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Αν και η απογραφή του 1928 κατέγραφε 681 κατοίκους στο Καλαµάκι, τα αρχαιότερα
ίχνη ανθρώπινης παρουσίας που έχουν διαπιστωθεί στην περιοχή του Αλίµου τοπο-
θετούνται γύρω στο 3.000 π.Χ.

3.000 π.Χ. τέλος Νεολιθικής εποχής / Αρχές Πρωτοελλαδικής
Ανασκαφές το 1998 αποκαλύπτουν στο λόφο Πανί κυκλοτερή περίβολο, εντός του οποίου υπάρ-
χουν τµήµατα τοίχων που θεωρούνται ως θεµέλια οικιών.

Το 1985 ανασκάπτεται η περιοχή Κοντοπήγαδο µε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Αποκαλύπτονται τέσ-
σερις λάκκοι εργαστηριακής χρήσης και κατάχωση κοίτης χειµάρρου. Επίσης, µία «καλύβα», δη-
λαδή λάκκος στο έδαφος που χρησιµοποιείται ως κατοικία. Υπάρχουν άπειρα θραύσµατα πήλινων
αγγείων, λίθινα εργαλεία για παρασκευή τροφής, εργαλεία χύτευσης χαλκού, υπολείµµατα τροφής
των κατοίκων και µεγάλες ποσότητες οψιανού. 

Ο οψιανός είναι ένα ηφαιστειογενές πέτρωµα που εισάγεται από τη Μήλο. Πρόκειται για ένα πολύ
σκληρό υλικό µε κοφτερές ακµές και γι’ αυτό το επεξεργάζονται εκείνη την εποχή στον ελλαδικό
ηπειρωτικό και νησιωτικό χώρο για την κατασκευή εργαλείων (µαχαίρια, ξυράφια, δρεπάνια κ.α.).

Μυκηναϊκή Εποχή 15ος – 13ος αι. π.Χ.
Τα ευρήµατα στο Κοντοπήγαδο παρουσιάζουν την εικόνα ενός τυπικού οικιστικού συγκροτήµατος
Μυκηναϊκής εποχής σε µικρογραφία. Οικισµός πλούσιος και σε ακµή. Υποθέτουµε ότι τέτοιους
οικισµούς συνένωσε ο Θησέας, σύµφωνα µε την παράδοση, για να προκύψει ο µεγάλος συνοικι-
σµός των Αθηνών. Επίσης, ευρήµατα της ίδιας περιόδου αποκαλύπτονται στην περιοχή του Αγίου
Κοσµά που την αρχαία εποχή ονοµαζόταν «Κωλιάς άκρα». Πολλά αγγεία, όµοια µε τα αντίστοιχα
χρονολογικά Κυκλαδικά, αποδεικνύουν επικοινωνία µε τις Κυκλάδες. Αποκαλύφθηκαν επίσης
διάφορα κτίρια και νεκροταφείο. Οι παλιοί κάτοικοι, που πήγαιναν για µπάνιο στην ακτή Καλαµα-
κίου, θυµούνταν πολλές σπηλιές στα «Λουτρά Αλίµου». Οι σπηλιές αυτές ήταν θάλαµοι οργανω-
µένων νεκροταφείων θαλαµωτών τάφων. Οικισµός Μυκηναϊκής εποχής έχει αποκαλυφθεί και
στον λόφο της Αγίας Άννας.

Ιστορικά χρόνια / Κλασικοί χρόνοι
Το όνοµα «Αλιµούς» προέρχεται από το φυτό «άλιµος», κοινώς αρµυρήθρα.
Η διοικητική περιφέρεια του σηµερινού Αλίµου στην αρχαιότητα περιελάµβανε
δύο Αττικούς δήµους, τον Αλιµούντα και τον Ευώνυµον.

Το Ευώνυµον φαίνεται ότι κατείχε τη σηµερινή έκταση της θέσης των Τρα-
χώνων µε κέντρο στον χώρο του λόφου της οικίας Γερουλάνου, συµπερι-
λαµβανοµένων και των λόφων Τρουµπάρι και Χασάνι (Ελληνικό, πρώην
αεροδρόµιο).
Ο Αλιµούς καταλάµβανε την παράκτια ζώνη δυτικά του Ευώνυµου από
το Φάληρο ως την Αιξωνή. Στην επικράτεια του Αλιµούντος ανήκε η Κω-
λιάς άκρα που ταυτίζεται µε την χερσόνησο του Αγίου Κοσµά, καθώς και
ο λόφος της Αγίας Άννας (µεταξύ λεωφόρου Αλίµου και πρώην αεροδρό-

µιου στο Ελληνικό).

Το κέντρο του αρχαίου δήµου Ευώνυµον (8ος – 5ος αι. π.Χ.) βρισκόταν στην πε-
ριοχή Τραχώνων, στο κτήµα Γερουλάνου. Έχουν βρεθεί εκεί ίχνη τείχους, λείψανα
σπιτιών και τάφοι. Το 1973 οι ανασκευές αποκάλυψαν στην περιοχή αρχαίο θέα-
τρο. Το θέατρο βρισκόταν 50 µέτρα ανατολικά από το τµήµα του ρέµατος που πα-
ραµένει ορατό εντός του κτήµατος Γερουλάνου, έξω από τον σηµερινό περίβολο
του κτήµατος. 
Έχει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς διαθέτει ορθογώνια ορχήστρα

(στα υπόλοιπα αρχαία θέατρα είναι στρογγυλή) και το κτήριο της σκηνής είναι το



παλαιότερο σκηνικό κτίσµα που έχει διατηρηθεί. Χω-
ρητικότητα 2.500 θεατές.
Η περιοχή του θεάτρου πληµµύριζε συχνά, όπως και
σήµερα, και γι’ αυτό τον 3ο αι. π.Χ. εγκαταλείφθηκε.
Έχει επίσης αποκαλυφθεί στην περιοχή µεταγενέστε-
ρος κεραµόκτιστος αγωγός απορροής υδάτων που
πρέπει να παραλάµβανε τα νερά από το θέατρο και
να τα διοχέτευε στο κοντινό ρέµα Τραχώνων. Το αρ-
χαίο αυτό θέατρο έδωσε το όνοµά του στη διερχό-
µενη σηµερινή οδό Αρχαίου Θεάτρου.

Το κέντρο δηµόσιας και θρησκευτικής δραστηριότη-
τας του δήµου «Αλιµούς», αλλά και χώρος κατοίκι-
σης, ήταν η Αγία Άννα. Το 1929 οι ανασκαφές
αποκαλύπτουν το φηµισµένο Θεσµοφόριο του Αλι-
µούντος. Κάθε Οκτώβρη οι γυναίκες της Αθήνας κα-
τέβαιναν στην περιοχή µε κριθάρι, σύκα, κρασί, λάδι,
σκόρδα κ.α., για να τιµήσουν τη θεά ∆ήµητρα, προ-
στάτιδα της γονιµότητας και του γάµου. Η γιορτή
διαρκεί 3-5 ηµέρες, ενώ η αντρική παρουσία απαγο-
ρεύεται.

Η λαµπρή γιορτή των Θεσµοφορίων είναι ο ένας λόγος για την αρκετά µε-
γάλη φήµη που είχε ο δήµος Αλιµούς (δήµος της Λεοντίδος φυλής) στην κλα-
σική αρχαιότητα. Ο άλλος λόγος είναι ο µέγας ιστορικός, ο Θουκυδίδης,
που βέβαια ως «Αλιµούσιος» µεγάλωσε στον Άλιµο.

Ανασκαφές του 1986 αποκαλύπτουν επάνω στην οδό Μαρίνου Αντύπα τον
χώρο του αρχαίου θεάτρου του δήµου Αλιµούντος (7ος – 4ος αι. π.Χ.). Υπο-
θέτουµε παραστάσεις δραµάτων στα Κατ’ Αγρούς ∆ιονύσια στα τέλη κάθε ∆ε-
κέµβρη, για να τιµηθεί ο ∆ιόνυσος και το νέο κρασί.

Ο δήµος Αλιµούς, µονολότι είχε µεγάλη φήµη, δεν αριθµούσε πολλούς κατοί-
κους. Σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα, πρέπει να υπήρχαν στην περιοχή
µικρές ή µεγάλες αγροικίες στις οποίες κατοικούν µόνιµα επιστάτες και εργάτες
των κτηµάτων, αλλά και γηραιότεροι δηµότες που είχαν επιλέξει ως µόνιµη κα-
τοικία την ήρεµη εξοχή.

Οι άλλοι έµεναν στην Αθήνα, στο άστυ, και καθώς ο Αλιµούς ήταν πολύ κοντά
στην Αθήνα, αυθηµερόν επισκέπτονταν τον Άλιµο, για να παρακολουθούν τα
κτήµατά τους.

Πρέπει επίσης να προσθέσουµε στα ευρήµατα της ίδιας περιόδου τους τάφους
κατά µήκος των οδών Κυθηρίων και Θουκυδίδου, την ύπαρξη λατοµείου, ταφι-
κών περιβόλων και ληκύθων στο Πανί, καθώς και την πληροφορία από τον Ηρό-
δοτο και τον Παυσανία ότι η θάλασσα έβγαλε στην Κωλιάδα άκρα (Άγιο Κοσµά)
τα ναυάγια, όταν καταστράφηκε στη Σαλαµίνα το ναυτικό των Περσών.

Ρωµαϊκά – Βυζαντινά – Μεταβυζαντινά Χρόνια
Στην οδό Σερίφου (Αµπελάκια) έχει αποκαλυφθεί ρωµαϊκός τάφος. Από την περίοδο
5ου – 6ου αι. µ.Χ. ξεχωρίζουν δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές (έτσι ονοµά-
ζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί). 

Άλιµος, δυτικές παρυφές λόφου Πανί. Αγαλµα
του δεύτερου επιτύµβιου λέοντος 4ου αι. π.Χ.

Τράχωνες. Ερυθρόµορφη λουτροφόρος
5ου αι. π.Χ.



Η πρώτη, στην περιοχή του Αλιµούντος, στο λόφο της Αγίας Άννας (ανα-
σκαφή 1929), εκεί που υπήρχε το αρχαίο Θεσµοφόριο. ∆υστυχώς, όλα
τα ευρήµατα εξαφανίστηκαν στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν οι Γερ-
µανοί κατέσκαψαν τον λόφο και χρησιµοποίησαν τα αρχαίο οικοδο-
µικό υλικό για οχυρωµατικά έργα, πολυβολείο κ.λπ. 

Η δεύτερη παλαιοχριστιανική βασιλική βρισκόταν εκεί όπου σήµερα
είναι κτισµένος ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής, στο Άνω Καλαµάκι. Τα
ερείπια είναι ορατά και σήµερα στο προαύλιο της εκκλησίας.

Από τα Μεσοβυζαντινά χρόνια µας έχει αποµείνει στον λόφο Πανί ένα πρό-
χειρο νοικοκυριό. Μία πήλινη κυψέλη (η περιοχή του Αλίµου ήταν γεµάτη
µελίσσια) και µερικές χύτρες. Σε µία από αυτές τις χύτρες υπάρχουν υπο-
λείµµατα του τελευταίου φαγητού, κεφαλάκια και πόδια αρνιού.

Ανάµεσα στον 15ο και 17ο αι. µ.Χ. τοποθετείται ο µικρός ναός
των Εισοδίων της Θεοτόκου που βρίσκεται στο κτήµα Γερουλά-
νου, δίπλα στο ρέµα Τραχώνων.

Το υστερότερο µνηµείο της περιοχής είναι ο καµαροσκέπαστος
ναϊσκος του Αγίου Κοσµά, που δεν αποκλείεται να έχει ιδρυθεί
πάνω στα ερείπια κάποιου αρχαίου ιερού. Πρόκειται για έναν
µονόχωρο µικρό ναό, στον οποίο έχει προσαρτηθεί ένα θολο-
σκεπές διαµέρισµα. 

Στα τοιχώµατα και τις κάµαρες του µνηµείου σώζονται τοιχο-
γραφίες του 17ου και 19ου αιώνα, οι οποίες έχουν φιλοτεχνη-
θεί πάνω σε παλαιότερο στρώµα τοιχογραφιών.

Καλαµάκι. Μυκηναϊκός θαλαµωτός τάφος.
∆ύο σχηµατοποιηµένα ειδώλια καθισµένα
σε περίτεχνο θρόνο, 14ος - 13 αι. π.Χ.

Ρωµαϊκό αντίγραφο της προτοµής 
του Θουκυδίδη του 4ου αι. π.Χ.

Όλα τα στοιχεία ελήφθησαν από το λεύκωµα «ΑΛΙΜΟΣ,
όψεις της ιστορίας της πόλης και του δήµου». Η έκδοση
υλοποιήθηκε από τις εκδόσεις «Αλέξανδρος» για λογαρια-
σµό του ∆ήµου Αλίµου µε την εκδοτική επιµέλεια του ∆η-
µήτρη Λουκά, τον Αύγουστο του 2006.



Ο Άλιµος τις δεκαετίες 1930-1960

Αεροφωτογραφία κεντρικού Καλαµακίου, 1938

Όλες οι φωτογραφίες είναι από το αρχείο Ραϋµόνδου
Παπαµανώλη και του Συλλόγου Παλιών Καλαµακιωτών



∆ιασταύρωση των οδών Παραλίας, Ελευθερίας και Αριστοτέλους

     

Λεωφόρος ΠοσειδώνοςΟ Κουτρουβίδας µε την παρέα του

‘Α Γυµνάσιο Καλαµακίου (Γυµναστικές Επδείξεις) Το εκκλησάκι των Εισοδίων της Θεοτόκου (13ος αι. µ. Χ.)
στο Κτήµα Τράχωνες



Ζαχαροπλαστείο “Sabrina”, και η κινητή τράπεζα της Εµπορικής στην αγορά Καλαµακίου

Θεοφάνεια στην παραλία Καλαµακίου∆ιασταύρωση Ποσειδώνος µε Αυξεντίου (1949)

Λόφος ΠανίΛουτρά Πικροδάφνης, περιοχή Γκρόµαν



Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αλίµου 
Ανδρέας Κονδύλης

Συμμετοχή του πολίτη στο αύριο του Αλίμου
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∆ιαβάστε όλες τις προτάσεις µας
για τον Άλιµο του αύριο στο 

Πρόγραµµα 2014-2019


