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Χαρτογραφική απεικόνιση της περιοχής στο τέλος του 19ου αι., από τους ernst Curtius και Johann August kaupert. διακρίνονται το Ακρωτήρι του Αγίου κοσμά (kosmas) και η περιοχή Χασάνι (Chasani).





Ε ι σ Α γ ω γ ι κ ο  σ η μ Ε ι ω μ Α
για έξι δεκαετίες περίπου, ο χώρος του αεροδρομίου του Ελληνικού αποτέλεσε έναν τόποπου στέγαζε, εκτός από τα κτίρια, τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τους διαδρόμους προσ-γείωσης και απογείωσης, πλήθος συναισθημάτων· την προσδοκία του ταξιδιού, την προ-σμονή της επανασύνδεσης, τη θλίψη του αποχωρισμού, τον φόβο για το άγνωστο μέλλον,την ελπίδα. Αναλαμβάνοντας κανείς το εγχείρημα της σύνθεσης της ιστορίας του χώρου,και ειδικά όσον αφορά την περίοδο του 20ού και τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, δενμπορεί παρά να οδηγηθεί στη διαπίστωση της σχεδόν απόλυτα στενής σχέσης της πορείαςτου πρώην αεροδρομίου με τα γεγονότα που λάμβαναν χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο τωνσυνόρων της Ελλάδας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. πράγματι, ο χώρος του πρώην αε-ροδρομίου και η πορεία της χρήσης και της κατάστασής του στη διάρκεια όλων αυτών τωνετών αποτελούν, ενδεχομένως, έναν καθρέφτη μέσα στον οποίον αντικατοπτρίζεται ολό-κληρη η πορεία της Ελλάδας, με τους κλυδωνισμούς, τις αναταράξεις και τα επιτεύγματάτης, από το 1938, οπότε και ξεκίνησε η λειτουργία του αεροδρομίου, μέχρι τις μέρες μας.το παρόν έργο πραγματεύεται την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του πρώην αερο-δρομίου του Ελληνικού, από τα ίχνη της πρώτης κατοίκησης της περιοχής του Αγίου κοσμάμέχρι τα τελευταία εκατό χρόνια, ανιχνεύοντας την ανθρώπινη παρουσία κατά τους προ-ϊστορικούς, κλασικούς, βυζαντινούς και νεότερους χρόνους μέχρι τη σύγχρονη εποχή. δεναποτελεί εξαντλητική εξιστόρηση· επιχειρεί, ωστόσο, να παρουσιάσει το νήμα της ανθρώ-πινης δραστηριότητας στον χώρο αυτόν, όπου συναντώνται τρεις αρχαίοι και τρεις σύγ-χρονοι δήμοι: ο δήμος Αλιμούντος, ο δήμος Ευωνύμου και ο δήμος Αιξωνής, και σήμερα οδήμος Αλίμου, ο δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης και ο δήμος γλυφάδας. Χαρακτηριστικόστοιχείο που αναδύεται ιδιαίτερα από τον τερματισμό της λειτουργίας του αεροδρομίου το2001 και μετά, είναι οι συχνές αλλαγές της χρήσης του εν λόγω χώρου, κάποιες φορές μεμονιμότερο και άλλες με πιο έκτακτο χαρακτήρα. Εν όψει μίας ακόμα σημαντικής αλλαγής,αυτής της δημιουργίας του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγίου κοσμά από τη LamdaDevelopment Α.Ε., που θα διατηρήσει και θα αναδείξει ταυτόχρονα πολλά από τα μνημείαπου παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες, το παρόν έργο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ταυ-τόχρονα ως επίλογος αλλά και ως πρόλογος μιας ολόκληρης περιοχής και εποχής.
τμήμα του αεροδρομίου του Ελληνικού όπως φαίνεται από τη θάλασσα, 2020.



Α π ο  τ ο υ σ  Α ρ Χ Α ι ο υ σ  σ τ ο υ σ  Ν Ε ο τ Ε ρ ο υ σ  Χ ρ ο Ν ο υ σ



Αεροφωτογραφία του αεροδρομίου του Ελληνικού, σεπτέμβριος 1959. 
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το τοπίο της ευρύτερης περιοχής

η Αττική είναι ένας τόπος με πλούσια ιστορία που χάνεται στην αχλύ του χρόνου. τοαττικό τοπίο, δυναμικό και ποικιλόμορφο, διαμόρφωσε τους ανθρώπους και τον πολι-τισμό τους. κοιτάζοντας από ψηλά το ανάγλυφο της Αττικής, διακρίνει κανείς μια ποικι-λία χρωμάτων και σχηματισμών, με τέσσερις ορεινούς όγκους να ξεχωρίζουν. στο κέντροδεσπόζει ο ιερός βράχος της Ακρόπολης, εδώ που κάποτε χτυπούσε η καρδιά της αθη-ναϊκής πόλης, το άστυ. στα βόρεια ορθώνεται η πάρνηθα, στα βορειοανατολικά η πε -ντέλη, στα δυτικά το Αιγάλεω και στα ανατολικά ο υμηττός. το τοπίο συμπληρώνεταιαπό αρκετούς λόφους, όπως ο λυκαβηττός, οι λόφοι των μουσών και των Νυμφών, οΑρδηττός κ.ά. Ενδιάμεσα, ποτάμια κυλούν άλλες φορές υπόγεια κάτω από σύγχρονα κτί-ρια, άλλες φορές ορμητικά, στην επιφάνεια της γης. σε αυτή τη στενόμακρη πεδιάδα πουσχηματίζεται, διαδραματίστηκαν σπουδαία γεγονότα από την προϊστορική ακόμη εποχή. στη νότια πλευρά της Αττικής, εκεί όπου το βουνό του υμηττού σχεδόν αγγίζει τηθάλασσα του σαρωνικού, μια μικρή έκταση γης που αιώνες τώρα παραμένει σχεδόν αμε-τάβλητη συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το αττικό τοπίο από την αρ-χαιότητα μέχρι τις μέρες μας: ο τόπος είναι «λεπτόγεως», δηλαδή με λίγο χώμα καιπολλούς βράχους, με ποτάμια και ορμητικούς χειμάρρους και, κυρίως, χαμηλή βλά-στηση.1 διαβάζοντας κανείς την περιγραφή της Αττικής όπως ήταν στα χρόνια του πλά-τωνα, γίνονται αντιληπτές η ταύτιση και η ομοιότητα με τη σημερινή πραγματικότητα.Ίσως η πιο αξιοσημείωτη αλλαγή να είναι η έλλειψη των ρεμάτων, τα οποία –αν και κά-ποτε ήταν πολυάριθμα– στις μέρες μας έχουν μειωθεί κατά πολύ και αρκετά από αυτάπαραμένουν κρυμμένα κάτω από τη σύγχρονη πόλη. τη σύνθεση του τοπίου ολοκληρώνει αρμονικά η βλάστηση. κωνοφόρα δέντρα, μεσο-γειακοί θάμνοι, αρωματικά φυτά και βότανα ανήκουν στη χλωρίδα που συναντά κανείςστον υμηττό. μάλιστα, από την παλιά ακόμη εποχή θεραπευτές και σοφοί που έρχονταναπό τα πέρατα της γης αναζητούσαν στο βουνό θεραπευτικά φυτά και βότανα που υπήρ-χαν μόνο στις πλαγιές του.2 η ποικιλία που υπήρχε στη βλάστηση ήταν και ο λόγος για το
1   πλάτων, Κριτίας, 111b-c.2  Όπως καταγράφηκε από τους τσελεμπί, Εβλιά, Bartholdy, Jakob L. Salomon και ραγκαβή-ρίζο, ιάκωβο.     Βλ. Θωμόπουλος, Αριστείδης, Το Θεμέλιο, χ.ε., Άλιμος 2019, σσ. 510-514.



εξαιρετικό μέλι που παραγόταν κατά την αρχαιότητα. παρ’ όλα αυτά, ενώ το βόρειο κομμάτιτου υμηττού ήταν ανέκαθεν πυκνόφυτο, το νότιο ήταν άνυδρο και ξερό και γι’ αυτό ονομά-ζεται ακόμη και σήμερα μαυροβούνι ή Ξεροβούνι. Εκεί φύονται δέντρα και θάμνοι της με-σογείου όπως το πεύκο, το πουρνάρι, ο σχίνος, η αγριελιά και καλλωπιστικά φυτά, όπωςτο δενδρολίβανο, η τούγια και η μιμόζα. κατεβαίνοντας τη νότια πλευρά του υμηττού και έχοντας αφήσει πίσω το άστυ, ηγη είναι σχεδόν επίπεδη, με κάποιους χαμηλούς λόφους να ξεχωρίζουν στο τοπίο. στοκέντρο βρίσκεται ο λόφος πανί, με τη μαγευτική θέα και την πλούσια ιστορία, που τοόνομά του απηχεί μέχρι σήμερα τη λατρεία του θεού πάνα. στην περιοχή υπάρχουνακόμα οι λόφοι της Αγίας Άννας, του τρουμπαρίου, της οικίας γερουλάνου, του Χασανίουκαι του κοντοπήγαδου. η πέτρα δεσπόζει και κυριαρχεί στο τοπίο, προσφέρονταςάφθονη πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε ανά τους αιώνες για τη δημιουργία τεχνουρ-γημάτων. στο μνημειώδες έργο του 19ου αι. Karten von Attika, που περιέχει τους ιστορι-κούς χάρτες των kaupert και Curtius,3 εντοπίζουμε πολύτιμα στοιχεία για την εικόναπου παρουσίαζε τότε η περιοχή και μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τη σημερινή. μέσα στο άνυδρο τοπίο μερικά ρέματα κυλούν εδώ και αιώνες, παρέχοντας καθαρόνερό και ιδανικές συνθήκες διαβίωσης για ζώα και φυτά. το ρέμα τραχώνων κυλά απότην αρχαιότητα, όταν ονομαζόταν «Ευωνύμεια», μέχρι και σήμερα. πηγάζει από τις πλα-γιές του υμηττού και καταλήγει στο βόρειο άκρο του αρχαιολογικού χώρου του Αγίουκοσμά. Ένα ακόμη ρέμα που ξεκινά τη διαδρομή του από το βουνό του υμηττού είναι τορέμα της Ευρυάλης. To ευρύ ρέμα, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, κυλά από την αρ-χαιότητα μέχρι τις μέρες μας, χωρίζοντας το Ελληνικό από τη γλυφάδα. η παρουσία τουνερού συμπληρώνεται από πολλά πηγάδια, τα οποία, σε συνδυασμό με το καλό κλίμα,συνέβαλαν στην ανάπτυξη οικισμών στην περιοχή.4

3 Curtius, ernst, kaupert, Johann August, Karten von Attiκa, Reimer, Berlin 1881-1904.4 καζά-παπαγεωργίου, κωνσταντίνα, «Ευώνυμον και Αλιμούς» (Α΄ μέρος), στο καζά-παπαγεωργίου, κωνστα -ντίνα, κλαδιά, μαργαρίτα, ´Άλιμος: ´Όψεις της Ιστορίας της Πόλης και του Δήμου, Εκδόσεις Αλέξανδρος-δήμος Αλί-μου, Αθήνα 2006, σσ. 21-23.
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Ίχνη πρώτης κατοίκησης (3200/3000 – 2000 π.Χ.)

Tο λεκανοπέδιο της Αττικής πριν από χιλιάδες χρόνια είχε προσελκύσει με τα ιδιαίτεραχαρακτηριστικά του τους ανθρώπους που αναζητούσαν κατάλληλο μέρος για να εγκα-τασταθούν και να οργανώσουν τη ζωή τους. η γλωσσολογική ανάλυση ονομάτων απόπεριοχές της Αθήνας, όπως ο υμηττός, ο Αρδηττός, ο λυκαβηττός κ.ά. υποδηλώνει ότι ηΑττική κατοικήθηκε από προελληνικά φύλα.5 οι ανασκαφές που έχουν γίνει όλα αυτάτα χρόνια παρέχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι υπήρχε ανθρώπινη παρουσία ήδη από τοτέλος της Νεολιθικής περιόδου. στη συνέχεια, ανέτειλε μια νέα εποχή, που έμεινε στην ιστορία ως η «Εποχή του Χαλ-κού». τρεις διαφορετικοί πολιτισμοί αναπτύχθηκαν συγχρόνως σε ολόκληρη την Ελλάδα:ο ελλαδικός, ο κυκλαδικός και ο μινωικός. η γνώση της κατεργασίας των μετάλλων έφερεμε τον καιρό αλλαγές σε όλους τους τομείς. φαίνεται ότι εκείνοι που ανέλαβαν πρωταγω-νιστικό ρόλο στον τομέα της μεταλλουργίας ήταν οι κυκλαδίτες. τα μεταλλεύματα μαζί μετα προϊόντα τους ταξίδευαν και ξεπέρασαν τα στενά τοπικά όρια, φτάνοντας σε πολλά ση-μεία της Ελλάδας. Νέοι ναυτικοί δρόμοι ανοίχτηκαν και μαζί με τα προϊόντα που ανταλλάσ-σονταν διευρύνθηκαν και οι ορίζοντες.6 το εμπόριο άνθισε και τα ταξίδια διά θαλάσσηςήταν, πλέον, ζωτικής σημασίας. τότε στράφηκαν οι άνθρωποι στην οργάνωση οικισμών σεπαραθαλάσσιους τόπους, με αποτέλεσμα σήμερα να ανακαλύπτονται σε πολλές ακτές τηςΑττικής οικισμοί που δημιουργήθηκαν την εποχή εκείνη.στην ευρύτερη περιοχή των σημερινών δήμων Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης,τρεις κύριες τοποθεσίες επιβεβαιώνουν την ανθρώπινη παρουσία ήδη από το 3000 π.Χ.,δηλαδή από την πρωτοελλαδική εποχή, συνεχίζοντας και κατά τη μυκηναϊκή, για τηνοποία διαθέτουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία: ο λόφος στο κοντοπήγαδο και ο λόφοςστο πανί στον δήμο Αλίμου, και ο Άγιος κοσμάς, που η ιστορία του φτάνει μέχρι τιςμέρες μας.7
5 μαστραπάς, Αντώνης, Η Πόλις και το ΄Άστυ των Άθηνών, πατάκης, Αθήνα 2003, σ. 11.6 Θεοχάρης, δημήτρης, «σύνθεση των δεδομένων της πρώιμης Χαλκοκρατίας», στο Ιστορία του Ελληνικού ΄Εθνους,
Προϊστορία και Πρωτοϊστορία, τόμος Α΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2000, σσ. 123-124.7 Ειδικότερα για τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που εντοπίζονται στα σημερινά όρια του δήμου Αλίμου, βλ.καζά-παπαγεωργίου, κωνσταντίνα (επιμ.), ΄Άλιμος, Στα ΄Ιχνη των Άρχαίων Κατοίκων, δήμος Αλίμου, Αθήνα 2004, σσ. 3-4& 9-10 και καζά-παπαγεωργίου, κωνσταντίνα, Άρχαιολογικοί Περίπατοι στον ΄Άλιμο, δήμος Αλίμου-καπόν, Αθήνα 2018,σσ. 8-13, 18-20, & 23-27 και καζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλιμούς», ό.π., σσ. 25-53.
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στον λόφο του κοντοπήγαδου, με μέγιστο υψόμετρο μόλις τα 84 μ., όπου κάποτεαφθονούσαν τα κοντά (ρηχά) πηγάδια, εντοπίστηκαν ίχνη ανθρώπινης δραστηριότηταςαπό την πρωτοελλαδική εποχή, αποδεικνύοντας την πρώιμη κατοίκηση της περιοχής.8Εκεί, κοντά σε έναν παράδρομο της λεωφόρου Βουλιαγμένης, κάτω από τρία σύγχρονακτίρια κρύβονται πρωτοελλαδικά κατάλοιπα κατοίκησης. η αρχαιολογική σκαπάνη απο-κάλυψε σπίτια και εργαστήρια, πολλά από τα οποία είχαν κτιστεί πάνω από το σημείοόπου κάποτε κυλούσαν δύο χείμαρροι, οι οποίοι καταχώθηκαν.

8 για τις ανασκαφές και τα αρχαιολογικά ευρήματα στη θέση κοντοπήγαδο, βλ. καζά-παπαγεωργίου, κωνσταν-τίνα, «κοντοπήγαδο Αλίμου Αττικής. οικισμός των πΕ και υΕ χρόνων και υΕ εργαστηριακή εγκατάσταση», Άρχαι-
ολογική Εφημερίς, 150, 2011, σσ. 197-274.
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Ανεβαίνοντας στον λόφο πανί, έναν από τους πιο ψηλούς λόφους στην Αττική, μπο-ρεί κάποιος να ατενίσει ολόκληρη τη γύρω περιοχή, απολαμβάνοντας μια πανοραμικήθέα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα μέχρι και τη θάλασσα.9 η θέση του είναι στρατη-γική, αφού από εκεί μπορούσαν να κατοπτεύουν το κοντοπήγαδο και τον Άγιο κοσμά,αλλά και το λεκανοπέδιο της Αττικής και τον σαρωνικό. ο λόφος ήταν γεμάτος από λί-θους διαφόρων ειδών και γι’ αυτό ανά τους αιώνες λειτουργούσαν λατομεία στις πλαγιέςτου. Ένας ισχυρός περίβολος κύκλωνε τον λόφο στα νοτιοδυτικά και οχύρωνε τον οικι-σμό προστατεύοντάς τον από τους επίδοξους εισβολείς. οι άνθρωποι που ζούσαν στονοικισμό καλλιεργούσαν τη γη, εξέθρεφαν οικόσιτα ζώα και έφτιαχναν κεραμικά σκεύη.
9 για τις ανασκαφές και τα αρχαιολογικά ευρήματα στη θέση πανί, βλ. καζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον καιΑλιμούς», ό.π., σσ. 25-29.

Άποψη του αεροδρομίου του Ελληνικού και του ακρωτηρίου του Αγίου κοσμά από τη θάλασσα, 2020.
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To ακρωτήριο του αγίου κοσμάσε μια προσπάθεια να αποκαλυφθεί η ιστορία του ακρωτηρίου του Αγίου κοσμά, ο αρ-χαιολόγος γεώργιος μυλωνάς, ο οποίος είχε ανασκάψει σημαντικές τοποθεσίες σε ολό-κληρη την Ελλάδα, πραγματοποίησε εκεί τις πρώτες ανασκαφές επί σειρά ετών: από το1929 έως το 1931, κάνοντας κάποιες συμπληρωματικές παρατηρήσεις το 1939. η έναρξητου Β΄ παγκοσμίου πολέμου, όμως, καθυστέρησε την τελική και ολοκληρωμένη δημοσί-ευση των πορισμάτων του. Έπειτα από κάποια χρόνια, το 1951, μελέτησε εκ νέου τηνπεριοχή και δημοσίευσε το 1959 τα αποτελέσματα των αρχαιολογικών ερευνών που είχεπραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια.10 και, πράγματι, οι ανασκαφές αυτές αποκάλυ-ψαν σημαντικά ευρήματα, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας για την προϊστορική περίοδο.Ερευνώντας το ακρωτήριο, ο μυλωνάς διαπίστωσε ότι η πρώτη φορά που κατοικήθηκεήταν κατά την πρωτοελλαδική εποχή, την 3η χιλιετία π.Χ., καθώς βρέθηκαν οργανωμένοςοικισμός και νεκροταφεία της εποχής εκείνης.11 στενοί δρόμοι συνέδεαν μεταξύ τους τασπίτια του οικισμού, που συνήθως αποτελούνταν από δύο δωμάτια, εκ των οποίων χρη-σιμοποιούσαν το ένα για οικιακές εργασίες και το άλλο σαν υπνοδωμάτιο, και μια μικρήαυλή. λάκκοι σκαμμένοι στη γη και αγγεία διαφόρων σχημάτων χρησίμευαν για την απο-θήκευση των τροφίμων. Ένας μικρός δρόμος καλυμμένος με πέτρες, χαλίκια και άμμοοδηγούσε από τον οικισμό προς την παραλία, εκεί όπου έδεναν τα φορτωμένα με εμπο-ρεύματα καράβια. μάλιστα, όταν ανακαλύφθηκε ο μικρός αυτός δρόμος, ήταν και ο αρ-χαιότερος τεχνητός δρόμος της ηπειρωτικής Ελλάδας που είχε εντοπιστεί. λίγο πιο κάτω,στους δύο μυχούς του ακρωτηρίου, οι κάτοικοι είχαν οργανώσει τα νεκροταφεία του οι-κισμού. Εκεί βρέθηκαν οικογενειακοί τάφοι με κτερίσματα, δηλαδή αντικείμενα που θασυνόδευαν τον νεκρό στο μεταθανάτιο ταξίδι του. τα αντικείμενα αυτά ήταν συνήθωςαγγεία, ειδώλια ή οτιδήποτε άλλο συνδεόταν κατά κάποιον τρόπο με τη ζωή του νεκρού. τα αρχαιολογικά ευρήματα έριξαν φως στη ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνηςκαι οδήγησαν σε ένα σημαντικό συμπέρασμα. οι αρχαιολόγοι παρατήρησαν ότι στον Άγιοκοσμά συναντούσαν κάποια ταφικά έθιμα που συνηθίζονταν στις κυκλάδες, και αυτό υπο-
10 Mylonas, George, e., Aghios Kosmas: an Early Bronze Age Settlement and Cemetery in Attica, Princeton University Press,Princeton 1959. 11 μυλωνάς, γεώργιος, Ε., «Ανασκαφή Αγίου κοσμά 1951», Άρχαιολογική Εφημερίς 1952, η εν Αθήναις ΑρχαιολογικήΕταιρεία, Αθήνα 1955, σσ. 117-134 και Mylonas, George e., “excavations at Haghios kosmas”, American Journal of
Archaeology, XXXVIII, The Archaeological Institute of America, The Rumford Press 1934, σσ. 258-279.
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δήλωνε μια στενή σχέση του οικισμού μαζί τους.12 Αναπάντεχα ευρήματα τούς οδήγησανστο συμπέρασμα ότι μόλις είχε ανακαλυφθεί μια αποικία κυκλαδιτών στην Αττική. τα χα-ρακτηριστικά κυκλαδίτικα ειδώλια, τα ιερά σκεύη που θύμιζαν τηγάνια και οι λεπίδες οψια-νού ήταν στοιχεία που μαρτυρούσαν ότι οι πρώτοι κάτοικοι του πρωτοελλαδικού αυτούοικισμού δεν ήταν παρά κυκλαδίτες που εγκαταστάθηκαν εκεί αρχικά για εμπορικούς λό-γους, αλλά στη συνέχεια παρέμειναν μόνιμα. στη νέα τους αυτή πατρίδα τούς ακολούθησανκαι οι κυκλαδίτικες συνήθειές τους. η θάλασσα που βρέχει τις ακτές του Αγίου κοσμά προ-σέφερε τη δυνατότητα για θαλάσσια ταξίδια και πολιτιστικές ανταλλαγές με τους νησιώτες.το εμπόριο του οψιανού, ενός ηφαιστειογενούς πετρώματος που υπήρχε κυρίως στη μήλο
12 καζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλιμούς», ό.π., σσ. 41-45.

το ακρωτήριο του Αγίου κοσμά. στο πάνω μέρος της φωτογραφίας διακρίνεται ο μεταβυζαντινός ιερός Ναός των Αγίων κοσμά και δαμιανού και στο κέντρο τα ίχνη του προϊστορικού οικισμού, 2020.



και χρησίμευε στην κατασκευή όπλων και εργαλείων, η αλιεία και η κατεργασία της πορ-φύρας ανήκαν στις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων της περιοχής και συνέβα-λαν σημαντικά στην ευημερία της περιοχής. μάλιστα, η παρουσία της πορφύρας ήταν μιασημαντική ένδειξη πλούτου, δεδομένου ότι η κατεργασία της απαιτούσε μια χρονοβόρα δια-δικασία προκειμένου να εξαχθεί η πολύτιμη βαφή της αρχαιότητας. τους αιώνες που ακολούθησαν ο οικισμός ερήμωσε, πιθανόν από πυρκαγιά, και δενξανακατοικήθηκε, παρά μόνο στα μυκηναϊκά χρόνια (περ. 1600 π.Χ.), όταν δημιουργή-θηκε ένας νέος οικισμός πάνω στα ερείπια του παλαιότερου. πολλές φορές οι ίδιες πέτρεςθεμελίωναν κτίρια διαφορετικών εποχών, κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο μια κάποιαςμορφής αθανασία. τότε (περ. 1200 π.Χ.), οι κάτοικοι προνόησαν και έχτισαν ένα ισχυρότείχος για να τους προστατεύει από τις εξωτερικές απειλές, αλλά το ακρωτήριο ερήμωσε
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ο προϊστορικός οικισμός στον Άγιο κοσμά. οι πρώτες ανασκαφές στην περιοχή άρχισαν στο τέλος τηςδεκαετίας του 1920 και συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια, 2020.



και πάλι. τελικά, ο τόπος οδηγήθηκε στην εγκατάλειψη και οι άνθρωποί του αναζήτησανασφαλέστερο μέρος στην ενδοχώρα για να οργανώσουν τον τόπο κατοικίας τους, συ-σπειρωμένοι με άλλους κατοίκους.περνώντας από την προϊστορία στην ιστορία, το ακρωτήριο μνημονεύεται από τουςσπουδαιότερους ιστορικούς, με πρώτο τον ηρόδοτο, ως «κωλιάς άκρα»,13 και διανύειμια νέα περίοδο ακμής. η ονομασία του προέκυψε, όπως ανέφερε ο μεγάλος περιηγητήςτης αρχαιότητας, ο παυσανίας, από τον ναό της κωλιάδος Αφροδίτης που υπήρχε στηνκορυφή του. μέσα στον ναό υπήρχε το άγαλμα της Αφροδίτης κωλιάδος και παραστά-σεις των γενετυλλίδων θεών.14 Εκεί προσεύχονταν στη θεά γυναίκες που επιθυμούσαννα αποκτήσουν παιδί ή την ευχαριστούσαν εκείνες που ήταν ήδη έγκυες. Εκτός από τηνΑφροδίτη, στο ακρωτήριο τιμούσαν και τη θεά δήμητρα και υπήρχε ναός αφιερωμένοςκαι σε εκείνη.15η γη της κωλιάδος συνδεόταν με πολλές και διαφορετικές ιστορίες. Εκεί λεγόταν πωςξεβράστηκαν τα ναυαγισμένα πλοία των περσών μετά τη ναυμαχία της σαλαμίνας και έγινεπραγματικότητα ο χρησμός του Αθηναίου μάντη λυσίστρατου που είχε προφητεύσει ότι:«της κωλιάδας οι κυρές με τα κουπιά των καραβιών θα βράζουν τα τσουκάλια».16 πράγματι,έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και σήμερα πολλές φορές όταν φυσάει δυτικός άνεμος παρα-σύρεται ό,τι επιπλέει από τα ανοιχτά στον απάνεμο όρμο. Όμως, η κωλιάς Άκρα συνδέεταικαι με ένα άλλο περιστατικό σε σχέση με τη σαλαμίνα, που αποτελούσε διαχρονικά το μήλοντης Έριδος μεταξύ των Αθηναίων και των μεγαρέων. ο σόλων μηχανεύτηκε έναν τρόποπροκειμένου να εξαπατήσουν τους μεγαρείς την ημέρα που θα ήταν συγκεντρωμένες οιγυναίκες στην κωλιάδα Άκρα για να τιμήσουν τη λατρεία της θεάς δήμητρας. τότε λοιπόν,Αθηναίοι αγένειοι άνδρες ντυμένοι με γυναικεία ρούχα προσποιούνταν ότι χόρευαν. οι με-γαρείς, που είχαν αποβιβαστεί κοντά στο ιερό, δελεασμένοι από το θέαμα προσπάθησαννα ορμήσουν κατά πάνω τους νομίζοντας πως είναι γυναίκες, όμως οι Αθηναίοι με τα κρυμ-μένα μαχαίρια τούς σκότωσαν. Έπειτα, κατέλαβαν το πλοίο τους και στη συνέχεια ολόκληρη
13 ηρόδοτος, Ἱστορίαι, 8.96.2.14 «Κωλιάδος δέ ἐστιν ἐνταῦθα Ἀφροδίτης ἄγαλμα καὶ Γενετυλλίδες ὀνομαζόμεναι θεαί». παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις,
Ἀττικά 1.1.5.15 πλούταρχος, Σόλων, 8.4.16 «[…] τῶν δὲ ναυηγίων πολλὰ ὑπολαβὼν ἄνεμος ζέφυρος ἔφερε τῆς Ἀττικῆς ἐπὶ τὴν ἠιόνα τὴν καλεομένην Κωλιάδα […]»,ηρόδοτος, ό.π. το γεγονός είχαν καταγράψει, επίσης, ο στράβων, Γεωγραφικά, Θ΄ 1.21, και ο παυσανίας, ό.π.
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τη σαλαμίνα.17 Εκτός από πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, η γη της κωλιάδος έκρυβε και πολύκαλής ποιότητας χώμα, το οποίο χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάζουν εξαιρετικής ποιό -τητας  κεραμικά, που ήταν φημισμένα και περιζήτητα.18 λέγεται ότι κατά τη διάρκεια τουΒ΄ παγκοσμίου πολέμου οι γερμανοί είχαν εγκαταστήσει εκεί και την αντιαεροπορική πυ-ροβολαρχία, καταστρέφοντας ένα μεγάλο τμήμα του οικισμού. μία ακόμα ενδιαφέρουσαπληροφορία αφορά τη συνεχή αμμοληψία από τον χώρο των νεκροταφείων, παρά τις απα-γορεύσεις της Αστυνομίας για το αντίθετο, «μέχρις ότου και ο τελευταίος κόκκος άμμουαφηρέθη εκ της γραφικής παραλίας».19 παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα παραμένει εμφανέςένα μικρό κομμάτι του προϊστορικού οικισμού, θυμίζοντας την ιστορία του μέρους.στις μέρες μας, στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου κοσμά εντοπίστηκε ένας αρχαίοςδρόμος κατά την κατασκευή των ολυμπιακών ακινήτων κοντά στο Εθνικό Αθλητικό κέν-τρο Νεότητας Αγίου κοσμά. ο δρόμος αυτός ένωνε την αρχαία παραλιακή οδό με τη θά-λασσα. Άλλες αρχαιότητες που βρέθηκαν στην περιοχή του Αγίου κοσμά ήταν η ταφικήστήλη του Αστίνου, ενός αρχαίου δημότη του Αλιμούντος, που είχε ανακαλυφθεί κατάτις εργασίες διαπλάτυνσης της παραλιακής λεωφόρου, καθώς και το περίφημο «δημο-τικό ψήφισμα των Αλιμουσίων».20 η εύρεση του ψηφίσματος του 4ου αι. π.Χ. ήταν πολύσημαντική, καθώς βοήθησε να οριοθετηθεί ο αρχαίος δήμος του Αλιμούντος. στο πέρα-σμα του χρόνου, το μεγαλύτερο μέρος των αρχαιολογικών καταλοίπων χάθηκε. 

17 πλούταρχος, ό.π., 8.18 ορλάνδος, Αναστάσιος, κ., Τα Υλικά Δομής των Άρχαίων Ελλήνων και οι Τρόποι Εφαρμογής αυτών, Κατά τους Συγ-
γραφείς, τας Επιγραφάς και τα Μνημεία, η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα 1994, σ. 86.19 μυλωνάς, γ., ό.π., σ. 118.20 καζά-παπαγεωργίου, ό.π., 2018, σσ. 15-16.
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κλασικοί χρόνοι: η διοικητική οργάνωση της αττικής

ο μύθος λέει ότι ο κέκρωψ, ο πρώτος βασιλιάς της Αθήνας, σκέφτηκε να οργανώσει τηναττική γη και να τη χωρίσει σε δώδεκα πόλεις.21 οι Αθηναίοι πίστευαν ότι όλες οι διαφο-ρετικές πόλεις που ήταν διάσπαρτες στην Αττική συνενώθηκαν χάρη στον Θησέα. ο Θου-κυδίδης καταγράφει το ιστορικό αυτό γεγονός, τον περίφημο συνοικισμό δηλαδή,αναφέροντας ότι: «τον καιρό του κέκροπος και των πρώτων βασιλέων της Αττικής μέχριτης εποχής του Θησέως, οι Αθηναίοι ζούσαν διασκορπισμένοι σε μικρά κέντρα που είχαν,το καθένα, χωριστό πρυτανείο και χωριστούς άρχοντες [...] Όταν, όμως, βασιλεύς έγινεο Θησεύς, που ήταν δυνατός και σώφρων, έκανε πολλές μεταρρυθμίσεις, κατάργησε τιςβουλές και τις αρχές των άλλων οικισμών και οργάνωσε την πολιτεία στη σημερινή τηςμορφή μ᾽ ένα βουλευτήριο κι ένα πρυτανείο. [...] τους ανάγκασε να έχουν μια κοινή πο-λιτεία, την Αθήνα, η οποία εξελίχθηκε σε μεγάλη πολιτεία, και τέτοια την παράδωσε οΘησεύς στους μεταγενεστέρους».22 για τον λόγο αυτό θεωρούσαν τον Θησέα οικιστή τηςπόλης της Αθήνας.Αιώνες μετά, το 508-7 π.Χ., πρωταγωνιστής στην πόλη της Αθήνας ήταν ο κλεισθέ-νης, ο οποίος οραματίστηκε μια δημοκρατικότερη και ενωμένη πόλη. Αποφάσισε να μοι-ράσει τους Αθηναίους, όχι βάσει της οικονομικής κατάστασης ή της καταγωγής τουςόπως συνέβαινε μέχρι τότε, αλλά σε δέκα νέες φυλές που πήραν τα ονόματά τους απόήρωες της Αττικής.23 μάλιστα, στήθηκε και ένα μνημείο με τους δέκα ήρωες και αρχηγούςτων φυλών στην αρχαία Αγορά, όπου αναρτώνταν όλα τα νέα της κάθε φυλής. στη συ-νέχεια, χώρισε την Αττική σε τρεις μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες: στο ΄Άστυ, τον πυ-ρήνα δηλαδή της πόλης, στη Μεσογαία, το εύφορο κομμάτι, και στην Παραλία, τοπαράκτιο κομμάτι ανατολικά του υμηττού. μια από τις καινοτομίες του κλεισθένη ήτανότι, προκειμένου να καταπολεμήσει τις κοινωνικές διακρίσεις που υπήρχαν μέχρι τότεκαι να ενώσει τους Αθηναίους, αποφάσισε σε κάθε φυλή να περιλαμβάνονται πολίτεςκαι από τις τρεις περιφέρειες, ώστε να προωθούνται τα συμφέροντα ανθρώπων διαφο-
21 Όπως αναφέρει ο στράβων, «Κέκροπα πρῶτον εἰς δώδεκα πόλεις συνοικίσαι τὸ πλῆθος, ὧν ὀνόματα Κεκροπία Τετράπολις
Ἐπακρία Δεκέλεια Ἐλευσὶς Ἄφιδνα (λέγουσι δὲ καὶ πληθυντικῶς Ἀφίδνας) Θόρικος Βραυρὼν Κύθηρος Σφηττὸς Κηφισιά»,
ό.π., Θ΄ 1.20.22 Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, 2.15.1-2.15.2.23 τα ονόματα των δέκα νέα φυλών ήταν τα εξής: 1. Ερεχθηίς, 2. Αιγηίς, 3. πανδιονίς, 4. λεοντίς, 5. Ακαμαντίς, 6. οινηίς,7. κεκροπίς, 8. ιπποθοωντίς, 9. Αιαντίς, και 10. Αντιοχίς.
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ρετικών κοινωνικών τάξεων. κάθε Αθηναίος τώρα θα αποκτούσε έναν ηρωικό πρόγονο,τον οποίο στο εξής θα θεωρούσε γενάρχη της φυλής του. για τον λόγο αυτό, ο κλεισθένηςχώρισε την Αττική σε τριάντα τριττύες, δηλαδή τριάντα τοπικές ενότητες, και καθεμιάαπό τις δέκα φυλές απαρτιζόταν από τρεις τριττύες, μία από κάθε περιφέρεια.24 κάθετριττύς περιελάμβανε συγκεκριμένο αριθμό δήμων που ποίκιλλε. Εν τέλει, η Αττική χω-

ρίστηκε σε δέκα φυλές και περίπου εκατόν σαράντα αυτοτελείς δήμους. στο εξής, κάθεΑθηναίος που ήθελε να συστηθεί δεν θα ανέφερε μόνο το όνομά του και το όνομα τουπατέρα του, όπως συνέβαινε μέχρι τότε, αλλά και το όνομα του δήμου του. Αυτό συνέ-βαλε στην ανάπτυξη συνεκτικών δεσμών και στην άμβλυνση των διαφορών μεταξύ τωνδημοτών, θέτοντας τον δήμο στο επίκεντρο της ζωής του δημότη.
24 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 21.2-21.4. 
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οι δήμοι στους οποίους είχε χωριστεί η Αττική βρίσκονταν είτε μέσα στο άστυ είτεστην ύπαιθρο. οι μικρότεροι είχαν μέχρι τριάντα σπίτια, ενώ οι μεγαλύτεροι ακόμα καιτριακόσια, και ήταν διοικητικά αυτοτελείς με τους δικούς τους νόμους και το δικό τουςταμείο.25 κάθε δήμος εξέλεγε αντιπροσώπους στη Βουλή, ο αριθμός των οποίων ήτανανάλογος με το μέγεθός του.26 ο πιο μεγάλος δήμος της Αττικής ήταν αυτός των Αχαρνών,με είκοσι δύο αντιπροσώπους, τον οποίο μάλιστα μνημόνευσε και ο Αριστοφάνης στηνομώνυμη κωμωδία.κατά μήκος της δυτικής ακτής από τον πειραιά μέχρι και το σούνιο αναπτύχθηκαν στηδιάρκεια της αρχαιότητας πολλοί παράλιοι δήμοι, οι οποίοι ερευνώνται αρχαιολογικά εδώκαι χρόνια. ο στράβων, ο διάσημος γεωγράφος της αρχαιότητας, είχε διανύσει όλη αυτή τηνπαραλιακή διαδρομή και κατέγραψε τα ονόματα των περιοχών όπως ακριβώς τις συνα -ντούσε: «Μετὰ δὲ τὸν Πειραιᾶ Φαληρεῖς δῆμος ἐν τῇ ἐφεξῆς παραλίαι· εἶθ᾽ Ἁλιμούσιοι Αἰξωνεῖς

Ἁλαιεῖς οἱ Αἰξωνικοὶ [...]», επιτρέποντας, έτσι, την τοποθέτηση των αρχαίων δήμων στο σύγ-χρονο αστικό περιβάλλον.27 και, πράγματι, όσα κατέγραψε επιβεβαιώνονται από πολυά-ριθμα ευρήματα που αποκαλύπτονται στην ευρύτερη περιοχή. οι οικισμοί αυτοί συνδέοντανμε το άστυ μέσω δύο βασικών οδικών αρτηριών, που χονδρικά συμπίπτουν με τις σημερινέςλεωφόρους Βουλιαγμένης και ποσειδώνος.28 πρόκειται για τρεις αρχαίους δήμους, με ένδοξηιστορία: τον Αλιμούντα, τον Ευώνυμο και την Αιξωνή, ορισμένα τμήματα των οποίων συ-ναντώνται στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου.
E υ ω Ν υ μ ο σΌταν έσμιξε ο ουρανός με τη γη, γεννήθηκε ένας μυθικός ήρωας, ο Ευώνυμος. Ήταν τόσοσπουδαίος για τους Αθηναίους, που αποφάσισαν να δώσουν το όνομά του σε έναν ολό-κληρο δήμο. το κέντρο του ήταν εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η περιοχή τράχωνες, ηοποία οφείλει την ονομασία της στο τραχύ της έδαφος. τμήματα του αρχαίου αυτούδήμου πιθανόν αντιστοιχούν στους σημερινούς δήμους Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπο-
25 σταϊνχάουερ, γεώργιος, «Αττικοί δήμοι», στο Βλαχόπουλος, Ανδρέας (επιμ.) Άρχαία Άθήνα και Άττική, Ιστορική
Τοπογραφία του Άστεως και της Χώρας, μέλισσα, Αθήνα 2010, σσ. 92-111.26 Camp, John, M., Όι Άρχαιότητες της Άθήνας και της Άττικής, καρδαμίτσα, Αθήνα 2009, σ. 343.27 στράβων, ό.π., Θ΄ 1.21.28 καζά-παπαγεωργίου, κωνσταντίνα, Η Άρχαία Άστική Όδός και το Μετρό κάτω από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης,καπόν, Αθήνα 2015, σ. 62.
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λης, ηλιούπολης και Αγίου δημητρίου. Ένα μικρό μόνο τμήμα του υπήρχε στον χώρο τουπρώην αεροδρομίου, αλλά και κάτω από την πολυσύχναστη λεωφόρο Βουλιαγμένης. οΕυώνυμος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους δήμους και εξέλεγε 10 βουλευτές. κάνονταςένα νοερό ταξίδι πίσω στον χρόνο μπορεί να φανταστεί κανείς τους αρχαίους κατοίκουςτου να περπατούν στους μικρούς δρόμους, να επισκέπτονται ευλαβικά τα ιερά ή να βλέ-πουν παραστάσεις στο μικρό θέατρο της πόλης τους που συχνά πλημμύριζε από τις πολ-λές βροχές. στα ορεινά σημεία, φτάνοντας μέχρι τις παρυφές του υμηττού, οι γεωργοίφρόντιζαν τις καλλιέργειές τους και οι κτηνοτρόφοι άφηναν ελεύθερα τα ζώα τους ναβόσκουν. Έτσι περνούσαν οι αιώνες ώσπου το όνομα του Ευωνύμου έπαψε κάποιαστιγμή να χρησιμοποιείται.29
α Λ ι μ ο υ σΈνα ταπεινό φυτό, ο άλιμος, δηλαδή η γνωστή αρμυρήθρα, που φύεται κοντά στη θά-λασσα, πιθανολογείται ότι έδωσε το όνομά του σε μια ολόκληρη παραλιακή περιοχή,τον αρχαίο δήμο του Αλιμούντος, που ανήκε στη λεοντίδα φυλή. το μεγαλύτερο μέροςτου αρχαίου δήμου αντιστοιχεί σήμερα στον δήμο Αλίμου. μια λίθινη επιγραφή με χα-ραγμένο ένα ψήφισμα των αρχαίων δημοτών και μια στήλη που κάλυπτε τον τάφο κά-ποιου αρχαίου κατοίκου με το όνομα Αστίνος, επισφραγίζουν την ιστορικότητα τουτόπου. προς τον Βορρά, όριό του ήταν η πικροδάφνη, το τρίτο μεγαλύτερο ρέμα της Ατ-τικής με την πλούσια βλάστηση. ο δήμος έφθανε μέχρι τη θάλασσα, συμπεριλαμβάνο -ντας το ακρωτήριο του Αγίου κοσμά. στην περιοχή αυτή υπήρχε και ένας λόφος, τηςΑγίας Άννας, όπως αποκαλείται σήμερα. Εκεί ακριβώς διοργανωνόταν μια πολύ σημαν-τική γιορτή της αρχαιότητας αφιερωμένη στη θεά δήμητρα, στην οποία συμμετείχαναποκλειστικά και μόνο γυναίκες, τα Θεσμοφόρια. η λατρεία της θεάς της γονιμότηταςφαίνεται ταιριαστή σαν επίκληση για βοήθεια σε αυτόν τον όχι και τόσο καρπερό τόπο.παρ’ όλα αυτά, υπήρχαν και εδώ αρκετές καλλιέργειες: αμπέλια, ελιές, δημητριακά, λα-χανικά και καρποφόρα δέντρα. και, φυσικά, η αλιεία συμπλήρωνε τις δραστηριότητεςτων κατοίκων της περιοχής.30

29 Ό.π., σσ. 121-123.30 καζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλιμούς», ό.π., σσ. 73 & 109.
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ο Αλιμούς, αν και είχε τα δικά του ιερά, νεκροταφεία και άλλα κτίρια, ήταν ένας μι-κρός δήμος, αφού τον εκπροσωπούσαν μόνο τρεις βουλευτές.31 Όμως, ένας δημότης τουέμεινε στην ιστορία· ο Θουκυδίδης, γιος του ολόρου, ο Αλιμούσιος, έζησε στα χρόνια τηςαθηναϊκής δημοκρατίας και αφιερώθηκε στην καταγραφή της ιστορίας του πελοποννη-σιακού πολέμου. Ήταν πρωτοφανής για την εποχή η αμερόληπτη προσέγγισή του σταγεγονότα και η αναζήτηση των βαθύτερων αιτιών σε συνδυασμό με την προσπάθεια δια-σταύρωσης των πληροφοριών. για τον λόγο αυτό έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως οπρώτος αληθινός ιστορικός.32

α ι ξ ω Ν ησυνεχίζοντας ακόμα πιο νότια, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η γλυφάδα, κάποτε υπήρχεένας από τους πλουσιότερους αρχαίους δήμους. πληθώρα από επιγραφές και δημοτικάψηφίσματα που βρέθηκαν στην περιοχή επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι εκεί βρισκότανη Αιξωνή, που πολλοί πιστεύουν πως πήρε το όνομά της από ένα ψάρι, την αιξωνική τρί-γλη, δηλαδή το γνωστό μπαρμπούνι, που αφθονούσε στις θάλασσες της περιοχής.33Όμως, εκτός από πλούσια αλιευτική δραστηριότητα, η περιοχή χαρακτηριζόταν και απόεύφορα εδάφη γεμάτα καλλιέργειες. η Αιξωνή, που ανήκε στην κεκροπίδα φυλή, ήτανμια πυκνοκατοικημένη πόλη με πολυάριθμες κατοικίες, δρόμους και ιερά.34 οι δημότεςτης, οι Αιξωνείς, λέγεται ότι ήταν άνθρωποι σκώπτες και βλάσφημοι, με αποτέλεσμα νακαθιερωθεί η παροιμιώδης έκφραση «Αληθώς Αιξωνέα είναι», που χρησιμοποιούσανόταν ήθελαν να δείξουν ότι κάποιος είναι εριστικός.35

31 καζά, κωνσταντίνα, «Αλιμούς Αττικής: ο αρχαίος δήμος, το δημοτικό θέατρο και τα εν Αλιμούντι θεσμοφόρια»,
Άρχαιολογικά Άνάλεκτα εξ Άθηνών, 42, 2018, σσ. 172-188.32 κακριδής, ιωάννης, «Θουκυδίδης», στο Ιστορία του Ελληνικού ´Εθνους, Κλασσικός Ελληνισμός, τόμος γ2, ΕκδοτικήΑθηνών, Αθήνα 2000, σσ. 440-447.33 γιαννοπούλου-κονσολάκη, eλένη, Γλυφάδα. Ιστορικό Παρελθόν και Μνημεία, χ.ε., Αθήνα 1990, σ. 10.34 Camp, J. M., ό.π., σ. 394.35 σουρμελής, διονύσιος, Άττικά: ή Περί Δήμων Άττικής εν οις και περί τινων Μερών του ΄Άστεως, τύποις Αλεξάνδρουκ. γκαρπολά, Αθήνα 1854, σ. 45.
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Νεκροταφεία και ταφικά μνημεία στους αρχαίους δήμους

κάθε αρχαίος δήμος στην Αττική αποτελούσε μια ανεξάρτητη, οργανωμένη κοινωνική οντό -τητα, και συνήθως διέθετε τα δικά του ιερά και δημόσιους χώρους, οικίες και δρόμους,εργαστήρια και νεκροταφεία. τα τελευταία είναι από τα συχνότερα ευρήματα στην αρχαιο -λογία, κυρίως λόγω της φυσικής τους κατάχωσης. Ειδικότερα, οι ασύλητοι τάφοι –μέσα απότο ανθρωπολογικό υλικό, τα κτερίσματα και τις επιτύμβιες επιγραφές– αποτελούν σημα -ντική πηγή πληροφοριών, τόσο για τον νεκρό και την πρότερη ζωή του, όσο και για τηνεποχή και την κοινωνία μέσα στην οποία έδρασε.Ήδη από τον 10ο αι. π.Χ. παρατηρείται η διακριτή χωροθέτηση των νεκροπόλεωναπό τους οικισμούς για λόγους υγιεινής και οικονομίας χώρου. Έτσι, ανάλογα με τηνπεριοχή, οι τάφοι εντοπίζονται είτε γύρω από ένα δημοτικό κέντρο, είτε μέσα στααγροκτήματα των δημοτών, ενώ συνηθέστερα τους συναντούμε έξω από τις πύλεςτων τειχών και κατά μήκος των κεντρικών οδών ώστε να είναι ορατοί από τους διερ-χομένους, όπως συμβαίνει με τον κεραμεικό, το δημόσιο νεκροταφείο του αθηναϊκούάστεως. Άλλωστε, η δημιουργία νεκροταφείων σε σχετικά κοντινή απόσταση απότους οικισμούς διευκόλυνε τη συχνή και επισταμένη φροντίδα των νεκρών, συνήθειαεδραιωμένη αλλά και θεσμοθετημένη πλέον στην κλασική αρχαιότητα. Ανάλογα μετην εποχή, ο νεκρός μπορεί να ενταφιαζόταν, ή να προηγούνταν η καύση της σορούτου και στη συνέχεια να ακολουθούσε ο ενταφιασμός των οστών και της τέφρας του.μέσα από μια ποικιλία ταφών που εντοπίζονται σε ολόκληρη την επικράτεια, οι δια-φορετικές πρακτικές αποκαλύπτουν ποικίλες πληροφορίες για την οικονομική επι-φάνεια του νεκρού, ίσως και για την υστεροφημία που φιλοδοξούσε να έχει.36στην ευρύτερη περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού εντοπίστηκαν νε-κροταφεία διαφόρων εποχών. το νεκροταφείο στο αμαξοστάσιο του τραμ και εκείνοστον σταθμό του μετρό «Αργυρούπολη», όπως και άλλες σποραδικές ταφικές θέσεις τηςπεριοχής, αποτελούν ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη μικρού μεγέθους οικισμών, διά-σπαρτων στην περιοχή.  η συνύπαρξη, άλλωστε, και μεταγενέστερων τάφων στον ίδιοχώρο δείχνει ότι οι άνθρωποι επέλεγαν να κατοικούν στις ίδιες περιοχές ανά τους αιώνες.Από τους τάφους που ανασκάφηκαν, οι περισσότεροι εντοπίστηκαν κατά μήκος της αρ-
36 περισσότερα για τα ταφικά έθιμα στην αρχαιότητα στο σταμπολίδης, Νικόλαος, οικονόμου, σταυρούλα (επιμ.),
Επέκεινα, Ό Θάνατος και η Μεταθανάτια Ζωή στην Άρχαία Ελλάδα, μουσείο κυκλαδικής τέχνης, Αθήνα 2014.
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χαίας οδικής αρτηρίας, που συμπίπτει σε αρκετά σημεία της με τη σημερινή λεωφόροΒουλιαγμένης.37Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση των ταφών του Αλιμούντος και του Ευωνύμου: ταταφικα ́μνημειά και οι μεμονωμένοι ταφ́οι των συγκεκριμένων δήμων βρίσκονται κοντάστις οικίες και τα δημόσια κτίρια, σε αντίθεση με τους παρακείμενους αττικούς δήμους,όπως εκείνους του Θορικού και των Αλών Αιξωνίδων (σημερινή Βούλα) αλλά και τουάστεως των Αθηνών, όπου τα νεκροταφεία βρίσκονταν λίγο μακρύτερα από την κατοικη-μένη περιοχή. Επιπλέον, τα ανασκαφικά ευρήματα στον Αλιμούντα και στον Ευώνυμο κα-τέδειξαν μια αναντιστοιχία ανάμεσα στα εκτεταμένα ταφικά κατάλοιπα και στον σχετικάπεριορισμένο αριθμό των οικισμών, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στη μικρή από-σταση που χώριζε τους δύο αυτούς δήμους από το άστυ των Αθηνών. πιθανώς αρκετοί Αλι-μούσιοι και Ευωνυμείς είχαν τη μόνιμη κατοικιά τους στο άστυ, το κέντρο των πολιτικώνεξελίξεων, ενώ επισκέπτονταν τον δήμο τους καθημερινά, προκειμένου να επιβλέπουν τιςεργασίες στα κτήματά τους και να διεκπεραιώνουν τις λοιπές υποχρεώσεις τους (θυσίες,θρησκευτικές γιορτές κ.ά.).38 Αυτές οι πυκνές μετακινήσεις από την πόλη στην ύπαιθρο καιαντιστρόφως αποδεικνύονται από το εκτεταμένο οδικό δίκτυο της εποχής.39 ωστόσο, δια-τηρούσαν ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής τους και συνέχιζαν να επιλέγουν τονδήμο τους για την ανέγερση των ταφικών τους μνημείων, όπως αποδεικνύουν τα ανασκα-φικά δεδομένα στην αττική ύπαιθρο.40

37 πρόκειται για την αρχαία αστική οδό, που συνέδεε το αθηναϊκό άστυ με τις δυτικές ακτές της Αττικής, φτάνονταςώς το σούνιο και τα μεταλλεία της λαυρεωτικής. Βλ. καζά-παπαγεωργίου, κωνσταντίνα, κακαβογιάννη, Όλγα, Αν-δρίκου, Ελένη, Ντόβα, Ανθή, «η Αστική οδός (οδός Αθηνών - σουνίου)» στο κορρές, μανόλης (επιμ.), Άττικής Όδοί,
Άρχαίοι Δρόμοι της Άττικής, μέλισσα, Αθήνα 2009, σσ. 198-211.38 στα κτήματα διέμεναν μόνιμα οι δούλοι που καλλιεργούσαν τα χωράφια, οι επιστάτες, καθώς και τα γηραιότεραμέλη των οικογενειών. σταϊνχάουερ, γ., «Αττικοί δήμοι», ό.π., σσ. 94 & 98, καζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον καιΑλιμούς», ό.π., σσ. 73-75.39 σταϊνχάουερ, γεώργιος, «Άστυ και χώρα στην Αττική από την κλασική στην Ύστερη ρωμαϊκή Εποχή», στο δρακού-λης, δημήτρης, τσότσος, γεώργιος (επιμ.), Ιστορική Γεωγραφία της Ελλάδος και της Άνατολικής Μεσογείου, Εκδοτικόςοίκος Αντωνίου σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 49-53. σχετικά με το αττικό οδικό δίκτυο στην αρχαιότητα, βλ. καζά-παπαγεωργίου, κ., κακαβογιάννη, Όλ., Ανδρίκου, Ελ., Ντόβα, Αν., ό.π., σσ. 198-211.40 σταϊνχάουερ, γεώργιος, «παρατηρήσεις στην οικιστική μορφή των αττικών δήμων», στο Coulson, William D.e.(ed.), The Archaeology of Athens and Attica under the Democracy, Proceedings of an International Conference Cele-
brating 2500 Years since the Birth of Democracy in Greece, held at the American School of Classical Studies at Athens,
December 4-6, 1992, oxbow Monograph 37, oxbow Books, oxford 1994, σσ. 183-184. 



τ ο α ρ Χ α ι ο Ν ε κ ρ ο τα φ ε ι ο σ τ ο α μ α ξ ο σ τα σ ι ο τ ο υ τ ρ α μσε ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε τα έτη 2002-2004 στην περιοχή μεταξύ της πρώην129 πτέρυγας υποστήριξης Αεροπορικής Βάσης και του πρώην δυτικού Αερολιμένα, απο-καλύφθηκαν τμήμα νεκροταφείου μέσα σε χώρο επισκευής αεροσκαφών της ολυμπιακήςΑεροπορίας και δύο ταφικοί περίβολοι ανατολικά του κτιρίου.41 Είναι η έκταση όπου σή-μερα βρίσκεται το αμαξοστάσιο του τραμ και πρόκειται για το ένα από τα δύο νεκροταφείαπου εντοπίστηκαν εντός του αρχαίου δήμου Ευωνύμου· το δεύτερο, για το οποίο θα γίνειαναφορά στη συνέχεια, βρίσκεται κατά μήκος της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην περιοχήτου σταθμού του μετρό «Αργυρούπολη» και της πρώην 129 πτέρυγας υποστήριξης. τα νε-κροταφεία αυτά θεωρείται ότι ανήκαν στον νότιο οικιστικό πυρήνα του Ευωνύμου. στο συγκεκριμένο νεκροταφείο εντοπίστηκαν εκατόν τριάντα τάφοι διαφόρων τύπων,όπως εγχυτρισμοί, δηλαδή ταφές μέσα σε αγγεία, ενταφιασμοί και καύσεις, καθώς και πλή-θος κτερισμάτων, αντικειμένων δηλαδή που συνόδευαν τους νεκρούς Ευωνυμείς στη με-ταθανάτια ζωή. πρόκειται κυρίως για κεραμικά αγγεία και άλλα κατάλοιπα πουχρονολογούνται από τη γεωμετρική εποχή (8ος αι. π.Χ.) μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια (4οςαι. π.Χ.) και που μαρτυρούν με αυτόν τον τρόπο την εντατική χρήση του συγκεκριμένου τα-φικού χώρου για τουλάχιστον πέντε συνεχείς αιώνες, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν τιςδοξασίες κάθε εποχής. το νεκροταφείο φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε και αργότερα, κατάτους 4ο-6ο αι. μ.Χ.Ανάμεσα στα ευρήματα της ανασκαφής, ξεχωρίζει μια χάλκινη υδρία με οστά του4ου αι. π.Χ., τυλιγμένη με ύφασμα και προστατευμένη μέσα σε λίθινη κάλπη, δείγμα ιδι-αίτερης φροντίδας και σεβασμού προς τον νεκρό. Επίσης, εντοπίστηκαν ενεπίγραφεςεπιτάφιες στήλες που μνημονεύουν τους θανόντες, καθώς και δικαστικά πινάκια, όπωςαυτό με την επιγραφή «Αγητοσ ΕυωΝυμΕυσ», που οδηγούν με βεβαιότητα στην ταύτισητης περιοχής με τον αρχαίο δήμο του Ευωνύμου. τα δικαστικά πινάκια ήταν μεταλλικάελάσματα με τα ονόματα πολιτών που τοποθετούνταν σε λίθινα κληρωτήρια για τηνεκλογή δικαστών κατά τον 4ο αι. π.Χ. Όπως διαπιστώνεται από τα ευρήματα των τάφων,
41 οι πληροφορίες για το νεκροταφείο στο αμαξοστάσιο του τραμ αντλήθηκαν από το καζά-παπαγεωργίου, κων-σταντίνα, «Ελληνικό: τέρμα οδού Αεροπορίας, χώρος αμαξοστασίου του τρΑμ (2003)», Άρχαιολογικόν Δελτίον 56-59, μέρος Β1 Χρονικά, 2001-2004, Αττική, 2010, σσ. 473-474 & 476-478, καζά-παπαγωργίου, κ. ό.π., 2015, σσ.139-145, καζά-παπαγεωργίου, κ., «η Αργυρούπολη στους αρχαίους χρόνους», στο γιαννακόπουλος, γιώργος Α.(επιμ.) Άργυρούπολη. ΄Όψεις της Ιστορίας της Πόλης, δήμος Αργυρούπολης-Ελληνικές Εκδόσεις Α.Ε., 2006, σσ. 44 &47-49 και καζά -παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλιμούς», ό.π., σσ. 125-129.
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το νεκροταφείο στον χώρο του αμαξοστασίου του τραμ. Βρέθηκαν αρχαιολογικά κατάλοιπα που χρο-νολογούνται κυρίως στην περίοδο από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ., 2020.



πολλοί ενταφιάζονταν με αυτά, ως ένδειξη του δικαστικού αξιώματος που είχαν αναλάβειεν ζωή. στο ίδιο σημείο ανασκάφηκε, επίσης, τμήμα οικιών και παρακείμενης οδού αρ-χαϊκών και κλασικών χρόνων. λίγα μόλις μέτρα μακριά, στον υπαίθριο χώρο του αμαξοστασίου, αποκαλύφθηκεδιαταραγμένος αλλά ασύλητος ταφικός περίβολος σχήματος π, ένα από τα σημαντικό-τερα ευρήματα των τελευταίων δεκαετιών στην Αττική. οι ταφικοί περίβολοι ήταν δια-κοσμημένα κτίσματα τετράπλευρης κάτοψης, ανοικτά από τη μία πλευρά, τα οποίαπεριέκλειαν οικογενειακούς τάφους. λόγω της δαπανηρής κατασκευής τους, πιθανολο-γείται ότι ανήκαν στους επιφανέστερους πολίτες. μπροστά στο συγκεκριμένο μνημείοδιερχόταν αρχαία οδός η οποία, ακολουθώντας την πορεία ενός χειμάρρου, συνέδεε τηναρχαία αστική οδό (σημερινή λεωφόρο Βουλιαγμένης) με τον χώρο του πρώην αεροδρο-μίου. Άλλωστε, ήταν συνήθεια εύπορων οικογενειών της αρχαιότητας να χτίζουν τα τα-φικά τους μνημεία σε περίοπτες θέσεις, μέσα στα αγροκτήματά τους και πλησίονκάποιου αρχαίου δρόμου. το επιβλητικό αυτό ταφικό μνημείο ανήγειρε περίπου στο β΄ μισό του 4ου αι. π.Χ.πάνω σε ισχυρό επίμηκες βάθρο μέσα στο κτήμα του ο πλούσιος δημότης του Ευωνύμου,Ελπίνος, προς επίδειξη του πλούτου και της δύναμης που κατείχε. παράλληλα, το διακό-σμησε με μια επιτύμβια στήλη που απεικόνιζε παράσταση δεξιώσεως, δηλαδή αποχαι-ρετισμού του νεκρού από τους ζώντες, μια δεύτερη στήλη με τη μορφή ενός γυμνού νέουκαι του σκύλου του, μια ανθεμωτή στήλη και δύο μαρμάρινες ληκύθους. τα σπαράγματατου διακόσμου εντοπίστηκαν πεσμένα μπροστά στην πρόσοψή του, ελαφρώς παρασυρ-μένα από τον χείμαρρο. οι επιγραφές στις μαρμάρινες ταφικές στήλες, «ΕλπιΝησ μΝη-σιΘΕου ΕυωΝυμΕυσ | μΝησιφιλοσ μΝησιΘΕου ΕυωΝυμΕυσ», μνημονεύουν ταονόματα μελών της συγκεκριμένης οικογένειας, ενώ στο εσωτερικό του περιβόλου βρέ-θηκε σαρκοφάγος από μάρμαρο υμηττού, μια λίθινη θήκη με οστά και μια πήλινη τεφρο-δόχος κάλπη. Βρέθηκαν επίσης τμήματα και από άλλα επιτάφια μνημεία, τα οποία όμωςείναι μικρά και αποσπασματικά. σε μικρή απόσταση ανατολικά υπήρχε ένας δεύτεροςκατεστραμμένος ταφικός περίβολος, που όμως είχε υποστεί παραβιάσεις και επεμβάσειςήδη από την αρχαιότητα αλλά και στους μεταγενέστερους χρόνους. Εξάλλου, δομικόυλικό των τάφων αυτών έχει εντοπιστεί και σε άλλα σημεία της περιοχής, καθώς χρησι-μοποιήθηκε, την παλαιοχριστιανική εποχή, για την κατασκευή της μικρής βασιλικής πουβρίσκεται μπροστά στον ναό της Ζωοδόχου πηγής στον Άλιμο.
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σήμερα το νεκροταφείο εντός του στεγασμένου χώρου του αμαξοστασίου διατη-ρείται σε κατάχωση, ενώ ο ταφικός περίβολος και άλλα κατάλοιπα πέριξ αυτού είναιορατά στον υπαίθριο χώρο του αμαξοστασίου. ωστόσο, τα γλυπτά που άλλοτε κοσμού-σαν τον ταφικό περίβολο έχουν μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό μουσείο του πειραιά καιεκτίθενται πλέον στην υπαίθρια έκθεση γλυπτών του μουσείου, καθώς θεωρούνται ευ-ρήματα εφάμιλλα με αυτά του κεραμεικού της Αθήνας. παρά τις λιγοστές πληροφορίεςπου διαθέτουμε για τον δήμο του Ευωνύμου συνολικά, τα πολυτελή επιτύμβια μνημείαπου έχουν έως τώρα εντοπιστεί είναι δηλωτικά της ευμάρειας των κατοίκων του. σε αυτόσυνηγορεί και η σχετικά δαπανηρή κατασκευή του δημοτικού θεάτρου του Ευωνύμου,με τη γενικευμένη χρήση μαρμάρου για τις ενεπίγραφες πλάκες και τους θρόνους προ-εδρίας. στον αντίποδα αυτού, αν και διασώζεται σήμερα πλήθος πληροφοριών για τονΑλιμούντα, οι πώρινοι θρόνοι προεδρίας που σώζονται στο θέατρο του δήμου μαρτυρούντην απουσία της σχετικής πολυτέλειας και, πιθανότατα, την περιορισμένη οικονομικήδύναμη των Αλιμουσίων στην αρχαιότητα.42

τ ο α ρ Χ α ι ο Ν ε κ ρ ο τα φ ε ι ο σ τ ο Ν σ τα θ μ ο μ ε τ ρ ο « α ρ γ υ ρ ο υ Π ο Λ η »στις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της 129 πτέρυγας υποστήριξης τηςΕλληνικής Αεροπορικής Βάσης Ελληνικού ήδη από τη δεκαετία του 1960 και κατά τα έτη1987, 1990, 1994, αλλά και κατά τη διάρκεια των έργων στον χώρο όπου σήμερα βρίσκε-ται ο σταθμός «Αργυρούπολη», τα έτη 2006-2008, αποκαλύφθηκε εκτεταμένο νεκροτα-φείο σε μικρή απόσταση από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.43 Επιπλέον, στα βόρεια τουσταθμού εντοπίστηκε σειρά αρχαιολογικών καταλοίπων της κλασικής αλλά και της ελ-ληνιστικής εποχής (οικίες, αρχαία οδός, πηγάδι, αναλημματικός τοίχος), ευρήματα πουπιθανότατα σηματοδοτούν την ύπαρξη ενός δεύτερου κέντρου του νότιου οικισμού του
42 καζά-παπαγεωργίου, κ., ό.π., σ. 135. για το θέατρο Αλιμούντος, βλ. ό.π., σσ. 81-85. για το θέατρο Ευωνύμου, βλ.ό.π., σσ. 115-117 και καζά-παπαγεωργίου, κ., ό.π., 2015, σσ. 121-127. σχετικά με τα θέατρα των αρχαίων αττικών δήμωνβλ. Paga, Jessica, «Deme theaters in Attica and the trittys system», Hesperia, 79 (3), July- Sept 2010, σσ. 351-384 και ειδι-κότερα για την υπό εξέταση περιοχή βλ. σσ. 363-365.43 καζά-παπαγεωργίου, κωνσταντίνα, «σταθμός μητροπολιτικού σιδηροδρόμου Αθηνών “Αργυρούπολη” εντός τουχώρου της 129 πτέρυγας υποστήριξης στο Ελληνικό», Άρχαιολογικόν Δελτίον, 62 (2007), μέρος Β1 Χρονικά, 2014, σσ. 253-254, καζά-παπαγεωργίου, κωνσταντίνα, «μητροπολιτικός σιδηρόδρομος Αθηνών», Άρχαιολογικόν Δελτίον, 63 (2008),μέρος Β1 Χρονικά, 2014, σσ. 203-205 και καζά-παπαγεωργίου, κ., ό.π., 2015, σσ. 146-161.



Ευωνύμου, περίπου 300 μέτρα ανατολικά από τα ευρήματα στο αμαξοστάσιο του τραμ. Αναλυτικότερα, το νεκροταφείο που αποκαλύφθηκε περιλαμβάνει λίθινες σαρκο-φάγους, λακκοειδείς τάφους, πυρές και άλλα είδη ταφής, που χρονολογούνται, κατάκύριο λόγο, από τον 7ο έως τον 4ο αι. π.Χ., καθώς και ταφικό περίβολο σχήματος πστραμμένο, όπως συνηθιζόταν, προς την αρχαία αστική οδό και με μήκος πρόσοψης 6,90 μ.τέλος, ανάμεσα στις ταφές έχουν διασωθεί δύο βάθρα από κυβόλιθους, που πιθανόταταανήκαν σε ισάριθμα ταφικά μνημεία, ενώ νοτιότερα του σταθμού «Αργυρούπολη», στηνπλατεία λευκωσίας (στη συμβολή των οδών κωνσταντινουπόλεως και Θουκυδίδου),έχουν αποκαλυφθεί δύο εφαπτόμενοι ταφικοί περίβολοι σχήματος π, καθώς και λείψανατων ταφών και της διακόσμησής τους. 
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το νεκροταφείο στον σταθμό μετρό «Αργυρούπολη», κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. τα ευρήματαεντός του αρχαιο λογικού χώρου χρονολογούνται κατά κύριο λόγο από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. 



δυστυχώς, οι ταφές στον σταθμό του μετρό είχαν σχεδόν στο σύνολό τους συληθείήδη από την αρχαιότητα, στερώντας μας πολύτιμες πληροφορίες για την εποχή. ωστόσο,μεταξύ των κτερισμάτων διασώθηκαν χάλκινοι καθρέπτες, στλεγγίδες αθλητών, τέσσεραδικαστικά πινάκια, ειδώλια και πλήθος αγγείων, κατάλοιπα που μας φέρνουν πιο κοντάστην εποχή και τους ανθρώπους του Ευωνύμου· φαίνεται ότι οι συνήθειες της επίγειαςζωής ακολούθησαν τους κατόχους τους και στο επέκεινα.Αν και ο χώρος δεν έχει ανασκαφεί στο σύνολό του, είναι σχεδόν βέβαιο ότι ανήκειστο κεντρικό νεκροταφείο του οικισμού του Ευωνύμου. σήμερα, στον σταθμό του μετρόμπορεί να δει κανείς τον ταφικό περίβολο και ένα περιορισμένο κομμάτι του νεκροτα-φείου. το μεγαλύτερο μέρος του, ωστόσο, παραμένει σε κατάχωση.
ο  τα φ ι κ ο σ Π ε ρ ι Β ο Λ ο σ σ τ ο ε Λ Λ η Ν ι κ οΈνας εντυπωσιακός ταφικός περίβολος, που –όπως φαίνεται– ανήκε σε κάποια πλούσιαοικογένεια των κλασικών χρόνων, έστεκε αιώνες ολόκληρους στη νότια περιοχή τουπρώην αεροδρομίου, στον αρχαίο δρόμο που οδηγούσε στο λευκόνοιον, έναν μικρό δήμοπου δεν έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα. δύσκολα μπορούσε να φανταστεί κανείς την πε-ριοχή χωρίς το χαρακτηριστικό της ταφικό μνημείο. το «ελληνικό» αυτό μνημείο, όπωςτο αποκαλούσαν στα χρόνια της τουρκοκρατίας, έδωσε το όνομά του σε ολόκληρη τηνπεριοχή, θυμίζοντας μέχρι σήμερα το ένδοξο παρελθόν της.44 ο ταφικός περίβολος έχεισχήμα π και, μάλιστα, είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα ταφικά μνημεία της Ατ-τικής και το μεγαλύτερο αυτού του είδους, με μήκος 20 μ. και ύψος 5 μ. το υλικό της κα-τασκευής του είναι ο κροκαλοπαγής λίθος, ένα ιδιαίτερα εύθρυπτο υλικό, που είχεπροέλθει από το κοντινό λατομείο της περιοχής. ποτέ στην ιστορία του δεν καλύφθηκεεντελώς με χώμα και ήταν πάντοτε ορατός, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ως τοπόσημο.η παρουσία του όμως αυτή ήταν και η αφορμή για τη σύληση και κλοπή σημαντικών αρ-χαιοτήτων του και δεν έχουν διασωθεί παρά ελάχιστα αρχαιολογικά ευρήματα. μόνομερικά διάσπαρτα θραύσματα από κλασικά αγγεία διασώθηκαν, τα οποία και βοήθησαν
44 καζά-παπαγεωργίου, κ., ό.π., 2015, σσ. 164-166 και καζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλιμούς», ό.π., σσ.103-105.
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στη χρονολόγηση του μνημείου κάπου στα μέσα του 4ου αι. π.Χ.45 πέρασαν πολλοί αι-ώνες, ώσπου το 1961 ξεκίνησε η επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσηςκοντά στο μνημείο. ο ταφικός περίβολος δεν ήταν δυνατόν πλέον να παραμείνει στη θέσηόπου βρισκόταν αιώνες τώρα, καθώς θα εμπόδιζε την κίνηση των αεροπλάνων. το 1965αποφασίστηκε, λοιπόν, από την υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως ότι η καλύτερηλύση ήταν να αποδομηθεί, προκειμένου να μεταφερθεί σε μια νέα θέση που είχε προσφέρειτο υπουργείο συγκοινωνιών και δημοσίων Έργων. Ένα πρωτοφανές εγχείρημα για τηνεποχή –που απαιτούσε την ανασκαφή, σήμανση, μεταφορά και ανακατασκευή του μνη-μείου– ολοκληρώθηκε επιτυχώς. μάλιστα, για τη διάλυση και μεταφορά του μνημείου είχεχρησιμοποιηθεί ένας απλός γερανός αυτοκινήτων. τέσσερις μήνες μετά, ο ταφικός περίβο-λος στεκόταν στη νέα του θέση, στην αυλή του Αμερικανικού κολλεγίου Θηλέων, εκεί όπουστη συνέχεια στεγάστηκε η υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας.
45 πετράκος, Βασίλειος, Χρ. «Αρχαιότητες Αθηνών-Αττικής: Αττική. 1. κηφισιά, 2. ταφικός περίβολος Ελληνικού(α. Ανασκαφή, β. τοιχοδομία, γ. Θεμελίωσις, δ. κατεργασία των λίθων, ε. υλικόν, ς. μεταφορά και ανακατασκευή,ζ. σύνδεσμοι, η. Ευρήματα), 3. τροιζήν», Άρχαιολογικόν Δελτίον, 17 (1961/2), μέρος Β Χρονικά, Αθήνα 1963, σσ. 30-35.

το ταφικό μνημείο του Ελληνικού που χρονολογείται στους κλασικούς χρόνους. Αρχικά βρισκόταν σεδιαφορετική θέση, αλλά μεταφέρθηκε κατά τη διάρκεια των έργων επέκτασης του αεροδρομίου, τηδεκαετία του 1960.



Aπo τουσ ΑρΧΑIουσ στουσ NΕoτΕρουσ ΧρoΝουσ 41

το ταφικό μνημείο του Ελληνικού από ψηλά, 2020.

το μνημείο πριν από τη μεταφορά του στην αρχική  θέση.
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Ένα αρχαίο λατομείοο λίθος, πέτρωμα με ιδιαίτερη σκληρότητα που αφθονεί πάνω στη γη αλλά και μέσα σεαυτήν, ήταν ένα από τα υλικά που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για να κατασκευάσει ταπρώτα του όπλα και εργαλεία στον αγώνα για την επιβίωση ήδη από την παλαιολιθικήεποχή. το άψυχο αυτό υλικό μπορούσε να εκφράζει το ανθρώπινο καλλιτεχνικό αίσθημακαι να δίνει ψυχή στα γεννήματα του νου, ενώ μεταμορφωνόταν σε έργα τέχνης. τόσο πολύσυνδέθηκε με τη ζωή του ανθρώπου, που έδωσε και το όνομά του σε μια ολόκληρη ιστορικήπερίοδο: την Εποχή του λίθου. καθώς η ίδια η ύπαρξη των ανθρώπων εξαρτιόταν από αυτήτην πρώτη ύλη, ξεκίνησαν από νωρίς να γίνονται οι πρώτες ανθρώπινες παρεμβάσεις πουσταδιακά διαμόρφωσαν το αττικό τοπίο. τα λατομεία διακρίνονταν ανάλογα με τη θέσητους σε υπαίθρια, αν βρίσκονταν στην επιφάνεια της γης, και σε υπόγεια με στοές, αλλά καιβάσει του δομικού υλικού που μπορούσε να εξαχθεί, όπως για παράδειγμα ο ασβεστόλιθος,ο πωρόλιθος, ο κογχυλιάτης, ο αρουραίος λίθος κ.ά. Από όλα τα λατομεία τα πιο φημισμέναήταν αυτά που χάριζαν στους ανθρώπους το μάρμαρο. μάλιστα στις κυκλάδες, ήδη απότην τρίτη χιλιετία, υπήρχαν λατομεία μαρμάρου, τα οποία εξασφάλιζαν στους κατοίκουςτην απαραίτητη πρώτη ύλη για τα τεχνουργήματά τους.46 στους λόφους και στα βουνά τηςΑττικής κρύβονται μέχρι τις μέρες μας κοιτάσματα ορυκτού πλούτου, προσφέροντας πο-λύτιμες πρώτες ύλες. Ίσως τα πιο ονομαστά λατομεία βρίσκονται διαχρονικά στο βουνότης πεντέλης, από το οποίο προέρχεται η πρώτη ύλη πολλών μνημείων υψηλής αισθητικήςαξίας, με κορυφαία αυτά του λόφου της Ακρόπολης.στο βουνό του υμηττού, σε πολλά και διαφορετικά σημεία, εντοπίστηκαν λατομείαπου λειτουργούσαν κατά την αρχαιότητα. στον χώρο του πρώην αεροδρομίου, λίγο νοτιό-τερα από εκεί όπου κυλά το ρέμα των τραχώνων, αποκαλύφθηκε, στη διάρκεια της κατα-σκευής των ολυμπιακών έργων, τμήμα ενός λατομείου που λειτουργούσε κατά τουςκλασικούς χρόνους.47 τα όριά του παραμένουν σήμερα ασαφή και δεν είναι γνωστό το μέ-γεθος που είχε κατά το διάστημα που βρισκόταν σε λειτουργία στους αρχαίους χρόνους.κατά πάσα πιθανότητα, ικανοποιούσε τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και προσέφερετην πρώτη ύλη για οικοδομήματα της περιοχής. στις επιχώσεις που το κάλυπταν ήδη από
46 κοκκορού-Αλευρά, γεωργία, πουπάκη, Ειρήνη, Ευσταθόπουλος, Αλέξης, Άρχαία Ελληνικά Λατομεία, πολιτιστικόΊδρυμα ομίλου πειραιώς, Αθήνα 2010, σ. 17.47 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λατομείο, βλ. καζά-παπαγεωργίου, κ., ό.π., 2015, σσ. 164-166 καικαζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλιμούς», ό.π., σσ. 103-105.
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την αρχαιότητα, βρέθηκαν διάσπαρτα θραύσματα από αγγεία που υποδήλωναν ότι κάπουκοντά διεξαγόταν εμπορική διακίνηση προϊόντων, πολύ πιθανόν στον όρμο του Αγίουκοσμά. μετά την κλασική εποχή, το λατομείο έπαψε να χρησιμοποιείται και καλύφθηκεαπό επιχωματώσεις. Ενδιαφέρον είναι ότι, σε κάποια στιγμή της ιστορίας, ίσως λίγο καιρόμετά τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.), φαίνεται πως ένας λατόμος προσπάθησε να κρύψειτη μικρή του περιουσία εκεί, πιστεύοντας πως θα ήταν ασφαλής. Έτσι, σε μια μικρή σχισμήτου βράχου βρέθηκε ένας θησαυρός από χάλκινα αττικά νομίσματα ελευσίνιας σειράς μετον τοπικό ήρωα τριπτόλεμο στον εμπροσθότυπο και έναν μικρό χοίρο στον οπισθότυπο,καθώς και άλλα νομίσματα από τη σαλαμίνα. το ποσό ήταν μικρό και φαίνεται πως δεν ήτανπαρά μερικά μόνο ημερομίσθια, δεδομένου ότι γνωρίζουμε σήμερα πως τα τέσσερα νομί-σματα της σειράς αυτής αντιστοιχούσαν σε έναν μόνο οβολό.48 τα χρόνια κύλησαν και τολατομείο πέρασε σταδιακά στη λήθη. 
48 Αγαλλοπούλου, πηνελόπη, «Θησαυρός Αττικών χαλκών νομισμάτων από τον Αλιμούντα (θέση Ελληνικό), 2004»,στο Διεθνής Ημερίδα Νομισματικής «Μαντώ Όικονομίδου» 20-21 Άπριλίου 2016, Έκδοση των φίλων του Νομισμα-τικού μουσείου, Αθήνα 2018, σσ. 79-86.

τμήμα του αρχαίου λατομείου των κλασικών χρόνων, εντός της περιοχής του αεροδρομίου, 2020.
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το ρέμα τραχώνων μέσα από πυκνή κατά τόπους παραποτάμια βλάστηση, στα όρια της έκτασης του πρώηναεροδρομίου, διέρχεται εδώ και αιώνες το ρέμα τραχώνων, ένα από τα δύο ρέματα που διέ-σχιζαν τη συγκεκριμένη έκταση ήδη από την αρχαιότητα.49 η διαδρομή του ξεκινά από τονυμηττό και καταλήγει στα βόρεια της χερσονήσου του Αγίου κοσμά, παραμένοντας σήμεραστο μεγαλύτερο μήκος του εγκιβωτισμένο. στις όχθες του έχουν αποκαλυφθεί αρχαιότητες,κάποιες απο τις οποίες τοποθετούνται στα προϊστορικά χρόνια, αλλά και τοίχοι αντιστήρι-ξης στα πρανή της κοίτης του, που φανερώνουν την προσπάθεια των κατοίκων της περιο-χής να διευθετήσουν τη ροή του. στην κλασική εποχή, ο δήμος Αλιμουσίων εκτεινόταν στανοτιοδυτικά, ενώ στα βορειοανατολικά του ρέματος, γύρω από τον λόφο γερουλάνου καιέως τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, είχε αναπτυχθεί ένας από τους κύριους οικιστικούς πυρήνεςτου δήμου Ευωνύμου.50 λίγο πριν εκβάλλει στον σαρωνικό, το ρέμα σχημάτιζε το φυσικόόριο μεταξύ των δύο δήμων.μέχρι σήμερα, κατά μήκος του ρέματος τραχώνων έχουν αποκαλυφθεί οικοδομικάλείψανα και παραποτάμιες εγκαταστάσεις που επωφελούνταν από το τρεχούμενο νερό τουρέματος.51 Επίσης, κοντά στην κοίτη έχουν βρεθεί τμήματα τοίχων από μεγάλους κυβόλι-θους, που ανήκαν πιθανώς σε ταφικό περίβολο εύπορων οικογενειών ή και σε μεμονωμένεςταφές, ενώ εντός της κοίτης του βρέθηκε κτιστό πηγάδι των κλασικών χρόνων, που θα πα-ρείχε νερό στους κατοίκους και τα αγροκτήματά τους, αλλά και τους επισκέπτες της περιο-χής κατά τους θερινούς μήνες. το πηγάδι ήταν σε χρήση μέχρι πριν από λίγα χρόνια, καθώςείχε διατηρηθεί έως έναν βαθμό ο αγροτοκτηνοτροφικός χαρακτήρας κάποιων εκτάσεωντης περιοχής. 

49 καζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλιμούς», ό.π., σσ. 90-91 & 115, καζά-παπαγεωργίου, κ., «η Αργυρού-πολη στους αρχαίους χρόνους», ό.π., σ. 17.50 η περιοχή του πρώην αεροδρομίου στην αρχαιότητα χαρακτηριζόταν από «χαλαρή οργάνωση κατοίκησης μεδύο ή τρεις οικιστικούς πυρήνες, συνήθως κατά μήκος ή γύρω από το σταυροδρόμι των κεντρικών δρόμων και σεαποστάσεις που έφταναν τα 600 ή τα 700 μέτρα». τα σπίτια, «κτισμένα στην άκρη του χωραφιού ή στο βάθος τουκήπου, εναλλάσσονταν με οικογενειακούς ταφικούς περιβόλους και με μικρά ιερά». Βλ. σταϊνχάουερ, γ., «Αττικοίδήμοι», ό.π., 2010, σ. 101.51 καζά, κωνσταντίνα, «ρέμα τραχώνων (ιδιοκτησία Continent Hellas S.A.)», Άρχαιολογικόν Δελτίον, 46 (1991),μέρος Β Χρονικά, 1996, σσ. 63-64.
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στη σύγχρονη εποχή, κατά τις εργασίες κατασκευής του αεροδρομίου, η πορεία τουρέματος διευθετήθηκε για μια ακόμη φορά. το 1990 έγινε νέα διευθέτηση, με αποτέλεσμανα καταστραφούν οι αρχαίες διαμορφώσεις στην κοίτη του ρέματος. πολλά από τα αρχαιο -λογικά ευρήματα, τα οποία βρίσκονται εκτός της έκτασης του πρώην αεροδρομίου, διατη-ρούνται σήμερα σε κατάχωση. 

τμήμα του ρέματος τραχώνων. το ρέμα ξεκινά από τον υμηττό και εκβάλλει στα βόρεια της χερσονή-σου του Αγίου κοσμά, 2020.



ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι (323 π.Χ. – 330 μ.Χ.)

οι γεωπολιτικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που ακολούθησαν την κλασικήεποχή άλλαξαν άρδην τη μέχρι τότε δημοκρατική οργάνωση της Αθήνας. η πόλη, αν καιέπαψε να πρωταγωνιστεί στο πολιτικό γίγνεσθαι της εποχής, συνέχισε να διατηρεί τηφήμη της ως μεγάλου πολιτιστικού κέντρου στον ελληνιστικό και ρωμαϊκό κόσμο. Αυτήη φήμη ήταν που προσέλκυσε πολλούς ηγεμόνες ελληνιστικών βασιλείων να φοιτήσουνστις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών, ευεργετώντας με τη σειρά τους την πόλη με χο-ρηγίες και χτίζοντας πολλά από τα νέα δημόσια κτίρια που άλλαξαν την όψη της. τηνίδια ώρα, στην υπόλοιπη αττική γη, που παραδοσιακά ήταν στραμμένη στις αγροτικέςδραστηριότητες, καταγράφηκε σταθερά φθίνουσα πορεία της οικονομίας και του πλη-θυσμού της, με αποτέλεσμα σταδιακά να επιβιώνουν μόνο οι μεγάλες αγροικίες. οι ρωμαίοι επικράτησαν στον ελλαδικό χώρο το 146 π.Χ. ωστόσο, η Αθήνα εξακολου-θούσε να βασίζεται στην αίγλη του παρελθόντος της και στην εύνοια αρκετών ρωμαίωνστρατηγών και αυτοκρατόρων, διατηρώντας έτσι κάποια πολιτικά και οικονομικά προνό-μια. παράλληλα, στην ύπαιθρο παρατηρήθηκαν η περαιτέρω διάλυση των μικρών αγροτι-κών κτημάτων, η επικράτηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η συγκέντρωση της παραγωγήςστα χέρια φιλορωμαίων γαιοκτημόνων. συνέπεια των παραπάνω ήταν η συρρίκνωση τουπληθυσμού της περιφέρειας του αθηναϊκού άστεως, ενώ οι εισαγωγές σιτηρών οδήγησανσύντομα στην  ερήμωση και τη σταδιακή εγκατάλειψή της. σύμφωνα με τον στράβωνα, οιδήμοι των δυτικών ακτών της Αττικής αριθμούσαν, πλέον, λιγοστά σπίτια. το 86 π.Χ., ότανο ρωμαϊκός στρατός με επικεφαλής τον σύλλα κυρίευσε την Αττική και προχώρησε στησφαγή του άμαχου πληθυσμού, την καταστροφή της πόλης αλλά και της υπαίθρου, τα πε-ρισσότερα αγροκτήματα πυρπολήθηκαν. στα ύστερα ρωμαϊκά χρόνια (1ος-2ος αι. μ.Χ.), η Αθήνα αναδείχθηκε ως το πνευματικόκαι καλλιτεχνικό κέντρο της αυτοκρατορίας, καθώς και ως το κέντρο της νεοπλατωνικήςφιλοσοφίας, γνωρίζοντας μια τελευταία περίοδο ακμής χάρη στις χορηγίες των ρωμαίωναυτοκρατόρων, αλλά και πλούσιων ιδιωτών. στην πόλη κατέφθασαν ξένοι που διέμεινανγια μεγαλύτερο ή μικρότερο διάστημα. Αυτή την εικόνα της ακμάζουσας πόλης, με τα σπου-δαία μνημεία και τα λαμπρά οικοδομήματα, διασώζει ο παυσανίας στα Άττικά του.52
52 παυσανίας, ό.π., ι.1-ι.44. 
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το τοπίο θα αλλάξει σταδιακά από τον 3ο αι. μ.Χ., όταν οι επιδρομές των βαρβαρι-κών φύλων πλήθυναν στον βαλκανικό χώρο, πλησιάζοντας απειλητικά τον ελλαδικό. το267 μ.Χ. η πόλη υπέστη την καταστροφική επιδρομή των Ερούλων, γερμανικών φύλωνπου ξεκίνησαν από τη μαύρη Θάλασσα και πέρασαν από την ιωνία και το Αιγαίο στηνΑθήνα. παρά τις καταστροφές, η πόλη θα κατορθώσει να επιβιώσει συρρικνωμένη γύρωαπό την Ακρόπολη και περιτειχισμένη από το λεγόμενο υστερορωμαϊκό τείχος.53

Βυζαντινοί χρόνοι (4ος – 15ος αι.)

η βυζαντινή περίοδος στον ελλαδικό χώρο ξεκινά συμβατικά με την ίδρυση της κων-σταντινούπολης το 330 μ.Χ., η οποία κατέστη από τότε, πλέον, και για περίπου χίλια χρό-νια το επίκεντρο των ιστορικών εξελίξεων στην Ανατολική ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. στοαχανές βυζαντινό κράτος, η Αθήνα, η άλλοτε ισχυρή πολιτική και οικονομική δύναμηστην ανατολική μεσόγειο, έχασε την κυρίαρχη θέση που κατείχε στο παρελθόν. τη σκυ-τάλη πήραν πόλεις χτισμένες πάνω στους νέους εμπορικούς δρόμους και άμεσα συνδε-δεμένες με τη Βασιλεύουσα, όπως η Θεσσαλονίκη. ωστόσο, η Αθήνα, ακόμα και ως μικρήεπαρχιακή πόλη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έσφυζε από ζωή· αν και κατεστραμμένααπό την επιδρομή των Ερούλων τα μνημεία της προσέλκυαν περιηγητές από κάθε γωνιάτης επικράτειας, ενώ οι φιλοσοφικές σχολές συνέχιζαν να την αναδεικνύουν ως το πνευ-ματικό κέντρο της αυτοκρατορίας. η τομή στη μακρά ιστορία και παράδοσή της επήλθε λίγο αργότερα, με την επικράτησητου χριστιανισμού και την ανέγερση των πρώτων χριστιανικών ναών. το 380 μ.Χ., ο αυτοκρά-τορας Θεοδόσιος ο Α΄ καθιέρωσε με διάταγμα τον χριστιανισμό ως τη μόνη αποδεκτή θρη-σκεία στην αυτοκρατορία, θέτοντας εκτός νόμου τις αρχαίες θρησκείες. ο Θεοδόσιος ο Β΄ το435 μ.Χ. επέβαλε τον εξαγνισμό των αρχαίων ναών και τη μετατροπή τους σε χριστιανικές εκ-κλησίες. η πόλη αποστερήθηκε τα σημαντικά έργα τέχνης της, τα οποία μεταφέρθηκαν στηΒασιλεύουσα – πιθανότατα ανάμεσα σε αυτά βρισκόταν και το χάλκινο άγαλμα της Αθηνάςπρομάχου της Ακρόπολης. περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, το 529 μ.Χ., ο ιουστινιανός
53 σταϊνχάουερ, γεώργιος, «Άστυ και χώρα στην Αττική από την κλασική στην Ύστερη ρωμαϊκή Εποχή», ό.π., σσ.53-56.



κατήργησε τις φιλοσοφικές σχολές και έπαυσε κάθε δραστηριότητα που σχετιζόταν με τηναρχαία θρησκεία και παράδοση, με αποτέλεσμα η Αθήνα να εκπέσει σε μια μικρή, ασήμαντηεπαρχιακή πόλη της μεγάλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. την ίδια εποχή, στην πόλη εισέβαλανοι στρατιές των Βησιγότθων, των σλάβων και των Αβάρων, καταστρέφοντας, λεηλατώνταςκαι αλλάζοντας την εικόνα της για πάντα. η οικονομία στηριζόταν πλέον στην καλλιέργειατης γης, με τα παραγόμενα προϊόντα να καλύπτουν μόνο τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμούκαι το εμπόριο να υποχωρεί. η πόλη γνώρισε μια δημογραφική, οικονομική και πολιτιστική ανάκαμψη μετά το961 μ.Χ.,54 όπως φανερώνουν οι πολυάριθμες βυζαντινές εκκλησίες που άρχισαν να οικο-δομούνται. παρ’ όλα αυτά, το τέλος του 12ου αι. μ.Χ. βρήκε και πάλι την πόλη παρηκμα-σμένη από τις λεηλασίες σαρακηνών πειρατών, την ανομβρία και τις αυθαιρεσίες τωντοπικών αρχόντων.δυτικά του υμηττού και σε όλη την παράκτια ζώνη, η κατοίκηση συνεχίστηκε σε θέ-σεις που μαρτυρούνται ήδη από την αρχαιότητα. οι άνθρωποι των περιοχών αυτών παρέ-μεναν άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις εξελίξεις στην Αθήνα. καθώς οι εμπορικές καιοικονομικές δραστηριότητες του αθηναϊκού κέντρου περιορίζονταν, οι κάτοικοι στρέφο -νταν κυρίως προς τις αγροτικές και τις κτηνοτροφικές ασχολίες. ο πληθυσμός της υπαί-θρου, ωστόσο, σύντομα αντιμετώπισε προβλήματα διαβίωσης: εκτός από τη σιτοδεία καιτην πίεση μιας μικρής ντόπιας αριστοκρατίας γαιοκτημόνων, οι παράκτιες περιοχές υπέ-φεραν από τη δράση των πειρατών, που άλλοτε γνώριζε περιόδους ύφεσης και άλλοτεέξαρσης. σύμφωνα με τη μαρτυρία του οσιόυ Νικ́ωνος του μετανοειτ́ε, η έξαρση της πει-ρατείας στην ευρύτερη περιοχή είχε καταστήσει τη σαλαμίνα έρημο τόπο και τα παράλιαιδιαιτέρως επικίνδυνα,55 με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να καταφύγουνστην πόλη προκειμένου να επιβιώσουν. Έτσι, οι ακτές της Αττικής παρέμειναν κατά κύριολόγο ακατοίκητες, με εξαίρεση το λιμάνι του πειραιά.
54 το 961 ο Νικηφόρος φωκάς καταλαμβάνει την κρήτη και απαλλάσσει το Αιγαίο από την αραβική απειλή. στηνανάκαμψη του βυζαντινού κράτους συμβάλλουν και οι στρατιωτικές νίκες του Βασίλειου Β΄ του Βουλγαροκτόνουστα βόρεια και ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας λίγες δεκαετίες αργότερα. 55 η σαλαμίνα, την εποχή του Νίκωνος, παρέμενε έρημη λόγω της διαρκούς παρουσίας των πειρατών. Βλ. λαμψί-δης, οδυσσέας, Ὁ ἐκ Πόντου Ὅσιος Νίκων ὁ Μετανοεῖτε (Κειμ́ενα - Σχολ́ια), Επιτροπή ποντιακών μελετών, Αθήνα2007, σ. 52 (25-26), ενώ λίγο πιο κάτω αναφέρεται περιστατικό κατάληψης πλοίου από πειρατές κοντά στον πει-ραιά, σσ. 52 (38) - 54 (1).
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η Βυζαντινή περίοδος παραμένει φτωχή σε αρχαιολογικά κατάλοιπα σε αυτή τηνπεριοχή της Αττικής. Ενώ μέσα στον χώρο του αεροδρομίου και της περιοχής του Αγίουκοσμά δεν έχουν εντοπιστεί βυζαντινά μνημεία, ένας μικρός αριθμός ευρημάτων της ευ-ρύτερης περιοχής τοποθετείται στη συγκεκριμένη εποχή: δύο παλαιοχριστιανικές βασι-λικές (5ος-6ος αι. μ.Χ.) και δύο αγροικίες. συγκεκριμένα, στην κορυφή του λόφου της ΑγίαςΆννας, και πιθανότατα πάνω στα λείψανα του αρχαίου Θεσμοφορίου, ανασκάφηκε κατάτα τέλη της δεκαετίας του 1920 μια μικρή βασιλική, ίσως κοιμητηριακή. ωστόσο, η βασιλικήκαι το Θεσμοφόριο καταστράφηκαν ολοσχερώς κατά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Έχουνδιασωθεί μόνο αρχιτεκτονικά μέλη της Αγίας τράπεζας, τα οποία φυλάσσονται σήμερα στοΒυζαντινό και Χριστιανικό μουσείο.56 τα κατάλοιπα μιας δεύτερης βασιλικής εντοπίστηκαντο 1959 και διατηρούνται έως σήμερα στον αύλειο χώρο του ιερού Ναού της Ζωοδόχουπηγής στην οδό κουμουνδούρου, κοντά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και ανατολικά του κτή-ματος γερουλάνου. η συγκεκριμένη βασιλική ήταν μονόχωρη και μικρών διαστάσεων. Όπωςσυνηθιζόταν, κατά την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε αρχαίο υλικό, ίσως από κάποιοπαλαιότερο μνημείο, και οι δέκα τάφοι που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του νάρθηκα οδη-γούν στη διαπίστωση ότι πρόκειται για κοιμητηριακό ναό.57κοντά στον λόφο της Αγίας Άννας, σε απόσταση 1,5 χλμ. νοτιοδυτικά της περιοχής τωντραχώνων, ανασκάφηκε μέρος από ορθογώνιο κτίριο με μεγάλα δωμάτια που χρονολογεί-ται στους μεσοβυζαντινούς χρόνους (9ος-12ος αι.).  στο σημείο βρέθηκαν συνολικά δώδεκασιροί και αποθηκευτικα ́ορυγ́ματα, τέσσερις πιθ́οι για την αποθήκευση υγρών και στερεώναγροτικών προϊόντων, καθώς και νομίσματα της εποχής. πιθανολογείται ότι το κτίριο απο-τελούσε μεγάλης έκτασης αγροικία που υποστήριζε εκτεταμένη αγροτική δραστηριότητακαι μεγάλη γαιοκτησία. λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο Άνω καλαμάκι, τα λείψανα μιας άλληςαγροικίας δύο δωματίων με αυλή και τμήμα μιας μεγάλης εγκατάστασης κάποιου γαιοκτή-μονα του 10ου-11ου αι. υποδηλώνουν μεγάλης κλίμακας αγροτική ή κτηνοτροφική δραστη-ριότητα. Άλλωστε, η νότια πλευρά του υμηττού ήταν μια περιοχή που προσφερόταν γιαβοσκή λόγω της χαμηλής βλασ́τησης. τέλος, βυζαντινής εποχής θεωρείται και ο ναός τωνΕισοδίων της Θεοτόκου σε σχήμα ελεύθερου σταυρού με τρούλο που βρίσκεται στους τρά-
56 σωτηρίου, γεώργιος, «παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί μονόκλιτοι – 25. Βασιλική Αλιμούντος παρά τας Αθήνας»,Αρχαιολογική Εφημερίς, Αθήνα 1929, σ. 195.57 λαζαρίδης, παύλος, «μεσαιωνικά Αθηνών-Αττικής: Αθήναι (ρωμαϊκή αγορά, κτήμα τράχωνες)», Άρχαιολογικόν
Δελτίον, 19 (1964), μέρος Β1 Χρονικα,́ Αθήναι, 1966, σσ. 96-97.
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χωνες, στην περιοχή όπου τοποθετείται ο αρχαίος δήμος Ευωνύμου. Χρονολογείται πιθα-νότατα τον 12ο αι. και διασώζεται σήμερα με προσθήκες και μεταγενέστερες παρεμβάσεις.58παρά τον περιορισμένο αριθμό υλικών τεκμηρίων, φαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχήυπήρξε αραιοκατοικημένη, από ελεύθερους χωρικούς και δουλοπάροικους, οι οποίοι κατα-πιάνονταν με καλλιέργειες και λοιπές δραστηριότητες που κάλυπταν τις διατροφικές καιβιοτεχνικές ανάγκες τόσο των ιδίων όσο και των κατοίκων του άστεως. η σύνδεση μεταξύτης πόλης της Αθήνας και της υπαίθρου γινόταν μέσω του οδικού δικτύου της αττικής πε-ριφέρειας, που διατηρήθηκε, σε μεγάλο βαθμό, το ίδιο από την αρχαιότητα και σε ολόκληρητη διάρκεια του μεσαιώνα.59
φ ρ α γ κ ο κ ρ ατ ι α ( 1 2 0 4 – 1 4 5 6 )την άνοιξη του 1204, με πρόσχημα την απελευθέρωση των Αγίων τόπων από τους Άρα-βες, τα στρατεύματα των φράγκων σταυροφόρων πολιόρκησαν και άλωσαν την κων-σταντινούπολη. Έναν χρόνο αργότερα στην Αθήνα, το τείχος δεν αποδείχθηκε ικανό νασυγκρατήσει τα στρατεύματα των φράγκων· οι επιδρομείς κατέλαβαν την πόλη αμαχητίκαι εγκαταστάθηκαν σε αυτή. η Αθήνα μετατράπηκε σε δουκάτο υπό τις διαταγές τουotto de la Roche. Ακολούθησε η βίαιη κατάληψη της πόλης από καταλανούς μισθοφόρους,κατά τη διάρκεια της οποίας οι δυτικές ακτές της Αττικής, παράλληλα με το εμπόριο, προ-σφέρονταν για βάσεις και καταφύγια πειρατών. Από τα χέρια των καταλανών η εξουσίαπέρασε στον φλωρεντινό Νerio Acciaiuoli, γεγονός που τόνωσε την εμπορική κίνηση στολιμάνι του πειραιά, αλλά και στα δυτικά παράλια.κατά τη φραγκοκρατία, μια μακρά περίοδο διακοσίων πενήντα χρόνων, η Αθήνα γνώ-ρισε κυρίως καταστροφές και λεηλασίες από διαδοχικούς κατακτητές: γάλλους δούκες τωνοίκων De la Roche και Brienne (1204-1311), καταλανούς μισθοφόρους των ισπανών δουκών(1311-1387), δούκες φλωρεντινούς του οίκου των Acciaiuoli (1387-1456), αλλά και Ενετούς(1394-1403). Έτσι, η Αθήνα μετατράπηκε σε μια μεσαιωνική πόλη, εσωστρεφή και περιορι-
58 περισσότερα σχετικά με τα κατάλοιπα της βυζαντινής περιόδου στην ευρύτερη περιοχή στο πάλλης, γεώργιος, «το-πογραφικά του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μέση Βυζαντινή περίοδο», Βυζαντινά Σύμμεικτα, 23, 2013, σσ. 150-153 καικαζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλιμούς», ό.π., σσ. 141-147.59 η διάρθρωση του οδικού δικτύου της εποχής, όπως είχε διατηρηθεί μέχρι τους νεότερους χρόνους, αποτυπώ-νεται με ακρίβεια σε χάρτες της Αττικής του 19ου αι. Βλ. Leake, William Martin, Die Demen von Attika: mit Karten
und Plan̈en, Westermann, Braunschweig 1840.
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σμένη εδαφικά γύρω από το κάστρο της, την Ακρόπολη. καμία ένδειξη ζωής δεν υπήρχεπλέον στην υπόλοιπη έκταση της πόλης, ενώ τις δυτικές ακτές της Αττικής συνέχιζαν να λυ-μαίνονται πειρατές. η ταραγμένη αυτή ιστορική περίοδος έχει αφήσει λιγοστά κατάλοιπαστην Αττική. τα μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα από την περίοδο της λατινικής κυριαρ-χίας στον χώρο του πρώην αεροδρομίου είναι ένας θησαυρός από περίπου 1.000 νομίσματα,που εντοπίστηκε το 1860 στην περιοχή Χασάνι.60

οθωμανικοί χρόνοι (15ος – 1 9ος αι.)

στις 4 ιουνίου 1456, λίγα μόνο χρόνια μετά την άλωση της κωνσταντινούπολης από τονστρατό του μωάμεθ Β΄ του πορθητή, ο σουλτάνος έθεσε την Αθήνα υπό οθωμανικόέλεγχο. δύο χρόνια μετά, η Ακρόπολη έγινε η έδρα του τούρκου φρούραρχου, ενώ οιφόρου υποτελείς χριστιανοί υπήκοοι ζούσαν στη γύρω περιοχή. τον Αύγουστο του 1458στην πόλη έφθασε ο ίδιος ο σουλτάνος και παραχώρησε στους Αθηναίους ειδικά προνό-μια στη φορολογία και τη διοίκηση. η πόλη εφεξής επεκτάθηκε, ο πληθυσμός αυξήθηκεκαι συγχρόνως δημιουργήθηκαν χώροι λατρείας και προσευχής για τους νέους κατοί-κους. σε αντίθεση με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην πόλη, η αττική ύπαιθρος καιοι κάτοικοί της υπέστησαν λεηλασίες και ανελέητες βιαιοπραγίες από τους οθωμανούς,αλλά και από τους Ενετούς, που κατά καιρούς έκαναν επιδρομές εναντίον της Αθήνας.κάποιες μαρτυρίες για την εποχή διασώζονται στα οδοιπορικά των περιηγητών, οι οποίοιφθάνουν στην Αθήνα από τον 17ο αιώνα.61

60 «”Ευρέθησαν εις Χασάνι (αρχαίον δήμον Αλιμούντα) της Αττικής”. ~ Εφ. τ. Φ., 19 μαρτίου 1860, φ. 356, σ. 1251.(κατ’ αναφοράν του εφόρου της δημ. Βιβλιοθήκης και του κ. Νομισματογνώμονος στο υπ. παιδείας.) ~ [Από τα1.000 νομίσματα που βρέθηκαν συνολικά, διασώθηκαν τα 500, και από αυτά τα 37 δωρήθηκαν από τον π. Ζωγράφοστη Νομισματική συλλογή].» Βλ. μαλούχου-Νταϊλιάνα, γεωργία Ε., Άρχείον των Μνημείων των Άθηνών και της Άτ-
τικής 2, Αθήνα 1993, σ. 86.61 Ενδεικτικά, την Αττική επισκέφθηκαν ο τούρκος Εβλιά τσελεμπί, ο γάλλος Jean Giraud, οι Βρετανοί James Stuart καιNicholas Revett κ.ά. Βλ. πάλλης, γεώργιος, Τοπογραφία του Άθηναϊκού Πεδίου κατά τη Μεταβυζαντινή Περίοδο. Όικισμοί,
Όδικό Δίκτυο και Μνημεία, κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2009, σσ. 18-20.
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κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, η ύπαιθρος της Αττικής διατήρησετον αγροτικό της χαρακτήρα, με τους κατοίκους να ασχολούνται, κατά βάση, με γεωρ-γικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες. στη διάρκεια των χρόνων αυτών, γύρω απότην Αθήνα αναπτύχθηκαν αρκετοί οικισμοί ελεύθερων χωρικών και δουλοπαροίκων(τσιφλικ́ια), ακόμα και σε περιοχές απομακρυσμένες, άγονες και ευπρόσβλητες από εξω-τερικούς κινδύνους. Ένα από αυτά τα τσιφλίκια, που καταλάμβανε μέρος του Αλίμου καιτων γειτονικών περιοχών, είναι γνωστό ότι βρισκόταν στην ιδιοκτησία του μπρεχάμΕμίζη, από τον οποίο, μάλιστα, πήρε το όνομά του το μπραχάμι (Άγιος δημήτριος).στην ευρύτερη περιοχή του πρώην αεροδρομίου υπήρχαν, από το τέλος τουλάχιστοντου 18ου αι., δύο τέτοιοι οικισμοί-τσιφλίκια, οι οποίοι περιελάμβαναν την προστατευ-μένη κατοικία σε μορφή πύργου όπου διέμενε ο γαιοκτήμονας και έναν μικρό αριθμόσπιτιών για τους χωρικούς. ο ένας οικισμός, οι τράχωνες, εντοπίζεται στα βορειοδυτικάτου πρώην αεροδρομίου, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το κτήμα γερουλάνου.62 η περιοχήήταν χωρισμένη σε δύο μεγάλα τσιφλίκια: στους κάτω τράχωνες με ιδιοκτήτη τον μου-φτή της Αθήνας Χαμζά, και στους Άνω τράχωνες που ανήκαν στον Χουσεΐν ή Χασάν Αγά,γνωστό και ως μουσταφά μπέη. ο πληθυσμός των χωρικών ήταν κυρίως Αρβανίτες,όπως σχεδόν σε όλη την ύπαιθρο της Αττικής, και ασχολούνταν με τη σπορά και τοόργωμα των χωραφιών, τη βόσκηση αιγοπροβάτων και την υλοτομία στον κοντινόυμηττό.

ο λόφος Χασάνιτο Χασάνι ήταν ο δεύτερος οικισμός, ο οποίος εντοπιζόταν νοτιότερα. ο ομώνυμοςλόφος βρίσκεται νοτιοδυτικά της 129 πτέρυγας υποστήριξης και λίγες εκατοντάδεςμέτρα νοτιότερα του νεκροταφείου στο αμαξοστάσιο του τραμ.63 η ιστορία της περιο-χής ξεκινά την προϊστορική εποχή, καθώς έχουν βρεθεί θραύσματα πήλινων αγγείωναπό τα πρωτοελλαδικά χρόνια, χωρίς όμως συγκεκριμένη θέση, λόγω της συνεχούςκατοίκησης, της εντατικής χρήσης και των διαμορφώσεων επί του φυσικού εδάφους
62 για τους τράχωνες, βλ. πάλλης, γ., ό.π., σσ. 398-403.63 σχετικές πληροφορίες αντλήθηκαν από πάλλης, γ., ό.π., σσ. 404-407, καζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλι-μούς», ό.π., σσ. 129-131 και καζά-παπαγεωργίου, κ., «η Αργυρούπολη στους αρχαίους χρόνους», ό.π., σ. 44.
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στην αρχαιότητα. στην κατοπινή εποχή, λόγω της εγγύτητας με το νεκροταφείο στοαμαξοστάσιο του τραμ και το αντίστοιχο στο μετρό «Αργυρούπολη», ο λόφος φαίνεταινα ανήκε στον δήμο Ευωνύμου. πιθανόν τα σπίτια της εποχής εκείνης να ήταν κτισμέναστις παρυφές του λόφου, από όπου μπορούσε κανείς να κατοπτεύσει όλη την έκτασητης περιοχής, ώς τη σαλαμίνα και την Αίγινα, ενώ οι τάφοι των θανόντων θα βρίσκο -νταν σε κοντινή απόσταση και σε χαμηλότερα σημεία.το Χασάνι πιθανότατα ονομάστηκε έτσι από τον οθωμανό γαιοκτήμονα Χασάν μπέη,ο οποίος κατείχε ένα τσιφλίκι που εκτεινόταν μέχρι την περιοχή της σημερινής Βούλας. Έτσι,η συγκεκριμένη περιοχή με τον καιρό κατέληξε να ονομάζεται Χασάνι τσιφλίκι. καταλάμ-βανε την έκταση μεταξύ του λόφου Χασάνι και ενός δεύτερου λόφου που δεν υπάρχει σή-μερα και επί της ουσίας είναι η περιοχή όπου μετέπειτα δημιουργήθηκε το αεροδρόμιο, ενώ,πιθανότατα, έφτανε μέχρι το ακρωτήριο του Αγίου κοσμά. στο κτήμα του τούρκου μπέηδέσποζε ένας διώροφος πύργος για την προστασία του από πειρατικές επιδρομές.64 η το-πική οικονομία βασιζόταν πιθανότατα στα δημητριακά και την κτηνοτροφία, όπως καιστους γειτονικούς τράχωνες. στις βόρειες υπώρειες του λόφου Χασάνι διασώζεται σήμεραη μονόκλιτη καμαροσκέπαστη εκκλησία της Αγίας παρασκευής. Χρονολογείται στα όψιμαχρόνια της τουρκοκρατίας, αλλά έχει υποστεί πολλές νεότερες προσθήκες και αλλοιώσεις.στον περίβολο του ναού διατηρείται αρχαία μαρμάρινη σαρκοφάγος, καθώς και αντίγραφοαρχαίας επιτύμβιας στήλης με αρχαία επίστεψη.το κτήμα, έκτασης περίπου 7.000 στρεμμάτων, από τις παρυφές της σημερινής Αργυ-ρούπολης έως και τον Άγιο κοσμά, αγοράστηκε το 1830 από τον Αθηναίο περικλή Ζωγράφο(1807-1868). στα έγγραφα των αγοραπωλησιών διασώθηκε τόσο το δικό του όνομα όσο καιτου μπέη Χασάνη, όπως τον αποκαλούσαν οι ντόπιοι. με την πάροδο των ετών, το κτήμαπέρασε στην οικογένεια καραγιαννόπουλου και εγκαταλείφθηκε τελικώς το 1924, όταν τουπουργείο γεωργίας αποφάσισε την επίταξή του προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τιςανάγκες στέγασης των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής.  

64 τα κατάλοιπα του πύργου αυτού ήταν ορατά μέχρι την εποχή που κατασκευάστηκε το αεροδρόμιο στην περιοχή,βλ. μπίρης, κώστας, Άι Τοπωνυμίαι της Πόλεως και των Περιχώρων των Άθηνών, υπουργείο πολιτισμού-ταμείοΑρχαιολογικών πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήναι 1971, σ. 117.



το 1933 η έκταση περιήλθε στο δημόσιο. σήμερα, οι διαμορφώσεις του εδάφουςπου συντελέστηκαν τον 20ό αιώνα έχουν αλλοιώσει σημαντικά το τοπίο. Από το άλλοτεμικρό χωριό Χασάνι διατηρείται μόνο ο χαμηλός λόφος μέσα στα όρια της ΑεροπορικήςΒάσης. 
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ο ιερός Ναός Αγίας παρασκευής που χρονολογείται στα όψιμα χρόνια της τουρκοκρατίας, 2020. 

δεξιά: η αρχαία μαρμάρινη σαρκοφάγος που διατηρείται στον περίβολο της εκκλησίας, 2020. 
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ο μεταβυζαντινός ιερός Ναός των Αγίων κοσμά και δαμιανού, 2020.
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η εκκλησία των αγίων κοσμά και Δαμιανούσημαντικό μνημείο της ίδιας εποχής είναι και η μεταβυζαντινή εκκλησία των Αγίωνκοσμά και δαμιανού στο ομώνυμο ακρωτήριο,65 ένας καμαροσκέπαστος μονόχωροςναός, ο οποίος ακολουθεί τον συνήθη τύπο ναοδομίας της αττικής υπαίθρου που παρα-τηρείται κατά την τουρκοκρατία. στις μαρτυρίες για τον συγκεκριμένο ναό συμπεριλαμ-βάνεται και εκείνη του  περιηγητή Ε. Dodwell, που βρέθηκε στην περιοχή στις αρχές του19ου αιώνα. μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε ένα δωρικό κιονόκρανο, διαπιστώνοντας ότιη εκκλησία βρίσκεται πάνω σε αρχαία ερείπια.66 Είναι πιθανόν ο ναός να χτίστηκε εκείόπου κάποτε βρισκόταν ο αρχαίος ναός της δήμητρας και κόρης ή ο ναός της Αφροδίτηςκωλιάδος.67 κατά τις εργασίες αποκατάστασης του ναού από την Αρχαιολογική υπηρε-σία, αποκαλύφθηκαν τοιχογραφίες του 17ου και του 19ου αιώνα, αλλά και ένα στρώμαπρογενέστερης διακόσμησης. στις αρχές του 20ού αι. η μικρή εκκλησία είχε υποστεί σημαντικές φθορές. τότε, τρίααδέρφια από τον πειραιά που ήταν γνωστά ως τα «τρία Ζ», από το επίθετο «Ζώης», απο-φάσισαν να την αποκαταστήσουν, καλύπτοντας οι ίδιοι το κόστος της ανακατασκευήςτης. στον νου τους ήρθε η σκέψη των Αγίων Αναργύρων κοσμά και δαμιανού, των αγίωνπου θεράπευαν χωρίς να πληρώνονται (Ανάργυρος < ἀν στερητικό + ἄργυρος, δηλαδή ομη αμειβόμενος), οι οποίοι θα ήταν στο εξής οι προστάτες άγιοι της μικρής εκκλησίας.κάπως έτσι απέκτησε το όνομά της, όχι μόνο η εκκλησία, αλλά και ολόκληρη η χερσόνη-σος, η οποία με τον καιρό καθιερώθηκε να ονομάζεται απλώς «Άγιος κοσμάς». η εκκλη-σία αυτή τράβηξε την προσοχή του βασιλιά γεωργίου του Α΄, όταν, κατά τη διάρκεια μιαςφθινοπωρινής του βόλτας, επισκέφθηκε την περιοχή. μαγεμένος από την ομορφιά τηςτοποθεσίας, έδωσε εντολή ώστε να στρωθεί κατάλληλα ο δρόμος και, έτσι, από το 1904έγινε ευκολότερη η πρόσβαση. με τον καιρό προστέθηκε στο Ακρωτήριο και ένα κτίριοτο οποίο διέθετε παντοπωλείο με κάποιες προμήθειες, καθώς η περιοχή ήταν απομονω-μένη, αλλά και καταλύματα όπου μπορούσε κάποιος να διαμείνει. 
65 καζά-παπαγεωργίου, κ., «Ευώνυμον και Αλιμούς», ό.π., σσ. 147.66 Dodwell, edward, A Classical and Topographical Tour through Greece, During the Years 1801, 1805, and 1806,Rodwell and Martin, London 1819, σ. 428.67 υπάρχουν αναφορές από αρχαίους συγγραφείς ότι στη χερσόνησο του Αγίου κοσμά κατά τους ιστορικούς χρό-νους υπήρχαν οι ναοί της κωλιάδος Αφροδίτης και της θεάς δήμητρας. Βλ. παυσανίας, ό.π., 1.31.1, στράβων, ό.π.,Mylonas, George, e., ό.π., 1959, σσ. 8-9.
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ο ναός αναστηλώθηκε το 1964 και αποτελεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο λόγω τωναρχαιολογικών καταλοίπων που είναι ενσωματωμένα στη δόμησή του, κατά τη συνήθητακτική. κάθε χρόνο στις 14 σεπτεμβρίου, ο Άγιος κοσμάς πανηγυρίζει την εορτή τηςυψώσεως του τιμίου σταυρού και πλήθος κόσμου προσέρχεται εκεί για να προσευχηθεί.φεύγοντας, όλοι κρατούν ένα κλαδί βασιλικού, καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, τοφυτό αυτό είχε φυτρώσει εκεί όπου βρέθηκε ο τίμιος σταυρός.68

68 μίλεσης, στέφανος, «οι πειραιώτες ιδρυτές του Αγίου κοσμά», 23-10-2013, <http://pireorama.blogspot.com/2013/10/blog-post_23.html> (τελευταία ανάκτηση: 23-11-2020).

o ιερός Ναός των Αγίων κοσμά και δαμιανού, 2020.
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Νεότεροι χρόνοι (19ος – 20ός αι.)

Από τα τέλη του 18ου αιώνα η οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να κλυδωνίζεται. λίγαχρόνια μετά ξέσπασε στον ελλαδικό χώρο η Ελληνική Επανάσταση και με το πρωτό-κολλο του λονδίνου του 1830 το ελληνικό κράτος αναγνωρίστηκε ως κυρίαρχο και ανε-ξάρτητο. την 31η μαρτίου 1833 τα τελευταία υπολείμματα της τουρκικής φρουράςεγκατέλειψαν την Ακρόπολη. η Αθήνα, μια μικρή και κατεστραμμένη από τις εχθροπρα-ξίες πόλη 4.000 κατοίκων, ορίστηκε το 1834 «βασιλική καθέδρα και πρωτεύουσα του ελ-ληνικού κράτους» και από τότε άρχισε να αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. οιΑθηναίοι, που είχαν καταφύγει στα κοντινά νησιά για μεγαλύτερη ασφάλεια, άρχισαννα επιστρέφουν στον τόπο τους.μετά την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους η περιοχή στα δυτικά του υμηττούδιατήρησε την αγροτοκτηνοτροφική της φυσιογνωμία. λόγω του πολέμου, τα ελάχιστακτήματα που είχαν απομείνει ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένα, ενώ η γη ήταν έρημη, μελιγοστό νερό και εδάφη που προσφέρονταν μόνο για καλλιέργεια δημητριακών και βό-σκηση αιγοπροβάτων. οι νέες συνθήκες οδήγησαν τους τούρκους τσιφλικάδες μέσα σεδιάστημα λίγων μόνο μηνών στην πώληση των κτημάτων τους σε Έλληνες και ξένουςαντί ευτελούς αντιτίμου.69 σύμφωνα με τα διαθέσιμα έγγραφα, τα κτήματα των Άνω καικάτω τραχώνων τα αγόρασε ο λουκάς πύρρου από τα σάλωνα έναντι 19.000 και 7.200γροσίων αντιστοίχως, ενώ πολύ σύντομα περιήλθαν στην ιδιοκτησία του Ανδρέα λου-ριώτη (1789-1854), γνωστού πολιτικού και στενού συνεργάτη του Αλ. μαυροκορδάτου.τελικά, το κτήμα τραχώνων συνδέθηκε, από το 1918 και για ολόκληρο σχεδόν τον 20όαιώνα, με την οικογένεια γερουλάνου. πολλές ακόμα εκτάσεις αγοράστηκαν από νησιώ-τες καραβοκύρηδες, Έλληνες εμπόρους του εξωτερικού, αλλά και ξένους ηγεμόνες καικτηματίες.70

69 με το πρωτόκολλο του λονδίνου δόθηκε το δικαίωμα στους οθωμανούς κτηματίες να πουλήσουν τις περιουσίεςτους εντός ενός έτους.70 ο μακρυγιάννης στα Άπομνημονεύματά του αναφέρει ότι η γη πωλήθηκε στην πολύ χαμηλή τιμή του ενός γροσίουτο στρέμμα, ενώ στα 1834 η αξία των κτημάτων είχε τετραπλασιαστεί. περισσότερα σχετικά με το πέρασμα των κτη-μάτων σε χέρια Ελλήνων, βλ. δρικ́ος, Θωμάς, Όι Πωλησ́εις των Όθωμανικων́ Ιδιοκτησιων́ της Άττικης́, 1830 -1831, δήμοςγλυφαδ́ας-τροχαλιά, 1994.
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ωστόσο, μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, η περιοχή παρέμενε φτωχή, εξαιρετικάαραιοκατοικημένη και απομονωμένη· σε αυτό συνέβαλλαν η κακή πλέον κατάσταση τουοδικού δικτύου, αλλά και η δράση ληστών. στις αρχές του 20ού αι. η περιοχή αναπτύχ-θηκε πληθυσμιακά, με τους Αθηναίους να επιλέγουν την παράκτια ζώνη ως θέρετρο.τότε, η κυβέρνηση Βενιζέλου προχώρησε στην απαλλοτρίωση κτημάτων, με αποτέλεσμαοι εκτάσεις να περιέλθουν στο Ειδικό ταμείο Εποικισμού του υπουργείου γεωργίας, μεσκοπό να αποδοθούν στον συνεταιρισμό Ακτημόνων γεωργών του μπραχαμίου. στα χω-ράφια αυτά καλλιεργούνταν σιτάρι, κριθάρι και βρώμη και έβλεπε κανείς ελιές, φιστικιές,συκιές και αμπέλια. Από την αρχαιότητα έως και τις αρχές του 20ού αι. η περιοχή που ορίζεται από τις δυ-τικές υπώρειες του υμηττού μέχρι τις ακτές του σαρωνικού κόλπου ακολούθησε μια πορείαπαράλληλη με την ιστορία και την τύχη του αθηναϊκού άστεως. ο τόπος αυτός κατοικήθηκε,καλλιεργήθηκε, ερήμωσε και απέκτησε ζωή εκ νέου. οι διάσπαρτοι προϊστορικοί οικισμοίεξελίχθηκαν στους οργανωμένους δήμους των κλασικών χρόνων και τα αγροκτήματα τουμεσαίωνα στα τσιφλίκια της οθωμανικής περιόδου, για να φθάσουμε στην αρχή της αστι-κοποίησης του περασμένου αιώνα. ωστόσο, οι λιγοστές γραπτές πηγές και τα διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα κα-θιστούν την ανασύνθεση της καθημερινής ζωής των κατοίκων και την αποκατάστασητης εικόνας του χαμένου τοπίου ένα δύσκολο εγχείρημα: αρκετές είναι οι περιοχές όπουτα εναπομείναντα κατάλοιπα χρησιμοποιήθηκαν ξανά ως οικοδομικά υλικά ή ακόμα καιμετακινήθηκαν από τη θέση τους και χάθηκαν στη λήθη του χρόνου.
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σχέδιο της περιοχής Χασάνι από τον Βρετανό Harold William Hailstone (1897-1982), επίσημο πολεμικό εικονογράφο της μεγάλης Βρετανίας και σμηναγό της RAF, 1944.
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αναδρομή στην ελλάδα του μεσοπολέμου

οι πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα χαρακτηρίζονται από κοινωνικοπολιτικές ζυμώ-σεις με ορόσημο την περίοδο του μεσοπολέμου, η οποία ξεκινά για την Ελλάδα απότη μικρασιατική καταστροφή. η μικρασιατική καταστροφή και η προσφυγική πλημ-μυρίδα που κατέκλυσε τη χώρα έθεσαν το τέλος των αλυτρωτικών επιδιώξεων τηςμεγάλης ιδέας και την αρχή της αναζήτησης ενός νέου εθνικού προσανατολισμού,επιφέροντας ρήγματα πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά και στρέφοντας την προσοχήτου ελληνικού κράτους στα εσωτερικά προβλήματα. ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος πουείχε προηγηθεί και η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 που ακολούθησε, αποτέ-λεσαν σταθμούς που καθόρισαν διεθνώς τη μετάβαση από τον φιλελευθερισμό του19ου αιώνα στον κρατικό παρεμβατισμό του 20ού.  Εντός ενός περιβάλλοντος παγκόσμιων ανακατατάξεων με κύριο χαρακτηριστικότις εθνικές διεκδικήσεις, η Ελλάδα, μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως και τημικρασιατική καταστροφή, εισέρχεται σε μια περίοδο εδαφικού καθορισμού και διαδο-χικών εδαφικών επεκτάσεων. η συμμετοχή της στον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο, αν και πυ-ροδότησε διαφωνίες ως προς την εξωτερική πολιτική της χώρας και την προσχώρησήτης στα διεθνή στρατόπεδα, τελικώς ισχυροποίησε τη θέση της και διεύρυνε την εδαφικήτης επικράτεια. Εντούτοις, η ίδια περίοδος χαρακτηρίζεται από συνεχείς καθεστωτικέςμεταβολές. τα γεγονότα της περιόδου 1910-20 όρισαν τη δημιουργία ενός πολιτικού διπόλου,βενιζελισμού-αντιβενιζελισμού. καταλυτική χρονική στιγμή που δρομολόγησε τις εξελί-ξεις μπορεί να θεωρηθεί το στρατιωτικό κίνημα στο γουδί (1909) και η άνοδος του Ελευ-θέριου Βενιζέλου με το κόμμα φιλελευθέρων στην πολιτική εξουσία, ενώ σημαντικάσημεία-σταθμοί της περιόδου, μεταξύ άλλων, είναι ο Εθνικός διχασμός (1915-17) και ηεγκαθίδρυση της Αβασίλευτης δημοκρατίας (1924). ο μεσοπόλεμος στιγματίστηκε απότις εκτελέσεις πολιτικών, φερόμενων ως υπευθύνων για τη μικρασιατική τραγωδία, μεάμεση συνέπεια τη χειραφέτηση των στρατιωτικών. οι στρατιωτικοί θα καθορίσουν σεμεγάλο βαθμό τις εξελίξεις και ο μοιραίος τους ρόλος στα πολιτικά πράγματα θα οδηγήσειτελικώς στην κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών, επιταχύνοντας την επαναφορά του
διάδρομος στο αεροδρόμιο του Ελληνικού το 1949.
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παλαιότερου καθεστώτος. η βασιλεία θα επανέλθει επιδιώκοντας την ισχυροποίηση τωνμοναρχικών αντιλήψεων και τη μετάβαση στο δικτατορικό καθεστώς που ακολούθησευπό τον ιωάννη μεταξά (1936).71παρά τις πολιτικές αναταραχές, το ελληνικό κράτος επιχείρησε να ανασυγκροτηθείτις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, έχοντας ως προτεραιότητα τις οικονομικές μεταρ-ρυθμίσεις που έθεσαν τη χώρα σε μια διαδικασία επιδίωξης αυτάρκειας. η προσπάθειαοικονομικής ανασυγκρότησης που συντελέστηκε με τη διαμεσολάβηση της κοινωνίαςτων Εθνών απέδωσε καρπούς, που κατά κύριο λόγο συνοψίζονται στην ίδρυση της τρά-πεζας της Ελλάδος (1927) και της Αγροτικής τράπεζας (1929). οι κυβερνήσεις στράφηκανεπίσης σε μεταρρυθμίσεις και στον αγροτικό τομέα, ενώ ο βιομηχανικός κλάδος παρου-σίασε άνοδο. σε γενικές γραμμές, η οικονομία της χώρας εμφάνισε σταθερή πορεία, μεσημαντικές αρνητικές διακυμάνσεις στις περιόδους των πολέμων και της διεθνούς ύφε-σης του 1929 (στον αγροτικό και βιομηχανικό τομέα, τις εξαγωγές, τις εισροές κεφαλαίωνκ.λπ.). στον τομέα των υποδομών, το εκσυγχρονιστικό κύμα του προηγούμενου αιώναδεν υπήρξε χαρακτηριστικό της περιόδου, πέραν της εκτέλεσης ορισμένων μεγαλεπήβο-λων έργων (φράγμα μαραθώνα, αποξηραντικά έργα κ.ά.).72

το ελληνικό των προσφύγων

ε γ κ ατα σ τα σ η σ τα α κ ρ α τ η σ Π ο Λ η ση μικρασιατική καταστροφή αποτέλεσε τομή στη νεότερη ελληνική ιστορία, αλλά καιτην παγκόσμια, καθώς καθιέρωνε τις αναγκαστικές μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών –μέσω της συνθήκης της λωζάννης–, επηρεάζοντας τη μελλοντική χάραξη παρόμοιων πο-λιτικών για τη διευθέτηση αντίστοιχων ζητημάτων σε διεθνές επίπεδο. για το ελληνικόκράτος η αντιμετώπιση των συνεπειών της υπήρξε μια πρόκληση ασύγκριτου μεγέθους,
71 σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις την περίοδο του μεσοπολέμου, βλ. μαυρογορδάτος, γιώργος, «μεταξύδύο πολέμων: πολιτική ιστορία 1922-1940» στο παναγιωτόπουλος, Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελλη-
νισμού (1770-2000), Ό Μεσοπόλεμος 1922-1940. Άπό την Άβασίλευτη Δημοκρατία στη Δικτατορία της 4ης Άυ-
γούστου, τόμος 7, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2003, σσ. 9-32.  72 για τις οικονομικές διακυμάνσεις και τις υποδομές, βλ. σκάγιαννης, παντολέων και καπαρός, γεώργιος,«τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλ-λόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες», Άειχώρος, 18, 2013, σσ. 20-21. 
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δεδομένου ότι έβρισκε τη χώρα σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας και οικονομικού μα-ρασμού, λόγω των πολέμων που είχαν προηγηθεί. τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια73 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, και η πε-ριοχή του Ελληνικού αποτέλεσε έναν από τους τόπους εγκατάστασής τους. το έργο τηςαποκατάστασης αποδείχθηκε μεγαλεπήβολο. πρώτα επιχειρήθηκε η κάλυψη των στοιχει-ωδών αναγκών τους με επίκεντρο το ζήτημα της στέγασης. Αρχικά, το ταμείο περιθάλψεωςπροσφύγων ανέλαβε το έργο της προσωρινής τους στέγασης στις πόλεις, έργο που έπειταπεριήλθε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποκατάστασης προσφύγων (ΕΑπ), αυτόνομοοργανισμό που ενεργούσε υπό την εποπτεία της κοινωνίας των Εθνών (1923-30).
73 σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 1928, απογράφηκαν 1.221.849 πρόσφυγες, ωστόσο ο πραγματικόςαριθμός τους πιθανόν να ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος. Βλ., μεταξύ άλλων, Hirschon, Renée, Κληρονόμοι της Μι-
κρασιατικής Καταστροφής. Η Κοινωνική Ζωή των Μικρασιατών Προσφύγων στον Πειραιά, μορφωτικό ΊδρυμαΕθνικής τραπέζης, Αθήνα 2006, σσ. 94-95. 



η προτεραιότητα που αποφάσισε να δώσει η ΕΑπ στην αγροτική αποκατάσταση λει-τούργησε ανασταλτικά για την αστική αποκατάσταση, ενώ παράλληλα η συγκέντρωσησημαντικού ποσοστού του προσφυγικού πληθυσμού στις πόλεις οδήγησε στη δημιουργίασυνοικισμών εκτός του σχεδίου δόμησης των αστικών κέντρων. η αυθαίρετη δόμηση καιη αυτοστέγαση χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, «μετην ανοχή του κράτους που σταδιακά νομιμοποιούσε την εκτός σχεδίου “αγροτική γη”,που είχε περιέλθει σε όσους δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υψηλές τιμές γαιο -προσόδου».74 Έως και το 1930, στην Αθήνα και τον πειραιά είχαν δημιουργηθεί 46 προ-σφυγικοί συνοικισμοί75 εγκατεστημένοι στα άκρα των δύο πόλεων, ανάμεσα σε αυτούςκαι ο συνοικισμός του Ελληνικού. Εντός αυτών των συνθηκών, δεκάδες οικογένειες προσφύγων με καταγωγή από τονμικρασιατικό πόντο εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Χασανίου, σε μια ακατοίκητηέκταση εκτός των ορίων της οικιστικής ζώνης της πόλης, που έφθανε μέχρι τη θέση «ΕδΕμ»
74 Βλ. κοντογιώργη, Έλσα, «η Αποκατάσταση 1922-1930» στο παναγιωτόπουλος, Β. (επιμ.), ό.π., σ. 114. 75 Ό.π., σ. 113.
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κτίσματα προσφύγων στο Χασάνι κατά τα πρώτα έτη της εγκατάστασής τους στην περιοχή.
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του παλαιού φαλήρου. Αναφέρεται πως για τη στέγασή τους κατασκευάστηκε ένας ξύλινοςχώρος με δωμάτια που γειτνίαζαν μεταξύ τους. με σκοπό την παραγωγική τους απασχό-ληση, τους παραχωρήθηκε καλλιεργήσιμη γη, έκτασης ανάλογης με τα μέλη της οικογένειας.η σόνα τουλκιαρίδου, πρόσφυγας από τον μεσόγειο πόντο, αναφέρει χαρακτηριστικά στημαρτυρία της στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών: «Ύστερα ήρθαμε εδώ, στο Χασάνι. μαςδώσανε κλήρο εικοσιδύο στρέμματα. κάναμε γεωργία, αμπέλια. Ήρθε ο πόλεμος. στην κα-τοχή έγινε το Χασάνι αεροδρόμιο πολεμικό. μας έδιωξαν οι γερμανοί».76η εγκατάσταση των προσφύγων επεκτάθηκε ευρύτερα του λόφου του Χασανίουστην περιοχή που ονομάστηκε «σούρμενα», ονομασία που αναφερόταν στον τόπο κα-ταγωγής τους, η οποία διαιρέθηκε στις κοινότητες κομνηνών (1929) και Ελληνικού(1930), που αναγνωρίστηκαν νομικά λαμβάνοντας διοικητική υπόσταση.77
76 κιτρομηλίδης, πασχάλης (επιμ.), Η ´Εξοδος: Μαρτυρίες από τις Επαρχίες του Μεσόγειου Πόντου, τόμος γ΄, κέντρομικρασιατικών σπουδών, Αθήνα 2013, σ. 611. 77 τα σούρμενα ανήκαν στην κοινότητα καλαμακίου, από την οποία αποσπάστηκαν και συστάθηκαν οι κοινότητεςκομνηνών (Χασάνι), σύμφωνα με το φΕκ 221/6-7-1929, τεύχος πρώτον, «περί αναγνωρίσεως κοινοτήτων», διά-ταγμα 4-7-1929, σ. 1979, και Ελληνικού, σύμφωνα με το φΕκ 80/14-3-1930, τεύχος πρώτον, «περί αναγνωρίσεωςκοινότητος Ελληνικού εν τω νομώ Αττικής και Βοιωτίας», διάταγμα 8-3-1930, σ. 582. 

Ζευγάρι προσφύγων μπροστά από το σπίτι τους στο Χασάνι, τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους. 



η έλλειψη υποδομών και δικτύων που διαπιστώνεται στον συνοικισμό, κατ’ αντιστοι-χία με προσφυγικούς οικισμούς πολλών αστικών περιοχών, καθιστούσε δύσκολη τη δια-βίωση, όπως αναφέρουν σχετικές μαρτυρίες: «η αθλιότητα, η λάσπη, η μυρωδιά όπου δενυπήρχε ούτε νερό, ούτε υδραυλικό σύστημα, έκαναν τους κατοίκους να έχουν σκυμμένα τακεφάλια (…)».78 «Όταν ήρθαμε ήταν ένα βουνό, τίποτε άλλο, και μέναμε σε σκηνές. Ανοίξανεένα πηγάδι για να μας τροφοδοτούν με νερό. σπίτια αρχίσαμε αργότερα να φτιάχνουμεμόνοι μας με πλίθρες, που τις έκαναν με χώμα και σανό μέσα σε καλούπια κι ύστερα τις αφή-νανε να στεγνώσουν στον ήλιο (…)».79οι πρόσφυγες στεγάστηκαν σε παραπήγματα τα οποία οικοδομήθηκαν από τους ίδιουςμε πρόχειρα υλικά, σε εκτάσεις που εκχωρήθηκαν από το κράτος έναντι αποζημιώσεων τωνανταλλαξίμων, στο πλαίσιο της αποπληρωμής των εγκαταλειφθεισών περιουσιών στη μικράΑσία. η έκταση των οικοπέδων ποίκιλλε και σταδιακά πιθανόν περιορίστηκε προκειμένουνα αυξηθεί ο αριθμός των κληρούχων. με την πάροδο του χρόνου και καθώς διαπίστωναντις επισφαλείς συνθήκες κάτω από τις οποίες στεγάζονταν, έχτισαν σπίτια από στέρεα υλικά,κυρίως από πέτρα, υλικό στο οποίο είχαν πρόσβαση, μάλλον, λόγω του βραχώδους εδάφουςτης περιοχής. Επιπλέον, εργάστηκαν για την εύρεση νερού στην περιοχή και τη διάνοιξη πη-γαδιών, που θα υδροδοτούσαν τους ίδιους και τις καλλιέργειές τους, εικόνα που συναντάταισυχνά στους προσφυγικούς συνοικισμούς εξαιτίας των ελλιπών δικτύων ύδρευσης.Εν τω μεταξύ, πρόσφυγες κι από άλλες περιοχές της μικράς Ασίας είχαν έλθει να εγκα -τασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού, ανάμεσά τους και Θράκες. σε αντίθεσημε τα προβλήματα διαβίωσης που παρουσιάζονταν στους παραπάνω οικισμούς, η περιοχήτου κάτω Ελληνικού, νοτιοανατολικά του λόφου του Χασανίου, κατοικήθηκε από εύπορουςπρόσφυγες –με καταγωγή από τη σμύρνη, την κωνσταντινούπολη κ.α.–, καθώς η παραχώ-ρηση γης προϋπέθετε από πλευράς του δικαιούχου την ανάληψη και διεκπεραίωση εργα-σιών στο οικόπεδο (όπως ο εκβραχισμός). οι προσεγμένοι κήποι των σπιτιών του κάτωΕλληνικού και τα δέντρα που φυτεύτηκαν στα οικόπεδα έδωσαν στην περιοχή το όνομα«κηπούπολη».
78 Αναφορά του μάνου μάρκογλου στο βιβλίο του «η μικρά Ασία στο Ελληνικό» που περιλαμβάνεται στο πα-σβαντίδης, Χάρης, Ελληνικό, Ψυχή της Πόλης μας είναι οι Μνήμες της, δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης/Εκδόσειςπερπίνια, Αθήνα 2018, σ. 103. 79 η Βικτώρια Ευφραιμίδου αναφέρεται σε συνέντευξή της στις συνθήκες εγκατάστασης στα σούρμενα. Βλ. κουφάκης,Νίκος, «συνέντευξη στον Νίκο κουφάκη», Ένθετο: ιστορία του Έθνους (17), Εφ. ́ Εθνος, Αύγουστος 2010. 
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το ξέσπασμα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και η εγκατάσταση στο Ελληνικό των δυ-νάμεων κατοχής οδήγησαν, ύστερα από εντολή εκκένωσης, στην απομάκρυνση των κα-τοίκων, οι οποίοι αναζήτησαν καταφύγιο σε άλλες περιοχές. Θα επιστρέψουν μετά τοτέλος του πολέμου. παρ’ όλα αυτά, ήδη από την περίοδο της δικτατορίας του ιωάννη με-ταξά, οι πρόσφυγες που κατοικούσαν στο Χασάνι είχαν αρχίσει να μετακινούνται προςτην περιοχή των σουρμένων λόγω της κατασκευής του αεροδρομίου. οι συνεχείς απαλ-λοτριώσεις που πραγματοποιούνταν ανά διαστήματα για την κατασκευή του καθόρισαντις μετακινήσεις των προσφύγων και την οικιστική διαμόρφωση της περιοχής.
σ τ ο ι Χ ε ι α σ υ Ν ε Χ ε ι α σ :  α Π ο τ η μ ι κ ρ α α σ ι α σ τ ο ε Λ Λ η Ν ι κ οη μνήμη αποτέλεσε για τους πρόσφυγες γέφυρα επικοινωνίας με το παρελθόν, ανασυ -γκροτώντας τη ζωή τους στη νέα πατρίδα βάσει της πολιτισμικής τους ταυτότητας, επι-θυμώντας να αναπλάσουν έναν οικείο για εκείνους τόπο που θα αναδείκνυε το στοιχείοτης συνέχειας με τον τόπο προέλευσης. Απέδωσαν στις περιοχές που κατοίκησαν ονό-ματα τοπωνυμίων της μικράς Ασίας, έχτισαν εκκλησίες και σχολεία, μετέφεραν παρα-δόσεις και έθιμα, δραστηριοποιήθηκαν ως ομάδα κοινών συμφερόντων συστήνονταςσυλλόγους και σωματεία. η περιοχή του Ελληνικού αποτελεί μια τοπογραφία της κοι-νωνίας των προσφύγων η οποία αποτυπώνεται στον χώρο και στην ιστορική διαδρομήτης περιοχής. η θρησκεία υπήρξε το θεμέλιο του πολιτισμού τους, καθότι το θρήσκευμα αποτελούσετη βάση της κοινωνικής οργάνωσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ενώ οι θρησκευτικέςτους πεποιθήσεις είχαν ενισχυθεί ακόμη περισσότερο μετά τον εκπατρισμό τους. κατά τηνάφιξη και εγκατάστασή τους σε έναν τόπο, η θεμελίωση της εκκλησίας ήταν ζήτημα πρω-ταρχικής σημασίας. ο ναός της Αγίας παρασκευής που προϋπήρχε βορειοδυτικά του Χασανίου αναστη-λώθηκε από τους πρόσφυγες με τη συνδρομή του συνόλου της κοινότητας. Εντός τηςεκκλησίας τοποθετήθηκαν ιερές εικόνες που είχαν διασωθεί από τον τόπο τους, αφούτα θρησκευτικά κειμήλια αποτελούσαν το πιο πολύτιμο κεφάλαιό τους. Αξιοποιήθηκε–παράλληλα με τη λειτουργία της ως τόπου τέλεσης θρησκευτικών καθηκόντων– και ωςσχολείο, ενώ ταυτόχρονα κατασκευαζόταν ένα νέο σχολικό κτίριο που λειτούργησε στηδεκαετία του 1930. την ίδια περίπου εποχή, οικοδομήθηκε και το πέτρινο σχολείο των



σουρμένων στην πλατεία του οικισμού. παρομοίως, οι κάτοικοι του κάτω Ελληνικού θε-μελίωσαν την εκκλησία της Αγίας τριάδος και οι κάτοικοι των σουρμένων τον ναό της με-ταμορφώσεως του σωτήρος.80 μεταξύ των σχολείων που οικοδομήθηκαν ήταν και τοΑμερικανικό κολλέγιο Θηλέων που ιδρύθηκε στη σμύρνη και μεταστεγάστηκε στο Ελλη-νικό (1932-65), σε νεόδμητα κτίρια που εγκαινιάστηκαν στην περιοχή.81παράδοση και μνήμη αλληλοσυνδέθηκαν, εκφράστηκαν μέσα από την πίστη και ταθρησκευτικά έθιμα και κληροδοτήθηκαν στις επόμενες γενιές με την αναβίωση του προ-αιώνιου ταφικού εθίμου των ποντίων στα σούρμενα, το οποίο φθάνει έως τις μέρες μας.κάθε κυριακή του Θωμά τελείται θεία λειτουργία στον ναό της μεταμορφώσεως του σω-τήρος, η οποία ακολουθείται από λιτανευτική πομπή προς το κοιμητήριο των σουρμένωνως ένδειξη μνήμης και τιμής στους «απανταχού του κόσμου κεκοιμημένους ποντίους». τοέθιμο ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση πανηγυριού, όπως οργανωνόταν και απότους πρόσφυγες που εποίκισαν την περιοχή έναν αιώνα νωρίτερα. «στο πανηγύρι τουΘωμά οι πόντιοι ύστερα από την επίσκεψή τους στα νεκροταφεία, χόρευαν ασταμάτηταώς το βράδυ σηκώνοντας κουρνιαχτό σκόνης στην αδιαμόρφωτη τότε πλατεία».82η πληθυσμιακή ποικιλομορφία και τα πολιτισμικά ερεθίσματα που χαρακτήριζαν τουςτόπους καταγωγής των προσφύγων τούς προσέδιδαν μια κοσμοπολίτικη φυσιογνωμία ηοποία αντανακλούσε στον τρόπο ζωής τους στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα απο-τελεί η δημιουργία του κινηματοθεάτρου «Ελληνικόν» στον αγροτικό συνοικισμό κομνηνών,ύστερα από πρωτοβουλία του προέδρου της κοινότητας, γιάννη Χαραλαμπίδη, ο οποίος μά-λιστα μέσα στο «Ελληνικόν» είχε εγκαταστήσει το αρτοποιείο του. σύμφωνα με τις σχετικέςγια το κινηματοθέατρο αναφορές, η λειτουργία του θα διακοπεί το 1941, όταν θα ανατιναχτείμε σκοπό την κατασκευή διαδρόμου προσγείωσης/απογείωσης. τρία χρόνια νωρίτερα είχεκιόλας ξεκινήσει μια νέα εποχή που σηματοδοτούσε την έναρξη της κατασκευής του αερο-δρομίου που έθεσε τη σφραγίδα του στην περιοχή. 
80 σχετικά με τα σχολεία και τις εκκλησίες, βλ. πασβαντίδης, Χ., ό.π., σσ. 104-106, 130, 143-144 & 161.81 Αναλυτικά, για την ιστορία του Αμερικανικού κολλεγίου, βλ. The American College of Greece, «Ίδρυση και Εξέ-λιξη», χ.χ., <https://www.pierce.gr/pierce-development/> (τελευταία ανάκτηση: 19-11-2020). 82 Αναφορά της σοφίας τοκμακίδου-Αναστασοπούλου που περιλαμβάνεται στο πασβαντίδης, Χ. ό.π., σ. 200. για το έθιμο τουπανηγυριού στα σούρμενα, βλ., επίσης, ό.π., σ.198. σχετικά με το ταφικό έθιμο, βλ. Ένωση ποντίων σουρμένων, «ταφικό Έθιμο,την κυριακή του Θωμά στα σούρμενα», χ.χ., <http://www.sourmena.gr/tafikoethimo/> (τελευταία ανάκτηση: 18-11-2020).  
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γέννηση ενός αεροδρομίουτα γεγονότα της περιόδου του μεσοπολέμου προετοίμασαν την εδραίωση του καθεστώτοςτης δικτατορίας που επιβλήθηκε στις 4 Αυγούστου 1936 από τον βασιλιά γεώργιο Β΄ καιτον ιωάννη μεταξά, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός από τον Απρίλιο και έπειτα ανακηρύχ-θηκε «εθνικός κυβερνήτης». το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, όπως ονομάστηκε, δεν ήτανολοκληρωτικό όπως άλλα φασιστικά καθεστώτα της εποχής, αλλά μάλλον «προσωποπα-γές», καθώς οικοδομήθηκε γύρω από το πρόσωπο του μεταξά, προσδεδεμένο όμως στονβασιλιά και τον ισχυρό του ρόλο.    το αεροδρόμιο του Ελληνικού γεννιέται εν μέσω του μεταξικού καθεστώτος στο πλαίσιοτου εγχειρήματος ανάπτυξης της εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας, του εξοπλισμού και τωνυποδομών. κατά τη διάρκεια της περιόδου της δικτατορίας, ο μεταξάς επικεντρώθηκε στηνπολεμική θωράκιση της χώρας προετοιμαζόμενος για το ενδεχόμενο μιας ένοπλης σύρραξης.Εστίασε στην εκτέλεση οχυρωματικών έργων και στην προμήθεια πολεμικού υλικού, δίνο -ντας έμφαση στην πολεμική βιομηχανία, ενώ παράλληλα ενδιαφέρθηκε για τους τομείς κοι-νωνικής πρόνοιας και υγείας. παρ’ όλα αυτά, η εξωτερική πολιτική του μεταξά δεν είχεεπεκτατικό πρόσημο αλλά ήταν μετριοπαθής, πρεσβεύοντας τη διατήρηση ειρηνικών σχέ-σεων με τις γείτονες χώρες, απευχόμενος την ανάμειξη της Ελλάδας σε έναν νέο πόλεμο.ωστόσο, η οργάνωση της άμυνας του κράτους υπαγορευόταν από τον φόβο των βουλγαρι-κών διεκδικήσεων αρχικά, και του ιταλικού επεκτατισμού στη συνέχεια. το διάστημα 1936-39 ο μέσος όρος των ετήσιων στρατιωτικών δαπανών ανερχότανσε 4,4 δισεκατομμύρια δραχμές, με το ποσό που διατέθηκε για την αεροπορία να υπολο-γίζεται σε 1,25 δισ. Ανάμεσα στα έτη 1936-1940 διατέθηκαν 360 εκατομμύρια δραχμέςγια τη δημιουργία διαφόρων εγκαταστάσεων της αεροπορίας.83 Είναι πιθανό η δημιουρ-γία του αεροδρομίου του Ελληνικού να εντασσόταν στα παραπάνω δαπανηθέντα ποσά.     Ακολουθώντας μια τακτική συγκεντρωτισμού, ο μεταξάς ανέλαβε την επίβλεψη τωνυπουργείων στρατιωτικών και Ναυτικών και του υπουργείου Αεροπορίας, του οποίου ταθεμέλια είχε θέσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος με την ίδρυσή του το 1929. οι δυσκολίες χρημα-τοδότησης της αεροπορίας που εμφανίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, ξεπεράστηκαν
83 πλουμίδης, σπυρίδων γ., «το καθεστώς ιωάννη μεταξά (1936-1940)», χ.χ., <https://eclass.uoa.gr/modules/docu-ment/ file.php/ARCH252/Metaxas.pdf> (τελευταία ανάκτηση: 23-11-2020), σ. 37 και Ανώνυμος, «τι έκαμεν η κυβέρνησιςτης 4ης Αυγούστου υπό τον ι. μεταξάν διά την αεροπορίαν μας», Εφ. Ελεύθερον Βήμα, 17-07-1940, σ. 1.   



την περίοδο διακυβέρνησης του μεταξά, οπότε ο προϋπολογισμός για την ενίσχυσή τηςεκτοξεύτηκε. καινούργια αεροδρόμια κατασκευάστηκαν (Ελληνικό, ηράκλειο, μίκρα, κέρ-κυρα), η αεροπορία εφοδιάστηκε με σύγχρονα για την εποχή αεροσκάφη, ενώ ο αριθμόςτων σταθμών μετεωρολογίας και ασυρμάτων αυξήθηκε, ώστε να είναι εφικτή η πραγμα-τοποίηση πτήσεων και κατά τη διάρκεια της νύχτας. η σκέψη αξιοποίησης του Ελληνικού ως περιοχής κατάλληλης για χρήση από την αε-ροπορία φαίνεται να είχε παρουσιαστεί στα μέσα της δεκαετίας του 1930. λαμβάνονταςυπόψη πως η ανάπτυξη ναυτικών αερολιμένων ήταν λιγότερο σύνθετη συγκριτικά με εκείνητων χερσαίων, επιχειρήθηκε τότε η εγκατάσταση υδροσκάλας (δηλ. υδατοδρομίου) στο Ελ-ληνικό, εγχείρημα που έμεινε ατελέσφορο εξαιτίας τεχνικών εμποδίων. τα εγκεκριμέναποσά για την ολοκλήρωση του έργου επενδύθηκαν τελικά στην υλοποίηση άλλων έργωνστο φάληρο. Επιπλέον, την ίδια περίοδο αναφέρεται πως στο Χασάνι βρίσκονταν τοποθε-τημένες συσκευές εντοπισμού (ραδιογωνιόμετρα).84

84 παπανδρώνου, γεώργιος, «η γέννηση και η ανάπτυξη της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα του μεσοπολέμου»,
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ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού κ. Βάσσος (τρίτος από αριστερά) στο αεροδρόμιο του φαλήρου, 1920. διακρίνεται το υπόστεγο των αεροπλάνων.



το ΑΕροδρομιο του ΕλληΝικου 77

δεδομένου ότι το αεροδρόμιο του τατοΐου δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ασφαλούςχρήσης του λόγω περιορισμένης ορατότητας τον χειμώνα, με αποτέλεσμα να προκαλούνταισυχνά ατυχήματα ή να ακυρώνονται πτήσεις, η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου αεροδρομίουστην Αθήνα γινόταν ολοένα και πιο επιτακτική. οι συζητήσεις σχετικά με την καταλληλό-τητα της θέσης ενός νέου αερολιμένα που θα εξυπηρετούσε την Αθήνα και τον πειραιά υπο-στηρίζοντας δυο λειτουργίες, αυτή του πολιτικού αεροδρομίου και εκείνη του στρατιωτικού,όπως μάλλον ήταν η αρχική σκέψη, είχαν ξεκινήσει προ του μεταξικού καθεστώτος. προ-τεινόμενα σημεία χωροθέτησης ήταν οι περιοχές Βουρλοποτάμου (παλαιού φαλήρου), πυ-ριτιδοποιείου, κοκκινιάς, Αγίου κοσμά Χασανίου (Ελληνικού), Ελευσίνας και φαλήρου.85προτιμώμενες κρίθηκαν οι περιοχές κοντά στη θάλασσα με επικρατέστερη την τοπο-θεσία του φαλήρου. το φάληρο θεωρήθηκε πως βρισκόταν σε ευνοϊκή θέση για την εξυπη-ρέτηση της Αθήνας και του πειραιά, ήταν προσβάσιμο μέσω των συγκοινωνιακών δικτύων
διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005, σσ. 71 & 98.85 η περιοχή του «πυριτιδοποιείου» ίσως να αναφέρεται στο Αιγάλεω, όπου λειτουργούσε τότε βιομηχανική μο-νάδα κατασκευής πυρομαχικών. Βλ., ό.π., σ. 76. 

ο δήμαρχος Αθηναίων κώστας κοτζιάς (όρθιος, με καπέλο) στο αεροδρόμιο του φαλήρου πριν από την αναχώρησή του για ιταλία, 8 Νοεμβρίου 1934. 



και, επιπλέον, φιλοξενούσε τις εγκαταστάσεις του κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών.Ένας ακόμη παράγοντας που συνηγορούσε στην επιλογή του φαλήρου ήταν η ενδεχόμενηοικονομική συνδρομή των όμορων δήμων στην κατασκευή του αεροδρομίου. Εν τέλει, ηοριστική απόφαση δημιουργίας αεροδρομίου στο Χασάνι θα ληφθεί τον Αύγουστο του1936, ύστερα από ανακοίνωση του υφυπουργού Αεροπορίας, μιχαήλ πάσσαρη. για την κα-τασκευή του, το υπουργείο οικονομικών διέθεσε 18 εκατομμύρια δραχμές με σκοπό τηναπαλλοτρίωση έκτασης 2.150 στρεμμάτων. οι κάτοικοι της προσφυγικής κοινότητας κο-μνηνών, που είχε ιδρυθεί στο Χασάνι μετά την έλευση των μικρασιατών προσφύγων, ανα -γκάστηκαν να μετακινηθούν από την περιοχή έναντι αποζημίωσης. η τελετή των εγκαινίωντου αεροδρομίου πραγματοποιήθηκε στις 2 ιουνίου 1938.86η τυπολογία στην οποία ανήκε το νέο αεροδρόμιο δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρί-βεια, καθώς τα στοιχεία της έρευνας είναι ελλιπή και αντικρουόμενα. μολονότι με βάση τοφΕκ σύστασης του αεροδρομίου το 1937 υπάρχει σαφής αναφορά «περί αναγκαστικήςαπαλλοτριώσεως 2.150 στρεμ. περίπου διά την ίδρυσιν πολιτικού Αεροδρομίου Αθηνών»,περιγράφεται ως στρατιωτικό αεροδρόμιο σε άλλες πηγές, γεγονός που θα μπορούσε ναθεωρηθεί εύλογο λαμβάνοντας υπόψη την πολιτική του μεταξά.87 Είναι πιθανό να κλήθηκενα συνδυάσει τις δυο λειτουργίες, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ή να μετατρά-πηκε σε στρατιωτικό εκ των υστέρων εξαιτίας των συνθηκών, εντούτοις η εξαγωγή συ -μπερασμάτων κρίνεται επισφαλής. το αεροδρόμιο κατασκευάστηκε στην ημιπεδινή έκταση που περικλείεται από τις πε-ριοχές του Αλίμου και της γλυφάδας, τους πρόποδες του υμηττού και την ακτή του Αγίουκοσμά και έφερε διάδρομο προσγείωσης μήκους μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων, ενώ ανα-φέρεται πως μαζί με τον διάδρομο κατασκευάστηκαν δυο μικρά κτίρια.88 ο υποτυπώδης διά-δρομος και οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι εκπαίδευσηςπιλότων αεροσκαφών της σχολής της αεροπορικής εταιρείας «τεχνικές και Αεροπορικές Εκ-μεταλλεύσεις» (τΑΕ), η οποία φαίνεται πως πραγματοποιούσε και δρομολόγια επιβατικώνπτήσεων παρέχοντας υπηρεσίες έκτακτων μεταφορών εσωτερικού («αεροταξί»). 
86 Ό.π., σσ. 76-77. 87 φΕκ 360/15-9-1937, τεύχος πρώτον, «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως 2.150 στρεμ. περίπου διά την ίδρυσινπολιτικού Αεροδρομίου Αθηνών», διάταγμα 07-09-1937, σ. 2342. 88 Βασάκης, Αντώνης, Η Ιστορία των Δημόσιων Άερομεταφορών στην Ελλάδα, χ.ε., χ.τ. 2020, σ. 125, <https://www.open-book.gr/i-istoria-ton-dimosion-aerometaforon-stin-ellada/> (τελευταία ανάκτηση: 18-11-2020). 
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η έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου τοποθετείται στο 1940 με τη συμμετοχήπερίπου 12 μαθητευομένων, χωρισμένων σε τμήματα γυναικών και ανδρών. ιδιαίτερα εν-διαφέρουσα είναι η αναφορά πως μεταξύ των μαθητριών συμπεριλαμβανόταν η κόρη τουμεταξά, λουκία.89τον οκτώβριο του 1940 οι πτήσεις θα διακοπούν. στην αυγή ενός νέου πολέμου, τοαεροδρόμιο του Ελληνικού δεν θα έχει προλάβει να αποπερατωθεί. Όμως, ο Β΄ παγκό-σμιος πόλεμος δεν θα ανακόψει την πορεία προς την ολοκλήρωσή του, αλλά θα προσθέ-σει μια ακόμη σελίδα στην ιστορία του.   

89 Ό.π., σ. 111 και παπανδρώνου, γ., ό.π., σσ. 334-336. 

κτίριο της εταιρείας τΑΕ το 1947. η τΑΕ ήταν μία από τις πρώτες αεροπορικές εταιρείες στην Ελλάδαγια περίπου 20 χρόνια, από το 1935 έως το 1954.



στην απαρχή της αεροπορίας

η επιθυμία του ανθρώπου να πετάξει φανερώνεται ήδη από την αρχαιότητα με τον μύθο τουδαιδάλου και του ικάρου και διαπερνά τους αιώνες και τις εποχές· από τις πρώτες μελέτεςτου Leonardo da Vinci για μια μηχανή πτήσης έως και την εφεύρεση του αεροπλάνου απότους αδελφούς Wright και τον σχεδιασμό του πρώτου αεροπλάνου στη σύγχρονη μορφή τουαπό τον Louis Blériot στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος θαωθήσει τον άνθρωπο να διεκδικήσει την υπεροχή στον αέρα, με αποτέλεσμα να σημειωθούνσημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της αεροπορίας και της αεροναυπηγικής.90την ίδια περίπου εποχή, λίγο πριν από το ξέσπασμα του μεγάλου πολέμου, η Ελλάδαθα γνωρίσει αυτό το νέο τεχνολογικό επίτευγμα στο πλαίσιο αεροπορικών επιδείξεων στηνπόλη των Αθηνών, ενώ τα πρώτα φτερά θα διασχίσουν με επιτυχία τον αττικό ουρανό το1911.91 στην απαρχή της ανάπτυξης των αερομεταφορών στην Ελλάδα, οι τακτικές δημόσιεςαερομεταφορές πραγματοποιούνταν με τη διακίνηση του ταχυδρομείου, όπως οι μεταφορέςστις ευρωπαϊκές χώρες, σε ταχυδρομικά αεροσκάφη που, παρότι δεν προορίζονταν για επι-βατική χρήση, ωστόσο επέτρεπαν τη μεταφορά μικρού αριθμού επιβατών αναλόγως τηςδιαθεσιμότητας θέσεων. παράλληλα με αυτά, χρησιμοποιήθηκε και το υδροπλάνο ως προ-τιμώμενο εναέριο μέσο μεταφορών, εξυπηρετώντας τις συγκοινωνίες μέχρι τη διαμόρφωσητων κατάλληλων υποδομών για την κίνηση των αεροπλάνων. ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος θαανακόψει την εξέλιξη του τομέα των αεροπορικών μεταφορών και τα αεροσκάφη θα χρη-σιμοποιηθούν αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς. η διαμόρφωση του σώματος της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας εντοπίζεται στη δε-καετία του 1920, με τη συμβολή του Ελευθέριου Βενιζέλου να είναι καθοριστική στη δημι-ουργία του διοικητικού και νομοθετικού πλαισίου. ο Ελ. Βενιζέλος, αναγνωρίζοντας τησπουδαιότητα τόσο της στρατιωτικής όσο και της πολιτικής αεροπορίας, προώθησε τη σύ-σταση του αρμόδιου υπουργείου και ανέλαβε ο ίδιος τον τίτλο του υπουργού, παραχωρώ -ντας την εποπτεία στον Αλέξανδρο Ζάννα, έφεδρο αξιωματικό αεροπόρο. μάλιστα, πολύνωρίτερα είχε επιδιώξει τη δημιουργία του κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών (κΕΑ), το
90 περισσότερα για την εξέλιξη της αεροπορίας στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο στο Βασάκης Αντώνης, ό.π.,  σσ. 70-71.91 η πρώτη επιτυχημένη πτήση στην Αθήνα καταγράφηκε στις 25 μαρτίου 1911 με αεροπόρο τον ρώσο SergeyUtotckeen, ο οποίος πέταξε με αεροπλάνο τύπου Farman από την πλατεία του Νέου φαλήρου. για τις πρώτες αε-ροπορικές πτήσεις στην Ελλάδα, βλ. Βασάκης, Αντ., ό.π., σσ. 37-45.
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οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1925, ενώ είχε επικυρώσει και τη συμμετοχή της Ελλά-δας στη διεθνή σύμβαση για τη ρύθμιση της εναέριας κυκλοφορίας, που είχε υπογραφείστο παρίσι το 1919. η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που απέκτησε αυ-τόνομο αεροπορικό φορέα.92μετά την ίδρυση του υπουργείου Αεροπορίας, ξεκίνησαν οι διαδικασίες οργάνωσηςτης υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας. στις σχετικές διατάξεις παρουσιάστηκε ο ορισμόςτου αεροδρομίου, το οποίο ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του διακρινόταν σε κρατικόαερολιμένα, που διέθετε τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την αεροπορική κίνησηκαθώς και διοικητικό προσωπικό, ή βοηθητικό αεροδρόμιο, το οποίο θεωρούνταν πωςαποτελεί στερεά ή υδάτινη έκταση αξιοποιήσιμη για έκτακτη χρήση. συγκεκριμένα, ωςαεροδρόμιο ορίστηκε «πάσα στερεά ή υδάτινη επιφάνεια χρησιμοποιουμένη διά τηνπροσγείωσιν, απογείωσιν και στάθμευσιν αεροσκαφών». Άλλωστε, ήδη από την πραγ-ματοποίηση των πρώτων πτήσεων στη χώρα, οι αεροπόροι της εποχής επέλεγαν για τηνπροσγείωση και την απογείωση του αεροπλάνου οποιονδήποτε επίπεδο χώρο, χερσαίοή υδάτινο. στη συνέχεια, η διακίνηση των ταξιδιωτών εξυπηρετήθηκε είτε από τα στρα-τιωτικά αεροδρόμια, που υπήρξαν τα πρώτα χερσαία αεροδρόμια της χώρας, είτε απότους ναυτικούς αερολιμένες, δηλαδή τα υδατοδρόμια, τα οποία δεν απαιτούσαν ειδικέςεργασίες διαμόρφωσης του χώρου, καθώς το κόστος των απαλλοτριώσεων και της δη-μιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων ήταν αποτρεπτικός παράγοντας για τηνίδρυση νέων χερσαίων αεροδρομίων.93στην Ελλάδα –και συγκεκριμένα στην Αττική– υπήρχε πλήθος φυσικών και τεχνητώνλιμένων που χρησιμοποιούνταν ως «υδροσκάλες», όπως ονομάζονταν τα υδατοδρόμια. οιαεροπόροι που πραγματοποίησαν ορισμένες από τις πρώτες πτήσεις στον ελληνικό χώροσυχνά επέλεγαν την περιοχή του παλαιού φαλήρου. Ειδικότερα, στις αρχές του 20ού αιώνα,στην περιοχή βόρεια του δέλτα φαλήρου βρισκόταν ζωολογικός κήπος με τεχνητές λίμνεςκαι περίτεχνο κήπο στον περιβάλλοντα χώρο. Αργότερα, το 1914, μεταφέρθηκε εκεί η αε-ροπορική σχολή της Ελευσίνας και το 1925 η περιοχή απαλλοτριώθηκε για την ίδρυση τουκρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών.94
92 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εδραίωση των τακτικών εμπορικών πτήσεων στην Ελλάδα, βλ. ό.π., σσ.87-97.93 παπανδρώνου, γ., ό.π., σσ. 39 & 69.94 το κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (κΕΑ) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ελευθέριου Βενιζέλου σε συνεργασίαμε τη βρετανική εταιρεία Blackburn. 



με την πάροδο του χρόνου εδραιώθηκε η χρήση των αεροπλάνων αντί των υδρο-πλάνων και, όπως αναφέρθηκε ήδη, στα τέλη της δεκαετίας του 1930 το ελληνικό κράτοςπροχώρησε σε απαλλοτριώσεις για την ίδρυση των πρώτων πολιτικών αεροδρομίων(ηράκλειο, Ελληνικό κ.λπ.). για την κατασκευή των χερσαίων αεροδρομίων απαραίτητηήταν η απαλλοτρίωση εκτάσεων, οι οποίες έπρεπε να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις,ώστε να ανταποκρίνονται στη νέα τους χρήση. πιο συγκεκριμένα, ένα χερσαίο αεροδρό-μιο έπρεπε να διαθέτει μεγάλη έκταση, χωρίς φυσικά εμπόδια γύρω του, σταθερό καιισόπεδο έδαφος με δυνατότητα αποστράγγισης, καλές καιρικές συνθήκες, να είναι εύ-κολα προσβάσιμο για το κοινό με συγκοινωνίες και να διαθέτει εγκαταστάσεις ύδρευσης,φωτισμού και τηλεφωνίας. οι προϋποθέσεις αυτές ίσχυαν για τους κρατικούς αερολι-μένες, ενώ τα βοηθητικά αεροδρόμια απαιτούσαν πιο απλές εγκαταστάσεις και μπορού-σαν να καλλιεργηθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως βοσκοτόπια, έπειτα από χορήγησησχετικής άδειας.95το παλαιότερο και σε συνεχή χρήση χερσαίο αεροδρόμιο της χώρας είναι αυτό τουτατοΐου. Επισήμως οι διαδικασίες δημιουργίας αεροδρομίου στο τατόι ξεκίνησαν το1925, με την απόφαση απαλλοτρίωσης 925 στρεμμάτων.96 το 1931 εγκαταστάθηκε εκείη σχολή Αεροπορίας, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και ως το βασικό πολιτικό αεροδρό-μιο της Αττικής, μέχρι τη δημιουργία εκείνου του Ελληνικού. κατά τη διάρκεια του Β΄παγκοσμίου πολέμου το αεροδρόμιο τατοΐου βομβαρδίστηκε από την ιταλική και τη γερ-μανική πολεμική αεροπορία και το 1941 βρέθηκε υπό γερμανική κατοχή. μετά το τέλοςτου πολέμου, το 1946, ιδρύθηκε εκεί η μονάδα των τεχνικών Εκπαιδευτικών κέντρωνΑεροπορίας (τΕκΑ), η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα τη λειτουργία της με την ονομασία«123 σμηναρχία τεχνικής Εκπαίδευσης (123 στΕ)». 

95 παπανδρώνου, γ., ό.π., σ. 69.96 υπάρχει αναφορά χρήσης του χώρου ως αεροδρομίου από σχολές αεροπορίας για τη βασική εκπαίδευση των χειριστώνήδη από το 1918. περισσότερα για την ιστορία του αεροδρομίου του τατοΐου στο Βογιατζής, δημήτρης, «συνοπτική ιστορίατου Αεροδρομίου του τατοΐου», 5η Συνεδρίαση του 10ου Συμποσίου της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Άχαρνών,01-11-2011, <https://eleftherovima.wordpress.com/2011/11/01/> (τελευταία ανάκτηση 19-11-2020). 
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το πρώτο αποκλειστικά πολιτικό αεροδρόμιο δημιουργήθηκε στο ηράκλειο τηςκρήτης, στην περιοχή ρουσσές, εκεί όπου βρίσκεται και σήμερα το αεροδρόμιο «Νίκοςκαζαντζάκης». παρά το γεγονός ότι η απαλλοτρίωση της συγκεκριμένης έκτασης απο-φασίστηκε το 1935, το αεροδρόμιο τέθηκε σε λειτουργία στα μέσα του 1938.97 Αρχικά, οιεργαζόμενοι και οι επιβάτες στεγάζονταν σε τρεις σκηνές. το 1941 η κρήτη περνάει στηγερμανική κατοχή και το αεροδρόμιο του ηρακλείου χρησιμοποιείται από τη γερμανικήπολεμική αεροπορία. το 1946 επανέρχεται στην κανονική λειτουργία του, ενώ ξεκινούντα έργα επέκτασης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων. το 1947 κατασκευάζεταιένα κτίριο για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών και των αεροπορικών εταιρειών,καθώς και μια μικρή αίθουσα επιβατών. 
οι πρώτες αεροπορικές εταιρείες στην ελλάδα

οι πρώτες εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη ξεκίνησαν το 1910 από τη γαλλία και την εται-ρεία Compagnie Générale Transaérienne (Εταιρεία γενικών Αερομεταφορών) με το δρομο-λόγιο Νίκαια-κάννες. ωστόσο, επρόκειτο για μη προγραμματισμένες πτήσεις, αφού τααεροπλάνα της εποχής μετέφεραν μέχρι δυο επιβάτες ή χρησιμοποιούνταν για τη μεταφοράτου ταχυδρομείου, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Αντιστοίχως, στην Ελλάδα το 1918 συ-στάθηκε η υπηρεσία Αεροπορικού ταχυδρομείου για τη σύνδεση των πόλεων Αθήνα, Θεσ-σαλονίκη, Αλεξανδρούπολη και κωνσταντινούπολη. με τη λήξη του Α΄ παγκοσμίουπολέμου, πραγματοποιούνται τα πρώτα τακτικά δρομολόγια, έχοντας τη δυνατότητα με-ταφοράς περισσότερων επιβατών, από αγγλικές, γαλλικές και γερμανικές εταιρείες, με ση-μαντικότερη γραμμή αυτή που συνέδεε το λονδίνο με το παρίσι.98η δραστηριότητα των ξένων αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα ξεκινά από το1925 με τη σύναψη της σύμβασης του ελληνικού κράτους –μέσω του γραφείου Εναέριωνσυγκοινωνιών– με την ιταλική εταιρεία Anonima Aeroespresso Italiana και τη γαλλικήMessageries Transariennes για τη μεταφορά ταχυδρομείου, εμπορευμάτων και επιβα-τών. το αρχικό δρομολόγιο της Aeroespresso ήταν μπρίντιζι - Αθήνα - κωνσταντινού-
97 Βασάκης, Αντ. ό.π., σ. 97.98 περισσότερα για τις πρώτες εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη, βλ. ό.π., σσ. 69-71.



πολη και στη συνέχεια επεκτάθηκε προς τη λέσβο, την πάτρα, τη σύρο και τη ρόδο. τοκύριο υδατοδρόμιο –και αργότερα αεροδρόμιο– της Αero espresso βρισκόταν στο δέλταφαλήρου, ενώ υπήρχε και ένα εναλλακτικό στο πόρτο ράφτη. η Aeroespresso ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία στην οποία δόθηκε άδεια από τηνελληνική κυβέρνηση για την έκδοση γραμματοσήμου.99 σταμάτησε τη λειτουργία της το1936 και συγχωνεύτηκε μαζί με άλλες ιταλικές εταιρείες δημιουργώντας την Ala Littoria, ηοποία διατήρησε τις γραμμές της Aeroespresso και πραγματοποίησε νέα σύμβαση με τηνελληνική κυβέρνηση το 1936. το 1938 το δρομολόγιο Αθήνα-ρώμη έγινε τρισεβδομαδιαίοκαι τα αεροσκάφη της Ala Littoria εξυπηρετούνταν από το αεροδρόμιο του τατοΐου, αντίτου φαλήρου. παράλληλα, οι γραμμές της εταιρείας είχαν επεκταθεί μέχρι την παλαιστίνη,χρησιμοποιώντας το αεροδρόμιο της ρόδου ως ενδιάμεσο σταθμό. οι πτήσεις της Ala Littoriaστην Ελλάδα διακόπηκαν το 1940 με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου.100με τη σύμβαση του 1925 η γαλλική Messageries Transariennes επρόκειτο να αναλάβειτη γραμμή μασσαλία - Αθήνα - συρία με επεκτάσεις προς άλλες περιοχές της Ασίας. η ελλη-νική κυβέρνηση παραχώρησε εκτάσεις στην κέρκυρα και στην Ελευσίνα για τη δημιουργίααερολιμένων, ωστόσο η γραμμή αυτή δεν εγκαινιάστηκε ποτέ από τη συγκεκριμένη εται-ρεία. το 1927 μεταβίβασε τα δικαιώματά της στην εταιρεία Air Union Lignes d’ orient, με-τέπειτα Air orient, χωρίς να ζητήσει την άδεια της ελληνικής κυβέρνησης, παρά μόνο τηνενημέρωσε τον δεκέμβριο του 1928. η νέα εταιρεία ακολούθησε πλήρως τους όρους τηςσύμβασης του 1925 και ανέλαβε την οργάνωση της γραμμής μασσαλία - Νεάπολη - κέρκυρα- πειραιάς - Βηρυτός, καθώς και τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών στην κέρκυρακαι την Ελευσίνα. το 1931 υπεγράφη νέα σύμβαση μεταξύ της Air orient και του ελληνικούκράτους, με την οποία αναγνωρίστηκε επισήμως ως διάδοχος της Messageries Transarien-nes, ενώ μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η μεταφορά των εγκαταστάσεών της από την Ελευ-σίνα στο μεγάλο πεύκο και η διακίνηση του μεγαλύτερου μέρους των επιβατών και τωνεμπορευμάτων από το αεροδρόμιο του φαλήρου. τα δρομολόγια της εταιρείας επεκτάθηκαν
99 η έκδοση γραμματοσήμου προβλεπόταν από το Άρθρο 12 της σύμβασης του 1925. Από τα γραμματόσημα αυτάγινόταν η είσπραξη των αεροπορικών τελών. η πρώτη ελληνική εταιρεία που προχώρησε στην έκδοση γραμματο-σήμου ήταν η ΕΕΕσ το 1933. περισσότερα στο παπανδρώνου, γ., ό.π., σσ. 109-117. σχετικά με την Aeroespresso καιτην Ala Litoria, βλ. ό.π., 248-254 & 255-258.100 το πρωί της 28ης οκτωβρίου καταστράφηκαν τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό σταδίου 2, απότους διαδηλωτές. Βλ. Αλμπάνης, γιάννης, «28η οκτωβρίου 1940: “Είχα πάρα πολλά χρόνια να δω τέτοιο ενθουσια-σμό στην Αθήνα”», 28-10-2019, CNN Greece, <https://www.cnn.gr/focus/story/195376/28i-oktovrioy-1940-eixa-para-polla-xronia-na-do-tetoio-enthoysiasmo-stin-athina> (τελευταία ανάκτηση: 18-11-2020).
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σύντομα προς την ινδοκίνα, φτάνοντας μέχρι τη σαϊγκόν. μια ακόμα γαλλική εταιρεία πουπραγματοποιούσε δρομολόγια την ίδια περίοδο στην Ελλάδα ήταν η Compagnie Interna-tionale de Navigation Aérienne (CIDNA), η οποία συνέδεε το παρίσι με τη Θεσσαλονίκη απότο 1931. το 1933 η Air orient, η CIDNA και ορισμένες άλλες γαλλικές εταιρείες συγχωνεύτη-καν, σχηματίζοντας την Air France, η οποία πλέον εκτελούσε τα δρομολόγια των παραπάνωεταιρειών.101Εκτός από τις ιταλικές και τις γαλλικές εταιρείες που εμφανίστηκαν πρώτες στον αε-ροπορικό χάρτη της Ελλάδας, στις αρχές της δεκαετίας του 1930 δραστηριοποιήθηκαν πολ-λές άλλες ακόμα από διαφορετικές χώρες.102 το 1930 η γιουγκοσλαβική Aeroput συνέδεε τηΘεσσαλονίκη με τη Βιέννη, με ενδιάμεσους σταθμούς τα σκόπια, το Βελιγράδι, το Ζάγκρεμπκαι το γκρατς. το 1931 η ολλανδική kLM περιελάμβανε την Αθήνα στο δρομολόγιο Άμστερ -νταμ-μπατάβια (ινδονησία) και το 1938 υπέγραψε σύμβαση με την ελληνική κυβέρνηση,με την οποία, μεταξύ άλλων, δεσμευόταν να μην πραγματοποιεί δρομολόγια μεταξύ Ελλάδαςκαι Βουλγαρίας, γιουγκοσλαβίας, τουρκίας, ιταλίας και Αιγύπτου, όταν αυτά εκτελούνταναπό ελληνικές εταιρείες. η βρετανική Imperial Airways υπέγραψε σύμβαση με την ελληνικήκυβέρνηση τo 1931 για τις γραμμές λονδίνο - Ελλάδα - ινδίες και λονδίνο - Ελλάδα - ΝότιαΑφρική, με την οποία της παραχωρούνταν το δικαίωμα να χρησιμοποιεί για προσγείωση ήπροσθαλάσσωση πεδία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την κέρκυρα, την κρήτη, την πάτρακαι άλλες περιοχές.παρά την ταραχώδη σχέση μεταξύ της βρετανικής εταιρείας και της ελ-ληνικής κυβέρνησης, η σύμβαση ανανεώθηκε το 1939, θέτοντας περιορισμούς προς την Im-perial Airways, η οποία μπορούσε πλέον να διέρχεται από την Ελλάδα μόνο για ταδρομολόγια από μεγάλη Βρετανία, γιουγκοσλαβία, ιταλία, μάλτα και Βουλγαρία, με υπο-χρεωτική προσγείωση στην Αθήνα. μαζί με την Imperial Airways, το 1931 υπέγραψε σύμ-βαση και η πολωνική LoT για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - σόφια - Βουκουρέστι - λβιβ. το1936 η σύμβαση ανανεώθηκε και τα δρομολόγια της LoT επεκτάθηκαν προς την παλαιστίνη,με ενδιάμεσο σταθμό τη ρόδο.

101 περισσότερα για τις γαλλικές εταιρείες στο παπανδρώνου, γ., ό.π., σσ. 259-268.102 για τα δρομολόγια των ξένων αεροπορικών εταιρειών στην Ελλάδα βλ. χ.σ., Άεροπορικός Όδηγός, υπουργείονΑεροπορίας – διεύθυνσις πολιτικής Αεροπορίας – πυρσός, Αθήνα 1931, τμήμα Α´, σσ. 71-82 και στο παπανδρώνου,γ., ό.π., σσ. 268-293.



το 1932 ξεκινά τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα και η γερμανική Lufthansa103 μετη γραμμή Βερολίνο-Θεσσαλονίκη, αποβλέποντας κυρίως στην πρόσβαση σε αεροδρόμιοτης Αθήνας κι έπειτα στην ανάπτυξη γραμμών προς την Ανατολή. Ύστερα από διαπραγ-ματεύσεις, υπεγράφη νέα συμφωνία το 1937 μεταξύ της γερμανικής εταιρείας και τηςελληνικής κυβέρνησης, όπου μεταξύ άλλων καθορίστηκαν οι γραμμές Βερολίνου-Θεσ-σαλονίκης και γερμανίας-Άπω Ανατολής, αλλά και το ενδεχόμενο κοινοπραξίας με τηνΕΕΕσ (Ελληνική Εταιρεία Εναερίων συγκοινωνιών, βλ. παρακάτω) σε περίπτωση επέ-κτασης των γραμμών της δεύτερης προς τη γιουγκοσλαβία και την Αίγυπτο.104 οι πτήσειςτης Lufthansa στην Ελλάδα διακόπηκαν τον σεπτέμβριο του 1939 με την έναρξη του πο-λέμου, ωστόσο συνεχίστηκαν τον επόμενο μήνα με τερματικό σταθμό τη Θεσσαλονίκη.κατά τη διάρκεια του πολέμου η Lufthansa ήταν η μοναδική εταιρεία που πραγματοποι-ούσε πολιτικές πτήσεις, με βασικότερη τη γραμμή Βερολίνο - πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη- Βελιγράδι - σόφια - Θεσσαλονίκη - Αθήνα. Άλλες ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούντανστην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1930, αλλά με λιγότερο έντονη παρουσία, ήτανη αυστριακή ÖLAG και η ρουμανική LAReS.η πρώτη προσπάθεια σύστασης ελληνικής αεροπορικής εταιρείας έγινε στα μέσατης δεκαετίας του 1920 από τον επιχειρηματία Νικόλαο καμπάνη με την ίδρυση της ομόρ-ρυθμης εταιρείας Ίκαρος.105 η σύμβαση με την ελληνική κυβέρνηση υπεγράφη το 1925και προβλέπονταν η αποκλειστική μεταφορά του ταχυδρομείου, η αποκλειστική εκμε-τάλλευση των εσωτερικών γραμμών Αθήνας-Θεσσαλονίκης και Αθήνας-κρήτης, καθώςκαι η παραχώρηση εκτάσεων από το κράτος με αντάλλαγμα την καταβολή 25.000.000δραχμών. Αναζητώντας συνεργάτες προκειμένου να συγκεντρωθεί το κεφάλαιο, να αγο-ραστεί το πτητικό υλικό και να ξεκινήσει η λειτουργία της εταιρείας, ο καμπάνης ήρθεσε επαφή, μεταξύ άλλων, με βρετανικές και ιταλικές εταιρείες, όπως την Blackburn καιτην Aeroespresso. 

103 για τη Lufthansa βλ. ό.π., σσ. 293-302.104 στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο εταιρειών, τοποθετήθηκε αντιπροσωπεία της Lufthansa στο αεροδρόμιοτου τατοΐου, ενώ οι γερμανοί μηχανικοί ανέλαβαν να εκπαιδεύσουν τους Έλληνες χειριστές στους χειρισμούς τηςτυφλής πτήσης και της προσγείωσης. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πρώτες νυχτερινές πτήσεις μεταξύ Αθήνας καιΘεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν από τη Lufthansa. Βλ. ό.π., σσ. 298-299.105 για την εταιρεία Ίκαρος βλ. ό.π., σσ. 123-133.
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οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν χρόνια, μέχρι που το 1930 ο υφυπουργός Αεροπο-ρίας Αλέξανδρος Ζάννας έκρινε ότι η εταιρεία θα έπρεπε να έχει εθνικό χαρακτήρα καινα μην υπόκειται σε ξένη επιρροή. τελικά ο Ίκαρος δεν πραγματοποίησε ποτέ πτήσεις,όμως αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία της Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων συγκοι-νωνιών (ΕΕΕσ).τον δεκέμβριο του 1930 ιδρύθηκε η ΕΕΕσ, η πρώτη ελεγχόμενη από το κράτος αερο-πορική εταιρεία, συμπεριλαμβάνοντας την εταιρεία Ίκαρος, με έδρα το αεροδρόμιο τουτατοΐου.106 στην ιδρυτική σύμβαση προβλέπονταν η αποκλειστική εκμετάλλευση τωνγραμμών μεταξύ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, ιωαννίνων και κρήτης, όπως και η μεταφοράτου ελληνικού ταχυδρομείου. ως προς την εκμετάλλευση των αεροδρομίων, αποφασί-στηκε η από κοινού χρήση των υπαρχόντων αεροδρομίων (τατοΐου, λάρισας και Θεσ-σαλονίκης) από την ΕΕΕσ με την καταβολή των απαιτούμενων τελών, και όχι ηπαραχώρησή τους, όπως αναφερόταν στη σύμβαση του 1925 με τον Ίκαρο. το 1931 αγο-ράστηκαν τα πρώτα αεροσκάφη από τη γερμανική εταιρεία Junkers107 και στη συνέχειαπραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές πτήσεις από γερμανούς κυβερνήτες, οι οποίοι παρέ-μειναν για ένα διάστημα στην Ελλάδα ώστε να εκπαιδεύσουν τους Έλληνες χειριστές.στις 10 ιουλίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τοαεροσκάφος «Αθήναι» και επιβάτη στην πρώτη αυτή πτήση τον Ελευθέριο Βενιζέλο. γιατην πρόσβαση των επιβατών στα αεροδρόμια, η εταιρεία διέθετε λεωφορεία που παρα-λάμβαναν τους επιβάτες από κεντρικά σημεία της κάθε πόλης. μέσα στα επόμενα χρόνιαο στόλος της ΕΕΕσ μεγάλωσε, ενώ τα δρομολόγιά της επεκτάθηκαν σε περισσότερες ελ-ληνικές πόλεις. με την έναρξη του πολέμου διέκοψε τη λειτουργία της και το δυναμικότης εντάχθηκε στην πολεμική Αεροπορία, όπως προβλεπόταν από την αρχική σύμβασητου 1930. η απελευθέρωση της χώρας το 1944 βρήκε την ΕΕΕσ σε πλήρη κατάρρευσηδιοικητικά και οικονομικά, μέχρι που το 1947 σταμάτησε να υφίσταται.
106 μέτοχοι της ΕΕΕσ ήταν η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, με την πλειοψηφία των μετοχών, το ταχυδρομικό τα-μιευτήριο, οι σιδηρόδρομοι Θεσσαλίας, η εταιρεία προμηθεύς και η εταιρεία Ίκαρος. πρόεδρος του διοικητικούσυμβουλίου ορίστηκε ο ιωάννης δροσόπουλος και γενικός διευθυντής ο Νικόλαος καμπάνης. το 1936 η πλειοψηφίατων μετοχών πέρασε στο μετοχικό ταμείο στρατού. για την εταιρεία ΕΕΕσ, βλ. Βασάκης, Αντ., ό.π., σσ. 97-110 καιπαπανδρώνου, γ., ό.π., σσ. 134-242.107 το 1931 αγοράστηκαν τέσσερα αεροσκάφη Junkers, τα οποία ονομάστηκαν «Αθήναι», «Θεσσαλονίκη», «ιωάν-νινα» και «πάτραι». Βλ. Βασάκης, Αντ. ό.π., σσ. 104-106.



88 Tο eλληΝικo
το 1935 ιδρύθηκε η ομόρρυθμη εταιρεία τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις (τΑΕ)από τον στέφανο Ζώτο, απόστρατο σμηναγό της πολεμικής Αεροπορίας.108 καθώς τηνπερίοδο αυτή η ΕΕΕσ είχε το αποκλειστικό προνόμιο να πραγματοποιεί τακτικά δρομο-λόγια εντός της χώρας, η τΑΕ λειτούργησε μέχρι τον πόλεμο ως σχολή εκπαίδευσης χει-ριστών. Αρχικά πραγματοποιούσε πτήσεις από το αεροδρόμιο του τατοΐου, ενώ απότο 1938 χρησιμοποιούσε και το αεροδρόμιο του Ελληνικού (τότε Χασάνι). ο στόλος τηςενσωματώθηκε στην πολεμική Αεροπορία για τις ανάγκες του πολέμου και καταστρά-φηκε στην Αλβανία. το 1946 όμως επανιδρύθηκε με στόχο να πραγματοποιεί τακτικάδρομολόγια, δεδομένης της απουσίας της ΕΕΕσ, και ανακοίνωσε τα δρομολόγιά τηςπρος Θεσσαλονίκη, Χανιά και ηράκλειο.109 τα δρομολόγια της τΑΕ εκτελούνταν από τοαεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου εγκατέστησε ένα υπόστεγο για την επισκευή των αε-ροσκαφών και μια σκηνή ως αίθουσα επιβατών.110 τον επόμενο χρόνο προστέθηκε ηγραμμή της ρόδου και αγοράστηκαν τρία νέα αεροσκάφη, τα οποία πήραν τα ονόματα«μακεδονία», «Ήπειρος» και «Θράκη» σε τελετή στο Ελληνικό.111 στον πρώτο χρόνολειτουργίας της είχε εκτελέσει 23 έκτακτες πτήσεις προς τη ρώμη, το παρίσι, το κάιροκαι την κωνσταντινούπολη. οι γραμμές εξωτερικού εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τηςτΑΕ το 1948 με την πτήση Αθήνα-Αλεξάνδρεια. η εταιρεία εξακολούθησε να έχει ανο-δική πορεία μέχρι το 1951, με κάποια μελανά σημεία, όπως η αεροπειρατεία του 1948112και το δυστύχημα του 1949 με 22 νεκρούς.113

108 για την τΑΕ, βλ. Βασάκης, Αντ., ό.π., σσ. 110-111, 127-132 και παπανδρώνου, γ., ό.π., σσ. 334-338.109 Ανώνυμος, «Ελληνικαί Αεροπορικαί γραμμαί τΑΕ. Έναρξις δρομολογίων», Εφ. Ελευθερία, 01-09-1946, σ. 2.110 Βασάκης, Αντ., ό.π., σ. 128 και Νταλούμης, ηλίας, «65 χρόνια από το πρώτο αεροπορικό δρομολόγιο. τα πρώταβήματα της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα», Πτήση και Διάστημα, 138, 1996. 111 Ανώνυμος, «Ελληνικαί Αεροπορικαί γραμμαί τΑΕ. 3 σεπτεμβρίου 1946 - 3 σεπτεμβρίου 1947», Εφ. Ελευθερία,03-09-1947, σ. 3.112 πρόκειται για την πρώτη αεροπειρατεία σε αεροσκάφος ελληνικής εταιρείας. στην πτήση από Αθήνα για Θεσσα-λονίκη της κυριακής 12 σεπτεμβρίου 1948, έξι νεαροί μέλη της ΕποΝ Θεσσαλονίκης διέπραξαν αεροπειρατεία, ανα -γκάζοντας το αεροσκάφος να προσγειωθεί στα σκόπια. Βλ. Ανώνυμος, «Αεροπλάνον ωδηγήθη βιαίως εις την σερβίαν»και «πώς εξηνάγκασαν οι πειραταί το πλήρωμα του αεροπλάνου να τους μεταφέρη εις σερβίαν», Εφ. Ελευθερία,σσ. 1 & 5 και Βασάκης, Αντ., ό.π., σσ. 146-151.113 το δυστύχημα αυτό αποτελεί το πρώτο καταγεγραμμένο σε προγραμματισμένη πτήση στην Ελλάδα. τη δευ-τέρα 6 ιουνίου 1949 η πτήση από καβάλα προς Αθήνα έπεσε σε τοπική καταιγίδα, αναγκάζοντας το αεροσκάφοςνα αλλάξει πορεία. οι κακές καιρικές συνθήκες οδήγησαν στην πτώση του αεροσκάφους στη μαλακάσα, όπουέχασαν τη ζωή τους 22 άτομα, επιβάτες και πλήρωμα. Βλ. ό.π., σσ. 153-155.
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τον μάιο του 1947 ιδρύθηκε η κρατική αεροπορική εταιρεία Ελληνικές Αεροπορικέςσυγκοινωνίες (ΕλλΑσ),114 με κεφάλαια των μετοχικών ταμείων Αεροπορίας, στρατού, Ναυ-τικού και πολιτικών υπαλλήλων. το 1948 οριστικοποιήθηκε η κοινοπραξία με τη βρετανικήεταιρεία Scottish Aviation, η οποία θα κατείχε το 40% των μετοχών και θα αναλάμβανε τηντεχνική υποστήριξη, την οργάνωση της νέας εταιρείας, την εκπαίδευση των Ελλήνων χει-ριστών, αλλά και την πώληση των αεροσκαφών. η λειτουργία της ΕλλΑσ ξεκίνησε τον φε-βρουάριο του 1948 με το δρομολόγιο Αθήνα-λονδίνο, με προσγείωση στο Prestwick τηςσκωτίας, όπου ήταν η βάση της Scottish Aviation. τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν τονμάρτιο στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, παρουσία του βασιλιά παύλου και της βασίλισσας
114 για την εταιρεία ΕλλΑσ, βλ. ό.π., σσ. 140-146.

περίπτερο της εταιρείας τΑΕ, ιούνιος 1948.
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φρειδερίκης. Εκτός από το λονδίνο, το πτητικό πρόγραμμα της ΕλλΑσ περιελάμβανε τιςγραμμές προς Θεσσαλονίκη, ηράκλειο και ρόδο. παράλληλα με την ίδρυση της ΕλλΑσ εμ-φανίστηκαν δύο ακόμα μικρές εταιρείες, οι Αεροπορικές μεταφορικές Επιχειρήσεις (ΑμΕ)και δαίδαλος. η ΑμΕ ιδρύθηκε το 1947 με ιδιωτικά κεφάλαια και το 1949 ξεκίνησε τα δρο-μολόγιά της προς την καστοριά, την κέρκυρα και την καλαμάτα. η δαίδαλος ιδρύθηκε τηνίδια χρονιά και εκτελούσε πτήσεις μεταφοράς φορτίων. το 1950 η υπηρεσία πολιτικής Αε-ροπορίας τής αφαίρεσε την άδεια λειτουργίας, καθώς διέθετε μόνο ένα αεροσκάφος και δενπληρούσε τις απαιτήσεις για τη δημιουργία στόλου. η συνύπαρξη τόσων εταιρειών οδή-

ο θίασος του Βασίλη λογοθετίδη επιστρέφει από την Αίγυπτο με αεροπλάνο της εταιρείας τΑΕ. πρώτηαπό αριστερά η καίτη λαμπροπούλου, τέταρτος από αριστερά ο Βαγγέλης πρωτόπαππας, η Ίλιαλιβυκού, έβδομος ο Θανάσης τζενεράλης, ο Βασίλης λογοθετίδης, η μαργαρίτα λαμπρινού και η σμαρώστεφανίδου, περ. 1950.
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γησε στη δημιουργία επιτροπής από τα υπουργεία οικονομικών, Εθνικής οικονομίας καιΑεροπορίας για τη διερεύνηση της οικονομικής κατάστασής τους και τους τρόπους βελ-τίωσής της. η επιτροπή αποφάσισε ότι υπήρχε χώρος μόνο για μία αεροπορική εταιρείακαι πρότεινε είτε τη συγχώνευση όλων είτε τον καταμερισμό των δρομολογίων.115 το1950 το υπουργείο Αεροπορίας προέβη σε κατανομή των γραμμών, ωστόσο οι εταιρείεςδεν έμειναν ικανοποιημένες. το 1951 ανακοινώθηκε η συγχώνευση των εταιρειών τΑΕ,ΕλλΑσ και ΑμΕ και η σύσταση Ελληνικής Εθνικής Αεροπορικής Εταιρείας.116 η νέα εται-ρεία είχε το όνομα «Εθνικές Αεροπορικές γραμμές τΑΕ» και διευθύνων σύμβουλος ορί-στηκε ο στέφανος Ζώτος. τα επόμενα χρόνια η πορεία της εταιρείας είναι καθοδική, με τα οικονομικά προ-βλήματα να τη βαραίνουν και τη διοίκησή της να έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με τηνκυβέρνηση.117 το 1954 η κυβέρνηση αποφάσισε την εκκαθάριση της εταιρείας και όρισεεπιτροπή για τον εκπλειστηριασμό και την πώλησή της. στο σχετικό νομοθετικό διά-ταγμα προβλεπόταν η συμμετοχή στον πλειστηριασμό μόνο Ελλήνων πολιτών ή ελληνι-κών εταιρειών, ενώ στην περίπτωση που δεν προέκυπτε πλειοδότης, η εταιρεία θαεξαγοραζόταν από το δημόσιο. η προκήρυξη διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στις 2 ιουλίουτου 1955. στην επόμενη φάση προκρίθηκαν οι εφοπλιστές Αριστοτέλης ωνάσης, σταύροςΝιάρχος και Βασίλης γουλανδρής,118 με τον ωνάση να αναδεικνύεται σε τελικό πλειοδότη.η σύμβαση υπεγράφη στις 31 ιουλίου 1956 και, μεταξύ άλλων, προβλέπονταν η αγοράτου συνόλου του υλικού και των εγκαταστάσεων της τΑΕ, η διατήρηση του προσωπικούτης, η αγορά σύγχρονων αεροσκαφών, η ανάπτυξη γραμμών προς την κεντρική και δυ-τική Ευρώπη, τη μέση Ανατολή, τη Νότια Αφρική και την Αμερική και η ανέγερση κε -ντρικού κτιριακού συγκροτήματος με δικά του έξοδα στο αεροδρόμιο του Ελληνικού.119με τη σύμβαση αυτή τέθηκε ο θεμέλιος λίθος της ολυμπιακής Αεροπορίας, η οποία πα-ρέμεινε στην ιδιοκτησία του ωνάση μέχρι το 1974.
115 Ανώνυμος, «Αεροπορικαί συγκοινωνίαι της Ελλάδος», Εφ. Ελευθερία, 11-10-1949, σ. 4.116 φΕκ Α183, 23-06-1951, τεύχος πρώτον, «Α.Ν. 1856. περί συστάσεως Ελληνικής Εθνικής Αεροπορικής ΑνωνύμουΕταιρείας».117 για την εταιρεία «Εθνικές Αεροπορικές γραμμές τΑΕ» βλ. Βασάκης, Αντ., ό.π., σσ. 161-169 και Νταλούμης, ηλ., ό.π.118 Ανώνυμος, «καταρτίζεται σύμβασις διά την παραχώρησιν της εκμεταλλεύσεως αεροπορικών γραμμών»,Εφ. Ελευθερία, 29-03-1956, σ. 6.119 φΕκ Α222, 06-10-1956, τεύχος πρώτον, «Ν.δ. 3560. περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 1856/1951και του Ν.δ. 3006/1954, ως και περί κυρώσεως της από 30 ιουλίου 1956 συμβάσεως “περί Αεροπορικών συγκοι-νωνιών”».
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το αεροδρόμιο ως στρατηγικό σημείο στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

ε ρ γα σ τ ο υ σ ρ υ θ μ ο υ σ τ ο υ Π ο Λ ε μ ο υτην 1η σεπτεμβρίου 1939 ξεκίνησε ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος με την εισβολή των γερμα-νικών δυνάμεων στην πολωνία. τα γεγονότα τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. η Εσσδ προ-σαρτά τις επαρχίες ανατολικά της πολωνίας και τις δημοκρατίες της Βαλτικής, η Αγγλίακαι η γαλλία εισέρχονται στον πόλεμο κατά της γερμανίας και η ιταλία κινείται εναντίοντης Ελλάδας. η συμμετοχή στον πόλεμο θα είναι τόσο γενικευμένη, που μόνο η λατινικήΑμερική δεν θα εμπλακεί σε αυτόν. η αρνητική απάντηση του ιωάννη μεταξά στο τελε-σίγραφο του ιταλού πρέσβη γκράτσι, που ζητούσε την ελεύθερη είσοδο των ιταλικώνστρατευμάτων στην Ελλάδα, ακολουθήθηκε από την ιταλική επίθεση και τη γερμανικήεισβολή. οι πολεμικές επιχειρήσεις έλαβαν τέλος όταν ο στρατηγός γεώργιος τσολάκο-γλου, ο οποίος λίγο αργότερα θα σχηματίσει την πρώτη κατοχική κυβέρνηση, υπέγραψεστις 23 Απριλίου 1941 το κείμενο της συνθηκολόγησης. η ευθύνη αρκετών περιοχών τηςχώρας ανατέθηκε αρχικά στις ιταλικές δυνάμεις, καθότι η Ελλάδα και γενικότερα τα Βαλ-κάνια δεν αποτελούσαν σημεία ενδιαφέροντος του στρατηγικού σχεδιασμού του Χίτλερ.παρ’ όλα αυτά, οι γερμανοί κράτησαν κάποιες περιοχές με στρατιωτική και οικονομικήκατ’ εκείνους βαρύτητα. το αεροδρόμιο του Ελληνικού ήταν μία από αυτές. οι δυνάμεις κατοχής χρησιμοποίησαν τους πόρους και τα αποθέματα της χώρας γιατη συντήρηση και την τροφοδοσία τους, ενώ διάφορα είδη προϊόντων που θεωρήθηκανχρήσιμα κατασχέθηκαν (πρώτες ύλες, τρόφιμα, καύσιμα κ.λπ.). Επίσης, ενδιαφέρθηκαν γιαεγχώριες βιομηχανίες και επιχειρήσεις, τις οποίες εξαγόρασαν.120 πέραν τούτων, προέβησανστην υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων (κατασκευή οχυρών, αποθηκών, εγκαταστάσεωνστρατιωτικού χαρακτήρα), προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους στρατιωτικούς τους σκο-πούς, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στην κατασκευή αεροδρομίων που είχαν τον ρόλοεπιχειρησιακών κέντρων.  

120 λάζου, Βασιλική, «Εδαφικός κατακερματισμός: η κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα» στο παναγιω-τόπουλος, Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (1770-2000). Η Εμπόλεμη Ελλάδα, 1940-1949. Άλβανικό Επος –
Κατοχή και Άντίσταση – Εμφύλιος, τόμος 8, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2003, σσ. 35-36. 
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το ημιτελές αεροδρόμιο του Ελληνικού, του οποίου οι εργασίες δεν είχαν αποπερατω-θεί την προηγούμενη περίοδο, ολοκληρώθηκε, οι εγκαταστάσεις του και οι διάδρομοι επε-κτάθηκαν και μετατράπηκε σε κύριο αεροδρόμιο της Αθήνας και βάση της πολεμικήςαεροπορίας της γερμανίας, Luftwaffe. το Αμερικανικό κολλέγιο, που στεγαζόταν στην πε-ριοχή του αεροδρομίου, επιτάχθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό νοσοκομείο.121τα έργα που πραγματοποιήθηκαν από τις κατοχικές Αρχές αποτέλεσαν, την περίοδοτου Β΄ παγκοσμίου πολέμου, κάποιον μοχλό κίνησης της οικονομίας, η οποία βρισκότανεν μέσω κατάρρευσης –λόγω εξάντλησης των πόρων–, ραγδαίας αύξησης του πληθωρι-σμού και σοβαρών προβλημάτων επισιτισμού. συχνά, απορροφήθηκε ελληνικό εργατικόδυναμικό, στο οποίο είτε καταβαλλόταν χρηματική αμοιβή ή αμοιβή σε είδος είτε η προ-σφερόμενη υπηρεσία εντασσόταν στο πλαίσιο καταναγκαστικής εργασίας («αγγαρεία»),που επιβαλλόταν στους κατοίκους της περιοχής όπου εκτελούνταν το εκάστοτε έργο. σεκάθε περίπτωση, η συνθήκη εργασίας διέφερε ανάλογα με το έργο.122για την υλοποίηση των έργων πραγματοποιήθηκαν νομοθετικές μεταβολές ώστε νααπαλλοτριωθούν εκτάσεις όπου θα λάμβαναν χώρα τα έργα. ως εκ τούτου, εκτάσεις απαλ-λοτριώθηκαν και στο Ελληνικό, με αποτέλεσμα πολλά από τα οικήματα της περιοχής νακατεδαφιστούν.123 το κόστος της κατεδάφισης των σπιτιών στο Ελληνικό, που βάρυνε τονκρατικό προϋπολογισμό, ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο δραχμές. τα υλικά κατασκευήςτων κατεδαφισθέντων σπιτιών χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικά υλικά, κάτι που αποτε-λούσε συνήθη πρακτική, καθώς υπήρχαν δυσκολίες στην προμήθεια νέων.  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σημειώνονταν περιστατικά κλοπών τωνυλικών με απώτερο στόχο την πώλησή τους στη «μαύρη αγορά». οι πωλήσεις προϊόντωνμέσω του συστήματος της «μαύρης αγοράς» δεν ελέγχονταν από τις Αρχές. σε αυτό τοσύστημα παράνομων συναλλαγών, το οποίο λειτούργησε ως μηχανισμός επιβίωσης, συμ-μετείχαν άνθρωποι ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και ταυτότητας. 

121 τα κτήρια του Αμερικανικού κολλεγίου είχαν χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο και από τον Ελληνικό στρατόπριν από την κατοχή. Βλ. The American College of Greece, ό.π. 122 λάζου, Β., ό.π., σ. 39. 123 φΕκ 1/10-01-1944, τεύχος πρώτον, «περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως προς επέκτασιν του ΑεροδρομίουΧασανίου», πράξις 195, σ. 2.
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Αεροφωτογραφία των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου του Ελληνικού, λίγο μετά την απελευθέρωσητης Αθήνας από τη γερμανική κατοχή, 1945.
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ο Χριστόφορος Χρηστίδης κατέγραφε τον μάρτιο του 1942 πληροφορίες σχετικές μετα περιστατικά κλοπών στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, την απροθυμία των εργατών ναεργαστούν αλλά και την έλλειψη ελέγχου: «η έλλειψη παρακολούθησης από τους γερμα-νούς των εργατών που δουλεύουν στο αεροδρόμιο είναι απερίγραπτη. οι εργάτες δεν δου-λεύουν σχεδόν διόλου, δηλώνουν παρουσία κι ύστερα το σκάνε, ή καταγίνονται να μαζεύουνυλικά των γερμανών, που τα πουλούν κατόπι στους μεσάζοντες, που κι αυτοί τα μεταπου-λούν, δηλαδή τα μοσχοπουλούν, στους εργολάβους του αεροδρομίου».124η κατασκευή εκτεταμένων έργων στο αεροδρόμιο φαινόταν καθοριστικής σημα-σίας στις Αρχές κατοχής, καθώς γειτνίαζε και με το κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών(κΕΑ) στο φάληρο. το κΕΑ, του οποίου τη διοίκηση είχε αναλάβει τη δεκαετία του ’20 ηβρετανική εταιρεία Blackburn Motor and Aircraft Company και τη δεκαετία του ’30 πε-ριήλθε στην κυριότητα του κράτους, είχε αποκτήσει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό,που θα ήταν χρήσιμος για τις εργασίες επισκευής των αεροσκαφών της Luftwaffe, καιδιέθετε καταρτισμένους τεχνικούς. Εκτός αυτών, κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικούπολέμου είχε δημιουργηθεί στο Ελληνικό παράρτημα του κΕΑ (συνεργείο τελικής μηχα-νοσύνθεσης αεροπλάνων και προετοιμασίας δοκιμαστικών πτήσεων).   Όπως έχει παρατηρηθεί από μελετητές,125 οι έντονοι ρυθμοί της επισκευαστικής δρα-στηριότητας των αεροσκαφών αλλά και η αριθμητική τους παρουσία στην Ελλάδα αν-τανακλούσαν τη δράση της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας και τις εξελίξεις στοπολεμικό μέτωπο. οι αεροπορικές βάσεις της γερμανίας στην Ελλάδα διαδραμάτισαν ση-μαίνοντα ρόλο κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων στη μέση Ανατολή, καθώςλειτούργησαν ως δίοδοι μεταφοράς πολεμικού υλικού και ανθρώπινου δυναμικού. κομ-βική στιγμή της γερμανικής προέλασης στη Βόρεια Αφρική και των πολεμικών αναμετρή-σεων με τη μεγάλη Βρετανία και τις δυνάμεις των συμμάχων για την κατάληψη τωνπεριοχών της υπήρξε η μάχη του Ελ Αλαμέιν. Έτσι, το 1942, η επισκευαστική δραστηριό-τητα των αεροσκαφών στην Ελλάδα κορυφώθηκε. μετά την κατάληψη της Βόρειας Αφρι-κής από τους συμμάχους, οι γερμανοί αύξησαν και πάλι τις δραστηριότητές τους στη χώρατο 1943, αφού έλαβαν παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με το ενδεχόμενο απόβασης

124 Χρηστίδης, Χριστόφορος, Χρόνια Κατοχής 1941-1944: Μαρτυρίες Ημερολογίου, χ.ε., Αθήνα 1971, σ. 225.125 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση της Luftwaffe στην Ελλάδα και τις επισκευές αεροσκαφών,βλ. μανουσάκης, Βασίλειος, οικονομία και πολιτική στην Ελλάδα του Β´ παγκοσμίου πολέμου, διδ. διατριβή, Αρι-στοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 619-626.  
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των συμμάχων στην Ελλάδα.126 Αρκετά από τα αεροσκάφη επισκευάζονταν στο κΕΑ, απόόπου, μετά την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών, μεταφέρονταν με αποσυ-ναρμολογημένα τα πτερύγια στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, για να επανασυναρμολογη-θούν και να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές πτήσεις.   
σ υ Ν α γ ε ρ μ ο σ σ τ ο υ ψ ο σ τ ω Ν σ ο υ ρ μ ε Ν ω Νη στρατηγική σημασία του αεροδρομίου του Ελληνικού αλλά και των εγκαταστάσεωντου φαλήρου είχε γίνει αντιληπτή από τους συμμάχους, οι οποίοι συχνά προχωρούσανσε βομβαρδισμούς των θέσεων αυτών. με την αλλαγή της στρατιωτικής κατάστασης στημεσόγειο, την απόβαση των συμμάχων στην ιταλία και την επικείμενη σύναψη ανακωχήςτης χώρας να διαφαίνεται στον ορίζοντα, οι βομβαρδισμοί και οι αερομαχίες εντάθηκαν. Αναφέρεται, μάλιστα, πως, για την προφύλαξη των αεροπλάνων και των εγκατα-στάσεων, οι γερμανοί είχαν δημιουργήσει ένα εικονικό περιβάλλον υποδομών αεροδρο-μίου προκειμένου να παραπλανούν τους συμμάχους. τοποθετούσαν τα αεροσκάφη σευπόστεγα που είχαν διαμορφώσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μη διακρίνονται, ενώ με-τέφεραν τα αεροπλάνα κατά τη διάρκεια της νύχτας στο αεροδρόμιο για την πραγματο-ποίηση πτήσεων. κατά συνέπεια, οι σύμμαχοι πραγματοποιούσαν βομβαρδιστικέςεπιθέσεις σε μεγάλη περίμετρο για να πλήξουν τις εχθρικές θέσεις.127οι μαρτυρίες των κατοίκων των γειτονικών στο αεροδρόμιο περιοχών επιβεβαι-ώνουν αφενός τη σημασία του αεροδρομίου για τις Αρχές κατοχής και αφετέρου τηνέξαρση των αεροπορικών βομβαρδισμών που σημειώθηκε εκείνη την περίοδο: «στηνκατοχή η αεροπορική βάση του Ελληνικού ήταν για τους γερμανούς πολύ μεγάλης ση-μασίας. τους χρειαζόταν τόσο για το βαλκανικό μέτωπο, όσο περισσότερο για το μέ-τωπο της Αφρικής. Έτσι, από τη μια μεριά οι γερμανοί έπαιρναν δρακόντεια μέτρα νατο διατηρήσουν σε λειτουργία και οι Άγγλοι προσπαθούσαν να το αχρηστέψουν. Αυτήη πάλη των δύο για τον πληθυσμό που κατοικούσε γύρω από το αεροδρόμιο ήταν φο-βερό γεγονός. Από τους βομβαρδισμούς ζούσαμε σε μια φλεγόμενη κόλαση».128
126 η επιχείρηση αυτή των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών ονομάστηκε «Επιχείρηση κιμάς» (operation Mincemeat).Βλ. Howard, Michael, British Intelligence in the Second World War, Vol. 5, Cambridge University Press, New York 1990,σσ. 89-93.127 Βλ. πασβαντίδης, Χ., ό.π., σ. 116. 128 Απόσπασμα από μαρτυρία της Ελένης στεφανίδου-καρανικόλα που περιλαμβάνεται στο μουρουγκλού, Άννα,«ο συνοικισμός της Αργυρούπολης στη δεκαετία του 1940» στο γιαννακόπουλος, γιώργος Α. (επιμ.), ό.π., σ. 118.
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σύμφωνα με τις μαρτυρίες, σε όλη την περιοχή, από τις υπώρειες του υμηττού έωςκαι το αεροδρόμιο, είχαν εγκατασταθεί πολυβολεία και είχαν δημιουργηθεί ορύγματαμάχης. στα μέσα του 1943, οι γερμανικές δυνάμεις εντατικοποίησαν τις επιχειρήσεις ορ-γάνωσης άμυνας και δόθηκε εντολή εκκένωσης του συνοικισμού της Αργυρούπολης, πουμέχρι τότε δεν είχε πληγεί από τους βομβαρδισμούς. «τα σπίτια μας τα παρατήσαμε όλοιόπως ήταν, το φθινόπωρο του 1943. οι γονείς μας είχαν συνεννοηθεί και κάθε δυο μέρεςκατέβαινε και ένας οικογενειάρχης να επιβλέψει τα νοικοκυριά μας», περιέγραφε μια κά-τοικος της Αργυρούπολης.129οι μνήμες που αναδύονται στις μαρτυρίες σχετικά με τον τρόπο που τα παιδιά αντιμε-τώπιζαν τις αερομαχίες και τις πολεμικές επιχειρήσεις της περιόδου είναι συγκλονιστικές.στα μάτια τους φάνταζαν συναρπαστικά θεάματα, ενώ επισκέπτονταν το αεροδρόμιο γιανα παίξουν. προς τα τέλη του 1943, σημειώθηκαν οι πιο ισχυρές αεροπορικές επιθέσεις. οιχαμηλές πτήσεις των αεροπλάνων επέτρεπαν στον παρατηρητή να δει τους πιλότους. Έναπαιδί, διερχόμενο με το ποδήλατό του από την περιοχή, αποτυπώνει τις στιγμές των βομ-βαρδισμών: «στο ύψος των σουρμένων σήμανε νέος συναγερμός, και τότε εκτίμησα ότισειρά θα είχε το αεροδρόμιο του Ελληνικού. (…) Από μακριά είδα να καίγονται οι υπόγειεςαποθήκες καυσίμων, στην άκρη της σημερινής ελληνικής βάσης, δίπλα στη λεωφόρο Βου-λιαγμένης, και φοβήθηκα για πιθανές εκρήξεις που θα προέκυπταν από τα καύσιμα. καβά-λησα το ποδήλατό μου και κατευθύνθηκα προς Νέα σμύρνη, εκεί όπου είχαμε μετοικίσει μετην οικογένειά μου, μετά την εκκένωση της περιοχής, λίγους μήνες νωρίτερα».130λίγους μήνες αργότερα, η έκβαση του πολέμου είχε κριθεί οριστικά. τον Αύγουστοτου 1944, με τα στρατεύματα της Εσσδ να προελαύνουν στα Βαλκάνια, οι γερμανικέςδυνάμεις άρχισαν να εκκενώνουν την Ελλάδα και να οδηγούνται σε υποχώρηση. οι επι-σκευαστικές μονάδες, το αεροδρόμιο και οι εγκαταστάσεις του Ελληνικού εκκενώθηκαν.προτού αποχωρήσουν, οι γερμανοί απέσπασαν μέρος του εξοπλισμού του κΕΑ και ίσωςσχεδίαζαν να καταστρέψουν τις εγκαταστάσεις του. πιθανολογείται πως αυτό απο-φεύχθηκε χάρη στη δράση της αντιστασιακής οργάνωσης «Απόλλων», η οποία ανατί-ναξε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης που φυλασσόταν στο κτήμα γερουλάνου, κοντάστο αεροδρόμιο, όπου οι γερμανοί είχαν εγκαταστήσει το διοικητήριο.     

129 Απόσπασμα από προφορική μαρτυρία της Ευθυμίας παπουτσή, ό.π., σ. 122.130 Απόσπασμα από μαρτυρία του γεωργίου Ευσταθιάδη, ό.π., σσ. 122-124. 
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Αεροπλάνο της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, μάρτιος 1945.
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τον οκτώβριο του 1944, η απελευθερωμένη Αθήνα θα υποδεχτεί την κυβέρνηση ΕθνικήςΕνότητας υπό την πρωθυπουργία του γεωργίου παπανδρέου. μαζί της, θα φθάσουν και μο-νάδες του βρετανικού στρατού, καθότι η Ελλάδα ανήκε στη ζώνη επιρροής της μεγάλης Βρε-τανίας. παρά το πανηγυρικό κλίμα, ο πόλεμος έχει προκαλέσει βαθιές ρωγμές στην ελληνικήκοινωνία. η ανάδειξη του Εθνικού Απελευθερωτικού μετώπου (ΕΑμ) σε κύρια πολιτική δύ-ναμη της χώρας και η προσπάθεια του παλαιού πολιτικού κόσμου να ανακτήσει τις δυνάμειςτου θα πυροδοτήσουν δυο αντίθετους πόλους. η σύγκρουση θα είναι αναπόφευκτη. το αε-ροδρόμιο του Ελληνικού θα γίνει μάρτυρας της μάχης των 33 ημερών της Αθήνας, ανάμεσαστο στρατιωτικό τμήμα του ΕΑμ και τις βρετανικές και κυβερνητικές δυνάμεις. η κλιμάκωση των συγκρούσεων, που ξεκίνησαν τον δεκέμβριο του 1944, θα φέρειτον ουίνστον τσόρτσιλ στην Αθήνα, τα Χριστούγεννα του ίδιου έτους. οι αναφορές τουτσόρτσιλ στο βιβλίο του, για την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, παρέχουνπληροφορίες για τη χρήση του από τις βρετανικές δυνάμεις, οι οποίες υποστήριξαν ευ-ρέως από αέρος τις πολεμικές επιχειρήσεις: «γύρω στο μεσημέρι προσγειωθήκαμε στοαεροδρόμιο του καλαμακίου, το οποίο φρουρούσαν 2.000 καλά εξοπλισμένοι και σε επι-φυλακή Βρετανοί σμηνίτες. Εκεί μας υποδέχτηκαν ο στρατάρχης Alexander, ο κ. Leeperκαι ο κ. Macmillan. Επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και περάσαμε σχεδόν τρεις ώρες μεέντονες συζητήσεις γύρω από τη γενικότερη κατάσταση τόσο από στρατιωτικής όσο καιαπό πολιτικής πλευράς. πιστεύω ότι τελικά καταλήξαμε σε πλήρη συμφωνία σχετικά μετα άμεσα μέτρα που έπρεπε να λάβουμε».131παρότι οι συγκρούσεις εντάθηκαν μετά την επίσκεψη του τσόρτσιλ, τελικά θα λήξουνστις αρχές του 1945, ύστερα από υποχώρηση του ΕΑμ, και τυπικά θα τερματιστούν με τηνυπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας τον φεβρουάριο. η συμφωνία, όμως, δεν θα γεφυ-ρώσει το χάσμα και δεν θα αποτρέψει μια ανοικτή σύγκρουση και έναν εμφύλιο πόλεμο.στη σκιά του Εμφυλίου, το αεροδρόμιο του Ελληνικού θα αναπτυχθεί και από τα μέσα τηςδεκαετίας του ’40 και έπειτα θα καταστεί τοπόσημο της χώρας με αυξημένη γεωπολιτικήσημασία. Ήταν η απαρχή μιας μακράς διαδρομής, κάθε σταθμός της οποίας αντικατοπτρίζειτα στάδια της μετάβασης στη μεταπολεμική περίοδο και στην ανασυγκρότηση.  

131 τα ονόματα που παρατίθενται στο απόσπασμα αναφέρονται στους Harold Alexander, Βρετανό στρατάρχηστον Β´ παγκόσμιο πόλεμο, Reginald Leeper, Βρετανό πρέσβη στην Ελλάδα, και Harold Macmillan, Βρετανό πολι-τικό. Βλ. τσώρτσιλ, ουίνστον, Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος, καθημερινές Εκδόσεις Εφ. η καθημερινή - Εκδόσεις γκοβό-στη, τόμος 6, Αθήνα 2010, σ. 117. 
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ο Βρετανός στρατηγός Henry Maitland Wilson (δεύτερος από αριστερά) φθάνει στην Αθήνα, λίγεςημέρες μετά την απελευθέρωση της πόλης από τη γερμανική κατοχή. τον υποδέχονται Βρετανοί καιΈλληνες αξιωματικοί, 25 οκτωβρίου 1944.
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ο πρωθυπουργός γεώργιος παπανδρέου (τρίτος από δεξιά) και ο υπουργός Αεροπορίας πέτρος φικιώρης(δεύτερος από δεξιά), συνοδευόμενοι από τον Βρετανό ταξίαρχο G.W. Tuttle (έβδομο από δεξιά), επιθεω-ρούν αεροσκάφη και πιλότους της 336 Βασιλικής Ελληνικής μοίρας διώξεως που έχουν μόλις επιστρέψειστην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση, 22 Νοεμβρίου 1944. 
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υποδοχή του παναγιώτη κανελλόπουλου (τέταρτος από αριστερά), κατά την επάνοδό του από τιςηπΑ. δεξιά, το κτίριο της αεροπορικής εταιρείας TWA, 14 ιουνίου 1948. 

ο αρχηγός του Εθνικού Ενωτικού κόμματος παναγιώτης κανελλόπουλος, αριστερά, συνοδεύει τοναποχωρούντα αρχηγό της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα, Dwight Griswold, 2 Αυγούστου 1948.στο βάθος, το κτίριο της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας (USAF), με την ένδειξη “Air TransportCommand Athens”.
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εκσυγχρονισμός στον μεταπολεμικό κόσμο 

« η  φ ω Ν η τ η σ α μ ε ρ ι κ η σ »την επαύριο του Β΄ παγκοσμίου πολέμου ο κόσμος δεν ήταν πια ο ίδιος. το τέλος τουπολέμου σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου φόβου και καχυποψίας, που κατά κύριολόγο εκφράστηκε μέσω του πολιτικού/οικονομικού/στρατιωτικού ανταγωνισμού ανά-μεσα στις ηπΑ και την Εσσδ, αλλά και των κρατών που συνασπίζονταν με τις δύο κυρίαρ-χες δυνάμεις. η περίοδος αυτή είναι γνωστή με τον όρο «ψυχρός πόλεμος». παράδοξοπαράγωγο της ψυχροπολεμικής κατάστασης αποτελεί το φαινόμενο του εκσυγχρονι-σμού που εμφανίστηκε σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, καθότι οιαντιπαλότητες προώθησαν και επιτάχυναν τους μηχανισμούς ανασυγκρότησης. ο ελληνικός Εμφύλιος πόλεμος, που ξέσπασε εκείνη την περίοδο (1946-49), υπήρξε ένααπό τα πρώτα πεδία εκδήλωσης του ψυχρού πολέμου, με την Ελλάδα να είναι η μόνη χώραστην Ευρώπη που βρισκόταν τότε σε εμφύλιο. Ενόσω ο Εμφύλιος πόλεμος μαινόταν, συ -ντελέστηκαν οι αρχικές προσπάθειες ανασυγκρότησης της χώρας, με τις παρεμβάσεις τηςμεγάλης Βρετανίας αλλά και, κυρίως, των ηπΑ. οι παρεμβάσεις των ηπΑ, που δεν εντοπί-ζονται μόνο στον ελλαδικό χώρο, σκόπευαν στη δημιουργία ενός δυτικοευρωπαϊκού οικο-νομικού συστήματος το οποίο θα ισχυροποιούσε τη δύση αναχαιτίζοντας τη σοβιετικήπρόκληση. Επιπλέον, διαμέσου της ξένης βοήθειας, θα επιτυγχάνονταν ο «εκδυτικισμός»των κρατών και η οργάνωσή τους γύρω από έναν κοινό θεσμικό πυρήνα.132η αμερικανική βοήθεια έφθασε στην Ελλάδα ύστερα από την απόφαση της μεγάληςΒρετανίας το 1947 να απεμπλακεί από τα ελληνικά πράγματα. η μεγάλη Βρετανία, πουείχε συμμετάσχει στις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον της Αριστεράς στην Ελλάδα, αμέ-σως μετά τη γερμανική υποχώρηση, φαινόταν απρόθυμη να συνεχίσει να υποστηρίζειτη χώρα, καθώς συνειδητοποιούσε πως η ελληνική υπόθεση ήταν εξίσου σύνθετη όσοκαι δαπανηρή. Από την άλλη, οι ηπΑ αντιλαμβάνονταν πως η Ελλάδα αλλά και η τουρκίαλειτουργούσαν ως φυσικά σύνορα για την ανάσχεση των σοβιετικών στην ανατολικήμεσόγειο. 
132 Χατζηβασιλείου, Ευάνθης, «ο ψυχρός πόλεμος ως κρίση εκσυγχρονισμού: υπέρβαση κρίσεων και ελληνικήεμπειρία, 1932-1959» στο μπότσιου, κωνσταντίνα και σακκάς, γιάννης, Η Ελλάδα, η Δύση και η Μεσόγειος 1945-62.
Νέες Ερευνητικές Προσεγγίσεις, πανεπιστήμιο μακεδονίας, 2015, <https://core.ac.uk/download /pdf/49285129.pdf>(τελευταία ανάκτηση: 18-11-2020), σσ. 17-34. 



στο πλαίσιο του δόγματος τρούμαν (1947), αρχικά, και του σχεδίου μάρσαλ στη συ-νέχεια (1948-51), οι ηπΑ συνέβαλαν αποφασιστικά στην οικονομική και πολιτική ανοι-κοδόμηση της χώρας τη δεκαετία του ‘50, όπως επίσης και στην υπερίσχυση τωναντικομμουνιστικών δυνάμεων στον ελληνικό Εμφύλιο. οι Αμερικανοί δραστηριοποι-ήθηκαν μέσω οικονομικών και στρατιωτικών αποστολών, αλλά και τοποθέτησης συμ-βούλων στον κρατικό μηχανισμό, ενώ σημαντικό ποσοστό των αμερικανικών κεφαλαίωνδιοχετεύθηκε σε έργα υποδομής, αρκετά από τα οποία σχετίζονταν με την άμυνα.133στα τέλη της δεκαετίας του ’40, η αμερικανική πολεμική αεροπορία United States AirForce (USAF) ίδρυσε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού αεροπορική βάση για στρατιωτικά αε-ροσκάφη με στόχο την εξυπηρέτηση των μεταφορών. παράλληλα, ένα σύνολο έργων του αε-ροδρομίου αναλήφθηκαν εκείνη την περίοδο από το Αμερικανικό στρατιωτικό σώμαμηχανικών (U.S. Army Corps of engineers), μέσα σε ένα πλήθος έργων που αποπερατώθηκανστη χώρα (διώρυγα κορίνθου, σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, λιμένες κ.λπ.), δράση που ση-μειώθηκε αντίστοιχα και σε κράτη της μέσης Ανατολής. στα έργα που πραγματοποιήθηκανστα αεροδρόμια συμπεριλαμβανόταν η κατασκευή χώρων στάθμευσης αεροσκαφών, πύργωνελέγχου, καθώς και εργασιών βασικών υποδομών αεροδρομίων (φωτισμός, αποστραγγιστικόσύστημα). το κόστος των εργασιών της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιοτου Ελληνικού ανήλθε στα 2,5 εκατομμύρια δολάρια.134παρά την εμπλοκή των Αμερικανών, το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα ήταν πε-ριορισμένο, δεδομένου ότι η χώρα βρισκόταν μακριά από την κεντρική Ευρώπη και τηγερμανία όπου εστίαζαν την προσοχή τους. το κλίμα, όμως, μεταστράφηκε μετά τηνέκρηξη του πολέμου της κορέας, οπότε οι ισορροπίες άλλαξαν εκ νέου και η ασφάλειατων υφιστάμενων συμμαχιών αμφισβητήθηκε. ως εκ τούτου, η νεοϊδρυθείσα στρατιωτικήαμυντική συμμαχία των χωρών της δύσης με την ονομασία «οργανισμός Βορειοατλαντι-κού συμφώνου» (ΝΑτο) απηύθυνε πρόσκληση στην Ελλάδα για την ένταξή της στον ορ-γανισμό. η χώρα εισήλθε στη Βορειοατλαντική συμμαχία το 1952, γεγονός που της
133 μπότσιου, κωνσταντίνα, «οι ηπΑ και η ελληνική συμμετοχή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 1958-1961» στομπότσιου, κ. και σακκάς, γ., (επιμ.), ό.π., σσ. 109-115. 134 σχετικά με τα δαπανηθέντα ποσά για τα έργα του Αμερικανικού σώματος μηχανικών, βλ. Grathwol, Robertand Moorhus, Donita, Bricks, Sand and Marble: U.S. Army Corps of Engineers Construction in the Mediterranean and
Middle East, 1947-1991, Center of Military History and Corps of engineers, United States Army, Washington, D.C.2009, <https://history.army.mil/ html/books/bricks_sand_and_marble/CMH_45-2-1.pdf> (τελευταία ανάκτηση:23-11-2020), σ. 140. 
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Εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Βάσης στο Ελληνικό το 1977. η Βάση παρέμεινε στην περιοχή σαράντα χρόνια, από το 1953 μέχρι το 1993.



επέτρεπε να συνεχίσει να απολαμβάνει την αμερικανική βοήθεια, οδηγούμενη προς τηνπολιτική σταθερότητα, που ήταν ζωτικής σημασίας μετά τη λήξη του Εμφυλίου, και τηνοικονομική βιωσιμότητα εντός ενός καθεστώτος ασφάλειας. η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑτο προετοίμασε το έδαφος για τη σύναψη της συμ-φωνίας εγκατάστασης των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο ελληνικό έδαφοςτο φθινόπωρο του 1953. το θέμα των αμερικανικών βάσεων υπήρξε διαχρονικά αμφι-λεγόμενο, αποτελώντας αντικείμενο προβληματισμού και πολιτικών αντιπαραθέσεωνπου αφορούσαν κυρίως τον βαθμό παρεμβατικότητας στις ελληνικές υποθέσεις, τηνέλλειψη σαφήνειας σχετικά με τις δεσμεύσεις των δύο κρατών, αλλά και το ζήτημα τηςποινικής ασυλίας που αναγνωριζόταν στο αμερικανικό προσωπικό στην Ελλάδα. παρ’όλα αυτά, θεωρήθηκε πως η συμφωνία ήταν ωφέλιμη και μπορούσε να εγγυηθεί τηνασφάλεια της χώρας. μεταξύ των βάσεων που εγκαταστάθηκαν τότε στην Ελλάδα(ηράκλειο, σούδα, Νέα μάκρη κ.α.), εγκαταστάθηκε και η αμερικανική αεροπορικήβάση στο Ελληνικό, μαζί με τον ραδιοφωνικό σταθμό «η φωνή της Αμερικής», που απο-τέλεσε μέσο διάδοσης των δυτικών ιδεών.135η USAF εγκαταστάθηκε πλέον στο αεροδρόμιο επί μονίμου βάσεως. με την ανά-πτυξη του τμήματος του πολιτικού αεροδρομίου, περίπου στα μέσα της δεκαετίας του’50, καταλάμβανε οριοθετημένο χώρο της έκτασης, τον οποίο αξιοποιούσε για μετα-φορά στρατιωτικού υλικού και μετακίνηση των διπλωματικών αντιπροσώπων. ηστρατιωτική βάση στο Ελληνικό διαδραμάτισε καίριο ρόλο στις επιχειρήσεις των ηπΑσε περιόδους αναταραχών στη μέση Ανατολή, την Αφρική αλλά και την κύπρο, ενώστη Βάση τοποθετήθηκε το κέντρο ηλεκτρονικής εναέριας εποπτείας που υποστήριζετην επιτήρηση της Ανατολικής μεσογείου και της μέσης Ανατολής. μέχρι το 1960 επεν-δύθηκαν σημαντικά ποσά σε αεροπορικά έργα, τηλεπικοινωνίες, εγκαταστάσεις (στρα-τιωτικό νοσοκομείο κ.ά.) υπό την επίβλεψη του Southern District Athens Area office.136H μακρόχρονη παρουσία των Αμερικανών στο Ελληνικό επηρέασε τη ζωή των γύρωπεριοχών, που υιοθέτησαν στοιχεία του αμερικανικού τρόπου ζωής. το αμερικανικό πρα-τήριο στεγάστηκε σε κτίρια που γειτνίαζαν με το αεροδρόμιο και προμήθευε το προσωπικότης Βάσης με αμερικανικά προϊόντα, άγνωστα έως τότε στην ελληνική αγορά, που ασκού-
135 για τις αμερικανικές βάσεις, βλ., μεταξύ άλλων, σβολόπουλος, κωνσταντίνος, Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική,
1945-1981, τόμος 2, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 2003, σσ. 35-39.136 Grathwol, R. and Moorhus, D., ό.π., σσ. 140-141. 
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Εργαζόμενοι στον ραδιοφωνικό σταθμό της Αμερικανικής Βάσης του Ελληνικού, 1973.
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σαν όμως ιδιαίτερη γοητεία στους Έλληνες καταναλωτές. Νέα καταστήματα, σύμφωνα μετα αμερικανικά πρότυπα, έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή για την εξυπηρέτησητων Αμερικανών πελατών. Επίσης, πλήθος ανθρώπων συντονίζονταν καθημερινά στη συ-χνότητα του αμερικανικού ραδιοφωνικού σταθμού που εξέπεμπε από τη Βάση.137Εντούτοις, οι αντιαμερικανικές αντιδράσεις δεν απουσίαζαν. η διεθνοποίηση του κυ-πριακού Ζητήματος από την ελληνική κυβέρνηση παπάγου, λίγο πριν από τα μέσα της δε-καετίας του ’50, με στόχο τη διεκδίκηση της ένωσης με την κύπρο, προκάλεσε κλυδωνισμούςστις σχέσεις των δύο χωρών και πυροδότησε το αντιαμερικανικό ρεύμα. οι αντιδράσεις κλι-μακώθηκαν μετά την τουρκική εισβολή στην κύπρο (1974), οπότε και συζητήθηκε το ενδε-χόμενο μετεγκατάστασης της Βάσης. Εν τέλει, θα παραμείνει στο Ελληνικό και η λειτουργίατης θα παύσει μόνο μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, το 1993. οι εγκαταστάσεις της θαδοθούν για χρήση στον Ελληνικό στρατό και σε διάφορους φορείς και υπηρεσίες. 
137 μηχανή του Χρόνου, «η αμερικανική βάση του Ελληνικού», χ.χ., <https://www.mixanitouxronou.gr/i-amerikaniki-vasi-toy-ellinikoy-i-amerikaniki-agora/> (τελευταία ανάκτηση: 23-11-2020).

ο υδατόπυργος της πρώην Αμερικανικής Βάσης του Ελληνικού. η κατασκευή του συμπίπτει με την εγκατάσταση της Βάσης στις αρχές της δεκαετίας του 1950, (2020).



τ ο α ε ρ ο Δ ρ ο μ ι ο τ ο υ ε Λ Λ η Ν ι κ ο υ,  γ ε φ υ ρ α α Ν ατ ο Λ η σ κ α ι Δ υ σ η σταυτόχρονα με την ανάπτυξη του στρατιωτικού τμήματος του αεροδρομίου από τα τέλητης δεκαετίας του ’40, επεκτάθηκαν και οι εγκαταστάσεις της πολιτικής αεροπορίας, στοπλαίσιο της αμερικανικής βοήθειας. τον φεβρουάριο του 1949 υπεγράφη η σχετική σύμβασημε σκοπό την εκτέλεση του προγράμματος ανάπτυξης των αεροπορικών συγκοινωνιώνώστε να «θέση την Ελλάδα εις εξέχουσαν θέσιν εις το πεδίον της πολιτικής αεροπορίας, νακαταστήση το αεροδρόμιον του Ελληνικού έν των καλυτέρων διεθνών αεροδρομίων».138το σχέδιο μάρσαλ έδωσε πνοή στο πολιτικό αεροδρόμιο του Ελληνικού, το οποίο ξεκίνησενα λειτουργεί συστηματικά για να αποτελέσει την καρδιά του δικτύου των ελληνικών ενα-έριων συγκοινωνιών. Ανάμεσα στα έργα που υλοποιήθηκαν εκείνη την εποχή στο αεροδρό-μιο συμπεριλαμβάνονταν η επέκταση του ήδη υπάρχοντος διαδρόμου, η δημιουργίαδεύτερου διαδρόμου προσγείωσης και η κατασκευή των πρώτων πύργων ελέγχου εναέριαςκυκλοφορίας και των πρώτων εγκαταστάσεων του δυτικού Αεροσταθμού, στον οποίο θαπροστεθούν αργότερα επιπρόσθετα συμπλέγματα κτιρίων. διαβάζοντας τα άρθρα του τύπου της εποχής, γίνεται αντιληπτό πως η ύπαρξη ενόςεξελιγμένου αεροδρομίου ήταν παράγοντας προσδιορισμού της θέσης μιας χώρας στον «αε-ροπορικό χάρτη του μέλλοντος», σε μια περίοδο που αποτελούσε το «κατώφλι του αερο-πορικού αιώνα».139 οι επεκτάσεις και οι κατασκευές θα ακολουθούσαν τις σύγχρονεςτεχνολογικές εξελίξεις, καθιστώντας το αεροδρόμιο κατάλληλο να εξυπηρετεί τις επιβατικέςκαι μεταφορικές ανάγκες, καθώς και κάθε είδους αεροσκάφος, υπό όλες τις πιθανές συν-θήκες. Όπως αναφέρεται, το αεροδρόμιο βρισκόταν στις πρώτες θέσεις της αεροπορικήςκίνησης στην Ανατολική μεσόγειο, ήδη πριν από την έναρξη των έργων. δεκάδες ξένες αε-ροπορικές εταιρείες το χρησιμοποιούσαν σε τακτικά και έκτακτα δρομολόγια (η αμερικα-νική αεροπορική εταιρεία TWA, η ολλανδική εταιρεία kLM, η γαλλική εταιρεία Air Franceκ.ά.). η ημερήσια κίνηση αεροσκαφών ανερχόταν κατά μέσο όρο σε 70-75 αεροπλάνα τηςπολιτικής αεροπορίας και 25-30 της πολεμικής. συγκριτικά, μάλιστα, με τα προηγούμεναχρόνια η επιβατική κίνηση είχε παρουσιάσει ραγδαία άνοδο, ξεπερνώντας τους 300 χιλιάδεςεπιβάτες το 1948. 
138 Ανώνυμος, «υπεγράφη σύμβασις διά τας αεροπορικάς συγκοινωνίας της χώρας», Εφ. Εμπρός, 26-02-1949, σ. 4. 139 Αβραμόπουλος, δ., «το Αεροδρόμιον του Ελληνικού, γέφυρα Ανατολής και δύσεως», Εφ. Εμπρός, 03-03-1949, σ. 3.
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Αεροδρόμιο Ελληνικού, 1960. διακρίνονται ο χώρος “Goodbye” του δυτικού Αερολιμένα και δύο αεροπλάνα στον διάδρομο. 
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Βάσει της συμφωνίας προβλεπόταν η πραγματοποίηση ποικίλων εργασιών και βελ-τιώσεων, όπως ο εξοπλισμός με συστήματα επικοινωνίας/εντοπισμού και η κατασκευήκτιριακών εγκαταστάσεων πολλών χρήσεων (κτίρια διοικήσεως, τελωνείο, πυροσβε-στική υπηρεσία, υπόστεγα αεροπλάνων, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια, εξέδρα κοι-νού για την παρακολούθηση της κίνησης των αεροσκαφών κ.λπ.). Εκτός από τοκεφάλαιο που θα διέθετε η αμερικανική αποστολή για την εκτέλεση των έργων, προβλε-πόταν και η συνεισφορά σε τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό με συμβουλευτικό χαρακτήρα.σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου, ο γενικός διευθυντής της πολιτικής αερο-πορίας ανέφερε πως «ελπίζει σε πολύ βραχύ χρονικό διάστημα το αεροδρόμιον του Ελ-ληνικού θα είναι εις θέσιν να εξυπηρετήση την διεθνή αεροπορικήν κίνησιν και αιεγκατα στάσεις του θα παρέχουν πλήρη άνεσιν εις τους ταξιδεύοντας διαθέτουσαι όλα τασύγχρονα “κομφόρ”».140η επέκταση του αεροδρομίου δεν αγκαλιάστηκε από το σύνολο του ελληνικού πλη-θυσμού και προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων των γειτονικών περιοχών.Αρχικά, αφορμή των αντιδράσεων υπήρξε η λειτουργία του εργοταξίου παραγωγής πίσ-σας που τοποθετούνταν στην περιοχή των σουρμένων. η διαδικασία παραγωγής τηςπίσσας, η χρήση της οποίας ήταν επιβεβλημένη για τις επεκτάσεις των διαδρόμων προσ-γείωσης και απογείωσης, προκαλούσε δυσφορία στους κατοίκους, αφού καθιστούσε τηνατμόσφαιρα αποπνικτική. σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε καθημερινή βάση οι εργα-ζόμενοι του εργοταξίου πραγματοποιούσαν εξορύξεις στο λατομείο του υμηττού καιύστερα μετέφεραν την πρώτη ύλη ώστε να την επεξεργαστούν. οι κάτοικοι απηύθυνανσυνεχείς εκκλήσεις στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας τη διακοπή λειτουργίας τουεργοταξίου. ο κοινοτάρχης της Αργυρούπολης, κυριάκος Ευσταθιάδης, ανέφερε σε τη-λεγράφημά του προς τον υπουργό δημοσίων Έργων το 1951: «η ως άνω εταιρεία επα-νάρχισε τις εργασίες χωρίς να λάβει κανένα μέτρο προφυλάξεως και οι κάτοικοι από τοπρωί μέχρι το βράδυ ζουν μέσα σε πυκνά σύννεφα καπνού και κονιορτού που καθιστούντην ατμόσφαιρα αποπνικτική. υπάρχει άμεσος κίνδυνος της ζωής των κατοίκων της Αρ-γυρούπολης και του Ελληνικού σουρμένων».141 παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων, τοεργοτάξιο δεν θα σταματήσει τη λειτουργία του πριν από το 1958. 
140 για πληροφορίες σχετικά με την επιβατική κίνηση και τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου, βλ. ό.π.  141 η αναφορά και οι πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πασβαντίδης, Χ., ό.π., σ. 186.
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ο Αμερικανός πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ (δεξιά, με καπέλο και πολιτικά ρούχα) γίνεται δεκτόςαπό τον βασιλιά παύλο (στο κέντρο της φωτογραφίας) και τον διάδοχο κωνσταντίνο (δεύτερο απόαριστερά) στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. η επίσκεψή του επέσπευσε τα έργα εκσυγχρονισμού καιεπέκτασης του αεροδρομίου, 14 δεκεμβρίου 1959.
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Ένας επιπρόσθετος λόγος που τροφοδοτούσε τις αντιδράσεις των κατοίκων ήτανκαι το θέμα των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για την ανάπτυξη του αε-ροδρομίου. οι διαμαρτυρίες έλαβαν τον χαρακτήρα κινήματος κατά της επέκτασης,με αποτέλεσμα την οργάνωση διαδήλωσης διαμαρτυρίας στη γλυφάδα στα τέλη τηςδεκαετίας του ’50. μόλις λίγους μήνες μετά τη διαδήλωση, το υπουργείο μεταφορώνενημέρωσε τις τοπικές Αρχές των περιοχών που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες γιατην απόφαση απαλλοτρίωσης ακινήτων σε εκτάσεις που έφθαναν μέχρι το βόρειοάκρο του δάσους της γλυφάδας.142 την επέκταση του αεροδρομίου υπαγόρευε επίσηςκαι η αντικατάσταση των αεροπλάνων με αεροσκάφη νέου τύπου που απαιτούσανδιαδρόμους μεγαλύτερου μήκους και περισσότερους ελεύθερους χώρους. το ζήτηματων απαλλοτριώσεων των εκτάσεων που χρειάζονταν για να υποστηριχθούν οι νέεςλειτουργίες απασχόλησε το ενδιαφέρον του τύπου, της κοινής γνώμης και των εμπει-ρογνωμόνων, ενώ οι προβλέψεις που είχαν γίνει για τις απαιτούμενες εκτάσεις ήτανυπερεκτιμημένες.143την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων επέκτασης του αεροδρομίου επέτεινε και ηεπικείμενη επίσκεψη του προέδρου των ηπΑ Ντουάιτ Αϊζενχάουερ στην Αθήνα, του πρώ-του προέδρου των ηπΑ που επισκεπτόταν τη χώρα, στις 14 δεκεμβρίου 1959. Εν όψειτης άφιξης του Αμερικανού προέδρου, η χώρα εισήλθε σε μια περίοδο πυρετωδών προ-ετοιμασιών. το ταξίδι στην Ελλάδα είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο της περιοδείας τουπροέδρου ανά τον κόσμο (ιταλία, πακιστάν, τουρκία, ινδία κ.α.), αποσκοπώντας στη με-ταφορά του μηνύματος της ειρηνικής συνύπαρξης των κρατών και πρεσβεύοντας μια«νέα αμερικανική πολιτική»,144 προσανατολισμένη προς τη συνεργασία και την ύφεσηστις σχέσεις με την Εσσδ. κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπου είχεπροετοιμαστεί επιβλητική τελετή, ο βασιλιάς παύλος, ο διάδοχος κωνσταντίνος, ο πρω-θυπουργός κωνσταντίνος καραμανλής, συνοδευόμενος από μέλη της κυβέρνησής του,αλλά και πλήθος κόσμου, του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή, υπό τους ήχους κανονιοβο-λισμών και εμβατηρίων.
142 Ό.π., σσ. 114-115.  143 σε άποψη που διατυπώνεται στο τεύχος του περιοδικού «τεχνικά Χρονικά» του τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-λάδος, το 1957, αναφέρεται πως το μήκος των διαδρόμων που κρινόταν ότι θα ήταν αναγκαίο ανερχόταν στα 9χιλιόμετρα τουλάχιστον. Βλ. Τεχνικά Χρονικά, γενική Έκδοση, 1-15 οκτωβρίου 1957, τεύχ. 139-140, σσ. 24-25.144 Ανώνυμος, «κυριαρχεί ήδη διεθνώς η οικονομική πολιτική», Εφ. Ελευθερία, 15-12-1959, σ. 3. 
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σε μια εποχή κατά την οποία η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα της οικονομίαςήταν συνώνυμη της εξέλιξης, οι κυβερνήσεις του κ. καραμανλή, ο οποίος πρωτοστάτησεστη διακυβέρνηση της χώρας επί σχεδόν μια δεκαετία, επικεντρώθηκαν στην εκβιομη-χάνιση. το 1959 ανακοινώθηκε η εφαρμογή του πρώτου πενταετούς προγράμματος οι-κονομικής Αναπτύξεως145 και στις αρχές της δεκαετίας του ’60 η Ελλάδα συνδέθηκε μετην Ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα (Εοκ). 
145 Χατζηβασιλείου, Ευ., ό.π., σ. 17.  
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με την ένταξη της χώρας στην Εοκ θα επιτυγχάνονταν, μεταξύ άλλων, η ενίσχυσητου βιομηχανικού τομέα και η κεφαλαιακή επάρκεια για την εκτέλεση έργων υποδομής.το ίδιο διάστημα η παροχή δωρεάν οικονομικής βοήθειας από τις ηπΑ τερματίστηκε,όμως η διάθεση στρατιωτικού υλικού συνεχίστηκε έως τη δεκαετία του ’70.      τον ιανουάριο του 1960, σε ανακοίνωσή του για τις δημόσιες επενδύσεις, ο κ. κα-ραμανλής τόνιζε το μέγεθος της προσπάθειας που καταβαλλόταν για την ανασυγκρό-τηση της εθνικής οικονομίας, παρέχοντας στοιχεία που προμήνυαν έναν αέρα ανάτασηςμε τη συνέχιση των χρηματοδοτήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του τουρισμού,
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των συγκοινωνιών και της υλοποίησης έργων υποδομής.146 η συνέχιση των έργων στοαεροδρόμιο του Ελληνικού υπήρξε μέρος της εντατικής ανοικοδόμησης της χώρας, πουέμπαινε στη δεύτερη αναπτυξιακή της φάση μεταπολεμικά, στις αρχές της δεκαετίας του’60, με το αεροδρόμιο να εντάσσεται πλέον στα μεγάλα έργα υποδομών της περιόδου(έργα οδοποιίας, εγγειοβελτιωτικά έργα, σταθμοί παραγωγής ενέργειας κ.λπ.).147στις 7 Απριλίου του ίδιου έτους, υπεγράφη στο υπουργείο συγκοινωνιών και δημο-σίων Έργων από τον υπουργό σόλωνα γκίκα η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης ανά-πτυξης του αερολιμένα της πρωτεύουσας, την οποία ανέλαβε η αμερικανική εταιρείαAmmann & Whitney. το πρόγραμμα ανάπτυξης του αεροδρομίου, πέραν της επιπρόσθε-της επιμήκυνσης των διαδρόμων και της κατασκευής εγκαταστάσεων, συμπεριελάμβανετη δημιουργία του νέου Ανατολικού Αεροσταθμού. σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιουυπουργού, για τη χρηματοδότηση του έργου η αμερικανική κυβέρνηση απελευθέρωσεποσό ύψους 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων, με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου ναυπολογίζεται στα 10,5 εκατομμύρια δολάρια, με εξαίρεση τα ποσά των αποζημιώσεωνγια τις απαλλοτριώσεις.148Αξίζει να σημειωθεί πως η κίνηση του αερολιμένα εμφάνιζε σταθερά αυξητική πο-ρεία. ο ανερχόμενος κλάδος του τουρισμού είχε δώσει ώθηση στις αεροπορικές μετα-φορές, με αποτέλεσμα να υπάρξει, τελικά, υπερδεκαπλασιασμός των ξένων επισκεπτώναπό το 1958 έως το 1973.149 συγκεκριμένα για το αεροδρόμιο του Ελληνικού, η επιβατικήκίνηση εξωτερικού τριπλασιάστηκε ανάμεσα στα έτη 1956-1961. ο αριθμός των τουρι-στών που ήλθαν στην Ελλάδα μέσω του αεροδρομίου το 1961 αντιπροσώπευε το 45%του συνόλου του τουριστικού ρεύματος της χώρας.150στην ανατολή του νέου έργου, στις 30 μαΐου 1962 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος απότον πρωθυπουργό κ. καραμανλή. στην τελετή παρέστησαν οι υπουργοί δημοσίωνΈργων, συγκοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, υφυπουργοί, γενικοί γραμματείς, στε-λέχη φορέων και υπηρεσιών, δημόσια πρόσωπα και πλήθος κόσμου. ο υπουργός δη-
146 Τεχνικά Χρονικά, γενική Έκδοση, ιανουάριος-φεβρουάριος 1960, τ.χ. 185-186, σσ. 42-43.   147 σκάγιαννης, π., καπαρός, γ., ό.π., σσ. 24-34.  148 Τεχνικά Χρονικά, γενική Έκδοση, μάιος 1962, 213, σ. 45. 149 ο αριθμός των ξένων επισκεπτών είχε αυξηθεί από 257.000 το 1958 σε πάνω από 3.000.000 το 1973. Βλ. ιορδά-νογλου, Χρυσάφης, «η οικονομία 1949-1974: Ανάπτυξη και νομισματική σταθερότητα» στο παναγιωτόπουλος,Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού (1770-2000), Νικητές και Ηττημένοι, 1949-1974, Νέοι Ελληνικοί Προ-

σανατολισμοί: Άνασυγκρότηση και Άνάπτυξη, τόμος 9, Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 83. 150 η επιβατική κίνηση εξωτερικού ανήλθε από 293.000 το 1956 σε 876.000 το 1961. Βλ. Τεχνικά Χρονικά, ό.π.
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μοσίων Έργων σόλων γκίκας δήλωνε στην ομιλία του: «Ευρισκόμεθα εις τον Αερολι-μένα του Ελληνικού, τον πρώτον Αερολιμένα της Χώρας (…). ο καλλίγραμμος υμηττόςπρος ανατολάς και η υπέροχος φαληρική ακτή προς δυσμάς δημιουργούν ένα εξαίρετονπεριβάλλον (…). το κτίριον Αεροσταθμού αποτελεί την σημαντικωτέραν μονάδα τωνέργων του Αερολιμένος (…). προσδοκώμεν, ότι το κτίριον τούτο, όταν αποπερατωθή,θα αποτελή όντως ένα των αρτιωτέρων και ωραιοτέρων Αεροσταθμών της Ευρώ-πης».151 ο Ανατολικός Αεροσταθμός θα αποπερατωθεί το 1969. την ίδια εποχή, στοδιάστημα της δικτατορίας των συνταγματαρχών, θα ολοκληρωθεί και το σύνολο τωνέργων του αεροδρομίου. 

151 Ό.π., σσ. 45-46.  
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φόρτωση των προς εξαγωγή προϊόντων του εργοστασίου της ζυθοποιίας «φιΞ» στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, 1963.



το ΑΕροδρομιο του ΕλληΝικου 125



126 Tο eλληΝικo



το ΑΕροδρομιο του ΕλληΝικου 127



128 Tο eλληΝικo



το ΑΕροδρομιο του ΕλληΝικου 129





  



δημοσ
γλυφαδασ 

δημοσ
ελληνικου

αργυρουπολησ 
δημοσ αλιμου

Λεωφόρος Ποσειδώνος

Λ
εω

φόρος Βουλιαγμένης

 αγγλικό Yπόστεγο (Παγόδα)

 Διατηρητέο υπόστεγο κεα (α)

 Διατηρητέο υπόστεγο κεα (B) 

 Διατηρητέο υπόστεγο κεα (γ)

 κτίριο Saarinen 
          (Πρώην ανατολικός αερολιμένας)

Όρια δήμων
Όρια μητροπολιτικού Πόλου

μνημεία

διάγραμμα της περιοχής του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού-Αγίου κοσμά, στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις των κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία.

στα
θ

μ
ο

σ
μ

ετρο

«α
ργυρο

υΠ
ο

Λ
η

»



η ανάπτυξη του αεροδρομίου του ελληνικού

Νεότερα μνημεία (1937 – 2001)το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού, τόσο στην περίοδο λειτουργίας του αλλά και τιςεπόμενες δεκαετίες, αποτέλεσε έναν χώρο-σύμβολο, ένα τοπόσημο για την παραλιακήζώνη της Αττικής. οι εγκαταστάσεις του σηματοδοτούσαν την είσοδο σε έναν χώρο γε-μάτο συναίσθημα, την αρχή ενός νέου ταξιδιού ή την υποδοχή ενός οικείου προσώπου.στην έκτασή του αποτυπώθηκαν οι πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, αλλά και τεχνο-λογικές και αισθητικές αλλαγές που συνέθεσαν την ιστορία της νεότερης Ελλάδας. οιαφίξεις στο αεροδρόμιο του Ελληνικού συνδέονται με κομβικά γεγονότα της πρόσφατηςιστορίας, όπως η υποδοχή του κωνσταντίνου καραμανλή το 1974 μετά την πτώση τηςΧούντας και οι αφίξεις των ολυμπιονικών το 1996.η ανάπτυξη των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του πρώην αεροδρομίου, κατά τηδιάρκεια των χρόνων λειτουργίας του, μαρτυρά τη μετάβαση στη μοντέρνα αρχιτεκτονική,διαθέτοντας χαρακτηριστικά δείγματα του ρεύματος αυτού. κάποια από τα κτίρια αυτάέχουν, πλέον, χαρακτηριστεί ως μνημεία, όπως εκείνο του Ανατολικού Αερολιμένα. η εξέλιξητου χώρου από το 1937 έως και τη νέα χιλιετία, με τις διαδοχικές επεκτάσεις και την προ-σθήκη νέων εγκαταστάσεων, είναι τυπική των αεροδρομίων του 20ού αιώνα. τα αερο-δρόμια έπρεπε να κατασκευάζονται εξαρχής με δυνατότητες προσαρμογής καιεπέκτασης στον χώρο, ώστε να ανταποκρίνονται στη συνεχώς αυξανόμενη επιβατικήκίνηση. η ύπαρξη τεκμηρίων από τις περισσότερες –αν όχι όλες– φάσεις ανάπτυξης τουαεροδρομίου και τις διαφορετικές χρήσεις του το καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρον ιστο-ρικά, αφού μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή του στον χρόνο.συνολικά, ο χώρος του αεροδρομίου καταλάμβανε μια έκταση περίπου 5.000-5.500στρεμμάτων και το κτιριακό του απόθεμα περιελάμβανε εκατοντάδες εγκαταστάσεις, κύριεςκαι βοηθητικές.152 οι φάσεις ανάπτυξης του αεροδρομίου καθορίστηκαν αφενός από τηνεπιβατική και εμπορική κίνηση, αφετέρου από τις διεθνείς και εγχώριες πολιτικές συνθήκες. 
152 η ακριβής έκταση του αεροδρομίου είναι δύσκολο να υπολογιστεί λόγω ελλιπούς τοπογράφησης της περιοχήςκατά την περίοδο λειτουργίας του, αλλά και λόγω της χρήσης των εγκαταστάσεων από διαφορετικούς φορείς ταυτο-χρόνως.



συνοψίζοντας όσα έχουν ήδη αναφερθεί, το αεροδρόμιο που ιδρύθηκε με το νομοθε-τικό διάταγμα του 1937 ως πολιτικό κατά βάση, καταλήφθηκε από τους γερμανούς κατάτη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και χρησιμοποιήθηκε ως στρατιωτικό, βομβαρδί-στηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις και περιήλθε στα χέρια της βρετανικής πολεμικής αε-ροπορίας, ενώ από το 1947 εγκαταστάθηκαν εκεί τμήματα της Αμερικανικής πολεμικήςΑεροπορίας (United States Air Force – USAF), στο πλαίσιο εφαρμογής του σχεδίου μάρσαλ,παράλληλα με την επαναλειτουργία του ως πολιτικού. Επιπλέον, το 1939 μεταφέρθηκανεκεί τμήματα του κρατικού Εργοστασίου Αεροσκαφών, που μέχρι τότε λειτουργούσε στοδέλτα φαλήρου. κατά τη δεκαετία του 1990 εγκαταστάθηκε το κέντρο Ελέγχου Εναέριαςκυκλοφορίας περιοχής Αθηνών και μακεδονίας της υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας, ενώμετά την αποχώρηση της USAF, το 1991, οι εγκαταστάσεις της χρησιμοποιήθηκαν από τηνΕλληνική πολεμική Αεροπορία. τα παραπάνω συνθέτουν ένα περίπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθιστώντας δύ-σκολη τη διάκριση των φάσεων ανάπτυξης του αεροδρομίου και την κατανομή των χρή-σεων των εγκαταστάσεων με ακρίβεια. Επομένως, συνδυάζοντας την παρουσία τωνπαραπάνω φορέων με τις εκάστοτε απαλλοτριώσεις και προσθήκες, μπορούμε να διακρί-νουμε θεωρητικά τις εξής φάσεις: α) 1937 – 1940: από την ίδρυση του πολιτικού αεροδρομίου έως την έναρξη του Β΄παγκοσμίου πολέμου. β) 1940 – 1945: στρατιωτική χρήση του αεροδρομίου από τη γερ-μανική και τη βρετανική πολεμική αεροπορία. γ) 1945 – 1960: εγκατάσταση ΑμερικανικήςΒάσης και ανάπτυξη των πρώτων υποδομών και του δυτικού Αερολιμένα. δ) 1960 – 2001:από τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του Ανατολικού Αερολιμένα μέχρι το κλείσιμο τουαεροδρομίου.
1937–1940 : τα Π ρ ωτα Χ ρ ο Ν ι α α Π ο τ η Ν ι Δ ρ υ σ η το υ Π ο Λ ι τ ι κο υ α ε ρ ο Δ ρ ο μ ι ο υ

ε ω σ τ η Ν ε Ν α ρ ξ η τ ο υ Β ΄ Π α γ κ ο σ μ ι ο υ Π ο Λ ε μ ο Yτο 1937 αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση 2.150 στρεμμάτων στην περιοχή Χασάνι της Ατ-τικής για την ίδρυση του πολιτικού αεροδρομίου της Αθήνας και, όπως έχει ήδη αναφερ-θεί, ο θεμέλιος λίθος για την έναρξη των εργασιών τέθηκε το ίδιο έτος από τον ιωάννημεταξά. η πρώτη εταιρεία που πραγματοποίησε πτήσεις από το αεροδρόμιο του Ελληνι-κού ήταν η τΑΕ. μέχρι το ξέσπασμα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και την παύση λειτουρ-
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γίας του αεροδρομίου ως πολιτικού, εμπορικές πτήσεις στην Ελλάδα πραγματοποιούσανη ΕΕΕσ, της οποίας η έδρα βρισκόταν στο τατόι, και ξένες αεροπορικές εταιρείες. τονπρώτο χρόνο λειτουργίας του, το 1938-1939, το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 8.500 επιβά-τες.153 κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του χώρου κατασκευάστηκαν οι πρώτες υπο-δομές, από τις οποίες είναι επιβεβαιωμένη μόνο η έναρξη της κατασκευής του πρώτουδιαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης, μήκους 1.800 μέτρων. 
1940–1945:  Π ε ρ ι ο Δ ο σ Β΄ Π α γ κο σ μ ι ου Π ο Λ ε μ ου.  σ τ ρατ ι ωτ ι κ η Χ ρ η σ η

του α ε ρ ο Δ ρ ο μ ι ου α Π ο τ η γ ε ρ μ α Ν ι κ η κ α ι τ η Β ρ ε τα Ν ι κ η Π ο Λ ε μ ι κ η α ε ρ ο Π ο ρ ι αμε το ξέσπασμα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου διακόπηκαν οι εμπορικές αερομεταφορές απότο αεροδρόμιο του Ελληνικού, όπως και τα έργα που είχαν ξεκινήσει το 1938. ο χώρος χρη-σιμοποιήθηκε από τη Luftwaffe, η οποία συνέχισε τις εργασίες, κατασκευάζοντας έναν δεύ-τερο διάδρομο, ίδιου μήκους με τον πρώτο, με κατεύθυνση από τη θάλασσα προς τηνηλιούπολη.154 παρ’ ότι δεν είναι σαφές ποια άλλα έργα ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδοτης γερμανικής κατοχής, γνωρίζουμε ότι το 1942 εκδόθηκε νομοθετικό διάταγμα για τηναναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων των κοινοτήτων Αγίου δημητρίου, Ελληνικού καικομνηνών για την επέκταση του αεροδρομίου. το νομοθετικό διάταγμα του 1942 ακολού-θησαν τρεις αποφάσεις για περαιτέρω απαλλοτριώσεις.τον εντοπισμό των εγκαταστάσεωνπου ολοκληρώθηκαν εκείνη την περίοδο δυσχεραίνει το γεγονός ότι οι γερμανοί δημιούρ-γησαν σε ορισμένα σημεία του χώρου εικονικές εγκαταστάσεις, προκειμένου να παραπλα-νήσουν τους συμμάχους. την περίοδο 1943-1944 το αεροδρόμιο βομβαρδίστηκε από τησυμμαχική αεροπορία και μετά το τέλος της γερμανικής κατοχής περιήλθε στη βρετανικήπολεμική αεροπορία.155

153 Ανώνυμος, «συμβολή στη χάραξη πορείας για μια σωστή απόφαση για το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας», Τεχνικά
Χρονικά, 4-5, Απρίλιος-μάιος 1976, σ. 17.154 πασβαντίδης Χ., ό.π., σ. 116 και Ανώνυμος, «η δημόσια συζήτηση για το νέο αεροδρόμιο Αθηνών», Ενημερωτικό
Δελτίο ΤΕΕ, 866, 08-11-1975, σσ. 26-30.155 Αναφέρεται ότι η βρετανική πολεμική αεροπορία προχώρησε στην κατασκευή εγκαταστάσεων στρατιωτικούαεροδρομίου στο ανατολικό μέρος και πολιτικού στο δυτικό. Βλ. μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου«Εφαρμογή του σχεδίου ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (σοΑ) του μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού – Αγίου κοσμά»,σύμφωνα με τον Ν. 4062/12, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4574/18 (Α 191).
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H Π α γ ο Δ αστην περίοδο αυτή εντάσσεται και το υπόστεγο, γνωστό ως «παγόδα», το οποίο βρίσκε-ται στο βορειοανατολικό μέρος του χώρου, κοντά στον λόφο Χασάνι. το υπόστεγο αυτόκατασκευάστηκε πριν από την έναρξη της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, από τουςΆγγλους, οι οποίοι το χρησιμοποιούσαν ως αποθήκη.156Χρησιμοποιήθηκε για να προστατεύει τα αεροσκάφη από τις αεροπορικές επιδρομέςκαι μεταγενέστερα είχε διάφορες χρήσεις, μεταξύ των οποίων και ως χώρος στέγασηςτου εξοπλισμού της ολυμπιακής Αεροπορίας. πρόκειται για ένα κτίριο ιδιαίτερα αξιόλογομορφολογικά και κατασκευαστικά, μοναδικό στον ελλαδικό χώρο. για τον λόγο αυτό χα-ρακτηρίστηκε ως μνημείο το 2016.157το σχήμα της κάτοψής του είναι ορθογώνιο, με ενιαίο χώρο, και το συνολικό τουεμβαδόν είναι 1.210 τ.μ. ο φέρων οργανισμός του είναι ξύλινος με τοξωτούς φορείς καιέχει δίρριχτη στέγαση, η οποία σχηματίζει καμπύλη στη βάση της. το κάτω μέρος τουκτιρίου είναι κτιστό με παράθυρα περιμετρικά. στην κύρια όψη υπάρχει τριγωνικό αέ-τωμα, επιτρέποντας την κύλιση των εξωτερικών συρόμενων θυρών. 
1945–1960: μ ε τα Π ο Λ ε μ ι κ η Π ε ρ ι ο Δ ο σ .  εγ κ ατα σ τα σ η α μ ε ρ ι κ α Ν ι κ η σ Β α σ η σ .  

η α Ν α Π τ υ ξ η τω Ν Π ρ ωτω Ν υ Π ο Δ ο μ ω Ν κ α ι του Δυ τ ι κου α ε ρ ο Λ ι μ ε Ν αΌπως ήδη αναφέρθηκε, από το 1945 η ελληνική κυβέρνηση παραχωρεί εκτάσεις στηνΑμερικανική πολεμική Αεροπορία (USAF) για την εγκατάστασή της στο βορειοανατολικόμέρος του αεροδρομίου. με την εγκατάσταση της Αμερικανικής Βάσης ξεκινά μια δρα-στήρια, από κατασκευαστικής άποψης, περίοδος στο Ελληνικό, στο πλαίσιο εφαρμογήςτου σχεδίου μάρσαλ. μέχρι το 1950 είχαν ολοκληρωθεί αρκετά σημαντικά έργα με τηνανάμειξη του U.S. Army Corps of engineers. η κατασκευαστική δραστηριότητα της Αμε-ρικανικής Βάσης συνεχίστηκε και τις επόμενες δεκαετίες με έργα που αφορούσαν είτετην ανάπτυξη του πολιτικού αεροδρομίου, είτε την ενίσχυση των υποδομών της.
156 για το υπόστεγο «παγόδα» βλ., ό.π.157 φΕκ 307/30-12-2016, τεύχος Α.π.π., απόφαση υπποΑ/γδΑμτΕ/δπΑΝσμ/347577/31383/4566 «Χαρακτηρισμόςως μνημείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, του Αγγλικού υποστέγου (παγόδα) του πρώην αερο-δρομίου Ελληνικού, φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού δημοσίου και τΑιπΕδ Α.Ε.».
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την περίοδο αυτή, διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό η τελική έκταση του αεροδρομίου,με την έκδοση διαταγμάτων για την απαλλοτρίωση περιοχών προς επέκτασή του. συγκε-κριμένα, το 1948 αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση περίπου 475 στρεμμάτων σε τμήματα τωνκοινοτήτων Ελληνικού και κομνηνών· το 1950 κηρύχθηκε απαλλοτριωτέα έκταση 210στρεμμάτων για την επέκταση του διαδρόμου· το 1952 αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση 550στρεμμάτων·το 1956 αποφασίστηκε η απαλλοτρίωση έκτασης 1.670 τ.μ. για την οδική προ-σπέλαση των εγκαταστάσεων του νότιου τμήματος του αεροδρομίου· το 1959 κηρύχθηκεαπαλλοτριωτέα έκταση 13 στρεμμάτων προς την οδό Αθηνών-Βουλιαγμένης.Ώς τα τέλη της δεκαετίας του 1940 είχε ολοκληρωθεί ο δυτικός Αερολιμένας, το κτίριοπου εξυπηρετούσε αποκλειστικά την κίνηση των επιβατών μέχρι τη δημιουργία του Ανα-τολικού Αερολιμένα το 1969. το κτίριο βρισκόταν πλησίον της λεωφόρου ποσειδώνος καιστην αρχική του φάση ήταν ισόγειο με κεραμοσκεπή. μέσα στα επόμενα χρόνια υπέστηδιαδοχικές μετατροπές και επεκτάσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη κί-νηση. κατά τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 το κτίριο εκσυγχρονίστηκε και προστέθηκανσε αυτό –μεταξύ άλλων– χώροι αναμονής, αίθουσες γραφείων, δώμα για αποχαιρετισμότων ταξιδιωτών («Goodbye») και πύργος ελέγχου. μέχρι το 1969 ο δυτικός Αερολιμένας εξυπηρετούσε τους επιβάτες όλων των πτήσεων,εσωτερικού και εξωτερικού. με την έναρξη της λειτουργίας του Ανατολικού Αερολιμένα, οδυτικός παραχωρήθηκε για αποκλειστική χρήση στην ολυμπιακή Αεροπορία, η οποία είχεκαι την ευθύνη συντήρησης των εγκαταστάσεών του.
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τα τ ρ ι α υ Π ο σ τ ε γα α ε ρ ο σ κ α φ ω Νκατά τη μεταπολεμική περίοδο, μεταφέρθηκαν στον χώρο τα υπόστεγα Α και Β, κατασκευής1939, από το κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών του φαλήρου με σκοπό να στεγάσουντμήμα του εργοστασίου.158 Βρίσκονται στο βορειοανατολικό τμήμα του αεροδρομίου καιανήκαν στην πολεμική Αεροπορία. Έχουν σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και είναι κτί-ρια ορθογώνιας κάτοψης με τοξωτή οροφή. περιμετρικά της κύριας αίθουσας βρίσκοντανσυνεργεία και άλλοι βοηθητικοί χώροι. το 1950 κατασκευάστηκε στην ίδια περιοχή έναακόμα υπόστεγο, το γ, εξ ολοκλήρου μεταλλικό. το εμβαδό του υπόστεγου Α είναι περίπου4.100 τετραγωνικά μέτρα με μέγιστο ύψος τα 17 μέτρα, του υπόστεγου Β 3.300 τετραγωνικάμέτρα με ύψος 14 μέτρα και του υπόστεγου γ 3.600 τετραγωνικά μέτρα με ύψος 15 μέτρα.τα τρία αυτά υπόστεγα χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία το 2009 «ως κατασκευές ιδιαίτερηςτεχνικής σημασίας με ιδιαίτερα βιομηχανικά και τεχνικά χαρακτηριστικά».159 το 1950 ξεκί-νησε η κατασκευή του δεύτερου διαδρόμου (διαγώνια κάθετος προς τη θάλασσα) με μήκος2.250 μέτρα, ενώ παράλληλα επεκτάθηκε και ο πρώτος, κύριος διάδρομος, φτάνοντας, επί-
158 μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ό.π.159 φΕκ 400/13-08-2009, τεύχος Α.π.π., απόφαση υππο/δσΝΑκ/41429/1057 «Χαρακτηρισμός ως μνημείων 3 υποστέ-γων της πολεμικής Αεροπορίας στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού (Χασάνι) φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικούδημοσίου».
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σης, στα 2.250 μέτρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του συνεχώς αναπτυσσόμενου πολι-τικού αεροδρομίου. στη συνέχεια, το 1958, ο κύριος διάδρομος επεκτάθηκε, φτάνοντας τα3.000 μέτρα. η τελευταία επέκταση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να εξυπηρετούνται τανέου τύπου αεριωθούμενα αεροσκάφη, τα οποία ήταν μεγαλύτερα σε μέγεθος.160Ήδη από τη δεκαετία του 1950, οι αριθμοί των επιβατών και των εμπορευμάτωνπου διακινούνταν στο αεροδρόμιο του Ελληνικού αυξάνονταν ταχύτατα, καθιστώνταςανεπαρκές το κτίριο του δυτικού Αερολιμένα για την εξυπηρέτηση αυτού του όγκου. Εν-δεικτικά, η κίνηση των επιβατών στις πτήσεις εσωτερικού το 1956 έφτασε τα 167.000άτομα και στις πτήσεις εξωτερικού τα 293.000, ενώ πέντε χρόνια μετά τα νούμερα αυτάδιπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν αντιστοίχως, με τους επιβάτες στις πτήσεις εσω-τερικού να φτάνουν τους 337.000 και εξωτερικού τους 876.000.161 οι σκέψεις για την επέ-κταση του αεροδρομίου ξεκινούν αρκετά νωρίς, με τις πρώτες μελέτες να εκπονούνταιήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1950.
160 φουντούλης δημήτρης, «το Αεροδρόμιον Ελληνικού είναι αθεραπεύτως ανεπαρκές. Ανάγκη αμέσου μεταφοράςτου παρά τα σπάτα», Τεχνικά Χρονικά, 60, 25-06-1954, σσ. 14-18.161 Ανώνυμος, «το νέον κτίριον του Αερολιμένος Ελληνικού», Τεχνικά Χρονικά, τεύχος 213, ό.π., σσ. 45-46.
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1960–2001: σ Χ ε Δ ι α σ μ ο σ κ α ι ε γ κ α ι Ν ι α του α Ν ατο Λ ι κου α ε ρ ο Λ ι μ ε Ν α .
η α Ν α Π τ υ ξ η του α ε ρ ο Δ ρ ο μ ι ου μ E Χ ρ ι το κ Λ ε ι σ ι μ ο τουΌπως αναφέρθηκε, στα τέλη της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησαν οι πρώτες ενέργειες γιατην αναδιαμόρφωση του αεροδρομίου. η κατασκευαστική εταιρεία Amman & Whitney,που ανέλαβε την εκπόνηση της προκαταρκτικής μελέτης, έκρινε απαραίτητο και επιτα-κτικό τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, ιδι-αίτερα ενός νέου αεροσταθμού. παράλληλα, ζητήθηκε συμβουλευτικά η γνώμη τουδιευθυντή του Αερολιμένα παρισίων Pierre Cot και του μηχανικού του Henri Vicariot, οιοποίοι βρέθηκαν στην Αθήνα το 1960 για επιτόπου μελέτη του αεροδρομίου.162 η οριστικήμελέτη του έργου ανατέθηκε στην ίδια εταιρεία, η οποία όρισε υπεύθυνο σχεδιασμού τουνέου κτιρίου τον φινλανδό αρχιτέκτονα eero Saarinen, ο οποίος μάλιστα είχε μελετήσεικαι τον διεθνή αερολιμένα της ουάσιγκτον που κατασκευαζόταν τότε.163 το έργο σχεδιά-στηκε ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του αεροδρομίου έως το 1975, με δυνατότητες πε-ραιτέρω ανάπτυξης μελλοντικά. οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως με τη χρηματοδότηση τηςΑμερικανικής κυβέρνησης.
το κτ ι ρ ι ο του α Ν ατο Λ ι κου α ε ρ ο Λ ι μ ε Ν ατο 1960 ο e. Saarinen ολοκλήρωσε την προμελέτη για το κτίριο του νέου αεροσταθμού.Όπως αναφέρει ο ίδιος ο αρχιτέκτονας σε επιστολή του προς τον σόλωνα γκίκα, υπουργόσυγκοινωνιών και δημοσίων Έργων, ο στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα κτίριο πουθα αποτελεί κυριολεκτικά και συμβολικά την «πύλη εισόδου προς τας Αθήνας και τηνΕλλάδα».164 Αξιοποιώντας τη θέση του αεροδρομίου με τη θέα προς τον σαρωνικό, αλλάκαι τις κλιματικές συνθήκες με τις λίγες βροχοπτώσεις και την άφθονη ηλιοφάνεια, σχε-δίασε ένα μοντέρνο κτίριο με την πρόσοψή του να βλέπει προς τον αερολιμένα και δια-μόρφωσε τον περιβάλλοντα χώρο διέλευσης των επιβατών και των οχημάτων μεχώρους πράσινου και υγρού στοιχείου. Έπειτα από ορισμένες τροποποιήσεις στο αρχικό
162 Ό.π., και Ανώνυμος, «ο εκσυγχρονισμός του Αεροδρομίου Ελληνικού», Τεχνικά Χρονικά, 185-186, ιανουάριος-φε-βρουάριος 1960, σσ. 45-46.163 Τεχνικά Χρονικά, γενική Έκδοση, μάιος 1960, τεύχος 189, σσ. 38-39.164 περισσότερα για την προμελέτη και η επιστολή του Ε. Saarinen στο Ανώνυμος, «πρότασις διαμορφώσεως Αε-ρολιμένος Ελληνικού», Άρχιτεκτονική, 24, Νοέμβριος-δεκέμβριος 1960, σσ. 21-25.
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σχέδιο, ο θεμέλιος λίθος τέθηκε στις 30 μαΐου του 1962, αλλά ο Saarinen δεν είδε τοέργο του να ολοκληρώνεται, αφού είχε ήδη φύγει από τη ζωή το 1961.η κατασκευή του Ανατολικού Αερολιμένα επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 1964. ωστόσο,οι πολιτικές αναταραχές στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία του 1960 ανέστειλαν την πορείατων εργασιών, με αποτέλεσμα η λειτουργία του νέου αεροσταθμού να ξεκινήσει το 1969. τονέο κτίριο υιοθετούσε πλήρως τις μοντερνιστικές τάσεις της αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα,με σεβασμό προς την παράδοση της ελληνικής αρχιτεκτονικής, όπως άλλωστε ήταν και ηβασική επιδίωξη του Saarinen.165την περίοδο που ξεκίνησε η κατασκευή του Ανατολικού Αερολιμένα, η υπηρεσία πο-λιτικής Αεροπορίας πραγματοποιούσε έργα αναβάθμισης στον υπόλοιπο χώρο του αερο-δρομίου. 
165 Santala, Sussana, «Laboratory for a New Architecture: The Airport Terminal, eero Saarinen and the Historiographyof Modern Architecture», διδακτορική διατριβή, Ελσίνκι 2015, σ. 190.
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πιο συγκεκριμένα, το 1961 ξεκίνησαν η επέκταση του κύριου διαδρόμου –φτάνονταςστα 3.200 μέτρα– και η κατασκευή ενός τροχοδρόμου αντίστοιχου μήκους για την επίγειακίνηση των αεροσκαφών, παράλληλα με τον αεροδιάδρομο προς τη θάλασσα. Επιπλέον, ξε-κίνησε η κατασκευή χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, ενώ προβλέφθηκε η ανέγερση κτι-ριακού συγκροτήματος στην περιοχή του δυτικού Αερολιμένα, όπου θα στεγάζοντανβοηθητικές υπηρεσίες. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έργα αποχέτευσης και αποστράγγι-σης του εδάφους, αλλαγές στο οδικό δίκτυο, καθώς και έργα εκσυγχρονισμού των συστη-μάτων τηλεπικοινωνιών και φωτεινής σήμανσης.166 το 1970 πραγματοποιήθηκε ητελευταία επέκταση του διαδρόμου, ο οποίος έφτασε τα 3.500 μέτρα.
166 λόγω της επέκτασης του αεροδρομίου, καταργήθηκε τμήμα της οδού γερουλάνου που συνέδεε τη λεωφόροΒουλιαγμένης με την οδό Βασιλέως γεωργίου Β’ στην περιοχή του Αγίου κοσμά. Βλ. Ανώνυμος, «τα νέα έργα τουΑεροδρομίου Ελληνικού», Τεχνικά Χρονικά, 203-204, ιούλιος-Αύγουστος 1961, σ. 50.
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κοντά στο κτίριο του Ανατολικού Αερολιμένα βρίσκεται εκείνο της υπηρεσίας πολι-τικής Αεροπορίας (υπΑ), η οποία στεγάζεται εκεί από τη δεκαετία του 1990. στον χώρο δε-σπόζει ο πύργος ελέγχου της υπΑ, απ’ όπου ελέγχεται ο ελληνικός εναέριος χώρος.κατασκευάστηκε το 1991-1992 και είναι ο μοναδικός που βρίσκεται σε χρήση σήμερα στονχώρο του αεροδρομίου του Ελληνικού. στον χώρο υπάρχουν ακόμα δύο πύργοι ελέγχου,παρακείμενοι στον Ανατολικό Αερολιμένα, εκ των οποίων ο ένας κατασκευάστηκε τη δε-καετία του 1950 και μεταφέρθηκε από τον δυτικό Αερολιμένα, και ο άλλος, ο πιο πρόσφα-τος, κατασκευάστηκε το 1996-1998, αλλά δεν λειτούργησε ποτέ. η τελευταία πτήση πουπραγματοποιήθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού ήταν της ολυμπιακής Αεροπορίαςστις 28 μαρτίου 2001 προς Θεσσαλονίκη. 
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το κτἰριο και ο περιβάλλων χώρος του Ανατολικού Αερολιμένα. ο χώρος περιμετρικά του κτιρίου και σε
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η ιστορία και η εξέλιξη της ολυμπιακής αεροπορίας (1956 – 2010)

η ολυμπιακή Αεροπορία αποτελεί μεγάλο και αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας του αε-ροδρομίου του Ελληνικού, αλλά και της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας.πρόκειται για την πρώτη μεγάλη ελληνική αεροπορική εταιρεία, πρωτοπόρα τεχνολο-γικά και επιχειρηματικά, που συνέδεσε τις ελληνικές πόλεις με όλες τις ηπείρους. ηίδρυσή της στα τέλη της δεκαετίας του 1950 υπαγορεύτηκε από την εξυπηρέτηση τωνβασικών αναγκών των εναέριων μεταφορών, όμως η εξέλιξή της στις επόμενες δεκαετίεςέθεσε νέους ορίζοντες στην επιβατική κίνηση, προσφέροντας δυνατότητες αδιανόητεςστο παρελθόν. οι επεκτάσεις του αεροδρομίου του Ελληνικού, ο εκσυγχρονισμός τωνεγκαταστάσεων και η δημιουργία νέων κτιρίων ήταν απόρροια της εκτόξευσης των με-ταφορών, οι οποίες δημιούργησαν νέες ανάγκες εξυπηρέτησης των επιβατών, ιδιαίτερααπό τη δεκαετία του 1960 και μετά. η πορεία της ολυμπιακής χαρακτηρίστηκε από αρ-κετές διακυμάνσεις, με τη μεταβίβασή της από την ιδιοκτησία του Αριστοτέλη ωνάσηστα χέρια του Ελληνικού δημοσίου να αποτελεί κομβικό σημείο.
η  ο Λ υ μ Π ι α κ η α ε ρ ο Π ο ρ ι α σ τ η Ν ι Δ ι ο κ τ η σ ι α τ ο υ α ρ ι σ τ ο τ ε Λ η ω Ν α σ ηστις 30 ιουλίου του 1956 ο Αριστοτέλης ωνάσης αγόρασε από το Ελληνικό δημόσιο τηναποδυναμωμένη τΑΕ, αποκτώντας ταυτόχρονα το αποκλειστικό προνόμιο εκμετάλλευ-σης των εναέριων συγκοινωνιών της χώρας για τη μεταφορά επιβατών, φορτίων και τα-χυδρομείου. Από την τΑΕ παρέλαβε όλο το πτητικό υλικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και14 αεροσκάφη, αλλά και το προσωπικό των 865 ατόμων, το οποίο διατήρησε.167 η ονο-μασία της νεοσύστατης εταιρείας, «ολυμπιακή Αεροπορία», ακολουθούσε το μοτίβοάλλων εταιρειών του ωνάση, όπως για παράδειγμα της ναυτιλιακής εταιρείας «olympicMaritime», ενώ ο έκτος κύκλος στο λογότυπο προστέθηκε λόγω της κατοχύρωσης τουσυμβόλου των πέντε κύκλων από την ολυμπιακή Επιτροπή. Εκείνη την εποχή υπήρχεμόνο ένας ακόμη ιδιώτης κάτοχος αεροπορικής εταιρείας, ο Αμερικανός Howard Hughes,ιδιοκτήτης της TWA.168

167 στεργίου, δημήτρης, «ολυμπιακή Αεροπορία. 40 χρόνια στους ουρανούς του κόσμου», Πτήση και Διάστημα, 145,Απρίλιος 1997.168 ιωαννίδης, παύλος, Κι αν δεν είσαι, θα γίνεις…, Εκδόσεις λιβάνη, Αθήνα 2008, σσ. 113-114, και Ίδρυμα ωνάση,



το ΑΕροδρομιο του ΕλληΝικου 167

η πρώτη πτήση της ολυμπιακής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε με το αεροσκάφοςDC-3 το πρωί της 6ης Απριλίου του 1957 από το αεροδρόμιο του Ελληνικού προς τη Θεσ-σαλονίκη. κυβερνήτης του αεροσκάφους ήταν ο παύλος ιωαννίδης, ο οποίος στη συνέ-χεια διετέλεσε αρχιχειριστής, αρχιεκπαιδευτής, διευθυντής πτητικής εκμετάλλευσης καιγενικός διευθυντής της εταιρείας.169 πολύ σύντομα σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στηνοργάνωση και τη δραστηριότητα της εταιρείας, με την πρόσληψη και εκπαίδευση προ-σωπικού, την παραγγελία σύγχρονων αεροσκαφών, την κατασκευή εγκαταστάσεων καιτην ανακοίνωση νέων δρομολογίων. Ήδη από τον μάιο του 1957 εκτελούνταν δρομο-λόγια προς τη ρώμη, το παρίσι και το λονδίνο, ενώ έναν χρόνο μετά εγκαινιάστηκαν οι
«Αριστοτέλης ωνάσης. η ζωή και το έργο του ανθρώπου που αποτέλεσε την επιτομή του κοσμοπολίτη επιχειρη-ματία του 20ού αιώνα», χ.χ.,< https://www.onassis.org/el/people/aristotle-onassis> (τελευταία ανάκτηση: 23-11-2020).169 Ίδρυμα ωνάση, «παύλος ιωαννίδης», χ.χ., <https://www.onassis.org/el/people/paul-i-ioannidis> (τε-λευταία ανάκτηση: 23-11-2020).
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γραμμές προς τη Ζυρίχη, τη φρανκφούρτη και το τελ Αβίβ. μάλιστα, αποβλέποντας στηνένταξη υπερατλαντικών προορισμών στο πρόγραμμά της, η ολυμπιακή άνοιξε το πρώτογραφείο έκδοσης εισιτηρίων στη Νέα υόρκη, μια αγορά που θα κατακτούσε την επόμενηδεκαετία. η έναρξη της δεκαετίας του 1960 σηματοδοτεί τον εκσυγχρονισμό της ολυμ-πιακής και την είσοδό της στην εποχή των αεριωθούμενων αεροσκαφών. ο ωνάσης είχεπαραγγείλει από την προηγούμενη χρονιά τέσσερα αγγλικά αεροσκάφη jet τύπου Comet4B, ενώ είχε φροντίσει να λάβουν τη σχετική εκπαίδευση οι χειριστές της εταιρείας απότην British european Airways στο λονδίνο. Επιπλέον, την ίδια περίοδο τοποθετείται οπρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής IBM, για την υποστήριξη της υπηρεσίας μηχανογρά-φησης της εταιρείας. τα νέα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στα δρομολόγια τουεξωτερικού και το 1961 πραγματοποιείται το πρώτο νυχτερινό δρομολόγιο από τηνΑθήνα στο λονδίνο.170το 1965 γίνεται το πρώτο μεγάλο βήμα για την κατάκτηση των υπερατλαντικών δρο-μολογίων με την αγορά τριών αμερικανικών αεροσκαφών τύπου Boeing 707-384C. οι χει-ριστές και οι μηχανικοί της ολυμπιακής μετέβησαν για την εκπαίδευσή τους στοεκπαιδευτικό κέντρο της TWA στο κάνσας σίτι. στο μεταξύ είχαν ιδρυθεί δύο ακόμα γραφείατης ολυμπιακής στο σικάγο και το λος Άντζελες. η πρώτη υπερατλαντική πτήση από τηνΑθήνα στη Νέα υόρκη πραγματοποιήθηκε την 1η ιουνίου του 1966. στην πτήση αυτή ση-μειώθηκε και μια παγκόσμια πρωτοτυπία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ένα αεροσκάφοςδιέσχισε τον Ατλαντικό ωκεανό μόνο με ηλεκτρονικά μέσα πλοήγησης (Doppler και Loran),χωρίς αεροναυτίλο.171 η προτίμηση των ομογενών να χρησιμοποιούν για τις πτήσεις τουςτην ολυμπιακή, αλλά και η επέκταση του δικτύου της εταιρείας σε πολλές ελληνικές και ευ-ρωπαϊκές πόλεις, οδήγησαν στην εκτόξευση της επιβατικής κίνησης, η οποία το 1967 ξεπέ-ρασε για πρώτη φορά το 1 εκατομμύριο επιβάτες.172

170 ιωαννίδης, π., ό.π., σ. 116, στεργίου, δ., ό.π., και Βασάκης, Αντ., ό.π., σ. 204.171 ιωαννίδης, π., ό.π., σσ. 132, 140-142.172 στεργίου, δ., ό.π.

170 Tο eλληΝικo



το ΑΕροδρομιο του ΕλληΝικου 171



μέσα στα επόμενα χρόνια ο στόλος και το προσωπικό της ολυμπιακής συνεχίζουννα αυξάνονται και το δίκτυό της να διευρύνεται. το 1968 εγκαινιάστηκε η γραμμή απότην Αθήνα προς το γιοχάνεσμπουργκ και το Ναϊρόμπι και την επόμενη χρονιά προς τομόντρεαλ, το σικάγο, τη Βιέννη και τις Βρυξέλλες. Όσον αφορά το εγχώριο δίκτυο, ήδηπεριλαμβάνονταν σε αυτό αρκετοί νησιωτικοί και ηπειρωτικοί προορισμοί, όπως η κέρ-κυρα, η σάμος, η πρέβεζα, ο Βόλος, η ρόδος και ο πύργος. στον στόλο της ολυμπιακής προ-στέθηκαν το 1968 τα νέα Boeing 727-284, για τον χειρισμό των οποίων η εταιρείακαθιέρωσε πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 18 μηνών στην οξφόρδη. το αεροδρόμιοτου Ελληνικού, όπως έχει ήδη αναφερθεί, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαι-τήσεις, επεκτάθηκε, άλλαξε μορφή και διάταξη, με την ολυμπιακή να έχει την αποκλει-στική εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων του δυτικού Αεροδρομίου και τις υπόλοιπεςεταιρείες να εξυπηρετούνται από το νέο Ανατολικό Αεροδρόμιο. 
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η δεκαετία του 1960 έληξε άδοξα, με δύο αεροπειρατείες και ένα πολύνεκρο δυ-στύχημα να λαμβάνουν χώρα το 1969. στις 2 ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε αερο-πειρατεία στο δρομολόγιο ηράκλειο-Αθήνα από τον επιβάτη γεώργιο φλαμουρίδη,αναγκάζοντας το αεροσκάφος να προσγειωθεί στο κάιρο. η δεύτερη αεροπειρατείαεκδηλώθηκε στις 16 Αυγούστου, στο δρομολόγιο Αθήνα - Αγρίνιο - ιωάννινα, κατά τηνοποία ο γιατρός τσιρώνης ανάγκασε το αεροσκάφος να προσγειωθεί στον Αυλώνατης Αλβανίας. στις 8 δεκεμβρίου το αεροσκάφος που εκτελούσε το βραδινό δρομολό-γιο Χανιά-Αθήνα έπεσε σε ύψωμα στην περιοχή της κερατέας, με αποτέλεσμα να χά-σουν τη ζωή τους οι 85 επιβάτες και το πενταμελές πλήρωμα.173

173 ιωαννίδης, π., ό.π., σσ. 169-173.
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το 1971 ιδρύθηκε η πρώτη θυγατρική εταιρεία της ολυμπιακής Αεροπορίας, η ολυ-μπιακή Αεροπλοΐα. πρόκειται για εξέλιξη της διεύθυνσης Ελαφρών Αεροσκαφών και Ελι-κοπτέρων που είχε ιδρυθεί το 1968 με πρωτοβουλία του γιου του Αριστοτέλη ωνάση,Αλέξανδρου, με σκοπό να εξυπηρετούνται μικρά αεροδρόμια της χώρας από μικρά ευέ-λικτα αεροσκάφη.174 ο Αλέξανδρος ωνάσης ήταν ο ίδιος αεροπόρος και στη νέα εταιρείαείχε τη γενική εποπτεία. συγχρόνως, το δίκτυο της ολυμπιακής επεκτάθηκε στο μιλάνοκαι το Ντίσελντορφ, ενώ η Θεσσαλονίκη συνδέθηκε απευθείας με πόλεις του εξωτερικού. 
174 Ό.π., σσ. 191-195.



το σημαντικότερο βήμα πραγματοποιήθηκε το 1972 με τη γραμμή Αθήνα - μπαν -γκόκ - σιγκαπούρη - σίδνεϊ, καθιστώντας την ολυμπιακή «εταιρεία των πέντε ηπείρων».τα δρομολόγια ξεκίνησαν στις 3 μαρτίου του 1972 και εκτελούνταν δύο φορές την εβδο-μάδα.175παρά τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων ετών και την έντονη δραστηριότητα τηςεταιρείας, οι επόμενες χρονιές επρόκειτο να φέρουν μια σειρά δυσμενών γεγονότων πουείχαν ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση της εταιρείας στο Ελληνικό δημόσιο. Αρχικά, τονοκτώβριο του 1972 σημειώθηκε ένα ακόμα δυστύχημα, όταν αεροσκάφος που προερχόταναπό την κέρκυρα έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Βούλας εν μέσω κακοκαιρίας, οδη-
175 στεργίου, δ., ό.π.
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γώντας στον θάνατο τους 37 από τους 53 επιβαίνοντες.176 τον επόμενο χρόνο ο Αλέξανδροςωνάσης χάνει τη ζωή του κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης με το αμφίβιο αεροπλάνοPiaggio P-136-L2 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. ο Αλέξανδρος, ως εξουσιοδοτημένος εξε-ταστής της υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο μαζί με τον Αμε-ρικανό D. F. McCusker, νέο χειριστή του Piaggio, προκειμένου να τον αξιολογήσει κατά τηδιάρκεια της πτήσης. Αμέσως μετά την απογείωση, το αεροσκάφος πήρε έντονη κλίση προςτα δεξιά, χωρίς να υπακούει στους χειρισμούς του πιλότου, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπταπροσέκρουσε στο έδαφος. ο Αλέξανδρος ωνάσης, αφού παρέμεινε κλινικά νεκρός για δύο
176 ιωαννίδης, π., ό.π., σ. 207.



178 Tο eλληΝικo



το ΑΕροδρομιο του ΕλληΝικου 179

ημέρες, έφυγε από τη ζωή στις 24 ιανουαρίου του 1973.177 ο θάνατος του Αλέξανδρου λέ-γεται ότι απετέλεσε την αρχή του τέλους της ολυμπιακής του ωνάση, αφού στο εξής έδειχνενα έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την αεροπορική εταιρεία. σίγουρα η απώλεια του Αλέ-ξανδρου έπληξε ανεπανόρθωτα τον Αριστοτέλη ωνάση, όμως την ίδια εποχή οι πολιτικέςκαι οικονομικές συνθήκες δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη των αερομεταφορών. στις αρχέςτης δεκαετίας του 1970 εκδηλώνεται η πρώτη διεθνής πετρελαϊκή κρίση με τη μείωση τηςπαραγωγής πετρελαίου από τις αραβικές χώρες-μέλη του οπΕκ και την ταυτόχρονη εκτό-ξευση της τιμής του. η αύξηση της τιμής του πετρελαίου προκάλεσε μεγάλο οικονομικό πρό-βλημα στην ολυμπιακή, η οποία έπρεπε άμεσα να περιορίσει τα έξοδά της. το πρόβλημαεντάθηκε όταν το 1974, με την τουρκική εισβολή στην κύπρο, σημειώθηκε μείωση στην επι-βατική κίνηση. Ενδεικτικά, το 1973 μεταφέρθηκαν από την ολυμπιακή 2.977.011 επιβάτεςκαι το 1974 ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 500.000 περίπου.178μέσα στη δύσκολη αυτή περίοδο, σημειώθηκε μια θετική εξέλιξη όταν το 1973πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο Αθήνα-Νέα υόρκη χωρίς ενδιάμεσο σταθμό με τα νέααεροσκάφη Boeing 747 Jumbo.179 τα αεροσκάφη αυτά ήταν τα τελευταία που παρέλαβεο Αριστοτέλης ωνάσης. το 1974 ήταν μια χρονιά εντάσεων στο εσωτερικό της εταιρείαςμε απεργίες των χειριστών και την ανταπεργία (lock out) από τη μεριά του ωνάση. τονδεκέμβριο του ίδιου χρόνου προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασής του με το Ελληνικόδημόσιο, επιστρέφοντας την ολυμπιακή στην κυβέρνηση. τον μάρτιο του 1975 ο ωνάσηςέφυγε από τη ζωή και περίπου έναν μήνα μετά, στις 21 Απριλίου, υπεγράφη η σύμβασηπαραλαβής της ολυμπιακής Αεροπορίας από το Ελληνικό δημόσιο.180

177 περισσότερες πληροφορίες για τον θάνατο του Αλέξανδρου ωνάση στο ιωαννίδης, π., ό.π., σσ. 207-220.178 Ό.π., σ. 225, και στεργίου, δ., ό.π.179 Βασάκης, Αντ., ό.π., σ. 236.180 φΕκ Α154/26-07-1975, Ν. 96 «περί εξαγοράς των μετοχών της ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. παρά του Ελληνικούδημοσίου και παραλαβής αυτής». για περισσότερες πληροφορίες για τη μεταβίβαση της ολυμπιακής στο Ελληνικόδημόσιο, βλ. ιωαννίδης, π., ό.π., σσ. 231-261.
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η  ο Λ υ μ Π ι α κ η α ε ρ ο Π ο ρ ι α ω σ κ ρ ατ ι κ η ε τα ι ρ ε ι αη δεύτερη περίοδος ζωής της ολυμπιακής Αεροπορίας μπορεί να μη χαρακτηριζόταν απότον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που είχε όσο βρισκόταν στην ιδιοκτησία του ωνάση, ωστόσογια πολλά χρόνια ακόμα η εταιρεία εξακολούθησε να επεκτείνει το δίκτυό της και να παρέχειασφάλεια στις αερομεταφορές. Ήδη από τον πρώτο χρόνο η Θεσσαλονίκη και το ηράκλειοσυνδέθηκαν με τη Βιέννη και η κέρκυρα με τη φρανκφούρτη και το Ντίσελντορφ, ενώ τονεπόμενο χρόνο στο δίκτυο της ολυμπιακής προστέθηκαν το Νταχράν, το Ντουμπάι, το κου-βέιτ, η Βεγγάζη και η μελβούρνη. To 1976 ιδρύθηκε η θυγατρική εταιρεία olympic Cateringμε αντικείμενο την τροφοδοσία των αεροσκαφών. στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η εικόνατης εταιρείας είναι αισιόδοξη· ο στόλος εκσυγχρονίζεται με την αγορά των πρώτων Airbus,αναβαθμίζεται το σύστημα μηχανογράφησης με την αγορά νέων υπολογιστών, τίθεται σελειτουργία το σύστημα κράτησης θέσεων μέσω της British Airways και επεκτείνονται οιεγκαταστάσεις του δυτικού Αεροσταθμού, ώστε να εξυπηρετείται ο αυξανόμενος όγκοςεπιβατών και εμπορευμάτων.181το 1979 ξεσπά η δεύτερη διεθνής πετρελαϊκή κρίση, με αποτέλεσμα τη διαρκή αύ-ξηση της τιμής του πετρελαίου. η ολυμπιακή, προκειμένου να μειώσει τα έξοδά της, διέ-κοψε προσωρινά τις περισσότερο κοστοβόρες γραμμές, όπως αυτές της Αυστραλίας καιτου καναδά, αντικατέστησε ορισμένα παλαιά αεροσκάφη με νέα για χαμηλότερη κατα-νάλωση καυσίμων και περιόρισε το προσωπικό της. Επιπλέον, διεύρυνε τις δραστηριό-τητές της με την ίδρυση της θυγατρικής ολυμπιακή τουριστική, η οποία αναλάμβανε τηδιοργάνωση ταξιδιών, την κράτηση ξενοδοχείων και την έκδοση εισιτηρίων. Από το 1981η εταιρεία επεκτείνει σταδιακά το δίκτυό της και επανεκκινεί ανενεργές γραμμές, ενώ το1982 σημειώνεται και η πρώτη πτώση στην τιμή του πετρελαίου έπειτα από περίπουδέκα χρόνια. μέσα στα επόμενα χρόνια εγκαινιάστηκαν γραμμές –μεταξύ άλλων– προςτο Αμμάν, τη δαμασκό, την Αλεξάνδρεια, την κοπεγχάγη, τα τίρανα και τη μασσαλία, ηεπιβατική κίνηση παρουσίασε μεγάλη αύξηση και πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμεςπροσλήψεις.

181 στεργίου, δ., ό.π., και Βασάκης, Αντ., ό.π., σ. 264.
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παρά τις προσπάθειες ανάκαμψης, η λειτουργία της εταιρείας εξακολουθούσε να πα-ρουσιάζει προβλήματα. το 1986 οι χειριστές προχώρησαν σε απεργίες, διαταράσσοντας τοπρόγραμμα της ολυμπιακής. οι πτήσεις εκτελούνταν με καθυστερήσεις και ταλαιπωρία τωνεπιβατών, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σημαντική μείωση της κίνησης. τα γεγονότα αυτάμεγέθυναν το οικονομικό έλλειμμα της εταιρείας, το οποίο είχε από χρόνια δημιουργηθείεξαιτίας προβλημάτων στη διαχείριση. μέχρι το 1993 η εταιρεία θα συνεχίσει να λειτουργείμε τα υφιστάμενα προβλήματα, με ορισμένες θετικές εξελίξεις, όπως την προσθήκη τουτόκιο και της Βοστόνης στο δίκτυο προορισμών και την ανεξαρτητοποίηση της ολυμπιακήςΑεροπλοΐας το 1992.182στο μεταξύ πραγματοποιούνται αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των αεροπορικώνεταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 1988 ξεκινά με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπήςη απελευθέρωση των αερομεταφορών, η οποία ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια μέχρι το 1993.στο πρόγραμμα αυτό προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, η κατάργηση της μονοπωλιακής εκμετάλ-λευσης των γραμμών από τους εθνικούς αερομεταφορείς και η ίδρυση νέων εταιρειών, με σκοπότη δημιουργία μιας ενιαίας ανταγωνιστικής αγοράς αερομεταφορών.183 στην Ελλάδα το μονο-πώλιο της ολυμπιακής καταργήθηκε με το προεδρικό διάταγμα του 1991, το οποίο διαδέχτηκεη δημιουργία πολυάριθμων ιδιωτικών εταιρειών, όπως η Aegean Airlines, η Cretan Airlines καιη Cronus Airlines.184 το 1992 δημιουργήθηκε μια ακόμη θυγατρική εταιρεία της ολυμπιακής, οιμακεδονικές Αερογραμμές, η οποία εκτελούσε τις ναυλωμένες πτήσεις της πρώτης.μέσα σε αυτό το κλίμα, συντελείται σειρά ενεργειών για την εξυγίανση και την ανα-διάρθρωση της ολυμπιακής. το 2003, μέρος της εταιρείας απορροφήθηκε από τις μακε-δονικές Αερογραμμές, δημιουργώντας τις ολυμπιακές Αερογραμμές. η προβληματικήφύση της εταιρείας συνέχισε να υφίσταται, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να επιδιώκουντην ιδιωτικοποίησή της. Έπειτα από διαγωνισμό, ο όμιλος MIG (Marfin Investment Group)εξαγόρασε τις μετοχές των ολυμπιακών Αερογραμμών, μετονομάζοντας την εταιρεία σε«olympic Air». το 2010 άλλαξε για τελευταία φορά χέρια, όταν εξαγοράστηκε από τηνAegean Airlines, υπό την οποία λειτουργεί ως θυγατρική εταιρεία έως και σήμερα.
182 στεργίου, δ., ό.π.183 Αναστασιάδης, τάσος, «Ανοικτοί ευρωπαϊκοί ουρανοί. Απελευθέρωση των αερομεταφορών», Πτήση και Διά-
στημα, 113, μάιος 1994.184 περισσότερα για την απελευθέρωση των αερομεταφορών και τις ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες στην Ελλάδαστο Βασάκης, Αντ., ό.π., σσ. 289-307.
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μετεγκατάσταση αεροδρομίου

η ελλάδα τη δεκαετία του 1990η δεκαετία του 1990 βρίσκει την Ελλάδα αντιμέτωπη με πολλαπλές μικρές και μεγαλύ-τερες προκλήσεις, μεταξύ των οποίων κυριαρχούν οι πολιτικές αποφάσεις για την είσοδοτης χώρας στην ευρωπαϊκή νομισματική ένωση και η προετοιμασία για τη διοργάνωσητων ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, οικουμενι-κές κυβερνήσεις και κυβερνήσεις συνεργασίας χαρακτηρίζουν το πολιτικό σκηνικό τωνετών 1989-1990. Ακολουθεί η ανάδειξη του κωνσταντίνου μητσοτάκη ως πρωθυπουρ-γού με το κόμμα της Νέας δημοκρατίας και, στη συνέχεια, η επανεκλογή του Ανδρέα πα-πανδρέου με το πΑσοκ, ο οποίος παρέμεινε στην εξουσία μέχρι το 1996. τον διαδέχθηκεο κώστας σημίτης, που παρέμεινε πρωθυπουργός της χώρας μέχρι το 2004.185και σε παγκόσμιο επίπεδο, η περίοδος 1989-1991 χαρακτηρίζεται από γεγονότακοσμοϊστορικής σημασίας. η διάλυση της σοβιετικής Ένωσης προκάλεσε αναταράξειςστον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη και έφερε τον πλανήτη αντιμέτωπο με ένα νέο sta-tus quo, το οποίο πλέον απείχε πολύ από το ψυχροπολεμικό δίπολο δύσης-Ανατολής.Επακόλουθο αυτών των αλλαγών ήταν και το άνοιγμα των συνόρων και η ελεύθερηδιέλευση από αυτά ατόμων που προηγουμένως δεν είχαν αυτό το δικαίωμα. οι χιλιάδεςκάτοικοι της γειτονικής Αλβανίας με ελληνική κυρίως καταγωγή και οι παλιννοστού -ντες από τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που πέρασαν στην Ελλάδα στις αρχές τηςδεκαετίας του 1990 έφεραν μεταβολές στον κοινωνικό χάρτη της χώρας και αποτέλε-σαν σημαντική ένεση σε τομείς της οικονομίας όπως η γεωργία, οι κατασκευές και ηοικοδομή, που ενισχύθηκαν από πολλά και φθηνά εργατικά χέρια.186ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας, που χρονολογείται από τη δεκαετίατου 1960, εδραιώνεται πλέον οριστικά τη δεκαετία του 1990. το 1992 υπογράφεται ησυνθήκη του μάαστριχτ, που θέτει ως στόχο τη νομισματική ενοποίηση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, υιοθετείται τελικά το
185 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο τέλος της δεκαετίαςτου 1980 και σε ολόκληρη τη δεκαετία του 1990, βλ. Clogg, Richard, Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-2013, κά-τοπτρο, Αθήνα 2015, σσ. 268-274, 287-289 και 296-299 και Beaton, Roderick, Greece: Biography of a Modern Nation,Penguin, Milton keynes 2020, σσ. 354-357 & 365-368.186 λιάκος, Αντώνης, Ό Ελληνικός 20ός Άιώνας, πόλις, Αθήνα 2020, σσ. 553-554 και κωστής, κώστας, Ό Πλούτος της Ελλά-
δας. Η Ελληνική Όικονομία από τους Βαλκανικούς Πολέμους μέχρι Σήμερα, πατάκη, Αθήνα 2019, σσ. 443-444.
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2001.187 σημαντική εξέλιξη, παγκόσμιας κλίμακας, αποτελεί και η απελευθέρωση τουχρηματοπιστωτικού συστήματος και η κυριαρχία της ελεύθερης αγοράς, η οποία ξεκινάτη δεκαετία του 1980 από τις ηπΑ και ακολουθείται από τις ανεπτυγμένες χώρες τηςΕ.Ε. παράλληλα, τη δεκαετία αυτή συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο και η τεχνολογικήκαι διαδικτυακή επανάσταση, με καταιγιστικές εξελίξεις στους τομείς των ηλεκτρονι-κών υπολογιστών και της επικοινωνίας. φυσικό επακόλουθο ήταν να επηρεαστούν οτρόπος διακυβέρνησης, η οικονομία και οι τομείς της εργασίας, του ελεύθερου χρόνουκαι των μεταφορών.188
ιστορικό της μετεγκατάστασηςστα μέσα της δεκαετίας του 1990 υπογράφεται, τελικώς, και η σύμβαση για τη μετεγκα-τάσταση του διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από το Ελληνικό στην περιοχή των σπάτων.δεν αποτελεί, ωστόσο, μια καινοφανή πρόταση. Αντιθέτως, η απόφαση και το σκεπτικότης μετεγκατάστασης έχουν ήδη δρομολογηθεί από τη δεκαετία του 1970, ενώ από ταπρώτα χρόνια λειτουργίας του αεροδρομίου του Ελληνικού είχαν καταγραφεί αντιδράσειςκαι διαμαρτυρίες από συλλόγους, σωματεία και κατοίκους των όμορων δήμων ενάντιαστη λειτουργία του στην περιοχή. τη δεκαετία του 1950 και με την εξέλιξη της τεχνολογίαςτων αεροπλάνων ανέκυψε το μείζον ζήτημα της ανάγκης για μεγαλύτερους διαδρόμουςπροσγείωσης/απογείωσης, στους οποίους θα μπορούσαν να κινηθούν τα νέας τεχνολο-γίας αεριωθούμενα αεροσκάφη (jet). η τεχνολογία αυτή είχε μεν αναπτυχθεί κάποιεςδεκαετίες νωρίτερα, αλλά η πολεμική βιομηχανία της γερμανίας τον καιρό του Β΄ παγκο-σμίου πολέμου επέσπευσε την παραγωγή τους προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις πο-λεμικές επιχειρήσεις. ταυτόχρονα, και η μεγάλη Βρετανία προχώρησε στην κατασκευήαυτού του τύπου αεροπλάνων και η πρώτη, εμπορική πλέον, πτήση αεριωθούμενου έλαβεχώρα το 1952 από το λονδίνο στο γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. 

187 κωστής, κώστας, Τα Κακομαθημένα Παιδιά της Ιστορίας. Η Διαμόρφωση του Νεοελληνικού Κράτους 18ος-21ος αιώνας,Αθήνα 2015, πατάκη, σσ. 829-833.188 για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Ελλάδας, βλ., λιάκος, Αντ., ό.π., σσ. 527-536.
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στο τεύχος ιουνίου 1954 του περιοδικού «τεχνικά Χρονικά» του τεχνικού Επιμε-λητηρίου της Ελλάδος δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «το αεροδρόμιον Ελληνικού είναιαθεραπεύτως ανεπαρκές. Ανάγκη αμέσου μεταφοράς του παρά τα σπάτα». στο άρθροτου πολιτικού μηχανικού δ. Ν. φουντούλη αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους τοαεροδρόμιο του Ελληνικού δεν ενδείκνυται, κατά την άποψή του, για την κατασκευήμεγάλου διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης και, επομένως, η μετεγκατάστασήτου σε καταλληλότερη θέση είναι προτιμότερη από την προοπτική επέκτασής του, προ-κειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τα μεγάλα, νέου τύπου, αεροπλάνα. ως βάσηγια το επιχείρημα αυτό ο συντάκτης προβάλλει την εγγύτητα του υφιστάμενου αερο-δρομίου με τον ορεινό όγκο του υμηττού και τη γειτνίασή του με τη θάλασσα, γεγονόςπου δημιουργεί απρόβλεπτες και απότομες αλλαγές στη διεύθυνση των ανέμων, αλλάκαι την έλλειψη επαρκούς χώρου για να επεκταθεί ο διάδρομος, καθώς ήδη γύρω απότο αεροδρόμιο είχε αναπτυχθεί πυκνή οικιστική δόμηση. καθώς, όπως αναφέρει, τομήκος των διαδρόμων είναι το χαρακτηριστικό εκείνο το οποίο καθορίζει αν ένα αερο-δρόμιο θα έχει μεγάλη ικανότητα υποδοχής αεροπλάνων διαφόρων μεγεθών, στο Ελ-ληνικό κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υπάρξει με την επάρκεια που απαιτείται. ως προς τοντόπο μετεγκατάστασης του αεροδρομίου, ο συντάκτης προτείνει την περιοχή των σπά-των, «...κειμένην μακράν παντός συνοικισμού και ορέων, μη έχουσαν ουδέν των προ-εκτεθέντων αθεραπεύτων ελαττωμάτων του Ελληνικού και έχουσαν πάσας τας εκ τουαέρος προσβάσεις της ελευθέρας, ως μας εβεβαίωσαν πολλοί παλαίμαχοι αεροπό-ροι...».189 την εποχή αυτή, η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε στη διεθνή οργάνωση πολι-τικής Αεροπορίας (International Civil Aviation organization, ICAo)190 να εξετάσει αν τασπάτα αποτελούν πράγματι ιδανικό χώρο για τη δημιουργία διεθνούς αερολιμένα ή αναρκεί η επέκταση του αεροδρομίου του Ελληνικού.191

189 φουντούλης, δ. Ν., ό.π., σσ. 10-18.190 η διεθνής οργάνωση πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation organization, ICAo) ιδρύθηκε το 1944.Βλ. About ICAo, χ.χ., <https://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx> (τελευταία ανάκτηση: 19-11-2020).191 Ανώνυμος, «το αεροδρόμιον αιτία κολοσσιαίας σπατάλης διά το δημόσιον», Εφ. Ελευθερία, 04-12-1957, σσ. 1 και 5.
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το 1957, και καθώς την περίοδο αυτή οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίωςεκσυγχρονίζουν τον στόλο τους με την αγορά αεριωθούμενων, ξεκινά μια μεγάλη δημόσιααντιπαράθεση για την καταλληλότητα του Ελληνικού. υπήρξε εκτεταμένη αρθρογραφίακαι πολύωρες συζητήσεις στο Ελληνικό κοινοβούλιο για την επέκταση ή την κατάργησητου αεροδρομίου του Ελληνικού. το «πόρισμα λερού» –όπως ονομάστηκε τότε από το στέ-λεχος της ICAo John Malgrave Lerew– της διεθνούς οργάνωσης πολιτικής Αεροπορίας έδει-χνε το Ελληνικό ως την προτιμότερη τοποθεσία για την ανάπτυξη διεθνούς αεροδρομίου.192Άλλες περιοχές που είχαν ακουστεί και εξεταστεί τότε ως εναλλακτικές τοποθεσίες ήταντα μέγαρα, ο ωρωπός, η περιοχή της λούτσας-ραφήνας και η τανάγρα. Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, τελικώς στα τέλη της δεκαετίαςτου 1950 η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την επέκταση του αεροδρομίου του Ελληνι-κού με την προσθήκη διαδρόμων και νέων κύριων και βοηθητικών κτιρίων, η οποία υλο-ποιήθηκε μέσα στη δεκαετία του 1960. Βρισκόμαστε, όμως, σε μια εποχή ραγδαίαςανάπτυξης των αερομεταφορών. οι αεροπορικές εταιρείες μεγεθύνονται ή πολλαπλασιά-ζονται, τα αεροσκάφη γίνονται ταχύτερα και περισσότερα και οι άνθρωποι αρχίζουν ολο-ένα και περισσότερο να ταξιδεύουν με αεροπλάνο και να επισκέπτονται προορισμούς πουξεφεύγουν από τα στενά όρια της πόλης ή της χώρας τους, είτε για επαγγελματικούς λό-γους είτε για αναψυχή. Όπως αναφέρει και ο Βρετανός ιστορικός Mark Mazower, «...το1971 μόλις το ένα τρίτο των Βρετανών ενηλίκων είχε πάει στη ζωή του στο εξωτερικόγια διακοπές· το 1984 μόλις το ένα τρίτο δεν είχε πάει».193στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η τότε κυβέρνηση της Χούντας ανέθεσε στις εται-ρείες Burns and Roe Inc. και Airways engineering Corp. τη σύνταξη «τεχνικοοικονομικήςμελέτης ανάπτυξης του διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών». το πόρισμα της μελέτης, πουολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1971, ήταν ότι οι ανάγκες που θα διαμορφώνοντανμέσα στην επόμενη δεκαετία επέτασσαν τη δημιουργία ενός νέου αεροδρομίου. οι τοπο-θεσίες που αξιολογήθηκαν από τη μελέτη ήταν οι εξής: σπάτα, Χαλκίδα, σαλαμίνα, Αίγινα,μέγαρα, τανάγρα, κόρινθος, κωπαΐδα, Θήβα, φλέβες (νησίδα της Αττικής). Εφαρμόζο -ντας κριτήρια όπως η τοποθεσία και η επάρκεια του εδάφους, οι κλιματικές συνθήκες καιη επίδραση του θορύβου, η μελέτη ανέδειξε ως καταλληλότερη την περιοχή των σπάτων,
192 Ανώνυμος, «συμβολή στη χάραξη πορείας για μια σωστή απόφαση σχετικά με το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας», σ. 18.193 Mazower, Mark, Σκοτεινή Ηπειρος. Ό Ευρωπαϊκός Εικοστός Άιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004, σ. 293.
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και συγκεκριμένα τη θέση Ζάγανι.194 στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί και η μεταγε-νέστερη πρόταση του γραφείου δοξιάδη για δημιουργία διεθνούς Αερολιμένα στη μα-κρόνησο, με τη μελέτη που υποβλήθηκε στο υπουργείο συντονισμού το 1973.195Ακολούθησε η σύσταση ειδικής επιτροπής από το τΕΕ, το 1975, η οποία μελέτησε τοθέμα του αεροδρομίου της Αθήνας. η επιτροπή απαρτίστηκε από επιστήμονες ποικίλων ει-δικοτήτων: αρχιτέκτονες, συγκοινωνιολόγους, οικονομολόγους, αρχαιολόγους, πολεοδό-μους, μηχανολόγους μηχανικούς, αεροναυπηγούς κ.λπ. στο πόρισμά της παρατίθενταιχρήσιμα και ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής της νέας θέσηςτου αεροδρομίου. δίνονται, επίσης, στοιχεία για την επιβατική κίνηση της Ελλάδας τα χρόνια1970-1974. η υψηλότερη επιβατική κίνηση παρατηρήθηκε το 1973, με τον αριθμό των επι-βατών να υπερβαίνει τα 9.000.000 ετησίως, εκ των οποίων το 57% περίπου, δηλαδή6.000.000, εξυπηρετήθηκαν από το αεροδρόμιο του Ελληνικού.196 Έχοντας, πλέον, στοιχείαγια την επιβατική κίνηση του 2019, σύμφωνα με τα οποία το αεροδρόμιο των σπάτων εξυ-πηρέτησε πάνω από 25 εκατομμύρια επισκέπτες, μπορεί να γίνει η σύγκριση με τα αντί-στοιχα νούμερα περίπου μισό αιώνα πριν.197η ελληνική κυβέρνηση είχε αναθέσει σε τρεις μελετητικές εταιρείες τη σύνταξη μο -ντέλων πρόβλεψης της επιβατικής κίνησης τις επόμενες δεκαετίες, ώστε να υπάρξει ηαπαραίτητη τεκμηρίωση για τη διατήρηση ή μη του Ελληνικού ως του βασικού αερολι-μένα εξυπηρέτησης στη χώρα. οι εταιρείες αυτές ήταν το γραφείο δοξιάδη, η εταιρείαAirways engineering και η κοινοπραξία Aeroport de Paris/Frankfurt Flughafen/Αρώνης-δρέττας-καρλάφτης.198 Ενδεικτικά, για το έτος 1990, οι προβλέψεις της επιβατικής κί-νησης παρουσίαζαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα πορίσματα των τριών γραφείων. ηκοινοπραξία γραφείων προέβλεπε 14-18 εκατομμύρια επιβάτες, η Airways engineering
194 οι παραπάνω πληροφορίες έχουν αντληθεί από την «Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο Νόμου “κύρωση σύμβασης Ανά-πτυξης του νέου διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα σπάτα, ίδρυσης της εταιρίας ‘διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε ,́ έγ-κριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”», 31-07-1995, <https://www.hellenicparliament.gr/ UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/ NoM_SYM_ee_ 2338_HB25.doc > (τελευταία ανάκτηση: 23-11-2020).195 Χεκίμογλου, Αχιλλέας, «το όραμα του δοξιάδη για αεροδρόμιο στη μακρόνησο», Εφ. Το Βήμα, 24-08-2015,<https://www.tovima.gr/2015/08/24/society/to-orama-toy-doksiadi-gia-aerodromio-sti-makroniso/> (τελευταίαανάκτηση: 23-11-2020).196 Ανώνυμος, «συμβολή στη χάραξη πορείας για μια σωστή απόφαση σχετικά με το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας»,ό.π., σ. 98.197 διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, «Επιβατική κίνηση 2019», χ.χ., <https://www.aia.gr/userfiles/675393df-ab1a-4b77-826c-f3096a3d7f12/pax-traffic-gr-2019.pdf> (Tελευταία ανάκτηση: 19-11-2020).198 Ανώνυμος, «συμβολή στη χάραξη πορείας για μια σωστή απόφαση σχετικά με το νέο αεροδρόμιο της Αθήνας»,ό.π., σσ. 48-55.
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προέβλεπε 25,34 εκατομμύρια και το γραφείο δοξιάδη 28,74 εκατομμύρια. η επιτροπήτου τΕΕ έκρινε ότι οι προβλέψεις των μελετών αυτών ήταν υπεραισιόδοξες και υπερβο-λικές και ότι ήταν πρακτικώς αδύνατο να εξαχθεί με έγκυρο τρόπο ένα ασφαλές συμπέ-ρασμα. ωστόσο, διατύπωσε την άποψη ότι το αεροδρόμιο του Ελληνικού θα ήταν σε θέσηνα καλύψει επαρκώς τη μεταφορική κίνηση μέχρι και το 1990, αλλά από τότε και μετάθα αποδεικνυόταν ανεπαρκές.199 συγκεκριμένα, στο πόρισμα της επιτροπής αναφέρεται:«το αεροδρόμιο του Ελληνικού, ακόμα και με τα βελτιωμένα έργα που γίνονται σ’ αυτό,δεν θα μπορέσει να επαρκέσει στις αυξανόμενες ανάγκες αεροπορικής εξυπηρέτησης,όσο και αν αυτές θα είναι στην πραγματικότητα μικρότερες και από τις συντηρητικέςπου προβάλλονται – σήμερα. Αυτή η διαπίστωση γίνεται με στενά επιχειρησιακά κριτή-ρια, γιατί οι κοινωνικοί και χωροταξικοί λόγοι απομάκρυνσης του αεροδρομίου (του πο-λιτικού και του στρατιωτικού) από τη σημερινή του θέση, μέσα στην πόλη της Αθήνας,είναι πια από όλους αποδεκτοί».200στη συνέχεια, η κυβέρνηση κωνσταντίνου καραμανλή ανέθεσε στην κοινοπραξίαAeroport de Paris/Frankfurt Flughafen/Αδκ την αξιολόγηση 18 εναλλακτικών τοποθε-σιών για τη μεταφορά του αεροδρομίου, η οποία και πάλι ανέδειξε ως καταλληλότερητη θέση σπάτα-Ζάγανι.201 στο πλαίσιο αυτό, το 1978 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 811/1978(φΕκ 130 Α΄/1978), ο οποίος προέβλεπε την ίδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δι-καίου με την επωνυμία «Αερολιμήν Αθηνών (Α.Α.) Ανώνυμος Εταιρεία», της οποίας σκο-πός ήταν η «μελέτη, κατασκευή, οργάνωσις, λειτουργία, διοίκησις, εκμετάλλευσις καιανάπτυξις του νέου αερολιμένος Αθηνών». με τον νόμο αυτό οριζόταν ότι «ο ΑερολιμήνΕλληνικού θα συνεχίση λειτουργών μέχρις ενάρξεως της λειτουργίας του νέου αερολι-μένος, καταργούμενος έκτοτε» και ότι οι εκτάσεις και τα κτίσματά του θα αξιοποιηθούνείτε μέσω εκποίησης είτε μέσω εκμετάλλευσης για τη χρηματοδότηση της κατασκευήςτου νέου αεροδρομίου.202

199 Ό.π., 95-118.200 Ό.π., 113.201 «Εισηγητική Έκθεση στο σχέδιο Νόμου “κύρωση σύμβασης Ανάπτυξης του νέου διεθνούς Αεροδρομίου τηςΑθήνας στα σπάτα, ίδρυσης της εταιρίας ‘διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.’, έγκριση περιβαλλοντικών όρων καιάλλες διατάξεις”», ό.π.202 φΕκ 130/23-08-1978, «Νόμος υπ’ αριθ. 811 περί συστάσεως Εταιρείας υπό την επωνυμίαν “ΑΕρολιμηΝ ΑΘη-ΝωΝ Ανώνυμος Εταιρεία” και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 
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προκαταρκτικές εργασίες, χωματουργικής κυρίως φύσεως, ξεκίνησαν να πραγμα-τοποιούνται το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980 στα σπάτα, ενώ είχε προηγηθεί απαλ-λοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων. τα έργα κατασκευής του νέου αεροδρομίουπαγώνουν τα επόμενα χρόνια λόγω αλλαγής πολιτικών προσανατολισμών και έλλειψηςκονδυλίων, αλλά δρομολογείται η εκπόνηση μελετών οικονομικής εφικτότητας, κοινωνι-κού κόστους-ωφελειών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. η σύμβαση για την ανάπτυξητου νέου διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας θα υπογραφεί, τελικώς, το 1995, μεταξύ τουΕλληνικού δημοσίου από τη μία πλευρά και από την άλλη των εταιρειών Hochtief Aktien-gesellschaft vorm. Helfamann, ABB Calor emag Schaltanlagen AG, H. krantz-TkT GmbH καιFlughafen Athen – Spata Projektgesellschaft mbH. στη σύμβαση καθορίζονται τα χρονο-διαγράμματα έναρξης των εργασιών κατασκευής, των εκταμιεύσεων αλλά και οι ειδικέςκαι σύνθετες λεπτομέρειες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά των υπηρεσιώνκαι των λειτουργιών του αεροδρομίου από το Ελληνικό στα σπάτα.203 σχετικά με τηνπαύση της λειτουργίας του αεροδρομίου του Ελληνικού έπειτα από 60 χρόνια λειτουργίας,η σύμβαση αναφέρει:«το Ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι ο Αερολιμένας του Ελληνι-κού θα κλείσει προς χρήση αεροσκαφών σταθερών πτερυγίων μόλις μεταφερθεί στο“Αεροδρόμιο” [σπάτων], ..., όλη η αεροναυτική δραστηριότητα, επιβάτες, αποσκευές, φορ-τία και ταχυδρομείο που διακινεί κατά τον χρόνο αυτόν το Αεροδρόμιο Ελληνικού μαζίμε τις σχετικές εκείνες υπηρεσίες και βοηθητικές εργασίες, για τις οποίες υπήρξε διακα-νονισμός με την Εταιρεία Αεροδρομίου να μεταφερθούν κατά τον εν λόγω χρόνο».204η τελετή θεμελίωσης του διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»έλαβε χώρα στις 5 σεπτεμβρίου 1996. παράλληλα με την κατασκευή του αεροδρομίου,υλοποιήθηκαν και εκτεταμένα οδικά έργα με τη διάνοιξη νέων δρόμων και τη βελτίωσηυφιστάμενων για τη σύνδεσή του με την Αθήνα και την υπόλοιπη χώρα. οι εργασίες κα-τασκευής του αεροδρομίου ολοκληρώθηκαν περίπου τέσσερα χρόνια αργότερα, τον σε-πτέμβριο του 2000, και ακολούθησε μια περίοδος δοκιμών. η ονομασία του νέουαεροδρομίου δόθηκε προς τιμήν του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος είχε ιδρύσει υπουρ-
203 φΕκ 202/14-09-1995, «Νόμος υπ’ αριθ. 2338 κύρωση σύμβασης ανάπτυξης του νέου διεθνούς Αεροδρομίουτης Αθήνας στα σπάτα, Ίδρυση της Εταιρείας “διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.”, έγκριση περιβαλλοντικών όρωνκαι άλλες διατάξεις».204 Ό.π., Άρθρο 9.3.
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γείο Αεροπορίας το 1929. τα εγκαίνια της λειτουργίας του έγιναν στις 27 μαρτίου 2001,ενώ την επόμενη ημέρα στο αεροδρόμιο προσγειώθηκε το πρώτο αεροπλάνο της πτήσης424 της ολυμπιακής Αεροπορίας από το μόντρεαλ του καναδά. μέχρι και τον Αύγουστοτου ίδιου έτους, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχε εξυπηρετήσει συνολικά7.000.000 επιβάτες και 85.000 πτήσεις και ο μέσος όρος προσγειώσεων και απογειώ -σεων ανερχόταν σε 600 αεροσκάφη την ημέρα.205 Είναι τα πρώτα στοιχεία της κίνησηςστο νέο αεροδρόμιο έως λίγες ημέρες πριν από τα τρομοκρατικά χτυπήματα στους δί-δυμους πύργους της Νέας υόρκης στις 11 σεπτεμβρίου του 2001, που επρόκειτο να προ-καλέσουν καταιγισμό αλυσιδωτών συνεπειών παγκοσμίως και να επιφέρουν σημαντικέςαλλαγές στον τομέα των αερομεταφορών. 
η διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων του 2004

οι ολυμπιακοί αγώνες στην αθήναη χώρα είχε εισέλθει, πλέον, στη νέα χιλιετία και στην τροχιά των ολυμπιακών Αγώνων.μετά την ανεπιτυχή υποψηφιότητα της πόλης της Αθήνας για τη διοργάνωση των ολυ -μπιακών Αγώνων του 1996, που σηματοδοτούσαν την εκατονταετία από τους πρώτουςσύγχρονους Αγώνες στην Αθήνα το 1896, η πόλη είχε επιλεγεί, στις 5 σεπτεμβρίου του1997, από τη διεθνή ολυμπιακή Επιτροπή ως εκείνη που θα φιλοξενούσε τους Aγώνεςτο 2004. Yποψήφιες πόλεις εκτός από την Αθήνα ήταν το κέιπ τάουν, η στοκχόλμη, τομπουένος Άιρες και η ρώμη. σύμφωνα με μεταγενέστερες αποτιμήσεις, ο φάκελος τηςυποψηφιότητας για το 2004 χαρακτηριζόταν από σαφήνεια, ακρίβεια και προσήλωσηστις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από τη διεθνή ολυμπιακή Επιτροπή για τα έργα πουθα έπρεπε να υλοποιηθούν. Αντιθέτως, ο αντίστοιχος φάκελος για τους Αγώνες του 1996,που τελικά διοργανώθηκαν από την πόλη της Ατλάντας στις ηπΑ, προέβαλε μάλλον τοένδοξο παρελθόν της χώρας και τον ίδιο τον συμβολισμό των Αγώνων παρά μια ολοκλη-ρωμένη και δομημένη πρόταση.206
205 διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, «Θετικός ο απολογισμός του 1ου εξαμήνου λειτουργίας του διεθνούς ΑερολιμέναΑθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”», 27-09-2001, <https://aia.gr/el/company-and-business/press-and-Media/press-office/press-releases/after-the-first-six-months-of-operation-a-successful-1st-half-year-for-eleftherios-venizelos>(Tελευταία ανάκτηση: 23-11-2020).206 λιάκος, Αντ., ό.π., σσ. 589-593.
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οι ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 είχαν αρκετές ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους προ-ηγούμενους, οι οποίες και είχαν, τελικώς, άμεση επίπτωση στο κόστος διοργάνωσης.Ήταν οι πρώτοι ολυμπιακοί Αγώνες μετά τις επιθέσεις στους δίδυμους πύργους τον σε-πτέμβριο του 2001, επιθέσεις που οδήγησαν τις δυτικές κυβερνήσεις στη λήψη ολοένακαι αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας. Επιπλέον, λίγους μήνες πριν από τους ολυμπια-κούς της Αθήνας, τον μάρτιο του 2004, πραγματοποιήθηκαν πολύνεκρες τρομοκρατικέςεπιθέσεις στη μαδρίτη. Επίσης, ήταν από τις λίγες φορές που μια τόσο μικρή χώρα σεπληθυσμό αναλάμβανε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. οι Αγώνες που είχαν διεξαχθεί στηνΕλλάδα το 1896 δεν θα ήταν δυνατό να αποτελέσουν μέτρο σύγκρισης, καθώς τότε συμ-μετείχαν μόλις 241 αθλητές, ενώ το 2004 η συμμετοχή ξεπέρασε τους 10.500 αθλητές.το γεγονός αυτό δημιουργούσε εύλογα ερωτήματα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσοκαι σε παρατηρητές από το εξωτερικό σχετικά με την επιτυχή διοργάνωση. τέλος, η Ελ-λάδα ήταν η πρώτη χώρα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναλάμβανε τηδιεξαγωγή των Αγώνων, γεγονός που σήμαινε ότι όλες οι συμβάσεις υλοποίησης, κατα-σκευών κ.λπ. και οι λοιπές νομικές διατυπώσεις θα έπρεπε να είναι πλήρως εναρμονι-σμένες με τη νομοθεσία της Ε.Ε.207για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της διοργάνωσης των ολυμπιακών Αγώ-νων, το 1998 ιδρύθηκε με νόμο η οργανωτική Επιτροπή ολυμπιακών Αγώνων της Αθή-νας (οΕοΑ), με τον διακριτικό τίτλο «Αθήνα 2004», η οποία τέθηκε στην εποπτεία ειδικήςδιυπουργικής Επιτροπής του υπουργικού συμβουλίου. το 2000, τη διοίκηση του «Αθήνα2004» ανέλαβε η γιάννα Αγγελοπούλου-δασκαλάκη, που είχε διατελέσει και επικεφαλήςτης επιτροπής προετοιμασίας της αίτησης υποψηφιότητας. η τοποθέτηση αυτή σκοπόείχε να επισπευσθούν τα έργα προετοιμασίας κατόπιν των υποδείξεων της διεθνούςολυμπιακής Επιτροπής για καθυστερήσεις. οι τρεις άξονες στους οποίους κινήθηκε ηπροετοιμασία ήταν: η δημιουργία και αναβάθμιση των χώρων που θα φιλοξενούσαν τααγωνίσματα και τους αθλητές, τα έργα υποδομής στην πόλη της Αθήνας και ο σχεδιασμόςτων ζητημάτων που σχετίζονταν με την ασφάλεια.208

207 Ίδρυμα οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, «το αποτύπωμα της διοργάνωσης των ολυμπιακών Αγώνων του2004 στην ελληνική οικονομία», ιανουάριος 2015, <http://iobe.gr/docs/research/ ReS_05_F_15012015_ReP.pdf >  (τε-λευταία ανάκτηση: 23-11-2020), σσ. 29-30 και 38-39. 208 λιάκος, Αντ. ό.π., σσ. 592-593.
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για τη διεξαγωγή των 28 αθλημάτων και των 301 τελετών απονομής μεταλλίωνπραγματοποιήθηκαν αναβαθμίσεις σε ήδη υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις και δη-μιουργήθηκαν αρκετές νέες, που αφορούσαν κυρίως αθλήματα που μέχρι τότε δεν γί-νονταν στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε επαγγελματικό επίπεδο. Βασικοί πόλοι αθλητικώνεγκαταστάσεων ήταν το ολυμπιακό Αθλητικό κέντρο Αθηνών (οΑκΑ) στο μαρούσι καιτο ολυμπιακό κέντρο Ελληνικού, στον χώρο του πρώην αεροδρομίου. Επιπλέον τόποιδιεξαγωγής των αθλημάτων ήταν το ολυμπιακό κέντρο της παραλιακής ζώνης στο φά-ληρο, το ολυμπιακό κέντρο στον σχοινιά, το ολυμπιακό κέντρο μαρκοπούλου, το ολυ -μπιακό κέντρο δυτικής Αττικής με εγκαταστάσεις στο περιστέρι, τη Νίκαια και τα Άνωλιόσια και το ολυμπιακό συγκρότημα στο γουδί. Χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, το ολυμ-πιακό γυμναστήριο γαλατσίου, το στάδιο «γεώργιος καραϊσκάκης», το παναθηναϊκόστάδιο και το ολυμπιακό κέντρο Βουλιαγμένης. κατά τη διάρκεια των Αγώνων, αθλή-ματα διεξήχθησαν και εκτός Αττικής, στην Αρχαία ολυμπία, τη Θεσσαλονίκη, την πάτρα,τον Βόλο και το ηράκλειο. συμπληρωματικής φύσεως έργα ήταν το ολυμπιακό Χωριόστις υπώρειες της πάρνηθας, το διεθνές κέντρο τύπου στο μαρούσι κ.λπ.209παράλληλα με την κατασκευή και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, την πε-ρίοδο της προετοιμασίας για τους ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ολοκληρώθηκαν καιαρκετά μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής. η κατα-σκευή και παράδοση των πρώτων σταθμών του μετρό της Αθήνας το 2000 με την ταυ-τόχρονη ανακαίνιση του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, η κατασκευή της Αττικής οδού, τοτραμ, ο προαστιακός σιδηρόδρομος, η έναρξη της λειτουργίας του νέου αεροδρομίου«Ελευθέριος Βενιζέλος» στα σπάτα Αττικής, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων τηςΑθήνας και η κατασκευή της γέφυρας ρίου-Αντιρρίου ήταν μερικά από αυτά.210 δεν απο-τελούσαν όλα τμήμα της ολυμπιακής προετοιμασίας· για πολλά από τα προαναφερθένταέργα υπήρχαν ήδη αποφάσεις που είχαν ληφθεί πολύ νωρίτερα από την ανάληψη τηςδιοργάνωσης, όπως είδαμε, για παράδειγμα, να συμβαίνει με το νέο αεροδρόμιο. ωστόσο,η ολυμπιακή προετοιμασία επέσπευσε σημαντικά την υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους,κληροδοτώντας στην πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της αναβαθμισμέναμέσα μεταφοράς και μετακίνησης και έχοντας ως αποτέλεσμα τη μερική αποσυμφόρηση
209 οι πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις των ολυμπιακών Αγώνων έχουν αντληθεί από το Ίδρυμα οικονομικών& Βιομηχανικών Ερευνών, ό.π., σσ. 31-34.210 λιάκος, Αντ., ό.π., σσ. 593-594.
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από σοβαρά αστικά προβλήματα του παρελθόντος όπως το κυκλοφοριακό και η ατμο-σφαιρική ρύπανση.παράλληλα με τα παραπάνω, και καθώς η παγκόσμια ανησυχία για την ασφάλειατων ολυμπιακών εντεινόταν, η ελληνική κυβέρνηση δαπάνησε μεγάλα ποσά για να δια-σφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή τους. στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας ταοποία δυσκόλευαν την ήδη περίπλοκη εξίσωση του ζητήματος ασφάλειας συμπεριλαμ-βάνονταν τόσο η γεωγραφική της θέση, που γειτνιάζει με τη μέση Ανατολή, όσο και ηγεωλογική της φυσιογνωμία, με τα μεγάλα και δύσκολο να ελεγχθούν μήκη ακτογραμ-μής. Επιπλέον, μέχρι και το 2002, οπότε και εξαρθρώθηκε, στο εσωτερικό της χώραςδρούσε η «17 Νοέμβρη», μια τρομοκρατική οργάνωση που ευθυνόταν για τις δολοφο-νίες Ελλήνων αλλά και ξένων πολιτικών προσώπων, αξιωματούχων, οικονομικών πα-ραγόντων κ.ά. στην προσπάθεια της χώρας για ασφαλή διεξαγωγή των Αγώνωνσυνέδραμαν οι ηπΑ και το ΝΑτο και στήθηκε ένα λεπτομερώς σχεδιασμένο σύστημαμε τη συμμετοχή των σωμάτων ασφαλείας, του στρατού, απεσταλμένων ξένων ειδικώναξιωματούχων και ιδιωτικών εταιρειών που επιτηρούσε τις αθλητικές εγκαταστάσειςαλλά και τα σημεία εισόδου και εξόδου στη χώρα και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Απολο-γιστικά, έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος για την ασφάλεια των Αγώνων τελικώς ανήλθε σεπολλαπλάσια επίπεδα από τα αντίστοιχα των προηγούμενων σε Ατλάντα (1996) καισίδνεϊ (2000).211οι ολυμπιακοί Αγώνες διεξήχθησαν με απόλυτη ομαλότητα και χωρίς προβλήματα,παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια αλλά και τη διεθνή πίεση για τις καθυστερήσειςστην ολοκλήρωση των έργων ολυμπιακής προετοιμασίας που είχε προηγηθεί. διήρκεσαναπό τις 13 έως τις 29 Αυγούστου και ακολούθησαν οι παραολυμπιακοί Αγώνες, από τις17 έως τις 28 σεπτεμβρίου 2004. Ξεκίνησαν με μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης, στηνοποία παρουσιάστηκε το αφήγημα της ιστορίας του ελλαδικού χώρου από την προϊστο-ρία μέχρι τον 20ό αιώνα, μέσα από την προβολή εμβληματικών και αναγνωρίσιμων ει-κόνων, έργων τέχνης και συμβόλων του ελληνισμού. στους ολυμπιακούς Αγώνεςσυμμετείχαν περίπου 10.600 αθλητές από 201 χώρες και στους παραολυμπιακούς πε-ρίπου 3.800 αθλητές και 3.200 μέλη των εθνικών επιτροπών. Επιπλέον, στην Αθήνα βρέ-θηκαν περίπου 20.000 απεσταλμένοι διεθνών μέσων ενημέρωσης και περίπου 2
211 Ό.π., σσ. 597-601.
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εκατομμύρια επισκέπτες και τους παρακολούθησαν από τους τηλεοπτικούς τους δέκτεςπερίπου 3,9 δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε 220 χώρες.212η αποτίμηση των ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας αποτελεί ένα σύνθετο εγχεί-ρημα. στα θετικά στοιχεία που αναφέρονται από τους περισσότερους ιστορικούς και με-λετητές συμπεριλαμβάνεται η μεταμόρφωση της Αττικής λόγω των έργων υποδομήςμεγάλης κλίμακας που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Αγώνων. στον αντίποδα αυτήςτης άποψης, διατυπώνεται, ωστόσο, η θέση ότι η ανάπτυξη του ούτως ή άλλως ωφελη-μένου κέντρου της χώρας ήταν άνιση και σε βάρος της περιφέρειας. Άλλο θετικό αποτέ-λεσμα της διοργάνωσης θεωρήθηκε και η άνευ προηγουμένου προβολή της χώρας στοεξωτερικό, η ευκαιρία να αυτοπαρουσιαστεί ως ένας τόπος όπου η ιστορία χάνεται σεβάθη χιλιετηρίδων, αλλά και όπου συντελείται μια μετάβαση και προσαρμογή στη σύγ-χρονη εποχή. κάτι τέτοιο δεν μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά, ωστόσο φαίνεται ότι κεφα-λαιοποιείται στα επόμενα χρόνια με την αύξηση του αριθμού των τουριστών. τέλος,ιδιαίτερα θετικά αξιολογήθηκε η ικανότητα της χώρας να φέρει σε πέρας ένα τέτοιο δύ-σκολο εγχείρημα, αντιστρόφως ανάλογο του οικονομικού και πληθυσμιακού της μεγέ-θους, αλλά και η πολύ μεγάλη κινητοποίηση εθελοντών σε διάφορες υποστηρικτικές καιβοηθητικές εργασίες και υπηρεσίες τόσο κατά την προετοιμασία και ιδίως κατά τη διε-ξαγωγή των Αγώνων, εθελοντών των οποίων ο αριθμός άγγιξε τις 45.000. υπό το φως των οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων των επόμενων ετών στηχώρα, έντονη κριτική έχει διατυπωθεί για το υψηλό κόστος της ολυμπιάδας, το οποίο,επίσης, κατά καιρούς έχει υπολογιστεί με διάφορους τρόπους και οι περισσότερες εκτι-μήσεις κυμαίνονται από 6,5 έως 9 δισεκατομμύρια ευρώ. και σε αυτό το σημείο οι προ-σεγγίσεις διαφέρουν ως προς το τι συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά στις δαπάνες. Όποιακαι να είναι τελικώς η ορθή, γεγονός είναι ότι το κόστος υπερέβη κατά πολύ τον αρχικόπροϋπολογισμό. τέλος, άλλο πεδίο έντονων επικρίσεων αποτελούν και τα ολυμπιακά ακί-νητα και η απουσία έγκαιρου, ολοκληρωμένου και συστηματικού σχεδιασμού για την πε-ραιτέρω αξιοποίηση ή εκμετάλλευσή τους μετά το πέρας των Αγώνων, τη στιγμή μάλισταπου αρκετά από αυτά απαιτούσαν υψηλά κόστη συντήρησης. 
212 Ίδρυμα οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, ό.π., σσ. 37-38 και λιάκος, Αντ., ό.π., σ. 588.
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ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο πρώην αεροδρόμιογια αρκετά χρόνια η Αθήνα είχε μετατραπεί σε ένα μεγάλο εργοτάξιο ώστε να ολοκληρώσειτην κατασκευή των ολυμπιακών ακινήτων που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες των Αγώνωνπαράλληλα με έργα υποδομής που θα διευκόλυναν τη διοργάνωσή τους. ο αρχικός σχεδια-σμός κατασκευής ή επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων απείχε αρκετά από το τελικόαποτέλεσμα. Αρχικώς, πολλές αθλητικές εγκαταστάσεις θα κατασκευάζονταν στην περιοχήτου παλιού ιπποδρόμου, στον φαληρικό Όρμο, και θα αποτελούσαν ένα συγκρότημα κλει-στών εγκαταστάσεων πολλαπλών χρήσεων.213 Έπειτα από σειρά μελετών, το 2001 απο-φασίστηκε η τελική χωροθέτηση των αθλητικών εγκαταστάσεων σε δύο μεγάλασυμπλέγματα, αυτά του ολυμπιακού Αθλητικού κέντρου Αθηνών (οΑκΑ) και του πρώηναεροδρομίου του Ελληνικού. πιο συγκεκριμένα, ο χώρος του πρώην αεροδρομίου δεν ορι-ζόταν αρχικά στον φάκελο διεκδίκησης των Αγώνων ως χώρος διεξαγωγής αθλημάτων,αλλά προέκυψε κατά τη διάρκεια των έργων κυρίως για λόγους μείωσης της γεωγραφικήςδιασποράς των ολυμπιακών εγκαταστάσεων συνολικά. τελικώς, στην πορεία της ολυμπια-κής προετοιμασίας, η περιοχή του πρώην αεροδρομίου επιλέχθηκε ως ο καταλληλότεροςχώρος για την κατασκευή έξι αθλητικών εγκαταστάσεων.τον σεπτέμβριο του 2002, η οργανωτική Επιτροπή για τους ολυμπιακούς Αγώνεςτης Αθήνας παρέδωσε την Αποθήκη που βρισκόταν στο πρώην δυτικό Αεροδρόμιο Ελ-ληνικού στη νεοσυσταθείσα εταιρεία Athens olympic Broadcasting S.A. (AoB), που ενερ-γούσε ως οργανισμός υπεύθυνος για όλα τα θέματα ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης καιμετάδοσης των Αγώνων παγκοσμίως, διαδικασία απαραίτητη για κάθε διοργανώτριαπόλη βάσει του συμβολαίου ανάληψής τους. η Αποθήκη θα χρησιμοποιούνταν για φύλαξη,συλλογή και συναρμολόγηση εξοπλισμού αναμετάδοσης. η πρόσβαση των θεατών στοσυγκρότημα του Ελληνικού θα γινόταν με τις γραμμές 2 και 3 του μετρό σε συνδυασμόμε τη χρήση αστικών λεωφορείων και την εφαρμογή ειδικών λωρίδων ολυμπιακής προ-τεραιότητας (όπως θα διαμορφώνονταν κατά τη διάρκεια των Αγώνων), αλλά και μέσωτου νέου συστήματος συγκοινωνιών, του τραμ. το μνημόνιο συνεργασίας (MoU) μεταξύτης οργανωτικής Επιτροπής και του δήμου Ελληνικού, σύμφωνα με το οποίο καθορίζο -
213 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα αγωνίσματα που διεξήχθησαν εκεί, βλ. Of-
ficial Report of the XXVIII Olympiad vol. 2: The Games, ATHeNS 2004 organising Committee for the olympic GamesS.A. - Liberis Publications Group Libecom SA, November 2005, <https://digital.la84.org/ digital/ collection/p17103coll8/ id/42951> (τελευταία ανάκτηση: 18-11-2020).
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νταν όλα τα θέματα συνεργασίας, υπεγράφη στις 9 ιουλίου του 2001.214 στο πλαίσιο τηςδιοργάνωσης δοκιμαστικών γεγονότων πριν από τους ολυμπιακούς Αγώνες του 2004,μιας καθιερωμένης διαδικασίας όλων των οργανωτικών Επιτροπών, η Επιτροπή της Αθή-νας πραγματοποίησε δοκιμαστικές διοργανώσεις στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελ-ληνικού από τον φεβρουάριο έως τον ιούνιο του 2004.215

214 Official Report of the XXVIII Olympiad vol. 1: Homecoming of the Games - Organisation and Operations, ATHeNS2004 organising Committee for the olympic Games S.A., Liberis Publications Group Libecom SA, November 2005,<https://digital.la84.org/digital/collection/p17103coll8/id/42734/rec/89> (τελευταία ανάκτηση: 18-11-2020), σσ.256, 278 & 299.215 Ό.π., σσ. 513-514.
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το ολυμπιακό συγκρότημα ελληνικού στους αγώνες του 2004το ολυμπιακό συγκρότημα Ελληνικού στα νότια της Αθήνας αποτέλεσε το δεύτερο με-γαλύτερο σύμπλεγμα ολυμπιακών εγκαταστάσεων μετά από αυτό του οΑκΑ, που βρί-σκεται στα βόρεια της πόλης. κατά τη διάρκεια των ολυμπιακών Αγώνων της Αθήναςτο 2004, την περίοδο από τις 13 έως τις 29 Αυγούστου 2004, επτά αθλήματα έλαβανχώρα στις έξι εγκαταστάσεις που το αποτελούν. σε ορισμένες από αυτές διοργανώθηκαναγωνίσματα και για τους παραολυμπιακούς Αγώνες 2004 που ακολούθησαν (17-28 σε-πτεμβρίου 2004). Όπως και για τους ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι και στην περίπτωση τωνπαραολυμπιακών, το Ελληνικό αποτέλεσε έναν από τους δύο κύριους κόμβους εγκατα-στάσεων (με το οΑκΑ να αποτελεί τον άλλο), με έξι από τα συνολικά δεκαεννέα αθλή-ματα να διεξάγονται εκεί.η νομική θεσμοθέτηση του χώρου των εγκαταστάσεων προέκυψε από τις τροπο-ποιήσεις του αρχικού Νόμου 2730/1999 (Άρθρο 2) μέσω του Νόμου 2833/2000 (Άρθρο3) αρχικώς και του Νόμου 2912/2001 (Άρθρο 41) τελικώς. οι εγκαταστάσεις χωροθε-τήθηκαν σε μία έκταση 1.590 στρεμμάτων στα βόρεια της έκτασης του πρώην αεροδρο-μίου. Αποτελούνταν από τα κέντρα μπέιζμπολ, σόφτμπολ και Χόκεϊ στην ανατολικήπλευρά του συγκροτήματος, το κλειστό γήπεδο μαζί με την Αίθουσα Ξιφασκίας δυτικό-τερα κοντά στη λεωφόρο ποσειδώνος, το ολυμπιακό κέντρο κανόε/καγιάκ σλάλομ βο-ρειοανατολικά, το ολυμπιακό κέντρο ιστιοπλοΐας στον Άγιο κοσμά, αλλά και διάφορεςυπαίθριες υποδομές, όπως πλατεία, χώρους πρασίνου και χώρους για την πρόσβαση καιτη στάθμευση οχημάτων.
ο Λ υ μ Π ι α κ ο κ ε Ν τ ρ ο κ α Ν ο ε /  κ α γ ι α κ σ Λ α Λ ο μ ε Λ Λ η Ν ι κ ο υο αρχικός σχεδιασμός αυτής της εγκατάστασης προοριζόταν για την παραλία του σχοινιά,σε έναν επίπεδο χώρο που απαιτούσε αρκετές παρεμβάσεις στο περιβάλλον, τη δημιουργίαλόφου προκειμένου να υπάρξουν συνθήκες βουνού και ποταμού, κάτι όμως που συνεπαγό-ταν και μεγαλύτερο κόστος για τις επιπρόσθετες εγκαταστάσεις. το 2001 αρχίζουν τελικώςοι εργασίες κατασκευής του ολυμπιακού κέντρου κανόε/καγιάκ σλάλομ στην περιοχή τουπρώην αεροδρομίου, και συγκεκριμένα στο βορειοανατολικό άκρο, με δυνατότητα φιλοξε-νίας 8.000 θεατών. οι αγώνες του αθλήματος αυτού πραγματοποιήθηκαν το διάστημα17-20 Αυγούστου. η κατασκευή του έγινε σε φυσικούς λόφους της στρατιωτικής βάσης
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που για αυτόν τον λόγο είχαν προηγουμένως αποχαρακτηριστεί, με τεχνητό ποτάμι να τουςδιαπερνά και δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περπατούν σε αυτούς, αλλά καινα παρακολουθούν καθήμενοι σε κερκίδες τους αγώνες.216 η συνολική έκταση που χρησι-μοποιήθηκε για την κατασκευή αυτή ήταν 288.000 τετραγωνικά μέτρα, καθώς το σχήμα «8»που δόθηκε στο τεχνητό κανάλι εξοικονομούσε αρκετό χώρο.το αθλητικό κέντρο καταλάμβανε χώρο 27.000 τετραγωνικών μέτρων και αποτε-λούνταν από μία αγωνιστική διαδρομή, μία δευτερεύουσα προπονητική διαδρομή, μίαλίμνη προθέρμανσης φυσικής δομής και βοηθητικές κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίεςπεριελάμβαναν ένα νέο κτίριο με θέα την πίστα και το ανακαινισμένο κτίριο της ολυμπια-κής Αεροπορίας (πρώην εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης). στο κέντρο σχηματιζότανένα τεχνητό νησάκι. στη λίμνη και στο ποτάμι για πρώτη φορά το νερό ήταν αντλούμενοαπό τη θάλασσα, καθιστώντας την κατασκευή μοναδική στα χρονικά των Αγώνων, σε
216 φιντικάκης, Νίκος, «Από το όραμα του αρχιτέκτονα στην εκμετάλλευση», Άρχιτέκτονες, 59, σεπτέμβριος/οκτώβριος2006, σ. 63.



βαθμό που η διεθνής ομοσπονδία άλλαξε τον κανονισμό της και επέτρεψε τη χρήση θα-λασσινού νερού στο αγώνισμα. η ολυμπιακή Εγκατάσταση του κανόε/καγιάκ σλάλομ, τα«λευκά Νερά» όπως αποκαλούνταν η πρώτη ολυμπιακή πίστα καγιάκ στην Ελλάδα, επέ-τρεπε την παράταξη των θεατών με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να παρατηρούν τηδεξιοτεχνία των αθλητών σε όλη τη διάρκεια του αγωνίσματος.217

K Λ ε ι σ τ ο γ η Π ε Δ ο ε Λ Λ η Ν ι κ ο υΑν και στον φάκελο υποψηφιότητας είχε προταθεί η κατασκευή κλειστών γηπέδων κατάκύριο λόγο στην περιοχή του φαληρικού Όρμου, μια σειρά λόγων και κυρίως η σημαντικήέλλειψη χρόνου οδήγησε στην απόφαση το κλειστό γήπεδο να λειτουργήσει στην περιοχήτου πρώην αεροδρομίου. Αποφασίστηκε να στεγαστεί σε υπάρχον υπόστεγο αεροπλάνωντης ολυμπιακής Αεροπορίας έπειτα από ανακατασκευή και κατάλληλη προσαρμογή. στοκλειστό του Ελληνικού διεξήχθησαν οι αγώνες της καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ) και τηςχειροσφαίρισης (χάντμπολ). πιο συγκεκριμένα, στην καλαθοσφαίριση πραγματοποιήθη-καν οι προκριματικοί αγώνες των ομίλων αλλά και οι αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 9έως 12 σε διάστημα 11 ημερών (14-24 Αυγούστου), με τους υπόλοιπους αγώνες να πραγ-ματοποιούνται μετέπειτα στο οΑκΑ, ενώ στη χειροσφαίριση έλαβαν χώρα οι αγώνες τηςτελικής φάσης το διάστημα 26-29 Αυγούστου, με τους αγώνες των προκριματικών ναέχουν διεξαχθεί νωρίτερα στο νεότευκτο ολυμπιακό γήπεδο Χειροσφαίρισης και τάε-κβο-Ντο φαλήρου. στο πλαίσιο των παραολυμπιακών Αγώνων, στο κλειστό γήπεδο διοργα-νώθηκε το άθλημα ράγκμπι με αμαξίδιο. το κέντρο είχε χωρητικότητα 15.000 θέσεων γιατην καλαθοσφαίριση, ενώ για τη χειροσφαίριση 14.100. τα επόμενα χρόνια λειτούργησεως έδρα ομάδων καλαθοσφαίρισης (κΑΕ) με πρώτη τον πανιώνιο, που φιλοξενήθηκε εκείγια περίπου 4 χρόνια. Ακολούθως, χρησιμοποιήθηκε από την ΑΕκ και τον πανελλήνιο, ενώέχουν διεξαχθεί και έξι τελικοί κυπέλλου Ελλάδας καλαθοσφαίρισης ανδρών από το 2007έως το 2013.
217 μασούρα, ρίτσα, «κανόε-καγιάκ στα “λευκά Νερά” του Ελληνικού», Εφ. Καθημερινή, 21-10-2001, <https:// www.kathimerini.gr/103406/article/epikairothta/ellada/kanoe-kagiak-sta-leyka-nera-toy-ellhnikoy> (τελευταία ανάκτηση:19-11-2020).
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α ι θ ο υ σ α ξ ι φ α σ κ ι α σ ε Λ Λ η Ν ι κ ο υσε ένα δεύτερο, μικρότερο, διαμορφωμένο κατάλληλα σύμφωνα με τις ολυμπιακές προ-διαγραφές, υπόστεγο αεροπλάνων της ολυμπιακής Αεροπορίας φιλοξενήθηκε το ολυ -μπιακό άθλημα της ξιφασκίας κατά την περίοδο 14-22 Αυγούστου. Αποτελούνταν απόδύο αίθουσες. η μία είχε χωρητικότητα 3.800 θεατών και χρησιμοποιήθηκε για τους προ-κριματικούς και η άλλη είχε χωρητικότητα 5.000 θεατών, όπου και πραγματοποιήθηκανοι τελικοί αγώνες. στους παραολυμπιακούς Αγώνες φιλοξενήθηκε το αγώνισμα πετο-σφαίρισης καθιστών, ενώ στη μικρότερη αίθουσα έλαβαν χώρα οι αγώνες ξιφασκίας μεαμαξίδιο.Ανάμεσα στα δύο υπόστεγα της ολυμπιακής Αεροπορίας, του κλειστού γηπέδου καιτης Αίθουσας Ξιφασκίας, έγιναν εργασίες διαμόρφωσης σε συγκρότημα γειτονικών κτι-ρίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για υποστηρικτικές λειτουργίες. η μεταολυμπιακήχρήση τόσο της Αίθουσας Ξιφασκίας όσο και του παρακείμενου κλειστού γηπέδου κα-θορίστηκε σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Νόμου 3342/2005 που όριζε τη δυνατότητα χρή-σης για πολιτιστικές εκδηλώσεις, εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης κοινού καιεκθέσεις. ο χώρος μέχρι και το 2019 φιλοξένησε πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις,θεματικά πάρκα για παιδιά, καθώς και πληθώρα εκθέσεων, όπως εκθέσεις μηχανοκίνη-των οχημάτων, φωτογραφίας, τροφίμων και ποτών, επίπλωσης – διακόσμησης – εξοπλι-σμού κατοικίας και ναυτικά σαλόνια.
ο Λ υ μ Π ι α κ ο κ ε Ν τ ρ ο μ Π ε ϊ ζ μ Π ο Λ ε Λ Λ η Ν ι κ ο υη ολυμπιακή εγκατάσταση για τη φιλοξενία του αθλήματος του μπέιζμπολ ήταν νεότευ-κτη και αποτελούνταν από δύο κύρια γήπεδα. το πρώτο και μεγαλύτερο είχε χωρητικό-τητα 9.000 θεατών, όπου πραγματοποιήθηκαν οι προκριματικοί, ημιτελικοί και τελικοίαγώνες και το δεύτερο είχε χωρητικότητα 4.000 θεατών, όπου διεξήχθησαν μόνο προ-κριματικοί αγώνες. οι αγώνες είχαν διάρκεια 11 ημερών (15-25 Αυγούστου), με εξαίρεσητην 19η και την 23η Αυγούστου, που είχαν οριστεί ως ημέρες ανάπαυσης. στο πλαίσιοτων παραολυμπιακών Αγώνων, εκεί διοργανώθηκε το αγώνισμα της τοξοβολίας.η εγκα-τάσταση κατέλαβε μια έκταση 147.000 τ.μ. και συμπεριελάμβανε και τους χώρους εξυ-πηρέτησης των αθλητών, παραγόντων, εκπροσώπων τύπου, προσωπικού, χώρουςυγιεινής, εστίασης κ.ά. η μεταολυμπιακή χρήση του αλλά και των γειτονικών εγκατα-
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στάσεων σόφτμπολ και χόκεϊ προέβλεπε την αξιοποίηση αυτών ως βοηθητικών χώρωντων αθλητικών χρήσεων, ως χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και χώρων εστίασηςκοινού. Από το 2007 έως το 2013 αποτέλεσε επίσης την έδρα της ποδοσφαιρικής ομάδαςΕθνικός πειραιώς, στον οποίο παραχωρήθηκε με ενοικίαση για τρία συν τρία χρόνια.
ο Λ υ μ Π ι α κ ο κ ε Ν τ ρ ο σ ο φ τ μ Π ο Λ ε Λ Λ η Ν ι κ ο υοι αγώνες σόφτμπολ γυναικών έλαβαν χώρα στη νέα εγκατάσταση του ολυμπιακούκέντρου σόφτμπολ, η οποία κατέλαβε συνολική έκταση 91.000 τ.μ. ο χώρος αποτελού -νταν από ένα κύριο γήπεδο με χωρητικότητα 4.800 θεατών, δύο βοηθητικά γήπεδα προ-θέρμανσης και όλους τους υπόλοιπους απαραίτητους χώρους για τους αθλητές, τηδιεύθυνση της διοργάνωσης, τη στέγαση των εργαζομένων στα μέσα μαζικής ενημέρω-σης, την ολυμπιακή οικογένεια και το υπηρεσιακό προσωπικό. οι αγώνες διεξήχθησαναπό τις 14 Αυγούστου έως τις 23 Αυγούστου 2004.
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ο Λ υ μ Π ι α κ ο κ ε Ν τ ρ ο Χ ο κ ε ϊ ε Λ Λ η Ν ι κ ο υτο άθλημα του χόκεϊ φιλοξενήθηκε επίσης στο Ελληνικό, χρησιμοποιώντας μια εγκατά-σταση ελαφράς δόμησης, αντί για το αρχικά προβλεπόμενο στάδιο καραϊσκάκη, το οποίοθα χρησιμοποιούνταν τελικά για τους προκριματικούς αγώνες ποδοσφαίρου. Επρόκειτογια μια νέα κατασκευή εντός του ολυμπιακού συγκροτήματος Ελληνικού εκτεινόμενησε έκταση 150.000 τ.μ. και αποτελούνταν από δύο γήπεδα, ένα μεγάλο με χωρητικότητα7.300 θεατών και ένα μικρότερο με χωρητικότητα 2.100 θεατών. Επιπλέον, περιελάμ-βανε ένα γήπεδο προθέρμανσης για την προπόνηση των αθλητών, όπως και τους απα-ραίτητους χώρους για την εξυπηρέτηση αθλητών, παραγόντων, εκπροσώπων μμΕ,μελών της ολυμπιακής οικογένειας και προσωπικού. οι αγώνες χόκεϊ επί χόρτου πραγ-ματοποιήθηκαν εκεί κατά την περίοδο 14-27 Αυγούστου, ενώ στο πλαίσιο των παρα -ολυμπιακών Αγώνων, το ολυμπιακό κέντρο Χόκεϊ Ελληνικού φιλοξένησε τους αγώνεςγια τα αθλήματα ποδοσφαίρου 5x5 και 7x7.
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ο Λ υ μ Π ι α κ ο κ ε Ν τ ρ ο ι σ τ ι ο Π Λ ο ϊ α σ α γ ι ο υ κ ο σ μ ασε μικρή απόσταση από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις του πρώην αεροδρομίου, στη θα-λάσσια περιοχή του Αγίου κοσμά, διεξήχθη το αγώνισμα της ιστιοπλοΐας στο ολυμπιακόκέντρο ιστιοπλοΐας Αγίου κοσμά (οκιΑκ). για τις ανάγκες διεξαγωγής των αγωνισμάτωνδημιουργήθηκε μαρίνα έκτασης 450.000 τ.μ. έπειτα από ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες.στον χώρο κατασκευάστηκαν κάποιες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία τωναθλητών, της ολυμπιακής οικογένειας κ.ά. Επίσης είχαν υλοποιηθεί σχέδια ετοιμότηταςγια περιστατικά όπως μολύνσεις από πετρελαϊκά προϊόντα και χημικές ουσίες. η πρό-βλεψη των καιρικών συνθηκών για το συγκεκριμένο άθλημα κρίνεται ιδιαιτέρως σημα -ντική για την εξέλιξη των αγώνων και όχι μόνο, μιας και η διαγωνιστική πίστα για τοάθλημα είναι η ίδια η θάλασσα. για τον λόγο αυτό, είχε οργανωθεί και εξοπλιστεί τεχνο-λογικά ένα μετεωρολογικό γραφείο στο ολυμπιακό κέντρο ιστιοπλοΐας κατά τη διάρκειατων Αγώνων.οι εγκαταστάσεις, οι οποίες ήταν στις αρμοδιότητες του τότε υπουργείου περιβάλ-λοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων (υπΕΧωδΕ), είχαν ελεγχθεί μέσω δοκιμαστι-κών διοργανώσεων τον Αύγουστο του 2002 και του 2003 (διεθνείς ιστιοπλοϊκοί ΑγώνεςAthens 2002 Regatta και Athens 2003 Regatta, αντίστοιχα). τα αγωνίσματα της ιστιο-πλοΐας πραγματοποιήθηκαν από 14 έως 28 Αυγούστου με έναν χώρο 1.600 θεατών πουαξιοποιήθηκε και για την απονομή των μεταλλίων. τα αντίστοιχα αγωνίσματα για τουςπαραολυμπιακούς Αγώνες πραγματοποιήθηκαν από τις 18 έως τις 23 σεπτεμβρίου.μεταολυμπιακά, πλην των αθλητικών χρήσεων κατά την περίοδο των ολυμπιακώνΑγώνων και κατά το Άρθρο 23 του Νόμου 3342/2005, ο χώρος οριζόταν να χρησιμοποι-ηθεί ως κέντρο άθλησης, πολιτιστικών εκδηλώσεων, αναψυχής και διασκέδασης υπόόρους αλλά και ως χώρος στάθμευσης και υποστήριξης σκαφών. πράγματι, αναπτύχθηκεως ιδιωτική μαρίνα, της οποίας τη χρήση, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ανέλαβεη εταιρεία Ελληνικό Α.Ε.
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μεταολυμπιακή αξιοποίηση εγκαταστάσεων ολυμπιακού συγκροτήματος ελληνικούτο ολυμπιακό συγκρότημα Ελληνικού στον χώρο του παλιού αεροδρομίου Αθηνών κα-λύπτει μια περιοχή 783.000 τετραγωνικών μέτρων. η πρόσβαση στο σημείο εξασφαλί-ζεται οδικώς μέσω των λεωφόρων Βουλιαγμένης, ποσειδώνος και Αλίμου. Όσον αφοράτη μεταολυμπιακή αξιοποίηση και χρήση των εγκαταστάσεών του, αυτές προβλέφθηκανστο σύνολό τους κατά το Άρθρο 23 του Νόμου 3342/2005, περιλαμβάνοντας, πέραν τηςαθλητικής χρήσης, λειτουργίες για εμπορικά καταστήματα, χώρους εστίασης, πολιτιστι-κές εκδηλώσεις και εκθέσεις, αλλά και δυνατότητα μετατροπής σε θεματικό πάρκο καιυδροπάρκο (ολυμπιακό κέντρο κανόε/καγιάκ σλάλομ Ελληνικού), στο πλαίσιο της δη-μιουργίας ενός ευρύτερου μητροπολιτικού πάρκου στην περιοχή. οι προβλέψεις αυτές,ωστόσο, υλοποιήθηκαν αποσπασματικά ή και καθόλου, καθώς, πέραν της περίπτωσηςτης Αίθουσας Ξιφασκίας, η οποία αξιοποιήθηκε επαρκώς εμπορικά μέσω εκθέσεων και



εκδηλώσεων έως το 2019, και του κλειστού γηπέδου και του κέντρου μπέιζμπολ πουχρησιμοποιήθηκαν περιορισμένα ως αθλητικοί χώροι και μόλις μέχρι το 2013, οι υπό-λοιπες εγκαταστάσεις παρέμειναν ανενεργές.μετά την πάροδο της πρώτης δεκαετίας και λίγο πριν από τη μετατροπή χώρωντων ολυμπιακών εγκαταστάσεων σε ανοικτές δομές φιλοξενίας προσφύγων και μετα-ναστών το 2015, η συνολική εικόνα τους, ειδικά στην ανατολική και βόρεια πλευρά τουσυγκροτήματος, παρουσίαζε ήδη σημάδια εγκατάλειψης.218

218 Ανώνυμος, “olympics: Athens venues lie empty as tenth anniversary nears”, BBC, 07-08-2014, <https://www.bbc.com/sport/olympics/28693970> (τελευταία ανάκτηση: 19-11-2020), και παπαδόπουλος, γιάννης, Canaj, enri, μπεμπέλου,γωγώ, «ολυμπιακή ερήμωση δέκα χρόνια μετά», Εφ. Η Καθημερινή, 15-08-2014, <https://www.kathimerini.gr/779872/gallery/epikairothta/ereynes/olympiakh-erhmwsh-deka-xronia-meta> (τελευταία ανάκτηση: 19-11-2020).
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το πρώην αεροδρόμιο στα έτη 2005-2020

Πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της περιόδουτα χρόνια που ακολούθησαν επεφύλασσαν για την Ελλάδα μια σύνθετη και απροσδόκητηπεριπέτεια, με οικονομική, κυρίως, χροιά, της οποίας οι επιπτώσεις, ωστόσο, δεν έχουνακόμα αποτιμηθεί και καταγραφεί στην ολότητά τους. στις εκλογές που διεξήχθησαν τονμάρτιο του 2004 νικητής αναδείχθηκε το κόμμα της Νέας δημοκρατίας με αρχηγό τονκώστα καραμανλή. η Ελλάδα βρισκόταν ήδη στην Ευρωζώνη, όμως η οικονομία, ύστερακαι από την εντατική προσπάθεια των προηγούμενων ετών, μπήκε σε τροχιά επιβράδυνσης.στις εκλογές του σεπτεμβρίου του 2007, η Νέα δημοκρατία εξασφάλισε μια δεύτερη διαδο-χική κυβερνητική θητεία.219οι παγκόσμιες εξελίξεις ήταν ραγδαίες. σειρά γεγονότων στους τομείς των διεθνών χρη-ματιστηρίων, της αγοράς ακινήτων και των τραπεζών το 2007, με αποκορύφωμα την κα-τάρρευση του χρηματοπιστωτικού οίκου Lehman Brothers το 2008, οδήγησαν στηνπαγκόσμια οικονομική κρίση, στην οποία, τουλάχιστον τους πρώτους μήνες, δεν διαφαινότανότι η ελληνική οικονομία είχε εκτεθεί ιδιαίτερα. την επόμενη χρονιά, τις εκλογές κέρδισε τοπΑσοκ με αρχηγό τον γιώργο παπανδρέου. τα οικονομικά προβλήματα της χώρας βγήκανστην επιφάνεια. Έως τον Απρίλιο του 2010, η Ελλάδα βρισκόταν, πλέον, σε πλήρη αδυναμίαδανεισμού από τις διεθνείς χρηματαγορές. για να αντιμετωπιστεί η ελληνική κρίση, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός της Ευρωπαϊ-κής κεντρικής τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του διεθνούς Νομισματικού τα-μείου, η λεγόμενη «τρόικα», με σκοπό τη διαχείριση του ελληνικού προβλήματος. το πρώτοπρόγραμμα διάσωσης, το «μνημόνιο» όπως έγινε γνωστό, υπεγράφη τον μάιο του 2010και ακολούθησαν άλλα δύο προγράμματα, το 2012 και το 2015. Εξασφάλιζαν μεγάλη χρη-ματοδότηση για τη χώρα, αλλά ταυτόχρονα έθεταν την Ελλάδα σε καθεστώς αυστηρής δη-μοσιονομικής επιτήρησης, υποχρεώνοντάς τη να προβεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσειςπροκειμένου να μειώσει τα ελλείμματα. 
219 περισσότερες πληροφορίες για το πολιτικό σκηνικό της περιόδου στο Clogg, R., ό.π., σσ. 333-336 και Beaton, R., ό.π.,σσ. 375-376.
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το 2011 σχηματίστηκε κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον πρώην διοικητήτης τράπεζας της Ελλάδος λουκά παπαδήμο. στις εκλογές του 2012 νικητής αναδείχθηκετο κόμμα της Νέας δημοκρατίας, αυτή τη φορά με αρχηγό τον Αντώνη σαμαρά. δεύτεροκόμμα αναδείχθηκε ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής Αριστεράς (συριΖΑ), ο οποίος καικατάφερε τελικά να ανέλθει στην εξουσία τον ιανουάριο του 2015 υπό την πρωθυπουργίατου αρχηγού του, Αλέξη τσίπρα. στις εκλογές του φθινοπώρου του ίδιου έτους ο συριΖΑκατέλαβε εκ νέου την εξουσία, την οποία και διατήρησε έως και τον ιούλιο του 2019, οπότεκαι τον διαδέχθηκε το κόμμα της Νέας δημοκρατίας με αρχηγό τον κυριάκο μητσοτάκη. παράλληλα με όσα συνέβαιναν στο πολιτικό πεδίο, οι κοινωνικές επιπτώσεις των οι-κονομικών εξελίξεων ήταν δυσμενείς· υπολογίζεται ότι ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων είδετα εισοδήματά του να μειώνονται κατά το ένα τρίτο, η ανεργία, ειδικά στους νέους, εκτο-ξεύθηκε στα ύψη, οι τραπεζικές καταθέσεις συρρικνώθηκαν, πολλές επιχειρήσεις έκλεισανκαι οι επενδύσεις μειώθηκαν. για πρώτη φορά η χώρα είδε πολύ μεγάλη αύξηση στον αριθμότων αστέγων, οργανώσεις και φορείς οργάνωναν συσσίτια και διανομές τροφίμων σε κοι-νωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι, και αρκετοί νέοι Έλληνεςέφυγαν για χώρες του εξωτερικού προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερη τύχη.

Άλλες χρήσεις του πρώην αεροδρομίου μετά το 2001Όταν, τον μάρτιο του 2001, το Boeing 737 της ολυμπιακής Αεροπορίας πραγματοποίησεμε προορισμό τη Θεσσαλονίκη την τελευταία πτήση που είχε ως αφετηρία το διεθνές Αε-ροδρόμιο Ελληνικού, ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε και η μετονομασία του τελευταίουσε «πρώην». Έκτοτε, πέραν των γνωστών χρήσεων του χώρου του πρώην αεροδρομίουγια τη δημιουργία του ολυμπιακού συγκροτήματος Ελληνικού στο πλαίσιο των ολυ -μπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004 και της μετατροπής χώρων του σε ανοικτές δομέςφιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών κατά τη διάρκεια της κλιμάκωσης της προσφυ-γικής κρίσης την περίοδο 2015-2017, χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για τη στέγαση υπηρε-σιών, γραφείων, αλλά και διοργάνωσης εκθέσεων και καλλιτεχνικών γεγονότων.Εντούτοις, η πλειονότητα των εγκαταστάσεων και των περισσότερων από 400 μικρώνκαι μεγαλύτερων κτιρίων παρέμεινε ανενεργή. με την πάροδο των ετών προέκυψε ηανάγκη για τη συστηματικοποίηση της διοίκησης και της διαχείρισης των εγκαταστάσεων



και των υποδομών του πρώην αεροδρομίου και της περιοχής του Αγίου κοσμά. για τονσκοπό αυτό, το 2011 ιδρύθηκε η εταιρεία Ελληνικό Α.Ε. μια από τις σημαντικότερες υποδομές στα βόρεια του πρώην αεροδρομίου Ελληνικούείναι το αμαξοστάσιο του τραμ που κατασκευάστηκε στη θέση του πρώην αμαξοστασίουτων οχημάτων της ολυμπιακής Αεροπορίας220 και ξεκίνησε τη λειτουργία του μαζί με τηνεπαναφορά του τραμ ως μέσου μεταφοράς στην Αττική το 2004. ουσιαστικά, το τραμ οφεί-λει την ύπαρξή του στους ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, οπότε και διαπιστώθηκε ηαπουσία μέσων σταθερής τροχιάς σε φάληρο και Ελληνικό, όπου υπήρχαν σημαντικοί ολυ -μπιακοί πόλοι. στους χώρους του Αμαξοστασίου Ελληνικού στεγάζονται επίσης και οι πε-ρισσότερες διοικητικές και λειτουργικές υπηρεσίες της στΑσυ Α.Ε., και πιο συγκεκριμέναοι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας, το κέντρο Ελέγχου λειτουργίας, το συνεργείοτου τροχαίου υλικού, καθώς και ο χώρος για τη στάθμευση των τραμ.221 στο κομμάτι τωνσυγκοινωνιακών υποδομών, επίσης, παράλληλα με αυτό του τραμ, λειτούργησε από το2004 μέχρι το καλοκαίρι του 2018 και αμαξοστάσιο οσυ (πρώην ΕΘΕλ-οΑσΑ) των αστικώνλεωφορείων, εξυπηρετώντας κυρίως περιοχές της νότιας Αθήνας. σύμφωνα με την οσυ μά-λιστα, το αμαξοστάσιο του Ελληνικού ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο αμαξοστάσιο σε λει-τουργία στην Αθήνα, μετά από αυτό του ρέντη, με έκταση 62.780 τ.μ.222ως χώρος πρώην αεροδρομίου, δεν θα μπορούσε να μη στεγάζει λειτουργικές –καιόχι μόνο– υπηρεσίες της πολιτικής αλλά και της πολεμικής Αεροπορίας. το σημαντικότεροίσως λειτουργικό τμήμα της πρώτης είναι ο, έως και σήμερα ενεργός, πύργος ελέγχου ενα-έριας κυκλοφορίας ολυμπιακής Αεροπορίας και υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας (FIRΑθηνών) στο βορειοανατολικό τμήμα του αεροδρομίου, κάλυψης 3.150 τ.μ., εκ τωνοποίων τα 350 τ.μ. αφορούν τις τεχνικές εγκαταστάσεις εναέριου ελέγχου. πρόκειται γιαέναν από τους τέσσερις συνολικά πύργους ελέγχου που λειτούργησαν εντός του χώρουκαι κατασκευάστηκε την περίοδο 1991-1994, εξακολουθώντας έως τις μέρες μας να εξυ-πηρετεί το σύνολο του ελληνικού εναέριου χώρου. 
220 Βασενχόβεν, λουδοβίκος, «οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις και η “επόμενη μέρα” του Ελληνικού», Άρχιτέκτονες, 28,ιούλιος/Αύγουστος 2001, σ. 79.221 στΑσυ Α.Ε., «τρΑμ – ιστορικά στοιχεία», 2020, <http://www.stasy.gr/index.php?id=343> (τελευταία ανάκτηση:23-11-2020).222 Ανώνυμος, «Ώς τον ιούνιο η μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου Ελληνικού», Athens Transport, 16-03-2018,<https://www.athenstransport.com/2018/03/amaksostasio-elliniko/> (τελευταία ανάκτηση: 23-11-2020).
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Από πλευράς της πολεμικής Αεροπορίας, η πιο γνωστή υπηρεσία που εξακολουθεί ναστεγάζεται σε χώρους του πρώην αεροδρομίου, και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή τουπρώην Ανατολικού Αερολιμένα, είναι η Εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Εμυ).223 Άλληυπηρεσία, υπαγόμενη στο Αρχηγείο της Αεροπορίας, είναι το κέντρο Ενημέρωσης Αεράμυνας(κΕΝΑ), το οποίο παρέχει υπηρεσίες ελέγχου κυκλοφορίας224 και βρίσκεται στις εγκαταστά-σεις της υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας. τέλος, στον χώρο της πρώην Αμερικανικής ΒάσηςΕλληνικού, στο ανατολικό τμήμα του πρώην αεροδρομίου, στεγαζόταν έως το καλοκαίρι του2018 το συγκρότημα Εξυπηρέτησης προσωπικού Αεροπορίας (σΕπΑ), που παρείχε εμπορι-κές υπηρεσίες στις μονάδες της πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και στο στρατιωτικό και πο-λιτικό προσωπικό της.Άξια αναφοράς είναι και η χρήση του χώρου του πρώην αεροδρομίου για καλλιτε-χνικές δραστηριότητες. Ήδη από την εποχή της λειτουργίας του, χρησιμοποιήθηκε ωςσκηνικό για ταινίες διεθνούς παραγωγής,225 όπως και για πληθώρα αντίστοιχων ελληνι-κών. ο τερματισμός λειτουργίας του αεροδρομίου το 2001 δεν έδωσε τέλος στη χρήσητου για καλλιτεχνική έκφραση, αλλά συνέχισε, ίσως συνεπικουρούμενος και από τη γοη-τεία του τοπίου της σταδιακής εγκατάλειψης ενός χώρου που αποτελούσε σημείο ανα-φοράς για τις προηγούμενες δεκαετίες. οι ελληνικές και ιδιαίτερα οι διεθνούς παραγωγήςκινηματογραφικές δημιουργίες συνεχίστηκαν, δίνοντας σε κάποιες περιπτώσεις αποτελέ-σματα που αναγνωρίστηκαν για την καλλιτεχνική τους αρτιότητα σε διεθνή φεστιβάλ κι-νηματογράφου και σε καλλιτεχνικές εκθέσεις, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις τωνταινιών: «Ελληνικόν» του κωνσταντίνου πρέπη με ειδική μνεία στο 25ο διεθνές φεστιβάλκινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες πρεμιέρας», “Third kind” του γιώργου Ζώη με πα-ρουσία στο τιμητικό τμήμα Ειδικών προβολών του 71ου φεστιβάλ καννών, “Tripoli Can-celled” του διεθνούς φήμης καλλιτέχνη και συγγραφέα από το μπαγκλαντές NaeemMohaiemen στο πλαίσιο της έκθεσης σύγχρονης τέχνης documenta14 και “The Airport” τουδιακεκριμένου κινηματογραφιστή και εικαστικού John Akomfrah με προβολή στη Lisson
223 η Εθνική μετεωρολογική υπηρεσία υπάγεται στις Ένοπλες δυνάμεις (υπουργείο Εθνικής Άμυνας), και ειδικό-τερα στο γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (γΕΑ).224 το κέντρο Ενημέρωσης Αεράμυνας (κΕΝΑ) παρέχει πληροφορίες ελέγχου κυκλοφορίας σχετικά με ξένα στρα-τιωτικά αεροσκάφη εντός του FIR Αθηνών, καθώς και πολιτικών αεροσκαφών που προτίθενται να προσγειωθούνσε αεροδρόμια της πολεμικής Αεροπορίας.225 για παράδειγμα, ο εξωτερικός χώρος του αεροδρομίου χρησιμοποιήθηκε για την αναπαράσταση σκηνών τηςταινίας του 1986 “The Delta Force” από τον σκηνοθέτη μέναχεμ γκολάν.
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Gallery του λονδίνου. Άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, στον μουσικό τομέα, αποτέ-λεσαν οι παραγωγές εγχώριων και διεθνούς παραγωγής βιντεοκλίπ, ενώ αξίζει να αναφερ-θεί και η διοργάνωση, με τη σύμπραξη της στέγης του ιδρύματος ωνάση, της δεύτερηςέκδοσης του μεγάλου φεστιβάλ της Αθήνας για τον σύγχρονο ηλεκτρονικό ήχο, “ADD Fe-stival 2019”, σε ερειπωμένους χώρους του κτιριακού συμπλέγματος του παλιού αεροδρο-μίου. τέλος, στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, και συγκεκριμένα στο κτίριοSaarinen λειτούργησε το Εκθεσιακό κέντρο Ελληνικού, με ποικίλων ειδών εκθέσεις να φι-λοξενούνται εκεί.226 Εκθέσεις φιλοξενούνταν επίσης στην Αίθουσα Ξιφασκίας, καθώς καιάλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

226 ο χώρος είχε τη δυνατότητα φιλοξενίας 20-25 εκθέσεων ετησίως σε υπαίθριους και στεγασμένους χώρους.
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μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στον ελλαδικό χώροο χώρος του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού έμελλε να χρησιμοποιηθεί και για μια έκτα-κτη χρήση, τελείως διαφορετικού χαρακτήρα, που προέκυψε από την κορύφωση του προ-σφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος και των μεγάλων ροών στη χώρα κατά τα έτη 2015και 2016. σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη εγκατάσταση ποντίων προσφύγων στην πε-ριοχή, η οποία περιγράφεται σε προηγούμενο κεφάλαιο, στον χώρο του πρώην αεροδρομίουστεγάστηκαν για περισσότερο από έναν χρόνο πρόσφυγες και μετανάστες. ως αποτέλεσμα των γεγονότων των τελευταίων δύο δεκαετιών, με τη γενίκευσητου πολέμου κατά της τρομοκρατίας στο Αφγανιστάν και το ιράκ και των γεγονότωντης Αραβικής Άνοιξης στη Βόρεια Αφρική και τη μέση Ανατολή, η Ελλάδα άρχισε να υπο-δέχεται ένα πολυπληθές κύμα προσφύγων και μεταναστών από τις χώρες αυτές. η από-τομη αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών παρατηρήθηκε από το 2011και βρήκε τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου –την Ελλάδα, την ιταλία και την ισπανία–να λειτουργούν ως πύλες εισόδου. οι ροές συνεχίστηκαν με έντονους ρυθμούς και ταεπόμενα χρόνια, ενώ, σε σχέση με τους τρόπους εισόδου στο ελληνικό έδαφος, παρατη-ρήθηκε ήδη από το 2012 μια στροφή στη χρήση των θαλάσσιων οδών.227την περίοδο 2015-2016 το φαινόμενο φτάνει στην κορύφωσή του. σύμφωνα μεεπίσημα κρατικά στοιχεία, καταγράφονται στην Ελλάδα περίπου 1.200.000 αφίξεις μέσωθαλάσσης σε νησιά και μόλις 8.000 μέσω χερσαίων συνόρων, με τη συντριπτική πλει-ονότητα των προσφυγικών ροών να προέρχονται από τρεις χώρες: τη συρία, το Αφγα-νιστάν και το ιράκ. το διάστημα αυτό έρχεται και η αναγνώριση του προβλήματος απότην Ε.Ε.,228 με αποτέλεσμα τον επανασχεδιασμό της μεταναστευτικής της πολιτικής, μεενίσχυση της χρηματοδότησης για το προσφυγικό ζήτημα. Από τον σεπτέμβριο του 2015,διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εισάγουν διασυνοριακούς ελέγχους, έως ότου στις αρχέςμαρτίου του 2016 οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων προχωρούν σε ολοκληρωτικό κλεί-σιμο των συνόρων. 
227 κασιμάτη, Ευαγγελία, παναγιωτοπούλου, ρόη, «μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα την πε-ρίοδο 2015-2017: ζητήματα ενσωμάτωσης και κοινωνικής αποδοχής», Ευρωπαϊκό κέντρο Αριστείας Jean Monnet– Εθνικό και καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018, σ. 12.228 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «καλύτερη διαχείριση όλων των πτυχών της μετανάστευσης: μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τημετανάστευση», Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου, 13-05-2015 <https://ec.europa.eu/ commission/ presscorner/detail/el/IP_15_4956> (τελευταία ανάκτηση: 23-11-2020).
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το κλείσιμο της «Βαλκανικής οδού» προκάλεσε τον εγκλωβισμό μεικτών –προσφυ-γικών και μεταναστευτικών– πληθυσμών στην ελληνική ενδοχώρα, ενώ λίγες μέρες μετά,στις 18 μαρτίου 2016, υπεγράφη η συμφωνία (κοινή δήλωση) Ε.Ε.-τουρκίας για τηνάμεση αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, φέρνοντας άμεσα αποτελέσματα. Χα-ρακτηριστικά, για την Ελλάδα, σύμφωνα με επισήμως καταγεγραμμένα στοιχεία, οι αφί-ξεις στο έδαφός της ήταν 876.232 το 2015 και 175.275 από τις αρχές έως τον οκτώβριοτου 2016, εκ των οποίων μόλις 20.164 το διάστημα Απρίλιος – οκτώβριος 2016.229

229 γενική γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, «προσφυγική κρίση Fact sheet», ιανουάριος 2017,<https://mindigital.gr/old/index.php/pliroforiaka-stoixeia/945-fact-sheet-2017> (τελευταία ανάκτηση: 19-11-2020), σ. 2.
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Πρόσφυγες στο πρώην αεροδρόμιοοι διαδικασίες μετατροπής χώρων εντός του πρώην αεροδρομίου, μεταξύ των οποίωνκαι ολυμπιακών εγκαταστάσεων, σε ανοικτές δομές φιλοξενίας συνδέονται χρονικά μετο κλείσιμο της λεγόμενης μεταναστευτικής οδού των δυτικών Βαλκανίων («Βαλκανικήοδός»), που ξεκίνησε σταδιακά τον σεπτέμβριο του 2015 από κράτη-μέλη της Ζώνηςσένγκεν και ολοκληρώθηκε στις αρχές μαρτίου 2016, οπότε και έκλεισαν οριστικά τασύνορά τους και οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων.η πρώτη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών στις ολυμπιακές εγκαταστάσειςτου Ελληνικού, και συγκεκριμένα στο γήπεδο του Χόκεϊ, χωρητικότητας 500-600 ατό-μων, αναφέρεται στα τέλη σεπτεμβρίου 2015 ως προσωρινή λύση, καθώς το γήπεδο τουτάε-κβο-Ντο στο φάληρο που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως για τη στέγασή τουςέπρεπε να παραδοθεί για τη διεξαγωγή παγκόσμιων αγώνων πάλης. Ήδη από τα τέλητου ίδιου έτους προωθήθηκε, από το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής, η δημι-ουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών σε εγκαταλελειμμένες εγκατα-στάσεις της πολεμικής Αεροπορίας εντός του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, πουσυμφωνήθηκε τελικά στις 15 δεκεμβρίου, με μετατροπή του γηπέδου Χόκεϊ σε προσω-ρινή ανοικτή δομή φιλοξενίας, υπό τη φύλαξη της Ελληνικής Αστυνομίας. ωστόσο, η εγ-κατάσταση αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε τελικά. στους επόμενους δύο μήνες, προσωρινέςδομές φιλοξενίας δημιουργήθηκαν εντός του χώρου του πρώην αεροδρομίου, με αποτέ-λεσμα τον φεβρουάριο του 2016 να χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό οι ολυμπια-κές εγκαταστάσεις του γηπέδου Χόκεϊ (Ελληνικό ι), το πρώην τερματικό αφίξεων στοπαλιό δυτικό αεροδρόμιο Ελληνικού (Ελληνικό ιι) και το ολυμπιακό γήπεδο μπέιζμπολ(Ελληνικό ιιι).230 τέλος, ο εσωτερικός περιβάλλων χώρος του γηπέδου μπάσκετ, έκτασηςπερίπου 5.000 τ.μ., χρησιμοποιήθηκε ως χώρος αποθήκευσης ανθρωπιστικής βοήθειας.Εντούτοις, τόσο η χρονική διάρκεια παραμονής προσφύγων και μεταναστών, πουείχε χαρακτηριστεί αρχικώς ως προσωρινή, όσο και η προβλεπόμενη χωρητικότητα τωνδομών που διαμορφώθηκαν δεν τηρήθηκαν. για τους επόμενους 16 μήνες, σύμφωνα μεεπιθεωρήσεις της διεθνούς Αμνηστίας, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονταιστους καταυλισμούς επισημαίνουν την ακαταλληλότητα των διαμορφωθέντων χώρων
230 διεθνής Αμνηστία, «οι απαράδεκτες και μη ασφαλείς συνθήκες στους καταυλισμούς προσφύγων στο Ελλη-νικό», 24-07-2017 <https://www.amnesty.gr/en/node/20737> (τελευταία ανάκτηση: 18-11-2020).
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για φιλοξενία τόσο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, ενώ και οι υποδομές στέγασης (σκηνέςως επί το πλείστον) δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες, ιδίως για όσουςδιαμένουν σε υπαίθριους χώρους, όπως στο γήπεδο του μπέιζμπολ, αφήνοντάς τουςεκτεθειμένους στα καιρικά φαινόμενα, χωρίς επαρκή έργα αντιπλημμυρικής προστασίαςκαι με την απουσία έργων για τη σκίαση των σκηνών.231 σε ό,τι αφορά στον πλεονάζοντααριθμό φιλοξενουμένων, η διοίκηση της Ελληνικό Α.Ε., από τον Απρίλιο του 2016, είχεεπισημάνει πως είχε υπερβεί κατά πολύ τις δυνατότητες του χώρου, με περίπου 6.000πρόσφυγες και μετανάστες να καταγράφονται στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας εκείνητην περίοδο.232 Αυτό απέκλειε κάθε δυνατότητα ιδιωτικότητας για τους διαμένοντες, ηπλειονότητα των οποίων απαρτιζόταν από οικογένειες, ενώ, επιπλέον, εγκυμονούσε πολ-λαπλούς κινδύνους ως προς την ασφάλεια αυτών, αλλά και των επισκεπτών εκδηλώ-σεων σε άλλες εγκαταστάσεις του ολυμπιακού συγκροτήματος. Ειδικότερα για το θέμα της ασφάλειας, είχε γίνει και ειδική μνεία από τη διεθνήΑμνηστία που αφορούσε στο σύνολο των κέντρων φιλοξενίας στον ελλαδικό χώρο,ύστερα από σχετική αυτοψία, σημειώνοντας πως «τα υπάρχοντα κέντρα φιλοξενίας είναιιδιαίτερα επισφαλή για τις γυναίκες και τα κορίτσια, καθώς δεν υπάρχει επαρκής φωτι-σμός, διαχωρισμός στους χώρους υγιεινής, αλλά ούτε μηχανισμοί προστασίας και κα-ταγγελίας παρενοχλήσεων».233Επισφαλή κρίθηκαν και ζητήματα υγείας για το σύνολο των φιλοξενουμένων. μεσχετική γνωμάτευση, το κέντρο Ελέγχου και πρόληψης Νοσημάτων (κΕΕλπΝο), έπειτααπό επισκέψεις που πραγματοποίησε σε αρκετά κέντρα φιλοξενίας τον ιούλιο 2016, πρό-τεινε το «ολοκληρωτικό κλείσιμο των κέντρων φιλοξενίας», τονίζοντας ότι η μακρόχρονηπαραμονή, ακόμα και υγιούς πληθυσμού, αυξάνει το ποσοστό επιδημιών και μεταδιδό-μενων νοσημάτων αλλά και ψυχικών προβλημάτων, εκθέτοντάς τον σε συνεχόμενουςκινδύνους. Ειδικά για το κέντρο φιλοξενίας στο Ελληνικό, στις 25 και 26 Αυγούστου του
231 Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, «Έκθεση ΕΕδΑ. oι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχήςκαι φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων», δεκέμβριος 2016, <https://www.asylumineurope.org/ sites/default/files/resources/kentra_filoxenias_autopsia.pdf> (τελευταία ανάκτηση: 19-11-2020), σ. 9.232 Ανώνυμος, «Χάος στο Ελληνικό – πάνω από 6.000 πρόσφυγες ζουν στο παλιό αεροδρόμιο», iefimerida.gr, 11-04-2016, <https://www.iefimerida.gr/news/261346/haos-sto-elliniko-pano-apo-6000-prosfyges-zoyn-sto-palio-aero -dromio> (τελευταία ανάκτηση: 23-11-2020).233 διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό τμήμα, «“Έχουμε χάσει κάθε ελπίδα”. H παράλυση της Ευρώπης αφήνει χιλιάδες πρό-σφυγες εγκλωβισμένους στην Ελλάδα», Νέα-Εκθέσεις, 22-09-2016, <https://www.amnesty.gr/ sites/default/files/pdf/ehoyme_hasei_kathe_elpida_diethnis_amnistia.pdf> (τελευταία ανάκτηση: 20-11-2020), σ. 5. 
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ίδιου έτους, το κΕΕλπΝο διαπίστωσε συσσώρευση υδάτων εξαιτίας βλάβης του δικτύουύδρευσης στις εγκαταστάσεις, αλλά και βλάβης στο αποχετευτικό σύστημα, η οποία επι-λύθηκε άμεσα με την παρέμβαση της περιφέρειας Αττικής.234 η έκθεση της Εθνικής Επι-τροπής για τα δικαιώματα του Ανθρώπου για τον χώρο του Ελληνικού κατέγραψε επίσηςελλείψεις σε ευρύτερους χώρους υγιεινής, ανεπάρκεια καθαρού πόσιμου νερού και απου-σία δυνατότητας για πλύσιμο ρούχων, ενώ, χαρακτηρίζοντας τη δομή φιλοξενίας ως ανε-πίσημη, την έκρινε συνολικά ακατάλληλη για αξιοπρεπή διαμονή, προτείνοντας τηδιάλυσή της και τη μεταφορά των φιλοξενουμένων σε άλλους, καταλληλότερους χώ-ρους.235 τα παραπάνω επιβεβαιώνονται τόσο από μαρτυρίες μεταναστών και προσφύ-γων που διέμεναν στις εγκαταστάσεις του παλιού αεροδρομίου του Ελληνικού, όσο καιαπό συντονιστές των δομών που είχαν δημιουργηθεί εκεί. η έλλειψη ενημέρωσης για τομέλλον τους από τις αρμόδιες Αρχές και οι άσχημες συνθήκες διαβίωσης όξυναν την ανα-σφάλεια και τον φόβο για την πορεία της ζωής τους. οι διαδικασίες αποσυμφόρησης των χώρων και των κτιρίων του πρώην αεροδρο-μίου ξεκίνησαν την άνοιξη του 2017, αρκετούς μήνες μετά την αρχική εγκατάσταση προ-σφύγων και μεταναστών στην περιοχή, και ολοκληρώθηκαν στις αρχές ιουνίου του ίδιουέτους, με την πλήρη εκκένωση και των τριών δομών φιλοξενίας και τη μεταφορά τηςπλειονότητας των φιλοξενουμένων στο νεοσύστατο αντίστοιχο κέντρο της Θήβας.236 μεαυτόν τον τρόπο έκλεισε άλλο ένα κεφάλαιο στην ιστορία του πρώην αεροδρομίου.

234 Ανώνυμος, «Αυτοψία του κΕΕλπΝο στον χώρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο πρώην αεροδρόμιοτου Ελληνικού», Άθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 26-08-2016 <https://www.amna.gr/article/ 122608/-Autopsia-tou-keeLPNo-ston-choro-filoxenias-prosfugon-kai-metanaston-sto-proin-aerodromio-tou-ellinikou> (τε-λευταία ανάκτηση: 23-11-2020).235 Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώματα του Ανθρώπου, ό.π., σσ. 4, 12, 21 και 24. η σχετική έκθεση της ΕΕδΑ συ -ντάχθηκε ύστερα από σχετικές επισκέψεις αντιπροσωπειών της σε επιλεγμένες δομές φιλοξενίας στον ελλαδικόχώρο. η αυτοψία στο Ελληνικό πραγματοποιήθηκε στις 02-06-2016.236 Ανώνυμος, «Εκκενώθηκε το πρώην αεροδρόμιο στο Ελληνικό από πρόσφυγες», Εφ. Τα Νέα, 02-06-2017,<https://www.tanea.gr/2017/06/02/greece/ekkenwthike-to-prwin-aerodromio-sto-elliniko-apo-prosfyges/> (τελευ-ταία ανάκτηση: 19-11-2020).
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φωτορεαλιστική πανοραμική απεικόνιση του Ελληνικού. 



το όραμα για τον 21ο αιώνα

Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από την ημέρα που το τελευταίο αεροπλάνο, ένα Boeing737 της ολυμπιακής, απογειώθηκε από τον κρατικό Αερολιμένα Αθηνών με προορισμότο αεροδρόμιο «μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. λίγα χρόνια πριν από την τελευταία αυτήπτήση, το 1996, και όταν πλέον είχε αποφασιστεί η μετεγκατάσταση του αεροδρομίου,ο Dr. σπύρος λάτσης είχε ήδη οραματιστεί την επόμενη μέρα του Ελληνικού και ξεκινούσετις πρώτες συζητήσεις με την τότε υπουργό Ανάπτυξης Βάσω παπανδρέου για τη μελ-λοντική αξιοποίηση της περιοχής του αεροδρομίου. την περίοδο της μετεγκατάστασης του αεροδρομίου, το 2001, το ζήτημα της αξιο-ποίησης της περιοχής επανήλθε στην επικαιρότητα, με τον τότε πρωθυπουργό κώστασημίτη να δηλώνει ότι το Ελληνικό θα μετατρεπόταν στο μεγαλύτερο μητροπολιτικόπάρκο της Ευρώπης. πέρασαν όμως αρκετά χρόνια μέχρι το θέμα να συζητηθεί στο Ελ-ληνικό κοινοβούλιο, τον ιούνιο του 2007, επί κυβερνήσεως του κώστα καραμανλή. τοθέμα συμπεριλαμβανόταν επίσης στην ατζέντα της μετέπειτα κυβέρνησης του γιώργουπαπανδρέου, όμως ακολούθησε η οικονομική κρίση, με την Ελλάδα να εισέρχεται στηνεποχή των μνημονίων. το 2011 προκηρύχθηκε διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός. οι ενδιαφερόμενοι επεν-δυτές ήταν εννέα, κρίθηκε όμως ότι μόλις οι τέσσερις πληρούσαν τα κριτήρια προεπιλο-γής προκειμένου να συμμετάσχουν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού. Από τους τέσσεριςενδιαφερόμενους επενδυτές, δεσμευτική προσφορά υπέβαλε μόνο η Lamda DevelopmentA.e., η οποία και ανακηρύχθηκε ως ο μοναδικός διεκδικητής του μεγαλύτερου έργου ανά-πλασης της Ευρώπης. τελικώς, η σύμβαση υπεγράφη το 2014, επί κυβερνήσεως Αντώνησαμαρά. η σύμβαση προέβλεπε τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. στηLamda Development Α.Ε. και όριζε ότι εντός δύο ετών, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2016,θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης. τον ιούνιο του 2016, επί κυ-βερνήσεως Αλέξη τσίπρα, ολοκληρώθηκε η επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης, πουτελικά οδήγησε στην κύρωση της τροποποιητικής σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων,τον σεπτέμβριο του ίδιου έτους. τον μάρτιο του 2018  με προεδρικό διάταγμα εγκρίθηκετο σχέδιο ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (σοΑ). τελικώς, τον ιούνιο του 2020, σχεδόν τέσ-σερα χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, ο πρωθυπουργός κυριάκος μητσοτάκηςπαρέστη στην έναρξη των πρόδρομων εργασιών. 
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το οραματικό έργο της ανάπλασης της περιοχής του μητροπολιτικού πόλου Ελλη-νικού-Αγίου κοσμά, συνολικής έκτασης περίπου 6.200.000 τετραγωνικών μέτρων, θααποτελέσει παγκόσμιο σημείο αναφοράς και έναν νέο προορισμό για την πόλη της Αθή-νας, θέτοντας το πρότυπο για αντίστοιχες αναπλάσεις στο μέλλον. μόλις 10 χιλιόμετρααπό το κέντρο της πρωτεύουσας, το Ελληνικό θα εξελιχθεί σε μια νέα πόλη με ανοικτόμέτωπο 3,5 χιλιομέτρων στη θάλασσα, όπου κυρίαρχο στοιχείο θα αποτελεί το μητρο-πολιτικό πάρκο διεθνούς εμβέλειας, συνολικής έκτασης 2.000 στρεμμάτων. μια πόληπου θα συνδυάζει την ανεπανάληπτη ομορφιά του μεσογειακού τοπίου, τα μοναδικά κλι-ματικά χαρακτηριστικά της περιοχής, την ιστορικότητα και το πλούσιο πολιτιστικό φορ-τίο του χώρου, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί και μια έξυπνη πόλη-πρότυπο που θααξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό τις τεχνολογικές καινοτομίες της τέταρτης βιομηχανικήςεπανάστασης. στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού-Αγίου κοσμά, τα στοιχεία αρχαιολογικού-ιστορικού ενδιαφέροντος που έχουν προσδιοριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες τουυπουργείου πολιτισμού, καθώς και τα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως νεότερα μνη-μεία, εντάσσονται στο σύνολό τους στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Mεσεβασμό στη μνήμη, θα αναδειχθούν τα στοιχεία των διαφορετικών ιστορικών φάσεωντης περιοχής και ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στον μητροπολιτικόπόλο, όπου αρχαία και νεότερα μνημεία θα συνδέονται σε ένα ενιαίο πολιτιστικό σύνολο. στην περιοχή του ακρωτηρίου του Αγίου κοσμά θα υλοποιηθεί η αποκατάσταση καιανάδειξη των αρχαιοτήτων και της μεταβυζαντινής εκκλησίας των Αγίων κοσμά και δα-μιανού, και μέσα από έναν κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο θα διατηρη-θούν επισκέψιμες. Tο ταφικό μνημείο του Ελληνικού, από το οποίο έχουν πάρει το όνομάτους η ευρύτερη περιοχή και ο σύγχρονος δήμος, θα μετεγκατασταθεί στην αρχική τουθέση και θα αναδειχθεί περαιτέρω με τη δημιουργία ενός αδόμητου περιβάλλοντοςχώρου. η πρόσβαση σε αυτό θα είναι ελεύθερη.το κτίριο του παλαιού Ανατολικού Αεροδρομίου, σχεδιασμένο από τον φινλανδόαρχιτέκτονα eero Saarinen, τα τρία υπόστεγα της αεροπορίας και το αγγλικό υπόστεγο,γνωστότερο ως «παγόδα», θα αναδειχθούν και θα αποκτήσουν νέο ρόλο ως στοιχεία τουμητροπολιτικού πάρκου. συγκεκριμένα, το κτίριο του πρώην Ανατολικού ΑεροδρομίουΑθηνών θα αποκατασταθεί και θα αποδοθεί στην αρχική δυναμική μορφή του, όπωςσχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. το αρχικό κτίριο
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του Saarinen θα αναδειχθεί αφού απομακρυνθούν όλες οι μεταγενέστερες επεμβάσεις,προσθήκες και επεκτάσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν για λόγους εξυπηρέτησης τηςλειτουργίας του αερολιμένα, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η αρχική μορφήτου. λόγω των σημαντικών μορφολογικών χαρακτηριστικών του, το ανακαινισμένο κτί-ριο θα αποτελέσει αναφορά, εθνική και διεθνή, στη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτο-νικής. ο χώρος περιμετρικά του κτιρίου και σε απόσταση 100 μέτρων από αυτό θαπαραμείνει αδόμητος με σκοπό την ανάδειξή του, επιτρέποντας την απρόσκοπτη θέασητου μνημείου.η συνολική εικόνα της επένδυσης θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, οικιστικές ανα-πτύξεις, ξενοδοχειακές μονάδες, εμπορικές δραστηριότητες και εμπορικά κέντρα, χώρουςοικογενειακής απασχόλησης και διασκέδασης, μουσεία, κέντρα πολιτισμού, κέντραυγείας και ευεξίας, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους αναψυχής, καθώς και ένα πρό-τυπο επιχειρηματικό πάρκο εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας. στο παρα-λιακό μέτωπο θα δημιουργηθούν πύργος κατοικιών και πολυτελή ξενοδοχεία. Επιπλέον,θα γίνει πλήρης αναδιαμόρφωση της υφιστάμενης μαρίνας του Αγίου κοσμά, η οποία θασυνοδεύεται από την ανάπτυξη μιας εμπορικής ζώνης με πολυτελή καταστήματα, χώ-ρους εστίασης και ψυχαγωγίας. τέλος, θα δημιουργηθούν μια νέα παραλία με ελεύθερηπρόσβαση, μήκους 1 χιλιομέτρου, και ένα ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα-καζίνο. μέσα από το έργο θα τεθεί ένα νέο πρότυπο πράσινης ανάπτυξης, με τη δημιουργίαμιας έξυπνης πράσινης πόλης που θα υιοθετεί την αειφόρο ανάπτυξη και θα ενσωματώ-νει τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές. Θα εφαρμόζονται σύγ-χρονες πρακτικές και διαδικασίες για τη διαχείριση των αποβλήτων, προσαρμοσμένεςκυκλοφοριακές λύσεις με μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ευφυές σύστημαμεταφορών και διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και ανάπτυξη διαδρομών πιο φιλικώνπρος τους πεζούς και τα ποδήλατα, συνολικού μήκους 50 χιλιομέτρων. μέσα από τηνεπένδυση θα αναβαθμιστεί η εικόνα της Αθήνας σε έναν από τους σημαντικότερους του-ριστικούς προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας προορισμός που θα περιλαμβάνεισημαντικό αριθμό νέων τουριστικών καταλυμάτων, αρχιτεκτονικών τοπόσημων, καθώςκαι χρήσεων θεματικού τουρισμού. Εκτιμάται ότι κατ᾽έτος θα προσελκύει ένα εκατομ-μύριο νέους τουρίστες, διευρύνοντας σημαντικά την τουριστική περίοδο με την ταυτό-χρονη μείωση της εποχικότητας και αυξάνοντας τη μέση διαμονή και δαπάνη τους στηνΑθήνα. τα οφέλη σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο είναι σημαντικά. η επένδυση,
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στην ολοκλήρωση της ανάπτυξής της, θα απορροφήσει συνολικά 8 δισ. ευρώ, θα δημι-ουργήσει 85.000 νέες θέσεις εργασίας, θα συμβάλει κατά 2,4% στο ΑΕπ της χώρας καιθα εισφέρει περισσότερα από 14 δισ. ευρώ έσοδα στο Ελληνικό δημόσιο. το Ελληνικόθα είναι όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα· θα είναι μια πόλη από το μέλλον. μέσα από τις σελίδες του παρόντος τόμου επιχειρήθηκε η επισκόπηση της πορείαςτου ανθρώπινου αποτυπώματος σε αυτό το κομμάτι της αττικής γης, από την προϊστορία,
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την κλασική εποχή, τους βυζαντινούς και νεότερους χρόνους, τον πολυκύμαντο 20ό αιώναέως και την περασμένη δεκαετία. ο 21ος αιώνας επιφυλάσσει για την περιοχή ένα ακόμακεφάλαιο, το οποίο τώρα ξεκινά.
σΕλ. 246-247«το Ελληνικό», σχέδιο του Αλέκου φασιανού.
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δίπλα του, δεξιά, διακρίνονται οι Νίκος και γιάννος κρανιδιώτης και αριστερά ο συνεργάτης του στο παρίσι, κώστας Χρυσοστάλλης, 24 ιουλίου 1974.
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ο τούρκος πρωθυπουργός Αντνάν μεντερές (αριστερά) και ο πρωθυπουργός κωνσταντίνος 

ο βασι-λιάςπαύλος(δεύτε-ρος απόαρι-
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η μελίνα μερκούρη (αριστερά) υποδέχεται  στο αεροδρόμιο 
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Εύζωνες στο αεροδρόμιο τουΕλληνικού, φεβρουάριος
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Έντυπο με το μενού της πρώτης θέσης της ολυ -μπιακής Αεροπορίας, τέλος δεκαετίας του 1960.Απεικονίζει είδος αγριολούλουδου της ελληνικήςχλωρίδας. 

Χάρτης της Ελλάδας με τις πτήσεις της ολυμπιακής Αεροπορίας.

Αεροπορικό εισιτήριο για πτήση της τΑΕ, 1.2.1948.

Αεροπορικό εισιτήριο για πτήση της olympic Airways,21.1.1974.
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π. χ.

3200/3000-2000 π.χ.: Πρώτη κατοίκηση της ευρύτερης
περιοχής του Αγίου Κοσμά.

8ος-7ος αιώνας π.χ.: Τα αρχαιότερα ευρήματα από τα
νεκροταφεία στο αμαξοστάσιο του Τραμ και στον
σταθμό μετρό «Αργυρούπολη» χρονολογούνται περί-
που σε αυτή την περίοδο.

508-507 π.χ.:  Διοικητική μεταρρύθμιση του Κλεισθένη.

5ος αιώνας π.χ.:  Ο ηρόδοτος μνημονεύει την περιοχή
του Αγίου Κοσμά ως «Κωλιάδα άκρα». ευρήματα από
το νεκροταφείο στο αμαξοστάσιο του Τραμ και το αρ-
χαίο λατομείο πιθανόν τοποθετούνται σε αυτή την
εποχή.

4ος αιώνας π.χ.: Δημοτικό ψήφισμα Αλιμουσίων. Δικα-
στικά πινάκια από το νεκροταφείο στο αμαξοστάσιο του
Τραμ. Δημιουργία ταφικού μνημείου οικογένειας του
ευωνύμου. Ανέγερση ταφικού περιβόλου στο ελληνικό.

86 π.χ.: Καταστροφή της Αττικής από τα στρατεύματα
του Σύλλα.

μ. χ.

1ος-2ος αιώνας: Οι περιηγητές Στράβων και Παυσανίας
διατρέχουν την ευρύτερη περιοχή.

267: επιδρομή των ερούλων και καταστροφές στην Αθήνα.

13ος-15ος αιώνας: Θησαυρός 1.000 νομισμάτων στο
χασάνι.

17ος-19ος αιώνας: Τοιχογραφίες στον Ιερό Ναό των
Αγίων Κοσμά και Δαμιανού.

18ος-19ος αιώνας: Οθωμανικά τσιφλίκια και οικισμοί
στους Τράχωνες και το χασάνι.

1830: Μέσα σε διάστημα λίγων μηνών οι Οθωμανοί πω-
λούν τις περιουσίες τους σε Έλληνες.

Δεκαετία του 1920: εγκατάσταση προσφύγων από τον
Πόντο στο χασάνι. Ίδρυση της πρώτης ελληνικής αερο-
πορικής εταιρείας «Ίκαρος».

1925: Δημιουργία Κρατικού εργοστασίου Αεροσκαφών
στο Φάληρο. Σύμβαση ελληνικού κράτους με τις αερο-
πορικές εταιρείες Aero εspresso italiana S.A. και Mes-

sageries Transaeriennes για τη μεταφορά ταχυδρομείου,
επιβατών και εμπορευμάτων. 

1929: Ίδρυση Υπουργείου Αεροπορίας και έναρξη δια-
μόρφωσης του σώματος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας.

1930: Ίδρυση ελληνικής εταιρείας εναέριων Συγκοινω-
νιών (εεεΣ).

1931: εγκαίνια της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

1935: Ίδρυση εταιρείας Τεχνικαί Αεροπορικαί εκμεταλ-
λεύσεις (ΤΑε).

1938: Έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου του ελληνι-
κού με διάδρομο 1.800 μέτρων.

1939: Μεταφορά στο ελληνικό τμημάτων του Κρατικού
εργοστασίου Αεροσκαφών. 

1940-1941: Διακοπή εμπορικών πτήσεων. H κατασκευή
του κτιρίου της Παγόδας από τους Βρετανούς τοποθε-
τείται περίπου σε αυτή την περίοδο.

1941: Μετατροπή αεροδρομίου σε βάση της Luftwaffe.

1943: Αεροπορικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις του ελ-
ληνικού από τα αεροσκάφη των Συμμάχων.

1944, Οκτώβριος: Απελευθέρωση της Αθήνας.

Μέσα της δεκαετίας του 1940: Μεταφορά Υποστέγων
ΚεΑ Α και Β από το Φάληρο στο ελληνικό.

1947: Ίδρυση εταιρείας ελληνικές Αεροπορικές Συγκοι-
νωνίες (εΛΛΑΣ). Έναρξη εγκατάστασης αμερικανικής
πολεμικής αεροπορίας (USAF) στο ελληνικό. 

1949: Υπογραφή σύμβασης στο πλαίσιο του Σχεδίου
Μάρσαλ για την ανάπτυξη των αεροπορικών συγκοινω-
νιών, με την οποία πραγματοποιήθηκαν έργα κατασκευής
νέου διαδρόμου, επέκτασης του παλαιού, δημιουργίας
πύργων εναέριας κυκλοφορίας και ανάπτυξης των εγκα-
ταστάσεων του Δυτικού Αερολιμένα.

1950: Κατασκευή Υποστέγου ΚεΑ Γ στον χώρο του αερο-
δρομίου και δεύτερου διαδρόμου μήκους 2.250 μέτρων.

1951: Συγχώνευση αεροπορικών εταιρειών σε νέα εται-
ρεία με την ονομασία «εθνικές Αεροπορικές Γραμμές
ΤΑε».

1953: Μόνιμη εγκατάσταση Αμερικανικής Βάσης στο ελ-
ληνικό.
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1954: εκκαθάριση της ΤΑε.

1956: Υπογραφή σύμβασης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου
και Αριστοτέλη ωνάση για την ανάθεση στον δεύτερο
της λειτουργίας των εθνικών αερογραμμών.

1957: Ίδρυση Ολυμπιακής Αεροπορίας.

1958: επέκταση κύριου διαδρόμου στα 3.000 μέτρα.

1959: επίσκεψη Αμερικανού προέδρου Ντουάιτ Αϊζεν-
χάουερ στην Αθήνα και επίσπευση των έργων επέκτα-
σης του αεροδρομίου.

1960: Σύμβαση μελέτης ανάπτυξης αεροδρομίου με τη
δημιουργία του Ανατολικού Αεροσταθμού. Ολοκλή-
ρωση προμελέτης για το κτίριο του νέου αερολιμένα
από τον eero Saarinen.

1961: εκ νέου επέκταση του κύριου διαδρόμου στα
3.200 μέτρα και κατασκευή τροχοδρόμου.

1962: Θεμέλιος λίθος του Ανατολικού Αερολιμένα από
τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. 

1966: Πρώτη υπερατλαντική πτήση της Ολυμπιακής Αε-
ροπορίας από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη.

1969: Ολοκλήρωση κατασκευής Ανατολικού Αερολιμένα.

1970: Τελευταία επέκταση διαδρόμου στα 3.500 μέτρα.

1971: Ίδρυση Ολυμπιακής Αεροπλοΐας. Ολοκλήρωση
της μελέτης για την ανάπτυξη του Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών που ανέδειξε τα Σπάτα ως την καταλληλότερη
τοποθεσία για τη μετεγκατάσταση του αεροδρομίου.

1973: Θάνατος Αλέξανδρου ωνάση.

1974: επιστροφή της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Δη-
μόσιο από τον Αριστοτέλη ωνάση.

1975: Θάνατος Αριστοτέλη ωνάση. Σύσταση επιτροπής
του Τεε για το ζήτημα του αεροδρομίου της Αθήνας.

1978: Ίδρυση νέου νομικού προσώπου με την επωνυμία
«Αερολιμήν Αθηνών (Α.Α.) Ανώνυμος εταιρεία», για τη

μελέτη και ανάπτυξη του νέου αεροδρομίου της Αθήνας.

1988-1993: Απελευθέρωση του κλάδου των αερομετα-
φορών στις χώρες της ευρώπης.

1991-1992: Κατασκευή πύργου ελέγχου της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας.

1993: Κλείσιμο εγκαταστάσεων Αμερικανικής Βάσης του
ελληνικού.

1995: Υπογραφή σύμβασης για τη μετεγκατάσταση του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από το ελληνικό στα
Σπάτα.

1996: Τελετή θεμελίωσης του νέου αερολιμένα στα Σπάτα.

1997: Ανάθεση διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004 στην πόλη της  Αθήνας.

2001: εγκαίνια του νέου αερολιμένα. Τελευταία πτήση
από το αεροδρόμιο του ελληνικού.

2003: Ανάληψη πτητικού έργου Ολυμπιακής Αεροπο-
ρίας από τις Μακεδονικές Αερογραμμές και δημιουργία
της εταιρείας Ολυμπιακές Αερογραμμές.

2004: Διοργάνωση Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών
Αγώνων στην Αθήνα.

2010: εξαγορά Ολυμπιακών Αερογραμμών από την
Aegean Airlines.

2011: Ίδρυση εταιρείας ελληνικό Α.ε. Προκήρυξη διε-
θνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση
της περιοχής του πρώην αεροδρομίου.

2014: Υπογραφή σύμβασης μεταξύ ελληνικού Δημοσίου
και Lamda Development Α.ε.

2015-2017: εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών
στους χώρους του πρώην αεροδρομίου.

2020: Έναρξη των πρόδρομων εργασιών ανάπλασης
της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου ελληνικού-
Αγίου Κοσμά.
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242(3), 243

Aγίων Κοσμά και Δαμιανού, Ιερός
Ναός 57(2), 59, 242

Αγρίνιο 173
Αγροτική Τράπεζα 68
Αερολιμήν Αθηνών (Α.Α.) Ανώνυ-

μος εταιρεία 193
Αεροπορικές Μεταφορικές επιχειρή-

σεις (ΑΜε) 90(2), 91
Αθήνα 19, 27(4), 37, 46(3), 47(3), 48(2),

50(4), 51(3), 52(2), 60, 70, 77(3),
83(2), 84(2), 85(3), 86(4), 87(2), 88,
89, 93, 100(3), 117, 132, 154(2),
170(2), 172, 173(3), 176, 179, 192,
193, 194(2), 195(3), 198(3), 199(2),
200, 201, 202(2), 204(2), 218,
219(3), 220, 221, 243(2)

Αθήνα 2004, βλ. Οργανωτική επι-
τροπή Ολυμπιακών Αγώνων της
Αθήνας

Αθηνά 47
Αιγαίο Πέλαγος 47
Αιγάλεω, όρος 17
Αίγινα 53, 189
Αίγυπτος 85,86
Αϊζενχάουερ, Ντουάιτ 117
Αιξωνή, δήμος 29, 31(2), 
Ακρόπολη 17, 42, 47(2), 51(2), 60
Αλβανία 88, 173, 186, 
Αλεξάνδρεια 88, 180

Αλεξανδρούπολη 83, 
Άλιμος, δήμος 19(2), 29, 30, 36, 52, 78 
Αλιμούντος, δήμος 26(2), 29, 30, 31,

33(2), 37, 44
Αλών Αιξωνίδων, δήμος 33
Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων 40,

74, 93, 
Αμερικανικό Στρατιωτικό Σώμα Μη-

χανικών, βλ. U.S. Army Corps of
engineers

Αμερική 91 
Αμμάν 180
Άμστερνταμ 85
Αργυρούπολη, περιοχή 32, 34, 37,

38, 53, 98(2), 113(2)
Αρδηττός 17, 19
Αριστοφάνης 29
Αρχαία Ολυμπία 199
Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά 37
Αρώνης-Δρέττας-Καρλάφτης (ΑΔΚ)

192, 193
Ασία 84
Αστίνος 26, 30
Ατλάντα 195, 200
Ατλαντικός ωκεανός 170
Αττική 17(4), 19(3), 21(2), 23, 27(4),

28(2), 29(2), 32, 36, 42, 46(2), 48,
49, 50, 51(2), 52(2), 81, 82, 131,
189, 199(5), 201, 219

Αυλώνας 173
Αυστραλία 180
Αφγανιστάν 228
Αφρική 96, 97, 108, 228
Αφροδίτη Κωλιάς 25(2)
Αχαρνών, αρχαίος δήμος 29

B
Βαλκάνια 98, 228, 230(2)
Βαλτική Θάλασσα 92
Βάρκιζα 100
Βεγγάζη 180
Βελιγράδι 85, 86
Βενιζέλος, ελευθέριος 61, 67, 75,

80(2), 87, 194
Βερολίνο 86(3)
Βηρυτός 84
Βιέννη 85, 86, 172, 180

Βόλος 172, 199
Βοστόνη 181
Βουδαπέστη 86
Βουκουρέστι 85
Βούλα 33, 53, 176
Βουλγαρία 85(2)
Βουλή των ελλήνων 189, 241(2)
Βουλιαγμένης, λεωφόρος 20, 29, 30,

33, 34, 36, 37, 44, 49, 137, 212
Βουρλοπόταμος 77
Βρυξέλλες 172
Βυζαντινό και χριστιανικό Μουσείο 49

Γ
Γαλλία 83, 92
Γενετυλλίδες θεές 25
Γερμανία 86, 92, 93, 96, 106, 187
Γερουλάνου, κτήμα 18, 44, 52, 98
Γερουλάνου, οικογένεια 60
Γεώργιος ο Α΄ 57
Γεώργιος ο Β΄ 75
Γη, θεά 29
Γιουγκοσλαβία 85(2), 86
Γιοχάνεσμπουργκ 172, 187
Γκίκας, Σόλων 121, 122, 154
Γκρατς 85
Γκράτσι, εμμανουέλε 92
Γλυφάδα 18, 31, 78, 117(2)
Γουδί 67, 199
Γουλανδρής, Βασίλης 91
Γραφείο Δοξιάδη 192(2), 193
Γραφείο εναέριων Συγκοινωνιών 83

Δ
Δαίδαλος, αεροπορική εταιρεία 90(2)
Δαίδαλος 80
Δαμασκός 180
Δήμητρα 25(2), 30, 57
Διεθνής Αμνηστία 230, 234
Διεθνής Ολυμπιακή επιτροπή 166,

195(2), 198
Διεθνής Ομοσπονδία Κανόε, βλ. in-

ternational Canoe Federation
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 215
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ε
εθνικές Αεροπορικές Γραμμές ΤΑε

91
εθνική επιτροπή για τα Δικαιώματα του

Ανθρώπου (εεΔΑ) 235
εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

(εΜΥ) 220
εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο

(εΑΜ) 100(3)
ειδική Διυπουργική επιτροπή του

Υπουργικού Συμβουλίου για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004
198

ειδικό Ταμείο εποικισμού Υπουρ-
γείου Γεωργίας 61

εισοδίων της Θεοτόκου, Ιερός Ναός
50

ελ Αλαμέιν 96
ελευσίνα 77, 81, 84(2)
ελλάδα 19(2), 22(2), 67(2), 69, 74, 75,

80(2), 81(2), 83(2), 84, 85(6), 86(3),
87, 92(3), 96(3), 97, 98, 100, 105(5),
106(2), 108(3), 111, 117, 118, 121,
131, 133, 136, 154, 155, 181,
186(3), 192, 198, 199, 200, 206(2),
215(4), 228(3), 229, 241

ελληνικές Αεροπορικές Συγκοινωνίες
(εΛΛΑΣ) 89(2), 90(3), 91

ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία
57

ελληνική εταιρεία εναερίων Συγκοι-
νωνιών (εεεΣ) 86, 87(5), 88(2),
133

ελληνική Αστυνομία 26, 230
ελληνικό Α.ε. 211, 219, 234, 241
ελληνικό, αεροδρόμιο 29, 30, 32, 36,

39, 42, 44, 45(2), 49, 51, 52(2), 53,
71, 73, 75(2), 76, 78(8), 79, 82,
88(2), 89, 91, 92, 93(2), 96(4),
97(6), 98(5), 100(3), 106(2), 108(3),
111(6), 113(3), 117(3), 121(5),
122, 131(6), 132(7), 133(5),
136(2), 137(2), 144, 145(3),
154(5), 159(2), 166, 167, 172,
177, 187, 188(5), 189(2), 192,
193(5), 194(2), 199, 202(4),
204(2), 206, 211, 212, 218,
219(4), 220(4), 221(2), 228(2),
230(4), 235(3), 241(3), 242(2)

ελληνικό Κοινοβούλιο, βλ. Βουλή
των ελλήνων

ελληνικό, περιοχή 18, 69, 70, 71,
72(3), 73(2), 76, 93, 113, 133,
137, 202, 219(2)

ελληνικός Στρατός 110
ελληνικού-Αργυρούπολης, δήμος

19, 29
ελπίνος 36(2)
επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύ-

γων (εΑΠ) 69, 70
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Δημοκρατιών (εΣΣΔ) 92, 98,
105, 117, 186

ευρυάλης, ρέμα 18
ευρωπαϊκή Ένωση (ε.ε.) 186, 187,

198(2), 228(2), 229
ευρωπαϊκή επιτροπή 181, 215
ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 215
ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

(εΟΚ) 118, 119
ευρώπη 83, 91, 105, 106, 241(2)
ευσταθιάδης, Κυριάκος 113 
ευωνύμεια 18
ευώνυμος 29
ευωνύμου, δήμος 29, 30, 33(2),

34(3), 36, 37(2), 38, 39(2), 44, 50,
53

Ζ
Ζάγανι 192, 193
Ζάγκρεμπ 85
Ζάννας, Αλέξανδρος 80, 87
Ζυρίχη 170
Ζωγράφος, Περικλής 53
Ζώη, αδελφοί 57
Ζώης, Γιώργος 220
Ζωοδόχου Πηγής, Ιερός Ναός 36,

49
Ζώτος, Στέφανος 88, 91

η
ηλιούπολη 30, 133
ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

(ηΠΑ) 105 (4), 106, 108, 117(2),
119, 187, 195, 200

ηράκλειο 76, 82, 83(2), 88, 90, 108,
173, 180, 199

ηρόδοτος 25

Θ
Θεοδόσιος ο Α΄ 47
Θεοδόσιος ο Β΄ 47
Θεσσαλονίκη 47, 85(4), 86(4), 87(2),

88, 90, 159, 175, 180, 199, 218,
241

Θήβα 189, 235
Θησεύς 27(5)
Θορικού, δήμος 33
Θουκυδίδης 31

Ι
καρος, αεροπορική εταιρεία 86,

87(3)
Ίκαρος 80
Ινδία 85, 117
Ινδοκίνα 85
Ινδονησία 85
Ιουστινιανός 47
Ιράκ 228(2)
Ιταλία 85(2), 92, 97, 117, 228
Ιωαννίδης, Παύλος 167
Ιωάννινα 87, 173
Ιωνία 47

Κ
Κάιρο 88, 173
Καλαμάκι 49, 100
Καλαμάτα 90
Καμπάνης, Νικόλαος 86(2)
Καναδάς 180, 195
Κάννες 83
Κάνσας Σίτι 170
Καραγιαννόπουλου, οικογένεια 53
Καραμανλής, Κωνσταντίνος 117,

118, 121, 131, 193
Καραμανλής, Κώστας 215, 241
Καστοριά 90
Κέιπ Τάουν 195
Κέκρωψ 27(2)
Κέντρο ελέγχου και Πρόληψης Νο-

σημάτων (ΚεεΛΠΝΟ) 234, 235
Κέντρο ενημέρωσης Αεράμυνας

220
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 71
Κεραμεικός 32, 37
Κερατέα 173
Κέρκυρα 84(3), 85, 90, 176, 180
Κηπούπολη 72
Κλεισθένης 27, 28
Κοινωνία των εθνών 69, 69
Κοκκινιά 77
Κόμμα Φιλελευθέρων 67
Κομνηνών, κοινότητα 71, 74, 133,

137
Κοντοπήγαδο, λόφος 18, 19, 20, 21
Κοπεγχάγη 180
Κορέα 106
Κόρινθος 106, 189
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Κουβέιτ 180
Κρατικό εργοστάσιο Αεροσκαφών

(ΚεΑ) 78, 80, 81, 96(3), 97, 98,
132, 144

Κρήτη 83(2), 85, 86, 87
Κυκλάδες 22, 42
Κύπρος 108, 110(2), 179
Κωλιάς Άκρα 25(5), 26
Κωλιάς Αφροδίτη, βλ. Αφροδίτη

Κωλιάς
Κωνσταντίνος 117
Κωνσταντινούπολη 51, 72, 83(2), 88 
Κωπαΐδα 189

Λ
Λάρισα 87
Λατινική Αμερική 92
Λάτσης, Σπύρος 241
Λβιβ 85
Λέσβος 84
Λευκόνοιον, δήμος 39
Λεωφόρος Βουλιαγμένης, βλ. Βου -

λιαγμένης, λεωφόρος
Λεωφόρος Ποσειδώνος, βλ. Ποσει-

δώνος, λεωφόρος
Λιόσια, Άνω 199
Λονδίνο 60, 83, 85(2), 89, 90, 167,

170(2), 187, 221
Λος Άντζελες 170
Λουριώτης, Ανδρέας 60
Λούτσα 189
Λυκαβηττός 17, 19
Λυσίστρατος 25
Λωζάννη 68

Μ
Μάαστριχτ 186
Μαδρίτη 198
Μακεδονικές Αερογραμμές 181
Μακρόνησος 192
Μάλτα 85
Μαρούσι 199(2)
Μασσαλία 84(2), 180
Μαύρη Θάλασσα 47
Μαυροβούνι 18
Μαυροκορδάτος, Αλέξανδρος 60
Μεγάλη Βρετανία, 85, 92, 96, 105(3),

187
Μεγάλο Πεύκο 84
Μέγαρα 189(2)
Μελβούρνη 180
Μέση Ανατολή 91, 96, 106, 108(2),

200, 228

Μεσόγειος 47, 97, 105, 108, 111
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,

Ιερός Ναός 74
Μεταξά, Λουκία 79
Μεταξάς, Ιωάννης 68, 75(5), 76, 78,

79, 92, 132
Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας 89
Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού 89 
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλή-

λων 89
Μετοχικό Ταμείο Στρατού 89
Μήλος 23
Μητσοτάκης, Κυριάκος 218, 241
Μητσοτάκης, Κωνσταντίνος 186
Μίκρα 76
Μικρά Ασία 72(2), 73
Μιλάνο 175
Μνησίθεος 36
Μνησίφιλος 36
Μόντρεαλ 172, 195
Μουσταφά Μπέης 52
Μουσών, λόφος 17
Μπανγκόκ 176
Μπατάβια 85
Μπουένος Άιρες 195
Μπραχάμι, βλ. Άγιος Δημήτριος, πε-

ριοχή
Μπρεχάμ εμίζης 52
Μπρίντιζι 83
Μυλωνάς, Γεώργιος 22(2)
Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής 51

Ν
Ναϊρόμπι 172
ΝΑΤΟ, βλ. Οργανισμός Βορειοατ-

λαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ)
Νέα Δημοκρατία 186, 215(2), 218(2)
Νέα Μάκρη 108
Νέα Σμύρνη 98
Νέα Υόρκη 170(2), 179, 195
Νεάπολη 84
Νιάρχος, Σταύρος 91
Νίκαια 199
Νίκαια, πόλη της Γαλλίας 83
Νίκων ο Μετανοείτε 48
Νότια Αφρική 85, 91, 187
Νταχράν 180
Ντίσελντορφ 175, 180
Ντουμπάι 180
Νυμφών, λόφος 17

Ξ
Ξεροβούνι 18

Ο
Όλορος 31
Ολυμπιακές Αερογραμμές 181(2), 
Ολυμπιακή Αεροπλοΐα 175, 181
Ολυμπιακή Αεροπορία 34, 91, 136,

137, 159, 166(3), 167, 170(4),
172(3), 175(2), 176, 179(5),
180(3), 181(4), 195, 205, 206,
207(2), 218, 219(2), 241

Ολυμπιακή Τουριστική 180
Οξφόρδη 172
Οργανισμός Βορειοατλαντικού

Συμ φώνου (ΝΑΤΟ) 106, 108,
200

Οργανισμός εξαγωγών Πετρελαιο -
παραγωγών χωρών (ΟΠεΚ) 178

Οργανωτική επιτροπή Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας (Αθήνα
2004) 198, 202(2), 203

Οδικές Συγκοινωνίες Α.ε. (ΟΣΥ)
219(2)

Ουάσιγκτον 154
Ουρανός 29

Π
Πακιστάν 117
Παλαιό Φάληρο, βλ. και Φάληρο

71, 77, 81 
Παλαιστίνη 84, 85
Παν 18
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα

(ΠΑΣΟΚ), 186, 215
Πανί, λόφος 18, 19, 21
Παπάγος, Αλέξανδρος 110
Παπαδήμος, Λουκάς 218
Παπανδρέου, Ανδρέας 186
Παπανδρέου, Βάσω 241
Παπανδρέου, Γεώργιος 100
Παπανδρέου, Γιώργος 215, 241
Παρίσι 81, 83, 85, 88, 154, 167
Πάρνηθα 17, 199
Πάσσαρης, Μιχαήλ 78
Πάτρα 84, 85, 199
Παύλος 89, 117
Παυσανίας 25, 46
Πειραιάς 29, 48, 50, 57, 70, 77(2), 84 
Πεντέλη 17, 42
Περιστέρι 199
Περιφέρεια Αττικής 235
Πικροδάφνης, ρέμα 30
Πλάτωνας 17
Πολεμική Αεροπορία 87, 88(2), 111,

132, 144, 219, 220(2), 230
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Πολωνία 92(2)
Πόντος 70, 71
Πόρτο ράφτη 84
Ποσειδώνος, λεωφόρος 29, 137,

204, 212
Πράγα 86
Πρέβεζα 172
Πρέπης, Κωνσταντίνος 220
Πύργος 172
Πύρρου, Λουκάς 60

ρ
ραφήνα 189
ρέντη 219
ρόδος 84(2), 85, 88, 90, 172
ρουσσές 83
ρώμη 84, 88, 167, 195

Σ
Σαϊγκόν 85
Σαλαμίνα 25(2), 26, 43, 48, 53, 189
Σάλωνα 60
Σαμαράς, Αντώνης 218, 241
Σάμος 172
Σαρωνικός 17, 21, 44, 61, 154
Σημίτης, Κώστας 186, 241
Σιγκαπούρη 176
Σίδνεϊ 176, 200
Σικάγο 170, 172
Σκόπια 85
Σκωτία 89
Σμηναρχία Τεχνικής εκπαίδευσης

(123 ΣΤε) 82
Σμύρνη 72, 74
Σοβιετική ενωση, βλ. ´Ένωση Σοβιε-

τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρα-
τιών (εΣΣΔ)

Σόλων 25
Σούδα 108
Σούνιο 29
Σούρμενα 71, 73, 74(4), 98, 113(2)
Σόφια 85, 86
Σπάτα 188(2), 189, 193, 194(2), 199
Σταθερές Συγκοινωνίες Α.ε. (ΣΤΑΣΥ)

219
Στέγη Ιδρύματος ωνάση 221
Στοκχόλμη 195
Στράβων 29, 46
Σύλλας 46

Συνεταιρισμός Ακτημόνων Γεωρ-
γών Μπραχαμίου 61

Συρία 84, 228
ΣΥρΙΖΑ 218(2)
Σύρος 84
Σχοινιάς 199, 204

Τ
ΤΑε, βλ. Τεχνικαί Αεροπορικαί εκμε-

ταλλεύσεις (ΤΑε)
Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων 69
Τανάγρα 189(2)
Τατόι 77, 82(3), 84, 87(2), 88, 133
Τεχνικό επιμελητήριο ελλάδας (Τεε)

188, 192, 193
Τεχνικαί Αεροπορικαί εκμεταλλεύσεις

(ΤΑε) 78, 88(4), 90(2), 91, 132,
166 (2)

Τεχνικά εκπαιδευτικά Κέντρα Αερο-
πορίας (ΤεΚΑ) 82

Τίρανα 180
Τόκιο 181
Τουλκιαρίδου, Σόνα 71
Τουρκία 85, 105, 117, 229
Τράπεζα της ελλάδος 68, 218
Τράχωνες 29, 49, 50, 52(3), 53, 60(2)
Τραχώνων, ρέμα 18, 42, 44(2)
Τριπτόλεμος 43
Τρουμπαρίου, λόφος 18
Τσίπρας, Αλέξης 218, 241
Τσιρώνης, Βασίλειος 173
Τσολάκογλου, Γεώργιος 92
Τσόρτσιλ, Ουίνστον 100(3)

Υ
Υμηττός 17(3), 18(4), 19, 27, 30, 36,

42, 44, 48, 49, 52, 60, 61, 78, 98,
113, 122, 188 

Υπηρεσία Αεροπορικού Ταχυδρο-
μείου 83

Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστη-
λώσεως 40

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ) 40, 81, 90, 132, 177, 219,
220

Υπουργείο Αεροπορίας 75, 81, 90,
91, 194, 195

Υπουργείο Γεωργίας 53, 61
Υπουργείο εθνικής Οικονομίας 90

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολι-
τικής 230

Υπουργείο Μεταφορών 117
Υπουργείο Ναυτικών 75
Υπουργείο Οικονομικών 78, 90
Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωρο-

ταξίας και Δημοσίων εργων
(ΥΠεχωΔε) 211

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού 242

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Δημο-
σίων εργων 40, 121(2), 154

Υπουργείο Συντονισμού 192
Υπουργείο Στρατιωτικών 75

Φ
Φάληρο, βλ. και Παλαιό Φάληρο

76, 77(3), 78, 81, 84(3), 96, 97,
132, 144, 206, 219, 230

Φλαμουρίδης, Γεώργιος 173
Φλέβες 189
Φουντούλης, Δημήτριος Ν. 188
Φρανκφούρτη 170, 180
Φρειδερίκη 90

χ
χαιρώνεια 43
χαλκίδα 189
χανιά 88, 173
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