µηνιαία εφηµερίδα

Hλιούπολης - ∆άφνης - Υµηττού
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ
Βουλευτής
Νέας Δημοκρατίας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Από τη δεκαετία του ‘50 μέχρι τη Χούντα

Η φωνή μας
στη Βουλή
σελ. 3

ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΣ
Αρθρο Γ.
Δαουλάρη
«Η ευθύνη
μας στην
αντιπολίτευση»
σελ. 7

σελ. 8-13

ΔΑΦΝΗ - ΥΜΗΤΤΟΣ
Αρθρο
αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος
Κ. Λιούτα «Η
φιλοσοφία μας για
την Ανακύκλωση
σελ.6

Η Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Η

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

ΙΒΑΝΩΦ

Χριστούγεννα στην
κεντρική πλατεία της
πόλης
σελ.3

σελ. 14-5

[Editorial]

Edi to ri a l
Μετά από μήνες απουσίας, η
«Επικοινωνία Ηλιούπολης –ΔάφνηςΥμηττού» επανακυκλοφορεί με νέο
αρχισυντάκτη, κάτοικο Ηλιούπολης.
Στην ουσία πρόκειται για επανέκδοση.
Το φύλλο 15 είχε βγει τον Ιούνιο
του 2019. Στην αρχική της μορφή,
η εφημερίδα έβγαινε μόνο στην
Ηλιούπολη, άρχισε να καλύπτει
και τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού
από τον Φεβρουάριο του 2019.
Σ’αυτό το φύλλο με το οποίο κλείνει
το έτος, επιλέξαμε να δώσουμε
έμφαση στην ιστορία των δύο Δήμων
με δύο αφιερώματα. Ένα για την
Ηλιούπολη της δεκαετίας του 1950
μέχρι και το τέλος της Χούντας και
ένα για τον Υμηττό της Κατοχής.
Πόσοι Ηλιουπολίτες, ιδίως οι πιο νέοι,
γνωρίζουν την Ιστορία της πόλης
τους, ακόμη και της πιο πρόσφατης;
Γνωρίζουν όλοι οι Δαφνιώτες και
Υμηττιώτες ότι στο εργοστάσιο του
Μαλτσινιώτη (κατοπινή ΠΥΡΚΑΛ)
στον Υμηττό διεξήχθη ένα από
τα μεγαλύτερα σαμποτάζ του Β’
Παγκόσμιου Πολέμου; Ειδικά για
τον Καλλικρατικό Δήμο ΔάφνηςΥμηττού, η Ιστορία δεν είναι κάτι
αυτονόητο. Καθώς ο συγκεκριμένος
Δήμος προήλθε από συνένωση
δύο διαφορετικών περιοχών, δεν
έχει διαμορφώσει ακόμη ενιαία
ταυτότητα. Οι παλιοί Υμηττιώτες
έχουν αναμνήσεις από τον Υμηττό
ενώ οι Δαφνιώτες από τη Δάφνη.
Η «Επικοινωνία» εκδίδει εδώ και
χρόνια, κάθε μήνα, μια τοπική
εφημερίδα στους Δήμους Βύρωνα και
Καισαριανής και άλλη μια στο Δήμο
Ζωγράφου. Και στις τρεις αυτές τοπικές
κοινωνίες η αποδοχή του κοινού
είναι πολύ μεγάλη παρά το γεγονός
ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.
Ειδικά στου Ζωγράφου κυκλοφορούν
τέσσερις δωρεάν έντυπες μηνιαίες
εφημερίδες. Στο Δήμο ΔάφνηςΥμηττού
μέχρι
τώρα
καμία.
Στη συγκεκριμένη διαφορά δεν έχει
συμβάλλει μόνο η δομή της τοπικής
αγοράς (πυκνοκατοικημένη περιοχή
ο Ζωγράφου με πολλά καταστήματα)
αλλά και η πολιτική του Δήμου. Ο
Δήμος Ζωγράφου διοργανώνει πολλές
εκδηλώσεις και το Γραφείο Τύπου
τροφοδοτεί τακτικά με ειδήσεις και
φωτογραφίες τον Τύπο. Παράλληλα,
σε σχέση με άλλους Δήμους
δαπανεί σημαντικά ποσά για να
διαφημίζει κάθε μήνα, τις εκδηλώσεις
του
σε
τέσσερις
εφημερίδες.
Πείτε μας ρομαντικούς, θεωρούμε
ότι έχει άλλη χάρη να διαβάζεις τα
τοπικά νέα σε τυπωμένο χαρτί με τον
καφέ σου παρά σε μια οθόνη κινητού.
Κλείνοντας,
ευχόμαστε
από
καρδιάς το φως των φετινών
Χριστουγέννων και το νέο έτος να
φέρουν χαμόγελα στις ζωές μας.

Φλοράν Σελάυ (Florent Celhay)
Αρχισυντάκτης
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«Η ισότιμη μεταχείριση των ατόμων
με αναπηρίες πρέπει να είναι μια
από τις κεντρικές προτεραιότητες της
πολιτείας» τόνισε στην παρέμβαση
του ο επικεφαλής της παράταξης
«Ηλιούπολη Πάμε Μπροστά»
Τάσος Ευσταθίου στην εκδήλωση
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για
την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με
Ειδικές Ανάγκες, στις 4 Δεκεμβρίου
στο Αναψυκτήριο του Δήμου.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο
δημοτικός σύμβουλος Ηλιούπολης

ανέφερε πως «μεγάλο θέμα για μας
είναι πώς θα ευαισθητοποιήσουμε
τους πολίτες ώστε η αναπηρία να μην
προκαλεί οίκτο και ελεημοσύνη»,
ενώ τόνισε την ανάγκη τα άτομα
με αναπηρία να έχουν τις ίδιες
ακριβώς ευκαιρίες και τις ίδιες
δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές,
όπως έχουν κι όλοι οι υπόλοιποι
πολίτες. Παρών στην εκδήλωση ήταν
και ο έτερος δημοτικός σύμβουλος
της παράταξης, Μιχάλης Κουρής

[Ηλιούπολη]

«Έγδυναν » ηλικιωμένους και έκαναν πολυτελή ζωή
Πολυμελής
σπείρα
απατεώνων που με το
πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι
της
ΔΕΗ
κατάφερναν
να μπαίνουν στα σπίτια
ανήμπορων
ηλικιωμένων
και να τους «ξαλαφρώνουν»
από χρυσαφικά και χρήματα,
εξάρθρωσε η Διεύθυνση
Ασφάλειας
Αττικής.
Μετά από συντονισμένη
αστυνομική
επιχείρηση,
που έγινε σε ξενοδοχείο
«κρησφύγετο» και οικίες

με τη συνδρομή δυνάμεων της
Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν στις περιοχές
Αχαρνών και Άνω Λιοσίων Αττικής,16
μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των
οποίων και το αρχηγικό μέλος. Στη
υπόθεση εμπλέκονται ακόμα 3 μέλη
της οργάνωσης τα οποία έχουν
ταυτοποιηθεί
και
αναζητούνται.
Συνολικά εξιχνιάστηκαν 34 περιπτώσεις
από τις οποίες, δύο ληστείες και
32 κλοπές σε Γλυφάδα, Βούλα,
Ελληνικό, Αργυρούπολη, Ηλιούπολη,
Άλιμο, Μαρούσι και Βριλήσσια.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το παράνομο

περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν
από τη δράση τους υπερβαίνει
τα 1.180.000 ευρώ, ενώ έχουν
συλληφθεί στο σύνολό τους για τα ίδια
ακριβώς αδικήματα επανειλημμένα.
Τα μέλη της σπείρας που είχαν
μεταξύ τους συγγενικούς δεσμούς,
νομιμοποιούσαν τη λεία τους,
διοχετεύοντας αυτή σε διαφορών ειδών
επενδύσεις, όπως αγορές πολυτελών
οχημάτων, επιχειρήσεις διαχείρισης
ταξί και απόκτηση καταστημάτων.
Πηγή: zougla.gr/ ilioupoligiaolous.gr/

04/12/19
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[Ηλιούπολη]

Χριστούγεννα στην Ηλιούπολη

Ο
δήμαρχος
Ηλιούπολης
Γιώργος
Χατζηδάκης έδωσε σύνθημα της αντίστροφης
μέτρησης,
για
την
φωταγώγηση
του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Σε
γιορτινή
περίοδο
βρίσκεται επίσημα από
τις
10
Δεκεμβρίου
η
Ηλιούπολη,
μετά
την
εκδήλωση
φωταγώγησης
του
Χριστουγεννιάτικου
δένδρου στη γεμάτη από
μικρούς
και
μεγάλους
Κεντρική Πλατεία της πόλης.
Η κεφάτη μουσικοχορευτική
παράσταση «ΧΑΝΑ ΖΟΟ»
ξεσήκωσε τα παιδιά και
όλο τον κόσμο σε ένα
ξέφρενο
πάρτι
γεμάτο
τραγούδι
και
χορό.
Με μια σύντομη παρέμβαση
του ο δήμαρχος Γιώργος
Χατζηδάκης έδωσε τις ευχές

του και μαζί το σύνθημα της
αντίστροφης μέτρησης, για
την φωταγώγηση του φετινού
Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Το πάρτι συνεχίστηκε μέσα
σε μια χαρούμενη γιορτινή
ατμόσφαιρα με παιδικές φωνές
και μουσικές, με ευχάριστες
στιγμές συνάντησης γνωστών
και φίλων, με τα παιδιά να
έχουν την τιμητική τους
στα
συγκρουόμενα,
στο
τραμπολίνο και στα άλλα
ψυχαγωγικά
παιχνίδια
της πλατείας και όλους
να
φωτογραφίζονται
μπροστά στο Δέντρο
.

ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Ο ιερέας επιμένει στη συνέχισή τους κόντρα στον Δήμο

Φωτό ilioupolinews.gr
Το Δημοτικό Συμβούλιο
της
Ηλιούπολης με ομόφωνη γνώμη
όλων των δημοτικών παρατάξεων
(εξαιρουμένου
ενός
δημοτικού
συμβούλου), έχει εκφράσει την
αντίθεσή του στη μετατροπή του
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μικρού ξωκλησιού του προφήτη
Ηλία (χτισμένο τη δεκαετία του
1950) στο βουνό του Υμηττού σε νέα
μεγαλύτερη εκκλησία. Έχει ψηφίσει
την άμεση διακοπή κάθε εργασίας
τόσον εξωτερικά, όσο και εσωτερικά
του νέου οικοδομήματος, τον
έλεγχο της νομιμότητας της

άδειας και των εργασιών, την
κατεδάφιση της αυθαίρετης και
παράνομης
υπερκατασκευής
και την επαναφορά του χώρου
στην αρχική του κατάσταση.
Παρόλα αυτά πρόσφατα έγινε
δύο
φορές
καταγγελία
για
επανέναρξη των εργασιών (25/11/19
και 15/12/2019). Και στους δύο
περιπτώσεις μετέβησαν εσπευσμένα
στο σημείο, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Κώστας Σεφτελής και ο
ειδικός συνεργάτης του δημάρχου
Θάνος Κατσώνης, οι οποίοι
κατήγγειλαν προπηλακισμούς και
απειλές του ιερέα σε βάρος τους.
Στις 25 Νοεμβρίου, είχε προηγηθεί
επεισόδιο όπου όπως κατήγγειλε
ο Δήμος, ο ιερέας, οι γιοι του και
η
πρεσβυτέρα
προπηλάκισαν
επίσης τον δήμαρχο Ηλιούπολης
Γιώργο Χατζηδάκη, τον γενικό
γραμματέα του Δήμου Χρήστο
Σωτηρόπουλο, τον αντιδήμαρχο
Διοίκησης Απόστολο Στασινόπουλο
και τον επικεφαλής της Δημοτικής
Κίνησης «Ηλίου-πόλις, ανθρώπινη
πόλη»
Χρήστο
Κοκοτίνη.
Ο δήμαρχος δήλωσε την πρόθεσή
του να μηνύσει την οικογένεια

του ιερέα και τους εργάτες,
που δούλευαν εκεί και έτσι όλοι
προσήχθησαν στο Αστυνομικό
Τμήμα
για
τα
περαιτέρω.
Όπως κατήγγειλε, ο δήμαρχος
δέχτηκε
σπρωξιές,
χτύπημα
στο στήθος από τον γιό, και
προσβλητικούς χαρακτηρισμούς,
όπως «είσαι προδότης του
προηγούμενου δημάρχου, κλπ».
Κλήθηκε και κατέθεσε και ο
εκπρόσωπος του Δασαρχείου,
που επιβεβαίωσε, ότι έχει εκδοθεί
εντολή
διακοπής
εργασιών
και ότι έχει ενεργοποιηθεί
η
διαδικασία
έκδοσης
πρωτοκόλλου
κατεδάφισης
της αυθαίρετης κατασκευής.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο (12/12)
ο δήμαρχος Ηλιούπολης Γ.
Χατζηδάκης, έπειτα από ερώτηση
του κ. Κοκοτίνη, ανέφερε πως σε
τηλεφωνική επικοινωνία που είχε
με ανθρώπους της Αρχιεπισκοπής,
του εξέφρασαν την πλήρη αντίθεσή
τους με τις πρωτοβουλίες του ιερέα
για την υπερκαστασκευή και τον

διαβεβαίωσαν πως δεν πρόκειται
να συνεχιστούν οι εργασίες.

210 7621880
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[Δάφνη - Υμηττός : Αρθρογραφία]

Κωνσταντίνος Λιούτας: «Η ανακύκλωση σε όλο το φάσμα της, μπλε, καφέ,
κόκκινος κάδος πρέπει να είναι η φιλοσοφία μας»

Γράφει ο αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος Δάφνης-Υμηττού
Κωνσταντίνος Λιούτας

Ανέλαβα
την
θέση
του
αντιδημάρχου
περιβάλλοντος,
θέση
ευθύνης,
θέση
που
όμως με κάνει να αισθάνομαι
πολύ πιο υπεύθυνος απέναντι
στους
δημότες
αλλά
και
στον
Δήμαρχο
Αναστάσιο
Μπινίσκο που με εμπιστεύτηκε.
Στην προσπάθεια αυτή ο δήμος

προμηθεύτηκε τρία οχήματα
τελευταίας τεχνολογίας καθώς
και άλλα τρία ,ένα εκ των
οποίων είναι και πλυντήριο
, βρίσκονται στο στάδιο της
υπογραφής
της
σύμβασης.
Μέχρι τέλους του έτους θα
περιμένουμε
εκατό
νέους
κάδους για να αντικαταστήσουμε
τους χαλασμένους αλλά και να
βοηθήσουμε κάποια σημεία τα
οποία επιβαρύνονται με μεγάλο
όγκο απορριμμάτων. Είναι στο
σχεδιασμό μας να προβούμε
σε νέα μελέτη χωροθέτησης
των κάδων έχοντας πλέον την
γνώση που χρειάζεται περαιτέρω
αναλογικά με τον όγκο των
απορριμμάτων και που πρέπει να
μειωθούν. Ένα κομμάτι βασικό
για μας είναι και η ανακύκλωση.
Προχωράμε
σε
σχεδιασμό
δράσεων και ενημέρωσης του
δημότη ώστε να γίνει τρόπος
ζωής,
να
δημιουργήσουμε

στα παιδιά μας την κατάλληλη
υποδομή, να σεβόμαστε το
περιβάλλον. Η ανακύκλωση σε
όλο το φάσμα της, μπλε, καφέ,
κόκκινος κάδος πρέπει να είναι η
φιλοσοφία μας. Χρειάζεται βέβαια
αγώνας ώστε να καταλάβουμε
όλοι τι είναι ανακύκλωση.
Δυστυχώς στην χώρα μας
ήμαστε πίσω σε αυτό το τομέα.
Η σημερινή κατάσταση δεν
είναι αυτή που θέλουμε σαν
νέα δημοτική αρχή για την
πόλη μας και είναι αποτέλεσμα
έλλειψης οδηγών και εργατών
καθαριότητας. Γίνονται όμως
κινήσεις από την δημοτική αρχή
για να βελτιωθεί η κατάσταση με
νέο προσωπικό. Έχουμε βγάλει
ήδη προκήρυξη για την πρόσληψη
14 εργατών καθαριότητας και
6 οδηγών ορισμένου χρόνου οι
οποίοι μέσα στον Ιανουάριο θα
έχουν προσληφθεί. Προχωράμε
σε νέες οργανικές θέσεις για

την υπηρεσία καθαριότητας
με την τροποποίηση του ΟΕΥ.
Οι υπάλληλοι για μας είναι
ήρωες διότι με καθημερινή
αυταπάρνηση εργάζονται για να
διατηρούν καθαρή τη πόλη μας.
Σκοπός μας είναι να κάνουμε
τον Δήμο Δάφνης – Υμηττού να
διαχειρίζεται τα απορρίμματα
σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Η
κομποστοποίηση μαζί με τη σωστή
ανακύκλωση (με διαλογή στην
πηγή) αποτελούν το μέλλον στη
διαχείριση των απορριμμάτων
και ήδη υλοποιούνται σε
πολλές χώρες, γιατί μειώνουν
δραστικά την περιβαλλοντική
επιβάρυνση.
Αξίζει
τον
κόπο να τις εφαρμόσουμε!
Θέλουμε
να
έχουμε
την
συμμέτοχη των πολιτών σε
αυτή μας την προσπάθεια.
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε

Χωρίς ανταποδοτικότητα τα ανταποδοτικά τέλη

Γράφει η Όλγα Χριστινάκη,
επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες
σε κίνηση Δάφνης-Υμηττού»
Κατά την προεκλογική περίοδο, το
πρόβλημα που πρωταγωνίστησε ήταν
η πολύ άσχημη εικόνα της πόλης μας
σε επίπεδο καθαριότητας, καθώς
είναι μια πραγματικότητα ορατή και
στον πλέον αμέριμνο πολίτη. Κάδοι
ξεχειλισμένοι, σπασμένοι, χωρίς να
έχουν πλυθεί/απολυμανθεί ποτέ.
Πεζοδρόμια σε άθλια κατάσταση
ακόμα και στα πιο κεντρικά σημεία
ή και έξω από χώρους που χρήζουν
ιδιαίτερης ευαισθησίας, όπως σχολεία
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και παιδικές χαρές. Πλατείες, άλση
και πάρκα ως εστίες μόλυνσης. Χώροι
πολιτισμού, όπως το Θέατρο Βράχων,
μετατρεπόμενοι σε σκουπιδότοπους.
Γενικά, μια έντονη αίσθηση ότι οι
γειτονιές μας είναι αφημένες στη
βρωμιά και τη δυσοσμία και απλώς
κλείνουμε και τα φώτα -κυριολεκτικά
και μεταφορικά- για να μη βλέπουμε
τα χάλια μας. Όμως, αυτά, «μυρίζουν»!
Μετά τις εκλογές, επιβεβαιώθηκε,
δυστυχώς, ότι η δημοτική αρχή
είναι σαφώς μια συνέχεια της
προηγούμενης, με σχεδόν τους
ίδιους «παίκτες» απλώς να έχουν
αλλάξει θέση στη «σκακιέρα» και το
«παιχνίδι» να παίζεται εις βάρος των
πολιτών και της καθημερινότητάς
τους. Η πίστωση χρόνου -αν και είναι
μια «φούσκα», αφού σχεδόν στο
σύνολό της η δημοτική αρχή είναι
συνέχεια της προηγούμενης και έχει
διατελέσει σε θέσεις ευθύνης- δεν
μπορεί σε καμία περίπτωση να αφορά
θέματα πρώτης προτεραιότητας,
όπως είναι η καθαριότητα. Αν
αυτοί που ζήτησαν την ψήφο των
συμπολιτών μας αποδεικνύονται
ανέτοιμοι για τα απολύτως αυτονόητα,
τότε τι έχουμε να περιμένουμε;
Αυτό που, επιτέλους, πρέπει να
κατανοήσει η δημοτική αρχή είναι ότι

το να κρατάει καθαρή και φωτισμένη
την πόλη μας δεν είναι μια ιδιότυπη χάρη
που μας οφείλει, αλλά μια υποχρέωσή
της, η οποία χρηματοδοτείται από τους
ίδιους τους δημότες, που πληρώνουν
ανταποδοτικά τέλη για να έχουν
βασικά αγαθά. Σαφώς, μια δημοτική
αρχή θα πρέπει να κριθεί από την
οραματικότητά της και τη δυναμική
να φέρει νέα πνοή στον Δήμο. Όταν,
όμως, κρίνεται μετεξεταστέα στην
πρώτη και βασική υποχρέωσή της,
που είναι οι καθαρές γειτονιές, όλα τα
άλλα φαντάζουν ουτοπία. Ακόμα και
το πνεύμα των Χριστουγέννων αργεί
ανησυχητικά να έρθει στην πόλη μας.
Προς το παρόν, βλέπουμε ελάχιστες
πινελιές, αμφίβολης αισθητικής, ακόμα
και στα πλέον κεντρικά σημεία της
πόλης. Λες κι επιμένουν κάποιοι να
δείχνουν την «πόρτα της εξόδου»
στους κατοίκους της πόλης μας, λες
κι αυτό που θέλουν να εντυπωθεί ως
αίσθηση όσων περνάνε από αυτή,
είναι ότι βρίσκονται απλώς σε ένα
βρώμικο, σκοτεινό, παραμελημένο
«σημείο
μεταφόρτωσης».
Και επειδή η δημοτική αρχή δεν είναι
ικανή να ανταπεξέλθει στα απολύτως
αναγκαία, επιλέγει, κατ’ εξακολούθηση,
την προσφυγή της στην ενεργοποίηση
του
κοινωνικού
αυτοματισμού.

Όλα τα έχουμε ακούσει! Είτε ότι
φταίνε οι εργαζόμενοι, είτε ότι εμείς
κατηγορούμε τους εργαζόμενους,
είτε ότι φταίνε οι εργολάβοι -λες
και μόνοι τους παίρνουν διαρκώς
τις εργολαβίες και μάλιστα με
υποχρέωση
αυτοελέγχουείτε
ότι φταίνε οι πολίτες που είναι
ασυνείδητοι
και
λάτρεις
του
σκουπιδαριού,
είτε
κάποιοι
δολιοφθορείς που κυκλοφορούν
ανάμεσά μας!! Όλοι φταίνε, κατά τη
δημοτική αρχή, εκτός από την ίδια!!!
Της απαντάμε, λοιπόν, ότι όσο κι αν
προσπαθεί να κρύψει την ανεπάρκειά
της κατηγορώντας όλους τους άλλους
και επιχειρώντας την ενεργοποίηση
του αλληλοφαγώματος, η ευθύνη
είναι δική της. Ας ανταποκριθεί στα
βασικά, ας αποδεχθεί τα λάθη που
έχει κάνει, ας αποστασιοποιηθεί από
τις αποφάσεις βιτρίνας, ας αφήσει τις
φωτογραφήσεις για το θεαθήναι και
ας ασχοληθεί με την καθημερινότητα
των πολιτών όταν «κλείνουν τα φώτα».
Και επειδή μας λένε ενοχλητικούς,
εμείς λέμε «τιμή μας!» Θα συνεχίσουμε
να
«ενοχλούμε»,
μιλώντας,
αναδεικνύοντας, διεκδικώντας. Θα
συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε
στον
ρόλο
μας.
Εσείς;

[Δάφνη - Υμηττός ]

Η ευθύνη μας στην αντιπολίτευση

Ε

υθύνη μας ως αξιωματική αντιπολίτευση
είναι να υπηρετήσουμε την πόλη.
Όταν διεξήχθησαν οι δημοτικές εκλογές,
ο νέος εκλογικός νόμος ευνοούσε
συνεργασίες μεταξύ των παρατάξεων.

Με το αποτέλεσμα και του Β’ γύρου των εκλογών,
επιλέξαμε να προσφέρουμε στην πόλη μας από τη θέση
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί γνωρίζαμε ότι είχαμε
ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα – αν θεωρήσουμε
ότι η Διοίκηση του κου Μπινίσκου έχει κάποιο πρόγραμμαδιαφορετική αντίληψη στον τρόπο διοίκησης και ουσιαστική
προτεραιότητα να βελτιώσουμε τη λειτουργία της πόλης σε
όλα τα κομβικά της σημεία, όπως: καθαριότητα, περισσότερο.
πράσινο, διευκόλυνση στη μετακίνηση των ΑμΕΑ στην
πόλη, σχολεία, ασφάλεια και δημοτική συγκοινωνία.
Επιλέξαμε να προσφέρουμε στην πόλη από τη θέση
της αντιπολίτευσης, παρόλο που τρεις από τους πέντε
δημοτικούς συμβούλους μας, οι κ.κ. Νίκος Μπουρνελές,
Νίκος Ντίνος και η κα Καλλιρόη Ρούσσου έχουν
ασκήσει κατά κοινή ομολογία επιτυχημένη διοίκηση,
σε
προηγούμενες
θέσεις
ευθύνης
που
κατείχαν.
Από αυτή τη θέση ευθύνης, αποδεικνύουμε καθημερινά
ότι όχι μόνο δεν έχουμε το σύνδρομο της καρέκλας, αλλά
στεκόμαστε δίπλα σε κάθε κοινωνική πρωτοβουλία και
στηρίζουμε εμπράκτως κάθε δράση που μας έχει ανάγκη.
Τιμούμε με τη στάση μας το πρόγραμμα, για το οποίο
μιλήσαμε αναλυτικά κατά την προεκλογική περίοδο, και
αποτελεί τον πυρήνα της σύστασης και ύπαρξής μας.
Στην απέναντι πλευρά ο «νέος» Δήμαρχος μέχρι τώρα λειτουργεί
ως μία «Διαίρει και Βασίλευε» Διοίκηση, με χαρακτηριστικές
περιπτώσεις τα δύο κορυφαία θέματα Διοίκησης ενός
Δήμου: το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό.
Σε αυτά τα δύο θέματα δεν κάλεσε όλες τις δημοτικές
παρατάξεις και όταν τελικά ζήτησε από την αντιπολίτευση

να τα ψηφίσει, αγνόησε επιδεικτικά τις προτάσεις της.
Αντ’ αυτού έχει προσλάβει συμβούλους, που πληρώνονται
αδρά, για έργο που ο Δήμος μας δεν έχει δει πουθενά.
Όσο κοντά είμαστε στους συμπολίτες μας, τόσο κρατάμε
μία απόσταση από τη Διοίκηση που μοιάζει να Διοικεί με
το δαχτυλίδι του προηγούμενου Δημάρχου επί 17 χρόνια,
συνεχίζοντας να χτίζει το δικό του δίκτυο συμφερόντων.
Ονομάσαμε την παράταξή μας Πόλη Φωτεινή, γιατί
ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με καθαρές προθέσεις για
την πόλη μας, χωρίς συμφέροντα, χωρίς καρέκλες, χωρίς
φιλοδοξίες ημετέρων, παρά το βέλτιστο καλό της πόλης μας.
Θυμώνουμε γιατί ακόμα βλέπουμε τους δρόμους μας
βρώμικους, τα πεζοδρόμια να παραμένουν άκρως
επικίνδυνα για τους πεζούς, όσο για το πράσινο, το λίγο
πράσινο που διαθέτει η πόλη κάνει ό, τι μπορεί για να το
εξαφανίσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το πράσινο που
είχε αναπτυχθεί στο Α’ Γυμνάσιο Δάφνης και κόπηκε κατά
λάθος κατά τη διάρκεια επισκευής ενός κιγκλιδώματος.
Θα ήταν αστεία τα πράγματα, αν δεν ήταν τραγικά και δεν
επηρέαζαν την καθημερινή ζωή τόσων συμπολιτών μας.
Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό από
τη θέση της αντιπολίτευσης, για να προσφέρουμε
έργο που τελικά η ίδια η Διοίκηση είναι αδιάφορη
ή
ανίκανη
να
προσφέρει
στους
συμπολίτες.
για την ανεξάρτητη δημοτική παράταξη
ΠΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γεώργιος Δαουλάρης
Επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης
Δήμου Δάφνης Υμηττού

Ταξί αναποδογύρισε στον Υμηττό
ΚΟΙΝΟ ΑΙΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Παρέμβαση για αδέσποτα, πολιτική προστασία,
πράσινο και δημοτική συγκοινωνία

Ένα ταξί τουμπάρισε στην οδό Κρήτης, στην περιοχή του Υμηττού. Το
τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί 11ης Δεκεμβρίου. Πολίτης του
Υμηττού τράβηξε φωτογραφίες που αναδημοσιεύθηκαν σε ειδησεογραφικά

Στις 11 Δεκεμβρίου, οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης Δάφνης Υμηττού «Πόλη Φωτεινή»
(Γιώργος Δαουλάρης), «Πολίτες σε Κίνηση» (Όλγα Χριστινάκη), «Μαχόμενη Αριστερή Δύναμη
Ανατροπής - Μ.ΑΡΙ.ΔΑ.» (Γιώργος Μητροβγένης), «Ανυπότακτες Γειτονιές» (Δέσποινα
Λαγδά) καθώς και ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Αργιανάς, τέως δήμαρχος
Υμηττού, κατέθεσαν γραπτό αίτημα προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Βερύκιο,
για εισαγωγή στην ημερήσια διάταξη του αμέσως επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου θεμάτων που
έχει σε προηγούμενες συνεδριάσεις ζητηθεί να συζητηθούν και έχουν παραπεμφθεί σε άγνωστο χρόνο.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα θέματα : ●Σύσταση και Συγκρότηση Φιλοζωικής Επιτροπής
στον Δήμο Δάφνης Υμηττού. ●Σύσταση Τμήματος Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο
Δάφνης Υμηττού. ●Εκπόνηση Διαχειριστικής Μελέτης για τα άλση και πάρκα του
Δήμου Δάφνης Υμηττού. ●Δημιουργία όρων λειτουργίας Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Στο κείμενο της αίτησής του, οι παρατάξεις επικαλούνται το γεγονός ότι είναι υπογεγραμμένη από
πλέον ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

ιστολόγια
και
στο
Facebook.
Σύμφωνα με την κυρία Αφροδίτη
Γκρέκα, αρχικά το ταξί έμεινε από βλάβη,
πήγε η οδική βοήθεια να το παραλάβει και
γλίστρησε ο γερανός από το οδόστρωμα
όπου είχε βρέξει με συνέπεια να φύγει
από πάνω το ταξί και να έρθει τούμπα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλακοστρωμένη
οδός
Κρήτης
έχει
23%
κλίση.
Ευτυχώς,
δεν
υπήρξε
κάποιος
τραυματισμός, καθώς ο οδηγός του
οχήματος είναι καλά στην υγεία του.
Πηγή: σελίδα Facebook Δάφνη Υμηττός
- Δαφνούλα και Υμηττούλης

[Ηλιούπολη - Ιστορία]

Οι αυτοδιοικητικές
τις δεκαετίες του

Τ

Γράφει ο Φλοράν Σελάϋ

ην Κυριακή 15 Απριλίου του
1951, διεξήχθησαν στην Ελλάδα,
οι πρώτες ελεύθερες αυτοδιοικητικές
εκλογές μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Είχαν μεσολαβήσει από το 1934,
η δικτατορία του Μεταξά, η Γερμανική Κατοχή και ο Εμφύλιος, περίοδοι
κατά τις οποίες οι δημοτικοί άρχοντες
διορίζονταν από τις εκάστοτε αρχές.
Η Ηλιούπολη, που ήταν Κοινότητα
από το 1928, είχε λίγο περισσότερους από 8.000 κατοίκους. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν κράτησε αρχείο
για τα αποτελέσματα των εκλογών
εκείνων στην πόλη μας, όπου η δεξιά
Ηνωμένη Εθνική Παράταξις επικράτησε με σχετική πλειοψηφία (36,96%).
Ο μετέπειτα αρχηγός της δημοτικής
παράταξης της δεξιάς και επί σειρά
ετών κοινοτάρχης Κωνσταντίνος
Ζωγράφος έλαβε μόλις το 6,5% των
ψήφων, γεγονός που αναδεικνύει τον
κατακερματισμό των ψήφων στις ηλιουπολίτικες κοινοτικές εκλογές του

1951.
Εκείνη την εποχή, ο επικεφαλής του
πρώτου συνδυασμού δεν γινόταν
αυτόματα κοινοτάρχης. Εκλεγόταν
από την πλειοψηφία του Κοινοτικού
Συμβουλίου, γεγονός που άφηνε περιθώρια για παζάρια με εναλλαγές
προσώπων. Συνήθως η θητεία του
προέδρου ήταν διετής.
Σύμφωνα με τη Δέσποινα Σεβαστοπούλου-Βογιατζή «ΠΙ-ΡΑ: Ιστορία
της Ηλιουπόλεως, 1971», πρόεδροι
της Κοινότητας στις αρχές της δεκαετίας του ’50 διετέλεσαν οι Γεώργιος Ζολώτας (1950-1951), Αναστάσιος Αναστασιάδης, καθηγητής
οδοντιατρικής (1951-1952) και Παναγιώτης Κωνσταντινίδης (19521954).
Στο βιβλίο της «Η Αυτοδιοίκηση
στην Ηλιούπολη από 1954-1963»
του 1993, η αριστερή κοινοτική σύμβουλος (1955-1964) Γαβριέλλα
Χαμογεωργάκη, περιγράφει τις συνθήκες υπό τις οποίες συμμετείχε στις
εκλογές του Νοεμβρίου 1954: «Και
λοιπόν καταφθάνουν ο Πάνος ο Κωνσταντινίδης και ο Θανάσης ο Λώλας
(σ.σ: στέλεχος της Ε.Δ.Α., μετέπειτα
αντιδήμαρχος επί δημαρχίας Παύλου Πεντάρη) ένα βράδυ στο σπίτι.
-Ξέρεις πάμε για δημοτικές εκλογές.
Πρέπει να κατεβούμε κι εμείς οπωσδήποτε. Να δείξουμε την παρουσία μας.
Μωρέ πώς να κατεβούμε; Ένας λόγος
είναι αυτός. Να πούμε νάμαστε πιάστε
μας. Η τρομοκρατία σ’ όλο της το μεγαλείο. 1954 γαρ. Οι φυλακές, οι εξορίες
σε ημερήσια διάταξη. Άμ’ και πώς να
βρούμε πρόσωπα που θα δέχονταν να
πάρουν μέρος μαζί μας, να συμπληρώσουν το ψηφοδέλτιό μας; Και να μην
είναι όλοι χαρακτηρισμένοι σαν αριβαστεροί, σαν μέλη της Ε.Δ.Α. γιατί τότε

Ηλιούπολη. Νοέμβριος 1954. Προεκλογική συγκέντρωση του συνδυασμού «Ηλιούπολις. Έργα» με
επικεφαλής τον υποψήφιο Πάνο Κωνσταντινίδη σε καφενείο της Ηλιούπολης. Στο κέντρο ο Π. Κωνσταντινίδης.
Δεξιά η υποψήφια κοινοτική σύμβουλος Γαβριέλλα Χαμογεωργάκη (αρχείο Χαμογεωργάκη)

8 • Τεύχος #16 • Δεκέμβριος 2019

Οι πρόεδροι της Κοινότητας Ηλιούπολης Κωνσταντίνος Ζωγράφος και Δημήτριος Γεωργάκης, αμφότεροι
εκλεγμένοι με τη συντηρητική «Ηνωμένη Παράταξις Ηλιουπόλεως» τη δεκαετία του ’50. (Πηγή: «Ηλιούπολη –
Σελίδες Ιστορίας -20ος αιώνας» έκδοση Δήμου Ηλιούπολης 2006).

τα εμπόδια στην πορεία για την εκλογή
θα είναι σχεδόν αξεπέραστα. (…) Λοιπόν έχουμε και λέμε: Κωνσταντινίδης
επί κεφαλής του συνδυασμού «Ηλιούπολις. Έργα». Δεύτερος ο Θανάσης ο
Λώλας που κινούσε και τα νήματα της
όλης επιχείρησης. (…) Βέβαια ο Πάνος
από πολιτική τοποθέτηση κάθε άλλο
παρά στην αριστερά πίστευε. Ο Κωνσταντινίδης ήταν πανέξυπνος και στο
μόνο που πίστευε ήταν πρώτιστα ο
παράς και οι προσωπικές του επιδιώξεις. Αλλά ήταν βλέπεις η εποχή που
έπρεπε όχι να στηριχθούμε – αλλά να
στηρίξουμε πρόσωπα υποτίθεται αδιάβλητα, για να είναι δυνατό να κινηθούμε πιο ελεύθερα. (…) Κωνσταντινοπολίτης, πανέξυπνος, κατατοπισμένος
σε όλα είχε ένα εμπορικό με ανδρικά
είδη στην Πλ. Κλαθμώνος και είχε και
μελίσσια στο τεράστιο οικόπεδό του κι
έβγαζε και σιλικό πολτό. Οι πολιτικές
του πεποιθήσεις; Μάλλον στην δεξιά
πτέρυγα του Κέντρου αλλά δεν ήταν
και φανατικός όπως και από άποψη

συνείδησης δεν είχε και μεγάλους ενδοιασμούς. Όμως ήταν τετραπέρατος
κι έβγαινε πάντα λάδι σε δύσκολες
στιγμές».
Οι υποψήφιοι της ΕΔΑ προσπαθούσαν να προσελκύσουν στο προοδευτικό ψηφοδέλτιο εθνικόφρονες,
υπεράνω πάσης υποψίας για τις
αρχές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η περίπτωση που περιγράφει η Γ. Χαμογεωργάκη: «Ας πούμε η
κα Ασημάκη Ελένη του στρατηγού
παρακαλώ, πριν να πει το περιπόθητο ναι, με κάλεσε στο σπίτι της και
με πέρασε από ψιλό κόσκινο. Πως
και τι, και αν έχω καμιά σχέση με το
κόμμα (σ.σ: το ΚΚΕ) και γιατί πιάσανε τον πατέρα μου τότε το 1945.
Τρίτου βαθμού ανάκριση που λένε.
Αλλά ξέρεις κατά τα άλλα το ζευγάρι ήταν γραφικό. Σκέψου πως του Αγ.
Κωνσταντίνου στις 21 του Μάη που
ήταν η γιορτή του Βασιλιά, πρωί πρωί
ο στρατηγός ανέβαζε τη σημαία στο
κοντό μπροστά στο σπίτι του και μετά

Κεντρική πλατεία Ηλιούπολης 1950. Σήμερα λέγεται Εθνικής Αντίστασης, τότε λεγόταν Βασ. Όλγας. Το
κτίριο Αναστασιάδη. (Πηγή: «Ηλιούπολη – Σελίδες Ιστορίας -20ος αιώνας» έκδοση Δήμου Ηλιούπολης 2006).

Ηλιούπολη -[Ιστορία]

ε κ λ ο γέ ς σ τ η ν Η λ ι ο ύ π ο λ η
’50 & του ‘60

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ:
1951,1954, 1959 & 1964
15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1951
Συνδυασμός
Ηνωμένη Εθνική Παράταξις
Ανασυγκρότησις
ανεξάρτητοι
Κ. Ζωγράφος
Παραμερίτης

Ψήφοι
449
340
338
79
9

Ποσοστό %
Έδρες
36,96
Μη διαθέσιμo
στοιχείο
27,98
27,82
6,50
0,74

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1954

Η διαμόρφωση της λεωφόρου Βασ. Φρειδερίκης (σημερινή Ηρώων Πολυτεχνείου) το
1953. (αρχείο Κλέωνα Διονυσάτου)

το ζευγάρι στεκόνταν προσοχή και χαιρετούσε τη σημαία». Η
Ελένη Ασημάκη πείθεται να κατέβει με τον συνδυασμό της Χαμογεωργάκη.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών: Παρά το βαρύ
κλίμα για τους αριστερούς υποψήφιους, το ψηφοδέλτιο του
δεξιού υποψήφιου Ζωγράφου υπερισχύει με μικρή μόνο πλειοψηφία: «Εγώ αν και στο ψηφοδέλτιο που μειοψήφησε έρχομαι
πρώτη με 600 σταυρούς. Σαν πλειοψηφίσασα σύμβουλος συγκαλώ την πρώτη συνεδρίαση 23 Γενάρη του ‘55. Μετά από την
ορκομωσία μας που έγινε στις 17 του Γενάρη διαφαίνεται η φαγωμάρα ανάμεσα στον Ζωγράφο και τον Δημ. Γεωργάκη που
διεκδικούν και οι δυο την προεδρία. Ύστερα από ομηρικούς καυγάδες καταλήγουν σε συμφωνία: Δυο χρόνια ο ένας, δύο χρόνια
ο άλλος, και πρώτος ξεκινά ο Δημ. Γεωργάκης…» Η παραμονή
του Δημ. Γεωργάκη στην προεδρία της Κοινότητας μέχρι το
1956 επιβεβαιώνεται και από τη Δέσποινα ΣεβαστοπούλουΒογιατζή.

Συνδυασμός
Ηνωμένη Παρ. Ηλιουπόλεως Δικαιοσύνη
(Κ. Ζωγράφος)
Ηλιούπολις –Έργα (Π. Κωνσταντινίδης)

Ψήφοι
941

Ποσοστό %
51,85

Έδρες
11

874

48,15

4

Ψήφοι
2.934

Ποσοστό %
56,56

Έδρες
9

1.836

35,40

5

417

8,04

1

Ψήφοι
5.051
3.385

Ποσοστό %
52,66
35,29

Έδρες
13
6

866
290

9,03
3,02

-

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1959
Συνδυασμός
Ηνωμένη Παράταξις Ηλιουπόλεως
(Κ. Ζωγράφος)
Προοδευτική Ένωσις Ηλιουπόλεως
(Π. Κωνσταντινίδης)
Νέα Παράταξις (Κ. Ασημάκης)

5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1964
Συνδυασμός
«Δημ. Συνεργασία» Παύλος Πεντάρης
«Ην. Παρ. Ηλιουπ. Έργα- Πρόοδος»
Κ. Ζωγράφος
«Δημοκρατία-Πρόοδος» Σωτ. Αδάμος
«Πρόοδος Ηλιουπόλεως» Ιωαν. Μελίσσας

Στο Υπουργείο Εσωτερικών δεν
υπάρχουν καταχωρημένα στοιχεία για τις δημοτικές εκλογές του
1951 στην Ηλιούπολη. Στο Έθνος
της 16.4.1951, δημοσιεύθηκαν
αποτελέσματα χωρίς την κατανομή
των εδρών. Τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογές
του 1954 είναι σωστά ως προς τις
ψήφους αλλά λάθος ως προς τις
έδρες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες
της εποχής (βλ. Γ. Χαμογεωργάκη
και εφημερίδα «‘Ηλιούπολις» της
22.08.1954), οι δυο αντίπαλοι
συνδυασμοί είχαν λάβει 11 και 4
έδρες αντίστοιχα και όχι 8 και 3. Τα
στοιχεία όλων των πηγών συμπίπτουν όσον αφορά τις εκλογές του
1959 και 1964.
Η λεωφόρος Πρωτόπαππα το 1952. (αρχείο Κλέωνα Διονυσάτου)

[Ηλιούπολη - Ιστορία]

Οι αυτοδιοικητικές
τις δεκαετίες του

Πανοραμική άποψη της Ηλιούπολης το
1949 (αρχείο Κλέωνα Διονυσάτου)

Η Γαβριέλλα Χαμογεωργάκη περιγράφει τους δύο κοινοτικούς αρχόντες: «Ο Ζωγράφος υποτίθεται εθνικόφρων κι ας τον διέγραψε το κόμμα
για ανάρμοστη συμπεριφορά. Εργολάβος το επάγγελμα απ’ το Μαρμάρι
της Ευβοίας. Σχεδόν αγράμματος. Το
«επειδής» πήγαινε σύννεφο αλλά είχε
και χαρίσματα. Δηλ. έδειχνε ακούραστος και δραστήριος κι ακόμα ήταν
αλογάριαστα ανοιχτοχέρης. Αξίζει να
σημειωθεί επίσης ότι τον Γενάρη του
1969, ο Κ. Ζωγράφος δήλωνε στην
εφημερίδα «Φως της Ηλιούπολις»
ότι «βασική προϋπόθεσις της κοινοτικής προόδου είνε το ακομμάτιστο των
κοινοταρχών». Εξάλλου, σύμφωνα
με τη Χαμογεωργάκη «Ο Γεωργάκης ήταν ένας κοντός γεμάτος ανθρωπάκος. Είχε ένα αρωματοπωλείο
στην οδό Αγίου Μάρκου και όπως
είχα μάθει τότε είχε δουλέψει χρόνια
στην Αμερική πριν κατασταλάξει στην
Ηλιούπολη. Στην Κοινότητα ερχόταν
όταν είχαμε συμβούλιο, μα σπάνια τις

άλλες φορές, που ν’αφήσει το μαγαζί
του;».
Τον Απρίλιο του 1959 έγιναν οι
επόμενες εκλογές: «Αυτή τη φορά οι
συνδυασμοί ήταν τρεις: Ο δικός μας
με επικεφαλής τον Πάνο Κωνσταντινίδη, του Ζωγράφου και ο τρίτος με
επικεφαλής τον στρατηγό Κωνσταντίνο Ασημάκη».
Η Χαμογεωργάκη σκιαγραφεί τον
στρατηγό Ασημάκη, με τις παρακάτω φράσεις: «Ψηλός, επιβλητικός,
χωρίς κακία και εμπάθεια. Φορούσε
θυμάμαι πάντα κάτι φαρδειά παντελόνια τύπου Τσάρλεστον. Όμως η
στρατιωτική καριέρα δεν μπορούσε
παρά ν’ αφήσει τα χνάρια της στο χαρακτήρα του. Μια φορά σ’ένα καβγά
με τον Χαλκιόπουλο νομίζω, σήκωσε
τη χερούκλα του και του κατάφερε
ένα ηχηρότατο χαστούκι. Βέβαια συνήλθε γρήγορα και ζήτησε συγνώμη.
Αλλά τι να το κάνεις; Ο μπάτσος, μπάτσος και τα δάκτυλα του άφησαν τα
σημάδια τους στη μούρη του».

Η πλατεία Ανεξαρτησίας στην Αγία Μαρίνα το 1953 (αρχείο Κλέωνα Διονυσάτου)
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Νησάκι. Η συμβολή των λεωφόρων Πρωτόπαππα & Βασ. Γεωργίου (σημερινή λεωφόρος Ειρήνης) το 1953
(αρχείο Κλέωνα Διονυσάτου)

Οι κάλπες έβγαλαν πάλι πρώτο τον
Ζωγράφο. Η συγγραφέας αναφέρει
σχετικά: «Εμείς βγάλαμε πέντε: Κωνσταντινίδης Πάνος, Λώλας Θανάσης,
Αράπης Γιάννης, Καλπάκης Γιώργος και Χαμογεωργάκη Γαβριέλλα.
Εκλέχτηκε επίσης ο Κ. Ασημάκης, ενώ
από το ψηφοδέλτιο του Ζωγράφου,
εκλέχτηκαν ο ίδιος και οι: Μυλωνάς
Περικλής, Βιταλιώτης Δημοσθένης, Κατσίβαλης Ιωάννης, Κοτσόβελος Μιχαήλ Μουλίνος Ηρακλής,
Παύλου Παναγιώτης, Στεργίου
Γεώργιος, Καγκελάρη Φανή, της
οποίας τη θέση από τον Μάη του 1963
πήρε ο Μηνάς Χαλκιόπουλος…»
Η Ηλιούπολη έγινε Δήμος το 1963.
Οι εκλογές της 15ης Ιουλίου 1964
αποτελούν σταθμό για την πόλη όχι
μόνο γιατί εκλέγει για πρώτη φορά
δήμαρχο αντί για κοινοτάρχη αλλά
και επειδή η συμμαχία των δυνάμεων του Κέντρου και της Αριστεράς
επιτυγχάνει για πρώτη φορά ιστορική
νίκη.

Ο προσκείμενος στην Ένωσις Κέντρου, δικηγόρος Παύλος Πεντάρης λαμβάνει με την υποστήριξη της
αριστερής ΕΔΑ το 52,44% των ψήφων από την πρώτη Κυριακή, ενώ
οι υπόλοιποι κεντρώοι υποψήφιοι
λαμβάνουν αντίστοιχα 9,03% (Σωτήρης Αδάμος, εκδότης εφημερίδας
«Ηλιούπολις») και 3,02% (Ιωάννης
Μελίσσας, ήταν οδηγός του Γεωργίου Παπανδρέου σύμφωνα με τον
Κλέωνα Διονυσάτο). Ο μοναδικός
υποψήφιος της δεξιάς Κωνσταντίνος
Ζωγράφος έλαβε 35,29%.
Η θητεία του κοινοτάρχη Κωσταντίνου Ζωγράφου είχε άδοξο τέλος.
Καταδικάστηκε το 1963 για υπεξαίρεσησε βάρος της Κοινότητας και
τέθηκε σε αργία πριν καν προλάβει
να παραδώσει τη διοίκηση στον νεοεκλεγέντα δήμαρχο Παύλο Πεντάρη
στις 16 Αυγούστου 1964. Το καθήκον
αυτό, ανέλαβε ο αντικαταστάτης του
στην προεδρία, αντιπρόεδρος Μιχαήλ
Κοτσόβελος (βλ. εφημερίδα «Ηλιού-

Διαμόρφωση της πλατείας Βασ. Σοφίας (σημερινά Κανάρια) το 1954 (αρχείο Κλέωνα Διονυσάτου)

[Ηλιούπολη -Ιστορία]

ε κ λ ο γέ ς σ τ η ν Η λ ι ο ύ π ο λ η
’50 & του ‘60
●Ευχαριστούμε τη Δημοτική
Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης του
Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ηλιούπολης
(Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)
«Γρηγόρης
Γρηγορίου», που μας έδωσε
άδεια πρόσβασης στο αρχείο
τοπικού τύπου και φωτογραφιών - δωρεά του συμπολίτη
μας Κλέωνα Διονυσάτου.
Ευχόμαστε να υλοποιηθεί το
ταχύτερο δυνατόν, το αίτημα
των εργαζόμενων για ψηφιοποίηση του εύθρυπτου και πολύτιμου αυτού αρχείου ώστε
να γίνει πρoσβάσιμο στο ευρύ
κοινό.
1960. Λεωφόρος Εθνάρχου Μακαρίου (πρώην Δελφών) Αρχείο Κλέωνα Διονυσάτου.

πολις» 05.08.1964).
Ενδεικτική της επιρροής της ΕΔΑ
στη νέα διοίκηση, είναι η εκλογή
του Δημήτρη Κιντή, του μετέπειτα
κομμουνιστή δημάρχου, στην προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ως δήμαρχος ο Παύλος Πεντάρης
δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη
του δικτύου ύδρευσης στην Ηλιούπολη (βλ. βιβλίο «Κοινωνικοί Αγώνες στην Ηλιούπολη» 2013, του
Πάνου Τότσικα,).

1950. Από την τελετή ονομασίας της πλατείας
Φλέμινγκ, παρουσία του Αλέξανδρου Φλέμινγκ
(τέταρτος από αριστερά με την ανθοδέσμη) και της
συζύγου του Αμαλίας (δεξιά του). Διακρίνονται από
αριστερά: Δημήτρης Γεωργάκης, Β. Πετρόπουλος,
Αναστάσιος Αναστασιάδης (πρόεδρος Κοινότητας),
Πάνος Κωνσταντινίδης, Ζούμπερης, Ιωάννης
Πουσουλίδης, π. Τίτος Μαρκουλάκης και Στέλιος
Καρβέλης (αρχείο Στέλιου Καρβέλη)
(Πηγή: «Ηλιούπολη – Σελίδες Ιστορίας -20ος
αιώνας»έκδοση Δήμου Ηλιούπολης 2006).

Ο πρώτος δήμαρχος της πόλης Παύλος Πεντάρης
(1964-1967)
Πηγή: «Ηλιούπολη – Σελίδες Ιστορίας -20ος αιώνας»
έκδοση Δήμου Ηλιούπολης 2006).

Το καθεστώς της 21ης Απριλίου
1967 θα έθετε απότομα τέλος στη
δημαρχία Πεντάρη αντικαθιστώντας τον με τους διαδοχικούς διορισμένους δημάρχους Ιωάννη Πλακομιχελάκη
(βλ. εφημερίδα «Φως της Ηλιουπόλεως» 23.07.1967), Γεώργιο
Σβαρνιά και Κωνσταντίνο Δελλαπόρτα. Όμως αυτό είναι μια
άλλη ιστορία.
Εφημερίδες της Ηλιούπολης των δεκαετιών του ’50 και ’60. (αρχείο Κλέωνα Διονυσάτου)
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[Ηλιούπολη - Ιστορία]

Η
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΣΤΑ
Οι διορισμένες δημοτικές
«Ήταν η ώρα 4 τη νύχτα, όταν με ειδοποίησαν ότι έγινε πραξικόπημα.
Ύστερα ειδοποίησα τον Θανάση τον
Λώλα (τότε αντιδήμαρχο) και αυτός
το Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρωί,
γύρω στις 9, μαζευτήκαμε στο δημαρχείο (το παλιό όπου αργότερα
έγινε ταχυδρομείο), με απόντες τους
δεξιούς δημοτικούς συμβούλους και
τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημήτρη Κιντή, μετέπειτα
δήμαρχο Ηλιούπολης). Πρόθεσή μας
ήταν να συνταχθεί το πρώτο σ’ όλη
τη χώρα ψήφισμα-καταδίκη για τη
δικτατορία». Έτσι διηγείται τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος ο τότε
δήμαρχος Ηλιούπολης, εκλεγμένος
με τις ψήφους του Κέντρου και της
Αριστεράς το 1964, Παύλος Πεντάρης. Το ψήφισμα δεν μπορούσε
ψηφιστεί ελλείψει απαρτίας. Οι δη-

κάτοικος Παπάγου αλλά
δήλωνε παλιός Ηλιουπολίτης. Στο νέο διορισμένο Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχουν οι
εκλεγμένοι το 1964,
Μιχαήλ Σπανός (πρόεδρος), Ιωάννα (Τζένη)
Παππά (γραμματέας)
ενώ οι υπόλοιποι, Άγγελος Λουκίδης (αντιπρόεδρος), Νικόλαος
Ο διορισμένος δήμαρχος Ηλιούπολης (1969-1974) Κωνσταντίνος ΔελλαΓερακίνης, Διονύσιος
πόρτας
στο γραφείο
του κατά
τη διάρκεια
της θητείαςΚωντου. (Πηγή: εφημερίΟ διορισμένος
δήμαρχος
Ηλιούπολης
(1969-1974)
δα «Δράσις»)
Καλαματιανός, Δησταντίνος Δελλαπόρτας στο γραφείο
του κατά τη διάρκεια
της θητείας του. (Πηγή: εφημερίδα «Δράσις»)
μήτριος
Λεμπέσης,
Παναγιώτης Μπελιτης 21ης Απριλίου, διορίζει δήμαρχο γ ι ά ν ν η ς , Περικλής Ρότσος και
Ηλιούπολης τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαος Κατσίβασιλης, είναι νέοι
Ιωάννη Πλακομιχελάκη ο οποίος σύμβουλοι.
παραμένει σε αυτή τη θέση μέχρι την Επί δημαρχίας Γεώργιου Σβαρνιά,
12η Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει η η πλατεία Ανεξαρτησίας μετονομάζεται σε πλατεία 21ης Απριλίου.
Η πλατεία θα έπαιρνε την παλιά της
ονομασία με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου (24.10.1974) μετά την
πτώση της Χούντας.
Σημείο των καιρών, η τοπική εφημε-

σανίστηκε απάνθρωπα όντας βαριά
τραυματισμένος. Καταδικάστηκε από
το Έκτακτο Στρατοδικείο τον Απρίλιο
του 1970 σε ισόβια, ποινή που θα
εξέτισε ως την αμνηστία του 1973.
Ο χουντικός δήμαρχος φροντίζει
επίσης για τον εορτασμό της 20ης
επετείου της «συντριβής Κομμουνιστοσυμμοριτών Γράμμου και Βίτσι»
(που θα καταργούταν επί ΠΑΣΟΚ ως
γιορτή «μίσους») στην Ηλιούπολη,
στις 31 Αυγούστου 1969.
Η αντικατάσταση του Σβαρνιά από
τον 37χρονο Κωνσταντίνο Δελλαπόρτα, εκλεγμένο δημοτικό συμβούλου το 1964 και εργολάβο οικοδομών, τον Οκτώβριο του 1969 (η ορκομωσία γίνεται στις 14/10), γίνεται
δεκτή με σχετική ανακούφιση στην
Ηλιούπολη διότι αν και άνθρωπος
του καθεστώτος ήταν πρόσωπο «που
να νογάει κάπου σε θέματα Ηλιούπολης», κατά την έκφραση της αριστερής πρώην κοινοτικής συμβούλου
Ηλιούπολης Γαβριέλλας Χαμογεωργάκη. Στις 23 Οκτωβρίου 1969, ο
δημοσιογράφος Χρήστος Αντζου-

Η κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης (τότε Βασ. Όλγας, σήμερα
Εθνικής Αντίστασης) το 1970. (Αρχείο Κλέωνα Διονυσάτου).

μοτικοί σύμβουλοι παρέμειναν στο
δημαρχείο μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Στις 2 περίπου το μεσημέρι ένας
ανθυπασπιστής της χωροφυλακής
και τέσσερις χωροφύλακες περικυκλώνουν το σπίτι του αντιδήμαρχου Λώλα και τον συλλαμβάνουν.
Την ίδια μέρα, συλλαμβάνονται ο
δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Ντίνος Οικονομόπουλος,
ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας
«Αλήθεια» Γιάννης Φωτόπουλος
και άλλοι πολίτες. Τα παραπάνω δημοσιεύθηκαν στις μεταπολιτευτικές
τοπικές εφημερίδες «Αλήθεια» και
«Ηλιογράφος» καθώς και στο βιβλίο «Κοινωνικοί Αγώνες στην Ηλιούπολη, 2013», του Πάνου Τότσικα.
Σε μια προσπάθεια να πλήξει τον
δημοκρατικά εκλεγμένο δήμαρχο, η
Χούντα τον κατηγόρησε ότι οι αγωγοί υδρεύσεως που έφτιαξε ο Δήμος
ήταν πιο ρηχοί απ΄όσο είχαν χρεωθεί. Άρχισαν λοιπόν να σκάβουν
ξανά τους αγωγούς για να βρουν το
βάθος τους. Μάταιος κόπος. Τελικά
αθωώθηκε με βούλευμα του 1970.
Τον Μάιο του 1967, το καθεστώς

Δέσποινα Σεβαστοπούλου-Βογιατζή στο βιβλίο «ΠΙ-ΡΑ: Ιστορία της
Ηλιουπόλεως, 1971». Μέλη του νέου
Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται μια
μειοψηφία αιρετών δημοτικών συμβούλων του 1964.
Στις 23 Ιουλίου, η εφημερίδα «Φως
της Ηλιουπόλεως» δημοσιεύει ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου προς
τον πρόεδρο της κυβερνήσεως, όπου
«εις πρώτην μετά την Εθνικήν Επανάστασιν 21ης Απριλίου 1967 συνεδρίαση,
εκφράζουσιν Υμίν συναισθήματα εθνικής ικανοποιήσεως και ευγνωμοσύνης
δι’ ανάληψιν της Εθνοσωτήριου Έργου,
ευχόμενοι πλήρη και τελείαν ευόδωσιν
αυτού, επ’ αγαθώ φιλτάτης Πατρίδος,
δεινώς κατά το παρελθόν δοκιμασθείσης, εκ διαβρωτικών ενεργειών εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών της». Το
ψήφισμα υπογράφουν εκτός από τον
δήμαρχο, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κων.
Ζωγράφος, Κων. Πατσιάρης, Ιω.
Κουκουμπέτης, Κων. Δελλαπόρτας,
Παν. Παύλου και Ιωαν. Βακιρτζής.
Στις 13 Δεκεμβρίου 1967, η Χούντα
επιβάλλει τον εν αποστρατεία ταξίαρχο Γεώργιο Σβαρνιά, ο οποίος ήταν
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Δύο πρωτοσέλιδα της εφημερίδας «Δράσις», αντίστοιχα, το 1973 και το
1970. Στο πρώτο υπάρχει ένα άρθρο που εξυμνεί το καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967 ενώ στο δεύτερο με τίτλο «Να τι χρωστάει η Ηλιούπολις στον κ. Κων.
Δελλαπόρτα» τονίζεται ότι «το έργον του νέου δημάρχου υπήρξεν εκπληκτικής
αποδόσεως».

ρίδα «Τα Νέα της Ηλιουπόλεως»
αναφέρει στις 6.3.1969 ότι «Εκ του
γενομένου ελέγχου επί του υλικού της
(Δημοτικής Βιβλιοθήκης) ευρέθησαν
αρκετοί τόμοι (68) εξήκοντα οκτώ, με
περιεχόμενον αντεθνικόν και αντικοινωνικόν οιτίνες και απεσύρθησαν».
Μετά τη σύλληψη του καθηγητή Παντείου Διονύση (Σάκη) Καράγιωργα, τον Ιούλιο του 1969, καθώς
εξερράγη στα χέρια του εκρηκτικός
μηχανισμός, ο οποίος προοριζόταν
για αντιστασιακή δράση κατά του
καθεστώτος, το Δημοτικό Συμβούλιο
της Ηλιούπολης εκδίδει καταδικαστικό ψήφισμα όπου τονίζεται μεταξύ
άλλων ότι «η νοσηρά πράξις του (…)
έχει εξεγείρει εναντίον του τη συνείδησιν όλων των υγιώς σκεπτόμενων
Ελλήνων» και διατυπώνεται η «ευχή
όπως η ισχύ του νόμου εις τοιούτου
είδους ανθρώπους είναι άτεγκτος και
παραδειγματική». Ο Καράγιωργας βα-

Ο διορισμένος δήμαρχος Ηλιούπολης (1967-1969)
Γεώργιος Σβαρνιάς, ταξίαρχος εν αποστρατεία. (Πηγή:
εφημερίδα «Τα Νέα της Ηλιουπόλεως 06.03.1969»)

[Ηλιούπολη - Ιστορία]

Χ Ρ Ο Ν Ι Α Τ Η Σ Χ ΟΥ Ν ΤΑ Σ
αρχές και ο τοπικός Τύπος
λής δημοσιεύει στο «Φως της Ηλιουπόλεως» άρθρο όπου αποκαλύπτει
ότι η παραίτηση του κ. Γ. Σβαρνιά δεν
έγινε για λόγους υγείας, ότι υπήρξαν
αντεγκλήσεις του δημάρχου προς
τους συμβούλους του και υποστηρίζει ότι είχε παντελή άγνοια επί των

1980) η «Δράσις», που τα τελευταία μήν χρεών 10 εκατομμυρίων περίπου
χρόνια της Χούντας βρέθηκε σε μο- σε διάφορους εργολάβους δι’ έργα
νοπωλιακή θέση στην Ηλιούπολη, κυ- πολλά των οποίων έχουν μείνει μείνει
ημιτελή».
κλοφορούσε σε 4.000 αντίτυπα.
Ο Κωνσταντίνος Δελλαπόρτας
παρέμεινε δήμαρχος για λίγο μετά Απαντώντας στις κατηγορίες ότι υπερτην πτώση της Χούντας ώσπου αντι- χρέωσε τον Δήμο για έργα βιτρίνας της
καταστήθηκε από τον Χούντας, ο Κ. Δελλαπόρτας, ανέφερε
πρωτοδίκη Δημοσθένη παρεμβάσεις που έγιναν επί θητείας
Πρίντζη, όπως ανα- του, σε συνέντευξη στην «Ελεύθερα
κοίνωνε τον Οκτώβριο Γνώμη» του Δεκεμβρίου 1975: «Έργα
1974, η τοπική εφημε- εξωραϊσμού (βασικής υποδομής): Οδορίδα «Ελεύθερα Γνώ- ποιΐα, πλακόστρωση πεζοδρομίων, διαμη», στο πρώτο της μόρφωση, πλακόστρωση και καλλωπιφύλλο. Η κυβέρνηση σμός πλατείων (συντριβάνια, μνημείο
Εθνικής Ενότητας του άγνωστου στρατιώτη κ.λ.π.), σύγχρονος
Κωνσταντίνου Καρα- ηλεκτροφωτισμός, γήπεδο ποδοσφαίμανλή επαναφέρει τους ρου, γήπεδο μπάσκετ, ανέγερση γυπαλιούς
εκλεγμένους μνασιακού συγκροτήματος, ανέγερση
δημοτικούς συμβούλους διδακτηρίων τριών δημοτικών σχολείαλλά όχι τον δήμαρχο ων και προγραμματισμός ετέρων δυο
Πεντάρη, στον οποίο (…) .Δεν είναι δυνατόν η οδοποιΐα κ.λ.π.
προσφέρεται μια θέση που αποτελούν έργα ζωτικής ανάγκης
στο Δημοτικό Συμβού- για τους κατοίκους μιας πόλης να χαλιο και μια αντιδημαρ- ρακτηρίζονται έργα «βιτρίνας», καθώς
χία. Οι νέοι σύμβουλοι και τα χρήματα δεν ήσαν των δικτατόαμφισβητούν το δικαί- ρων, αλλά του Ελληνικού λαού. Ναι, βεωμα του Δελλαπόρτα, βαίως, οπωσδήποτε, η δικτατορία έκαΕγκαίνια του Γυμνασίου Αρρένων (σημερινού 1ου Λυκείου) Ηλιούπολης, από τον υφυπουργό Εθνικής Παιδείας Κων. Ασλανίδη
να είναι μέλος του Δ.Σ. νε έργα βιτρίνας για να διατηρηθεί στην
στις 3 Δεκεμβρίου 1972. Τον δήμαρχο Κων. Δελλαπόρτα εκπροσώπησε ο αναπληρωτής του Λάζαρος Αγαδάκος. Στο βάθος
από την πρώτη κιόλας εξουσία αλλά, εάν δεν λάμβανε μόνο η
ξεχωρίζουν το έμβλημα της Χούντας και ένα πανό που γράφει «Ζήτω η 21η Απριλίου 1967». (Πηγή: εφημερίδα «Δράσις»)
συνεδρίαση. Η παρουσία Ηλιούπολη (δάνειον) για την εκτέλεση
του «εκπροσώπου της έργων, θα έπεφτε η δικτατορία; Και κάτι
Αμερικάνικης Επταετίας» άλλο, από το Απρίλιο του 1967 μέχρι το
νέοι χειρουργοί έπρεπε να καταβάλ- θεωρείται πρόκληση. Ο ίδιος απαντά 1970, δεν έγινε κανένα έργο
ηλιουπολίτικων πραγμάτων. Στο ίδιο
άρθρο, ο Αντζουλής αναφέρει ότι μέλουν υπεράνθρωπες προσπάθειας δια ότι «εξυπηρέτησα τον Δήμο δια της στην πόλη μας ενώ εγένοντο σε άλλους
δικτατορίας και όχι τη δικτατορία δια Δήμους (…) Κατηγορούμαι λοιπόν, ότι
τη διάσωσι του ασθενούς».
χρι τότε ο Κωνσταντίνος Δελλαπόρτου Δήμου». Το θέμα της παραμονής έλαβα (δάνειον) ύψους 78.000.000 –
τας είχε αρνηθεί να συμμετέχει στο
Δημοτικό Συμβούλιο «προφανώς εκ
Ο «χειρουργός» Κωνσταντίνος Δελ- του κ. Δελλαπόρτα στο Δ.Σ. κλείνει με το προϊόν του οποίου- και με έσοτου λόγου ότι επί κεφαλής της Διοικήλαπόρτας χαρακτηρίζεται «πεφωτι- οριστικά με απόφαση της Νομαρχίας δα του Δήμου, πραγματοποίησα έργα
500.000.000 δραχμών».
σεως ετέθη πρόσωπον μηδεμίαν σχέσμένος Δήμαρχος» (Ιούλιος 1970). Η που τον κρίνει διατηρητέο.
«Δράσις» συνέχισε να εκδίδεται μέ- Η εισηγητική έκθεση της Δημαρχιακής Στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 30ης
σιν έχον με την πόλιν ταύτην».
Ο τοπικός τύπος της εποχής «λιβαχρι το 1975. Μετά την πτώση του κα- Επιτροπής επί του προϋπολογισμού Μαρτίου 1975, οι Ηλιουπολίτες εξένίζει» τον δικτάτορα Γεώργιο Παθεστώτος ο εκδότης αποδοκίμασε τη του οικ. έτους 1975, που δημοσιεύ- λεξαν εκ νέου (μετά το 1964) δήμαρΧούντα, παραμένοντας όμως πιστός θηκε στην εφημερίδα «Δημοκρατι- χο τον Παύλο Πεντάρη με 53,20%
παδόπουλο, τη χούντα και τον διστον Δελλαπόρτα, μέσω της παρά- κός Αγώνας» στις 26 Μαρτίου του ωστόσο έδωσαν το 39,70% των ψήορισμένο δήμαρχο. Η «Δράσις» του
Χρήστου Αντζουλή που πρωτοεκδίταξης του οποίου εκλέχτηκε δημοτι- ίδιου έτους, αξιολογεί αρνητικά την φων στον Κωνσταντίνο Δελλαπόρτα
κός σύμβουλος. Υποστήριξε ότι πολ- περίοδο της Επταετίας και τη θητεία (καταγεγραμμένα ποσοστά στα αρχεία
δεται στις 5 Απριλίου 1970, ωστόσο,
πρωτοστατεί στην προπαγάνδα, σηλοί πολίτες «υπέκυψαν επί Χούντας» Δελλαπόρτα: «Ο Δήμος είναι κατάχρε- του Υπουργείου Εσωτερικών).
για να ζήσουν την οικογένειά τους, ως, βαρυνόμενος με χρέη υπέρογκων
μειώνοντας ότι «Ο αγνός και εχέφρων
«όπως ο Κώστας για να ζήσει ο τόπος δανείων ύψους 100 εκατομμυρίων
Ελλην γνωρίζει πλέον ότι η Εθνική Κυτου, η Ηλιούπολη» («Προοδευτική
περίπου. Οφείλει να πληρώνει τοκοβέρνησις διέσωσε τη χώραν από θαχρεωλύσιον 6,5 εκατομμύρια ετησίως.
Αλλαγή», Σεπτέμ- Βαρύνεται και με την άμεσον πληρωβριος 1978).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο επί
Χούντας όσο και τα
πρώτα χρόνια της
Μεταπολίτευσης,
οι τοπικές εφημερίδες της Αθήνας δεν
χρηματοδοτούνταν
εξολοκλήρου από τη
διαφήμιση ώστε να
διανέμονται δωρεάν
όπως η «Επικοινωνία Ηλιούπολης».
Ο κύριος πόρος τους
ήταν οι συνδρομές
των
αναγνωστών
και ενίοτε η τσέπη
των εκδοτών τους. Πρωτοσέλιδα από εφημερίδες των πρώτων χρόνων της Μεταπολίτευσης. Ξεχωρίζουν η «Δημοκρατική
Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Ιωάννης
Λαδάς ομιλών κατά την κοπή της βασιλόπιτας του Δήμου, πλαι- Σύμφωνα με άρθρο
Ενότητα», η «Φωνή της Ηλιουπόλεως», η «Αλήθεια» (της οποίας ο εκδότης συνελήφθη επί Χούντας), ο
σιωμένος από τον νομάρχη Αττικής και τον δήμαρχο Ηλιούπο«Δημοκρατικός Αγώνας» και η «Ελεύθερα Γνώμη» που αναγγέλλει τον Οκτώβριο του 1974, ότι «καθήκολης Κων. Δελλαπόρτα. Στο βάθος ξεχωρίζει το χαρακτηριστικό του Χρήστου Αντζουέμβλημα της Χούντας. (Πηγή: εφημερίδα «Δράσις» 02/1971) λή, («Π.Αλ.», Απρίλιος
ντα δημάρχου ανέλαβε ο πρωτοδίκης Δημοσθένης Πρίντζης».
νάσιμον κίνδυνο και προχωρεί εις την
ανάπλασιν του Έθνος, ώστε να τεθούν
τα θεμέλια μιας υγιούς δημοκρατίας
εν απολύτω ειρήνη και ευημερία.» και
παραφράζοντας τον Παπαδόπουλο:
«Βεβαίως η νόσος του Δήμου ήτο αρκούντος βαρεία και οι κληθέντες ως
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[Ιστορία]

Το σαμποτάζ των αεροπλάνων

Γράφει ο Απόστολος Κ. Κοκόλιας
Στη θέση Κοπανάς, όπως τότε ονομαζόταν η
ευρύτατη περιοχή από το Παγκράτι μέχρι το
βουνό Υμηττός και από τη σημερινή Καισαριανή
μέχρι και το σημερινό Δήμο Δάφνης - Υμηττού,
το 1890 ιδρύθηκε από τους αδελφούς Γ. και
Π. Μαλτσινιώτη ένα τεράστιο εργοστάσιο
– πυριτιδοποιείο (η σημερινή ΠΥΡΚΑΛ). Το
1924 επεκτάθηκε σημαντικά. Και το 1934
περιήλθε στον έλεγχο του Μικρασιάτη
βιομήχανου Μποδοσάκη - Αθανασιάδη.
Ήταν τότε το μεγαλύτερο πολεμικό εργοστάσιο
στα Βαλκάνια. Οι εργάτες του ήταν κυρίως
κάτοικοι του Υμηττού και του Βύρωνα.
Οι Γερμανοί στα χρόνια της κατοχής το είχαν
μετατρέψει σε εργοστάσιο συντήρησης και
επισκευής των κινητήρων των πολεμικών τους
αεροπλάνων και κυρίως των στούκας, που
δρούσαν στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής
Οι εργάτες, που ανήκαν στο ΕΑΜ, πολύ
γρήγορα συγκρότησαν μέσα στο εργοστάσιο
ισχυρή αντιστασιακή οργάνωση. Μεταξύ
των ηγετικών στελεχών ήταν οι Γιώργος
Κολλημένος, Αυρήλιος Βαρκάδος, ο
θείος του Αλέκος Βαρκάδος, ο Σταύρος
Νίνος και για ένα διάστημα ο Μάνος
Ιωαννίδης και ο Κώστας Καραγιάννης. Η
οργάνωση αυτή έκανε ό,τι μπορούσε για να
καθυστερεί τις επισκευές και να κατασπαταλά
τα διάφορα υλικά και ανταλλακτικά.
Το σαμποτάζ, όμως, που έγινε στου Μαλτσινιώτη
και που πολλοί το θεωρούν ως το σημαντικότερο
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η συστηματική
αχρήστευση των κινητήρων των στούκας, που
δρούσαν
στο
μέτωπο
της
Αφρικής.
Οι σαμποτέρ ύστερα από την επισκευή
και δοκιμή των κινητήρων κατάφερναν
να ρίχνουν μέσα στη μηχανή ρινίσματα
σιδήρου και μολυβιού. Όταν, αργότερα
τοποθετούσαν τον κινητήρα στο αεροπλάνο,
αυτός λειτουργούσε, αλλά συνήθως μισή
ώρα μετά την απογείωσή του, το αεροπλάνο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σαμποταρίστηκαν πάνω από 400 κινητήρες αεροπλάνων με αποτέλεσμα να συντριβούν πολλά γερμανικά αεροσκάφη

έπεφτε με κατεστραμμένο τον κινητήρα του.
Ιστορικές μαρτυρίες μιλούν επίσης για μεταλλικά
παξιμάδια από βίδες αντί για εμφύσηση
ρινισμάτων σιδήρου (γρέζια) στον κινητήρα.

προς τα πάνω, τα άρπαζε ο στροφαλοφόρος, ο
άξονας κι έτσι ο κινητήρας έσπαζε Με αυτόν τον
τρόπο έκαναν πολλά σαμποτάζ, κατέστρεψαν
65 κινητήρες με αποτέλεσμα να πέσουν
πολλά εχθρικά αεροπλάνα και να χαθούν
δεκάδες Γερμανοί αεροπόροι, αλλά τελικά τους
ανακαλύψανε, τυχαία. Ένα αεροπλάνο δεν
καταστράφηκε και οι Γερμανοί βρήκαν μέσα στον
κινητήρα τα παξιμάδια που είχαν ρίξει οι δικοί μας».
Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία ωστόσο πάνω από
400 κινητήρες αεροπλάνων σαμποταρίστηκαν
με αποτέλεσμα να συντριβούν πολλά γερμανικά
αεροσκάφη και να σκοτωθούν δεκάδες Γερμανοί
αεροπόροι, όπως αναφέρει ο Παναγιώτης
Μοσχολιός, εργάτης στο εργοστάσιο.
Αυτού του σαμποτάζ εμπνευστής ήταν η
Βρετανική κατασκοπεία της ΡΑΦ. Την οργάνωση
ανέλαβε μια αντιστασιακή ομάδα Ελλήνων
αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας και

Το συγκρότημα του εργοστάσιου Μαλτσινιώτη πριν τον πόλεμο.

Διαμόρφωση βόμβας αεροπλάνων και απολίπανση κελυφών στο εργοστάσιο του Μαλτσινιώτη (1939) Πηγή:
Έκδοση «ΕΠΚ – 65 Έτη Δράσεως 1874-1939» και σελίδα «Υμηττιώτικα»

14 • Τεύχος #16 • Δεκέμβριος 2019

Είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήθηκαν
και οι δύο αυτοί τρόποι δολιοφθοράς.
Στο βιβλίο του «Ιστορία της Αντίστασης 194045» (Εκδόσεις Αυλός), ο Νίκος Καραθάνος,

στέλεχος του KKE και αγωνιστής της Εθνικής
Αντίστασης, αναφέρει ότι: «Στου Μαλτσινιώτη
οι σύντροφοί μας είχαν σκεφτεί να βάλουν σε
πράξη μια μέθοδο σαμποτάζ: να καταστρέφουν
τον κινητήρα, όταν το αεροπλάνο πετάξει για
δοκιμή μ’ αυτόν τον κινητήρα και κάνει ελιγμό
ή στροφή. Όλα τα αεροπλάνα κάνουν δοκιμή
στροφής, ανάστροφης που λένε. Ρίχνανε λοιπόν
μέσα στον κινητήρα μετά τον ποιοτικό έλεγχο
και λίγο πριν την συναρμολόγηση παξιμάδια
(μεταλλικό εξάρτημα που βιδώνει γύρω από
μια βίδα). Τα παξιμάδια αυτά επειδή είναι βαριά,
όταν λειτουργεί το αεροπλάνο σε ευθεία πλεύση
βρίσκονται στο κάτω μέρος, στο κόρτερ, όταν
όμως αναποδογυριζόταν το αεροπλάνο γύριζαν

Ο ήρωας της εθνικής αντίστασης και αθλητής του Ηρακλή Γεώργιος Ιβάνωφ

του ναυτικού, στην οποία συμμετείχαν και οι
αξιωματικοί Βασίλης Μαλλιόπουλος και
Ιωάννης Κοντόπουλος. Συνεργάτες της
ομάδας αυτής ήταν επίσης οι Αυρήλιος, Λαέρτης
και Αλέκος Βαρκάδος, ο γιατρός Δημήτρης
Γιαννάτος, ο Ηλίας Αλεβιζάκης, ο Καζάκος,

[Ιστορία]

στο εργοστάσιο του Μαλτσινιώτη στον Υμηττό

Η Κοινότητα Υμηττού μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1946) Φωτό από Συλλογή Νίκου Πολίτη
«Υμηττιώτικα

ο 21χρονος Υμηττιώτης Βασίλης Ιωαννίδης και
οι αδελφοί Άγγελος και Μαρίνος Μπάλας.
Ηγέτες της ομάδας των εργατών ήταν
ο Ελληνοπολωνός μηχανικός Γεώργιος
Σαΐνοβιτς –Ιβανώφ (Jerzy SzajnowiczIwanow) πράκτορας των Βρετανών και ο
Αυρήλιος Βαρκάδος. Ο Ιβανώφ ήταν ήδη
εκπαιδευμένος και έμπειρος σαμποτέρ.
Δεινός κολυμβητής είχε υπονομεύσει και
ανατινάξει πολλά γερμανικά πολεμικά πλοία.
Το 1941 συνελήφθη για πρώτη φορά από τους
Γερμανούς, αλλά κατόρθωσε να αποδράσει.
Από τους περισσότερους ειδικούς στο θέμα ο
Γεώργιος Ιβανώφ θεωρείται ο σημαντικότερος
σαμποτέρ του Βʹ παγκοσμίου πολέμου.
Καθυστερημένα οι Γερμανοί, στις 9 Σεπτεμβρίου
1942, ανακάλυψαν τη δολιοφθορά και
εντόπισαν τους δράστες. Συνέλαβαν στο σπίτι
τού Ι. Κοντόπουλου τους Γ. Ιβανώφ, Αυρ.
Βαρκάδο, Βασ. Ιωαννίδη, Ηλία Αλεβιζάκη,

Ο Αυρήλιος Βαρκάδος. εκτελέστηκε ως σαμποτέρ
στου Μαλτσινιώτη στις 6/2/1934

Μπουλαντέρη,
Ι.
Κοντόπουλο,
Βασ.
Μαλλιόπουλο, το γιατρό Δημ. Γιαννάτο και
τον Καζάκο, τους δίκασαν από στρατοδικείο
και τους εκτέλεσαν στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής. Τους Ιβανώφ (ενώ προσπαθούσε
και πάλι να αποδράσει), Κοντόπουλο,
Μαλλιόπουλο, Γιαννάτο και Καζάκο στις 4/1/43
και τους υπόλοιπους στις 6/2/43. Αργότερα
εκτέλεσαν και τη σύζυγο του Γιαννάτου,
Μαριάννα. Όσους απ’ αυτούς εργάζονταν
στου Μαλτσινιώτη τους πέρασαν πρώτα από
στρατοδικείο, που στήθηκε μέσα στη μεγάλη
αίθουσα του μηχανουργείου του εργοστασίου
και το παρακολούθησαν υποχρεωτικά για
παραδειγματισμό όλοι οι εργάτες, ακόμα
και από άλλα παρόμοια εργοστάσια.
Κατηγορούμενος ήταν και ο Εμμ. Ρούσος ο
15χρονος βοηθός του Αυρ. Βαρκάδου, που
καταδικάσθηκε σε 20ετή κάθειρξη. Του χάρισαν
τη ζωή, όχι τόσο γιατί ήταν ανήλικος, αλλά
και γιατί ήταν ο μόνος που στην ανάκριση
του
απέσπασαν
κάποιες
πληροφορίες.
Αργότερα ο αδελφός τού Αυρ. Βαρκάδου,
Λαέρτης, συνελήφθη για άλλο σαμποτάζ.
Σκορπίζοντας στους δρόμους που οδηγούσαν
στο λιμάνι του Πειραιά μεγάλα καρφιά, τρυπούσε
τις σαμπρέλες των φορτηγών που μετέφεραν
πολεμικό υλικό με προορισμό το μέτωπο της
Αφρικής, καθυστερώντας έτσι τους Γερμανούς
στον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων του
Ρόμελ. Ο Λαέρτης συνελήφθη και εστάλη
όμηρος στη Γερμανία. Επέζησε και μετά την
απελευθέρωση επέστρεψε στην Ελλάδα.
Ο Αυρήλιος Βαρκάδος του Κων/νου και
της Κλεοπάτρας ήταν ηλεκτρομηχανικός
και γερμανομαθής. Γεννήθηκε στο Αϊβαλί

(Κυδωνίες) της Μ. Ασίας το 1917 και
κατοικούσε ως πρόσφυγας, στο Βύρωνα, στην
οδό Ηλιουπόλεως 20. Από την ταυτότητά
του που δημοσιεύουμε προκύπτει ότι ήταν
λοχίας στη ΕΟΝ του Μεταξά, κάτι φυσικά
που δεν σημαίνει τίποτε, αφού η εγγραφή

ότι οι εμπνευστές και κύριοι εκτελεστές του
ήταν αντιστασιακοί που δεν ήταν οργανωμένοι
στο ΕΑΜ. Ο Ιβανώφ, οι προαναφερθέντες
Έλληνες αξιωματικοί, Κοντόπουλος και
Μαλλιόπουλος, ο ίδιος ο Αυρ. Βαρκάδος, ο
αδελφός του Λαέρτης και ο θείος του Αλέκος
καθώς και κάποιοι αξιωματικοί της Ελληνικής
Αστυνομίας, που βοήθησαν, ήταν μέλη μιας
άλλης οργάνωσης όχι ευρύτερα γνωστής. Ήταν
η οργάνωση Ο.Α.Γ. (Οργάνωση Αντίστασης
Γένους) με αρχηγό τον αξιωματικό του
Μηχανικού καθηγητή Γιάννη Μπομποτίνο.
Η Ο.Α.Γ. ανήκε στην κατηγορία των λεγόμενων
«Εθνικών» οργανώσεων αντίστασης. Και η
στενή αυτή σύμπραξη στον Υμηττό του ΕΑΜ
με την Ο.Α.Γ. δείχνει πόσο σπουδαιότερα
θα ήταν τα αποτελέσματα αν αυτή η
συνεργασία ήταν συχνότερη και πιο σταθερή.
Το ίδιο απεδείχθη και στην περίπτωση της
ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου.
Πριν τον πόλεμο ο Ιβανώφ, που είχε
μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Πολωνό, ήταν
διακεκριμένος πρωταθλητής του Ηρακλή
Θεσσαλονίκης (κολυμβητής). Μετά την
απελευθέρωση δόθηκε τιμητικά το όνομά
του στο κλειστό γυμναστήριο της ομάδας του
(Ιβανώφειο). Το Ιβανώφ είναι το επώνυμο
του πατέρα του. Το επώνυμο Σαΐνοβιτς που
συχνά και εσφαλμένα του αποδίδουν, είναι
το επώνυμο του Ρώσου πατριού του, δηλ
του δευτέρου συζύγου της μητέρας του.

Άγαλμα του Γεώργιου Ιβανώφ στη Θεσσαλονίκη

Κι όμως, ο αντιστασιακός του ΕΑΜ Αυρήλιος Βαρκάδος ήταν λοχίας της Ε.Ο.Ν. του Μεταξά.

των νέων στην ΕΟΝ ήταν τότε υποχρεωτική.
Συνεργάτες του Βαρκάδου ήταν οι αξιωματικοί
Κοντόπουλος και Μαλλιόπουλος καθώς και
ο Χρήστος Πιερουτσάκος με τα παιδιά του
Σταύρο, Κωνσταντίνο και Γιώργο από τη Γούβα.
Από τα παραπάνω προκύπτει και το εξής
σημαντικό: Παρά την αναντικατάστατη βοήθεια
που προσέφερε το ΕΑΜ στην πραγματοποίηση
αυτού του μεγάλου σαμποτάζ, είναι αλήθεια

Προτού πέσει νεκρός, κατά την εκτέλεση του
στις 4/1/1943, αναφώνησε: «Ζήτω η Ελλάς!
Ζήτω η Πολωνία!» Στις 25 Μαΐου 1976
του απονεμήθηκε μεταθανάτια το ανώτατο
πολεμικό παράσημο της Ελλάδας, το «Χρυσούν
Αριστείον Ανδρείας». Ανάλογα παράσημα του
απένειμαν η Πολωνία και η Μεγάλη Βρετανία.

