίδης, Φαίδων Θεοφίλου, Χρήστος λιγνός, μιχάλης
Σταφυλάς, έύα Κράλλη, Χαράλαμπος μπάρακλης κ.ά.
Σήμερα, η Βιβλιοθήκη αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό φορέα της
πόλης. Στον χώρο της διοργανώνονται ποικίλες δραστηριότητες,
όπως ομιλίες, παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις βιβλίου και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες εκδόσεις, ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και του πλέον απαιτητικού αναγνώστη
και μελετητή. τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει ανακαινιστεί, ενώ ταυτόχρονα έχει ενισχυθεί με δραστηριότητες, όπως
η δημιουργία της Παιδικής Βιβλιοθήκης, εκδηλώσεις για σχολεία
και συναντήσεις με Έλληνες συγγραφείς. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει πάνω από 50.000 τόμους, ενώ τα μέλη της
ξεπερνούν τα 2.600.
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αλίμου
οι δημότισσες και οι δημότες Αλίμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και επιπέδου εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα για πρόσβαση σε κύκλους
πανεπιστημιακών μαθημάτων από διακεκριμένους επιστήμονες,
χάρη στην πρωτοβουλία του Δήμου και ομάδας εθελοντών για τη
δημιουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου το 2016.
τα ακαδημαϊκά πεδία των μαθημάτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Αλίμου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θετικών και θεωρητικών
επιστημών. μεταξύ των επιστημόνων που έχουν ως τώρα πραγματοποιήσει πανεπιστημιακές παραδόσεις είναι ο μάνος Δανέζης, ο
μάνος Στεφανίδης, ο Κώστας γεωργουσόπουλος, ο έυγένιος γιαρένης, ο γιάννης Σμαραγδής και άλλοι καταξιωμένοι εκπρόσωποι των
γραμμάτων και των τεχνών.
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το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Αλίμου αποτελεί ένα ανοιχτό παράθυρο στη γνώση για όσες και όσους αγαπούν τη διά βίου μόρφωση. Η
συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ στο τέλος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Θερινός Κινηματογράφος «Cine Άλιμος»
λίγοι θερινοί κινηματογράφοι στο λεκανοπέδιο έχουν το προνόμιο
να βρίσκονται δίπλα στο κύμα. γι’ αυτόν τον λόγο, ο παραλιακός
θερινός κινηματογράφος του Δήμου «Cine Άλιμος», που λειτουργεί
από το 2016, είναι η πιο όμορφη αφορμή για καλοκαιρινή βόλτα
στην παραλία Αλίμου. Αποτελεί ιδανική ευκαιρία απόδρασης από
τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
ο δημοτικός κινηματογράφος «Cine Άλιμος» εκτός από την προβολή έργων της έβδομης τέχνης, έχει εξελιχθεί σε τόπο συνάντησης
των πολιτών με παλιούς και νέους δημιουργούς και ηθοποιούς του
ελληνικού κινηματογράφου, όπως ο γιάννης Σμαραγδής, ο μανούσος μανουσάκης, ο Βασίλης Βαφέας, ο μενέλαος Καραμαγγιώλης, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο γιάννης Βογιατζής, ο γιάννης
μόρτζος, ο Κώστας Βουτσάς κ.ά.
το εισιτήριο του δημοτικού κινηματογράφου Αλίμου είναι προσιτό
για όλους τους θεατές και ειδικά για τους δημότες Αλίμου.
Εικαστικές Εκθέσεις και Δημοτική Πινακοθήκη
Από το 2017 ο Δήμος Αλίμου δημιουργεί τη δική του συλλογή εικαστικών έργων τέχνης και διοργανώνει εικαστικές εκθέσεις μεγάλης
εμβέλειας σε μία προσπάθεια να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην
εικαστική τέχνη.
το καλοκαίρι του 2017 το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου φιλοξένησε την έκθεση «τα μυστικά των έικόνων» με έργα σύγχρονων
έλλήνων ζωγράφων, ιδιαίτερα της «γενιάς του '60», σε επιμέλεια
του γνωστού κριτικού τέχνης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών μάνου Στεφανίδη.
το φθινόπωρο του 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο έλαβε χώρα η έικαστική Έκθεση «Προέλευση αντικειμένου, απορρίφθηκε» με γλυπτά
και συνθέσεις των Β. Αλεξάνδρου και Δ. Παλάντζα σε επιμέλεια της
Νικολένας Καλαϊτζάκη και ακολούθησε τον χειμώνα του 2017 η Έκθεση «Mad Playground» με έργα των Δ. Αμελαδιώτη και Φ. μπάλα.
τον Φεβρουάριο του 2018 παρουσιάστηκε και πάλι σε επιμέλεια
του Καθηγητή μάνου Στεφανίδη η πολύ σημαντική Έκθεση «τα
μυστικά των έικόνων ιι».
οι δράσεις αυτές του Δήμου Αλίμου αποτελούν το πρώτο βήμα
για την υλοποίηση του φιλόδοξου οράματος της Δημοτικής Αρχής,
για δημιουργία Δημοτικής Πινακοθήκης.

Έργο του Σπύρου Βασιλείου από εικαστική έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο
(Συλλογή Δήμου Αλίμου).
Work of Spyros Vasileios from an art exhibition at the Cultural Center
(Municipality of Alimos Collection).
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Πολιτιστικοί χώροι
Όλες οι παραπάνω καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
πραγματοποιούνται σε δημοτικούς χώρους κλειστούς ή και ανοιχτούς όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.
Κυριότερος χώρος συνάντησης και δράσεων είναι το Πολιτιστικό
και Πνευματικό Κέντρο Περιοχής οικισμού έκτελωνιστών (λεωφόρος ιωνίας 96) το οποίο έχει επικρατήσει να αποκαλείται απλώς
«Πολιτιστικό Κέντρο», μιας και αποτέλεσε την πρώτη ιδιόκτητη
έδρα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.
έπίσης, εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο «Κάρολος Κουν», στο ανοιχτό Θέατρο «μαίρη Αρώνη» στην πλατεία Καραϊσκάκη, στο ανοιχτό Θέατρο στον λόφο Πανί, καθώς και στο
ανοιχτό Θέατρο της παραλίας του Αλίμου, δίπλα στη μαρίνα Αλίμου.

Στο Διεθνές Συμπόσιο που διοργανώνει
ο δήμος Αλίμου για τον Θουκυδίδη
συμμετέχουν έγκριτοι πανεπιστημιακοί
από όλο τον κόσμο.
At the International Congress that is organized by the Municipality of Alimos
for Thucydides, prominent academics
from all around the world participate.

Αριστερά: Έργο του Δημήτρη Μυταρά
από εικαστική έκθεση στο Πολιτιστικό
Κέντρο (Ιδιωτική συλλογή).
Left: Work of Dimitris Mitaras from an
art exhibition at the Cultural Center
(Private Collection).
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Επιστημονικό Συμπόσιο Θουκυδίδη
Η ταυτότητα του Αλίμου έχει σημαδευτεί ανεξίτηλα από την παγκόσμιας ακτινοβολίας προσωπικότητα του Αλιμούσιου Θουκυδίδη.
Έτσι, ο Δήμος από το 1985 φιλοξενεί ιστορικούς και ακαδημαϊκούς
διεθνούς κύρους από όλο τον κόσμο στο πλαίσιο του Διεθνούς έπιστημονικού Συμποσίου με θέμα το έργο του μεγάλου ιστορικού.
Το Α΄ Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε όταν η Αθήνα ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα της έυρώπης το 1985, επί δημαρχίας Βασίλη
Ξένου-γαβριέλη. έίχε τετραήμερη διάρκεια (4-7 Σεπτεμβρίου), διεξήχθη στο Αθλητικό Κέντρο του Αγ. Κοσμά και τελούσε υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη. Πρόεδρος ήταν ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών Α. Σκιαδάς
και αντιπρόεδροι ο Δήμαρχος Αλίμου και ο καθηγητής της Παντείου
Σχολής Χρ. γιανναράς.
Το Β΄ Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε το 1997, επί δημαρχίας Αργύρη
Αργυρίου, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου. Πρόεδρος ήταν ο καθηγητής Αρχαίας ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών έμμανουήλ μικρογιαννάκης. έπίτιμη πρόεδρος
του συμποσίου ανακηρύχθηκε η γαλλίδα ελληνίστρια και ακαδημαϊκός Jaqueline de romilly, η οποία αναγορεύτηκε και επίτιμη δημότης
Αλίμου. Συμμετείχαν 22 Έλληνες και 23 ξένοι ακαδημαϊκοί από την
Αίγυπτο, την Αγγλία, τη γαλλία, τη γερμανία, την ινδία, το ισραήλ, την
ιταλία, την ιαπωνία, την ολλανδία, τη Ρωσία, την ισπανία, την ταϊβάν
και τις ΗΠΑ, ενώ και οι παρατηρητές ξεπέρασαν τους 150.
Το Γ΄ Διεθνές Συμπόσιο ξεκίνησε τις εργασίες του στην Παλαιά Βουλή στις 3 μαΐου 2006, επί δημαρχίας Κωνσταντίνου μαντζουράνη. έίχε θέμα τις «Δημηγορίες», διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο της έθνικής τράπεζας και τελούσε υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Πρόεδρος της
έπιστημονικής έπιτροπής ήταν και πάλι ο καθηγητής έμμ. μικρογιαννάκης και πρόεδρος της οργανωτικής έπιτροπής ο Δήμαρχος
Αλίμου. Συμμετείχαν ως εισηγητές πολλοί καθηγητές από την έλλάδα, την Κύπρο, την οξφόρδη, το Κάιρο, το τέξας, τη Χάιφα, την
Αγ. Πετρούπολη κ.ά.
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση απηύθυνε χαιρετισμό ο ακαδημαϊκός
και πρώην Πρόεδρος της γαλλίας Βαλερύ Ζισκάρ ντ’ Εστέν, ο
οποίος, ως πρόεδρος της έυρωπαϊκής Συνέλευσης για το έυρωπαϊκό
Σύνταγμα, επιθυμούσε η νέα έυρώπη να αναφέρεται στις αξίες και
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έπίτιμοι Δημότες Αλίμου
Ο Δήμος Αλίμου ανέκαθεν υποστήριζε τις τέχνες, τα
γράμματα και τις επιστήμες. Ως εκ τούτου έχει τιμήσει
και συνεχίζει να τιμά σημαντικές προσωπικότητες
του δημοσίου βίου με τον τίτλο του επίτιμου δημότη.
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, επίτιμοι δημότες Αλίμου
έχουν ανακηρυχθεί οι Γρηγόρης Κασιμάτης, Γιάννης
Ρίτσος, Ζακλίν ντε Ρομιγύ (Jacqueline de Romilly)
Σταμάτης Κριμιζής, Αλέκος Φασιανός και Μάκης
Θεοφυλακτόπουλος.
Ο Γρηγόρης Κασιμάτης
(1906 - 1987) υπήρξε Έλληνας
πολιτικός και Ακαδημαϊκός.
Γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε Νομική στην Αθήνα
και Φιλοσοφία στο Παρίσι, όπου
έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο.
Έκτοτε παρουσίασε σημαντική
ακαδημαϊκή δραστηριότητα.
Κατά τη δεκαετία του 1930 δίδαξε
Αστικό Δίκαιο στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέχρι
το 1939, οπότε εξελέγη Καθηγητής
στη Νομική Σχολή Αθηνών. Ταυτόχρονα, δίδαξε στο
τμήμα Αστικού Δικαίου και της Κοινωνικής Πολιτικής
στην Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών, ενώ
από το 1959 έως το 1971 ήταν τακτικός καθηγητής της
Κοινωνικής Πολιτικής και του Εργατικού Δικαίου στην
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς. Εξελέγη μέλος της
Ακαδημίας Αθηνών το 1968, όπου διετέλεσε πρόεδρος το
1972.
Εκτός από ακαδημαϊκή, ο Γρηγόρης Κασιμάτης ανέπτυξε
και σημαντική πολιτική δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε
το 1936 όταν διετέλεσε υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας
στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Δεμερτζή και του
Ιωάννη Μεταξά. Στη συνέχεια διετέλεσε υπουργός Εθνικής
Οικονομίας και Κοινωνικής Πρόνοιας και διαδοχικά
Υπουργός Δικαιοσύνης και Κοινωνικής Πρόνοιας στην
κυβέρνηση Πέτρου Βούλγαρη το 1945. Το 1946 εξελέγη
βουλευτής με το κόμμα της Εθνικής Πολιτικής Ένωσης και
συνέχισε τη σταδιοδρομία του καταλαμβάνοντας υπουργικά
αξιώματα. Το 1961, ως υπουργός Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Καραμανλή συντέλεσε σημαντικά στην ανέγερση του
Γυμνασίου Αλίμου. Γι’ αυτή του τη συμβολή τιμήθηκε ως
επίτιμος δημότης Αλίμου το 1963. Επιπλέον, ο Κασιμάτης
την περίοδο 1979 - 1980 διετέλεσε αντιπρόσωπος της
Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και μόνιμος
αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO. Απεβίωσε
στην Αθήνα το 1987.
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Ο Γιάννης Ρίτσος (1909 1990) είναι ένας από τους
σημαντικότερους Έλληνες ποιητές
του 20ού αιώνα, του οποίου η φήμη
ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα.
Στο έργο του συμπεριλαμβάνονται
περισσότερες από εκατό ποιητικές
συλλογές και συνθέσεις, εννέα
μυθιστορήματα, τέσσερα θεατρικά
έργα και μελέτες, καθώς και
μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα δημοσιεύματα.
Χαρακτηριστικό της διεθνούς αναγνώρισης του έργου του
Ρίτσου είναι ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού έχει μεταφραστεί
σε ξένες γλώσσες.
Ο Ρίτσος υπήρξε σημαντική προσωπικότητα όχι μόνο
χάρη στην ποιητική και συγγραφική του παραγωγή,
αλλά και χάρη στην πολιτική του δράση στο χώρο της
Αριστεράς, η οποία επηρέασε δραστικά τόσο το έργο του
όσο και τη συνολική κοσμοθεωρία του. Ήρθε σε επαφή
με τον Μαρξισμό για πρώτη φορά, ενώ νοσηλευόταν με
φυματίωση στο σανατόριο «Σωτηρία». Αφού νοσηλεύτηκε
σε διάφορα ακόμα σανατόρια και κατόρθωσε να
ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή νόσο, εγκαταστάθηκε στην
Αθήνα, όπου εργάστηκε ως αυτοδίδακτος σκηνοθέτης,
ηθοποιός και χορευτής. Αρχικά, προσχώρησε στο κίνημα
των «Πρωτοπόρων» και κατόπιν, το 1942, στο Εθνικό
Απελευθερωτικό Μέτωπο, ενώ στη συνέχεια έγινε μέλος
και του Κ.Κ.Ε. Εξαιτίας της πολιτικής του δράσης
πέρασε σημαντικό διάστημα ως εξόριστος στη Λήμνο, στη

Μακρόνησο και στον Άγιο Ευστράτιο. Ύστερα από την
επιστροφή του στην Αθήνα, προσχώρησε στην Ε.Δ.Α.,
ενώ κατά τη διάρκεια της δικτατορίας εξορίστηκε και πάλι,
αρχικά στη Γυάρο και κατόπιν στη Λέρο.
Κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης, ο Ρίτσος έγινε
ευρέως γνωστός, τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στο
εξωτερικό, ενώ ακολούθησαν πολλές διακρίσεις και
βραβεύσεις. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων του αξίζει
να αναφερθούν η Σονάτα του Σεληνόφωτος, ο Επιτάφιος
και η Ρωμιοσύνη, ενώ έχει κάνει και πολλές μεταφράσεις
ξένων ποιητών, όπως του Ναζίμ Χικμέτ, του Αλεξάνδρου
Μπλοκ και του Βλαντίμιρ Μαγιακόφσκι. Το ευρύ κοινό
είχε την ευκαιρία να γνωρίσει την ποίηση του Ρίτσου μέσα
από τις μελοποιήσεις του Μίκη Θεοδωράκη. Μεταξύ
των τιμητικών διακρίσεων του Ρίτσου περιλαμβάνονται το
κρατικό βραβείο ποίησης και το βραβείο Λένιν. Ο Γιάννης
Ρίτσος ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Αλίμου το 1988.
Η Ζακλίν ντε Ρομιγί (Jacqueline
Worms de Romilly) (1913 2010) ήταν Γαλλίδα καθηγήτρια
κλασικής φιλολογίας. Το έργο
της περιλαμβάνει μελέτες για τη
γραμματεία, την ιστορία και τον
πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδας και
ειδικά της κλασικής περιόδου, ενώ
ακόμα είχε ειδικευτεί στη μελέτη
του Θουκυδίδη. Η ντε Ρομιγί
πέρα από ένα μεγάλο πλήθος μελετών για την αρχαία
ελληνική φιλολογία και ιστορία, έχει πραγματοποιήσει
πλούσιο μεταφραστικό έργο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων
στα γαλλικά. Οι έρευνές της μελετούν σημαντικές όψεις
του αθηναϊκού πολιτισμού του 5ου π.Χ. αιώνα, όπως
τη φιλοσοφία, την ιστορία, και το θέατρο. Το έργο της
διαπνέεται από μία ουμανιστική αντίληψη, καθώς και από
την πεποίθηση ότι η γνώση της ελληνικής γλώσσας και του
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού έχει καίρια συμβολή στην
κατανόηση της ελευθερίας του ατόμου και στη δημοκρατία.
Η ντε Ρομιγί σπούδασε Λατινικά και Αρχαία Ελληνικά στο
Lyc�e Moli�re. Δίδαξε αρχαία ελληνική φιλολογία στα
πανεπιστήμια του Μπορντό, της Λιλ και της Σορβόνης,
ενώ το 1973 της δόθηκε η έδρα των Ελληνικών στο
περίφημο Coll�ge de France, για πρώτη φορά σε γυναίκα
καθηγήτρια. Χαρακτηριστικό της αναγνώρισης του έργου
της είναι ότι υπήρξε η δεύτερη γυναίκα (μετά από τη
Μαργκερίτ Γιουρσενάρ), η οποία έγινε δεκτή ως ισόβιο
μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Το ερευνητικό έργο της
κέρδισε διεθνή αναγνώριση, δεδομένου ότι διετέλεσε μέλος
της Ακαδημίας της Δανίας, της Βρετανικής Ακαδημίας,
των Ακαδημιών της Βιέννης, των Αθηνών, της Νάπολης,

του Τορίνο, των Κάτω Χωρών, της Αμερικανικής Ακαδημίας
Τεχνών και Επιστημών κ.ά. Ανακηρύχθηκε επίτιμος
διδάκτωρ των πανεπιστημίων της Οξφόρδης, των Αθηνών,
του Δουβλίνου, του Μόντρεαλ και του Γέιλ. Επιπλέον
κέρδισε πλήθος τιμητικών διακρίσεων ανά τον κόσμο.
Χάρη στη συνεισφορά της στη μελέτη του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού, η ντε Ρομιγύ έχει τιμηθεί και στην
Ελλάδα. Το 1995 της δόθηκε η ελληνική υπηκοότητα και
το 2001 ανακηρύχθηκε «πρέσβειρα του Ελληνισμού».
Το 1997, στο πλαίσιο του Β΄ Διεθνούς Συμποσίου για
τον Θουκυδίδη, το οποίο διοργάνωσε ο Δήμος Αλίμου,
ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης.
Ο Αριστοδήμος (Μάκης)
Θεοφυλακτόπουλος (1939)
είναι εικαστικός με διεθνή
δραστηριότητα. Γεννήθηκε
στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε να
παρακολουθεί μαθήματα σχεδίου
από το 1958 μέχρι και το 1961,
οπότε εισήχθη στην Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών. Εκεί,
μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς
καλλιτέχνες, όπως ο Γιάννης Μόραλης και ο Γιώργος
Μαυροΐδης. Το 1964 βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο
στην Γ’ Πανελλαδική Έκθεση Νέων Ζωγράφων, ενώ το
1966 πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση στη
γκαλερί Άστορ, η οποία φιλοξενούσε νέους καλλιτέχνες
με ριζοσπαστικό έργο. Ο Θεοφυλακτόπουλος ύστερα από
την αποφοίτησή του από την ΑΣΚΤ ταξίδεψε σε διάφορες
πόλεις της Ευρώπης και έμεινε για αρκετό διάστημα στο
Παρίσι, του οποίου το καλλιτεχνικό περιβάλλον ενέπνευσε
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το έργο του. Το 1971 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου
πραγματοποίησε σπουδές με υποτροφία του Ιδρύματος
Ford, ενώ το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα και διένυσε μία
ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο από καλλιτεχνικής πλευράς,
πραγματοποιώντας ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.
Στον κύκλο των καλλιτεχνών με τους οποίους έχει
συνεργαστεί περιλαμβάνονται ονόματα, όπως ο Χρόνης
Μπότσογλου, ο Γιάννης Ψυχοπαίδης, ο Βαγγέλης
Δημητρέας, ο Αλέξης Ακριθάκης, ο Παύλος κ.ά. Με τους
περισσότερους από αυτούς πραγματοποίησε κοινή έκθεση
το 1982 στην έκθεση Europalia, όπου παρουσιάστηκε ένα
πρώτο πανόραμα της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. To
1988 ο Θεοφυλακτόπουλος εξελέγη καθηγητής στη Σχολή
Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Εκεί δημιούργησε
και δίδαξε μέχρι το 2005. Από τότε μέχρι σήμερα ζει
στον Άλιμο. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει
να ανακηρυχθεί ο Μάκης Θεοφυλακτόπουλος επίτιμος
δημότης Αλίμου.
Ο Αλέκος Φασιανός (1935)
είναι ένας από τους γνωστότερους
σύγχρονους Έλληνες ζωγράφους,
ενώ έχει δραστηριοποιηθεί και
ως συγγραφέας. Ο Α. Φασιανός
γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών κατά την περίοδο 1956
– 1960, όπου μαθήτευσε στο
εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη.
Ακόμα ασχολήθηκε με τη μουσική, καθώς σπούδασε βιολί
στο Ωδείο Αθηνών. Το 1966 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι,
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και παρακολούθησε μαθήματα λιθογραφίας στην Ecole
des beaux-arts με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης
(1962-1964) κοντά στους Clairin και Dayez, ενώ από
το 1974 μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στη γαλλική
πρωτεύουσα και την Αθήνα.
Από το 1959 μέχρι σήμερα, ο Α. Φασιανός έχει
πραγματοποιήσει περισσότερες από εβδομήντα ατομικές
εκθέσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον,
έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και διεθνείς
διοργανώσεις. Το έργο του έχει εμπνευστεί από την
ελληνική τέχνη, δεδομένου ότι έχει μελετήσει την αρχαία
ελληνική αγγειογραφία και τη βυζαντινή εικονογραφία.
Ο Α. Φασιανός ασχολήθηκε επίσης με τη χαρακτική,
τον σχεδιασμό αφισών, καθώς και τη σκηνογραφία
συνεργαζόμενος κυρίως με το Εθνικό Θέατρο Αθηνών
(Αμερική του Κάφκα το 1975, Ελένη του Ευριπίδη το
1976, Όρνιθες του Αριστοφάνη το 1978 κ.ά.). Ανέλαβε
την εικονογράφηση αρκετών βιβλίων γνωστών ποιητών
και συγγραφέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει
επίσης εκδώσει και δικά του κείμενα, πεζά και ποιητικά.
Για το σύνολο της δουλειάς του έχουν γυριστεί τέσσερις
ταινίες για την ελληνική και τη γαλλική τηλεόραση,
ενώ κυκλοφορούν μονογραφίες που αναφέρονται
στην εικαστική παραγωγή του. Ο Αλέκος Φασιανός
ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Αλίμου το 2018.

Ο Σταμάτης Κριμιζής (1938) είναι επιστήμονας με
παγκόσμια αναγνώριση στον τομέα της Διαστημικής.
Κατάγεται από τη Χίο. Σπούδασε Φυσική στο
Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των ΗΠΑ και έλαβε τον
διδακτορικό τίτλο του από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα
με καθηγητή τον φυσικό Τζέημς Βαν Άλεν, ο οποίος
ανακάλυψε τις ομώνυμες ζώνες ακτινοβολίας γύρω από τη
Γη. Αφού δίδαξε στην Αϊόβα, όπου υπήρξε πρωτοπόρος
στη χρήση νέου τύπου ανιχνευτών για τη μέτρηση
των σωματιδίων στο διάστημα, το 1968 o Σ. Κριμιζής
εντάχθηκε στο δυναμικό του APL και τέθηκε επικεφαλής
του Τμήματος Διαστήματος το 1991. Έχει στο ενεργητικό
του πάνω από 600 επιστημονικές δημοσιεύσεις και
βιβλία. Το όνομά του έχει συνδεθεί με τα πιο σημαντικά
προγράμματα της ΝΑSΑ. Χαρακτηριστικό της διεθνούς
αναγνώρισης που απολαμβάνει ο Κριμιζής είναι ότι έχει
βραβευτεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς από το
Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος των ΗΠΑ,
διάκριση που έχουν λάβει σημαντικές προσωπικότητες της
διαστημικής, όπως ο Νιλ Άρμστρονγκ και ο Τζον Γκλεν.
Είναι ο μόνος επιστήμονας στον κόσμο, ο οποίος έχει
ηγηθεί ή έχει συμμετάσχει στα πειράματα διαστημικής
φυσικής που έχουν διεξαχθεί και στους εννέα πλανήτες
του ηλιακού μας συστήματος.
Ο Σ. Κριμιζής υπήρξε επικεφαλής ερευνητής σε πέντε
αποστολές της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας
(NASA), μεταξύ των οποίων οι αποστολές των δύο
Voyager και του Cassini στον Κρόνο. Κατά τη διάρκεια
της σταδιοδρομίας του σχεδίασε, ανέπτυξε, έστειλε στο
διάστημα και ανέλυσε τα στοιχεία 23 επιστημονικών
οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες αμερικανικές

και ευρωπαϊκές διαστημικές αποστολές. Δικό του είναι,
μεταξύ άλλων, το όργανο LECP (Low-Energy Charged
Particle) πάνω στα δύο Voyager. Ήδη τα δεδομένα του
LECP από το Voyager 1 βοήθησαν καθοριστικά τους
επιστήμονες να βεβαιωθούν ότι το σκάφος εγκατέλειψε
για πρώτη φορά το ηλιακό μας σύστημα, κινούμενο
πλέον προς τον διαστημικό χώρο. Σημαντικός ήταν
ο ρόλος του και στην ανάπτυξη του πρωτοποριακού
προγράμματος «Discovery» της NASA για τη δημιουργία
χαμηλού κόστους πλανητικών αποστολών, καθώς και του
προγράμματος «New Frontiers», στο πλαίσιο του οποίου
έγινε η πρώτη αποστολή στον Πλούτωνα του σκάφους
«New Horizons» κατασκευασμένο από το APL. Ο
Έλληνας επιστήμονας ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης
Αλίμου το 2018.
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Αφίσα πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου
Αλίμου, με τον Δ. Σαββόπουλο το 2016.
Moment from the 2018 Carnival events
in Alimos.
Στιγμιότυπο από τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις του 2018 στον Άλιμο.

Poster of a student concert of Thucydideian Organization for Culture and
Sports of Alimos.
Αφίσα συναυλίας των μαθητών του
Θ.Ο.Π.Α.Α.

“Cine Alimos” and the open University of Alimos, in which the
citizens of Alimos, regardless of age and educational level, have
the opportunity to attend university courses by distinguished scientists. Moreover, the quite often organized art exhibitions are
the prelude to the creation of a Municipal Gallery. finally, one of
the most important institutions of the Municipality of Alimos is
the international symposium for Thucydides. Up until this point,
it has been held four times (1985, 1997, 2006, 2010) with the participation of Greek and international world-class academics. This
institution contributes to the international promotion of Alimos.
Cultural lieux of the municipality of Alimos
Many of the artistic and cultural activities of the Municipality take
place in municipal, indoor and outdoor, lieux. The main venue for
artistic meetings and activities is the Cultural Center of the Customs Brokers Area. events are also held at the municipal theater
“Karolos Koun”, at the open-air theater “Mary Aroni” at Karaiskaki
square, at the open-air theater on Pani hill, as well as at the openair theater at the coast of Alimos, next to the Marina of Alimos.
Citizens cultural associations
A notable feature of Alimos is the organization and function of
cultural associations by the city’s inhabitants, usually divided by
the geographical units (neighborhoods) of Alimos.
These associations present a noteworthy cultural work, organizing cultural sections (dances, choirs, etc.), events, activities and
educational sessions. in addition, their activity often extends to
environmental, entertainment, social solidarity and urban landscape issues, a fact resulting in these associations being vivid and
creative cells of the city, providing at the same time a “neighborhood” and “family” sense to the citizens.
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Poster of a cultural event of the Municipality of Alimos, with D. Savvopoulos
in 2016.

Το εξώφυλλο της έκδοσης με έργα νέων
λογοτεχνών του Αλίμου (2016).
Cover of the volume with works by
new authors of Alimos (2016).

τα ιδεώδη οργάνωσης της αρχαίας Αθηναϊκής Πολιτείας. Σύμφωνα
με τον πρώην γάλλο Πρόεδρο, ο Θουκυδίδης ήταν η πιο λαμπρή
πηγή έμπνευσης αυτής της τεράστιας προσπάθειας. γι’ αυτό και
ο Ντ’ έστέν είχε προβλέψει το Προοίμιο του έυρωπαϊκού Συντάγματος να αρχίζει με τον ορισμό του Θυκυδίδη για τη δημοκρατία:
«Χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ζηλούσῃ τοὺς τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ ὄντες τισὶν ἢ μιμούμενοι ἑτέρους. καὶ τὸ ὄνομα μὲν
διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ’ ἐς πλείονας οἰκεῖν, δημοκρατία κέκληται».
Το Δ΄ Διεθνές Συμπόσιο ξεκίνησε στην Παλαιά Βουλή στις 7 Απριλίου 2010, επί δημαρχίας Θάνου ορφανού. οι εργασίες του έλαβαν χώρα
στο αμφιθέατρο του μουσείου της Ακρόπολης μεταξύ 8-11 Απριλίου
2010, με θέμα «τεχνικές του Θουκυδίδη: μεταξύ λογοτεχνικής έρευνας
και ιστορικής αναπαράστασης». Πρόεδρος της έπιστημονικής έπιτροπής ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Αντώνης τσακμάκης, πρόεδρος της οργανωτικής έπιτροπής ο Δήμαρχος Αλίμου, ενώ
συμμετείχαν περισσότεροι από 30 Έλληνες και ξένοι εισηγητές.
το Διεθνές Συμπόσιο για τον Θουκυδίδη αποτελεί σημαντικό θεσμό για τον δήμο Αλίμου, καθώς με τη διοργάνωσή του η πόλη προβάλλεται διεθνώς.
Πολιτιστικοί Σύλλογοι πολιτών
Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του Αλίμου είναι η οργάνωση και
λειτουργία πολιτιστικών συλλόγων από τους κατοίκους της πόλης,
συνήθως ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (γειτονιά) του Αλίμου.
οι σύλλογοι αυτοί παρουσιάζουν σημαντικό πολιτιστικό έργο, με
την οργάνωση πολιτιστικών τμημάτων (χορών, χορωδίας κ.ά.), εκδηλώσεων, δράσεων και επιμορφωτικών ημερίδων. έπιπλέον, συχνά η
δραστηριότητά τους επεκτείνεται και σε ζητήματα περιβάλλοντος,
ψυχαγωγίας, κοινωνικής αλληλεγγύης, φροντίδας του αστικού τοπίου, με αποτέλεσμα οι σύλλογοι αυτοί να αποτελούν ζωντανά κύτταρα της πόλης και να δίνουν την αίσθηση της «γειτονιάς» και της
«οικογένειας» στους πολίτες.
οι σημαντικότεροι από τους συλλόγους αυτούς, κατά χρονολογική
σειρά ίδρυσης είναι: έξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος οικισμού
έκτελωνιστών (1967), Σύλλογος μεσσαριτών Θήρας «Αγ. ιωάννης ο
Πρόδρομος» (1971), έξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος τραχώνων
«το έυώνυμο» (1977), Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Αλίμου «ο
Καζαντζάκης» (1978), Πολιτιστικός έξωραϊστικός Σύλλογος Περιοχής
Κυθηρίων «Η μυρτιδιώτισσα» (1982), έξωραϊστικός Πολιτιστικός
Σύλλογος «το Πανί» (1986), Σύλλογος έρασιτεχνών Αλιέων «το μικρό λιμανάκι» (1988), Πολιτιστικός Όμιλος Καλαμακίου (1992), Πολιτιστικός λαογραφικός ιστορικός Σύλλογος «το Καλαμάκι» (1992),
Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών Αλίμου (1993), Φιλανθρωπικός
Κοινωνικός Σύλλογος «Η Ζωοδόχος Πηγή» (1995), Σύλλογος Κατοίκων Αμπελακίων Αλίμου (1996), Πολιτιστικός έξωραϊστικός Σύλλογος «Θουκυδίδης ο Αλιμούσιος» (1998), Σύνδεσμος Αρκάδων Αλίμου
«ο Πάνας» (2007), Χορευτικός λαογραφικός Όμιλος «Στησίχορος»
(2010), Κίνηση Πολιτών Αλίμου (2012), Πολιτιστικός λαογραφικός
Σύλλογος «ο Κύκλος» (2013), Νότιον Σήμα (2013), Ένωση Παλαιών
Προσκόπων «Αλιμούς» (2014), έταιρία Προστασίας και Αξιοποίησης
Αρχαιοτήτων «έισόδια-τράχωνες» (2016), Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Αλίμου «Κοσμάς ο Αιτωλός» (2017).
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Αθλητισμός

Σ

Moment from the inauguration of the
renovated court of Trachones in Alimos. Left: Antonis Antoniadis, Markos
Seferlis, Christos Kapatais, Andreas
Kondylis and Christos Tsiouris.
Στιγμιότυπο απο τα εγκαίνια ανακαίνισης
του γηπέδου Τραχώνων στον Άλιμο. Από
αριστερά: Αντώνης Αντωνιάδης, Μάρκος
Σεφερλής, Χρήστος Καπάταης, Ανδρέας
Κονδύλης και Χρήστος Τσιουρής.
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sports

s

PorTs hAVe PlAyeD a prominent role in constructing the
identity of modern Alimos. sports clubs in Alimos, the operation of which counts decades, ascribes to the personality of the
modern city a sense of prestige and cosmopolitanism. The main
groups currently active in Alimos, are the following (given in a
seniority order): Nautical Club of Kalamaki, which is socially and
sport-wise present and active since 1947, that is for seven continuous decades, the Athletic Club of Kalamaki, founded in 1948,
the Trachonon Athletic Club of Alimos, founded in 1957 under
the name “Athletic Association of Agios Panteleimon”, the “Athletic Club of Car friends”, founded in 1964, the “hellenic Nautical Club of egyptians”, founded in 1965 by repatriated Greeks of
egypt, the Athletic Cultural Association of Alimos “Alimos Volley”, which emerged from the separation of the Women’s Volleyball team from the Trachonon Athletic Club, during the 1970s, the
Nautical Club of Alimos, founded in 1981 by amateur fishermen,
sailors and friends of the sea, the sports friends Club of Alimos,
founded in 1985, the Association Trachonon-Zeus, founded in
the early 1980s, and finally the Athletic Nautical Club “Agios
Kosmas”, founded in 1987 and based at the cape of Agios Kosmas, next to the homonymous chapel.
furthermore, since the end of the 1980s, the residential development of the region and the rapid population growth of the city
resulted in the creation of new sports clubs mainly occupied with
tennis and martial arts. These are the following:
• Martial Arts and Sports Academy “ EVMACHOS” (TANG
soo Do, Kick Boxing, Krav Maga, Boxing)
• Kalamaki Tennis Club (tennis).
• Athletic Club “FOKEAS” (TAe KWoN Do, Kick Boxing).
• Niki Alimou (football).

Οι αθλητικές ομάδες παρακολουθούν τον
αγιασμό του γηπέδου Τραχώνων.
The sports teams are attending the sanctification of the Trachones stadium.

τΗ ΣΥγΚΡοτΗΣΗ της ταυτότητας του σύγχρονου Δήμου Αλίμου έχει διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο ο αθλητισμός. Η ύπαρξη
αθλητικών ομίλων στον Άλιμο, των οποίων η λειτουργία μετρά αρκετές δεκαετίες, προσδίδει αίγλη αλλά και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
στη σύγχρονη πόλη.
ο πρώην Κοινοτάρχης Αλίμου γεώργιος Σμαράγδης άφησε ένα
πολύ ενδιαφέρον πόνημα για τον Άλιμο, που αποτελεί σήμερα πηγή
πολλών πληροφοριών. Ανάμεσα στις άπειρες συγκινητικές στιγμές
που αναβιώνουν μέσα στο ολοζώντανο αυτό χρονικό, περιλαμβάνεται η αφήγηση του Καλαμακιώτη Νίκου Κουτρουμάνου για τα πρώτα ποδοσφαιρικά «σκιρτήματα» των νεαρών παιδιών της περιοχής:
«Στην Κατοχή, το 1943, πίσω από την ψαροταβέρνα του Μαστροκώστα στο Έδεμ, ήταν μια αλάνα και παίζαμε με τους Γερμανούς και
Ιταλούς. Η ομάδα λεγόταν ΠΑΟΚ τότε. Σώβρακα μας έραβε η Αθηνά
Κουτρουμάνου, πρόεδρο είχαμε Παλιοφαληριώτη, γιατί τότε καταργήθηκε η Κοινότητα κι υπαγόμαστε στο Παλαιό Φάληρο. Μετά παίζαμε
στον Χαΐνη, εκεί που είναι σήμερα η SHELL της 1ης στάσης. Ήμασταν
ισχυρότατο συγκρότημα!».
έξάλλου, η ιδανική τοποθεσία του Αλίμου δίπλα στο κύμα, έχει
δημιουργήσει κατάλληλες προϋποθέσεις και για την άνθηση θαλάσσιων αθλητικών δραστηριοτήτων. Η ακτή Αλίμου αποτελεί έναν από
τους χώρους με τη μεγαλύτερη κίνηση σε αθλητικούς ομίλους. μάλιστα, κάποιοι από αυτούς έχουν αθλητές πανελλήνιας εμβέλειας με
διεθνείς διακρίσεις.
οι κυριότερες ομάδες που σήμερα δραστηριοποιούνται στον Άλιμο, είναι οι ακόλουθες, κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης:
Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου (Ν.Ο.Κ.)
ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου (Ν.ο.Κ.) ήταν το πρώτο αθλητικό σωματείο που ιδρύθηκε στο Καλαμάκι. Από το 1947, μέχρι σήμερα, μετρά
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The Sports Hall in Ano Kalamaki that was renovated in 2018.
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Το Κλειστό Γήπεδο στο Άνω Καλαμάκι που ανακαινίστηκε το 2018.
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επτά δεκαετίες αδιάκοπης αθλητικής και κοινωνικής παρουσίας.
το παλιό γραφικό λιμανάκι του ομίλου διαμορφώθηκε με προσωπική εργασία των μελών του και για μεγάλο διάστημα χρησίμευε για
τη διοργάνωση αγώνων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης, καθώς και
για τις προπονήσεις των αθλητών. Η κολυμβητική ομάδα του Καλαμακίου πρωταγωνιστούσε στα πανελλήνια πρωταθλήματα επί σειρά
ετών, αποσπώντας πλήθος διακρίσεων.
ο ΝοΚ έχει να επιδείξει ολυμπιονίκες, Παγκόσμιους πρωταθλητές, Βαλκανιονίκες, Πρωταθλητές έλλάδος, την ανδρική ομάδα της
Υδατοσφαίρισης που έφτασε να αγωνίζεται στην Α1 έθνική Κατηγορία, αλλά και ένα πλήθος ανθρώπων που μέσα από τον Όμιλο
αγάπησαν τον ναυταθλητισμό.
Σήμερα, ο ΝοΚ αριθμεί περισσότερα από 500 μέλη, τα σκάφη του
ξεπερνούν τα 200 και διαθέτει οκτώ διαφορετικά τμήματα: Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Καταδύσεων, ιστιοπλοΐας τριγώνου, ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, Αγωνιστικής Αλιείας υποβρύχιας και
επιφανείας, Κανόε-Καγιάκ και Αντισφαίρισης.
Αθλητικός Όμιλος Καλαμακίου (Α.Ο.Κ.)
ο Αθλητικός Όμιλος Καλαμακίου (Α.ο.Κ.), το δεύτερο κατά σειρά ίδρυσης αθλητικό σωματείο του Αλίμου, ιδρύθηκε το 1948. οι
διοικήσεις του ομίλου επικέντρωσαν τη δραστηριότητά του στο
ποδόσφαιρο, κάτι που πιθανόν συντέλεσε στην κατάκτηση πολλών
διακρίσεων στην Α΄ έρασιτεχνική Κατηγορία στην οποία αγωνιζόταν. Η ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Ήθους της Ένωσης την περίοδο 1953-1954 και την περίοδο 1960-1961 κατέκτησε το πρωτάθλημα
της Α΄ κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών
(έ.Π.Σ.Α.). Αργότερα, πέρασε μια περίοδο κάμψης και υποβιβάστηκε στη Β΄ κατηγορία αλλά την περίοδο 1985-1986 επέστρεψε στην
Α΄ κατηγορία. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε και τμήμα καλαθοσφαίρισης, το οποίο λειτούργησε για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

The children team of the
Trachones Sports Club of
Alimos.
Η παιδική ομάδα του Α.Ο.
Τραχώνων Αλίμου.

The Nautical Club of Kalamaki.
Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου.
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Άρθρο που αναφέρεται στον Ν.Ο.Κ., δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Καλαμάκι»
(Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 1961).
Article about N.O.K., published in “Kalamaki” newspaper (Wednesday, 15
November 1961).

Αθλητικός Όμιλος Τραχώνων Αλίμου
το ποδοσφαιρικό αυτό σωματείο ιδρύθηκε το 1957 με την επωνυμία
«Αθλητική Ένωση Αγίου Παντελεήμονος» και αναπτύχθηκε παράλληλα με τη γοργά εξελισσόμενη περιοχή του Άνω Καλαμακίου τη
δεκαετία του 1960.
Ως πρώτη πρόχειρη έδρα για προπονήσεις χρησιμοποιήθηκε ένα
οικόπεδο δίπλα στην εκκλησία του Αγ. Παντελεήμονα. Έναν χρόνο μετά, η έδρα μεταφέρθηκε σε γήπεδο που φτιάχτηκε στον χώρο
της σημερινής πλατείας Καραϊσκάκη. Πρώτος πρόεδρος της ομάδας
ήταν ο Β.Καριοφύλλης.
Η Αθλητική Ένωση Αγ. Παντελεήμονα συμμετείχε για πρώτη φορά
στο πρωτάθλημα της γ΄ κατηγορίας Αθηνών το 1957-58. το 1962 ο
τότε Πρόεδρος Δ. γαλανούδης μετονόμασε την ομάδα σε «Αθλητικό
Όμιλο τραχώνων Αλίμου», επωνυμία που διατηρεί ως σήμερα.
την περίοδο 1964-65 η ομάδα ανήλθε στη Β΄ κατηγορία Αθηνών
και αμέσως μετά, την περίοδο 1965-66, πανηγυρίζει τη νέα άνοδο
στην τότε Α2 κατηγορία του Αθηναϊκού ποδοσφαίρου.
τον ιούνιο 1967 οι τράχωνες έδωσαν αγώνα μπαράζ για την άνοδο
στη Β΄ έθνική. Παρότι κέρδισαν 3-1 την ομάδα του Κορωπίου, το
δικτατορικό καθεστώς τελικά χάρισε την άνοδο στην ηττημένη ομά-
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The Board of Directors of the Greek
Nautical Club of Egyptians (ENOA),
with the Patriarch of Alexandreia and
all Africa, Theodoros II.
Το Δ.Σ. του ΕΝΟΑ με τον Πατριάρχη
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, κ.κ.
Θεόδωρο Β΄.

• Scientific liaison custom activities ‘Victor Ardant’ - VICTORY (sports activities for people with special needs).
• Alimos Athletic Club “GAIA” (TAe KWoN Do, rhythmic
and apparatus gymnastics).
• Kalamaki Veterans Football Club
• Athletic Club “ Orion” (TAe KWoN Do and hWAl Moo Do).
• Thucydideian Gymnastics Club (rhythmic and apparatus
gymnastics, acrobatic gymnastics, Athletics).
• Athletic Club “Maiandros” (TAe KWoN Do and hAPKiDo).
• Baseball Club “Alimos Lions” (baseball).
• South Suburbs Basketball Academy “South” (basketball).
• Athletic Club of Kalamaki-Alimos (football).
• Alimos Tennis Club (tennis).
• Kalamaki Athletic Club “Aris” (football).
National Sports Center for Youth of Agios Kosmas
The National sports Center for youth of Agios Kosmas comes under the auspices of the General secretariat for sports.
its mission is to provide access to sports en mass, namely to ensure that all citizens have the opportunity to participate in sports
activities, as well as to upgrade the cultural and athletic level of
the entire society.
The facility was dedicated and delivered for public use in July 1961,
with the presence of the then Prime Minister of Greece, Konstantinos
Karamanlis. for more than 40 years, the National sports Center for
youth of Agios Kosmas has offered to thousands of the citizens of Alimos and Attica the opportunity to take their first steps in sports. it has
been a source of sports, as well as a way out of everyday life problems.
Today, it is a modern training center covering to a considerable extent
the needs of professional athletes, while at the same time its facilities
are also used by citizens for exercise and leisure activities.
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Ο Σ. Γιάνναρος, αθλητής του ΕΝΟΑ.
S. Giannaros, athlete of ENOA.

δα. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την ψυχολογική κατάρρευση της
ομάδας που τελικά διαλύθηκε. το 1970 η γενική γραμματεία Αθλητισμού αφαίρεσε και το καταστατικό από την ομάδα, που ανέστειλε
τις δραστηριότητές της για τα επόμενα 10 χρόνια.
το 1982, ύστερα από ενέργειες παλαιών παραγόντων της (Κολοκοτρώνης, γαρδίκας, Σαμόλης, Παπαδημητρόπουλος, μαυρίδης,
Κατιφόπουλος), η ομάδα αναγεννάται και πλέον προπονείται στο
νέο γήπεδο που φτιάχνεται στη λεωφόρο ιωνίας, σε οικόπεδο που
προήλθε από δωρεά του γαιοκτήμονα γερουλάνου.
τα έτη 1982-88 οι τράχωνες συμμετέχουν ανελλιπώς στη γ΄ κατηγορία και τα έτη 1988-92 στη Β΄ κατηγορία Αθήνας. το 1992 πρόεδρος αναλαμβάνει ο Φάνης Παπακώστας και οδηγεί την ομάδα στην
Α΄ κατηγορία Αθήνας. Ύστερα, όμως από την αποχώρησή του η
ομάδα οδηγείται και πάλι σε καθοδική πορεία.
το 2001 μια παρέα από παλιούς παίκτες και παράγοντες, αναλαμβάνουν τον σύλλογο και μέσα σε δύο χρόνια καταφέρνουν να
ανέλθει από τη γ΄ στην Α΄ τοπική κατηγορία. έξίσου σημαντικές
επιτυχίες σημειώνει η ομάδα και κατά το διάστημα 2010-14, όταν
με την οικονομική βοήθεια των διοικητικών ηγετών της (γ.μαυρίδης,
Β.τσίλης), κατορθώνει μέσα σε τέσσερα χρόνια να ανέλθει από τη
Δ΄ στη Β΄ έθνική, όπου και συμμετέχει πλέον ως ΠΑέ. Ωστόσο, δεν
κατορθώνει να σταθεροποιηθεί στην επαγγελματική κατηγορία.
την περίοδο 2015-16, η ομάδα δηλώθηκε στο πρωτάθλημα της γ΄
έθνικής, οδηγούμενη όμως σε νέο υποβιβασμό. την περίοδο 2016-17,
οι τράχωνες ξαναβρίσκονται στο Α΄ τοπικό πρωτάθλημα Αθήνας
και η διοίκησή της με πρόεδρο τον Χρ. τσιουρή βάζει ξανά τις βάσεις για την αγωνιστική αναγέννησή της. ο Α.ο. τραχώνων αποτελεί
σήμερα το μεγαλύτερο σωματείο ποδοσφαίρου στον Άλιμο και προπονεί περισσότερα από 400 παιδιά και νέους.
Αθλητική Λέσχη Φίλων Αυτοκινήτου (Α.Λ.Φ.Α.)
το 1964 ιδρύθηκε η Αθλητική λέσχη Φίλων Αυτοκινήτου (Α.λ.Φ.Α.) με
Πρόεδρο τον Ραϋμόνδο Παπαμανώλη. Η ονομασία της λέσχης αυτής
αποτέλεσε την έμπνευση για την ονομασία του σωματείου καλαθοσφαίρισης με την επωνυμία «Αθλητική λέσχη Φιλάθλων Αλίμου» που ιδρύθηκε το 1985, με πρωτεργάτη και πάλι τον Ραϋμόνδο Παπαμανώλη.
Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών (Ε.Ν.Ο.Α.)
ο έλληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών (έ.Ν.ο.Α.) ιδρύθηκε
στην Αθήνα το 1965, από επαναπατρισθέντες Αιγυπτιώτες Έλληνες. Καθοριστική στην ίδρυσή του υπήρξε η συμβολή της γενικής
γραμματείας Αθλητισμού. Σκοπός του έ.Ν.ο.Α. είναι η ανάπτυξη
του Ναυταθλητισμού και η άθληση των νέων με τα ιδεώδη του «ευ
αγωνίζεσθαι» και της ευγενούς άμιλλας.
ο έ.Ν.ο.Α. συνεχίζει το έργο τριών ιστορικών έλληνικών Ναυτικών
ομίλων της Αιγύπτου και συγκεκριμένα του «έλληνικού Ναυτικού
ομίλου Αλεξανδρείας» με έτος ίδρυσης το 1909, του «έ.Ν.ο.Καΐρου» που ιδρύθηκε το 1927 και του «έ.Ν.ο.Πορτ-Σάιντ», που ιδρύθηκε το 1930. μάλιστα, η λειτουργία του έ.Ν.ο.Α. στην Αίγυπτο είχε
ιστορική διάσταση, καθώς σε όλη τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου παραχώρησε τις εγκαταστάσεις του στο λιμάνι της Αλεξανδρείας στο Αρχηγείο του Στόλου. Σε αναγνώριση αυτής της συμβολής,
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Βυζαντινό Αθλητικό
Κέντρο (Β.Α.Κ.)
Η εγκατάσταση των Κωνσταντινουπολιτών
στον Άλιμο, κυρίως από τη δεκαετία του
1960 και μετά, έχει διαδραματίσει καίριο
ρόλο στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας
του Δήμου στη σύγχρονη εποχή.
Η κοινότητα των Κωνσταντινουπολιτών
που δημιουργήθηκε σταδιακά από τη
δεκαετία του 1960 στο Καλαμάκι δεν
υπήρξε ιδιαίτερα πολυπληθής, όσο αυτή
του Παλαιού Φαλήρου. Ωστόσο, η ιδιαίτερη
πολιτισμική ταυτότητά τους προσέδωσε
αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό στίγμα
στον αναπτυσσόμενο τότε Δήμο. Ο μέσος
όρος των κατοίκων κωνσταντινουπολίτικης
καταγωγής είχε υψηλό μορφωτικό επίπεδο
και ήταν φορέας μιας κοσμοπολίτικης
κουλτούρας. Η πιο σημαντική απόδειξη
του έργου των Κωνσταντινουπολιτών
είναι το Β.Α.Κ. στον Άλιμο, το οποίο
είναι σήμερα το μεγαλύτερο ιδιωτικό
κλιματιζόμενο κλειστό γυμναστήριο της
Ελλάδας. Η ανέγερση των εγκαταστάσεων
του Β.Α.Κ. αποσκοπούσε στο να στεγάσει
δύο αθλητικούς ομίλους με ιστορική
κληρονομιά, τον Α.Ο. Πέραν και τον
Α.Ο. Ταταύλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
αθλητικός όμιλος Ταταύλα, υπήρξε ένα
από τα πρώτα αθλητικά σωματεία στα
Βαλκάνια και έδωσε δύο Ολυμπιονίκες
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1900.
Το Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο ιδρύθηκε
το 1987. Αποτέλεσε το όραμα του μεγάλου
ευεργέτη Μιχάλη Παγιώτη. Στην ανέγερσή
του συνεισέφεραν ως μεγάλοι ευεργέτες
και οι Ιωάννης και Έρρικα Βασιλείου,
Γεώργιος Τοπρακτσόγλου, Πρόδρομος
Εμφιετζόγλου, Μαρίκα και Κορνήλιος
Βαζλαματζή, Φαίδων Σαντούκας, Νικόλαος
Νικολαΐδης, Χαράλαμπος Αναστασιάδης,
Χαράλαμπος Λένας. Οι αθλητικές
εγκαταστάσεις του Β.Α.Κ. ανεγέρθηκαν
σε ιδιόκτητο οικόπεδο εκτάσεως 9,5
στρεμμάτων στην περιοχή Τράχωνες.
Στη διαμόρφωση του χώρου πολύτιμη
υπήρξε η συμβολή του αρχιτέκτονα και
ευεργέτη Αντώνη Κρητικού. Το Β.Α.Κ.
κατασκευάστηκε με ιδιωτικούς πόρους
που προήλθαν από δωρεές και κάθε
είδους προσφορές Κωνσταντινουπολιτών.

Η κατασκευή του έργου ήταν
σύμφωνη με τις προδιαγραφές της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
και ολοκληρώθηκε με τη συμβολή
του κράτους για τις ανάγκες των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ώστε
να χρησιμοποιηθεί ως προπονητήριο
της ξιφασκίας. Προκειμένου να
ανεγερθούν οι εγκαταστάσεις
του Β.Α.Κ. απαιτήθηκαν δύο
Προεδρικά Διατάγματα και τρεις
κοινές υπουργικές Αποφάσεις, οι
οποίες έδιδαν τον απαιτούμενο
συντελεστή δόμησης. Συνολικά για
τις διαδικασίες οικοδομικής άδειας
χρειάστηκε μία δεκαπενταετία.
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του,
το Β.Α.Κ. περιλαμβάνει αίθουσες
για καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση,
χειροσφαίριση, επιτραπέζια
αντισφαίριση, ενώ διαθέτει και δύο
κέντρα ενδυνάμωσης, καθώς και
ανεξάρτητη αίθουσα εκδηλώσεων
χωρητικότητας 200 ατόμων. Ο
αγωνιστικός χώρος διαθέτει κερκίδες
500 θέσεων, σύγχρονα αποδυτήρια
και βοηθητικούς χώρους. Οι αίθουσες
του Β.Α.Κ. έχουν εξοπλισμό υψηλών
προδιαγραφών (πρόβλεψη για ΑμεΑ,
κλιματισμό, πλήρη δίκτυα, ηχητική
εγκατάσταση κ.ά.).
Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν
τέσσερα γήπεδα αντισφαίρισης, στα
οποία αθλούνται καθημερινά εκτός
από τους αθλητές των δύο ιστορικών
συλλόγων και πολλά παιδιά της
ευρύτερης περιοχής.
Συνολικά στο Β.Α.Κ. στεγάζονται
4.500 τ.μ. αθλητικών δραστηριοτήτων,
ενώ συχνά φιλοξενούνται πολλές
αθλητικές και πολιτιστικές
δραστηριότητες, διοργανώσεις και
πανελλήνια πρωταθλήματα.
Η λειτουργία του Β.Α.Κ. στηρίζεται
στην εθελοντική προσφορά των μελών.
Το Β.Α.Κ. μαζί με το όμορο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου,
το αρχαιολογικό πάρκο της περιοχής
Γερουλάνου, το γήπεδο Τραχώνων, τα
σχολεία και το Δημοτικό Πάρκο στη
θέση Πανί, αποτελούν ένα σημαντικό
υπερτοπικό κέντρο εκπαίδευσης,
άθλησης και πολιτισμού.

το ελληνικό Κράτος παραχώρησε στον έ.Ν.ο.Α. τον χώρο στον Άλιμο
(στη χερσόνησο του Αγ. Κοσμά), όπου εδρεύει μέχρι και σήμερα.
Στην έλλάδα, η ενεργή αθλητική δραστηριότητα του έ.Ν.ο.Α.
χρονολογείται από το 1969. Από τότε, οι αθλητές του συμμετέχουν
ανελλιπώς σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις. Σήμερα στις εγκαταστάσεις του οι αθλητές του προπονούνται σε τέσσερα ολυμπιακά
αθλήματα: ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία, Κανόε-Καγιάκ, Κολύμβηση.
ο έ.Ν.ο.Α. είναι ιδρυτικό μέλος των εξής έλληνικών ομοσπονδιών: Κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας, Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης και
Κανόε – Καγιάκ. Στις τάξεις του βρίσκονται αθλητές με εθνικές
και διεθνείς διακρίσεις, πρωταθλητές και ολυμπιονίκες. έπίσης ο
έ.Ν.ο.Α. έχει επιδείξει σημαντικές διακρίσεις σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και βαλκανικά πρωταθλήματα, καθώς και σε ελληνικές
διοργανώσεις, όπως το Ράλλυ Αιγαίου.
Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αλίμου «Alimos Volley»
Κατά τη δεκαετία του 1970 ιδρύθηκε η ομάδα Βόλεϊ γυναικών του
Α.ο. τραχώνων, λειτουργώντας με ιδιαίτερη επιτυχία. τον ιούνιο
του 2015 η ομάδα αυτονομήθηκε από το σωματείο των τραχώνων
και έκτοτε αποτελεί ξεχωριστό σωματείο με την επωνυμία «Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αλίμου «Alimos Volley», επικεντρώνοντας τη δράση της αποκλειστικά στη γυναικεία πετοσφαίριση.
Από το 1998 έως και το 2007, τα τμήματα παγκορασίδων και κορασίδων διακρίθηκαν στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Κορυφαίες στιγμές
για την ομάδα, η κατάκτηση του Ασημένιου μεταλλίου στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα κορασίδων 2005-2006 και η κατάκτηση της 4ης θέσης στα
πανελλήνια πρωταθλήματα κορασίδων και παγκορασίδων 2006-2007.
το 2011 η γυναικεία ομάδα ανακηρύχθηκε Πρωταθλήτρια στην Α’
κατηγορία της έ.Σ.Πέ.Δ.Α. και ανήλθε στην Α2 έθνική Κατηγορία γυναικών. το 2012, η γυναικεία ομάδα ξανακερδίζει το πρωτάθλημα της
Α2 έθνικής κι αήττητη ανέρχεται για πρώτη φορά στην Α1 έθνική.
τα αγωνιστικά τμήματα βόλεϊ του συλλόγου κατά την τελευταία
δεκαετία, είναι από τα καλύτερα στην έλλάδα.

Αθλήτριες του «Alimos Volley».
Athletes of “Alimos Volley”.
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Αθλητές και αθλήτριες της Αθλητικής Λέσχης Φιλάθλων Αλίμου.
Athletes of the Sports Lovers Club of
Alimos.

Ναυτικός Όμιλος Αλίμου (Ν.Ο.Α.)
το 1981 ιδρύθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Αλίμου (Ν.ο.Α.), από ερασιτέχνες ψαράδες, λεμβούχους και φίλους της θάλασσας, αποτελώντας
έτσι ένα στέκι για τους λάτρεις του υγρού στοιχείου. τα ιδρυτικά
του μέλη προέρχονταν από το Πνευματικό Κέντρο «Η Ένωση». με
τη φροντίδα της τότε δημοτικής αρχής, ο Ν.ο.Α. εξασφάλισε εγκατάσταση σε χώρο των πρώτων θαλάσσιων λουτρών Αλίμου.
ο Ν.ο.Α. συμπεριλαμβάνει κολυμβητές, ερασιτέχνες ψαράδες,
ιστιοπλόους και άλλους φίλους θαλάσσιων αθλημάτων. Η ενασχόληση πολλών κατοίκων με θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες θέτει
την παράκτια αναψυχή και τα θαλάσσια σπορ ως κεντρικά χαρακτηριστικά του δήμου.
το 1982 ο Όμιλος εντάχθηκε στα μέλη της γενικής γραμματείας Αθλητισμού. Πρώτος πρόεδρος ανέλαβε ο Κώστας Σιδέρης. τον
μάρτιο του 1986, πρόεδρος εξελέγη ο ιωάννης Κοκκίνης, τον οποίο
αργότερα διαδέχτηκε ο Βασίλειος μαρκουΐζος.

Αριστερά άνω: Οι εγκαταστάσεις
του ΝΑΟΑΚ.
Top left: The “Agios Kosmas”
Nautical Sports Club facilities.
Αριστερά κάτω: Οι εγκαταστάσεις
του ΝΟΑ.
Bottom left: The Nautical Club of
Alimos facilities.
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Αθλητική Λέσχη Φιλάθλων Αλίμου
Η Αθλητική λέσχη Φιλάθλων Αλίμου (Α.λ.Φ.Α.) ιδρύθηκε το 1985,
σε μία εποχή που η καλαθοσφαίριση γνωρίζει άνθηση στην έλλάδα.
Η Α.λ.Φ.Α. ξεκίνησε με τμήματα για όλες τις ηλικίες (ανδρών, γυναικών, εφηβικό, παιδικό, μίνι). Σήμερα οι ομάδες της συμμετέχουν
σε όλα τα πρωταθλήματα.
Η ανδρική ομάδα ξεκίνησε την πορεία της το 1986-87 στη Δ΄ κατηγορία της έ.Σ.Κ.Α. το 1995-96 η ΑλΦΑ κατέκτησε το Πρωτάθλημα
και το Κύπελλο της Α΄ Κατηγορίας έ.Σ.ΚΑ.Ν.Α. και ανήλθε στη
γ’ έθνική κατηγορία. την επόμενη περίοδο (1996-97), αναδείχθηκε
Πρωταθλήτρια και ανήλθε στη Β´ Εθνική κατηγορία, όπου και παρέμεινε για τέσσερα χρόνια, μέχρι το 2000-01, οπότε και προβιβάστηκε στην Α2 έθνική.
Κορυφαία στιγμή στην πορεία της, η παραμονή της ανδρικής ομάδας στην Α2 έθνική τη διετία 2001 – 2003.
Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος «Άγιος Κοσμάς» (Ν.Α.Ο.Α.Κ.)
ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος «Άγιος Κοσμάς» ιδρύθηκε το 1987
και εδρεύει στο ακρωτήριο του Αγ. Κοσμά, δίπλα στο ομώνυμο
παρεκκλήσι. Σκοπός του είναι η καλλιέργεια της αγάπης για τη
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θάλασσα και η λειτουργία ομάδων ιστιοπλοΐας και ερασιτεχνικής
αλιείας. Στους στόχος του περιλαμβάνεται και η επαναλειτουργία των τμημάτων κολύμβησης, κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας, κανόεκαγιάκ, ιστιοσανίδας και θαλάσσιου σκι, που λειτουργούσαν παλαιότερα.
τα τελευταία χρόνια ο ΝΑοΑΚ διοργανώνει διασυλλογικούς ιστιοπλοϊκούς αγώνες τριγώνου, ενώ ακόμα συμμετέχει σε πανελλήνια
πρωταθλήματα και διασυλλογικούς αγώνες ανά την επικράτεια.
οι δραστηριότητες του ΝΑοΑΚ τελούν σε απόλυτη αρμονία με
τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς ο όμιλος συμβάλλει στη διατήρηση
του φυσικού περιβάλλοντος. έπίσης, ο ΝΑοΑΚ διοργανώνει κοινωνικές και επιμορφωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την ενίσχυση των
σχέσεων των μελών του μέσα από τη μόρφωση και την ψυχαγωγία.
ο όμιλος αποτελεί ενεργό μέλος της έλληνικής ιστιοπλοϊκής ομοσπονδίας (έ.ι.ο.) και της έλληνικής ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (έ.ο.Υ.Δ.Α.).

Άνω: Όμιλος Αντισφαίρισης Καλαμακίου.
Top: Tennis Sports Club of Kalamaki.
Κάτω: Αθλητικός Σύλλογος ΦΩΚΕΑΣ.
Bottom: “FOKEAS” Sports Club.

Αριστερά άνω: Στιγμιότυπο από αγώνα
της Ένωσης Τραχώνων-Δία.
Top Left: Snapshot of a game of the
Trachones-Dias Club.
Αριστερά κάτω: Μέλη της Ακαδημίας
ΕΥΜΑΧΟΣ.
Bottom left: Members of the “EVMACHOS” Academy.
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Ένωση Τραχώνων-Δία
Στις 20 ιουνίου 1988 ιδρύθηκε ο Αθλητικός Όμιλος ΔιΑΣ, ο οποίος
συγκρότησε τμήματα καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών. τον
Απρίλιο του 2004, ο Α.ο. ΔιΑΣ απορρόφησε το τμήμα καλαθοσφαίρισης του ιστορικού Αθλητικού ομίλου τραχώνων και δημιουργήθηκε ένα ενιαίο σωματείο με την επωνυμία « Ένωση τραχώνωνΔία Αλίμου». Αποκλειστικό στόχος της ομάδας υπήρξε η προώθηση
της καλαθοσφαίρισης.
Πρώτος πρόεδρος του ενιαίου συλλόγου ανέλαβε ο Παναγιώτης
γκαμπλιάς, μέχρι τότε πρόεδρος του Α.ο. Δία Αλίμου. τον διαδέχθηκε στην προεδρία ο Νίκος ορφανιώτης και από το 2007 πρόεδρος διατελεί ο Κώστας Φραγκούλης.
Σήμερα, η Ένωση τραχώνων-Δία αποτελεί ένα από τα πολυπληθέστερα σωματεία του Αλίμου. Συντελεί στη διάδοση του αθλητισμού
στη νέα γενιά προσφέροντας τμήματα όλων των ηλικιών, όπου προπονούνται περισσότεροι από 200 παιδιά και νέοι.
Νεότερα Αθλητικά Σωματεία
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και έπειτα, με την οικιστική
ανάπτυξη της περιοχής και τη ραγδαία πληθυσμιακή ανάπτυξη της
πόλης, δημιουργήθηκαν και νεότερα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν κυρίως την αντισφαίριση και τις πολεμικές τέχνες.
τα σωματεία αυτά, στα οποία αθλούνται πολλοί κάτοικοι του Αλίμου και ιδίως παιδιά, συχνά διακρίνονται σε πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό, ακόμη και παγκόσμιο επίπεδο. τα σωματεία αυτά, κατά
χρονολογική σειρά ίδρυσης, είναι:
• Ακαδημία Μαχητικών Τεχνών και Αθλημάτων ΕΥΜΑΧΟΣ:
ιδρύθηκε το 1986 και δραστηριοποιείται στα TANG soo Do, Kick
Boxing, Krav Maga, Πυγμαχία.
• Όμιλος Αντισφαίρισης Καλαμακίου: ιδρύθηκε το 1989 και
επικεντρώνεται στην αντισφαίριση
• Αθλητικός Σύλλογος ΦΩΚΕΑΣ: ιδρύθηκε το 1990 και δραστηριοποιείται στο τΑέ ΚΒο Ντο και το Kick Boxing.
• ΝΙΚΗ Αλίμου: Δραστηριοποιείται στο ποδόσφαιρο. ιδρύθηκε
το 1926 ως «Νίκη Πλάκας» με έδρα στους Στύλους του ολυμπίου
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Διός. το 1990 μεταφέρθηκε στον Άλιμο και το 2005 μετονομάστηκε
σε «Νίκη Αλίμου».
• Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «Victor Artant»–NIKH: ιδρύθηκε το 1998 και εξειδικεύεται στην
πρώιμη παρέμβαση και τις αθλητικές δραστηριότητες των ΑμεΑ.
• Αθλητικός Σύλλογος ΓΑΙΑ Αλίμου: ιδρύθηκε το 2003 και
δραστηριοποιείται στο τΑέ ΚΒο Ντο, τη ρυθμική και την ενόργανη γυμναστική.
• Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Καλαμακίου:
ιδρύθηκε το 2003.
• Αθλητικός Σύλλογος ΩΡΙΩΝ: ιδρύθηκε το 2007 και καλλιεργεί το τΑέ ΚΒο Ντο και το ΧΑλ μοΥ Ντο.
• Θουκυδίδειος Γυμναστικός Σύλλογος: ιδρύθηκε το 2008 και
αναπτύσσει δράση στη ρυθμική, στην ενόργανη και στην ακροβατική
γυμναστική και στον στίβο.

Top: Thucydideian Gymnastics Club.
Άνω: Θουκυδίδειος Γυμναστικός Σύλλογος.

Right: Liaison Scientific custom activities “Victor Ardant”–VICTORY.
Δεξιά: Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «Victor
Artant»–NIKH.

Bottom: Sports Club “GAIA” of Alimos.
Κάτω: Αθλητικός Σύλλογος ΓΑΙΑ Αλίμου.
Άνω: Σύνδεσμος Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Καλαμακίου.
Top: Kalamaki Veterans Football Club.

Κάτω: Αθλητικός Σύλλογος ΩΡΙΩΝ.
Bottom: Sports Club “ORION”.

Δεξιά: Η ποδοσφαιρική ομάδα, ΝΙΚΗ
Αλίμου.
Right: The football teams, “NIKE” of
Alimos.
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Άνω αριστερά: Όμιλος Αντισφαίρισης
Αλίμου.
Top left: Tennis Sports Club of Alimos.
Άνω δεξιά: Αθλητικός Σύλλογος ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ.
Top Right: Sports Club “MEANDROS”.
Κάτω: Αθλητικός Σύνδεσμος ΑΡΗΣ Καλαμακίου.
Bottom: Sports Club “ARIS” of Kalamaki.

• Αθλητικός Σύλλογος ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ: ιδρύθηκε το 2011 και
δραστηριοποιείται στο τΑέ ΚΒο Ντο και το hAPKiDo.
• Αθλητικός Σύλλογος Μπέιζμπολ «Alimos Lions»: ιδρύθηκε
το 2012 και ασχολείται αποκλειστικά με το μπέιζμπολ.
• Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Νοτίων Προαστίων «South»:
ιδρύθηκε το 2013 και καλλιεργεί αποκλειστικά την καλαθοσφαίριση.
• Αθλητική Ένωση Καλαμακίου – Αλίμου: ιδρύθηκε το 2013.
έκτός από τη δράση της στο ποδόσφαιρο, παρουσιάζει και πολιτιστικές δράσεις
• Όμιλος Αντισφαίρισης Αλίμου: ιδρύθηκε 2015 και έχει ως
αντικείμενο την αντισφαίριση
• Αθλητικός Σύνδεσμος ΑΡΗΣ Καλαμακίου: ιδρύθηκε το 2017
και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο.

Top: Basketball Academy of the Southern Suburbs “South”.
Άνω: Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Νοτίων
Προαστίων «South».

Right: Baseball Sports Club “Alimos
Lions”.
Δεξιά: Αθλητικός Σύλλογος Μπέιζμπολ
«Alimos Lions».
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έθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας
(έΑΚΝ) Αγίου Κοσμά
Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά εδρεύει στην
ομώνυμη περιοχή του Δήμου Αλίμου και υπάγεται στον έλεγχο της
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο
στο οποίο συμμετείχε μέχρι το 2012 και εκπρόσωπος του Δήμου Αλίμου.
Αποστολή του ΕΑΚΝ είναι η ανάπτυξη του λαϊκού-μαζικού αθλητισμού
(εργασιακός, πανεπιστημιακός, στρατιωτικός, σχολικός κ.λπ.), η
εξασφάλιση δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν σε
αθλητικές δραστηριότητες και η αναβάθμιση του πολιτιστικού και
αθλητικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου.
Ο χώρος εγκαινιάσθηκε και παραδόθηκε για χρήση στο κοινό τον Ιούλιο
του 1961 παρουσία του τότε πρωθυπουργού της Ελλάδας Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Επί 40 και πλέον χρόνια, το ΕΑΚΝ προσέφερε σε χιλιάδες
πολίτες του Αλίμου και της Αττικής την ευκαιρία να κάνουν τα πρώτα
τους βήματα στον αθλητισμό. Αποτέλεσε έναν πνεύμονα άθλησης, αλλά
και μια διέξοδο των πολιτών από τα προβλήματα της καθημερινότητας.
Δύο χρονιές αποτέλεσαν σταθμό για το ΕΑΚΝ:
- Το 1984, οπότε κατασκευάσθηκε από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού το συγκρότημα των 3 ανοικτών κολυμβητηρίων ολυμπιακών
διαστάσεων
- Το 2002, όταν με αφορμή τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων
2004, πραγματοποιήθηκαν κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο
ΕΑΚΝ, που αναβάθμισαν τη μορφή του και το μετέτρεψαν σε ένα
σύγχρονο προπονητικό κέντρο για αθλητές υψηλού αγωνιστικού
επιπέδου. Συγκεκριμένα κατασκευάσθηκαν 7 κλειστά προπονητήρια
(καλαθοσφαίρισης, πάλης, πυγμαχίας, τζούντο, ενόργανης και ρυθμικής
γυμναστικής, στίβου και άρσης βαρών), 3 ανοικτά προπονητήρια
(γήπεδα χόκεϊ, στίβου και ρίψεων) και ένα κλειστό καταδυτήριο
Ολυμπιακών προδιαγραφών. Το συνολικό εμβαδόν των εγκαταστάσεων
αυτών ανέρχεται στα 14.000 τ.μ. Επίσης, κατασκευάσθηκαν 60 νέοι
ξενώνες δυναμικότητας 100 κλινών, ενώ ανακατασκευάσθηκαν πλήρως οι
υφιστάμενοι ξενώνες δημιουργώντας ένα συγκρότημα κατοικιών από 98
δίκλινα δωμάτια και 13 σουίτες.
Παράλληλα, το 2002 κατασκευάσθηκε, σε χώρο του ΕΑΚΝ, το
Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας το οποίο μετά την τέλεση των
Ολυμπιακών Αγώνων περιήλθε στην δικαιοδοσία των Ολυμπιακών
Ακινήτων Α.Ε., στερώντας έτσι από το αθλητικό κέντρο ένα μεγάλο
μέρος του.
Σήμερα το ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά είναι ένα σύγχρονο προπονητικό
κέντρο που καλύπτει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των αθλητών
του αγωνιστικού αθλητισμού, ενώ ταυτόχρονα οι εγκαταστάσεις
χρησιμοποιούνται και από τους πολίτες για δραστηριότητες ελεύθερης
άσκησης, άθλησης και αναψυχής.
Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις σχεδιάζεται να απομακρυνθούν
από τον χώρο του ΕΑΚΝ και να μεταφερθούν εντός του πρώην
αεροδρομίου, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο που θα δημιουργηθεί
στο πλαίσιο της επένδυσης ανάπλασης του Ν. 4062/2012. Με τον
νόμο αυτό, όλο το ΕΑΚΝ και η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Κοσμά
συναποτελεί μαζί με το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού τον ενιαίο
«Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγ. Κοσμά».
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Περιβάλλον

Η

Public use bicycles of the Municipality
of Alimos.
Τα κοινόχρηστα ποδήλατα του δήμου Αλίμου.

The entire facility is planned to be moved within the complex of
the former airport of elliniko, inside the Metropolitan Park that
will be created in the framework of the investment-restoration
prescribed by the law 4062/2012. Under this law, the entire National sports Center for youth of Agios Kosmas and the wider area
of Agios Kosmas, alongside the former airport of elliniko, constitute the uniform “elliniko-Agios Kosmas Metropolitan Pole”.

Δημοτικός κάδος ανακύκλωσης ρούχων.
A municipal bin of clothe recycling.

ΔΗμοτιΚΗ ΑΡΧΗ, μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
του δήμου, αναπτύσσει δράση έτσι ώστε ο δημόσιος χώρος της
πόλης να αποτελεί περιβάλλον υψηλής αισθητικής, φιλικό προς τον
πολίτη. Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τους χώρους πρασίνου
(λόφοι, πάρκα, άλση, πλατείες κ.λπ.), ώστε οι δημότες να απολαμβάνουν μια ποιοτική καθημερινότητα.
Στο πλαίσιο της φροντίδας για το περιβάλλον εντάσσονται πολλές
πρωτοβουλίες του δήμου, όπως:
• η εκπόνηση ολοκληρωμένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων για τη σύγχρονη, οικολογική και οικονομική διαχείριση των
αστικών απορριμμάτων,
• η εισαγωγή της οικιακής κομποστοποίησης στην πόλη με τη δωρεάν διανομή των απαραίτηων κάδων,
• η επέκταση της ανακύκλωσης (κόκκινοι κάδοι ανακύκλωσης ρούχων, κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού, κίτρινοι κάδοι χαρτιού στα σχολεία, δωρεάν διανομή οικιακών συλλεκτήρων ανακύκλωσης κ.ά.),
• η δημιουργία της εξειδικευμένης ιστοσελίδας www.alimosrecycle.
gr και
• η δημιουργία βοτανόκηπων στα σχολεία, το «λιομάζωμα» από
τα ελαιόδεντρα της πόλης και η παραγωγή λαδιού για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, οι εκτεταμένες δενδροφυτεύσεις κ.ο.κ.
Προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής είναι οι πολίτες να γίνουν συμμέτοχοι σε μία νέα νοοτροπία και πρακτική, για την υπεύθυνη και
οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων και τη φροντίδα του
δημόσιου χώρου.

environment
Household recycling bin provided to
the residents for free.
Κάδος οικιακής ανακύκλωσης που διανέμεται δωρεάν στους κατοίκους.

T

he MUNiCiPAl administration, via the municipality’s environment Directorate, has been quite active in terms of transforming the public space of the city in a habitat of high aesthetics
and quality, friendly to the citizen. Particular attention has been
given to green areas (hills, parks, gorges, squares, etc.) in order
for the citizens to enjoy a quality everyday life. The municipal administration has made efforts in order for the citizens to become involved in a new mentality and practice, namely a responsible and
ecological waste management and care of the public space.

New technologies

T

he NeW, UPGrADeD, operational ways of the municipality
are based on a series of state-of-the-art services that bring
it closer to the citizen, on a daily basis. Thanks to the special
telephone line “Citizen line” (15517), the digital application “Novoville” and the new website being launched in 2018 (www.alimos.gr), the municipality obtains a human face and responds directly and effectively to the citizens’ needs.
furthermore, the technological upgrade of municipal infra-
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Δημοτικός κάδος ανακύκλωσης γυαλιού.
A municipal bin of glass recycling.
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Νέες τεχνολογίες

Η

ΝέΑ ΑΝΑΒΑΘμιΣμέΝΗ λέιτοΥΡγιΑ του Δήμου στηρίζεται σε μία σειρά από υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας που τον
φέρνουν καθημερινά πιο κοντά στον δημότη. Χάρη στην ειδική τηλεφωνική «γραμμή Δημότη» (15517), την ψηφιακή εφαρμογή «Novoville»
και τη νέα ιστοσελίδα που τίθεται σε λειτουργία εντός του 2018 (www.
alimos.gr), ο Δήμος αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο και ανταποκρίνεται
άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών.
έπιπλέον, η τεχνολογική αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών,
καθιστά τον Άλιμο έναν από τους πιο καινοτόμους δήμους του λεκανοπεδίου. ένδεικτικά αναφέρουμε τον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό
με σώματα led, τα ηλεκτροκίνητα οχήματα της υπηρεσίας καθαριότητας και τους δύο πρώτους δημόσιους σταθμούς δωρεάν φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων, για τους οποίους ο Δήμος Αλίμου απέσπασε
το 2017 διακρίσεις και βραβεύσεις.

Overpass model that is under construction in the coastal avenue.
Μακέτα της πεζογέφυρας που κατασκευάζεται στην παραλιακή λεωφόρο.

structure makes Alimos one of the most innovative municipalities
in Attica. The following are only indicative: a municipal leDlighting network, electric vehicles of the cleaning service and the
first two public-use stations for charging electric vehicles, free of
charge, for which the municipality of Alimos won in 2017 distinctions and awards.
Alimos facing the challenges of “ important issues” of the city
and the broader region
The privileged location of Alimos places it at the center of changes
that concern upcoming projects and large-scale investments, both
within its administrative borders and the broader region. The municipal administration addresses these issues in the light of maximum possible benefit for the present and the future of the city.
An extremely important area of Alimos is the Trachonon Estate, which is extensively covered by forests and includes archaeological sites of great interest. The municipal administration has
signed a Collaboration Memorandum with the new owner of the
estate, the company “sklavenitis”, in order for 110 acres of land,
about 70% of the total, to be donated to the municipality for the
creation of a green, cultural park, while the remaining 30% to be
used for housing construction.
Moreover, the considerable value of Alimos Beach has repeatedly been the reason to link the coastal zone with significant
stakes. The municipal administration has struggled to attract medium-scale investments that would contribute to the development
of the area and, at the same time, to maintain the accessibility of
these areas to its citizens, in the light of the fact that the coastal
zone remains primarily a public good.
on these perspectives, the municipality has signed a cooperation
agreement with the hellenic republic Asset Development fund
(hrADf) for the recreation of the Marina of Alimos. Moreover,
it claims, in collaboration with the municipalities of Glyfada and
Vari-Voula-Vouliagmeni, the administration and management of
the coasts by the central administration to be given to the munici-
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Λιομαζώματα στους κοινόχρηστους χώρους για τις ευπαθείς ομάδες.
Olive gathering at the communal spaces for the vulnerable groups.

Ο Άλιμος μπροστά στις προκλήσεις των «μεγάλων θεμάτων»
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής
Η προνομιακή τοποθεσία του Αλίμου τον τοποθετεί στο επίκεντρο
μίας μεγάλης σειράς αλλαγών, που αφορούν σε επικείμενα έργα και
μεγάλες επενδύσεις, τόσο εντός των διοικητικών ορίων του όσο και
στην ευρύτερη περιοχή. Η Δημοτική Αρχή αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά δυναμικά, με γνώμονα το μέγιστο δυνατόν όφελος για το
παρόν και το μέλλον της πόλης.
μία εξαιρετικής σημασίας περιοχή του Αλίμου είναι το Κτήμα
Τραχώνων, το οποίο καλύπτεται σε μεγάλο ποσοστό από δασική
έκταση και διαθέτει αρχαιολογικούς χώρους μεγάλου ενδιαφέροντος. Η Δημοτική Αρχή έχει υπογράψει μνημόνιο Συνεργασίας με
τον νέο ιδιοκτήτη, την έταιρεία «Σκλαβενίτης». με αυτό προβλέπεται ότι από τα 110 στρέμματα της έκτασης, περίπου το 70% θα
μεταβιβαστεί στον δήμο χωρίς αντάλλαγμα, ώστε να δημιουργηθεί
πάρκο πρασίνου και πολιτισμού, ενώ το υπόλοιπο 30% θα αξιοποιηθεί από την εταιρεία για ανέγερση κατοικιών.
Σε συνεργασία με τους Δήμος Ηλιούπολης και Αργυρούποληςέλληνικού, ο Άλιμος διεκδικεί την προστασία των δημόσιων κτημάτων («Ναστέικα»), που βρίσκονται στο μέτωπο του Δήμου Αλίμου
επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης.
έπιπλέον, η τεράστια αξία της παραλίας Αλίμου την έχει συνδέσει με σημαντικά διακυβεύματα και διεκδικήσεις. Η δημοτική αρχή
έχει πραγματοποιήσει αγώνες, έτσι ώστε αφενός να πραγματοποιηθούν ήπιες επενδύσεις που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιοχής και αφ’ ετέρου να διατηρηθεί η προσβασιμότητα των χώρων αυτών για τους δημότες, δεδομένου ότι η παραλιακή
ζώνη παραμένει πρωτίστως δημόσιο αγαθό.
με αυτά τα κριτήρια, ο Δήμος έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με το τΑιΠέΔ για την ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου
και διεκδικεί σε συνεργασία με τους Δήμους γλυφάδας και ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης τη διοίκηση και τη διαχείριση των ακτών
από τους δήμους, έχοντας έλθει σε συμφωνία με την Κυβέρνηση.
Σε ό,τι αφορά στη δρομολογούμενη από το κράτος επένδυση στον
«Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά», στην περιοχή
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View of the coastal front of Alimos
(Alipedo II).
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palities, having reached an agreement with the Government.
regarding the future state investment in the “elliniko-Agios Kosmas Metropolitan Pole”, the municipality has been in principle positive, yet setting as conditions a series of issues benefiting the entire
society. At the same time, the municipal administration of Alimos is
taking provisions to preserve the administrative borders of the municipality within the area of the former airport of elliniko.
finally, the municipality of Alimos has created an Association
of Municipalities of southern Athens (syDNA), in collaboration
with the municipalities of Palaio faliro and Kallithea. The objective of this inter-municipal cooperation is to attract european
funds for the recreation of the region. Already, the amount of
35,000,000 euros has been approved for the sustainable Urban
Development of the three cities.

Άποψη του παραλιακού μετώπου στον
Άλιμο (B΄ Αλίπεδο).

του πρώην αεροδρομίου και του Αγίου Κοσμά, ο Δήμος έχει ταχθεί
καταρχήν θετικά, θέτοντας όμως ως όρο το όφελος του κοινωνικού
συνόλου. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή Αλίμου με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιεί ενέργειες για τη
διαφύλαξη των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλίμου εντός του
χώρου του πρώην αεροδρομίου.
τέλος, δεδομένης της υπερτοπικής σημασίας των αλλαγών που συντελούνται στην ευρύτερη παραλιακή ζώνη και των προκλήσεων σε σχέση
με τις τεράστιες προοπτικές που ανοίγονται, ο Δήμος Αλίμου έχει προχωρήσει στη σύσταση Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αθήνας (ΣυΔΝΑ)
σε συνεργασία με τους δήμους Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας. Στόχος της διαδημοτικής αυτής συνεργασίας είναι η διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την ανάπλαση της περιοχής. Ήδη έχει εγκριθεί ποσό
35.000.000 € για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη των τριών πόλεων.
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Alimos
facing the
challenges
of the future
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T

he iMPorTANT GroUNDWorKs that Alimos holds, regarding its privileged location, its natural habitat, its historical past and monuments, combined with the dynamic activities of
the municipal administration, are excellent prerequisites in order
for the city to meet the challenges of the future, taking advantage
of all the developing prospects.
Planning for the future, concerning prosperity, quality of life,
sustainable development, culture in citizen’s everyday life, is developing upon the pillars “development, tourism, culture”.
More specifically, the rich history and natural beauty of the

ο Άλιμος
μπροστά
στις προκλήσεις
του μέλλοντος

τ

Α έΦοΔιΑ με τα οποία είναι προικισμένος ο Άλιμος σε ό,τι
αφορά στην προνομιακή του τοποθεσία, το φυσικό περιβάλλον
του, το ιστορικό του παρελθόν και τα μνημεία του, σε συνδυασμό
με τη δυναμική δραστηριότητα της Δημοτικής Αρχής, συνιστούν
άριστες προϋποθέσεις ώστε η πόλη να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που διαμορφώνονται.
ο σχεδιασμός για το μέλλον, αναφορικά με την ευημερία, την ποιότητα ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον πολιτισμό στην καθημερινότητα του
πολίτη, αναπτύσσεται γύρω από τους άξονες «ανάπτυξη, τουρισμός,
πολιτισμός». Η πλούσια ιστορία και η φυσική ομορφιά της πόλης, οι
αρχαιολογικοί χώροι, όπως το αρχαίο θέατρο έυωνύμου και ο βυζαντινός ναός τραχώνων, καθώς και η μαρίνα Αλίμου και το παραλιακό μέτωπο, μπορούν να λειτουργήσουν ως εφαλτήριο σπουδαίας ανάπτυξης.
με αυτόν τον στόχο, έχει αναπτυχθεί συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής και το Υπουργείο Πολιτισμού για τη δημιουργία θεματικών
αρχαιολογικών διαδρομών. Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν
ακόμα να συμβάλουν οι σύγχρονες υποδομές που διαθέτει ο δήμος,
όπως το μέτΡο και το τΡΑμ, σε συνδυασμό με έργα υποδομής που
έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως οι εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις και η
ανέγερση πεζογέφυρας στην παραλιακή λεωφόρο.
Πέρα από τα έργα αυτά όμως, η πόλη μπορεί να «αλλάξει πρόσωπο» χάρη στις επενδύσεις που δρομολογούνται στην ευρύτερη ζώνη.
Κατ’ αρχάς ο Άλιμος έχει συγκροτήσει, μαζί με το Παλαιό Φάληρο
και την Καλλιθέα, τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αθήνας, ώστε να
πραγματοποιηθεί η ενιαία ανάδειξη του παραλιακού μετώπου των
πόλεων. έπιπλέον, η ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου από το τΑιΠέΔ και η ανάπλαση της ευρύτερης παράκτιας ζώνης από τον
Δήμο Αλίμου θα αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο την περιοχή. τέλος, η ανάπλαση του «Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ.
Κοσμά», του οποίου τμήμα υπάγεται διοικητικά στον Άλιμο, αναμένεται να επιφέρει «τεκτονικές» αλλαγές σε όλη τη νότια Αθήνα. Στις
χρήσεις του μητροπολιτικού Πόλου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η
αναψυχή, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και το εμπόριο, με τη δημιουργία
κατάλληλων χώρων, που θα αποτελέσουν διεθνείς πόλους έλξης.
ο συνδυασμός του φυσικού περιβάλλοντος, του ιστορικού παρελθόντος αλλά και των έργων του παρόντος και του μέλλοντος
δημιουργεί την προοπτική να αποτελέσει ο Άλιμος τουριστικό προορισμό, αλλά και κόμβο διεθνούς εμβέλειας. με αυτόν τον τρόπο,
εκτός του ότι προβάλλεται η αξία του, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και για την ποιοτική
καθημερινότητα των πολιτών.
οι προοπτικές για το αύριο του Αλίμου προδιαγράφουν μια δυναμική μελλοντική πορεία. με αυτό το όραμα, ο Δήμος Αλίμου θα
συνεχίσει να γράφει ιστορία, όπως κάνει εδώ και αιώνες.
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city, the archaeological sites such as the ancient theater of euonymos and the Byzantine temple of Trachonon, as well as the
Marina of Alimos and the broader coastal front, can serve as a
venture point for a great development of the city. Upon this purpose, a cooperation has been developed between the Municipality of Alimos, the Attica region and the Ministry of Culture for
the creation of thematic archaeological routes that will promote
the afore-mentioned sites as touring and sightseeing places. The
modern infrastructure of the municipality, such as the Metro and
the TrAM services, can also contribute towards this direction,
combined with infrastructure projects already underway, such as
extensive asphalting works and the construction of an overpass
on the coastal avenue.
in addition to these projects, the city can “change its personality” thanks to the investments that are going to be implemented
in the broader region. The Association of Municipalities of southern Athens can prove of assistance in the unified promotion of the
coastal front of the cities and the connection of the urban centers
to the beach. Moreover, the recreation works of the Marina of Alimos by the hrADf and the recreation of the broader coastal zone
by the Municipality of Alimos are expected to further elevate
the region. finally, the recreation of the “elliniko-Agios Kosmas
Metropolitan Pole” is expected to bring about radical changes all
across southern Athens. The Metropolitan Pole is intended to be
utilized, among others, for entertainment, tourism, culture and
commerce, with the creation of suitable facilities that will become
poles for international attraction.
The combination of the natural habitat, the historical past, and
present and future works creates the prospect of Alimos becoming a tourist destination, as well as an international hub. hence,
besides the promotion of its value, the conditions are formed for
the development of the local economy and for creating a quality
everyday life for the citizens.
The prospects for the day after in Alimos demonstrate
a dynamic future development. With this vision,
the municipality of Alimos will continue
writing history, as it has done
for centuries.

ΔΗμοτιΚΑ ΣΥμΒοΥλι Α ΑλιμοΥ ΑΠο το έτοΣ 1975 έΩΣ το 2019
Η σύνθεση των δημοτικών συμβουλίων ήταν η ακόλουθη:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975 - 1978
Πρώτη δημαρχιακή θητεία Παύλου Τζιβανίδη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Αναστασόπουλος ιωάννης
γαρδίκας Παναγής
γκιώνης Σταμάτιος
Διγαλάκης μιχαήλ
Ζάβρας Αθανάσιος
Ζέρβας Νικόλαος
Καρανικόλα έλένη
Κατουφόπουλος Θεοφάνης
Κατσής Βασίλειος
Κεσσές Αλέξανδρος
λιβάνιος γεώργιος
μαρκουίζος Αργύριος
μαστροδήμας Αντώνιος
Παπαθανασίου Σταμάτιος
Παπακώστας Άγγελος
Ράπτη - μεντή έλευθερία
Σαμόλης μιλτιάδης
Σμαράγδης γεώργιος
Φραγκούλης γεώργιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

12.
13.
14.
15.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Βασιλάκης τηλέμαχος
Διγαλάκης μιχαήλ
Πρόεδρος Δ.Σ.
Κατουφόπουλος Θεοφάνης
Κατσής Βασίλειος
Κεσσές Αλέξανδρος
Κυριαζής έυστάθιος
Πρόεδρος Δ.Σ.
λαμπράκης Σπυρίδων
λιαρούτσος έμμανουήλ
μαγείρου Ανδρέας
Ξένος - γαβριέλης Βασίλειος
Βοηθός δημάρχου
Παπαθανασίου Σταμάτιος
(αναπληρωθείς από Κωνσταντίνο Διονυσίου)
Σαμόλης μιλτιάδης
Σαρδέλη Δήμητρα
Σταυρόπουλος Φώτιος
Φραγκούλης γεώργιος

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1983 - 1986
Πρώτη δημαρχιακή θητεία του Βασιλείου
Ξένου-Γαβριέλη
1.
2.
3.
4.
5.

Αλούκος Αλέξανδρος
Ανωμερίτης λεωνίδας
Πρόεδρος Δ.Σ.
γαρδίκας Παναγής
γκιάλπη Αικατερίνη
Δαμιανίδης ιωακείμ
(αναπληρωθείς από Ευστράτιο Τσαμπαρλή)
6. Διγαλάκης μιχαήλ
7. Θωμόπουλος Αριστείδης
Αντιδήμαρχος
8. Καρανικόλα έλένη
9. Κατουφόπουλος Θεοφάνης
10. Κατσής Βασίλειος
11. Κουτρουβίδα Αικατερίνη
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μαγείρου Ανδρέας
μασούρος ιωάννης
Πέτσας ιωάννης
Σκορτσής μάριος
τζώτζος Απόστολος
τσάγκαρης Παντελής
τσιτσάνης γεώργιος
Φουστέρης Αντώνιος

Πρόεδρος Δ.Σ.

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1987 - 1990
Δεύτερη δημαρχιακή θητεία του Βασιλείου
Ξένου-Γαβριέλη

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1979 - 1982
Δεύτερη δημαρχιακή θητεία Παύλου Τζιβανίδη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Αλούκος Αλέξανδρος
Ανωμερίτης λεωνίδας
Αργυρίου Αργύριος
Βλαστός Νικόλαος
γιαννοπούλου Κανέλλα-Νέλλη
γκούρης Παναγιώτης
Θωμόπουλος Αριστείδης
Κατσής Βασίλειος
μαντζουράνης Κωνσταντίνος
μπαδογιάννης Προκόπιος
Πέτσας ιωάννης
Ποτουρίδης Αθανάσιος
Σκορτσής μάριος
Σκούρτη Σοφία
τζιβανίδης Παύλος
τροβάς Αλέξανδρος
τσιτσάνης γεώργιος
Φάρος έμμανουήλ
Φουστέρης Αντώνιος

Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιδήμαρχος

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1991 - 1994
Τρίτη δημαρχιακή θητεία του Βασιλείου
Ξένου-Γαβριέλη
1.

Αλούκος Αλέξανδρος,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Αργυρίου Αργύριος
γκούρης Παναγιώτης
Δόγκας Δημήτριος
Θωμόπουλος Αριστείδης
Κατουφόπουλος Θεοφάνης
Κατσής Βασίλειος
Κίτσος γεώργιος
Κωνσταντάρας λεωνίδας
Κωνσταντινίδης ιωσήφ
μαντζουράνης Κωνσταντίνος
Πέτσας ιωάννης
Σκούρτη Σοφία
Στεφανάκης Χρήστος
τροβάς Αλέξανδρος-Στέφανος
τσαμπαρλής Νικόλαος
τσιτσάνης γεώργιος
Φάρος έμμανουήλ

19. Φουστέρης Αντώνιος

Πρόεδρος Δ.Σ.,
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Δ.Σ.,
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
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6. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1995 - 1998
Δημαρχιακή θητεία Αργύριου Αργυρίου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Αλάσσας Κωνσταντίνος
Αλούκος Αλέξανδρος
μπενόγλου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Δέδες μιχαήλ
Αντιδήμαρχος
Θωμόπουλος Αριστείδης
Καρανικόλας Δημήτριος
Κατουφόπουλος Θεοφάνης
Αντιδήμαρχος
Κατσής Βασίλειος
Κεφαλάς Αναστάσιος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Κόλλιας Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης ιωσήφ
Πρόεδρος Δ.Σ.
λαμπριανίδης οδυσσέας
Αντιδήμαρχος
λιακόπουλος γεώργιος
Αντιδήμαρχος
μαντζουράνης Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος
μπελιάς ιωάννης
Αντιδήμαρχος
ορφανός Αθανάσιος
Πέτσας ιωάννης
Σκορτσής μάριος
Αντιδήμαρχος
Στεφανάκης Χρήστος
Στριγγάρη Χριστίνα
(αναπληρωθείσα από Μοσχούλα Μανή)
ταρασιάδης ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Πιεράκος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
(αναπληρωθείς από Νικόλαο Μπενόγλου)
τσαμπαρλής Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
τσιτσάνης γεώργιος
Φουστέρης Αντώνιος

7. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1999 - 2002
Δημαρχιακή θητεία Αλέξανδρου Αλούκου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Αργυρίου Αργύριος
Δόγκας Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Θωμόπουλος Αριστείδης
Καρανικόλας Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Κατσή γεωργία - λίντα
Κεφαλάς Αναστάσιος
Κόλλιας Κωνσταντίνος
Κονδύλη έιρήνη
(αναπληρωθείσα από Γεώργιο Σκαρή)
Κωνσταντινίδης ιωσήφ
Κωσταμπάρη Αικατερίνη-Σοφία
(αναπληρωθείσα από Απόστολο Τζώτζο)
λιακόπουλος γεώργιος
μακρή Σταματία-τένια
(αναπληρωθείσα από Μιχαήλ Δέδε)
μαντζουράνης Κωνσταντίνος
μαντίκος γεώργιος
Αντιδήμαρχος
(αναπληρωθείς από Βιολέτα Γιούργα)
μαύρος Θωμάς
Νομικός ιωάννης
ορφανός Αθανάσιος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Πέτσας ιωάννης
Αντιδήμαρχος
Ροκόφυλλου Βασιλική
Στεφανάκης Χρήστος
ταρασιάδης ιωάννης
τσαμπαρλής Νικόλαος
τσιτσάνης γεώργιος
Αντιδήμαρχος
Φουστέρης Αντώνιος
Αντιδήμαρχος
Χατζάκη μαρίκα - μαίρη
Αντιδήμαρχος
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8. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2003 - 2006
Δημαρχιακή θητεία Κωνσταντίνου
Μαντζουράνη

10. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011 - 2014
Δεύτερη δημαρχιακή θητεία Αθανασίου
(Θάνου) Ορφανού

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αλούκος Αλέξανδρος
Βαρβαγιάννης γεώργιος
γρηγορίου οδυσσεύς
Διαμαντή γιολάντα
Θωμόπουλος Αριστείδης
Καρανικόλας Δημήτριος
Κίτσος γεώργιος

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Κονδύλης Ανδρέας
Κωνσταντινίδης ιωσήφ
λιακόπουλος γεώργιος
μπελιάς ιωάννης
Νερούτσου μαρία
ορφανός Αθανάσιος
Πανούση μαρία
Παπαθεοδώρου-Σουκάκου Σοφία
Παπανικολάου Νικόλαος
Πέτσας ιωάννης
Πιερράκος Παναγιώτης
Σκορτσής μάριος
ταρασιάδης ιωάννης
τσαμπαρλής Νικόλαος
τσιτσάνης γεώργιος
Φουστέρης Αντώνιος
Χατζάκη μαρίκα - μαίρη
Χρυσανθακόπουλος γεώργιος

1. Αλεξόπουλος Νίκος
2. Αμοιρίδου Ρωξάνη
3. Αργυρίου Αργύρης
(αναπληρωθείς από Γρηγορίου Ηλία)
4. Βέργου Στυλιανή-μαρία
Αντιδήμαρχος
5. γιαννακόπουλος Δημήτρης
Αντιδήμαρχος
6. Δημάκης Δημήτριος
7. Δόγκας Δημήτρης
8. Δουρίδας Χρήστος
9. έυαγγελίου έυάγγελος
Αντιδήμαρχος
10. Καρανικόλας Δημήτρης
11. Κάτσαρος Δημήτρης
12. Κιουρκτσόγλου Άρης
13. Κλαυδιανός Δημήτρης
14. Κλεώπα-μπίσμπα Δήμητρα
Αντιδήμαρχος
15. Κονδύλης Ανδρέας
Αντιδήμαρχος
16. Κορακίδης οδυσσέας
17. Κουής Βασίλης
(αναπληρωθείς από Πιερράκο Παναγιώτη)
18. Κωσταμπάρη Σοφία
Πρόεδρος Δ.Σ.
19. μανωλαράκη Κλεάνθη
Αντιδήμαρχος
20. μουτσάτσου μαρία
Αντιδήμαρχος
21. μπελιά έλένη
(αναπληρωθείσα από Παραλά Ιωάννη)
22. Πανούση μαρία
23. Παπανικολάου Νίκος
24. Πέτσας ιωάννης
Πρόεδρος Δ.Σ.
25. Σιμητροπούλου Αναστασία
26. Σρέτσκοβιτς Άννα
27. τάγκαλος Αριστείδης
28. ταμπουρατζή Αναστασία
29. τσάγκαρης Αναστάσιος
30. τσαμπαρλής Νίκος
31. τσαπάρας Νίκος
Αντιδήμαρχος
32. τσέκας Αλέξανδρος
Αντιδήμαρχος
33. Φουστέρης Αντώνης

Πρόεδρος Δ.Σ.,
Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος
Αντιδήμαρχος

Αντιδήμαρχος

9. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 - 2010
Δημαρχιακή θητεία Αθανασίου (Θάνου)
Ορφανού
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ανωμερίτης λεωνίδας
Αργυρίου Αργύριος
Βαρδαξόγλου έμμανουήλ
Αντιδήμαρχος
Βέργου Στυλιανή – μαρία
Αντιδήμαρχος
γιαννακόπουλος Δημήτριος
Δημάκης Δημήτριος
Δουρίδας Χρήστος
Δροσόπουλος Νικόλαος
έυαγγελίου έυάγγελος
Καρανικόλας Δημήτριος
Κλεώπα – μπίσμπα Δήμητρα
Κονδύλης Ανδρέας
Αντιδήμαρχος
Κούης Βασίλειος
Κωνσταντινίδης ιωσήφ
Κωσταμπάρη Αικατερίνη-Σοφία
Αντιδήμαρχος
μακρή Δήμητρα
(αναπληρώθηκε από Φουστέρη Ανδρέα)
μαντζουράνης Κων/νος
μουτσάτσου μαρία
Πανούση μαρία
Παπανικολάου Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Πέτσας ιωάννης
Πρόεδρος Δ.Σ.
Σρέτσκοβιτς Άννα
Στεφανάκης Χρήστος
τσαμπαρλής Νικόλαος
τσαπάρας Νικόλαος
Αντιδήμαρχος
Φουστέρης Αντώνιος
Χατζάκη μαρίκα
Αντιδήμαρχος

11. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2019
Δημαρχιακή θητεία Ανδρέα Κονδύλη
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Αγγελόπουλος Χρυσόστομος
Αλεξόπουλος Νικόλαος
Ανανιάδου-Παγουρτζή μαρία
Αντιδήμαρχος
Αραπάκη μαρία
Αντιδήμαρχος
Βράνη Χριστίνα
Αντιδήμαρχος
γαρυφαλάκης έμμανουήλ
Πρόεδρος Δ.Σ.
γιαννακόπουλος Δημήτριος
γκόνη Κωνσταντίνα-Θεοδώρα
Δημάκης Δημήτριος
Αντιδήμαρχος
Διαμαντής Στέφανος
Αντιδήμαρχος
Δουδωνή έυδοξία
Αντιδήμαρχος
έυαγγελίου έυάγγελος
Καμαρινού Κυριακή
Καραμολέγκος Αρτέμιος
Αντιδήμαρχος
Κεσίσογλου Άννα
(αναπληρωθείσα από Λουκά Αικατερίνη)
Κλαυδιανός Δημήτριος
(αναπληρωθείς από Αθανασοπούλου Αμαλία)
Κλεώπα-μπίσμπα Δήμητρα
μαριόλης ιωάννης
μελισσαράτου λουκία
Αντιδήμαρχος
μέξας Χαρίλαος
μπελιά έλένη
Νικολάου Παναγιώτης
(αναπληρωθείς από Μελλά Δήμητρα και
εν συνεχεία από Τσάγκαρη Αναστάσιο)
ορφανός Αθανάσιος
Παναγουλόπουλος γεώργιος
Πανούση μαρία
(αναπληρωθείσα από Δήμου Ταξιάρχη)
Παπά γεωργία
Παπανικολάου Νικόλαος
Πέτσας ιωάννης
Προυντζοπούλου Παναγιώτα
Πρόεδρος Δ.Σ.
Πύρζα Θεοφανή
(αναπληρωθείσα από Γιαννούτσου Αλεξάνδρα)
Σιμητροπούλου Αναστασία
Αντιδήμαρχος
Σύρμα Θεοδώρα
Αντιδήμαρχος
τσαμπαρλής Νικόλαος
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1. ο μιχαήλ Ακομινάτος γεννήθηκε το 1183 στις Χώνες ή Κολοσσές της Φρυγίας. Σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη, κοντά
στον σοφό λόγιο έυστάθιο, μετέπειτα επίσκοπο Θεσσαλονίκης.
γνώριζε άριστα την αρχαία ελληνική γραμματεία, την οποία
μελετούσε σε όλη τη ζωή του. Αδελφός του ήταν ο Νικήτας
Χωνιάτης, ονομαστός Βυζαντινός λόγιος και ιστορικός.
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Αραβαντινού, η ηθοποιός Κατίνα Παξινού με τον σύζυγό της,
επίσης ηθοποιό και σκηνοθέτη, Αλέξη μινωτή, και ο ποιητής
Άγγελος Σικελιανός.
3. το παλιό σπίτι των Αναγνωστόπουλων επιτάχθηκε και
λειτούργησε σε αυτό κέντρο συγκοινωνιών. το διώροφο του
Ασημάκη λούτα μετατράπηκε από τους ιταλούς σε εστιατόριο, ενώ το σπίτι του Νικολαΐδη έγινε τηλεφωνικό κέντρο
και αποθήκη πυρομαχικών. τα περισσότερα, τέλος, σπίτια
χρησιμοποιήθηκαν ως κατοικίες των γερμανών πιλότων και
του τεχνικού προσωπικού του αεροδρομίου.
4. Βλ. κεφ. «Η σύσταση της Κοινότητας Καλαμακίου».

5. Πρακτικά Κοινοτικού Συμβουλίου Καλαμακίου, Αριθμός
Απόφασης 16/1948.
6. Κλαδιά, μ., λούκας, Δ., μπελέζος, Δ., Όψεις της πολιτικής
και δημοτικής ιστορίας του Δήμου Κερατσινίου. Αλέξανδρος,
Αθήνα, 2004.
7. ο ναός κατεδαφίστηκε το 1985, όταν κατασκευάστηκε ο μεγαλύτερος ναός του Αγίου Παντελεήμονα στο Άνω Καλαμάκι.
8. λερίου, Α., μουρουγκλού, Α., Βούλα, Ιστορία της πόλης και
του δήμου. Αλέξανδρος, Αθήνα, 2004.
9. Αρχείο Κοινοτικών Αποφάσεων, Αριθμός Απόφασης
152/1963.
10. Πρόκειται για το γερουλάνειο Κοινοτικό Στάδιο, όπως αναφέρεται στον «Καθορισμό περιεχομένου λογοδοσίας πεπραγμένων Κοινοτικής Αρχής έτους 1962», Αριθμός Απόφασης 14,
Αρχείο Δήμου Αλίμου.
11. Αρχείο Κοινοτικών Αποφάσεων, Αριθμός Απόφασης
52/1963.
12. Αρχείο Κοινοτικών Αποφάσεων, Αριθμός Απόφασης 43/
1964.
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