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Πρόλογοσ 

Το βιβλίο μου «Αναμνιςεισ και Μαρτυρίεσ» αποτελεί ςυνζχεια του βιβλίου μου 

«Εδϊ, Κάποτε …Συμβολι ςτθν ιςτορία τθσ Θλιοφπολθσ» που εκδόκθκε το 2005 από 

τισ εκδόςεισ ΚΨΜ, το οποίο αναφζρεται τόςο ςτθν αρχαία όςο και ςτθν νεϊτερθ  

ιςτορία τθσ περιοχισ όπου ςιμερα βρίςκεται θ Θλιοφπολθ, από το «τςιφλίκι Καρά» 

(1830) και το  «μικρό χωρίδιον Καρά» των 94 κατοίκων (1890), ςτθ δθμιουργία τθσ 

Θλιοφπολθσ (1925) και ςτθν μετεξζλιξι τθσ ςε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ διμουσ. 

Στο παρόν ζργο  επιχειρείται θ αναηιτθςθ και ανάδειξθ τθσ «ανεπίςθμθσ ιςτορίασ» 

τθσ Θλιοφπολθσ, από το 1925 και μετά, όπωσ προκφπτει από ςυηθτιςεισ που ζκανα 

με επιλεγμζνα πρόςωπα και από τθν παράκεςθ επιλεγμζνων δθμοςιευμάτων και 

κειμζνων. Ραρατίκενται μαρτυρίεσ τθσ Γαβριζλλασ Χαμογεωργάκθ που 

περιλαμβάνονται ςτα εννζα «βιβλιαράκια» τθσ που εκδόκθκαν από το 1987 ζωσ το 

2004, τθσ Υβόννθσ Δεμίρθ, του Γιϊργου Σταυρόπουλου, ςυνομιλίεσ με αγωνιςτζσ 

τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ που ζδραςαν ςτθν Θλιοφπολθ, όπωσ θ Ηωι Ρετροποφλου- 

Κριτηιλάκθ και  ο Διαμαντισ Μαυροδόγλου, ςυνζντευξθ του Κανάςθ Λϊλα ςτο 

περιοδικό «Ακάλυπτοσ Χϊροσ» (1986), αποςπάςματα από το βιβλίο του Χαρίλαου 

Μθχιϊτθ «Δραματικι Ρορεία» και από τθν μπροςοφρα «Οι Ανατολικζσ Συνοικίεσ 

τον Δεκζμβρθ του 1944»,  μια δθμοςιευμζνθ το 1970 ςυνομιλία του Κ. 

Ραπαϊωάννου με τον Κοδ. Ραλαμίδθ, πρϊτο Ρρόεδρο τθσ Κοινότθτασ Θλιοφπολθσ, 

αποςπάςματα από  μαρτυρίεσ δθμοτικϊν παραγόντων για τισ πρϊτεσ ϊρεσ ςτθν 

Θλιοφπολθ του χουντικοφ πραξικοπιματοσ τθσ 21θσ Απριλίου 1967 κακϊσ και το 

κείμενο «Νοζμβρθσ 1973: Μακθτικζσ κινιςεισ κόντρα ςτθ Χοφντα». Τζλοσ 

παρατίκενται αποςπάςματα κειμζνων του Κϊςτα Ρουλάδθ, του Ανδρζα Λάηαρθ- 

Καροφςου και του Γιϊργου Βοηίκα που αναδεικνφουν ενδιαφζρουςεσ πτυχζσ τθσ 

ιςτορίασ τθσ Θλιοφπολθσ, κακϊσ και ζνα ρεπορτάη ςτθν «Ελευκεροτυπία»  του 

Γιάννθ Κανελλάκθ (1980). 

Κα ικελα να ευχαριςτιςω για μια ακόμθ φορά τθν Γαβριζλλα Χαμογεωργάκθ για 

τθν δυνατότθτα που μου ζδωςε να ςυμπεριλάβω ς’ αυτόν τον τόμο αποςπάςματα 

από τα « βιβλιαράκια» τθσ, με πολφτιμα ςτοιχεία από τθν ιςτορία τθσ πόλθσ μασ. 

Ακόμθ, κα ικελα να ευχαριςτιςω ιδιαίτερα τθν Ηωι Ρετροποφλου- Κριτηιλάκθ  για 

τισ εξαιρετικισ ςθμαςίασ μαρτυρίεσ τθσ για τθν ΕΡΟΝ ςτθν Θλιοφπολθ και τον 

Διαμαντι Μαυροδόγλου για τθ ςυμβολι του ςτθν ανάδειξθ τθσ δραςτθριότθτασ 

του ΕΛΑΣ ςτθν Θλιοφπολθ, κακϊσ και όλουσ όςουσ ςυνζβαλαν ςτθν ολοκλιρωςθ 

αυτισ τθσ ζκδοςθσ και πρϊτα απ’ όλουσ τον Στράτο Λωακείμ και τον Φϊτθ Λφκο για 

κάποιεσ από τισ φωτογραφίεσ του που περιλαμβάνονται ςτο βιβλίο αυτό. 

                                                                                                    Ράνοσ Τότςικασ  

                                                                                                    Λανουάριοσ 2013 
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KEΦΑΛΑΙΟ Α’:  

Εδϊ κάποτε…υμβολι ςτθν Ιςτορία τθσ Ηλιοφπολθσ  

 

Γαβριζλλα Χαμογεωργάκθ: Εκείνα τα χρόνια …ςτθν Ηλιοφπολθ* 

 

 

 

 

                

 

 

 

*Ππωσ αναφζρω και ςτον πρόλογο τθσ β’ ζκδοςθσ του βιβλίου μου «Εδϊ κάποτε… 

Συμβολι ςτθν ιςτορία τθσ Θλιοφπολθσ» (Εκδόςεισ ΚΨΜ, 2005), οι διάφορεσ 

προςπάκειεσ ςυμβολισ ςτθν ιςτορία τθσ  Θλιοφπολθσ ξεκινοφν από τθ δεκαετία του 

ϋ50, απ’ όςο γνωρίηω.  Σθμαντικι κζςθ ανάμεςα ς’ αυτζσ τισ προςπάκειεσ  κατζχουν 

τα 9 «βιβλιαράκια» που παρουςίαςε θ Γαβριζλλα Mάτακα-Χαμογεωργάκθ από το 

1987 μζχρι το 2004, μζςα από τα οποία μπορεί να πλθροφορθκεί και να 

αξιολογιςει κανείσ τι ςυνζβθ ςτθν περιοχι τθσ Θλιοφπολθσ από τθν εποχι τθσ 

δθμιουργίασ τθσ, τθν δεκαετία του ’20 ζωσ τθν δεκαετία του ’80.  

Στα κείμενα τθσ κ. Χαμογεωργάκθ, υπάρχουν διάςπαρτεσ ψθφίδεσ των γεγονότων 

και των καταςτάςεων που ςθμάδεψαν αυτόν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια: 

εγκατάςταςθ των πρϊτων κατοίκων τθσ Θλιοφπολθσ, κακθμερινά προβλιματα, 

ςυγκροφςεισ με τουσ καταπατθτζσ Νάςτουσ και τθν Εταιρία «Δρανδάκθσ-Ράγκαλοσ 

και Σία», Ελλθνοϊταλικόσ πόλεμοσ, Γερμανικι κατοχι, Εκνικι  Αντίςταςθ, Δεκζμβρθσ 

’44, πρϊτα μεταπολεμικά χρόνια. Κι’ όλα αυτά γραμμζνα με ζνα τρόπο γλαφυρό, 

όπου οι προςωπικζσ μαρτυρίεσ ςυνδυάηονται με προςωπικζσ κρίςεισ και 

καταλιγουν ςε  πολιτικά ςυμπεράςματα. 
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Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι τα βιβλιαράκια τθσ κ. Χαμογεωργάκθ αποτελοφν μια 

από τισ ελάχιςτεσ διακζςιμεσ γραπτζσ πθγζσ  για κάποιον που κζλει να ερευνιςει 

τθν ιςτορία τθσ Θλιοφπολθσ.  Αποτελοφν ζνα μετεξελιγμζνο είδοσ «προφορικισ 

ιςτορίασ», εφόςον  διατθροφν τθν φρεςκάδα του λόγου τθσ  και το χιοφμορ ακόμθ 

και όταν αναφζρεται ςε ςφνκετεσ καταςτάςεισ και πολιτικά ηθτιματα. 

Με τθν κ. Γαβριζλλα Χαμογεωργάκθ βρεκικαμε αρκετζσ φορζσ μαηί, ςτθν 

προςπάκεια να αναδείξουμε τα ιςτορικά γεγονότα που διαδραματίςτθκαν ςτθν 

Θλιοφπολθ από τθν εποχι τθσ δθμιουργίασ τθσ. Το 1995, ςτθν εκδιλωςθ που 

οργανϊςαμε για τα 70 χρόνια από τθν ίδρυςθ τθσ Θλιοφπολθσ ιταν  μεταξφ των 

ομιλθτϊν, όπωσ επίςθσ και το 2005, ςτθν εκδιλωςθ για τα 80 χρόνια από τθν 

ίδρυςθ τθσ Θλιοφπολθσ. Ακόμθ, θ κ. Χαμογεωργάκθ μου διζκεςε αντίγραφα που 

προζρχονταν από το αρχείο τθσ Κοινότθτασ Θλιοφπολθσ που διζςωςε, τα οποία 

χρθςιμοποίθςα και ςυμπεριζλαβα τo 2005 ςτο βιβλίο  μου «Εδϊ κάποτε… Συμβολι 

ςτθν ιςτορία τθσ Θλιοφπολθσ». 

Εκτιμϊντασ τθν μεγάλθ ςθμαςία του γραπτοφ ζργου τθσ κ. Χαμογεωργάκθ, 

ανατρζχοντασ και μελετϊντασ το όλα αυτά τα χρόνια, κεϊρθςα  χριςιμο, χωρίσ να 

αλλοιϊςω τθν ουςία του, να «τικαςεφςω» όλον αυτό τον πλοφτο των πλθροφοριϊν 

που μασ παρζχει, όλο αυτό το ορμθτικό ποτάμι που ξεχφνεται διαβάηοντασ τα 9 

βιβλιαράκια, ϊςτε να γίνει προςιτό ςτον κακζνα που κα ικελε να αποκτιςει μια 

πλθρζςτερθ εικόνα για «Εκείνα τα χρόνια …ςτθν Θλιοφπολθ». Ειδικότερα, κεωρϊ 

χριςιμο  να αναδειχκοφν και να φκάςουν τα γραπτά τθσ κ. Χαμογεωργάκθ ςτουσ 

μακθτζσ των ςχολείων οι οποίοι καλό κα ιταν να πλθροφορθκοφν «από πρϊτο 

χζρι» τθν ιςτορία τθσ Θλιοφπολθσ, δθλαδι από τα ίδια τα κείμενα τθσ κ. 

Χαμογεωργάκθ. 

Θ δικι μου ςυμβολι ςυνίςταται ςτθν  παράκεςθ μζςα από μια χρονολογικι και 

κεματικι αλλθλουχία επιλεγμζνων αποςπαςμάτων από κείμενα  που προζρχονται 

από τα βιβλιαράκια  τθσ  κ. Χαμογεωργάκθ, ςτθν  επιλογι και παράκεςθ 

ενδιάμεςων τίτλων, κακϊσ και ςτο μοντάριςμα των αποςπαςμάτων από τα κείμενα 

τθσ κ. Χαμογεωργάκθ με ενιαίο τρόπο ϊςτε  να διευκολφνεται θ ομαλι ροι τθσ 

αφιγθςθσ. 

Αποςπάςματα από κείμενα τθσ Γαβριζλλασ Χαμογεωργάκθ, περιλαμβάνονται και 

ςτο Κεφάλαιο Β’ αυτοφ του βιβλίου («Δεκαετία 1940-1950: Αναμνιςεισ και 

Μαρτυρίεσ» ).  
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To χωριουδάκι, ο Καράσ 

«Ιταν εκείνο το γραφικό χωριουδάκι που δεν υπάρχει πια, ο Καράσ. Στθ μζςθ του 

χωριοφ ζνα χαριτωμζνο ολόαςπρο εκκλθςάκι ο Αι Νικόλασ (τι τουσ ιρκε και το 

καταςτρζψανε με κάτι φοβερζσ προςκικεσ, κι’ αφοφ λίγο παραπζρα φτιάξανε 

καινοφργια εκκλθςία, δεν μπορϊ να το καταλάβω και να το ςυγχωριςω. Τζλοσ 

πάντων). 

Τα λιγοςτά ςπιτάκια ιταν ςχεδόν γφρω –γφρω από το εκκλθςάκι. Χαμθλά, με 

μαυριςμζνα απ’ τον χρόνο ντουβάρια. Και ςχεδόν κολλθτά με το εκκλθςάκι ζνα 

τεράςτιο περιβόλι. Είχε ςτζρνα που γζμιηε με μαγκανοπιγαδο, που κακϊσ γυρνοφςε 

κι ανζβαηε νερό, ζκανε ζναν χαροφμενο ιχο, ςάμπωσ να χτυποφςαν δεκάδεσ 

κουδουνάκια. 

Το περιβόλι είχε κάκε λογισ δζντρα από λεμονιζσ που μοςχοβολοφςαν τθν Άνοιξθ 

ωσ αμυγδαλιζσ που άνκιηαν τον Γενάρθ. Εκεί φυτεφανε πατάτεσ, ντομάτεσ, 

κολοκφκια, μελιτηάνεσ, αραποςίτια. Εκείνον τον καιρό ποιοσ λογάριαηε τα 

ηαρηαβατικά… Μα όταν ιρκαν χρόνια δίςεκτα και μινεσ οργιςμζνοι, τα χρόνια τα 

μαφρα τθσ κατοχισ και τθσ πείνασ, τα κολοκυκάκια κι οι πατάτεσ και τ’ αγγοφρια 

αξίηανε χρυςάφι. Κι’ ζτςι οι περιβολαραίοι γίνανε αρχόντοι…» 

Οι Νάςτοι 

«…Στον Αι-Γιϊργθ, το γραφικό εκκλθςάκι με το πεφκο ςαν ομπρζλα και που ς’ ζνα 

κλαδί του κρεμόταν μια καμπάνα, εκεί μόναηε ο μπάρμπα Γιάννθσ ο Νάςτοσ, 

αδελφόσ του Αλζξθ του Νάςτου του τςζλιγκα, που είχε κλθρονομιςει (!) όλθ τθν 

περιοχι από τθ Σκουφι ι δεν ξζρω από ποιάν άλλθ, που κι’ αυτζσ τα πιραν ίςωσ 

τηάμπα, ίςωσ για ζνα κομμάτι ψωμί απ’ τουσ Τοφρκουσ που ζφευγαν. Ο μπάρμπα 

Γιάννθσ αν και καλογζρευε είχε ζνα γιό τον Κϊςτα. Ο Αλζξθσ με τόςθ περιουςία δεν 

είχε παιδιά. Ζτςι ο Αλζξθσ, ο κοτςωνάτοσ τςζλιγκασ και θ Στυλιανι, μια 

ομορφογυναίκα, που τουσ ζφκαςα και τουσ δυο, υιοκζτθςαν τον γιό του μπάρμπα 

Γιάννθ του καλόγερου» 

Η Εταιρία «Δρανδάκθσ –Πάγκαλοσ και ια» 

«… Με το μάτι του τετράχρονου κοριτςιοφ κοιτάηω για πρϊτθ φορά τθν Θλιοφπολθ… 

Στο ςθμείο που είναι ςιμερα θ ςυμβολι τθσ Μαρίνου Αντφπα και Αγ. Κωνςταντίνου, 

κατάδικοι ςκάβουν το φψωμα για ν’ ανοιχκεί ο δρόμοσ. Στα Κανάρια, ζνα 

παράπθγμα τθσ Εταιρίασ που εκμεταλλεφεται τον χϊρο, κι ζνα ςαραβαλάκι για να 

δείχνει ςτουσ μελλοντικοφσ αγοραςτζσ τα οικόπεδα… 

…Άρχιςαν ςιγά- ςιγά να ζρχονται και άλλοι κάτοικοι. Οι πιο πολλοί, άνκρωποι του 

μόχκου, ξεριηωμζνοι από τισ εςτίεσ τουσ που ικελαν να βάλουν ζνα κεραμίδι ςτο 
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κεφάλι τουσ. Θ εταιρία «Δρανδάκθσ-Ράγκαλοσ και Σια», δθλ. Τςερεντηοφλιασ και 

Λοφκοσ, υπόςχονταν λαγοφσ με πετραχιλια. Ζνα μεγαλεπιβολο ςχζδιο με χϊρουσ 

άκλθςθσ, με κζντρο πολιτιςτικό, με κζατρο, πάρκο και ότι βάλει ο νουσ ςου, μόνο 

ελικοδρόμιο δεν πρόβλεπαν. Θ τιμι τηάμπα. Μια δραχμι τον πιχι και 29 για τα 

ζργα. Ροιά ζργα; Τα οικόπεδα πουλιόντουςαν και δυο και τρεισ φορζσ και άντε να 

ξεμπλζξεισ. Κι όμωσ ο κοςμάκθσ αγόραηε. Τι να κάνει. 

…Και κάποια φορά αναταράχτθκαν τα ιρεμα νερά. Ο κόμποσ ζφταςε ςτο χτζνι. Τι 

γίνεται με τα περίφθμα ζργα τθσ Εταιρίασ; Οφτε δρόμοσ, οφτε νερό, οφτε φϊσ. Σκζτθ 

κοροϊδία. Oι πιο δυναμικοί ξεςικωςαν και τουσ άλλουσ που δεν νογοφςανε και 

πολλά πράγματα. Συνελεφςεισ των οικιςτϊν. Διαπλθκτιςμοί.. Αντεπίκεςθ από τθν 

άλλθ μεριά. Μετά από μεγάλο αγϊνα και κινθτοποιιςεισ του Λαουτηίκου 

κατάφεραν να φτιάςουν ζνα ταμείο ζργων. Δθλαδι όςοι χρωςτοφςαν τισ δόςεισ 

ςτθν Εταιρία δεν τθν αναγνϊριηαν πια και τα χρζθ μεταφζρκθκαν ςτο Ταμείο Ζργων. 

Βζβαια θ Εταιρία κατάφερε να αλλάξει όψθ και όνομα, αλλά το νερό είχε μπει πια 

ςτο αυλάκι. Από αυτό το ταμείο ζργων ξεπρόβαλλε θ πρϊτθ Κοινότθτα τθσ 

Θλιοφπολθ»..  

Εκλογζσ ςτθν Ηλιοφπολθ 

«…Αφοφ γίναμε Κοινότθτα φυςικό ιταν να γίνονται και εκλογζσ. Κα εξζλεγε θ 

Θλιοφπολθ τουσ αιρετοφσ τθσ άρχοντεσ. Βζβαια τότε οι γυναίκεσ δεν είχαν το 

δικαίωμα του «εκλζγειν» οφτε του «εκλζγεςκαι»… Δεν κυμάμαι ακριβϊσ τουσ 

διάφορουσ εκλογικοφσ ςυνδυαςμοφσ που κατά τισ περιςτάςεισ άλλαηαν ςφνκεςθ 

και ςυνκιματα. Μα είναι βζβαιο πωσ ο μεγάλοσ μασ «Ευεργζτθσ», ο Νάςτοσ, όλο 

και ζβαηε τθν ουρίτςα του, όχι ο ίδιοσ βζβαια, αλλά τα τςιράκια και οι λακζδεσ δεν 

ζλειψαν ποτζ. 

Χαρακτθριςτικό (το ακόλουκο )ςτιχάκι που δείχνει ότι ο Λαόσ δεν πιπιλάει το 

δάχτυλό του αλλά με το πθγαίο του χιοφμορ χτυπάει το ςτραβό.: «Ρλθρϊνει ο 

Νάςτοσ / χτυπά νταοφλι /χορεφουν οι βλάχοι / και τρων κοτοποφλι».  

Αλλά και  τουσ άλλουσ υποψιφιουσ ιξερε ο Λαόσ να τουσ χαρακτθρίηει ςωςτά με τα 

γνωρίςματα του κακ’ ενόσ. Πςοι παλιοί κυμοφνται τα πρόςωπα, κα δουν πωσ ζχω 

δίκιο: « Βρε θγάκθ κοντοςτοφπθ / και Γαηι παντελονά / Φραντηεςκάκθ με τισ 

γκζττεσ / και Ηολϊτα κοιλαρά». 

Βζβαια τα κζματα που απαςχολοφςαν τότε το Κοινοτικό Συμβοφλιο ιταν πολφ πιο 

απλά από τα ςθμερινά. Μα οριςμζνα απ’ αυτά και οι λφςεισ που δόκθκαν 

ςθμάδεψαν ωσ τϊρα και ταλαιπϊρθςαν τθν εξζλιξθ και τθν πορεία προσ τα μπρόσ 

του τόπου». 
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Κοινωνικζσ διαφορζσ και πολιτικζσ αντιπαρακζςεισ 

«…Είχαμε και τισ διακρίςεισ μασ ςε κάςτεσ: Εκεί ςτθν Άνω Θλιοφπολθ που είχαν 

τελευταία χτιςτεί περιποιθμζνα ςπίτια με κιπουσ, με βεράντεσ, κατοικοφςαν 

ςχετικά εφποροι άνκρωποι. Ο Γαηισ, ο Σκοφρτθσ, ο Κεοχάρθσ… Ε, αυτοφσ και τθν 

περιοχι τουσ ο λαόσ τουσ ονόμαςε «Τα Ρροεδρικά». Φςτερα είχαμε και τουσ 

πλοφςιουσ. Τρία Λ.Χ κυκλοφοροφςαν τότε ςτθν Θλιοφπολθ: του Mποφλακα, του 

Ρρωτοπαππά και του Τηουλιάνα. Τα ςπίτια τουσ πανζμορφα. Του Ρρωτοπαππά 

γκρεμίςτθκε. Τι κρίμα.  Ο Μποφλακασ παράγοντασ των Φιλελευκζρων με δεξιϊςεισ 

ςτο ςπίτι του, Βουλευτϊν και Υπουργϊν…. 

…Ε…ε..ζρχεται. Ξελαρυγγιάηονταν οι Φιλελεφκεροι τθσ Θλιοφπολθσ… Εξζδρα 

μπροςτά ςτο ςπίτι του Κατςίχτθ. Φωτογραφίεσ του Βενιηζλου ςτεφανωμζνεσ με 

πραςινάδεσ… Μερικά αυτοκίνθτα τθσ εποχισ, απ’ αυτά που είχαν ζνα ςκαλί ζξω από 

τισ πόρτεσ. Και κει ςκαρφαλωμζνοι οι πιο κερμόαιμοι οπαδοί ξεφωνίηοντασ και 

ςείοντασ ςθμαίεσ… Και γω με μια ανκοδζςμθ ςτο χζρι… Με ςπρϊχνουν μπροςτά… 

Ραςάρω τθν ανκοδζςμθ, απαγγζλλοντασ: «Χαρά ςτθ μάνα ποφκαμε / τζτοιο ωμιό 

Τιτάνα / καν τθσ Ελλάδασ Ραναγιά / θ ιδικι ςου μάνα». Σκφβει και με φιλά. 

Κυμάμαι το ροδαλό του πρόςωπο…  

Τον φζρανε και ςτισ επόμενεσ εκλογζσ τον Βενιηζλο ςτθν Θλιοφπολθ και ασ ιταν όλοι 

όλοι οι βενιηελικοί τρείσ κι ο κοφκοσ… Ιρκαν και λίγοι ασ τουσ ποφμε ουδζτεροι για 

να γεμίςει ο χϊροσ. Αλλά θ άλλθ παράταξθ ιταν τϊρα πιο οργανωμζνθ. Τθν ϊρα 

που ζφτανε θ Κουςτωδία πζταξαν γκαηοντενεκζδεσ ςτο πζραςμά τθσ. 

…Μεταξφ των  Σωματείων του καιροφ εκείνου είχαμε και τον «Καλλωπιςτικό 

Σφλλογο Α’ Τομζωσ». Επειδι κατά ζνα ποςοςτό τα μζλθ του ανικαν ςτουσ 

Φιλελεφκερουσ, δζχονταν τθ λυςςαςμζνθ πολεμικι των οπαδϊν του Λαϊκοφ 

Κόμματοσ. Θ τρομοκρατία και το κυνθγθτό εντάκθκαν από τον καιρό τθσ δικτατορίασ 

του Μεταξά. Και αυτοί οι ίδιοι άνκρωποι ζβγαλαν τ’ απωκθμζνα τουσ μετά τον 

Δεκζμβρθ του ϋ44 και πζρα που ζςτειλαν ςτισ φυλακζσ και ςτισ εξορίεσ ςχεδόν τθν 

μιςι Θλιοφπολθ». 

Η κακθμερινότθτα ςτθν Ηλιοφπολθ τα χρόνια του ‘30 

«…Ρου λεσ εκείνα τα χρόνια, θ Θλιοφπολθ το καλοκαίρι γινόταν ζνασ τόποσ κάκε 

άλλο κατάλλθλοσ για παρακεριςμό, κι’ ασ ιταν μια τεράςτια ζκταςθ εξοχικι με 

ελάχιςτα ςπίτια… Και πρϊτα πρϊτα ς’ όλο το χϊρο δεν υπιρχε οφτε ζνα δζντρο. Αν 

εξαιρζςεισ το χωριουδάκι του Καρά που κατοικοφςαν μερικζσ οικογζνειεσ 

τςοπαναραίων και υπιρχε ζνα περιβόλι με ηαρηαβατικά, όλθ θ περιοχι ιταν 

ςκεπαςμζνθ με κυμάρι , αφάνεσ και ςπερδοφκλια. Απζναντι απ’ το ςπίτι μασ 

απλϊνονταν και μια ζκταςθ με αμπζλια και μερικζσ ςυκιζσ. 
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….Λοιπόν ξζρεισ κάπου εκεί από τθν κάτω μεριά τθσ Λεωφόρου Βουλιαγμζνθσ, 

περίπου εκεί που ιταν θ ΕΛΚΑ,(ςτθ κζςθ που είναι ςιμερα το Mall, ςτο Μετρό Αγ. 

Δθμιτριοσ) ιταν ο ςκουπιδότοποσ όλθσ τθσ περιοχισ, από το Μπραχάμι ωσ του 

Μακρυγιάννθ. Δεν μπορϊ να κυμθκϊ πότε ςταμάτθςαν να ρίχνουν εκεί τα 

ςκουπίδια… 

….Το μεγάλο κακό του καλοκαιριοφ ιταν οι μφγεσ. Σφννεφο από δαφτεσ. Βάλαμε 

ςίτεσ ς’ όλα τα παράκυρα… Αμ’ εκείνεσ οι ςκνίπεσ τι ςου λζγανε; Ζπεφτεσ το βράδυ 

να κοιμθκείσ βαλαντωμζνοσ από τθ ηζςτθ τθσ θμζρασ κι’ άρχιηε θ επζλαςθ από τισ 

ςκνίπεσ. Ζπρεπε να κουκουλωκείσ πάνω πάνω από το κεφάλι για νϋ αποφφγεισ τισ 

οδυνθρζσ τςιμπιζσ. Τα κουνοφπια τουλάχιςτον ςε ειδοποιοφςαν για τθν παρουςία 

τουσ με το χαρακτθριςτικό βόμβο. Οι ςκνίπεσ τςιμποφςαν ςτα μουλωχτά, ακόρυβα 

και φπουλα. Για ν’ αγοράςουμε μια τρόμπα του φλίτ, πζραςαν πζντε-ζξι χρόνια. 

…Το νερό το κουβαλάγαμε απ’ το πθγάδι τθσ Λεφκασ με τον τενεκζ. Είχαμε ζνα 

αιγινίτικο ςταμνί που το ςκεπάηαμε μ’ ζνα βρεμμζνο πανί για να διατθρείται το νερό 

ςχετικά δροςερό. Το είχαμε ςτθμζνο ςτο παράκυρο, ςτο ρεφμα, πιάνει ζνασ 

τρελόκαιροσ, πάει το ςταμνί. Κατουρλιό το νερό από τον τενεκζ. 

…Είχαμε και το περίφθμο φανάρι για να βάηουμε το φαϊ που περίςςευε. Βζβαια τισ 

πιο πολλζσ φορζσ το φαϊ ξφνιηε. 

…Θ κάλαςςα ο καχμόσ μασ. Τθ βλζπαμε από μακριά να λαμπυρίηει ςάμπωσ νάταν 

γεμάτθ διαμαντόπετρεσ. Μα πϊσ να καταφζρουμε να τθν φκάςουμε, να 

παραδοκοφμε ςτο χάδι τθσ, να τςαλαβουτιςουμε ςτο αλμυρό νερό… Μια φορά 

πιραμε εμείσ τα παιδιά τθν μεγάλθ απόφαςθ να πάμε με τα πόδια να βροφμε αυτό 

το καυμάςιο ςτοιχείο που απλωνόταν καταγάλανο ωσ εκεί που φκάνει το μάτι. 

Φκάςαμε φςτερα από μιάμιςθ ϊρα πορεία καταταλαιπωρθμζνα και χωκικαμε ςτο 

χλιαρό νερό με το βρακί και το φανελάκι. Ραίξαμε τςαλαβουτιςαμε και κάποια 

φορά ζπρεπε να πάρουμε τον δρόμο του γυριςμοφ μζςα ςτο λιοπφρι. Μα ζλα που 

χάςαμε το δρόμο και βρεκικαμε μζςα ςτο λαβφρινκο του ςκουπιδότοπου, είδαμε 

και πάκαμε να γυρίςουμε ςτθν Θλιοφπολθ πριν αρχίςουν οι γονείσ μασ να μασ 

ψάχνουν. Γιατί καταλαβαίνεισ το είχαμε ςκάςει ςτθ ηοφλα για τθν μεγάλθ 

περιπζτεια. Αυτι ιταν θ μοναδικι εξόρμθςθ προσ τθ κάλαςςα και δεν τολμιςαμε 

να τθν επαναλάβουμε… 

…Στθν Θλιοφπολθ μόλισ είχε λειτουργιςει το πρϊτο δθμοτικό ςχολείο με μια 

αίκουςα όλθ κι’ όλθ και για τισ ζξι τάξεισ, με τα παιδιά φφρδθν μφγδθν και μ’ 

εκείνθν τθν χαλκζντερθ δαςκάλα τθν Κάλεια Λουκίδου. Εκεί πρόλαβα και πιγα 

Ρζμπτθ και ζκτθ δθμοτικοφ. Φςτερα ζπρεπε να πάω ςτο γυμνάςιο ςτθν Ακινα. 

Ιμουν το μοναδικό παιδί απ’ τθν Θλιοφπολθ που κα πιγαινε ςτο γυμνάςιο….  
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…Άςε το άλλο… επειδι οι ϊρεσ δεν φτάνανε να κάνουμε και τα μακιματα και 

γυμναςτικι… ζπρεπε να ξαναπάμε ι το πρωϊ ι το απόγευμα ανάλογα με τισ ϊρεσ 

που είχαμε μάκθμα, για να γυμναςτοφμε… Ρωσ μποροφςα να γυρίςω ςτθν 

Θλιοφπολθ το μεςθμζρι και ςτισ 3 π.χ να είμαι πάλι ςτο ςχολείο ςτθν Ακινα. Μου 

ζβαηαν ςτθ ςάκα λίγο ψωμοτφρι, κανζνα αυγουλάκι και τθν άραηα ςτον Εκνικό κιπο 

με μια ςυμμακιτριά μου απ’ το Κατςιπόδι, όςο να ζρκει θ ϊρα να ξαναγυρίςω ςτο 

περίφθμο Γυμνάςιο» 

Σθμείωςθ: Αναμνιςεισ και μαρτυρίεσ τθσ Γαβριζλλασ Χαμογεωργάκθ για τον                           

Ρόλεμο, τθν Αντίςταςθ, τον Δεκζμβριο ’44 και τθν περίοδο του Εμφυλίου, υπάρχουν 

ςτο Kεφάλαιο Β’ αυτοφ του βιβλίου.         

 

 

 

 

 Eκδιλωςθ για τθ ςυμπλιρωςθ  80 χρόνων από τθν δθμιουργία τθσ Θλιοφπολθσ, καλοκαίρι 

2005, κεντρικι πλατεία Θλιοφπολθσ. Από αριςτερά: Κωμάσ Μθλοφλθσ. Γαβριζλλα 

Χαμογεωργάκθ, Ταξιάρχθσ Ραπαδόπουλοσ, Ράνοσ Τότςικασ. 
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Θόδωροσ Παλαμίδθσ, πρϊτοσ Πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ Ηλιοφπολθσ* 

*Το κείμενο που ακολουκεί προζρχεται από ςυηιτθςθ του Κάνου Ραπαϊωάννου με 

τον Κοδ. Ραλαμίδθ, πρϊτο πρόεδρο τθσ Κοινότθτασ Θλιοφπολθσ (1929-1930) ςτα 

πλαίςια Ζρευνασ με τίτλο «Λςτορικι αναςκόπθςισ τθσ Θλιουπόλεωσ» που 

δθμοςιεφτθκε ςτθν τοπικι εφθμερίδα «Δράςισ» Αρ. Φφλλου 6, Σεπτζμβριοσ 1970. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Καν. Ραπαϊωάννου: «Ραρακολουκιςαμε τθν δθμιουργίαν τθσ «Ενϊςεωσ Οικιςτϊν», 

κακϊσ και τθν αιτίαν τθσ δθμιουργίασ τθσ. Θ δράςισ λοιπόν που ανζπτυξαν οι 

Οικιςταί, για να επιβάλουν ςτθν Εταιρία (Δρανδάκθσ-Ράγκαλοσ) τθν τιρθςιν των εισ 

τα ςυμβόλαιά των, αναφερόμενων όρων, τουσ επζτρεψε να φιλοδοξοφν πωσ 

επρόκειτο πολφ ςφντομα να απολαφςουν κετικά αποτελζςματα. Τα δίκαια αιτιματά 

τουσ μαηί με τισ ςυντονιςμζνεσ ενζργειζσ τουσ, επζτρεπαν αν όχι τουσ επζβαλαν 

αυτιν τθν φιλοδοξία. Πμωσ θ πραγματικότθτα ιταν ουςιαςτικϊσ διαφορετικι: Διότι 

θ Εταιρία, υπό το κράτοσ τεραςτίων οικονομικϊν δυςχερειϊν, εξακολοφκθςε 

απτοιτωσ τθν ιδίαν τακτικιν αδιαφορίασ, ζναντι των δικαιωμάτων των οικιςτϊν. 

Πμωσ αυτό είχε ςαν ςυνζπεια κάποιεσ πολφ δυςάρεςτεσ αντιδράςεισ των οικιςτϊν 

οι οποίοι μεγαλϊνοντασ τα προβλιματα τθσ Εταιρείασ, ολίγον κατ’ ολίγον άρχιςαν 

με τθ ςειρά τουσ να δείχνουν απροκυμίαν ωσ προσ τθν τιρθςιν των δικϊν τουσ 

υποχρεϊςεων κατά τα ςυμβόλαιά των, προσ τθν Εταιρία. Και μζςα ςε λίγο χρονικό 

διάςτθμα οι υποχρεϊςεισ αυτζσ ζχουν αγνοθκι ι και ξεχαςτι. 

Ολοκλθροφται ζτςι ο τραγικόσ κφκλοσ των περιπετειϊν τθσ Εταιρίασ Δρανδάκθ. Και 

ενϊπιον του αδιεξόδου, που αναμφιςβιτθτα ζχει περιζλκει τϊρα θ Εταιρία και 

ενεργϊντασ ςε αρκετό ποςοςτό με ςπαςμοδικό τρόπο, καταλιγει (τον Οκτϊβριο του  

1927) ςε μιασ αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ απόφαςθ: Μθνφει τθν ΕΝΩΣΛ ΟΛΚΛΣΤΩΝ 

ΘΛΛΟΥΡΟΛΕΩΣ, καταγγζλοντάσ τθν ωσ υπαίτιον διά τθν μθ τιρθςιν των ανθλθμζνων 

υποχρεϊςεων των οικιςτϊν προσ τθν μθνφτρια Εταιρία (!) 

Ιδθ ζχουμε ειςζλκει εισ το οξφτερο ςθμείο τθσ αντικζςεωσ μεταξφ Ενϊςεωσ και 

Εταιρίασ και θ πολεμικι αντιμετϊπιςθ των καταςτάςεων ζχει επιςωρεφςει μαφρα 

ςφννεφα ςτον ορίηοντα τθσ δευτζρασ. Είναι θ ςτιγμι, που κρίνει τθ ηωι του 

καινοφργιου προαςτίου, που αυτιν ακριβϊσ τθν ςτιγμι, με τον κοςμογονικό εκείνο 

τρόπο που ξεφυτρϊνουν τα κοραλιογενι νθςάκια του Ειρθνικοφ, προςπακεί να 

πάρθ κζςθ, μορφι και ςχιμα, κάτω από τον αττικό ουρανό». 

Στθ ςυνζχεια τθσ ςυηιτθςθσ, τον λόγο παίρνει ο Κοδ. Ραλαμίδθσ, μεταφζροντασ τθν 

προςωπικι εμπειρία από τα όςα ακολοφκθςαν. 

Κοδ. Ραλαμίδθσ: «Μια νφχτα λοιπόν εκείνων των δφςκολων θμερϊν, εδζχκθν τθν 

επίςκεψιν δφο ανκρϊπων. Οι οποίοι δεν ιςαν άλλοι από τουσ Χαρ. Αποςτολόπουλο 
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και Αλζξ. Κωνςταντόπουλο, πρόεδρο και αντιπρόεδρο τθσ «Ενϊςεωσ Οικιςτϊν». Ο 

λόγοσ τθσ επιςκζψεωσ ζγινε γνωςτόσ λίγο μετά τισ πρϊτεσ κουβζντεσ. Οι τελευταίοι 

μετά τισ εξελίξεισ που είχε θ κατάςταςθ και φοβοφμενοι ωσ δθμόςιοι υπάλλθλοι, τθν 

επζμβαςιν του προϊςταμζνου των όπωσ αποςυρκοφν των ενεργϊν των κζςεων από 

τθν «Ζνωςιν» (το δθμόςιον απαγορεφει εισ τουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ τθν 

ανάμιξίν των εισ τα κοινά), με επιςκζφκθςαν με ςκοπό να με παροτρφνουν να είμαι 

ζτοιμοσ ανά πάςαν ςτιγμιν, να πάρω τθ ςκυτάλθ του αγϊνα, που ςε καμιά 

περίπτωςθ δεν ζπρεπε να εγκαταλθφκι. 

Στθν ςυνζχεια και εφ’ όςον εδζχκθν τθν ανάλθψιν του δφςκολου ζργου, θ ςυηιτθςισ 

που επαρατάκθ ζωσ τθν 1θν μεταμεςονφκτιον ϊραν, επιρε από πρωτοβουλία μου 

μια νζα τροπιν αφοφ επρότεινα με αποφαςιςτικιν διάκεςιν, όπωσ αναλθφκι 

προςπάκεια διά να δθμιουργιςωμεν αυτόνομον προάςτιον, διά τθσ ιδρφςεωσ τθσ 

Κοινότθτοσ Θλιουπόλεωσ. Οι Αποςτολόπουλοσ και Κωνςταντόπουλοσ με άκουςαν με 

ηωθρό ενδιαφζρον, εξεδιλωςαν παρά ταφτα τθν απόφαςίν τουσ για αμζριςτθ 

ςυμπαράςταςθ ςτθν προςπάκεια, αλλά ςυγχρόνωσ το εκεϊρθςαν ςαν πολφ 

δφςκολο ζργο. Θ ζλλειψισ κατοίκων, θ, εισ χαμθλιν ςτάκμθν ανάπτυξισ τθσ 

περιοχισ, ιςαν μερικά απ’ τα ςτοιχεία που τουσ οδθγοφςαν ς’ αυτι τθν μελαγχολικι 

ςκζψθ. Ραρ’ όλα αυτά ουδ’ επί ςτιγμιν απεποιικθν τθν ςκζψιν ιδρφςεωσ τθσ νζασ 

Κοινότθτοσ, παρ’ ότι αυτό εςιμαινεν ςθμαντικότατα προςωπικά μου ζξοδα απ’ τθ 

μια πλευρά, αλλά και τεραςτίασ οικονομικάσ ευκφνασ απ’ τθν άλλθ. 

Ρλθν όμωσ αυτοφ, εκείνο το βράδυ επροςπακιςαμε και εκζςαμε εισ 

προκακοριςμζνθν τροχιά όλα τα απαςχολοφντα τθν περιοχιν μασ κζματα και εκ 

παραλλιλου ελιφκθςαν ωριςμζναι αποφάςεισ. Τασ αποφάςεισ και τθν ςυηιτθςιν 

δε αυτιν όςον και τθν ςυνάντθςίν μασ αυτιν, ουδείσ άλλοσ, πλθν των τριϊν μασ 

εγνϊριηεν. 

Μετά από αυτά δεν άφθςα κακόλου ανεκμετάλλευτο χρόνο. Το μεςθμζρι τθσ 

αμζςωσ επομζνθσ ιδθ, επιςκζπτομαι τον Γενικόν Διευκυντιν του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν κ. Λιανόπουλον, προσ τον οποίον και ανζπτυξα τον ςκοπόν τθσ 

επιςκζψεϊσ μου, ο οποίοσ και ιταν θ αίτθςισ αδείασ ιδρφςεωσ τθσ Κοινότθτοσ 

Θλιουπόλεωσ. Αυτόσ δε καμμίαν αντίδραςιν δεν ζφερε και ςυνεφϊνθςεν  απολφτωσ 

όταν του είπα πωσ δεν ιταν δυνατόν να διοικοφνται επιςτιμονεσ και κάκε επιπζδου 

ανϊτεροι πολίτεσ από τθν Κοινότθτα Αγίου Δθμθτρίου (Μπραχάμι). Άλλοσ ζνασ δε 

ςκοπόσ μου  ιταν να επωφελθκοφμε τθσ ευκαιρίασ των επικείμενων τον καιρόν 

ακριβϊσ εκείνον , Δθμοτικϊν Εκλογϊν, ϊςτε να διενεργιςωμε και μεισ ιδικάσ μασ 

εκλογάσ. Μθ ζχοντεσ δε αντίρρθςι και ςε τοφτο ο κ. Γενικόσ, εηιτθςεν ωσ τελευταίαν 

προχπόκεςιν διά τθν ζκδοςιν τθσ αδείασ, τθν φπαρξιν Δθμοτικοφ Σχολείου, 

Εκκλθςίασ και Ενορίασ κακϊσ και Αςτυνομικοφ Στακμοφ. Αλλά ουδεμίαν των τριϊν 

αυτϊν προχποκζςεων επλθροφςε θ νεαρά Θλιοφπολισ. 
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…Το ίδιο βράδυ επεςκζφκθν ςτθν οικίαν του το καλόν μου φίλον Αλζξθ Νάςτον, και 

χωρίσ προςτριβζσ του εξζκεςα τθν κατάςταςθ και του εηιτθςα να βοθκιςθ τον 

τόπον. Και ωσ πρϊτθ ενζργεια και χειρονομία του υπζδειξα να παραχωριςθ μίαν 

ικανι ζκταςθ διά τθν ανζγερςιν εκκλθςίασ, όπωσ επίςθσ και άλλον χϊρον διά να 

κτίςωμεν το Δθμοτικόν Σχολείον, δίχωσ μζχρι ςτιγμισ να του αναφζρω τον ςκοπόν 

μασ να ιδρφςωμεν Κοινότθτα επιςιμωσ. 

Αι ςκζψεισ για δθμιουργία κοινωνικοφ πυρινοσ εισ τθν περιφζρειαν ευχαρίςτθςαν 

τον Αλζξθ Νάςτο, και μου εηιτθςε αμζςωσ ζνα 8ιμερον για να πάρθ τθν τελικι 

απόφαςθ. Ρράγματι μετά μιαν εβδομάδα επιςκζπτομαι εκ νζου και επί τοφτοισ τον 

Αλζξθ Νάςτο, ςτο ςπίτι του ςτο Σπικάρι. Εκεί εισ επικοον αρκετϊν κοινϊν φίλων 

που γι’αυτό τον λόγο είχε καλζςει, μου εηιτθςε τθν γνϊμθ μου, ωσ προσ το ποία 

ζκρινα εγϊ ωσ κατάλλθλον τοποκεςία διά τθν ανζγερςιν Δθμοτικοφ Σχολείου. Εγϊ 

δε, περιμζνοντασ μιαν τζτοιαν ερϊτθςιν, ζτοιμθ είχα τθν απάντθςι και του 

επρότεινα αμζςωσ τθν τοποκεςίαν Νθςάκι. Συμφωνιςασ δε απολφτωσ ο Νάςτοσ  

μασ επζτρεψε τθν ανοικοδόμθςθ Σχολείου, εκεί όπου ευρίςκεται ςιμερα, χωρίσ 

βζβαια να μασ ορίςθ απολφτωσ το οικόπεδον. Αλλά εμείσ καταλάβαμε αυκαιρζτωσ 

ολόκλθρον το τετράγωνον, το οποίον, ασ ςθμειωκι εκτιμάται ςιμερα εισ το ποςόν 

των 25 εκατ. δρχ περίπου… Τθν τοποκεςίαν διά τθν ανζγερςιν τθσ εκκλθςίασ, 

επρότεινεν ι μάλλον θξίωςεν ο ίδιοσ. Με τον όρον να κτιςκι εκκλθςία Αγίου 

Κωνςταντίνου εισ μνιμθν του Ρατρόσ του Κωνςταντίνου. Θ τοποκεςία τθν οποίαν 

επρότεινε ιταν αυτι τθσ ςθμερινισ κζςεωσ του Ναοφ του Αγίου Κωνςταντίνου…» 
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Το εκκλθςάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο ζχει κθρυχκεί διατθρθτζο από το Υπουργείο 

Ρολιτιςμοφ, καταγράφεται ςτουσ  χάρτεσ   που ςυνζταξε το 1881 ομάδα Γερμανϊν 

επιςτθμόνων με επικεφαλισ τον  J.Kaupert. Δίπλα του κτίςκθκε γφρω ςτο 1928 μια αίκουςα 

όπου λειτοφργθςε για ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα θ πρϊτθ εκκλθςία και το πρϊτο 

δθμοτικό ςχολείο τθσ Θλιοφπολθσ . Αργότερα, κτίςτθκε ο ςθμερινόσ Άγιοσ Κωνςταντίνοσ.  

Στον ίδιο χϊρο  βρίςκεται και ο τάφοσ του κτθνοτρόφου, κτθματία και καταπατθτι τθσ 

δθμόςιασ γθσ Αλεξίου Νάςτου, κακϊσ και το  «αςκθταριό» του αδελφοφ του. 

Από μαρτυρίεσ  τθσ Ηωισ Ρετροποφλου - Κριτηιλάκθ  και  του Διαμαντι Μαυροδόγλου,  

προκφπτει ότι , κατά το καλοκαίρι 1944, ο χϊροσ αυτόσ λειτοφργθςε και ωσ τόποσ 

προςωρινισ παραμονισ του λόχου ΕΛΑΣ Θλιοφπολθσ. 
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 Θανάςθσ Λϊλασ: υνζντευξθ ςτον «Ακάλυπτο Χϊρο», 1986 *  

*Ο Κανάςθσ Λϊλασ, Κοινοτικόσ και Δθμοτικόσ ςφμβουλοσ Θλιοφπολθσ από το 1954 

ζωσ το 1978 (με εξαίρεςθ τα χρόνια τθσ δικτατορίασ 1967-1974, οπότε ιταν 

εξόριςτοσ), αναδείχτθκε ωσ ο ςθμαντικότεροσ τοπικόσ εκπρόςωποσ τθσ Αριςτεράσ 

αυτι τθν περίοδο, με εκτίμθςθ και ακτινοβολία πολφ ευρφτερθ απ’ τθν τότε 

παράταξθ τθσ Αριςτεράσ, τθν  Ε.Δ.Α.  

Στισ αρχζσ του 1985 επιςκζφτθκα ςτο ςπίτι του τον Κανάςθ Λϊλα, μαηί με τον 

ςυνάδελφο αρχιτζκτονα Ανδρζα Δθμθτρίου και ςυνομιλιςαμε μαηί του για  τθν 

κατάςταςθ  ςτθν Θλιοφπολθ από τθ δεκαετία του ’30, όταν πρωτοιρκε, μζχρι τθν 

δεκαετία του ’80, οπότε  ιταν ακόμθ ενεργόσ ωσ πολίτθσ.  

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ μαγνθτοφωνθμζνθσ αυτισ ςυνομιλίασ, που δθμοςιεφτθκε  

λίγο μετά τον κάνατό του το 1986 ςτο 2ο τεφχοσ του περιοδικοφ «Ακάλυπτοσ 

Χϊροσ» το οποίο  κυκλοφοροφςε τότε ςτθν Θλιοφπολθ, αναδθμοςιεφεται ςτθ 

ςυνζχεια:   

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Μπάρμπα Θανάςθ, Θα μποροφςεσ να μασ μεταφζρεισ  μια εικόνα, να μασ πεισ 

δυο λόγια για κάποια γεγονότα που ζγιναν ςτθν Ηλιοφπολθ, από τότε που 

πρωτοιρκεσ εδϊ, κακϊσ και τθν δικι ςου τθ πορεία όλα αυτά τα χρόνια; 

Κ.Λ: Το 1932 γφριςα ςτθν Ελλάδα από ζνα ταξίδι που είχα κάνει ςτθν Σμφρνθ, όπου 

είχα πάει να δουλζψω, ζξι μινεσ. Εγκαταςτάκθκα ςτθν Θλιοφπολθ, γιατί εδϊ ιταν ο 

Νίκοσ ο Λϊτςοσ που είμαςτε από το ίδιο χωριό, απ’ τθν Αγία Σωτιρα Κοηάνθσ. Ζξι 

μινεσ αφ’ ότου ςτθν Θλιοφπολθ, ςυνδεκικαμε τθν «Εργατικι Βοικεια», μια 

οργάνωςθ θ οποία δροφςε νόμιμα ςχεδόν και βοθκοφςε τισ οικογζνειεσ των 

φυλακιςμζνων, των εξορίςτων κλπ… Τθν ίδια περίοδο ζγιναν Δθμοτικζσ εκλογζσ 

ςτθν Θλιοφπολθ. Κυμάμαι ότι γφριηαν τότε με τα νταοφλια, χόρευαν τςάμικο και 
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προπαγάνδιηαν για τισ εκλογζσ… Τότε υπιρχαν δυο παρατάξεισ, οι Ναςτικοί και οι 

αντι-Ναςτικοί με επικεφαλισ τον Κοδ. Ραλαμίδθ, οι οποίοι κατθγοροφςαν τουσ 

πρϊτουσ ότι δεν κατζκεταν ςτο «Ταμείο Ζργων» τα λεφτά που ειςζπραταν, και που 

προορίηονταν για να γίνουν ζργα 

…Μετά όμωσ τθν διάλυςθ (Σθμ. Α.Χ, το 1936) τθσ Εταιρίασ «Δρανδάκθσ-Ράγκαλοσ», 

που είχε αναλάβει τθν πολεοδόμθςθ τθσ Θλιοφπολθσ, παραχωρικθκαν πολλά 

οικόπεδα ςτθν τότε Κοινότθτα, για να γίνουν τα ζργα υποδομισ που δεν ζκανε θ 

Εταιρία. Συγκεκριμζνα παραχωρικθκαν τα οικόπεδα κοντά ςτα νταμάρια (Σθμ. Α.Χ, 

Χαλικάκθ), τα οποία πουλικθκαν αργότερα επί προεδρίασ νομίηω Δθμ. Γεωργάκθ, 

ςχεδόν τηάμπα, 12 δρχ τον πιχι, ςτον ςυνεταιριςμό εργατϊν του Εκνικοφ 

Τυπογραφείου. Απ’ τα λεφτά που ειςζπραξε τότε θ Κοινότθτα, ζφτιαξαν μόνο το 

γεφφρι ςτα Κανάρια, ςτο ρζμα που υπιρχε τότε. Ακόμα και επί προεδρίασ 

Ηωγράφου (Σθμ. Α.Χ, 1956-1964), είχαν μείνει πολλά οικόπεδα απ’ αυτά που είχαν 

παραχωρθκεί ςτθν Κοινότθτα και τα πουλοφςαν τότε… Ριγαινα εγϊ λοιπόν 

μάρτυρασ υπεράςπιςθσ υπζρ των οικοπζδων, και ο Ηωγράφοσ πιγαινε μάρτυρασ 

υπεράςπιςθσ υπζρ τθσ Εταιρίασ… 

Ακόμα το «Ταμείο Ζργων» είχε δυο δικά του λεωφορεία, που ζκαναν τθν 

Συγκοινωνία με τθν Ακινα. (Αυτό το ξζρω από τον Ρουςουλίδθ). Κανείσ δεν ζμακε τι 

ζγιναν μετά τον πόλεμο αυτά τα λεωφορεία. 

…Το 1937, ςτισ 4 Αυγοφςτου (Σθμ. Α.Χ, ζνα χρόνο μετά τθν δικτατορία του Μεταξά), 

ζφυγα από τθν Θλιοφπολθ, άφθςα τθν γυναίκα μου ςτο χωριό και πιγα ςτθ Καβάλα 

και τθν Κομοτθνι. Ιρκε  ο πόλεμοσ, μπικα ςτθν Αντίςταςθ. Θ δράςθ μου ιταν ςτθν 

Δυτικι Μακεδονία. Ακολοφκθςαν εξορίεσ, ο εμφφλιοσ και μετά το ’50 ξαναγφριςα 

ςτθν Θλιοφπολθ. Απ’ το 1954 εκλεγόμουν ςυνεχϊσ κοινοτικόσ ςφμβουλοσ μζχρι το 

1967. Μετά το 1974 ζγινα Αντιδιμαρχοσ… Το 1978 αποςφρκθκα από το Δθμοτικό 

Συμβοφλιο… 

Πεσ μασ μπάρμπα - Θανάςθ πωσ αναπτφχκθκε θ Ηλιοφπολθ; Ποιο ιταν το αρχικό 

κζντρο γφρω απ’ το οποίο ζγιναν οι επεκτάςεισ; 

Κ.Λ: Θ Θλιοφπολθ όπωσ ξζρετε, είχε ζνα ρυμοτομικό ςχζδιο και ιταν χωριςμζνθ από 

τθν αρχι ςε 5 τομείσ. Θ περιοχι θ δικιά μασ, ό Άγιοσ Κωνςταντίνοσ ιταν ο 1οσ Τομζασ 

και ιταν ςτο αρχικό ςχζδιο μζχρι τθν οδό Ρανταηι… Αυτό που ξζρω είναι ότι ο 

πονθρόσ ο Νάςτοσ ζβαλε ςτο ςχζδιο και ποφλθςε πρϊτα όλα τα κατςάβραχα (τθν 

Αγία Μαρίνα, προπολεμικά) και άφθςε τα καλφτερα κομμάτια εκτόσ ςχεδίου, όπωσ 

τθν περιοχι «Κικάρα», κοντά ςτον Άγιο Νικόλαο (τθ λζγαμε ζτςι για το ςχιμα τθσ),  

όπου αργότερα, γφρω ςτο 1960 τθ ποφλθςε ςτον «Συνεταιριςμό Εργατϊν Τφπου», 

τα λεγόμενα «Τυπογραφικά»… Το ςχζδιο αυτισ τθσ περιοχισ το ζφτιαξε ζνασ 

μθχανικόσ ο Γεωργακάκοσ (με τον οποίο είμαςτε εξορία μαηί), για λογαριαςμό του 
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Συνεταιριςμοφ. Ιμουν και εγϊ  τότε δθμοτικόσ ςφμβουλοσ και ςυμφϊνθςα να γίνει 

θ επζκταςθ ς’ αυτι τθν περιοχι γιατί οι περιςςότεροι τυπογράφοι ιταν δικοί μασ 

άνκρωποι… 

Εννοείσ «αριςτεροί»; 

Κ.Λ: Ναι. Βζβαια εγϊ επζμενα να υπάρχουν περιςςότεροι κοινόχρθςτοι χϊροι, αλλά 

τελικά τουσ περιόριςαν οι ίδιοι οι τυπογράφοι, για να πάρουν περιςςότερα 

οικόπεδα… 

Δθλαδι οι «αριςτεροί» είχαν τθν ίδια αντίλθψθ για τθν κερδοςκοπία του χϊρου, 

με αυτι των «δεξιϊν» που κατθγοροφςαν χρόνια ολόκλθρα; Και κάτι άλλο: Ασ 

μθν ξεχνάμε ότι αρκετοί τυπογράφοι δεν πιραν τα οικόπεδα για να ςτεγάςουν τα 

παιδάκια τουσ κλπ, αλλά τα μοςχοποφλθςαν και κερδοςκόπθςαν. 

Κ.Λ: Ναι, ζγινε κι αυτό… Ππωσ το ίδιο ζγινε και με τουσ άλλουσ τυπογράφουσ, του 

Εκνικοφ Τυπογραφείου κακϊσ και με τουσ Αςτυνομικοφσ… Και κάτι ακόμα: Τόςο 

ςτουσ Τυπογράφουσ όςο και ςτουσ Αςτυνομικοφσ, ο Διμοσ ςυμφϊνθςε για να 

πάρουν οικόπεδα με τον όρο τα ζξοδα για τα ζργα υποδομισ κα βαρφνουν αυτοφσ 

και όχι τον Διμο. Πμωσ εν ςυνεχεία αυτοί άρχιςαν και ηθτοφςαν… 

…Στθν Κάτω Θλιοφπολθ, επίςθσ ζγιναν ζνα ςωρό τροποποιιςεισ του αρχικοφ 

ςχεδίου… Ιταν πολφ ωραίο το ςχζδιο, αλλά το ςυμπτιξανε, ςαν αντάλλαγμα 

προκειμζνου ο Νάςτοσ να παραχωριςει τον χϊρο για το Γιπεδο και για το 2ο 

Δθμοτικό Σχολείο. Αλλά, από τουσ δρόμουσ που ςτζνεψε κι απ’ τισ πραςιζσ που 

κατάργθςε, κζρδιςε ο Νάςτοσ τετραπλάςια απ’ αυτά που ζδωςε. Εξ’ άλλου είχε 

αναλάβει και να αςφαλτοςτρϊςει και τθν Σοφοκλι Βενιηζλου, αλλά δεν τθν 

ζφτιαξε… 

Είχαμε μπάρμπα- - Θανάςθ αυκαίρετθ δόμθςθ ςτθν Ηλιοφπολθ, και ςε ποιο 

βακμό; 

Κ.Λ: Άκου να δεισ, βάλαμε τθν περιοχι «Συκιζσ» του Αγίου Κωνςταντίνου, 

αναγκαςτικά ςτο ςχζδιο, το 1954.. 

Δθλαδι εννοείσ ότι πρϊτα χτίςτθκε θ περιοχι αυκαίρετα και εν ςυνεχεία μπικε 

ςτο ςχζδιο πόλεωσ; Δθλαδι προςαρμόςατε το  ρυμοτομικό ςχζδιο ςτθν 

υπάρχουςα κατάςταςθ; 

Κ.Λ: Ναι, ναι… Τα αυκαίρετα γίνονταν με τθν κάλυψθ τθσ αςτυνομίασ… Ο 

Καραχάλιοσ, ζνασ χωροφφλακασ, αδελφόσ του Χριςτου του Καραχάλιου 

Συνταγματάρχθ τθσ Χωροφυλακισ, «ζβγαηε άδειεσ» ςτισ Συκιζσ με δυο χρυςζσ λίρεσ. 

Του ζδινεσ δυο λίρεσ, κι  ζκανε τα ςτραβά μάτια κι ζχτιηεσ… Αλλά μθν ξεχνάσ. Πτι 
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αυτό το πράγμα που ζγινε ςτισ Συκιζσ, ζγινε το ’54, μετά τθ μεγάλθ ςυρροι κόςμου 

ςτθν πρωτεφουςα, φςτερα από τον εμφφλιο. 

Ο κόςμοσ ικελε να ςτεγαςτεί… Κατά κοπάδια τουσ ζφερνε ο Βαρςαμισ, ο οποίοσ 

ιταν ςτθν Θλιοφπολθ ο αντιπρόςωποσ του Νάςτου… Ιξερε κατά γράμμα όλα τα 

οικόπεδα… Τον πειράηαμε εμείσ και του λζγαμε: «Τι ζγινε ρε Μιτςο ςιμερα;» Κι’ 

αυτόσ ζλεγε:  «100 να ςτο δείξω και 50 να ςτο μετριςω»… Τόςθ μεγάλθ ηιτθςθ 

οικοπζδων υπιρχε ςτον Άγιο Κωνςταντίνο εκείνθ τθν εποχι… 

Πεσ μασ κάτι άλλο μπάρμπα – Θανάςθ. Πλιρωναν ο Νάςτοσ και οι κλθρονόμοι 

του φόρουσ ακάλυπτων χϊρων για τα όλα τα οικόπεδά «τουσ» ςτθν Ηλιοφπολθ; 

Κ.Λ: Ρλιρωναν ελάχιςτα. Οφτε τα ξζραμε όλα τα οικόπεδα, δεν είχε γίνει καμιά 

καταμζτρθςθ. Αναγκαςτικαμε τότε να πιζςουμε τον Ηωγράφο, ο οποίοσ ιταν φίλοσ 

του Νάςτου και ςαν Διμοσ κάναμε δθμοπράτθςθ για τθν είςπραξθ των φόρων 

ακάλυπτου χϊρου. Τθν δθμοπραςία τθν πιρε ο Κϊςτασ ο Καγιάσ ό οποίοσ ζφτιαξε 

ζνα Κτθματολόγιο και επεςιμανε τα περιςςότερα οικόπεδα ςε ποιον ανικουν. Από 

το ’64 που πιραμε τθν εξουςία του Διμου εμείσ με τον Ρεντάρθ, τα φορολογοφςαμε 

όλα… Είχε γίνει τότε μια πρόταςθ από μζνα να βγει ζνα τοπογραφικό ςυνεργείο 

ςτθν Θλιοφπολθ και να επιςθμάνει όλα τα οικόπεδα, ςε ποιόν ανικουν, κακϊσ και 

τισ παραβιάςεισ που είχαν γίνει, τισ επεκτάςεισ, τθν καταπάτθςθ Δθμόςιων χϊρων 

κλπ. Δεν ζγινε. Ζπειτα ιρκαν οι άλλοι, δεν ζγινε… 

Θα κζλαμε τϊρα να μασ πεισ για τθν απόπειρα «τουριςτικισ ανάπτυξθσ» τθσ 

περιοχισ του Προφιτθ Ηλία το 1964-1965. 

Κ.Λ: Είχε ζρκει τότε μια Ελλθνο-αμερικανίδα θ οποία είχε άνδρα ζναν Αμερικανο-

Ρολωνό, και θ οποία ικελε να κάνει ζνα Τουριςτικό Κζντρο πάνω ςτον Ρροφιτθ 

Θλία. Αυτοί λζγαν ότι είχαν τζτοια Κζντρα ςτθν Λταλία, τθν Λςπανία και αλλοφ. Θ δικι 

μασ κζςθ ιταν πωσ αν γίνουν οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ, κα πρζπει να βγει ζνα 

ποςοςτό υπζρ του Διμου, γιατί ο χϊροσ αυτόσ ανεξάρτθτα αν ανικει ςτο Δθμόςιο, 

βρίςκεται ςτθν περιοχι μασ. Δεν είχαν φτιάξει ςχεδιάγραμμα ακόμα, γιατί δεν είχαν 

εξαςφαλίςει το χϊρο, λζγαν όμωσ ότι κα φτιάξουν μπάγκαλοουσ, ζνα τουριςτικό 

ξενοδοχείο μεγάλο, κα κάνουν δεξαμενζσ, κολυμβθτιρια, τελεφερίκ από το Χίλτον, 

με ςτακμό εδϊ και άλλουσ ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ με προοριςμό το Αεροδρόμιο. 

Λζγαν κα φτιάξουν τουσ δρόμουσ όλουσ, τισ προςβάςεισ από τθν Θλιοφπολθ, 

χϊρουσ περιπάτου που κα επιτρεπόταν ςτουσ Θλιουπολίτεσ και ςε όλουσ ουσ 

πολίτεσ να μπαίνουν μζςα. Εμείσ ςυμφωνιςαμε. Ρεριμζναμε τι κα πει το Υπουργείο. 

Υπουργόσ τότε Εςωτερικϊν ιταν ζνασ από τουσ αποςτάτεσ, δεν κυμάμαι το όνομά 

του, ο οποίοσ οφτε ςυμφϊνθςε οφτε διαφϊνθςε μαηί μασ, αλλά μασ ζπιαςε θ 

δικτατορία εν τω μεταξφ και δεν ςυνεχίςτθκε… 
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Εςείσ με ποια λογικι ςυμφωνιςατε να γίνει αυτό το ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα 

ςτον Προφιτθ Ηλία; 

Κ.Λ: Με τθν λογικι ότι κα αναπτυχκεί ο Διμοσ περιςςότερο… και ότι κα είχαμε 

ζςοδα… και κζλαμε και τον τουριςμό… 

Δθλαδι, εςφ μπάρμπα – Θανάςθ κζλεισ και ςιμερα να γίνουνε ξενοδοχεία ςτθν 

Ηλιοφπολθ, όπωσ και ςτο Καλαμάκι, ςτθ Γλυφάδα κλπ; 

Κ.Λ: Ναι να γίνουν… 

Με το λεγόμενο «Κτθνιατρείο», τι ζγινε; 

Κ.Λ: Το Υπουργείο Γεωργίασ κζλθςε να κάνει ζναν αναπαραγωγικό ςτακμό (εκεί 

που είναι οι κολϊνεσ). Αυτό ζγινε το 1962 νομίηω. Αφοφ ιρκαν εδϊ, άρχιςαν 

ςκάβαν, φτιάξαν, ςτιςαν τισ κολϊνεσ, τουσ κάνει προςωρινά μζτρα ο Σαρλάσ (είχε 

κάνει δωρθτιριο  ο Νάςτοσ αυτι τθν περιοχι ςτθν κόρθ του και ςτον γαμπρό του 

τον Σαρλά). 

Ζγινε δικαςτιριο. Ρρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ ιταν ο Ηωγράφοσ. Απϋ τθ μεριά μασ ςτο 

Κοινοτικό Συμβοφλιο ιμουν εγϊ, θ Γαβριζλλα Χαμογεωργάκθ, ο Ράνοσ 

Κωνςταντινίδθσ και ο Γιάννθσ ο Λατροφ. Τρείσ τθσ ΕΔΑ και ο Κωνςταντινίδθσ (ο 

οποίοσ ζπαιηε διπλό ρόλο όπωσ νομίηω) υποςτθρίηαμε ότι  αυτι θ περιοχι είναι του 

Δθμοςίου. Λςχυριηόμαςτε πωσ αν τραβιξουμε μια γραμμι απ’ το ςυρματόπλεγμα 

(ποφ ιδθ υπιρχε παραπζρα, μπαίναμε ςτον χϊρο του Δθμοςίου. Επομζνωσ δεν 

είναι του Σαρλά. Δικθγόροσ ιταν ζνασ νεαρόσ ΕΑΜικισ προζλευςθσ, Γιαννακοφροσ 

λεγότανε. Ριγαμε, κατακζςαμε ότι είναι του Δθμοςίου γιατί θ επζκταςθ τθσ 

γραμμισ αφινει το οικόπεδο πιο πολφ προσ το βουνό παρά προσ τθν πόλθ. Ο 

Ηωγράφοσ πιγε κι αυτόσ ςτο δικαςτιριο και είπε πωσ ο Νάςτοσ εδϊ ζςπερνε 

κρικάρια, εδϊ είχε νταμάρι κι ζβγαηε ο Κρθτικόσ πζτρεσ ( κι είχε πραγματικά 

νταμάρι-εγϊ μιπωσ δεν κυμάμαι ότι τόςπερνε κρικάρια;) 

Λοιπόν το δικαςτιριο ζβγαλε τθν απόφαςθ ότι εφϋ όςον θ νομι αποδεικνφεται ότι 

είναι του Σαρλά, να ςταματιςουν οι εργαςίεσ. Και πιγε λοιπόν θ υπόκεςθ ςτα 

πολιτικά δικαςτιρια. Το Υπουργείο Γεωργίασ τότε ςταμάτθςε τον ςτακμό, δεν ζκανε 

καμιά ενζργεια, κι ζμειναν οι κολϊνεσ όπωσ τισ βλζπετε ςιμερα. Εμείσ είμαςτε 

αδφναμοι, τι να κάναμε, δεν ξζραμε δεν μποροφςαμε, δεν μποροφςαμε να 

προβλθματιςτοφμε, ποιόσ τόξερε. Ριςτεφαμε πωσ δικά του είναι τα οικόπεδα και 

λζγαμε «ό,τι κερδίςουμε από τον Νάςτο». 

Πεσ μασ τϊρα για τα «Αςτυνομικά». Πωσ ζγινε και ξεφφτρωςε αυτό το 

τερατοφργθμα ςτον Τμθττό, ςτθν Ηλιοφπολθ; 
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Κ.Λ: Επί κυβερνιςεωσ Ραπανδρζου… ο Γζροσ… ο «Γζροσ τθσ Δθμοκρατίασ»… για να 

ικανοποιιςει τα αιτιματα των αςτυνομικϊν, όπωσ κάνει ο φίλοσ μου ο Αντρζασ 

τϊρα, τουσ παραχϊρθςε μια ζκταςθ, μια ςτενι λωρίδα από το Νεκροταφείο μζχρι 

τον Ρροφιτθ Θλία, τθ λεγόμενθ «πράςινθ ηϊνθ¨» (ζτςι είχαν ονομάςει τθν 

απόςταςθ που χϊριηε το ςυρματοπλεγμζνο δάςοσ με τθν Θλιοφπολθ). Κα ζμπαινε 

λοιπόν ςτο ςχζδιο τθσ Θλιοφπολθσ για να γίνουν οικόπεδα και να ικανοποιιςουν 

τουσ αςτυνομικοφσ. Θ «πράςινθ ηϊνθ» όμωσ επεκτείνονταν μζςα ςτο δάςοσ κι ζκοβε 

πολλά πεφκα. 

Επάνω ς’ αυτό ο Διμοσ αντζδραςε, κι ευτυχϊσ αντζδραςε και θ προςκείμενθ προσ 

τθν τότε Κυβζρνθςθ τθσ Ζνωςθσ Κζντρου δθμοτικι αρχι και ο Διμαρχοσ Ρεντάρθσ. 

Κάναμε 2-3 ςυγκεντρϊςεισ, μίλθςαν και οριςμζνοι απ’ τουσ άλλουσ, είπαμε ότι δεν 

το δεχόμαςτε. Εν τω μεταξφ ζγινε θ αποςταςία. Το ηιτθμα εκκρεμοφςε. 

Λοιπόν, ξανά πάλι , βγάλαμε μια διακομματικι επιτροπι και πθγαίνουμε ςτον 

υπουργό Γεωργίασ τθσ αποςταςίασ που ιταν ο Βαςματηίδθσ. Αυτόσ ιταν από τθν 

Χαλκιδικι, φιλοΕΑΜίτθσ παλιά, όπωσ λζγαν. Στθν επιτροπι αυτι ιταν ο Διμαρχοσ, 

εγϊ, ο Ηωγράφοσ, κι ίςωσ και άλλοσ ζνασ. Ανζπτυξε ο Διμαρχοσ τθν υπόκεςθ ςτον 

Βαςματηίδθ. Ρετιζται τότε ο Ηωγράφοσ και του λζει: «Ξζρεισ γιατί δεν κζλουν κ. 

Υπουργζ; Γιατί άμα κάρκουν οι αςτυνομικοί κα αλλοιωκεί το εκλογικό ςϊμα τθσ 

Θλιοφπολθσ, γιατί κα ψθφίςουν εμάσ. Δεν τουσ κζλει θ ΕΔΑ». Εγϊ παρϊν βζβαια 

(Σθμ. Α.Χ, ςαν εκπρόςωποσ τθσ ΕΔΑ). Του λζει τότε ο Βαςματηίδθσ: «Θ ΕΔΑ καλά 

κάνει και δεν τουσ κζλει. Εςφ κζλεισ να καταςτραφεί το δάςοσ;». «Πχι, του λζει ο 

Ηωγράφοσ». « Ε, αν δεν κζλεισ να καταςτραφεί το δάςοσ, εγϊ προτείνω και ς’ εςάσ 

και ςτουσ Αςτυνομικοφσ, επειδι και εγϊ το κζλω το δάςοσ, αν είναι ζτςι όπωσ τα 

λζνε και καταςτρζφονται τα πεφκα, να βγάλετε μια επιτροπι και να πάει να γίνει 

μια καταμζτρθςθ. Εγϊ κα ςτείλω υπαλλιλουσ απ’ το Υπουργείο, ο Διμοσ και ο 

Συνεταιριςμόσ των Αςτυνομικϊν κα ςτείλει κάποιον απ’ τθ δικι του μεριά».  

Συμφϊνθςαν και οι Αςτυνομικοί. Ο πρόεδροσ του Συνεταιριςμοφ των Αςτυνομικϊν, 

ζνασ αςτυνόμοσ Α’, Γιαννόπουλο τον λζγανε, ερχόταν κι ερχόταν ςε επαφι μαηί μασ. 

Λοιπόν του λζω μια μζρα: «Γιατί παιδεφεςτε και παιδεφετε και μασ, ενϊ  μπορείτε 

να πάτε, και μάλιςτα ςυγκεντρωμζνοι ς’ ζναν άλλο χϊρο, ςτθ Βαμβακιά;». «Ρου 

είναι θ Βαμβακιά μου λζει;». «Κα κάνουμε τθν κατά μζτρθςθ, του λζω, και μετά κα 

πάμε να τθ δοφμε». Θ Βαμβακιά είναι αυτοφ που χτίςτθκε τελικά ο ςυνοικιςμόσ των 

Αςτυνομικϊν».  

Εγϊ εν τω μεταξφ, πριν γίνει αυτό, ενϊ ιταν ακόμθ ο Ηωγράφοσ Διμαρχοσ, είχα 

προτείνει να γίνει Νεκροταφείο ςτθν περιοχι αυτι, όλοσ ο χϊροσ. (Το άλλο, επειδι 

ιταν μζςα ςτθν πόλθ αντιδροφςε ο κόςμοσ, και προ παντόσ του Βφρωνα αντιδροφν 

μζχρι ςιμερα. Ζχει κορεςτεί αυτό το Νεκροταφείο). Δεν το δζχτθκε αυτό ο 

Ηωγράφοσ, είχε τισ δικζσ του αντιλιψεισ. Βγάλαμε λοιπόν τθν επιτροπι αυτι και μια 
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Κυριακι πρωϊ ξεκινιςαμε και μετράμε: 7000 ι 9000 πεφκα κόβονταν. Κατεβαίνουμε 

ςτον Διμο, κάνουμε ζνα πρωτόκολλο, το οποίο υπζγραψε ο Δαςικόσ, ο επικεφαλισ 

του τριμελοφσ ςυνεργείου του Υπ. Γεωργίασ, ο εκπρόςωποσ των Αςτυνομικϊν κι εγϊ 

και το πιγαμε ςτον Βαςματηίδθ. Εν τω μεταξφ παίρνω τον Γιαννόπουλο και τον 

πθγαίνω ςτθν Βαμβακιά. Του λζω: «Μασ λζτε ότι δεν ςασ κζλουμε γιατί δεν κα μασ 

δϊςετε ψιφουσ. Να λοιπόν, εμείσ ςασ προτείνουμε να ‘ρκείτε εδϊ, που δεν κόβεται 

οφτε ζνα πεφκο». Ενκουςιάςτθκε αυτόσ μόλισ είδε το μζροσ. Αφοφ πιγαμε λοιπόν 

κάτω το πόριςμα που είχαμε βγάλει από τθν καταμζτθςθ, οι Αςτυνομικοί ζκαναν 

αμζςωσ ενζργειεσ και λζνε: «Μποροφμε να αλλάξουμε τθν τοποκεςία». Δζχεται ο 

Βαςματηίδθσ, ζδωςε εντολι, κάναμε το τοπογραφικό και βάλαμε τθν περιοχι ςτο 

ςχζδιο με ειςιγθςθ δικι μου, τθν 1θ Απριλίου 1967. Στισ 21 ζγινε το πραξικόπθμα… 

Ο Νάςτοσ δεν αντζδραςε; Δεν κεωροφςε αυτι τθν περιοχι δικι του; 

Κ.Λ: Τθ κεωροφςε, γι’ αυτό ζκανε και τα δικαςτιρια (Σθμ. Α.Χ, από τα οποία βγικε 

και θ γνωςτι απόφαςθ 4910/1977 του Εφετείου Ακθνϊν που ζφερε ςτο φωσ ο 

Κανάςθσ Λϊλασ το 1980, όπου αποδείχτθκε ότι θ ςυνολικι περιουςία του Νάςτου 

ανερχόταν ςε 4 ηευγάρια  ι 320 ςτρζμματα). Οφτε τον ρωτιςαμε όμωσ τον Νάςτο 

εμείσ τότε. Το βάλαμε ςτο Σχζδιο, κζςαμε όρουσ και μάλιςτα εγϊ ζκεςα  

ςυγκεκριμζνουσ όρουσ όπωσ, να μθν γίνονται μεταπωλιςεισ οικοπζδων και να μθν 

χτίηονται πάνω από διϊροφα. Αυτό τόχαν δεχτεί όλοι αλλά θ χοφντα το 

τροποποίθςε. Και τάφτιαξε όπωσ ικελε. Φτιάχνουν εκεί πάνω πολυκατοικίεσ τϊρα… 

Εμείσ λζγαμε επειδι είναι κοντά ςτο δάςοσ, να μθν ζχουμε «πφργουσ» κοντά ςτο 

δάςοσ, αλλά… 

 

 

H περιοχι του πρϊθν λατομείου Χαλικάκθ, Κακαρι Δευτζρα 2006. 

 Μζχρι το 1980 οι κλθρονόμοι Νάςτου ποφλαγαν οικόπεδα που δεν τουσ ανικαν, 

αλλά με τθν ανάδειξθ τθσ απόφαςθσ 4910/1977 του Εφετείου Ακθνϊν από τον 

Κανάςθ Λϊλα και τουσ αγϊνεσ που ακολοφκθςαν, τα ςχζδιά τουσ ανατράπθκαν. 
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 Oι πρϊτεσ ϊρεσ του χουντικοφ πραξικοπιματοσ ςτθν Ηλιοφπολθ.* 

 *Θ επιβολι ςτρατιωτικισ δικτατορίασ ςτθ χϊρα μασ τθν 21θ Απριλίου 1967, άφθςε 

ανεξίτθλα ίχνθ και ςτθν Θλιοφπολθ. Ραρακζτουμε ςτθν ςυνζχεια αναμνιςεισ και 

μαρτυρίεσ κάποιων δθμοτικϊν παραγόντων, τισ οποίεσ  κατζγραψε ο Λουκάσ 

Φωτόπουλοσ και  που δθμοςιεφτθκαν το 1990 ςτο περιοδικό «Θλιογράφοσ» το 

οποίο εξζδιδε τότε  ο δθμοςιογράφοσ Κφμιοσ Καλαμοφκθσ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Παφλοσ Πεντάρθσ, τότε Διμαρχοσ 

«‘Θταν θ ϊρα 4 τθ νφχτα, όταν με ειδοποίθςαν ότι ζγινε πραξικόπθμα. ‘Υςτερα 

ειδοποίθςα τον Κανάςθ τον Λϊλα και αυτόσ το Δθμοτικό Συμβοφλιο. Το πρωϊ, γφρω 

ςτισ 9, μαηευτικαμε ςτο Δθμαρχείο, με απόντεσ τουσ δεξιοφσ δθμοτικοφσ 

ςυμβοφλουσ και τον πρόεδρο του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (Δθμιτρθ Κιντι). Ρρόκεςι 

μασ ιταν να ςυνταχκεί το πρϊτο ς’ όλθ τθ χϊρα ψιφιςμα – καταδίκθ για τθν 

δικτατορία. Δεν ξζρω αν με τθν παρουςία του προζδρου πετυχαίναμε κάτι τζτοιο. Εν 

ςυνεχεία κατθφορίςαμε ςτθν πλατεία ςε ζνα καφενεδάκι, όπου πρότεινα να 

διαλυκοφμε με τον κίνδυνο μιπωσ ςυλλθφκοφμε, πράγμα που ζγινε για όλουσ τουσ 

αριςτεροφσ. 

Εν ςυνεχεία, ο Διμοσ  υποτυπωδϊσ λειτουργοφςε μζχρι τθν οριςτικι εκδίωξι μασ 

περί τα μζςα Μαϊου. Κζλω επίςθσ να ςθμειϊςω ότι κατά τθν παράδοςθ του Διμου 

θ τότε επιτροπι από ςτρατιωτικοφσ άνοιξαν τα χαντάκια τθσ φδρευςθσ, αλλάηοντασ 

τουσ χαρακτθριςμοφσ του εδάφουσ, με αποτζλεςμα να ηθμιωκεί ο Διμοσ με 800.000 

δρχ διαφορά. Φςτερα μασ κατθγόρθςαν, αλλά με βοφλευμα του 1970 ακωωκικαμε. 

Θ 7χρονθ δικτατορία ςτζρθςε τον τόπο μασ από γριγορθ ανάπτυξθ. Είμαςτε θ 

πρϊτθ δθμοτικι αρχι που φζραμε τθν φδρευςθ ςτθν Θλιοφπολθ…» 

Δθμιτρθσ Κιντισ, τότε πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου. 

«Τθν θμζρα τθσ δικτατορίασ ο μακαρίτθσ ο Κανάςθσ ο Λϊλασ ζκανε μια προςπάκεια 

για να μαηευτεί το Δθμοτικό Συμβοφλιο να βγάλει ζνα ψιφιςμα, μα απ’ ότι κυμάμαι, 

δεν το κυμάμαι καλά, δεν κατορκϊκθκε αυτό. Το απόγευμα τθσ ίδιασ μζρασ 

ςυνζλαβαν τον Κανάςθ. Μετά ζμακα πωσ ζπιαςαν και άλλουσ, όπωσ τον Γιάννθ τον 

Φωτόπουλο και τον Ντίνο τον Οικονομόπουλο. ‘Υςτερα από λίγεσ μζρεσ ιρκε 

διαταγι να ςταματιςουμε να αςχολοφμαςτε με τον Διμο.  

Θ δικτατορία ςαν πολφ περίοδοσ ςτθν ιςτορία του τόπου υπιρξε βλαπτικι και για 

τον διμο μασ. Θ ηθμιά που προξζνθςε ιταν αναπτυξιακι και χρειάςτθκε πολφσ και 

διπλόσ κόποσ για να αρχίςει πάλι ο Διμοσ μασ τθν προοδευτικι και ανοδικι του 

πορεία». 



26 

 

Χριςτοσ Αργυρίου, τότε Δθμοτικόσ φμβουλοσ 

«Εκείνο το ςυννεφιαςμζνο πρωϊνό πλθροφορικθκα ςτο δρόμο, πθγαίνοντασ ςτθ 

δουλειά μου, πωσ ζγινε δικτατορία. 

Με κίνδυνο ακόμα και να ςυλλθφκοφμε, πιγαμε ςτο παλιό το Δθμαρχείο, που ιτανε 

εκεί που τϊρα βρίςκεται το Ταχυδρομείο. Εκεί ο Ντίνοσ ο Οικονομόπουλοσ πρότεινε 

τθν ιδζα πωσ πρζπει το Δθμοτικό Συμβοφλιο να ςυνζλκει, να ςυνεδριάςει και να 

καταδικάςει τθν από οπουδιποτε προερχόμενθ αυτι πράξθ, τθ δικτατορία. Πμωσ, 

δεν μποροφςαμε να κάνουμε απαρτία, διότι μασ ζλειπε ζνασ, ο τότε πρόεδροσ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου, ο κ. Κιντισ. Επικοινωνιςαμε μαηί του και μασ είπε ότι 

ζρχεται, δεν ιρκε, ανθςυχιςαμε πιγαμε να τον βροφμε και μασ είπαν ότι ζχει φφγει 

από το ςπίτι. Ζτςι ματαιϊκθκε θ πρϊτθ αντίδραςθ που είχε κατά νου να κάνει το 

Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ πόλθσ μασ, που ίςωσ ιταν και θ πρϊτθ ςε όλθ τθ χϊρα». 

Γιάννθσ Φωτόπουλοσ, εκδότθσ τότε τθσ τοπικισ εφθμερίδασ «Αλικεια». 

«Το πρωϊ, μετά από ςυνεννόθςθ των δθμοτικϊν ςυμβοφλων τθσ δθμοκρατικισ 

πλειοψθφίασ, πιγα ςτο Δθμαρχείο να καταγράψω μια ιςτορικι απόφαςθ καταδίκθσ 

των πραξικοπθματιϊν. Θ απόφαςθ δεν πάρκθκε λόγω μθ απαρτίασ. Ρεριςςότερεσ 

πλθροφορίεσ κα ζχετε από ςυνδθμότεσ που ςυνελιφκθςαν τθν επόμενθ ι και 

αργότερα. Δυςτυχϊσ εμζνα με ςυνζλαβαν το μεςθμζρι.  

Θ ςυνζχεια είναι γνωςτι, το απόγευμα ιδθ είχαν αρχίςει τισ μαηικζσ ςυλλιψεισ και 

το κρατθτιριο γζμιςε αςφυκτικά με πρϊτο τον μακαρίτθ Ανδρουτςόπουλο Δ., ζνα 

γαλινιο άνκρωπο. Και ακολοφκθςαν οι αξζχαςτοι Νίκοσ Μαχαιρόπουλοσ και 

Κανάςθσ Λϊλασ. Στθ ςυνζχεια ζφεραν τον Ντίνο Οικονομόπουλο και πολλοφσ 

φίλουσ και ςυναγωνιςτζσ που δεν τουσ κυμάμαι.  Θ μζρα τελειϊνει με  τθ μεταφορά 

μασ ςτο γιπεδο τθσ ΑΕΚ τα μεςάνυχτα». 

Θανάςθσ Λϊλασ, τότε αντιδιμαρχοσ 

(Αναδθμοςίευςθ από τθν εφθμερίδα «Αλικεια» Νο 54, Απρίλιοσ 1981) 

« Τθν παραμονι του πραξικοπιματοσ, Ρζμπτθ 20 Απριλίου ’67, θ Κομματικι Οργάνωςθ τθσ 

Ε.Δ.Α Θλιοφπολθσ είχε μια πλατιά ςφςκεψθ ςτα γραφεία τθσ με κζμα τθν προετοιμαςία για 

τισ βουλευτικζσ εκλογζσ. Στα πρόςωπα, όμωσ, όλων των παριςτάμενων ιταν ηωγραφιςμζνθ 

θ ανθςυχία και θ αγωνία για τισ φιμεσ που κυκλοφοροφςαν πωσ ο βαςιλιάσ και οι 

ςτρατθγοί πρόκειται να αναςτείλουν τθν λειτουργία του Συντάγματοσ, κθρφχνοντασ 

δικτατορία. Οι πθγζσ αυτϊν των πλθροφοριϊν ιταν διάφορεσ. Κυρίωσ όμωσ προζρχονταν 

από τθν Ζνωςθ Κζντρου και τον αρχθγό τθσ Γεϊργιο Ραπανδρζου, ο οποίοσ ςε επίςκεψθ 

που του είχαν κάνει ςτο Καςτρί μια ομάδα από Δθμάρχουσ (ανάμεςά τουσ ιταν και ο δικόσ 

μασ Διμαρχοσ κ. Ρεντάρθσ), είχε εκφράςει τισ ανθςυχίεσ του για μια επικείμενθ δικτατορία. 

Ζτςι τζκθκε από πολλοφσ το ερϊτθμα: Αλθκεφουν οι διαδόςεισ και αν ναι, τι πρόκειται να 



27 

 

κάνουμε, ποιά κα είναι θ αντίδραςι μασ; Θ κζςθ τθσ Ε.Δ.Α τότε ιταν: Το πολιτικό κλίμα τθσ 

Ευρϊπθσ δεν είναι ευνοϊκό για δικτατορία ςτθν Ελλάδα. Αν όμωσ γίνει κα αντιδράςουμε με 

μαηικζσ ςυγκεντρϊςεισ. Με χϊρο ςυγκζντρωςθσ τα γραφεία των Διμων και επικεφαλισ 

τουσ αιρετοφσ δθμοτικοφσ άρχοντεσ. Να κάνουμε κάςτρα τθσ Δθμοκρατίασ τουσ Διμουσ. 

 Ζφυγα από τα γραφεία τθσ Ε.Δ.Α ςτισ 12 τα μεςάνυχτα. Ξάπλωςα ςτο κρεβάτι μου μια με 

πιρε ο φπνοσ. Στισ 3 θ ϊρα τθ νφχτα χτφπθςε το κουδοφνι του τθλεφϊνου μου. Ριρα το 

ακουςτικό. Ιταν ο μακαρίτθσ ο Γιϊργοσ Αράπθσ. Ναι , ο Γιϊργοσ Αράπθσ, ο αγωνιςτισ τθσ 

Δθμοκρατίασ και ο ζνκερμοσ υποςτθρικτισ τθσ ςυνεργαςίασ των δθμοκρατικϊν δυνάμεων 

ςτθν πόλθ μασ. Ρου επιτεφχκθκε το 1964 ςτισ δθμοτικζσ εκλογζσ με το ψθφοδζλτιο τθσ 

δθμοκρατικισ ςυνεργαςίασ Ε.Δ.Α και  Ζνωςθσ Κζντρου και κζρδιςε τισ δθμοτικζσ εκλογζσ, 

διϊχνοντασ τθ δεξιά από τθ διοίκθςθ του Διμου. Κανάςθ μου λζει, ζγινε πραξικόπθμα ςτθν 

Ακινα, κατεβικανε τα τανκσ. Ηιτθςα άλλεσ πλθροφορίεσ , δεν γνϊριηε να μου δϊςει. Το 

πρωί κα ςυναντθκοφμε ςτο Διμο, του είπα. Τθλεφϊνθςα και ςτο Διμαρχο, μου είπε και 

ζκλειςε το τθλζφωνο.  

Τθν ίδια ςτιγμι τθλεφϊνθςα ςτον Κϊςτα Καραγιϊργο, που ιταν εκείνθ τθν εποχι 

γραμματζασ τθσ Κ.Ο τθσ Ε.Δ.Α Θλιοφπολθσ. Συμφωνιςαμε να βρεκοφμε το πρωϊ ςτο 

Δθμαρχείο και εν τω μεταξφ να επικοινωνοφμε τθλεφωνικϊσ. Φςτερα από μια ϊρα περίπου 

χτφπθςε το τθλζφωνό μου, δεν κυμάμαι αν ιταν ο Καραγιϊργοσ ι ο Νίκοσ ο Ρολίτθσ, μου 

είπαν ότι επικοινϊνθςαν με τθν Κ.Ο.Α και ςυγκεκριμζνα με τον οργανωτικό γραμματζα 

Διονφςθ Γεωργάτο, και πωσ πρζπει όλοσ ο κόςμοσ να βρεκεί το πρωί ςτο Δθμαρχείο. 

Δεν κοιμικθκα ωσ το πρωϊ. Μόλισ ξθμζρωςε ντφκθκα και ξεκίνθςα για το Δθμαρχείο. Στον 

δρόμο που περπατοφςα ιταν μεγάλθ θςυχία, οφτε ςτρατόσ οφτε χωροφφλακεσ. Ζφταςα ςτο 

Δθμαρχείο που μόλισ είχε ανοίξει και ιταν μζςα μερικοί υπάλλθλοι. Φςτερα από λίγθ ϊρα 

ζφταςε ο Διμαρχοσ και αρκετοί ςφμβουλοι τθσ πλειοψθφίασ, ιρκαν και μερικοί πολίτεσ. 

Μαηευτικαμε και περιμζναμε τισ εξελίξεισ. Ο Διμαρχοσ πιρε τθλζφωνο διάφορουσ Διμουσ, 

δεν απαντοφςαν, μόνο από τον Διμο Καλλικζασ μασ βρίςανε. Καταλάβαμε τότε  ότι ο Διμοσ 

είχε καταλθφκεί από τουσ πραξικοπθματίεσ.  

ίχτθκε θ ιδζα τότε, αν κυμάμαι καλά από τον Ντίνο Οικονομόπουλο να κάνουμε ζκτακτο 

δθμοτικό ςυμβοφλιο, να καταδικάςουμε το πραξικόπθμα και να καλοφμε το λαό να 

υπεραςπιςκεί τα δθμοκρατικά του δικαιϊματα. Ο πρόεδροσ , όμωσ, τότε του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου δεν παρουςιάςτθκε κακόλου ςτον Διμο, ο αντιπρόεδροσ που κα μποροφςε και 

εκείνοσ να ςυγκαλζςει εκτάκτωσ το ςϊμα ζλειπε. Ρλειοψθφία του ςϊματοσ δεν υπιρχε και 

ζτςι ματαιϊκθκε θ προςπάκεια. Κα ιταν θ πρϊτθ αντιςταςιακι ενζργεια. 

Ραραμείναμε ςτο Δθμαρχείο ωσ τισ 12 το μεςθμζρι. Στισ 12 φφγαμε. Ο Διμαρχοσ και μερικοί 

δθμοτικοί ςφμβουλοι πιγαμε ςτθν κεντρικι πλατεία ςτο καφενείο του Ραναγιϊτθ Κυριαηι. 

Θ χωροφυλακι δεν είχε κινθκεί ακόμα. Ζφυγα από τθν πλατεία ςτισ 12.30. 

Στισ 2 περίπου θ ϊρα και μόλισ είχα τελειϊςει το φαγθτό, περικφκλωςαν το ςπίτι μου ζνασ 

ανκυπαςπιςτισ τθσ χωροφυλακισ και τζςςερισ χωροφφλακεσ. Μπικαν μζςα και μασ είπαν 

να τουσ ακολουκιςουμε ςτο τμιμα. Ριραν εμζνα και τισ δυο μου κόρεσ, φοιτιτριεσ τότε. 

Στο τμιμα βρικα τον Νίκο τον Μαχαιρόπουλο, τον Γιϊργο τον Καλπάκθ και τον Ντίνο 
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Οικονομόπουλο. Σε λίγο γζμιςε το αςτυνομικό τμιμα από πολίτεσ. Ράνω από 40 άντρεσ και 

10γυναίκεσ ιμαςταν κρατοφμενοι. Το βραδάκι μασ φζρανε από ςπίτια μασ από μια 

κουβζρτα, χωρίσ να επιτρζψουν να δοφμε τουσ δικοφσ μασ. Κατά τισ 19 τθ νφχτα ξεκίνθςαν 

τα καμιόνια και μασ μετζφεραν ςτο γιπεδο τθσ ΑΕΚ ςτθ Νζα Φιλαδζλφεια. Από δω και πζρα 

ςυνεχίςτθκε μια άλλθ περιπζτεια». 

 

 

 

 

 

                                      Οδθγόσ Θλιουπόλεωσ, ζκδοςθ Διμου Θλιοφπολθσ, επί χοφντασ. 
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 Hλιοφπολθ 1973: Μακθτικζσ κινιςεισ κόντρα ςτθ χοφντα* 

*Το κείμενο που ακολουκεί δθμοςιεφτθκε τον Νοζμβριο του 1983 ςτθν Τοπικι 

Εφθμερίδα «Δθμοτικι Αλλαγι» , αρικμ. Φφλλου 4, με διευκυντι τον Μάκθ Ξενικό. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

«Θ εφθμερίδα μασ για πρϊτθ φορά αποκαλφπτει με αφορμι τα δεκάχρονα από τθν 

εξζγερςθ του Ρολυτεχνείου μια άγνωςτθ ςε πολλοφσ ιςτορικι πτυχι: πρόκειται για 

μακθτικζσ κινιςεισ που εκδθλϊκθκαν το 1973 κόντρα ςτθν εφτάχρονθ Χοφντα. 

Είναι Φλεβάρθσ του 1973. Θ κατάλθψθ τθσ Νομικισ από τουσ φοιτθτζσ ζρχεται να 

ξυπνιςει ναρκωμζνεσ από τθ χουντικι προπαγάνδα ςυνειδιςεισ μακθτϊν ςτα δφο 

τότε Γυμνάςια τθσ Θλιοφπολθσ. Οι φοιτθτικζσ διαδθλϊςεισ του Μάρτθ και το κίνθμα 

του Ναυτικοφ αργότερα ζρχονται να ςυγκροτιςουν ςε όλο και περιςςότερουσ 

μακθτζσ τθν ανάγκθ τθσ λευτεριάσ ςτθ ηωι, τθν ανάγκθ να πζςει ο Ραπαδόπουλοσ. 

Θ άποψθ αυτι αναπτφςςεται ςτα διαλείμματα ςτθν αρχι ςε κλειςτό κφκλο και ζτςι 

παρατθρείται μια βακμιαία ανερχόμενθ πολιτικοποίθςθ περιςςότερων μακθτϊν. 

Και αυτό ςε μια εποχι όπου δίπλα ςτθ ςιωπι ςαν τρόπο ηωισ υπάρχει ςαν 

ιδεολογία το ποδόςφαιρο δοςμζνο από τθ Χοφντα ςτθ νεολαία. 

Ζτςι αρχίηει θ ςχολικι χρονιά 1973-74. Ανάμεςα ςτουσ κακθγθτζσ είναι ελάχιςτοι 

αυτοί που προςπακοφν να ςπάςουν το φράγμα τθσ ςιωπισ με κάποια ςτοιχειϊδθ 

μθνφματα για ελευκερία, ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, δθμοκρατικό τρόπο ηωισ. Και 

εκεί ανάμεςα ςε μακιματα ςολφζη ν’ ακοφγεται και το δικαίωμα του ανκρϊπου να 

παραμζνει άνκρωποσ ςε μια ελεφκερθ κοινωνία. 

Ραράλλθλα θ Χοφντα όπωσ ζχει απλϊςει παντοφ τα πλοκάμια τθσ ζτςι δεν 

μποροφςε να αφιςει τα Γυμνάςια τθσ Θλιοφπολθσ δίχωσ τουσ χαφιζδεσ τθσ. Πμωσ 

κάποιοι μακθτζσ ρίχνουν ςτο Γυμνάςιο μζςα, τισ πρϊτεσ χειρόγραφεσ προκθρφξεισ 

τον Οκτϊβρθ. Τα αιτιματα ςτθν αρχι είναι μακθτικά: κατάργθςθ των ειςαγωγικϊν 

εξετάςεων, δικαίωμα μακθτικοφ ςυνδικαλιςμοφ, κακιζρωςθ τθσ δθμοτικισ 

γλϊςςασ.  

Το παράρτθμα Αςφάλειασ τθσ Θλιοφπολθσ τρζχει ςτο Γυμνάςιο δυο φορζσ περίπου 

εβδομαδιαίωσ για να μαηζψει τισ προκθρφξεισ που πζφτουν. Αρχίηει πια να 

παρακολουκεί κακθμερινά το Γυμνάςιο και το περιπολικό ΒΗ 8296 είναι ο… 

φρουρόσ του Γυμναςίου μθ τυχόν και βρεκοφν οι επικίνδυνεσ προκθρφξεισ μζςα ςτο 

ςχολείο. 

Το μνθμόςυνο του Γζρου τθσ Δθμοκρατίασ και το ξφλο που ακολοφκθςε ζρχεται να 

αλλάξει το περιεχόμενο των προκθρφξεων των μακθτϊν ςτθν Θλιοφπολθ. Τα 

ςυνκιματα πια είναι: ΕΛΕΥΚΕΛΑ - ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ - ΚΑΤΩ Θ ΧΟΥΝΤΑ. Ζρχεται το 
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Ρολυτεχνείο και ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ του. Από τθν Ρζμπτθ κιόλασ 

κουβεντιάηεται το κζμα ςτα Γυμνάςια και ςυμβαίνει θ πρϊτθ κίνθςθ. Μακθτζσ και 

μακιτριεσ αντί να καταλιξουν το βράδυ ςτα φροντιςτιρια τθσ Κάνιγγοσ και τθσ 

Σόλωνοσ για μάκθμα, πθγαίνουν ςτο Ρολυτεχνείο. Το μεςθμζρι τθσ Ραραςκευισ 

φκάνουν οι πρϊτεσ μακθτικζσ προκθρφξεισ  - ετοιμαςμζνεσ ςτο Ρολυτεχνείο – που 

καλοφν τουσ μακθτζσ ς’ αγϊνα για το διϊξιμο τθσ χοφντασ και των Αμερικάνων. 

Κάποια προςπάκεια να γίνει αποχι ςτα ςχολεία τθσ Μζςθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ πόλθ 

μασ ςε οριςμζνα τμιματα τάξεων, δεν πετυχαίνει. Πμωσ μερικζσ μακιτριεσ 

γκρεμίηουν τα ςφμβολα τθσ Χοφντασ που υπιρχαν ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ. Και 

αυτό τθ ςτιγμι που θ αςφάλεια βρίςκεται ςτισ πόρτεσ.  

Τθ Δευτζρα 19 Νοζμβρθ γίνεται μια αποχι από 20 μακθτζσ – παρ’ ότι ζχει κθρυχκεί 

ο ςτρατιωτικόσ νόμοσ – ςαν ζνδειξθ διαμαρτυρίασ για το μακζλεμα του Λαοφ ςτο 

Ρολυτεχνείο το προθγοφμενο Σάββατο. Θ αςφάλεια εξετάηει τα απουςιολόγια και 

αργότερα ςυλλαμβάνει μακθτζσ του Γυμναςίου που παραπζμπει ςαν επικίνδυνουσ 

ςτο… ςπουδαςτικό τμιμα τθσ αςφάλειασ Ρροαςτίων και ςτθν ςυνζχεια τθν αποβολι 

μακθτι από τα Γυμνάςια τθσ περιοχισ. Ζτςι ο βαρφσ ίςκιοσ του τρόμου και τθσ 

ςιωπισ βαραίνει και πάλι ςτα Γυμνάςια τθσ Θλιοφπολθσ.  

Θ Χοφντα πζφτει το ’74 και αμζςωσ μακθτζσ ρίχνουν τθν πλάκα του Ραττακοφ από 

τουσ τοίχουσ του κτιρίου του Γυμναςίου Αρρζνων Θλιοφπολθσ (εκεί που ςτεγάηεται 

ςιμερα το 1ο Λφκειο). Ζρχεται θ 17θ Νοζμβρθ του’74 και τότε θ τραγικι ειρωνεία τθσ 

ιςτορίασ επαναλαμβάνεται. Μια ομιλία που «τιμά» το Ρολυτεχνείο από τον τότε 

γυμναςιάρχθ ζρχεται να ςυγχαρεί… γνωςτόσ για τθ δράςθ του τον καιρό τθσ 

Χοφντασ αξιωματικόσ τθσ αςφάλειασ ςτθν Θλιοφπολθ! 

Ζτςι ζγινε και ο πρϊτοσ γιορταςμόσ του Ρολυτεχνείου ςτα Γυμνάςια τθσ 

Θλιοφπολθσ. Μεγαλφτερθ διαςτροφι τθσ ιςτορίασ δεν μποροφςε να γίνει. Ο 

χουντικόσ αξιωματικόσ να ςυγχαίρει για το Ρολυτεχνείο μπροςτά ςτα μάτια 

δθμοκρατϊν μακθτϊν.» 
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Kϊςτασ Πουλάδθσ: «Εδϊ ιταν ρζμα…»* 

*Μεταφζρω  αποςπάςματα από  τθν Μαρτυρία του Κϊςτα Ρουλάδθ, για το πάρκο που 

διαμορφϊκθκε ςε τμιμα του μπαηωμζνου ρζματοσ, που βρίςκεται ςτα όρια του 1ου με τον 5ο 

Τομζα, όπωσ ζχει καταγραφεί ςτο βιβλίο του: «Εδϊ ιταν ρζμα…», 2006. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

« Το ςυγκεκριμζνο πάρκο, που  βρίςκεται ενδιάμεςα των οδϊν Χρυςοςτόμου Σμφρνθσ και 

Μπζλλεσ, ζχει μια ιςτορία δικι του. Δεν είναι όπωσ τα άλλα πάρκα που τα φτιάξανε κάποιεσ 

Δθμοτικζσ αρχζσ, δίχωσ τθν προςωπικι ςυμμετοχι των πολιτϊν. Στο πάρκο αυτό ςυμμετείχαν 

άνκρωποι όλων των πολιτικϊν παρατάξεων για ζνα κοινό ςκοπό και με τθ βοικεια τθσ τότε 

Δθμοτικισ αρχισ, πζτυχαν να διεκδικιςουν το δίκιο τουσ, αντιμετϊπιςαν μεγάλα ςυμφζροντα, 

καταπατθτζσ, μεςίτεσ, και ςτο τζλοσ τα κατάφεραν. 

To 1945 που ιρκα ςτθν Θλιοφπολθ, τθ γνϊριςα με πολλά ρζματα και γεφφρια. Ζνα απ’ αυτά 

ιταν και το ρζμα που ζγινε πάρκο… Το παλιό ςπίτι είχε πρόςοψθ ςτθν οδό Μπζλλεσ, ακριβϊσ 

μπροςτά ιτανε το ρζμα, είχε ςπερδοφκλια, ακάνατα, και κάπου –κάπου καμιά πικροδάφνθ 

ςτθν οδό Χρυςοςτόμου Σμφρνθσ… Στθν επταετία τθσ Δικτατορίασ ο τότε Διμαρχοσ ζφερε τον 

Ρατακό να δει το ρζμα, αλλά τθν προθγοφμενθ θμζρα ζβαλε τουσ εργάτεσ και το κακαρίςανε. 

Ιρκε ο Στζλιοσ, είδε και απιλκε… Στθ ςυνζχεια το ρζμα μπαηϊκθκε με τισ ευλογίεσ του τότε 

Δθμάρχου, χωρίσ να γίνουνε οι κατάλλθλεσ προετοιμαςίεσ… Ρροτοφ μπαηωκεί το ρζμα, υπιρχε 

αγωγόσ… ζπρεπε να ςυνεχιςτεί ςτο ρζμα …και να ςυνδεκεί με τον μεγάλο αγωγό που 

…καταλιγει ςτο ρζμα τθσ Ρικροδάφνθσ, αλλά θ τότε Δθμοτικι αρχι μπάηωςε και αχριςτευςε 

τον αγωγό… μιπωσ είναι ο μοναδικόσ; Το ίδιο ζγινε τθν εποχι εκείνθ ςτο Νθςάκι, ςτου Ταμπά… 

Από τθ ςτιγμι που το ρζμα μπαηϊκθκε, μπικανε ταμπζλεσ ιδιοκτθςίασ… Ο χϊροσ που 

βρίςκεται ανάμεςα ςτισ οδοφσ Στεφάνου Σαράφθ, Χρυςοςτόμου Σμφρνθσ, Βθςςαρίωνοσ, 

Μπζλλεσ και Τςαμαδοφ, ιταν εκτόσ οικοδομικοφ τετραγϊνου. Ρωσ βγάλανε άδεια (κάποιοι) και 

χτίςανε ςτο ρζμα;… Κάποιοσ (Βαρίτθσ) που φαινότανε ιδιοκτιτθσ 1.350  τετραγ. μζτρων, δεν 

είχε χτίςει ςτον χϊρο τον δικόν του, που και αυτόσ ιτανε παράνομοσ, αλλά οικοδόμθςε δίπλα, 

τα 1.350 μζτρα τα  άφθςε,  για να δικαιολογιςει τθ μζλλουςα καταπάτθςθ τθσ όλθσ περιοχισ… 

…Κάποια κοπζλα είδε τυχαία ςε μια δθμόςια υπθρεςία που εργαηόταν τθν παρανομία ςτο 

ςυγκεκριμζνο χϊρο. Σε αυτιν χρωςτάμε το ξεκίνθμα… Θ ςπίκα είχε πζςει. Αμζςωσ φοφντωςε ο 

Αγϊνασ για να ςϊςουμε τθν περιοχι από τουσ επίδοξουσ καταπατθτζσ. Ζτςι ςυμφωνιςαμε 

πζντε άτομα γείτονεσ  να πάμε ςτον (τότε) Διμαρχο Κιντι, να αναφζρουμε το περιςτατικό και 

να μασ βοθκιςει… Μασ άκουςε… ακολουκιςανε και άλλεσ ςυναντιςεισ και ςτθν τελευταία 

ςυνάντθςθ μασ είπε ότι αν ακολουκιςουμε δικαςτικό αγϊνα κα τραβιξει πολφ χρόνο , ίςωσ και 

χρόνια… Το δίκιο είναι με εμάσ, αλλά εάν φζρει ο Βαρίτθσ Ειςαγγελζα κα επιβάλει προςωρινά 

μζτρα και μζχρι να εκδικαςτεί θ υπόκεςι μασ δεν κα μποροφμε να κάνουμε τίποτα ςτο 

ςυγκεκριμζνο χϊρο. Εκτόσ αυτοφ, μασ είπε, «ςιμερα είμαι Διμαρχοσ, αφριο ίςωσ όχι, γι’ αυτό 

προτείνω να δεντροφυτζψουμε το Σάββατο που δεν υπάρχει Ειςαγγελζασ. Κα ζρκω κι εγϊ με 

τον Αντιδιμαρχο με εργάτεσ του Διμου, μθχανιματα, εργαλεία, φυτϊριο, ςυγκεντρϊςτε κι 

εςείσ κόςμο κι εργαλεία, να το φυτζψουμε και ασ μασ πάει εκείνοσ ςτα Δικαςτιρια και όχι 

εμείσ». 
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Ρράγματι , ζτςι κι ζγινε… Ιταν το κάτι άλλο να βλζπεισ μικροφσ και μεγάλουσ, άλλοσ να ςκάβει, 

άλλοσ να βάηει ςτουσ λάκκουσ φυτϊριο, άλλοσ με το φτυάρι να ρίχνει χϊμα, να τρζχουνε να 

φζρουνε νερό από τα ςπίτια, να ποτίηουνε. Εκείνο που κζλω να πω, ςτθ δενδροφφτευςθ εκείνθ 

τθν θμζρα ςυμμετείχαν και άνκρωποι που δεν ιταν από τθ γειτονιά, με τθν ίδια όρεξθ λεσ και 

φυτεφανε μπροςτά ςτο ςπίτι τουσ. Ιταν κάτι το ςυγκινθτικό… Τισ επόμενεσ μζρεσ ποτίηαμε ο 

κακζνασ τα δζντρα που ιταν μπροςτά ςτο ςπίτι του… μζχρι να φτιαχτεί το βυτίο του Διμου που 

είχε χαλάςει… 

…Μετά από μερικζσ μζρεσ ζνα πρωϊνό… είδα απζναντι χωροφφλακεσ, ςυρματοπλζγματα 

εργάτεσ και τον Βαρίτθ… να ςκάβουνε λάκκουσ και να βάηουν ςτφλουσ για ςυρματόπλεγμα. 

Ζφυγα τροχάδθν για τον Διμαρχο… Του είπα τι ςυνζβθ και μου είπε «γφρνα πίςω, να μαηζψετε 

κόςμο, κα ςτείλω κι εγϊ τον Αντιδιμαρχο, πρζπει να ρίξουμε τθν περίφραξθ προτοφ ςτεγνϊςει 

το τςιμζντο κι εγϊ εν τω μεταξφ κα πάω ςτθν Ρολεοδομία να του ακυρϊςω τθν άδεια». Ζτςι κι’ 

ζγινε. Μζχρι να γυρίςω είχε μαηευτεί κόςμοσ, του ρίξαμε το ςυρματόπλεγμα. Είχαμε κυνθγθτό 

με τουσ χωροφφλακεσ μζχρι να ζρκει θ εντολι να ςταματιςει ο Βαρίτθσ τθν περίφραξθ. Θ 

εντολι ιρκε και ο Βαρίτθσ ςταμάτθςε, φφγανε και οι χωροφφλακεσ… Τθν άλλθ μζρα ζςτειλε ο 

Διμαρχοσ μθχάνθμα και τράβθξε τοα ςφρματα… 

Μετά από δυο μζρεσ… ο Βαρίτθσ πιρε πάλι άδεια να περιφράξει ςτθν οδό Χρυςοςτόμου 

Σμφρνθσ… Πταν το ζμακε ο Κιντισ..όπωσ ιτανε με τισ πυτηάμεσ… ιρκε ςτθ μία θ ϊρα τθ νφχτα, 

χτφπθςε δυο ςπίτια και είπε να ζχουνε το νου τουσ γιατί ο Βαρίτθσ κα περιφράξει και ότι κα 

πάει το άλλο πρωϊ ςτθν Ρολεοδομία να δει πωσ πιρε πάλι τθν άδεια… 

…Εν τω μεταξφ, επειδι είχαμε να αντιμετωπίςουμε μεγάλα ςυμφζροντα, ζπρεπε να 

οργανωκοφμε, να είμαςτε νόμιμοι γιατί ςαν ιδιϊτεσ μεμονωμζνα δεν κα μασ υπολογίςουνε και 

το λόγο αυτό ιδρφςαμε Σφλλογο με τθν επωνυμία «Φαζκων»… Τα βράδια ζβγαινα να μαηζψω 

υπογραφζσ, άλλοι βάηανε ευχαρίςτωσ, άλλοι με βλζπανε καχφποπτα και με διϊχνανε 

κλείνοντασ τθν πόρτα κατάμουτρα… Ο Βαρίτθσ μετά από καιρό μου ζκανε δφο μθνφςεισ. Σε 

καμία δεν παρουςιάςτθκε. Στθν τελευταία με κατθγοροφςε ότι μπικα ςτο κτιμα του να 

φυτζψω και όταν τον είδα ζφυγα. Μαηί με μζνα είχε ςυγκατθγοροφμενο και τον Αντιδιμαρχο 

Γιϊργο Λουκά… Ριγαμε πρωϊ ςτο δικαςτιριο και τελειϊςαμε απόγευμα… Τθν τελευταία φορά 

ο Βαρίτθσ τιμωρικθκε με πρόςτιμο γιατί δεν παρουςιάςτθκε. Ρροτοφ κάνει μινυςθ ςε μζνα 

είχε κάνει και ςε άλλουσ δφο του Συλλόγου…». 

 

 

 

Σθμείωςθ Ρ.Τ :  Οι δικαςτικζσ αντιπαρακζςεισ ςυνεχίςτθκαν και με τθν επόμενθ δθμοτικι αρχι 

Θλιοφπολθσ, ωςτόςο οι διεκδικθτζσ του πρϊθν ρζματοσ κατάφεραν να επιςθμοποιιςουν τθν 

αυκαιρεςία τουσ, με τθν δθμιουργία ενόσ νζου Οικοδομικοφ Τετραγϊνου ςτον χϊρο  αυτό… 
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Ανδρζασ Λάηαρθσ-Καροφςοσ:Η Κάτω Ηλιοφπολθ πενιντα χρόνια πριν* 

*Αποςπάςματα από ςυνζντευξθ ςτθν Κεϊνθ Δζδε. Δθμοςιεφτθκε ςτο περιοδικό 

«Ευϊνυμοσ» Νο 12, Φεβρουάριοσ 2002, και Νο 18, Σεπτζμβριοσ 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πωσ ξεκίνθςε ο ιςτορικόσ φλλογοσ του 3ου Σομζα 

«Ο Σφλλογοσ του 3ου Τομζα δεν φτιάχτθκε για πλάκα και για να ζχουμε πρόεδρο. 

Είχαμε πολλά προβλιματα. Δεν είχαμε νερό, δεν είχαμε ΔΕΘ, δεν είχαμε λεωφορεία, 

δεν είχαμε τθλζφωνο. Ζνα κάλαμο ηθτάγαμε να μπει ςτθν πλατεία. Δεν είχαμε 

ςχολείο. Πλθ θ Θλιοφπολθ είχε το 1ο Δθμοτικό. Δεν είχαμε εκκλθςία δεν είχαμε 

δρόμουσ, οφτε χαραγμζνουσ με μπουλντόηα, μόνο προβατόδρομουσ εκεί που 

περνοφςαν τα κοπάδια…Θ Αεροπορία ζςτειλε μπουλντόηα και χάραξε τουσ πρϊτουσ 

δρόμουσ για να ζρχονται τα ςτρατιωτικά, ςε φάλαγγεσ, για εκπαίδευςθ. Γι’ αυτό ο 

Σφλλογοσ του 2ου και 3ου Τομζα «Φιλοπρόοδοσ Ζνωςθ» ζςτθςε τον οβελίςκο και τθν 

ονόμαςε Ρλατεία Αεροπορίασ. Εκεί γφρω υπιρχαν λίγα ςπιτάκια, προπολεμικά τα 

δφο, που αντιςτζκονται ακόμθ. Αυτά ζγιναν κάπου το ’50 με ’55. Γενικά δεν είχαμε 

τίποτα και τα κζλαμε όλα. Ζτςι ξεκινιςαμε και ζγινε ςφλλογοσ…  

Πλοσ ο 3οσ Τομζασ ιταν ςχεδόν ακατοίκθτοσ κι εμείσ λίγοι ςτθν αρχι. Αλλά κάκε 

μζρα ξεφφτρωναν και νζα δωμάτια. Τα πιο πολλά γίνονταν ολονυχτίσ. Μζχρι να 

φτάςουν οι χωροφφλακεσ κοιμόνταν μζςα. Τότε ιταν υποχρεωτικό ςε όλα τα ςπίτια, 

πίςω από τθν πόρτα, να ζχουμε πίνακα – κατάςταςθ, με τα ονόματα των ατόμων 
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που κοιμοφνται μζςα… Αν ερχόταν επιςκζπτθσ και ζμενε το βράδυ για φπνο ςτο 

ςπίτι ζπρεπε να το αναφζρουμε ςτθν Αςτυνομία… 

Σο ταχυδρομείο, το νερό, το θλεκτρικό 

..Ταχυδρομείο δεν υπιρχε για πολλά χρόνια. Είχαμε όλοι διεφκυνςθ «3οσ Τομζασ» 

και ο Ταχυδρόμοσ τα άφθνε ςτον 4ο, ςτον φοφρνο του Χαραλαμπίδθ, που ιταν και ο 

μοναδικόσ ςτθν Κάτω Θλιοφπολθ. Εκεί ψάχναμε ςτο μεγάλο κουτί, ο κακζνασ για το 

δικό του γράμμα. Ζτςι μακαίναμε τότε τα νζα των δικϊν μασ ανκρϊπων και του 

χωριοφ μασ. 

…Ριγαμε αρκετά άτομα ςτον πρόεδρο τθσ Κοινότθτασ (εννοεί τον Κ. Ηωγράφο) για 

τα τόςα προβλιματά μασ. Δυςτυχϊσ το μόνο που κυμάμαι από όλθ εκείνθ τθν 

κουβζντα ιταν: «Ρθγαίνετε να χτυπιςετε τθν πόρτα τθσ Αργυροφπολθσ»… Δεν 

ιξερε ότι ο 3οσ Τομζασ ιταν από προπολεμικά ςτο ςχζδιο τθσ Θλιοφπολθσ και πιο 

πίςω υπιρχαν ςτρατόπεδο και ςυρματοπλζγματα. Αυτά τα λόγια ιταν που ζκαναν 

να ξεχειλίςει το ποτιρι και ζγινε όςο μποροφςε πιο γριγορα ο Σφλλογοσ του Τομζα 

μασ. Ζτςι οι εφθμερίδεσ τθσ εποχισ άρχιςαν να δθμοςιεφουν και τα δικά μασ δίκαια 

προβλιματα. Ζνα από τα πρϊτα το νερό… Ράντωσ με φωνζσ, διαμαρτυρίεσ και με 

δθμοςιεφματα, μζχρι το 1962 οι πιο πολλοί βολεφτθκαν. Ζβλεπεσ ξαπλωμζνεσ 

ςωλινεσ τθσ μιςισ ίντςασ ζωσ και 40 μζτρα. Τόςο μακριά μποροφςαμε από τον 

κεντρικό δρόμο, αλλά και ο κάκε γείτονασ ζδινε ςτον διπλανό του που ι δεν 

δικαιοφνταν ι του δφςτυχου που δεν του ζφταναν τα… Ευρϊ του. 

…Για το θλεκτρικό ο Σφλλογόσ μασ οργάνωςε μεγάλο ςυλλαλθτιριο ςτθν κεντρικι 

πλατεία, μαηί με τουσ άλλουσ ςυλλόγουσ που δεν είχαν κι αυτοί ΔΕΘ…Θ κεντρικι 

πλατεία γζμιςε από κόςμο που ηοφςε με λάμπα ι λυχνάρι και τθ νφχτα περπατοφςε 

με το κλεφτοφάναρο, όταν δεν είχε φεγγάρι. Βλζποντασ ο πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ 

όλο αυτόν τον κόςμο ςυγκεντρωμζνο και τόςο αγανακτιςμζνο, πιρε κζςθ κι ζτςι 

ζφυγε ο ιδιϊτθσ που ζωσ εκείνθ τθ μζρα μεταπουλοφςε το ρεφμα αγοράηοντάσ το 

από τθν τότε ΔΕΘ. Γιατί ςτθν Θλιοφπολθ είχαμε ιδιϊτθ μεταπωλθτι ζτςι που και 

αυτοί που είχαν φϊσ, φωσ δεν είχαν. Ζτςι, ζφυγε ο Κουτρουμποφςθσ, που ιταν ο 

μεταπωλθτισ. Ο Σφλλογόσ μασ υπζγραψε με τθν Θ.Ε.Α.Ρ (Θλεκτρικι Εταιρία Ακθνϊν 

Ρειραιϊσ) ςφμβαςθ να πάρουν οι κάτοικοι ρεφμα με τρεισ εναλλακτικζσ λφςεισ… 

Η ςυγκοινωνία 

Τα λεωφορεία όπωσ τα κυμάμαι εγϊ, ζγραφαν: Ακινα - Θλιοφπολθ. Θ αφετθρία 

τουσ ςτθν οδό Κοραι (απζναντι από το Ρανεπιςτιμιο) και το τζρμα τουσ μπροςτά 

ςτθν εκκλθςία τθσ Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου. Εκεί τελείωνε θ άςφαλτοσ κι άρχιηαν τα 

δικά μασ βάςανα. Ρροςπακοφςαμε να βροφμε τουσ προβατόδρομουσ που είχαν 

φτιάξει με τον καιρό τα κοπάδια, ςυνικωσ φορτωμζνοι τςάντεσ με τα χρειαηοφμενα 

του ςπιτιοφ. Τα φζρναμε ςχεδόν όλα, από τθ Βαρβάκειο αγορά. 
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…Για το δικό μασ λεωφορείο εδϊ, ςτθν Κάτω Θλιοφπολθ, είχαμε μαηζψει πολλζσ 

φορζσ υπογραφζσ. Οι Σφλλογοι πάντα μπροςτά. Κάποτε, μετά από πολλά βάςανα, 

τα καταφζραμε. Ζτςι, ζνα πρωϊ άρχιςαν τα δρομολόγια με ονομαςία: Ακινα- 

Νάςτου. Ζτςι ζλεγαν τθ (ςθμερινι Λεωφόρο) Σοφοκλι Βενιηζλου. Το τζρμα τουσ 

ιταν ςτο περίπτερο, μετά τθν (ςθμερινι Λεωφόρο) Θρϊσ Κωνςταντοποφλου (πριν 

τθν ςθμερινι πλατεία 25θσ Μαρτίου). Τότε άρχιςαν νζα βάςανα για να καταφζρουμε 

να αλλάξει θ ονομαςία και να γίνει «Κάτω Θλιοφπολθ». Κι αυτό γιατί δεν μασ 

ικελαν ςτθ Κοινότθτα, που ιταν πζρα ςτο Νθςάκι, κι’ εμείσ τόςο μακριά… Το ίδιο 

ζγινε και με τθν Αγία Μαρίνα… Δεν μπόρεςαν τότε οι ικφνοντεσ να δουν το ςωςτό 

και θ Θλιοφπολθ να ζχει παντοφ το ίδιο όνομα. Ρου οι κάτοικοι πιεςτικά πάντα 

ηθτοφςαν… 

Σο Κοντοπιγαδο 

Από προπολεμικά υπιρχε, υπάρχει ακόμθ, θ ταβζρνα του Ντάβαρθ ςτο 

Κοντοπιγαδο… Ταβερνιάριςςα ιταν θ κυρά Τριςεφγενθ… Θ ονομαςία Κοντοπιγαδο 

βγικε γιατί το πθγάδι ιταν πάντα γεμάτο νερό. Κοντογεμάτο - Κοντοπιγαδο… 

Από κει μπροςτά περνοφςε τότε θ παλιά Λεωφόροσ Βουλιαγμζνθσ, που πιγαινε 

προσ τα χωριά… Θ νζα χάραξθ τθσ Λεωφόρου Βουλιαγμζνθσ, αυτι που ξζρουμε, 

ζγινε το 1938. 

Από τθν Λ. Βουλιαγμζνθσ μζχρι τθ κάλαςςα δεν υπιρχε τίποτα, εκτόσ από τα 

μαγαηάκια ςτο Χαςάνι. Μζχρι που κάποτε ζςτθςαν μια παράγκα πζρα ςτο Ρανί, ςτα 

Κυκθραίϊκα. Κάνανε πολλζσ χαρζσ που βλζπαμε νζο γείτονα.  

Απζναντι από τθν ταβζρνα ιταν το Χάνι του κυρ’ Θλία, για τουσ ταξιδιϊτεσ που 

ζρχονταν με τουσ αραμπάδεσ και τα κάρα τουσ από τα χωριά κουβαλϊντασ ο 

κακζνασ ό,τι παριγαγε να τα πουλιςει ςτθν Ακινα και να αγοράςει τα 

χρειαηοφμενα του ςπιτιοφ του. Εκεί ςταματοφςαν ςτον πθγαινερχομό τουσ για να 

ποτίςουν τα ηωντανά τουσ και να ξεκουραςτοφν από τθν πολφωρθ ποδαροκοφραςθ. 

Ο Θλίασ και θ γυναίκα του θ Άννα ζμεναν για πολλά χρόνια εκεί. 

Ριο πίςω από το Κοντοπιγαδο, κοντά ςτθ Ηωοδόχο Ρθγι, υπιρχε άλλθ μία ταβζρνα, 

του Μπάρμπα Γιϊργθ. 

Επίςθσ, υπιρχε το κτιμα του Γερουλάνου, το οποίο  είχε περιβόλι και αργότερα 

κερμοκιπιο. Μζςα ςτο κτιμα Γερουλάνου υπιρχε, κα υπάρχει ακόμθ, ζνα παλιό 

εκκλθςάκι. Γιόρταηε τα Ειςόδια τθσ Κεοτόκου, ςτισ 21 Νοεμβρίου. Αυτι τθ μζρα, ςτθ 

γιορτι, ζφτιαχναν κι ζτρωγαν οι γεωργοί πολυςπόρια. Οι πόρτεσ του κτιματοσ, 

εκείνθ τθ μζρα, ιταν πάντα ανοιχτζσ για τον κόςμο. Ριγαιναν ςυχνά οι γονείσ μου.. 
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«Ανεπίςθμο» υμοτομικό Σχζδιο τθσ Θλιοφπολθσ δθμοςιευμζνο ςτθν εφθμερίδα 

«ΘΛΛΟΥΡΟΛΛΣ»- Νο 1-25.7.1954 (Διευκυντισ Δ. Οικονομίδθσ). Διακρίνεται θ πρόκεςθ 

οικοπεδοποίθςθσ  ολόκλθρθσ ςχεδόν τθσ περιοχισ «Χαλικάκθ» και τθσ περιοχισ  μεταξφ 

των Λεωφόρων Βουλιαγμζνθσ, Εκνάρχου Μακαρίου, Θρϊσ Κωνςταντοποφλου, Αλ. 

Ραπαναςταςίου, όπου βρίςκεται ςιμερα  ςυγκρότθμα εγκαταςτάςεων εκπαίδευςθσ και 

ακλθτιςμοφ. Αντίκετα,  θ περιοχι «Συκιζσ» ςτον Άγιο Κωνςταντίνο, θ οποία εκείνα τα 

χρόνια χτίηονταν αυκαίρετα,  εμφανίηεται ωσ «εκτόσ ςχεδίου». 
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Γιϊργοσ Βοηίκασ: Η εκκλθςία τθσ Αγίασ Μαρίνασ και το πανθγφρι τθσ* 

*Αποςπάςματα από τθν ζρευνα του Γιϊργου Βοηίκα, με τίτλο: «Θ ςυνοικία τθσ Αγίασ 
Μαρίνασ ςτθν Θλιοφπολθ και το πανθγφρι τθσ. Θ κακθμερινι ηωι και ταυτότθτα τθσ 
πόλθσ». Θ φωτογραφία προζρχεται από το εξϊφυλλο του βιβλίου (2009). 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

«…Στθν περίπτωςθ τθσ ςυνοικίασ τθσ Αγίασ Μαρίνασ… με τθν ζνταξθ τθσ περιοχισ ςτο 

ςχζδιο πόλεωσ , το ζτοσ 1932 και τθν εγκατάςταςθ των πρϊτων οικιςτϊν ςτθν περιοχι, 

θ πρϊτθ τουσ μζριμνα ιταν να ιδρφςουν εκκλθςία για τθ ςυνοικία. Στα πρϊτα χρόνια 

τθσ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν περιοχι οι κάτοικοι αναγκάηονταν για τθν εκπλιρωςθ των 

κρθςκευτικϊν τουσ κακθκόντων και των μυςτθρίων τθσ εκκλθςίασ να πθγαίνουν ςτθν 

ιδιωτικι εκκλθςία τθσ Αγίασ Μαρκζλλασ τθσ Χιοπολίτιδοσ, θ οποία βριςκόταν ςτθν 

περιοχι όμωσ ιταν μικρι ςε μζγεκοσ για να ικανοποιιςει το πλικοσ των κατοίκων, ι 

ςτθν εκκλθςία του Αγίου Κωνςταντίνου και Ελζνθσ, θ οποία βριςκόταν ςε άλλθ 

ςυνοικία. Με τθν πάροδο όμωσ του χρόνου, και τθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ 

ςυνοικίασ οι κάτοικοι αιςκάνκθκαν τθν ανάγκθ να κτίςουν μια δικι τουσ εκκλθςία. Για 

το λόγο αυτό αποφάςιςαν να κτίςουν μια εκκλθςία ςτθν περιοχι τουσ, τθν κατοπινι 

εκκλθςία τθσ Αγίασ Μαρίνασ. 

Θ εκκλθςία αυτι - που μζχρι τότε είχε τθ μορφι εξωκλθςιοφ - ςτθν αρχι κτίςτθκε 

παράνομα, μζςα ςε μια νφχτα, το ζτοσ 1935…ςε ζνα χϊρο ο οποίοσ ςφμφωνα με το 

ρυμοτομικό διάγραμμα προβλεπόταν για τθν ίδρυςθ εκκλθςίασ. Αργότερα ςτισ αρχζσ 

τθσ δεκαετίασ του’50, μετατζκθκε λίγο πιο κάτω, ςε μεγαλφτερο οικόπεδο, ςτθ κζςθ 

όπου είναι χτιςμζνθ ςιμερα θ εκκλθςία τθσ ςυνοικίασ. Μετζπειτα ςτθν καταςκευι εκ 
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νζου τθσ εκκλθςίασ μζςα ςτο ίδιο οικοδόμθμα ιδρφκθκαν και τρία άλλα παρεκκλιςια, 

κακιςτϊντασ τον ναό τριςυπόςτατο. 

Στθν προφορικι τοπικι ιςτορία κυκλοφοροφν αρκετζσ παραλλαγζσ ςχετικά με τθν 

ίδρυςθ και τθν ονοματοκεςία του ναοφ. Οριςμζνεσ από τισ αφθγιςεισ αυτζσ ζχουν 

ζντονο το ςτοιχείο του φανταςιακοφ και τθσ υποκειμενικότθτασ. Ταυτόχρονα όμωσ 

αποτελοφν και ςτοιχεία που ςυγκροτοφν τθν πραγματικότθτα, τθν οποία βιϊνουν οι 

κάτοικοι τθσ ςυνοικίασ.  

Κοινό μοτίβο αυτϊν των αφθγιςεων είναι θ «τυχαία» εμφάνιςθ τθσ εικόνασ τθσ Αγίασ 

Μαρίνασ, από «κάποιο» ενορίτθ, ο οποίοσ τθν ζφερε και τθν ακοφμπθςε μζςα ςτο 

ναό… Κατά μία εκδοχι τθσ προφορικισ παράδοςθσ, θ οποία είναι και επίςθμα 

αποδεκτι εκδοχι, όπωσ αποτυπϊνεται γραπτά και ςτο ιςτορικό τθσ ίδρυςθσ του ναοφ, 

«τθν μζρα αυτι που ζςτθςαν τθν παράγκα, νφχτα, μια κυρία ζριξε ςτθ μζςθ τθσ 

εκκλθςίασ μια εικόνα, μεγάλθ, τθσ αγίασ Μαρίνασ, και εκείνθ τθ ςτιγμι είπαν, αγία 

Μαρίνα, βοικθςε να κρατιςει το εκκλθςάκι αυτό, να μθν μασ το γκρεμίςουν και κα το 

ονομάςουμε Αγία Μαρίνα». 

…Θ ίδρυςθ τθσ εκκλθςίασ επιςθμοποίθςε και κακιζρωςε, κατά κάποιο τρόπο, τθν 

ίδρυςθ τθσ ςυνοικίασ υποδθλϊνοντασ και τθν κοινωνικι-πολιτιςμικι αυτοτζλειά τθσ 

από τισ άλλεσ ςυνοικίεσ…Θ ίδρυςθ τθσ εκκλθςίασ ιταν ζνα ςθμαντικό γεγονόσ για τθ 

ςυνοικία… Οι ςχετικζσ αφθγιςεισ από τθν προφορικι ιςτορία τονίηουν τισ ιερζσ αλλά 

και ςυλλογικζσ διαςτάςεισ του εγχειριματοσ. 

Αργυρϊ: «Ενεκρίκθκε από τθν Αρχιεπιςκοπι να τοποκετθκεί αυτι θ εκκλθςία εδϊ, 

αλλά δεν είχαν τθ δφναμθ οι κάτοικοι να δϊςουν λεφτά και κάνανε μια μικρι 

παραγκοφλα με ξφλα γφρω-γφρω. Ιρκε θ αςτυνομία, να τα γκρεμίςει. Ρρόλαβαν οι 

κάτοικοι εδϊ – ο πατζρασ ιταν τότε πρόεδροσ – και βάλαν τισ εικόνεσ μζςα, κρεμάςαν, 

όπου μπόρεςαν και φφγαν ο κόςμοσ. Και βγικαν, οι γυναίκεσ μόνο, από τα ςπίτια τουσ 

και τουσ διϊξανε τουσ αςτυνομικοφσ. Επίκεςθ δθλαδι, ζγινε από τισ γυναίκεσ. Και μετά, 

αφοφ είδαν ζτςι, λζει, άςε να μείνει εκεί. Θ εκκλθςία δεν είχε άδεια , δεν είχε… Και 

εδραιϊκθκε θ εκκλθςία. Σιγά - ςιγά τθν κάναν πιο μεγάλθ και όλο αυτό που βλζπετε 

μζχρι ςιμερα το ζχουν κάνει οι κάτοικοι . Μόνον οι κάτοικοι». 

Χριςτοσ: «Δεν είχαμε εκκλθςία. Τι κα κάνουμε, τι κα κάνουμε, τι κα κάνουμε, 

φτιάχνουμε μια παράγκα και πάμε και τθ ςτινουμε, εκεί που είναι θ Αγία Μαρίνα. 

Εμείσ πιτςιρίκια τϊρα. Ιρκε θ χωροφυλακι να τθν γκρεμίςει. Μασ είχανε βάλει μες’ 

τθν παράγκα. Σου λζει, παιδιά είναι μζςα, πωσ κα τθν γκρεμίςεισ. Κι ζμεινε θ εκκλθςία, 

θ Αγία Μαρίνα, εκεί. Μπικαμε μζςα, για να μθν τθν γκρεμίςουνε! Ε, κι ο διοικθτισ τότε; 

Ε, ασ το διάολο, αφιςτε τα παιδάκια!...εκεί, μια εκκλθςία κάνανε, τι κάνανε;» 
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Σο πανθγφρι τθσ Αγίασ Μαρίνασ 

…Για τθν ςυνοικία τθσ Αγίασ Μαρίνασ, ζνα ςτοιχείο που οδθγεί ςτισ απαρχζσ τθσ 

ςυγκρότθςθσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ και που ςυνδζεται με τθ ςυλλογικι ταυτότθτα 

είναι θ αγία Μαρίνα και θ εκκλθςία τθσ. Θ τελετι εκείνθ θ οποία φζρνει ςτο προςκινιο 

τθσ ςυνοικίασ με τον πιο επίςθμο τρόπο τθν εκκλθςία και τθν αγία Μαρίνα είναι το 

κρθςκευτικό πανθγφρι… 

« Κάκε χρόνο ςτα μζςα του Λουλίου και για δυο θμζρεσ θ περιοχι τθσ Αγίασ Μαρίνασ 

αλλάηει, φαντάηει ξζνθ ςτουσ ενορίτεσ τθσ. Αποκτά μια εορταςτικι και ςυνάμα 

πανθγυρικι ατμόςφαιρα, που μοιάηει να διατθρεί ακόμθ κάτι από το χρϊμα των 

πανθγυριϊν του παλιοφ καιροφ. Τισ θμζρεσ αυτζσ, ςτισ 16 και 17 Λουλίου, πλικοσ 

ανκρϊπων ςυρρζει από όλο τι λεκανοπζδιο για να προςκυνιςει τθ χάρθ τθσ Αγίασ 

Μαρίνασ. Άνκρωποι όλων των θλικιϊν και προελεφςεων ςυνωςτίηονται ςτθν Αγία 

Μαρίνα και ςτουσ γφρω δρόμουσ. Άνκρωποι θλικιωμζνοι και νζοι, άνκρωποι με τισ 

οικογζνειζσ τουσ ι μόνοι τουσ, άνκρωποι ανυπόμονοι και υπομονετικοί, δφςπιςτοι και 

πιςτοί. 

Βζβαια, είναι ακριβζςτερο να μιλάμε για δφο πανθγφρεισ. Θ μία πανιγυρισ είναι 

κρθςκευτικι και λαμβάνει χϊρα ςτο ναό, θ άλλθ είναι εμπορικισ φφςθσ και 

εκτυλίςςεται ςτουσ γφρω δρόμουσ που κατακλφηονται από τουσ πάγκουσ των 

μικροπωλθτϊν. Και κα αδικοφςε κανείσ το κρθςκευτικό ςυναίςκθμα πολλϊν 

ανκρϊπων απ’ αυτοφσ που περιδιαβαίνουν ανάμεςα ςτουσ πάγκουσ αν ιςχυρίηονταν 

ότι αντιμετωπίηουν τθν κρθςκευτικι γιορτι ευκαιριακά, γιατί και οι δφο πανθγφρεισ 

ςυνυπάρχουν, παρά τισ κάποιεσ δυςκολίεσ, για πάρα πολλά χρόνια και θ ςυνφπαρξι 

τουσ είναι κατάλοιπο τθσ ιςτορίασ και των ςυνθκειϊν του τόπου μασ από πολφ παλιά». 

(Λωάν. Ηάχοσ «Θ Λερά Ρανιγυρισ τθσ Αγ. Μαρίνασ», Ενοριακόν Δελτίον, 1997)… 

…Δθμιτρθσ: Το πανθγφρι είναι μια άλλθ μζρα. Ππωσ όλεσ οι άλλεσ θμζρεσ, αλλά, όταν 

είναι πανθγφρι, μόνο που ακοφσ τισ καμπάνεσ να χτυπάν, να πασ ςτθν εκκλθςία, να 

ακοφςεισ διαφορετικά ςχεδόν λόγια, από ό,τι λζνε τισ Κυριακζσ, να δεισ τα ράςα να 

διαφζρουν, να είναι ξζνοι, ο δεςπότθσ, ε, ο κόςμοσ ο πολφσ, ε, όςο να’ναι διαφζρει… 

δίχωσ φϊτα, δίχωσ κωδωνοκρουςίεσ, το πανθγφρι δεν γίνεται. Ρωσ κα αλλάξεισ τα 

θμζρα; Ρϊσ τθν αλλάηεισ τθν θμζρα; Αλλιϊσ, ςυνεχίηεισ»… 

…Νίκοσ: Ξεκινάω απ’ το ςπίτι, ζρχεται και θ γυναίκα μου, ζρχεται το παιδί μου… 

αφινουμε το αυτοκίνθτο εδϊ, γιατί είμαςτε πολφ κοντά, τςάκα-τςάκα, περνϊντασ μζςα 

ςτον κόςμο, δεν κάνουμε τίποτα οφτε κοιτάμε και τζτοια πράγματα, πάμε και ανάβουμε 

ζνα κεράκι. Κα ανάψουμε μζςα ςτθν εκκλθςία, κα προςκυνιςουμε τθν εικόνα και κα 

γυρίςουμε να βγοφμε ζξω. Αφοφ βγοφμε ζξω, λοιπόν, άντε πάμε να δοφμε και τθν 

πραμάτεια. Ρολλζσ φορζσ ζχουμε πάει και ςτον Βεροφτθ, εδϊ, με τον μικρόν, γιατί 

ικελε να δει πϊσ είναι «ο γφροσ του κανάτου». Ζχω πάει και ςτον «γορίλα»… 
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Γιάννησ Κανελλάκησ: Εκκληςία – τροχόςπιτο διαιρεί την Ηλιοφπολη* 

*επορτάη του δθμοςιογράφου Γιάννθ Κανελλάκθ που δθμοςιεφτθκε  ςτθν 

«Ελευκεροτυπία», τθν Δευτζρα 31 Μαρτίου 1980. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Μάρτιοσ 1980: Θ κινθτοποίθςθ των κατοίκων και τθσ Δθμοτικισ αρχισ Θλιοφπολθσ, 

απζτρεψε τθν ιδιοποίθςθ του δθμόςιου χϊρου ςτθν πλατεία Κεςςαλονίκθσ για τθν 

καταςκευι τθσ Αγίασ Μαφρασ.  

 

« Με μια… λειτουργία που ζκανε μζςα ςτθν εκκλθςία – τροχόςπιτο ςτθν πλατεία 

Κεςςαλονίκθσ, ςτθν Θλιοφπολθ, θ ομάδα των “φανατικϊν πιςτϊν” τα ξθμερϊματα 

του Σαββάτου επιχείρθςε να καταπατιςει ολόκλθρθ τθν πλατεία (4 ςτρζμματα) με 

προοπτικι να κτιςτεί εκεί ο ναόσ τθσ Αγίασ Μαφρασ. 

Θ νυχτερινι λειτουργία (νφχτα μεταφζρκθκε και το τροχόςπιτο), για να μθν τουσ 

αντιλθφκοφν οι κάτοικοι τθσ Θλιοφπολθσ, ζγινε από τον παπά Αντϊνθ Γαβαλά τθσ 

ενορίασ Αγίου Λωάννθ Βουλιαγμζνθσ χωρίσ άδεια, όπωσ μασ πλθροφόρθςαν, 

προϊςταμζνθσ αρχισ. 

Θ μεταφορά του τροχόςπιτου-εκκλθςία ςτθν πλατεία Κεςςαλονίκθσ αναςτάτωςε 

τουσ κατοίκουσ τθσ Θλιοφπολθσ οι οποίοι μζχρι το βράδυ του Σαββάτου ιταν 

ςυγκεντρωμζνοι ςτθν πλατεία και ηθτοφςαν από τισ αρχζσ να διϊξουν το 

τροχόςπιτο. Μαηί τουσ ιταν ο διμαρχοσ κ. Κιντισ και το δθμοτικό ςυμβοφλιο τθσ 

πόλθσ.  

Οι δφο «φανατικοί πιςτοί» Γεϊργ. Μουλατςιϊτθσ, δάςκαλοσ τθσ περιοχισ κι ζνασ 

δεφτεροσ (δεν αποκάλυψε τα ςτοιχεία του) από τα ξθμερϊματα του Σαββάτου 
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ταμπουρϊκθκαν μζςα ςτθ λυόμενθ… εκκλθςία και απειλοφςαν ότι «μόνο νεκροί κα 

φφγουν από μζςα». 

Οι κάτοικοι τθσ Θλιοφπολθσ είχαν περικυκλϊςει το τροχόςπιτο, τουσ αποδοκίμαηαν 

και φϊναηαν “κζλουμε πλατεία κι’ όχι εκκλθςία”. 

Ο διμαρχοσ κ. Δ. Κιντισ ειδοποίθςε τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ςτισ 2 το μεςθμζρι 

(του Σαββάτου) ζφταςε ςυνεργείο τθσ πολεοδομίασ και πιρε τα μζτρα του 

τροχόςπιτου για να κάνει το ςχετικό πρωτόκολλο. Ζκρινε 100% παράνομθ τθν 

εγκατάςταςι του ςτο χϊρο τθσ πλατείασ και κα δϊςουν εντολι να το διϊξουν από 

τθ κζςθ του. 

Οι ταμπουρωμζνοι ςτοτροχόςπιτο απειλοφςαν ότι κα κάνουν απεργία πείνασ μζςα 

ςτθν …εκκλθςία, με τισ δφο εικόνεσ, μζχρι το Ράςχα. Είχαν βάλλει μάλιςτα μια 

καςζτα και «ζπαιηε» κεία λειτουργία. Δεν πρόλαβαν όμωσ να πεινάςουν και οι 

άντρεσ τθσ χωροφυλακισ τουσ ζβγαλαν  από μζςα ςτισ 4 το απόγευμα γιατί ιςαν 

παράνομοι και ςφράγιςαν με ταινία τθν εκκλθςία – τροχόςπιτο. 

Ρριν γίνει αυτό, μερικοί παπάδεσ που δεν αποκάλυπταν τα ςτοιχεία τουσ και ςε 

ποια ενορία ανικουν, επιχείρθςαν να μπουν ςτο τροχόςπιτο να λειτουργιςουν, 

αλλά οι άνδρεσ τθσ χωροφυλακισ τουσ ζδιωξαν. Ζνασ παπάσ που ρωτικθκε για τουσ 

κινδφνουσ που εγκυμονεί αυτι θ ενζργεια ςε βάροσ των κατοίκων, είπε:” Π,τι και να 

γίνει είναι κζμα πίςτθσ. Οι κάτοικοι δεν πρζπει να χρθςιμοποιιςουν βία γιατί αυτό 

δεν αναφζρεται ςτο ευαγγζλιο. Για λόγουσ πίςτθσ πρζπει να μασ βοθκιςει θ 

αςτυνομία”. 

Στισ 4.15 το απόγευμα, ο Μουλατςιϊτθσ, αφοφ τον ζβγαλαν από το τροχόςπιτο 

εκκλθςία, πιρε τθν εικόνα τθσ Αγίασ Μαφρασ και ανζβθκε πάνω ςε βράχουσ που 

βρίςκονται κοντά ςτθν πλατεία και φϊναξε ςτουσ κατοίκουσ: “ Πςοι είναι με τθν 

εκκλθςία νάρκουν κοντά μου. Πςοι δεν είναι να μείνουν μακριά από τθν εικόνα”. 

Μερικζσ γυναίκεσ και μικρά παιδιά πιγαν κοντά του, άνοιξαν κεριά και ζψελναν. 

Τθν ίδια ϊρα δφο παπάδεσ που ζφταςαν ςτθν πλατεία, επιχείρθςαν να πλθςιάςουν 

ςτθν εικόνα αλλά δεν τουσ επετράπθ. Μάλιςτα είχαν και τ’ άμφια ςτο χζρι για να 

λειτουργιςουν  κοντά ςτθν εικόνα. 

Ο δάςκαλοσ Μουλατςιϊτθσ όταν ρωτικθκε αν το υπουργείο Ραιδείασ και θ 

Αρχιεπιςκοπι γνωρίηουν τισ ενζργειζσ του, είπε: “Δεν μ’ ενδιαφζρει το υπουργείο 

Ραιδείασ γι’ αυτό που κάνω. Πςο για τθν Αρχιεπιςκοπι, εμείσ πεικαρχοφμε ςτουσ 

κεοφσ και όχι ςτουσ ανκρϊπουσ”. 

Το τροχόςπιτο – εκκλθςία ςτοίχιςε, όπωσ μασ είπαν, 200.000 δρχ και τα χριματα τα 

ςυγκζντρωςαν από κατοίκουσ τθσ Θλιοφπολθσ. Πταν τουσ ηθτιςαμε ζνα 
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ςυγκεκριμζνο όνομα αρνικθκαν να μασ απαντιςουν. Αρνικθκαν να δϊςουν και 

ςτουσ κατοίκουσ τθν διεφκυνςθ των γραφείων του ςυλλόγου για τθν ανζγερςθ του 

ναοφ που υποςτιριηαν ότι υπάρχει. 

Οι ςυγκεντρωμζνοι κάτοικοι μετά τισ 6 το απόγευμα που μίλθςε ο διμαρχοσ κ. 

Κιντισ, απομακρφνκθκαν από τθν πλατεία. Στθν πλατεία παρζμειναν μερικοί, μιπωσ 

και επιχειριςουν τθ νφχτα να ξαναμποφν ςτθν …εκκλθςία. 

Ο διμαρχοσ μεταξφ άλλων είπε: “Αυτοί που ζφεραν εδϊ το τροχόςπιτο-εκκλθςία 

είναι παράνομοι. Και μ’ αυτό που ζκαναν διαπομπεφουν τθν εκκλθςία και τθ 

κρθςκεία. Καλϊ τον μθτροπολίτθ τθσ περιοχισ να καταδικάςει αυτι τθν ενζργεια”. 

Για τουσ τρεισ που ςυνελιφκθςαν από τθ χωροφυλακι (Δθμ. Χαλοφμθ, Θλ. 

Μπερμπάρογλου και Λω. Μπιρμποφτθ), αςκικθκε, όπωσ μασ είπαν από τθν 

δθμαρχία, δίωξθ. 

Σιμερα (Δευτζρα)ςτισ 10.30 το πρωϊ επρόκειτο να μεταβεί ςτθν πλατεία 

Κεςςαλονίκθσ ειςαγγελζασ να κάνει αςφαλιςτικά μζτρα παρουςία δθμάρχου και 

δθμοτικοφ ςυμβουλίου και προφανϊσ ςιμερα να αποςυρκεί το τροχόςπιτο. Οι 

κάτοικοι, όπωσ ζλεγαν είναι αποφαςιςμζνοι να μείνουν κοντά ςτθν πλατεία ϊςπου 

να απομακρυνκεί το λυόμενο». 

Σθμείωςθ Ρ.Τ: Tελικά, μετά τισ αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ των κατοίκων και τθσ 

δθμοτικισ αρχισ, απετράπθ το χτίςιμο εκκλθςίασ ςτθν πλατεία Κεςςαλονίκθσ. 

Μερικά χρόνια αργότερα, τροποποιικθκε το υφιςτάμενο ρυμοτομικό ςχζδιο τθσ 

Θλιοφπολθσ και παραχωρικθκε ςτθν εκκλθςία οικόπεδο, ςτα όρια με τον δαςικό 

χϊρο του Υμθττοφ, ςτο τζρμα τθσ Λεωφόρου Σοφ. Βενιηζλου, όπου κτίςτθκε ο 

υφιςτάμενοσ ναόσ τθσ Αγίασ Μαφρασ.  

Επιςθμαίνεται ότι ο  ναόσ τθσ Αγίασ Μαφρασ, υφίςταται νομότυπα ςε χϊρο που 

βρίςκεται εντόσ τθσ Β’ Ηϊνθσ προςταςίασ του Υμθττοφ, αλλά κακ’ υπζρβαςθ τθσ 

επιτρεπόμενθσ δόμθςθσ. Μετζπειτα επιχειρικθκε θ εκ νζου αυκαίρετθ επζκταςθ 

των κτιριακϊν του εγκαταςτάςεων, θ οποία απετράπθ φςτερα από καταγγελία 

πολιτϊν και επζμβαςθ τθσ Ρολεοδομίασ Ακθνϊν. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ Β’: 

ΑΝΑΜΝΗΕΙ ΚΑΙ ΜΑΡΣΤΡΙΕ 

 

Γαβριζλλα Χαμογεωργάκθ: Πόλεμοσ, κατοχι, αντίςταςθ, εμφφλιοσ.*  

*Το κείμενα  που ακολουκοφν  προζρχονται από το 2ο βιβλιαράκι τθσ Γαβριζλλασ 

Χαμογεωργάκθ, με τον τίτλο: «Εκείνα τα χρόνια … ςτθν Θλιοφπολθ» (1989) 

 

 

 

Πόλεμοσ και κατοχι 

...28 Οκτωβρίου 1940…Ρόλεμοσ!..Οι νζοι που φεφγουνε για το μζτωπο. Οι δικοί 

τουσ που προςπακοφςαν να φαίνονται χαροφμενοι, μα που θ καρδοφλα τουσ το 

ιξερε… Κα γίνεται ςυςκότιςθ. Κα κολλιςουμε λουρίδεσ χαρτί ςτα τηάμια για να μθν 

ςπάνε από τυχόν εκριξεισ… Να ςκάψουμε καταφφγια… Στθν Κοινότθτα μακιματα 

πακθτικισ αεράμυνασ και πρϊτων βοθκειϊν… Ο παπά Αντϊνθσ ο Μπουγατςάσ 

φτιάχνει τον Σφλλογο «Θ Ταβικά» για να βοθκιςει τισ οικογζνειεσ των 

ςτρατευμζνων. Οι κυρίεσ ςτθν  Θλιοφπολθ όπωσ παντοφ, πλζκουν κάλτςεσ και 

γάντια για τουσ φαντάρουσ… Και ςτα χιονιςμζνα βουνά τθσ Αλβανίασ ζπεφταν 

κορμιά απ’ τισ ςφαίρεσ, ζπεφταν δάχτυλα απ’ τα κρυοπαγιματα. Ζπεφτε μαχαίρι 

ςτα χειρουργεία ςτα γαγραινιςμζνα μζλθ των φαντάρων… Ιρκε τραυματίασ κι’ ο 

Κϊςτασ ο Δζδεσ. Φςτερα από καιρό ζχαςε τθ ηωι του ακριβϊσ από αυτό το τραφμα 
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που δοφλευε διαβρωτικά μζςα ςτο κορμί του… Κι είχαμε κι’ άλλο κφμα του 

πολζμου. Ο Αριςτοκλισ ο Λουκίδθσ, ο Γερολουκίδθσ όπωσ τον λζγαμε- ο πρϊτοσ 

Ρρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ- ςκοτϊκθκε ςτο κρεβάτι του από μια μικρι ιταλικι 

μπόμπα που ποιοσ ξζρει πωσ ξζφυγε κανενόσ απρόςεκτου ιταλιάνου αεροπόρου…. 

…Ο χειμϊνασ πζραςε. Θ άνοιξθ άρχιςε δειλά δειλά να κάνει τθν εμφάνιςι τθσ… 

Επικρατοφςε μια μουγκαμάρα που ςου πλάκωνε τθν καρδιά. Τα πολιτικά γεγονότα 

από κάποια ςτιγμι και πζρα άρχιςαν να ζχουν ραγδαίεσ και δραματικζσ εξελίξεισ. 

Ρρϊτα εγκατζλειψε τον μάταιο αυτό κόςμο ο Εκνικόσ μασ κυβερνιτθσ (ο Λωάννθσ 

Μεταξάσ). Δάκρυα και απόγνωςθ από τον αδαι λαουτηίκο. Είχε αρκετά ποτιςτεί 

τόςα χρόνια με το αφιόνι τθσ προπαγάνδασ. Κζλεισ οι γιορτζσ και οι παράτεσ. 

Κζλεισ οι λόγοι τφπου Γκαίμπελσ, κζλεισ θ Ε.Ο.Ν που υποχρεωτικά ζπρεπε να 

γραφτοφν όλοι οι μακθτζσ και οι ςπουδαςτζσ και πιο πολφ το φαρμάκι που ςτάλαηε 

ςυςτθματικά θ πζμπτθ φάλαγγα, είχαν κάνει τθ ςχετικι διάβρωςθ…  

…Στισ 6 του Απρίλθ 1941 οι Γερμανοί μασ κιρυξαν τον πόλεμο. Κι’ αρχίηουν εκείνεσ 

οι τρομερζσ επιδρομζσ με τα ςτοφκασ. Ρου να κρυφτείσ και που να γλυτϊςεισ… Και 

νάςου τουσ Γερμαναράδεσ ςτισ 27 του Απρίλθ ςτθν Ακινα… Εμείσ βζβαια ςτθν 

Θλιοφπολθ δεν πιραμε και πολφ χαμπάρι πότε μπικαν οι δυνάςτεσ μασ. Πμωσ 

μάκαμε πωσ κατζβθκαν ςτθν Ακινα τρείσ γνωςτοί Θλιουπολίτεσ γερμανόφιλοι με 

ανκοδζςμεσ για τθν υποδοχι. Είναι απϋ αυτοφσ που πρωτοςτάτθςαν αργότερα 

ςτουσ διωγμοφσ και ςτουσ βαςανιςμοφσ των απλϊν ανκρϊπων που το μόνο τουσ 

ςφάλμα ιταν ότι πολζμθςαν τον κατακτθτι… 

…Ιταν 17 του Μάθ. Ζνα θλιόλουςτο ανοιξιάτικο πρωϊνό γεμάτο φωσ και αρϊματα.. 

Και να ζνα εγγλζηικο αεροπλάνο διαςχίηει τον καταγάλανο ουρανό. Φαίνεται 

χτυπθμζνο, χάνει ςυνεχϊσ φψοσ. Το παρακολουκοφμε με αμθχανία. Βλζπουμε τον 

πιλότο κακαρά. Μασ κουνά το χζρι ςα να μασ χαιρετά. Και ςε δευτερόλεπτα 

τςακίηεται ςτο ζδαφοσ και τυλίγεται ςτισ φλόγεσ. Ιταν εκεί λίγο πιο κάτω απ’ τον 

Άγιο Κωνςταντίνο, ςτισ Συκιζσ όπωσ τισ λζγαμε τότε. Τρζξαμε όλοι απ’ τθ γειτονιά. 

Και είδαμε το καψαλιςμζνο κορμί του παλλθκαριοφ μζςα ςτα ςυντρίμμια. Ροιοσ 

ξζρει ποια μάνα τον περίμενε ςτθν ομιχλιαςμζνθ πατρίδα του να γυρίςει. Το 

ςκζπαςε θ ελλθνικι γθ και ευβλαβικά χζρια ζριξαν λίγα λουλοφδια ςτον τόπο τθσ 

κυςίασ του. Αυτι ιταν θ πρϊτθ άμεςθ εμπειρία μου από τθ φρίκθ του πολζμου. 

Πείνα και ςυςςίτια 

…Άρχιςαν να ςπανίηουν τα τρόφιμα. Κυνθγοφςαμε με το τουφζκι ζνα κουνουπίδι, 

μια λαχανίδα. Κυμάμαι ςυγκεκριμζνα ςτισ 26 του Λοφνθ θ χωροφυλακι είχε 

επιτάξει μια ποςότθτα πατάτεσ απ’ το περιβόλι του Μαμάθ και τισ μοίραηε ςτο 

τζρμα των λεωφορείων τθσ Άνω Θλιοφπολθσ. Ρερίμενα από τισ 9 το πρωϊ ωσ τισ 12 

ςτθν ουρά… Θ πείνα, το φοβερό ςτοιχειό, άρχιςε όλο πιο ζντονα να ςπαράηει με τα 
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νφχια τθσ τα κφματά τθσ. Οι άνκρωποι ςιγά ςιγά ζχαναν και τθν αξιοπρζπειά τουσ 

και τθν ανκρωπιά τουσ. Απ’ τα πρϊτα κφματα ο φουκαράσ ο Νίκοσ ο Μπόγιασ, που 

ιταν το παρατςοφκλι του. Αςπριτηισ ιταν… Μα τϊρα ποιοσ να κάνει επιςκευζσ και 

αςπρίςματα… Ράει, ςχόλαςε απ’ τουσ πρϊτουσ… 

… Κι άρχιςαν τα παιδιά να πρίηονται και να βγάηουν τρίχεσ ςτο πρόςωπο ςαν γζροι. 

Σε κοίταηαν με τα πελϊρια μάτια τουσ- γιατί αυτά κυριαρχοφςαν ςτα ρουφθγμζνα 

προςωπάκια – και αυτά τα μάτια είχαν μια άφατθ κλίψθ, ζνα βουβό παράπονο που 

ςου ςπάραηε τθν καρδιά….  

Άρχιςε και ο καιρόσ τθσ μαφρθσ (αγοράσ)…Κα πάμε ςτα Αναφιϊτικα, κάτω απ τθν 

Ακρόπολθ – με τα πόδια βζβαια – για λίγο λάδι ι λίγα κουκιά. Εκείνα τα δόλια 

κουκιά ιταν γεμάτα μαμοφδια… Νάταν μόνο αυτό που φάγαμε. Και λαχανίδεσ, και 

αγκιναρόφυλλα, και ψωμί από ςκουπάλευρο και γλυκίςματα από τςουζνι και 

κεφτζδεσ από ρεβίκια και χαρουποκοφκουτςα για καφζ και, τα πιο απίκανα 

παραςκευάςματα που μπορεί να βάλει το μυαλό ςου… 

…Και ιρκε εκείνοσ ο φοβερόσ χειμϊνασ του ’41. Δεν ζφτανε θ πείνα θ εξάντλθςθ, θ 

εξουκζνωςθ, ιρκε κι’ θ βαρυχειμωνιά να προςκζςει τισ πινελιζσ τθσ ςτο κράτοσ του 

Ηόφου. Ρου πετρζλαιο, που κοκ, που κάρβουνα. Οι άνκρωποι πζκαιναν ςαν τισ 

μφγεσ απ’ τθν πείνα κι απ’ το κρφο. Μόνο ςτθ γειτονιά είχαμε τόςα κφματα. Και να 

μθν μπορείσ να προςφζρεισ το παραμικρό… Ιταν εκείνοσ ο καιρόσ που οι άνκρωποι 

αφιναν τουσ δικοφσ τουσ νεκροφσ ζξω από τα νεκροταφεία. Τουσ εγκατζλειπαν για 

να κρατιςουν εκείνο το αξιοκρινθτο «δελτίο τροφίμων» που κα τουσ ζδινε τθν 

δυνατότθτα να πάρουν τα 30 δράμια αρτόψωμο τθν θμζρα… Ο παπα Αντϊνθσ δεν 

πρόφταινε να κάβει… 

Στθν Θλιοφπολθ λειτοφργθςε το πρϊτο ςυςςίτιο ςτα Κανάρια ςτο ςπίτι τθσ Μαρίασ 

τθσ Αποςτολάτου. Κι’ ζτςι κατάντθςε να κυκλοφορεί όλοσ ο κόςμοσ μ’ ζνα 

ντενεκεδάκι ςτο χζρι για το περίφθμο ςυςςίτιο. Ππερ ςυςςίτιο ιταν τισ πιο πολλζσ 

φορζσ μπλθγοφρι ι φαςόλια νερόβραςτα. Τα πζρναμε ςτο ςπίτι και 

προςπακοφςαμε με καμιά κουταλιά λάδι να τα κάνουμε κάπωσ να τρϊγονται. 

…Εκείνα τα χρόνια είχε ιδρυκεί το Σωματείο Κυριϊν και Δεςποινίδων «Θ Ρρόοδοσ». 

Θ Ρρόοδοσ είχε ζνα υποτυπϊδεσ Νθπιαγωγείο για τα παιδιά των εργαηόμενων 

μθτζρων που και τα χρόνια εκείνα ιταν ελάχιςτεσ, μα όταν οι ανάγκεσ 

εκατονταπλαςιάςτθκαν με τθν πείνα και όλα τα παρεπόμενα, δεν ιταν δυνατόν να 

τα βγάλει πζρα το Σωματείο μοναχό του. Θ πρόεδρόσ του, μια πανζξυπνθ γυναίκα, θ  

Ευαγγελία Μθλιδάκθ το παρεχϊρθςε ςτο Ρ.Λ.Κ.Ρ.Α. το νθπιαγωγείο ςτεγαηόταν ςε 

ζνα οίκθμα ςτθν οδό Σκουφά, ςτα Κανάρια, που κάποτε ανικε ςτον Κόδωρο 

Τςοχαλι. Ρροϊςταμζνθ ιταν θ Κάλεια θ Λουκίδου, εκείνθ θ πρϊτθ μασ δαςκάλα 

που ζμακε γράμματα ςε γενιζσ ολόκλθρεσ παιδιϊν τθσ Θλιοφπολθσ… Σ’ αυτό λοιπόν 
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το  Νθπιαγωγείο (όπου διορίςτθκα ωσ «διανεμιτρια ςυςςιτίου» για κάπου ενάμιςθ 

χρόνο),  τρϊγανε εκατοντάδεσ παιδιά… που ζρχονταν από το πρωϊ μζχρι τισ τρείσ το 

απόγευμα…(Ακόμθ) είχαν φτιάξει και δυο άλλουσ ςτακμοφσ, ζναν ςτθν Χαραυγι και 

ζνα ςτθν Αγία Μαρίνα όπου τα πιγαιναν τα νιπια μόνο για να φάνε και τα 

ζπαιρναν μετά ςπίτι τουσ… γιατί είδαμε μανάδεσ – λίγεσ ευτυχϊσ- να παίρνουν το 

φαϊ ςτο ςπίτι και να το τρϊνε οι ίδιεσ… 

… Εκτόσ απ’ το Νθπιαγωγείο του ΡΛΚΡΑ, όπου τρϊγανε τα παιδιά, είχε και ο 

Ερυκρόσ Σταυρόσ ζνα παράρτθμα ςτθν Θλιοφπολθ. Στεγαηόταν ςτο κτιριο του 

Ρρωτοπαππά και ςτο διοικθτικό του ςυμβοφλιο ιταν θ Σοφία θ Τςερεντηοφλια, θ 

Σοφία θ Ρετρίδου και θ Τζρψθ Αποςτολίδου. Εκεί μοίραηαν γάλα για τα μωρά, γιατί 

οι πιο πολλζσ μανάδεσ από ζλλειψθ τροφισ δεν είχαν γάλα. Επίςθσ ζδιναν και 

κάποιεσ βιταμίνεσ που όςο νάναι βοθκοφςαν κι’ αυτζσ, Εκτόσ από τα μωρά ζδιναν 

γάλα και ςτισ επίτοκεσ. 

…Κι ακόμα είχαμε φτιάξει τα εξωςχολικά ςυςςίτια για τα παιδιά που δεν πιγαιναν 

ςχολείο. Εκεί πρόςφεραν υπθρεςία θ Τηανετάκαινα θ Ελζνθ, θ Ραυλίδου θ Ελζνθ, ο 

Μίμθσ ο Σταυρόπουλοσ και θ αδελφι του, ο Νίκοσ ο Αρφαράσ, θ Λζλα θ άδου, ο 

Ρερίδθσ ο γιατρόσ και βζβαια ο άντρασ μου ο Γρθγόρθσ κι εγϊ.  

Κάποια φορά ζγινε και ζνα παράρτθμα τθσ Ε.Ο.Χ.Α «Οργάνωςθ Χριςτιανικισ 

Αλλθλεγγφθσ» ςτθν Θλιοφπολθ. Ιταν κυμάμαι ςτο Συμβοφλιο θ Ζυθ 

Αποςτολοποφλου, θ Ελιςϊ Ραυλίδου, θ Λζλα θ άδου, θ ίτα θ Σταυροποφλου, θ 

Αννα θ Κουτςογιάννθ και εγϊ. Κάτι βοθκοφςε τον χειμαηόμενο λαό (με)κάποια 

ιςχνά βοθκιματα. Και τότε πθγαίνοντασ ςτα ςπίτια για εξακρίβωςθ τθσ κατάςταςισ 

τουσ, είδαμε ςκθνζσ που μζνουν ςτο μυαλό μου όςα χρόνια κι’ αν περάςουν 

ηωντανζσ και ανεξίτθλεσ… Αλλοφ ςερνάμενοι ίςκιοι ανκρϊπων, αλλοφ θ ςπαρακτικι 

κραυγι: πεινϊ!..Και εκεί κατά τθν Αγία Μαρίνα ςε μια τρϊγλθ, τρία 

εγκαταλελειμμζνα παιδιά από τεςςάρων ζωσ επτά ετϊν… Το μικρό το λζγαν 

Βαςιλικοφλα… Αυτά τα παιδιά ςϊκθκαν χάρισ ςτο ΡΛΚΡΑ … που είχε δθμιουργιςει 

ζνα διαμετακομιτιςτικό ςτακμό όπωσ τον ζλεγαν. Και εκεί τα παίρναν τα παιδιά 

αυτά, τα ζλουηαν, τα ξεψείριαηαν, κεράπευαν τθν ψϊρα τουσ και τα ςτζλναν ςτισ 

εγκαταςτάςεισ ςτθν Βοφλα και αλλοφ. 

Η Αντίςταςθ ςτθν Ηλιοφπολθ 

…Λοιπόν ζβλεπα να ξεπροβάλλουν δειλά δειλά κάτι ςυνκιματα ςτουσ τοίχουσ:  

Ιταν κακογραμμζνα με κόκκινθ μπογιά… (ΕΑΜ). Τι να ςθμαίνουν τα τρία γράμματα;  

.Ζνα χειμωνιάτικο βράδυ ιρκε ςτο ςπίτι μασ ο γιατρόσ ο Μπαλόσ… Ιταν 

φυματιολόγοσ ςτθ Σωτθρία… Και κάποια ςτιγμι άρχιςε να μασ μιλάει για τθν 

αντίςταςθ του Ελλθνικοφ λαοφ που άρχιηε. Τον άκουγα μαγεμζνθ. Τα γράμματα 

ςτον τοίχο! Αυτά τα φωτεινά ςθμάδια που μασ ζδειχναν τον δρόμο. Για το κακικον. 
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Για τθν κυςία. Ζτςι θ πρϊτθ αποκάλυψθ ζγινε απ’ το γιατρό Μπαλό που ςκοτϊκθκε 

τον Δεκζμβρθ του 1944 όταν υποχωροφςε ο ΕΛΑΣ εκείνεσ τισ ηοφερζσ μζρεσ. 

…. Άςε πια τι αντιμετϊπιηε όλθ θ Θλιοφπολθ. Α, κόψανε και κλζψανε τα καλϊδια. 

Σαμποτάη. Ο πρόεδροσ τθσ Κοινότθτασ υπεφκυνοσ. Και κάκε βράδυ υποχρεωτικά, 

ςυνεργεία φφλαξθσ απ’ τουσ κατοίκουσ. Ζβγαιναν τα επονιτάκια με το χωνί. 

«Ρατριϊτεσ». Άρχιηαν οι ριπζσ. Αμάν κα τθν χτυπιςουν τθν Ηωίτςα. Αμ δε… Θ 

Ηωίτςα κουτρουβαλοφςε τθ ρεματιά και γινόταν άφαντθ. Εκεί κατά τθν Αγία 

Μαρίνα μεριά όλα τα ςπίτια άνοιγαν για να τθν κρφψουν και να τθσ δϊςουν άςυλο.  

Μα τι κζφι και τι ηωντάνια είχαν αυτά τα παιδιά. Ράλευαν όλθ τθν θμζρα για να 

εξαςφαλίςουν αυτά τα ςτοιχειϊδθ μζςα διατροφισ – ο κεόσ να τα κάνει τρόφιμα – 

και το βράδυ πειναςμζνα και ταλαιπωρθμζνα, ξυπόλθτα, ξεκινοφν τον επικό αγϊνα 

τθσ Αντίςταςθσ… Το χωνί δεν ςταματά να ενθμερϊνει. Άλλα παιδιά με το 

ντενεκεδάκι τθν μπογιά και το πινζλο ςτο χζρι γράφουν αςταμάτθτα ςτουσ τοίχουσ. 

Γράφουν και εμψυχϊνουν, γράφουν και ξεςθκϊνουν τισ υπόδουλεσ ψυχζσ, 

γράφουν και τα απλά ντουβάρια γίνονται ακάνατα μνθμεία Αντίςταςθσ. Και τι 

ηωντάνια και ξενιαςιά αυτζσ τισ δφςκολεσ μζρεσ. Κυμάμαι τα Κεραςιωτάκια δίπλα 

μασ. Τθν θμζρα κουβαλοφςανε ξφλα απ’ τθν καψάλα και το βράδυ ζςτθναν το 

τραγοφδι ωσ αργά τθν νφχτα… Τα δυο πιο μεγάλα αδζρφια ιταν ςτο βουνό. 

Ρολεμοφςαν. Ο μεγάλοσ ο Ραναγιϊτθσ ζνα άξιο λεβεντόκορμο παλλθκάρι, χάκθκε 

κάτω από τραγικζσ ςυνκικεσ ςτο δεφτερο αντάρτικο. 

…Ο  Αγγελίδθσ από τθν Κάτω Θλιοφπολθ ζφερνε (παράνομο)Τφπο από τθν Ακινα 

πάνω ςε ζνα ποδιλατο με ςυμπαγι λάςτιχα ςτισ ρόδεσ και τυλιγμζνοσ ς’ ζνα 

αδιάβροχο με καμουφλάη. Μςωσ ιτανε από αντίςκθνο… 

…Και προχωρϊ ςτισ γυναίκεσ και τισ κοπζλεσ (τθσ αντίςταςθσ), όςεσ κράτθςα ςτο 

μυαλό μου φςτερα από τόςα χρόνια. Θ Ραναγιϊτα θ Κιϊτθ, Ρολίτιςςα. Θ Δεμίραινα, 

μυτιλθνιά που είχε και ζνα γιο ςτο αντάρτικο που τθσ πζκανε ςτο τζλοσ απ’ τισ 

κακουχίεσ που τράβθξε. Θ ίτα και θ Καλομοίρα που ςτο τζλοσ κιότεψαν από 

μικροψυχία. Θ Λζλα θ άδου θ δαςκαλίτςα. Κι αυτι και ο αδελφόσ τθσ ο Χριςτοσ 

ςτάκθκαν ωσ το τζλοσ εντάξει. Κι ακόμα ςτθν Κάτω Θλιοφπολθ θ Ελευκερία του 

Χαλκιά που ο άνδρασ τθσ ο Βαςίλθσ τραυματίςτθκε βαριά ςτο πόδι και ζμεινε 

ανάπθροσ. Θ Ραρκζνα θ Κορςαβίδου και εκείνθ θ Χρυςοφλα θ Γεωργοποφλου θ 

χιρα, που πιάςτθκε με ζνςθμα και δεν μαρτφρθςε ποιοσ τθσ τάδωςε και κάκθςε 

τόςο καιρό φυλακι μαηί με το κοριτςάκι τθσ. Ρϊσ να ξεχάςω τθν Χρυςοφλα που ζτςι 

γλφτωςα εγϊ τθν φυλακι… 

…Θ Ζυθ Αποςτολοποφλου πριν απ’ τθν κατοχι ιταν μια κοκζτα κοπζλα απ’ αυτζσ 

που λζμε τθσ καλισ κοινωνίασ. Ρίςτεψε ολόψυχα ςτον αγϊνα. Ραρζςυρε και τον 

πατζρα τθσ που ιταν απ’ τα γενοφάςκια του οπαδόσ του Λαϊκοφ Κόμματοσ, ίςωσ και 
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ςτζλεχοσ. Ο Αποςτολόπουλοσ ο Χαράλαμποσ ζφκαςε να είναι και αντιπρόςωποσ 

ςτισ Κορυςχάδεσ. Αποτζλεςμα: Φυλακι θ Ζυθ. Ρου να ξαναγυρίςουν ςτθν 

Θλιοφπολθ. Ροφλθςαν το ςπίτι τουσ, βίλα πεσ, για ζνα κομμάτι ψωμί και πιγαν απ’ 

το κακό ςτο χειρότερο… 

…H μαμά μου είχε το κακικον να διακινεί τον ιηοςπάςτθ. Και τθν δραςτθριότθτα 

αυτι τθσ μάνασ μου τθν πλιρωςε ο μπαμπάσ μου που ςτισ 2 του Γενάρθ του ’45 τον 

μπαγλαρϊςανε και αφοφ τον ςπάςανε ςτο ξφλο τον ςτείλαν ςτα ςυρματοπλζγματα 

ςτο Χαςάνι με τισ κατθγορίεσ ότι ιταν ο εκτελεςτισ του Ραυλίδθ, του Κϊςτα 

Ραλαμιδθ και του ςτρατθγοφ Καβράκου(!). Του οποίου το όνομα οφτε καν είχε 

ακουςτά. 

…Ο Ραυλίδθσ, Θλιουπολίτθσ,  ιταν ςτα τάγματα (αςφαλείασ) του Ντερτιλι και 

κάποια φορά ζφαγε το κεφάλι του. 31 Αυγοφςτου πιάςτθκε από τθν πολιτοφυλακι, 

προςπάκθςε να πετάξει το όπλο του. Μα δεν τα κατάφερε… 

…Από τον Λοφλιο του ’43 είχαν ζρκει οι Γερμανοί ςτθν Θλιοφπολθ… Τουσ είχαμε 

κυριολεκτικά πάνω απϋ το κεφάλι μασ. Ρλθςίαηε ο καιρόσ που κα γινόταν θ 

απόβαςθ (των ςυμμάχων) ςτθν Λταλία. Αυτοί οι Γερμαναράδεσ είχαν τισ 

πλθροφορίεσ για τθν απόβαςθ, αλλά δεν ιξεραν που ακριβϊσ κα γίνει. Ρίςτευαν 

ίςωσ πωσ κα γίνει εδϊ ςτα παράλια του Σαρωνικοφ και ζτςι ζφκαςαν ςτθν 

Θλιοφπολθ που ωσ εκείνο τον καιρό είχε ελάχιςτουσ Γερμανοφσ. Σε κείνον τον 

περιςτερϊνα που κατοικοφςαμε – πάνω από τθν ταβζρνα του Αλαβάνου ςτα 

Κανάρια - ιρκαν και ςτιςαν 8 πολυβόλα επάνω ςτθν ταράτςα. Εγκαταςτάκθκαν και 

δυό ςτρατιϊτεσ ς’ αυτι τθν ποντικότρυπά που κατοικοφςαμε… Βζβαια θ απόβαςθ 

δεν ζγινε ςτθν Ελλάδα, γι’ αυτό δεν ζμειναν και πολφ καιρό ςτθν Θλιοφπολθ… 

Αλλοφ χτυποφςαν οι καμπάνεσ. Θ απόβαςθ ζγινε ςτθ Σικελία… και ακολοφκθςαν οι 

δραματικζσ εξελίξεισ ςτθν Λταλία… Στισ 10 του Σεπτζμβρθ ρίχτθκαν προκθρφξεισ 

ακόμθ και ςτθν Θλιοφπολθ ςτα ιταλικά. Σκεπτόμουνα εκείνα τα κακόμοιρα, τα 

αξιοκρινθτα ςτρατιωτάκια του Ντοφτςε. Κζλανε δεν κζλανε τουσ ςτείλανε να 

κάνουν πόλεμο… Μα όταν ζπεςε θ Λταλία ιταν πραγματικά να τουσ λυπάςαι. Εδϊ 

ςτθν Θλιοφπολθ κρφβονταν δυό-τρείσ-τζςερεισ από δαφτουσ. Κουβαλοφςαν ξφλα 

απ’ τθν καψάλα και τα πουλοφςαν για να επιβιϊςουν ϊςπου τουσ πιάςανε οι 

Γερμαναναράδεσ και τουσ κακάριςαν εν ψυχρϊ… 

…Στισ 3 του Οκτϊβρθ ’44 απόβαςθ ςτθν Κριτθ. Τθν ίδια μζρα ςφαγι ςτθν 

Θλιοφπολθ...Ρλθςίαηε μεςθμζρι όταν ακοφςαμε τισ ριπζσ… Γερμανοί και τςολιάδεσ 

ζκαναν μπλόκο ςτθν Θλιοφπολθ. Τότε ςκοτϊκθκε ςτθ Λεωφόρο Νάςτου (ςθμερινι 

Μαρίνου Αντφπα) ζνασ ελεγκτισ του Ερυκροφ Σταυροφ που πιγε να τρζξει για να 

ςωκεί. Μπικαν και ςε ςπίτια ψάχνοντασ παντοφ με λφςςα. Τότε δολοφόνθςαν και 

τον άντρα τθσ Κατίνασ τθσ Καριακλι – δεν ιξερα πωσ τον λζγανε – ο ζρθμοσ από το 

φόβο του είχε κρυφτεί κάτω από τθν ςκάφθ.  
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Και εκεί κατά τον Αγ. Νικόλα… ςκότωςαν ζνα νζο παιδί τθσ αντίςταςθσ, τον Νίκο 

Γιαταγαντηι που είχε το ψευδϊνυμο Μαφροσ… Εκεί κοντά ςτιςανε το άγαλμα τθσ 

Θρϊσ Κωνςταντοποφλου τθσ ανιλικθσ παιδοφλασ που εκτελζςανε οι Γερμανοί. 

Σωςτό. Μα για τουσ άλλουσ πότε; Δεν είναι ιερό κακικον πριν λείψουμε όλοι; 

…Φςτερα ιρκε θ ςειρά του Γεράςιμου του Δαμουλιάνου που ιταν ο πρϊτοσ 

κουμουνιςτισ ςτθν Θλιοφπολθ. Ιταν τςαγκάρθσ και αγωνιςτισ που πίςτευε γιατί 

αγωνίηεται και γιατί πολεμάει. Και κάποια μζρα ζπεςε ςτα νφχια των Γερμανϊν. Και 

τον ςτιςανε ςτον τοίχο, ακριβϊσ γι’ αυτά που πίςτεψε ςε όλθ τθ ηωι του. Θ 

οικογζνειά του δεν κατάφερε να βγάλει μια ςυνταξοφλα, γιατί λζει ο Νόμοσ 

(!)απαιτεί να υπάρχουν μάρτυρεσ για τθν εκτζλεςθ. Σάμπωσ θ Γκεςτάπο να καλοφςε 

κεατζσ και μάρτυρεσ ςτισ κεάρεςτεσ αυτζσ πράξεισ τθσ… 

…Λίγεσ μζρεσ αργότερα, ςτισ 14 Οκτϊβρθ ’44, θ γιορτι τθσ απελευκζρωςθσ… Και 

ξεκινιςαμε λεφοφςι ολόκλθρο απ’ τθν  Θλιοφπολθ με τα πόδια για να πάρουμε 

μζροσ ςτθ γιορτι. Από κοντά τα χωνιά με τα ρυκμικά τουσ ςυνκιματα… Κυμάμαι 

τον μπάρμπα Στζλιο… με μια ρεποφμπλικα πανάρχαια ςτο κεφάλι, ζνα δάχτυλο 

γζνια αξοφριςτοσ και ξυπόλθτοσ να παρελαφνει… 

Η Ηλιοφπολθ μετά τθν απελευκζρωςθ 

…Ε , ε πια ςϊκθκαν τα δεινά μασ… Βρε τι αυταπάτεσ τρζφαμε, τι κουτόχορτο μασ 

είχαν ταϊςει… Και πανθγυρίηαμε  και χαιρόμαςταν και γιορτάηαμε.  

Ράρτυ ςτο μαγαηί του Ρανϊριου. Είχαν γυρίςει και οι λεβζντεσ απ’ το βουνό. Σκετσ 

απ’ τον Ραναγιϊτθ τον Κεραςιϊτθ και μια κοπζλα που δεν κυμάμαι το όνομά τθσ 

πια. Θ Ελλάδα που ςτεφανϊνει τον αντάρτθ. Κυμάμαι τα λόγια και ανατριχιάηω 

γιατί ιταν προφθτικά: «Ο αντάρτθσ βαριά πλθγωμζνοσ / κάπου κάπου ςτενάηει 

βακειά / δεν του δίνει κανζνασ νεράκι / δεν του δζνει κανείσ τθν πλθγι / καταπίνει 

τον πόνο φαρμάκι / και με αίμα ποτίηει τθν γθ». Κι ζτςι ζγινε. Στο δεφτερο 

αντάρτικο, βαριά τραυματιςμζνοσ ξεψφχθςε, μονάχοσ και αβοικθτοσ ο Ραναγιϊτθσ 

ο Κεραςιϊτθσ με τθν μεγάλθ καρδιά. 

Στισ 2 του Νοζμβρθ, πάρτυ ςτου Αλαβάνου. Γλζντι τρικοφβερτο. Απ’ τθ μια θ Λζλα 

Σταματοποφλου ςτθ μζςθ τα Κεραςιωτάκια και από τθν άλλθ εγϊ να ςζρνουμε το 

χορό. Τ’ αντάρτικα τραγοφδια αντιλαλοφν απϋ άκρθ ς’ άκρθ. Τι κεσ το βροντάει ο 

Πλυμποσ», τι κεσ το «Σκλθρϊν αγϊνων ματωμζνο κάςτρο» τι κεσ το «Στα ςπίτια μασ 

να πάμε μαηί όλοι μαηί». Τθν ίδια ϊρα καλπάηουν τα γεγονότα καλπάηουν ςτθν 

Ακινα. Οι υπουργοί του ΕΑΜ παραιτοφνται. 
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Η Ηλιοφπολθ τον Δεκζμβρθ του ‘44 

Στισ 3 του Δεκζμβρθ κατεβαίνουμε για μια ειρθνικι διαμαρτυρία ςτο Σφνταγμα. Ο 

λαόσ είναι άοπλοσ… Κάποια ςτιγμι ακοφμε πυροβολιςμοφσ… Κυκλοφοροφν 

ανάμεςα ςτον κόςμο πλακάτ βουτθγμζνα ςτο αίμα… Και εκεί γονατίηει ςαν ζνασ 

άνκρωποσ αυτό το πλικοσ των ταλαιπωρθμζνων, των άοπλων, των προδομζνων 

ανκρϊπων και τραγουδάει «επζςατε κφματα». Τθν άλλθ μζρα μακαίνουμε: 

Ανάμεςα ςτουσ νεκροφσ και δφο Θλιουπολιτάκια. Θ Κεϊνθ Βάϊλα 17 χρονϊν και ο 

Νίκοσ ο Λουρωτόσ κάπου 27 χρονϊν που με χίλια βάςανα και ανζχεια ςποφδαςε και 

ζγινε κακθγθτισ τθσ Γαλλικισ. 

Και αρχίηει το καινοφργιο μακελειό… Οι Εγγλζηοι μπαίνουν ςτο χορό… Και τα παιδιά 

μασ πολεμοφν… Και ζχουμε νεκροφσ και τραυματίεσ… Αποφαςίηουμε να 

οργανϊςουμε ςτθν Θλιοφπολθ ζνα πρόχειρο νοςοκομείο. Το κτιριο υπάρχει. Ιτανε 

το ίδρυμα Ράνου και Μαρίκασ Ρρωτοπαππά, που προορίηονταν από τουσ ιδρυτζσ 

να γίνει μαιευτιριον. Άςχετο αν τϊρα ςτεγάηει ιδιωτικό ςχολείο καλογρεϊν. Στα 

γριγορα εξαςφαλίςτθκε ο εξοπλιςμόσ του, κρεβάτια, εργαλεία, φάρμακα, 

μαγειρείο, όλα. Γιατρόσ ο Αγαπθτόσ ο Ρερίδθσ που με πραγματικι αυταπάρνθςθ 

πρόςφερε ό,τι μποροφςε. Ο γιατρόσ ο Καράβολοσ που μετά αμαφρωςε τισ 

υπθρεςίεσ που προςζφερε, γιατί ζφταςε ςτθ κατάντια να προδίδει τουσ πατριϊτεσ 

που περίκαλψε. Και ο Σπφροσ ο Μπαλόσ που ςκοτϊκθκε ςτθν υποχϊρθςθ. Και 

νοςοκόμα θ Λζλα θ Σταματοποφλου, τϊρα Νότα, που ιτανε και μαμι, και θ αφεντιά 

μου που με τα λίγα που ιξερα με όλθ τθν καλι προαίρεςθ να βοθκιςω όςο 

μπορϊ… Το νονοκομείο λειτοφργθςε άψογα κάπου δφο μινεσ. Σκζψου ότι εκεί 

ζγιναν και τοκετοί. Γειτονοποφλα μου γεννικθκε εκεί, ενϊ ο πατζρασ τθσ και τ’ 

αδζλφια του ιταν πιαςμζνοι και μπαγλαρωμζνοι ςτθ φυλακι… 

Τα βράδια οι άντρεσ φφλαγαν ςκοπιζσ και τθν θμζρα ςκάβανε για να μπορζςει να 

ανατιναχκεί θ γζφυρα. Αυτι που ιταν ςτο μπάςκετ ςτθν Μαρίνου Αντφπα. Μα θ 

γζφυρα ιταν φαίνεται πιο γερι από το γεφφρι τθσ Άρτασ και άντεξε ωσ το τζλοσ. 

Άςε που κα ιτανε και άςκοπθ θ ανατίναξι τθσ, μιασ και τα τανκσ δίνανε μια και 

περνοφςανε από το ρζμα… 

 Και να κάνει ζνα κρφο φοβερό. Στουσ άνδρεσ που φφλαγαν τα βράδια ςκοπιζσ, τουσ 

ζδινε θ οργάνωςθ και μια αυτοςχζδια χειροβομβίδα με ζνα ματςοφκι μακρφ που 

δεν μποροφςαν οφτε τα χζρια τουσ να βάλουν ςτθν τςζπθ, και να τα προφυλάξουν 

από τθν παγωνιά. Και οι Εγγλζηοι να ρίχνουν επί δικαίουσ και αδίκουσ. Τα 

αεροπλάνα βομβάρδιηαν τισ γειτονιζσ… Και αρχίςαμε να πεινάμε. Δεν υπιρχε 

ζλεοσ… Ψωμί οφτε ςκζψθ… 

Στισ 17 Δεκζμβρθ άρχιςαν να ρίχνουν με κανόνι προσ τον Υμθττό. Στισ 21 μπικαν οι 

Εγγλζηοι ςτθν Θλιοφπολθ. Μπικαν και ςτο ςπίτι μασ με τα όπλα προτεταμζνα 
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κλωτςόντασ τθν πόρτα… Στισ 25 πιγα ςτο Νθπιαγωγείο και μαηί με τθν κυρία 

Λουκίδου μοιράςαμε ςτα παιδιά κάτι ρφηι κάτι φαςόλια… Στισ 29 ζγινε θ μάχθ του 

Μαλτςινιϊτθ. Εδϊ ςτθν Θλιοφπολθ ςχετικι θςυχία. Οι Εγγλζηοι πάτθςαν ποδάρι. Τα 

παιδιά φεφγουν… 

Και φεφγοντασ από τθν Ακινα μζςα ςτο χάοσ τθσ καταςτροφισ και τθσ παραηάλθσ, 

χάκθκε ο γιατρόσ ο Σπφροσ ο Μπαλόσ. Ιταν από τθν Κζρκυρα φυματιολόγοσ. Στθν 

Σωτθρία που δοφλευε όλοι μασ είχαμε περάςει λίγο πολφ απϋ τα χζρια του και τα 

ακτινολογικά του μθχανιματα. Δοφλεψε ςτθν αντίςταςθ όςο λίγοι. Με τθν 

κουβζντα φϊτιςε κόςμο και κοςμάκθ, αγωνίςτθκε ωσ το τζλοσ για τα μεγάλα 

ιδανικά που οραματίςτθκε. 

Τότε, τον Δεκζμβρθ του ’44, χάκθκαν κάμποςα απ’ τα παιδιά μασ. Ο Αρμπιλάσ από 

τθν Αγία Μαρίνα, ο Κορςίνθσ, ο Βενζτθσ, ο Λάκθσ ο Κζκερθσ, το αγόρι με τα μεγάλα 

γαλανά ονειροπόλα μάτια, θ Ζφθ Γεωργοποφλου… Και προχωρϊ. Κυμάμαι το 

Μιτςο Σταυρόπουλο. Αυτόσ καταδικάςτθκε ςε κάνατο από κείνα τα ζκτακτα 

ςτρατοδικεία-χαςάπικα κ’ άπρεπε να τα λζμε καλφτερα. Άφθςε δυο κοριτςάκια 

ορφανά… Και κυμάμαι κι’ άλλα παιδιά. Ο Κϊςτασ ο Δεμίρθσ. Ιταν ςτο αντάρτικο 

ςτθ Κορινκία και γφριςε με ςακατεμζνα τα πλεμόνια από τισ κακουχίεσ. Ζςβυςε ςτθ 

Σωτθρία.     

H Ηλιοφπολθ τα χρόνια του Εμφφλιου πολζμου. 

(από το 3ο βιβλιαράκι τθσ Γαβριζλλασ Χαμογεωργάκθ «Θλιοφπολθ μετά τον 

Δεκζμβρθ… κι ο χορόσ καλά   κρατεί») 

…Κι άρχιςαν να δουλεφουν τα ςτρατοδικεία. Κι’ απανωτζσ οι εκτελζςεισ. Μαηί με 

τουσ πρϊτουσ που δικάηονται – τον Αγγελι τον Μπουρδι και τον Μονζδα- δικάηεται 

κι’ ζνα γειτονόπουλό μου επονθτάκι, ζνα παιδί διαμάντι… Ο Αλζκοσ Γ… Ευτυχϊσ 

είχε τφχθ και γλφτωςε… Εν τω μεταξφ είχαν ξαποςτείλει φουρνιζσ ολόκλθρεσ ςτθν 

Ελ Ντάμπα (ςτθν αφρικανικι ζρθμο) με τθν αμζριςτθ βοικεια των ςυμμάχων 

Εγγλζηων… 

…Στθν Θλιοφπολθ όπωσ άκουγα είχε γίνει του Κουτροφλθ το πανθγφρι. Ριάςανε 

κόςμο και κοςμάκθ, άλλουσ τουσ είχαν μαντρωμζνουσ ςτου Μαλτςινιϊτθ. Άλλουσ 

όπωσ τον μπαμπά μου, τον Χρ. Ραπαδόπουλο ςτα ςυρματοπλζγματα ςτο Χαςάνι. 

Άλλουσ τουσ ξαποςτείλαν ςτθν Ελ Ντάμπα. Άλλοι είχαν φφγει με τα παιδιά του 

Ε.Λ.Α.Σ που υποχωροφςε. Εκεί ςκοτϊκθκε κι’ ο γιατρόσ ο Μπαλόσ (που εργάηονταν 

ςτο νοςοκομείο Σωτθρία και είχε βοθκιςει πολλοφσ), και οι τυχεροί ςτικθκαν ςτον 

τοίχο όπωσ ο Μιτςοσ ο Σταυρόπουλοσ κι ο Δθμθτράκθσ αρραβωνιαςτικόσ τθσ 

Ηωϊτςασ τθσ γραμματίνασ τθσ ΕΡΟΝ Θλιοφπολθσ. Για όλουσ όςουσ πζραςαν από 

δίκθ θ κατθγορία ιταν θ ίδια. Σκότωςαν τον Κϊςτα Ραλαμιδθ, αφοφ και ο 
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ςτρατοδίκθσ ζφκαςε να πει: Μα δράκοσ ιταν αυτόσ ο Ραλαμιδθσ και πάλευε να 

τον ςκοτϊςει θ μιςι Θλιοφπολθ; 

…Άρχιςε δειλά δειλά κάτι να κινείται ςτθν Θλιοφπολθ. Μαηεφτθκαν ςτο ςπίτι του 

Σπφρου Δθμθτρζλλου, ο Κοδωράκθσ ο Βουτςαλισ, ο Σπφροσ ο Τόπαλθσ, ο 

Μαμαρζλθσ δεν κυμάμαι ποιοί άλλοι, να κάνουν ζνα δθμοκρατικό Σφλλογο. Είχε 

γίνει και θ Ρ.Ε.Γ (Ρανελλινιοσ Ενωςθ Γυναικϊν). Αμζςωσ κάναμε ζνα παράρτθμα 

ςτθν Θλιοφπολθ. Βάλαμε πρόεδρο τθν Τοφλα τθν Κωνςταντινίδου, ζγινα 

γραμματζασ, μζλθ θ Καίτθ Αρφαρά, θ Μαρία Βουτςαλι, θ Μαρία Αποςτολάτου, δεν 

κυμάμαι άλλεσ. Αρχίςαμε μια καλι και δραςτιρια δουλειά. Φάρμακα και ενζςεισ 

για τα αδενοπακι και αδφνατα παιδιά, οφχα από τον Ερυκρό Σταυρό που αν 

κυμάμαι κάναμε τρείσ διανομζσ από το ςπίτι τθσ Βουτςαλι από 400 κιλά κάκε 

φορά. Αυτό ιταν μια πολφ ςθμαντικι βοικεια που εκείνο τον καιρό ο κόςμοσ ιταν 

κουρελιαςμζνοσ χωρίσ να μπορεί και ν’ αγοράςει τίποτα… Και να μια ωραία πρωϊαν 

μια καταγγελία του Ραναγιϊτθ του Ραλαμιδθ πωσ κλζβουμε τα ροφχα. Και όλο το 

Συμβοφλιο υπό κατθγορίαν. Μωρζ καλά που κρατοφςα ςωςτά και τα βιβλία και τα 

πρακτικά και τα πάντα. Ο ανακριτισ μασ ζδωςε ςυγχαρθτιρια… 

… Λοιπόν τότε, ςτθν Θλιοφπολθ είχαμε μια καλι οργάνωςθ που δοφλευε ςωςτά και 

αποδοτικά. Κυμάμαι τουσ Γιακίμθδεσ, τθν Ραρκζνα τθν Κορςαβίδου, τθν Ελευκερία 

τθν Χαλκιά, τθν Χρυςοφλα τθν Γιωργακοποφλου, τον Μαμαρζλθ, τον Γιϊργο τον 

Καλπάκθ, τα αδζρφια Χολζβα, τον Αγγελίδθ, τον  Ρριόβολο. 

…Μα θ φοβζρα πλανιόταν πάνω απ’ τα κεφάλια μασ. Κι’ ζνα πρωϊνό απζναντι απ’ 

τισ λεφκεσ τθσ ρεματιάσ, ςτο φτωχικό ςπιτάκι που ζμενε ο Γιάννθσ ο Τςαγκαράκθσ – 

ο ΚΟΒίτθσ μασ- ολόκλθρο ςυνεργείο άρχιςε να ςκάβει, ϊςπου βρικαν κάτι 

ςκουριαςμζνα όπλα καμμζνα ποιοσ ξζρει πριν από πόςον καιρό. Τον κάρφωςε 

όπωσ μάκαμε κάποιοσ Χαλκιαδάκθσ. Εισ κάνατον ο Γιάννθσ. Τθν ςκαποφλαρε 

τελευταία ςτιγμι. Ρόςο καιρό πζραςε ςτα μπουντροφμια τθσ Αίγινασ. Του ςτζλναμε 

πότε πότε κανζνα δεματάκι. Και μια φορά παίρνουμε ζνα ςυγκινθτικό ευχαριςτιριο 

γράμμα για το δζμα που είχαμε τθν καλοςφνθ να του ςτείλουμε. Ιταν ζνασ άλλοσ 

δφςτυχοσ πολιτικόσ κρατοφμενοσ που τον λζγανε Λλάριο Ταγαράκθ ι κάτι τζτοιο και 

του δϊςαν το δζμα αντί του Γιάννθ. 

…Ξθμζρωνε θ 9θ Λουλίου. Ακόμα ζφεγγαν τα άςτρα ςτον ουρανό. Δεν είχε χαράξει 

καλά καλά. Χτυπιματα ςτθν πόρτα. Ρεταχτικαμε από τα κρεβάτια μασ. Βζβαια δεν 

ιταν ο γαλατάσ. Και από τθν είςοδο του ςπιτιοφ μασ και από τθν πίςω πόρτα 

χωροφφλακεσ οπλιςμζνοι ςαν αςτακοί με τ’ αυτόματα ςτα χζρια… Κζλανε τον 

πατζρα μου για μια εξακρίβωςθ ςτο Αςτυνομικό Τμιμα. Ο φουκαράσ ο πατζρασ 

μου ςχεδόν άπλυτοσ, νθςτικόσ, με το πουκάμιςο και χωρίσ δεκάρα ςτθν τςζπθ 

ξεκινάει με τθν κουςτωδία των ενόπλων….(Τθν ίδια ςτιγμι) ςτθν Θλιοφπολθ γίνεται 
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χαμόσ… Ριάςανε τον Δθμθτρζλλο, τον Βουτςαλι, τον Νίκο Αντωνόπουλο, τον 

Καραμολζγκο, τον Λϊτςο… Ριάςανε τον…τον… 

Ετοιμάηουμε  μια κουβζρτα, λίγα ροφχα και λίγα λεφτά και μαηί με τθν 

Δθμθτρζλλου ξεκινάμε. Αρχίηει θ Οδφςςεια μζςα ςτθν κάψα του καλοκαιριοφ. Ράμε 

πρϊτα ςτθ χωροφυλακι τθσ Θλιοφπολθσ. «Τουσ μεταφζραμε ςτο Αςτυνομικό 

Τμιμα του Μπραχαμίου». Μςια με τα πόδια ςτο Μπραχάμι. «Δεν είναι πια εδϊ. Τουσ 

πιγανε ςτο Τμιμα Μεταγωγϊν»… Φκάςαμε ςτον Ρειραιά και εκεί μασ 

πλθροφοροφν ότι πωσ οι κρατοφμενοι μεταφζρκθκαν ςτθν Σχολι Δοκίμων. 

Φκάςαμε επί τζλουσ ςτθ Σχολι Δοκίμων, εκεί τι να δεισ; Δεκάδεσ φορτθγά απ’ όλεσ 

τισ γειτονιζσ τθσ Ακινασ ερχόταν και ξεφόρτωναν το ανκρϊπινο φορτίο τουσ. Απ’ 

ζξω εκατοντάδεσ ταλαιπωρθμζνεσ γυναίκεσ με ξαναμμζνα πρόςωπα και με 

μπογαλάκια υπό μάλθσ προςπακοφςαν να ςπάςουν τον κλοιό και να φκάςουν ςτου 

ανκρϊπουσ τουσ. Μάταιοσ κόποσ. Σκουντιζσ, ςπρωξιζσ και καταιγιςμόσ από τουσ 

κζρβερουσ φρουροφσ. Γυρίςαμε άπραγεσ ςτθ ςκόνθ, τον ιδρϊτα και τθν 

αγανάκτθςθ. Αργότερα μάκαμε πωσ τουσ μετζφεραν με μεταγωγικά ςτθν 

Ψυτάλλεια, αυτό το ξερονιςι χωρίσ οφτε ζνα δζντρο, οφτε μια ςκιά και τουσ 

άφθςαν κάτω από τον καφτό ιλιο, χωρίσ νερό ωσ να τουσ μεταφζρουν τθν άλλθ  

μζρα ςτθν Λκαρία που ορίςτθκε τόποσ εξορίασ…  

…Ραραζξω θ κατάςταςθ άρχιςε να γίνεται τραγικι. Οι ςυμμορίεσ αλϊνιηαν 

ανενόχλθτεσ και ςκορποφςαν τθν καταςτροφι και τον κάνατο ςτα χωριά που ιταν 

κιόλασ καμζνα και τα ςτρατοδικεία να δουλεφουν αςταμάτθτα… Κι όμωσ πόςα 

γεγονότα δεν τα μακαίναμε, δεν παίρναμε είδθςθ για τα δράματα, για τισ 

ςυγκλονιςτικζσ καταςτάςεισ που ηοφςε ο λαόσ μασ, αυτόσ ο αγνόσ , ο άδολοσ, 

κόςμοσ που ζδωςε όλθ του τθν φπαρξθ ςτον αγϊνα, που πίςτεψε, που ζλπιηε και 

που προδόκθκε ςκλθρά. 

Ρότε μάκαμε για κείνο το τραγικό τζλοσ του Άρθ του πρωτοπαλλικαρου του ΛαΜκοφ 

Στρατοφ ςτισ 16 Λουνίου του 1945; Για τα κεφάλια του Άρθ και του Τηαβζλα 

παλουκωμζνα ςε κοντάρια να τα περιφζρουν με νταοφλια και πίπιηεσ ςτα χωριά. 

Ενϊ, ο τφποσ ο δικόσ μασ ο «ιηοςπάςτθσ» ζριχνε λάςπθ ςτο ςεπτό του ςκινωμα 

αντί για δάφνινα ςτεφάνια. Τι να πω;…Και θ πορεία, θ μαρτυρικι πορεία 

ςυνεχίηεται. Ο εμφφλιοσ, πόςο αίμα, πόςα δάκρυα, θ τραγικι μοίρα των γενναίων…  
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Θλιοφπολθ, Μουςείο Εκνικισ Αντίςταςθσ, εκδιλωςθ τθσ Ρ.Ε. Α.Ε.Α 
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Ζωι Πετροποφλου- Κριτηιλάκθ: «H ΕΠΟΝ Ηλιοφπολησ»* 

* Το κείμενο που ακολουκεί προζρχεται από ςυηιτθςθ  με τθν Ηωι Ρετροποφλου-
Κριτηιλάκθ τον Νοζμβριο του 2012, ςτθν οποία ςυμμετείχε  ο Στράτοσ Λωακείμ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tα πρϊτα χρόνια του πολζμου 

Θ οικογζνειά μου ιρκε το 1932 ςτθν Θλιοφπολθ. Εγϊ τότε ιμουνα εξιμιςυ χρονϊν 
και πιγα ςτθν Β’ Δθμοτικοφ, ςτο δικζςιο τότε 1ο Δθμοτικό Σχολείο. Κυμάμαι τθν 
γειτονιά μου ςαν ζνα τόπο γεμάτο πζτρεσ, αφάνεσ, χόρτα και βράχια. Ο κεντρικόσ 
δρόμοσ, θ ςθμερινι Μαρίνου Αντφπα, ιταν ο μιςόσ χωματόδρομοσ και ο άλλοσ 
μιςόσ κροκάλεσ πζτρεσ.  

Πταν τελείωςα το Δθμοτικό, πιγα ςτο 1ο Γυμνάςιο, ςτθν Ρλάκα, ςτθν οδό Αδριανοφ 
και Νικοδιμου. 

Ακόμθ κυμάμαι, τον Μάιο του’ 41, όταν είχαν καταλάβει τθν Ακινα οι Γερμανοί, και 
Εγγλζηικα αεροπλάνα βομβαρδίηανε το αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ, το Χαςάνι όπωσ 
λεγόταν τότε. Χτυπικθκε ζνα αεροπλάνο και ο Εγγλζηοσ πιλότοσ ζπεςε με 
αλεξίπτωτο ςτισ Συκιζσ, κοντά ςτον Άγιο Κωνςταντίνο και ςκοτϊκθκε. Κθδζψαμε τον 
Άγγλο πιλότο, κι’ εγϊ μάηεψα λουλοφδια από τθ γειτονιά, ζβγαλα μια καλαςςιά 
κορδζλα που ζδενα τα μαλλιά μου, τθν ζπλυνα, τθν ςιδζρωςα και ζδεςα μ’ αυτιν 
μια  ανκοδζςμθ και τθν ζβαλα ςτο ςθμείο που ςκοτϊκθκε… Ζχω ενκφμιο από 
εκείνθ τθ μζρα, ζνα κομμάτι από αλεξίπτωτο. Το διατιρθςα από τότε… 

Με τθν οικογζνειά μου φφγαμε από τθν Θλιοφπολθ τον Αφγουςτο του ’41, και 
πιγαμε ςτο χωριό του πατζρα μου, ςτθν Θλεία. Δεν ζηθςα τθν πείνα τθσ Ακινασ, 
είχαμε να φάμε κάτι εκεί. 
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Γυρίςαμε ςτθν Ακινα τον Μάιο του 1942. Γράφτθκα ςτο 3ο Γυμνάςιο Κθλζων, που 
ιτανε κοντά ςτου ΦΛΞ. Το πατριωτικό αίςκθμα όλων των κοριτςιϊν ιταν ιςχυρό. 
Είμαςτε διατεκειμζνεσ να πολεμιςουμε τον εχκρό. Πλεσ κζλαμε να γίνουμε 
«Μπουμπουλίνεσ»… Ζνασ κακθγθτισ, μασ μιλοφςε με ιδιαίτερθ κζρμθ για τθν 
«Φιλικι Εταιρία» και δια τθσ διδαςκαλίασ τθσ ιςτορίασ, αντιλαμβάνομαι τϊρα ότι 
μασ εξωκοφςε να οργανωκοφμε… 

Άρχιςα να βλζπω πεταμζνα φζιγ-βολάν ςτθν αυλι του ςχολείου, να ακοφω 
μιςόλογα, και κατάλαβα ότι κάτι γινόταν γφρω μου. Τον Σεπτζμβρθ  του ’42 
πλθςίαςα κάποια ςυμμακιτριά μου, και ςε λίγο ςυνδζκθκα με τθν οργάνωςθ 
«Ελεφκερθ Νζα» που υπιρχε και ςτο ςχολείο μασ. Στο ίδιο ςχολείο ιταν και θ Θρϊ 
Κωνςταντοποφλου (βλ. παρακάτω). Ιμουν καρρετι, είχα άγνοια του κινδφνου… Τισ 
πρϊτεσ προκθρφξεισ που μασ δϊςανε τισ αντιγράφαμε ςτα τετράδιά μασ κόβαμε τα 
φφλλα και τα πετάγαμε ςτθν αυλι του ςχολείου μασ, ςτον δρόμο, ςτο Ηάππειο, 
ςτον Εκνικό κιπο… 

Οι πρϊτεσ αντιςταςιακζσ ομάδεσ και δραςτθριότθτεσ ςτθν Ηλιοφπολθ. 

Στθν Θλιοφπολθ μετά το ’43 οι Γερμανοί είχαν επιτάξει κάποιεσ βίλεσ ςτθν περιοχι 
τθσ Άνω Θλιοφπολθσ,  ςτθ ςθμερινι Λεωφόρο Σοφοκλι Βενιηζλου και ζχω  ακοφςει 
ότι πιγαιναν εκεί ςτρατιϊτεσ για ανάρρωςθ. Επίςθσ οι Γερμανοί είχαν επιτάξει και 
κάποια ςπίτια ςτθ γειτονιά μου, κοντά ςτθ ςθμερινι ςτάςθ Λυκοφργου, κακϊσ και 
μια ταβζρνα που χρθςιμοποιοφςαν ωσ μαγειρείο, όπου πιγαινε ο κόςμοσ απϋ τθ 
γειτονιά και μάηευε τισ φλοφδεσ που πζταγαν από τισ πατάτεσ, οι οποίεσ, φρόντιηαν 
οι μαγείριςςεσ, να ζχουν αρκετό ψαχνό επάνω…  

Στθν Θλιοφπολθ, αρχικά ςυνδζκθκα με τθν «Εκνικι Αλλθλεγγφθ» που είχε 
δθμιουργθκεί για να βοθκά τουσ φυλακιςμζνουσ. Εκεί μαηί με άλλα παιδιά, κάναμε 
διάφορα, γράφαμε ςυνκιματα, κυρίωσ ςτο δρόμο, γιατί δεν υπιρχαν αρκετά 
ντουβάρια τότε, βγάηαμε πολφ ωραίεσ καλλιτεχνικζσ προκθρφξεισ και φζιγ-βολάν, 
που ετοίμαηαν κάποια αγόρια που δοφλευαν ωσ λικογράφοι και κάναμε και 
διάφορα άλλα. 

Ραράλλθλα με το δικό μασ κλιμάκιο, λειτουργοφςε ςτθν Θλιοφπολθ ζνα δεφτερο 
κλιμάκιο τθσ «Εκνικισ Αλλθλεγγφθσ», από γυναίκεσ και άνδρεσ τθσ περιοχισ Αγίου 
Κωνςταντίνου, κυρίωσ. Επικεφαλισ αυτοφ του κλιμακίου ιταν θ Εφθ 
Αποςτολοποφλου, που αν και δεν ηοφςε τότε ςτθν Θλιοφπολθ –είχαν μετακομίςει 
από  το πολφ ωραίο ςπίτι τουσ– είχε αναπτφξει πολφ μεγάλθ δράςθ. Μεταξφ άλλων 
είχαν δθμιουργιςει το «Κυριακάτικο πιάτο των Ραιδιϊν», για να καλφψουν το κενό, 
επειδι τα ςχολεία που ζδιναν ςυςςίτιο ςτα παιδιά δεν λειτουργοφςαν τθν Κυριακι. 
Με τθν βοικεια τθσ Αρχιεπιςκοπισ, μαγείρευαν το φαγθτό ςε κάποια ταβζρνα ςτα 
Κανάρια και το μοιράηανε. Ακόμθ, κάνανε και κάτι άλλο που δεν ξζρω αν γινότανε 
κι’ αλλοφ: Κάποιεσ κυρίεσ, κάκε Σάββατο, ςε κάποιο  ςπίτι που υπιρχε εδϊ και 
διζκετε ζνα χϊρο ςτο υπόγειο, τθσ κυρίασ Βοτςαλι, ηεςταίνανε ςε καηάνια νερό και 
λοφηανε τα παιδιά για να τα απαλλάξουν από τθ ψϊρα και τισ ψείρεσ... 

Αυτά γίνανε μζχρι τον Φεβρουάριο του ’43, οπότε δθμιουργικθκε θ ΕΡΟΝ. Ωσ 
γνωςτόν, το ΕΑΜ ιδρφκθκε ςτισ 29 Σεπτεμβρίου του 1942. Οι ΕΑΜικζσ οργανϊςεισ 
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μεταξφ των οποίων και θ ΕΡΟΝ, ιδρφκθκαν μετά. Τότε αυτοδιαλφκθκε και θ 
«Ελεφκερθ Νζα», ςτθν οποία ιμουν οργανωμζνθ εγϊ. Στθν ΕΡΟΝ, μπικαν όλα 
ςχεδόν τα παιδιά τθσ Θλιοφπολθσ. 

Είχε τότε νοικιαςτεί ζνα υπόγειο ςε ζνα ςπίτι ςτθν πλατεία ςτα Κανάρια, εκεί που 
είναι τϊρα θ Εκνικι Τράπεηα, είχαμε βάλει πάγκουσ και κρανία, μαηεφαμε τα 
παιδιά, τουσ κάναμε παιγνιδάκια, λζγαμε τραγουδάκια και τρϊγανε και το ςυςςίτιο 
που το λζγανε «εξοςχολικό» και το παρείχε θ Αρχιεπιςκοπι… Εμείσ οι ΕΡΟΝίτεσ τα 
κάναμε κι’ αυτά, ιταν θ φανερι μασ δουλειά, τθν κρυφι μασ τθ δουλειά δεν τθν 
ιξερε ο κόςμοσ…  

Το 1943 τζλειωςα το Γυμνάςιο. Ιταν θ τελευταία χρονιά που λειτοφργθςαν τα 
Σχολεία, μετά ζκλειςαν όλα με εντολι των Γερμανϊν. Από τον Μάιο του’43 
αςχολικθκα ωσ εκελόντρια ςτθν υπθρεςία περικάλψεωσ τθσ Αρχιεπιςκοπισ. Τον 
Αφγουςτο  του ’43, διορίςτθκα ωσ κανονικι υπάλλθλοσ του Ενοριακοφ 
Ραραρτιματοσ Αγίασ Μαρίνασ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Χριςτιανικισ Αλλθλεγγφθσ 
(Ε.Ο.Χ.Α.). Λίγο αργότερα προςλιφκθκα και ςτον Διμο Βφρωνα, όπου οι γονείσ μου 
είχαν εξ αγχιςτείασ ςυγγζνεια με τον Διμαρχο. Ζτςι βρζκθκα να είμαι 
«διπλοκεςίτθσ». Αυτό μου ζδινε τθν δυνατότθτα να είμαι μζςα ςε ότι γινόταν ςτθν 
περιοχι μασ… Ιμουνα τολμθρι, ιμουνα κοπζλα, 18 χρονϊν τότε και πζρναγα 
εφκολα…Κάκε μζρα πιγαινα ςτον Διμο Βφρωνα, με τα πόδια βζβαια, όπου μάκαινα 
τα νζα και ό,τι υλικό κυκλοφοροφςε και το ζφερνα ςτθν Θλιοφπολθ. Το απόγευμα 
εργαηόμουνα ςτο ενοριακό παράρτθμα τθσ Αγίασ Μαρίνασ Θλιοφπολθσ…  

Σο «χωνί» 

Αρχικά γραμματζασ τθσ ΕΡΟΝ ςτθν Θλιοφπολθ ιτανε κάποιοσ που ερχότανε από 
κάπου αλλοφ, ίςωσ τθν Καιςαριανι. Μετά, ζγινα εγϊ γραμματίνα τθσ ΕΡΟΝ 
Θλιοφπολθσ. 

Σαν ΕΡΟΝίτεσ κάναμε τθν φανερι μασ δουλεία, κάναμε και τθν κρυφι… Τα κρυφά 
οργανωτικά μασ ραντεβοφ τα κάναμε ςτθν οδό Αγίασ Σοφίασ, ςτον Βφρωνα. Κάκε 
μζρα κάποιοι ενθμερϊνονταν από το ΒΒC, το Κάιρο, τθ Μόςχα μζςα   από τα 
ελάχιςτα αςφράγιςτα ραδιόφωνα που υπιρχαν, γιατί όλα τα άλλα ιταν 
υποχρεωτικά ςφραγιςμζνα και κολλθμζνα με βουλοκζρι ςτο ελεγχόμενο 
ραδιοφωνικό ςτακμό τθσ Ακινασ. Θ κακοδιγθςθ μασ ζδινε και κάποια άλλα νζα, 
μια περίλθψθ, προςκζταμε και ειδιςεισ από τον παράνομο τφπο (ςυλλιψεισ, 
μάχεσ) και βγαίναμε με το χωνί να τα ποφμε ςτον κόςμο.  

Στθν Θλιοφπολθ, εγϊ ιμουν το «χωνί»… Ριγαινα ςε ζνα καίριο ςθμείο, ςε ζνα 
λόφο, απζναντι από τον Άγιο Κωνςταντίνο ι προσ το Χαλικάκι ι τθν Αγία Μαρίνα 
και διάβαηα με το «χωνί» το κείμενο. Αρκετοί αναγνϊριςαν από τθν πρϊτθ φορά τθ 
φωνι μου…  Οι Γερμανοί  άκουγαν το «χωνί» και πυροβολοφςαν ςτον αζρα από 
μακριά  κι εγϊ όταν τελείωνα ζφευγα…  Μια μζρα δεν πυροβόλθςαν και πλθςίαςαν 
ακόρυβα από τθν ςθμερινι Μαρίνου Αντφπα καλυμμζνοι πίςω από κάποια μεγάλα 
δζντρα που τα λζγαμε πιπεριζσ… Δεν τουσ είδαν τα παιδιά που είχαμε βάλει να 
προςζχουν και φτάςανε κάτω απ’ το λόφο. Τότε, με ειδοποίθςαν οι ςφντροφοί μου 
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και μόλισ τουσ είδα κουτρουβάλθςα, βαρελάκι, μζχρι το ρζμα που ιτανε τότε ςτθν 
ςθμερινι πλατεία Σικελιανοφ, κι από κει εξαφανίςτθκα προσ τθν Αγία Μαρίνα… 

Για το μπλόκο τθσ Ηλιοφπολθσ 

Ο Αφγουςτοσ του 1944 ιτανε αιματοβαμμζνοσ για όλθ τθν Ακινα. Γίνονταν ςυνεχϊσ 
μπλόκα: Στθν Κοκκινιά, τθν Καλλικζα, τθ Νζα Σμφρνθ, τον Βφρωνα, το ζηθςα το 
μπλόκο του Βφρωνα γιατί δοφλευα εκείνθ τθ μζρα εκεί, ωσ υπάλλθλοσ ςτον Διμο. 

Κάκε μζρα οι Γερμανοί με βοθκοφσ τουσ Τςολιάδεσ των Ταγμάτων Αςφαλείασ, που 
δθμιοφργθςαν, ηϊνανε τισ ςυνοικίεσ, μαηεφανε τον κόςμο, ζπιαναν και ςκότωναν 
κάμποςουσ. Τουσ υπόλοιπουσ τουσ ζςτελναν ςτο Χαϊδάρι, κι από εκεί τουσ 
ξαπόςτελναν ςτθ Γερμανία.. 

Τον Αφγουςτο του ’44, πριν τθσ Ραναγίασ κάνανε μπλόκο  και ςτθν Θλιοφπολθ. Τότε 
ςκοτϊςανε κάπου εκεί ςτον Άγιο Νικόλαο και τον Νίκο τον Γιαταγαντηι, που είχε το 
ψευδϊνυμο «Μαφροσ» και ιτανε  Γραμματζασ τθσ ΚΟΒ Θλιοφπολθσ, ςτθν οποία 
ζπαιρνα κι εγϊ μζροσ, ςε κάποιεσ ςυνεδριάςεισ, ωσ εκπρόςωποσ τθσ ΕΡΟΝ. Εγϊ δεν 
ιμουνα ςτθν Θλιοφπολθ εκείνθ τθν θμζρα, ιμουνα ςτθν δουλειά μου ςτον Βφρωνα. 
Μου τθλεφϊνθςε θ μθτζρα μου και μου είπε να μθν ζρκω ςτθν Θλιοφπολθ. Ιταν θ 
τελευταία μζρα που εργάςτθκα  ςτον Διμο Βφρωνα. Εξαφανίςτθκα και από τθ 
δουλεία μου ςτθν Θλιοφπολθ. Ζμακα ότι πιάςανε πολλά παιδιά από τθν Αγία 
Μαρίνα και τοφσ ςτείλανε ςτθ Γερμανία. Ευτυχϊσ, γφριςαν όλοι… 

Τότε πιάςανε τον Σμυρλι, τον Κοντογιάννθ, τον Κεχαγιά και άλλουσ. Κάποιοι απ’ 
αυτοφσ ιτανε ςυμμακθτζσ μου… Με ηιτθςαν, κάποιοσ με υπζδειξε, αλλά πιγαν ςτο 
ςπίτι μιασ ςυνονόματθσ Ρετροποφλου, που δοφλευε κι’ αυτι ςτον Ε.Ο.Χ.Α. Αυτι 
ιταν Γραμματζασ του Ραραρτιματοσ τθσ Ενορίασ τθσ Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου και 
εγϊ τθσ Ενορίασ Αγίασ Μαρίνασ. Το βράδυ πιγε θ μάννα τθσ ςτο ςπίτι μασ  και 
βρικε τθ μάννα μου και τθσ είπε ότι ζψαξαν το ςπίτι τουσ για να βροφνε εμζνα, τα 
ζςπαςαν όλα και τισ κακοποίθςαν. «Διϊξε κυρά μου τθν κόρθ ςου γιατί κα ςτθ 
ςκοτϊςουν», είπε ςτθ μάννα μου και ζφυγε.  

Ζφυγα από το ςπίτι μου τότε, και για 5-6 θμζρεσ ζμεινα ςτο Ραγκράτι ςτο ςπίτι 
κάποιων ςυγγενϊν. Τθσ Ραναγίασ ανιμερα γφριςα ςτθν Θλιοφπολθ και είχα βρει 
τον τρόπο να ςυνεννοθκϊ για να μου φζρει ο μπαμπάσ μου φαγθτό ςτα Κανάρια… 
Είχαν ετοιμάςει κοτόπουλο, λόγω τθσ γιορτισ… Ριγε αυτόσ εκεί με περίμενε, ζκανε 
δυο βόλτεσ και ζφυγε, εγϊ προτίμθςα να μθν πάω τελικά… Φοβικθκα μιπωσ τον 
παρακολουκοφν… Μζχρι τθν απελευκζρωςθ, τον Οκτϊβρθ του ’44 ζμεινα ςτο ςπίτι 
μιασ φίλθσ μου ΕΡΟΝίτιςασ ςτθν Αγία Μαρίνα… Δεν είχε μθτζρα κι ο πατζρασ τθσ 
δοφλευε κάπου νυχτοφφλακασ, κι ζτςι εγϊ πιγαινα εκεί κάκε βράδυ να κοιμθκϊ 
όταν εκείνοσ πιγαινε ςτθ δουλειά του… Ο κόςμοσ μασ ζκρυψε, μασ τάιςε, μασ 
κοίμιςε, και ποτζ δεν μασ πρόδωςε… 

…Και κάτι ακόμθ: μζςα ςε πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ, ςτισ 40 μζρεσ από τθν εκτζλεςθ 
του Νίκου Γιαταγαντηι, πιγαμε μ’ ζναν παπά ςτον τόπο τθσ δολοφονίασ του, πάνω 
από τον Άγιο Νικόλαο και κάναμε ζνα μνθμόςυνο… 
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Στισ αρχζσ του Οκτϊβρθ του ϋ44 οι Γερμανοί και τςολιάδεσ κάνανε κι άλλο μπλόκο 
ςτθν Θλιοφπολθ.  Στο αμπζλι που υπιρχε τότε από τθν ςθμερινι Λεωφόρο Μαρίνου 
Αντφπα μζχρι τον Άγιο Κωνςταντίνο, ςκοτϊςανε τον Κϊςτα Καγιάςθ, ελεγκτι του 
Ερυκροφ Σταυροφ και ςτο ςπίτι του, ςτθν οδό Λυκοφργου, τον Ραναγιϊτθ Απζργθ. 
Τθν ίδια μζρα, με πρόςχθμα, ότι είχε χακεί ζνα αυτοκίνθτο μαηί με ζναν Γερμανό, 
πιάςανε ςτθν περιοχι μασ τουσ άντρεσ, και τον πατζρα μου μαηί, και τουσ πιγανε 
ςτισ Συκιζσ, ςτο ρζμα. Είπανε ότι κα τουσ ςκοτϊςουνε, αλλά ιρκε ζνα τθλεφϊνθμα 
και τουσ αφιςανε, γιατί είπανε ότι βρζκθκε το χαμζνο αυτοκίνθτο 

Για τον λόχο του ΕΛΑ τθσ Ηλιοφπολθσ 

Αρχικά ςτθν Θλιοφπολθ υπιρχε ζνα ζνοπλο τμιμα, που το αποτελοφςαν κάποια 
παιδιά από τον 4ο Τομζα (Κάτω Θλιοφπολθ), και κυρίωσ από παιδιά οικογενειϊν 
από το Χαςάνι, που είχαν ζρκει ςτθν Θλιοφπολθ γιατί τισ είχαν διϊξει οι Γερμανοί 
από τθ περιοχι γφρω από το Αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ, που ιταν τα ςπίτια τουσ. 
Ανάμεςα ςτα παιδιά από το Χαςάνι ιταν και ο Τάκθσ ο Μαυροδόγλου, που ζγινε 
αργότερα βουλευτισ του ΚΚΕ, τον οποίο είχα ςαν αδελφό μου, γιατί δεν είχα 
αδελφό εγϊ… Από αυτοφσ αργότερα ςυγκροτικθκε ο πυρινασ του εφεδρικοφ 
λόχου του ΕΛΑΣ ςτθν Θλιοφπολθ… Ιτανε κι ο Λάηαροσ, τα αδζρφια ο Κάνοσ και ο 
Ντίνοσ, ο Κωςτάκθσ, ζνα αγοράκι που μου ζςτειλε αργότερα μια φωτογραφία από 
τθ Γιοφρα, όπου ιταν εξόριςτοσ, ο Κφμιοσ ο Νταλιάνθσ και άλλοι. 

Στισ 3 του Δεκζμβρθ’44, ςτθν πλατεία Συντάγματοσ ανάμεςα ςτουσ ςκοτωμζνουσ, 
ιτανε και δφο από τθν Θλιοφπολθ. Ο Νίκοσ Λουρωτόσ και θ Κεϊνθ Βάϊλα , ζνα 
ωραίο ξανκό κορίτςι που με τθν οικογζνειά τθσ είχαν μετακομίςει ςτο Κουκάκι. Θ 
μάννα τθσ ζμεινε χρόνια κρατοφμενθ ςτισ φυλακζσ Αβζρωφ, όπωσ και ο αδελφόσ 
τθσ, ο Μιχάλθσ, που φυλακίςτθκε και βαςανίςτθκε ςτθ Μακρόνθςο. 

Λίγεσ μζρεσ αργότερα, που φοφντωςαν οι μάχεσ, ο λόχοσ τθσ Θλιοφπολθσ 
διατάχτθκε μαηί με τον λόχο του ΕΛΑΣ τθσ Ρλάκασ να χτυπιςει το Τμιμα 
Μεταγωγϊν. Ζδωςε τθ μάχθ αλλά δεν  κατάφερε να το καταλάβει… Υπιρχε εντολι 
να μθ χτυπθκοφμε με τουσ Άγγλουσ κι ζτςι όταν εμφανίςτθκε ζνα Εγγλζηικο 
νοςοκομειακό αυτοκίνθτο, δικεν για να παραλάβει τραυματίεσ, οι δικοί μασ το 
άφθςαν να περάςει και βζβαια το νοςοκομειακό ενίςχυςε με πολεμοφόδια που 
κουβαλοφςε αυτοφσ που ιταν ταμπουρωμζνοι μζςα και οι οποίοι είχαν ξεμείνει 
από πυρομαχικά… Εκεί ςκοτϊκθκε κι ο Αντϊνθσ ο Βενζτθσ από τθν Θλιοφπολθ… 

Τον Δεκζμβρθ του ’44 ακολοφκθςα ωσ νοςοκόμα τον λόχο τθσ Θλιοφπολθσ  ςτθν 
μεγάλθ μάχθ τθσ Καιςαριανισ, όπου ο λόχοσ τθσ Θλιοφπολθσ είχε εγκαταςτακεί ςε 
κάποια ςπίτια τθσ οδοφ Φορμίωνοσ και πιρε μζροσ ωσ λόχοσ εφεδρείασ αρχικά, για 
τθν υποςτιριξθ  του Ρρότυπου Τάγματοσ Καιςαριανισ.  

Λίγο πριν, ςτθ μάχθ του Μαρτςινιϊτθ, ςκοτϊκθκαν  Θλιουπολίτεσ Γιϊργοσ 
Αρμπιλάσ και Κϊςτασ Κορςίνθσ, από τθν Αγία Μαρίνα και οι δφο. 

φλλθψθ και  τρατόπεδα «πεικαρχθμζνθσ διαβίωςθσ» 

Το 1945 καταφζραμε να επαναπροςλθφκοφμε όςοι είχαμε απολυκεί από τισ κζςεισ 
μασ. Θ κζςθ μου ςτθν Ε.Ο.Χ.Α. είχε καταλθφκεί και με ςτείλανε να εργαςτϊ 
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προςωρινά ςε ζνα Ορφανοτροφείο ςτο Ραλαιό Φάλθρο, ςτθ κζςθ μιασ δαςκάλασ, θ 
οποία τελικά αποχϊρθςε. Εκεί ζμεινα μζχρι τθν 1θ Λουλίου1947, οπότε απολφκθκα 
για λόγουσ «ζλλειψθσ νομιμοφροςφνθσ», γιατί ςφμφωνα με το ςτερεότυπο 
κατθγορθτιριο «ςκόπευα να παραχωριςω το όλον ι μζροσ τθσ επικρατείασ ςτουσ 
εχκροφσ τθσ πατρίδοσ»… 

Με ςυνζλαβαν τθν 1θ Μαρτίου 1948 . Τθν ίδια μζρα ςυνζλαβαν ςτθν Θλιοφπολθ και 
πολλοφσ άλλουσ. Ιμουν θ μόνθ γυναίκα και επειδι δεν υπιρχε διακζςιμο 
κρατθτιριο εδϊ με πιγαν ςτον Άγιο Δθμιτριο, όπου ζμεινα 10 μζρεσ. Αφοφ είδαν 
ότι δεν ζκανα διλωςθ μετανοίασ, με ζςτειλαν εν ςυνεχεία ςτο Μεταγωγϊν και μασ 
ςτείλανε ςτθ Χίο, όχι εξορία με ελεφκερθ διαβίωςθ, όπωσ αλλοφ, αλλά  ςε 
ςτρατϊνεσ,  με μάντρεσ και ςυρματοπλζγματα. Δεν ερχόμαςτε ςε επαφι με τον 
κόςμο. Δεν είδαμε ποτζ τθ Χίο, δεν γνωρίςαμε ποτζ κανζνα Χιϊτθ, Είμαςτε ςε 
τζλεια απομόνωςθ... Εκεί ζμεινα μζχρι  τον Απρίλιο του ’49 κι από κει μασ ςτείλανε 
ςτο Τρίκερι, ςτο ςτρατόπεδο γυναικϊν.  Στισ 25 Γενάρθ 1950 μασ ςτείλανε ςτο 
ςτρατόπεδο ςτθ Μακρόνθςο, όπου μείναμε ςτο «Ειδικό Σχολείο Αναμόρφωςθσ 
Γυναικϊν», Ε.Σ.Α.Γ όπωσ το λζγανε  κι’ από κει, τον Αφγουςτο του ’50, όςεσ δεν 
κάναμε διλωςθ, γυρίςαμε πάλι ςτο Τρίκερι, όπου παρζμεινα ςτο «ςτρατόπεδο 
πεικαρχθμζνθσ διαβίωςθσ» μζχρι το 1952. 

Σα μεταπολεμικά χρόνια 

Πταν απολφκθκα απ’ το Τρίκερι, ξαναγφριςα ςτθν Θλιοφπολθ, αλλά δεν ιμουνα 
οργανωμζνθ εδϊ. Εν τω μεταξφ παντρεφτθκα, ζκανα  παιδιά. Μπικα με εξετάςεισ, 
φςτερα από διαγωνιςμό και δοφλεψα ςτο Ταμείο Ρρονοίασ Δικθγόρων, μζχρι το 
1968 οπότε απολφκθκα με ζνα νόμο τθσ Χοφντασ. Μετά τθ μεταπολίτευςθ, το 1974, 
ξαναγφριςα εκεί. Ωςτόςο, δεν ζμεινα ποτζ χωρίσ δουλειά.  

Για την Ηρώ Κωνςταντοποφλου 

«Γνϊριςα τθν Θρϊ Κωνςταντοποφλου το 1942 ςτο 3ο Γυμνάςιο Κθλζων που 

λειτουργοφςε ςτθν περιοχι του ΦΛΞ και δεχόταν μακιτριεσ από τισ περιοχζσ 

Κουκακίου και Γαργαρζτασ. Εγϊ φοιτοφςα ςτθν 5θ τάξθ και θ Θρϊ ιταν δφο χρόνια 

μικρότερθ. Ιταν κάτοικοσ Κουκακίου. Ιταν πολφ ηωθρό, πολφ ηωντανό παιδί. 

Ιμαςταν οργανωμζνεσ ςτθν ΕΑΜικι αντιςταςιακι οργάνωςθ «Ελεφκερθ Νζα». 

Ανικαμε, μάλιςτα, ςτθν ίδια «τριάδα». Γιατί θ οργάνωςθ ιταν ςυγκροτθμζνθ ςε 

τριάδεσ. Δεν γνωρίηαμε παρά τα άλλα δφο μζλθ τθσ «τριάδασ» μασ και μόνο θ μια 

από εμάσ γνϊριηε τον «ςφνδεςμό» μασ, που μασ ζφερνε ςε επαφι με τθν 

«κακοδιγθςθ». Δουλζψαμε μαηί μζχρι τισ αρχζσ του 1943. Πταν δόκθκε θ εντολι να 

δουλεφει ο κακζνασ  μασ ςτθ ςυνοικία του, εγϊ ιρκα ςτθν Θλιοφπολθ και 

εργάςτθκα αρχικά ςτθν «Εκνικι Αλλθλεγγφθ» και αργότερα ςτθν ΕΡΟΝ. Άλλωςτε, το 

1943 ζκλειςαν με εντολι των αρχϊν κατοχισ όλα τα ςχολεία. Δεν τθν 

ξαναςυνάντθςα από τότε. Ζμακα πωσ τθν ςυνζλαβαν δυο φορζσ. Τθ δεφτερθ τθν 

εκτζλεςαν» 

(από το περιοδικό «ΕΥΩΝΥΜΟΣ», τεφχοσ 3, Απρίλιοσ – Μάϊοσ 2000) 
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Διαμαντισ Μαυροδόγλου: Ο λόχοσ του ΕΛΑ Ηλιοφπολθσ* 

 

*Ο Διαμαντισ Μαυροδόγλου υπιρξε ζνασ από τουσ  αγωνιςτζσ τθσ Εκνικισ 

Αντίςταςθσ που ςυμμετείχε απ’ τουσ πρϊτουσ ςτο ζνοπλο τμιμα του ΕΛΑΣ που 

δθμιουργικθκε τότε ςτθν περιοχι τθσ Θλιοφπολθσ και ανζπτυξε δραςτθριότθτα ςτισ 

ανατολικζσ ςυνοικίεσ τθσ Ακινασ. 

Αναγκαςμζνοσ από τουσ Γερμανοφσ να απομακρυνκεί από τθ γειτονιά του, το 

Χαςάνι, ςτο τότε αεροδρόμιο Ελλθνικοφ, βρζκθκε μαηί με άλλουσ νζουσ ςτθν 

Θλιοφπολθ. Ο Διαμαντισ Μαυροδόγλου,  τθν δραςτθριότθτά του αυτισ τθσ 

περιόδου τθν πλιρωςε αργότερα πολφ ακριβά από τουσ παρακρατικοφσ τθσ 

Οργάνωςθσ Χ  του Γρίβα, που δροφςαν ςτθν περιοχι. Ριο ςυγκεκριμζνα,  τον Λοφνιο 

του 1945, τον ζπιαςαν και τον πιγαν ςτο βουνό όπου τον βαςάνιςαν και του 

προξζνθςαν με ξιφολόγχεσ ςοβαρά τραφματα. Επίςθσ,  ζχει ςτο ςϊμα του 

διαμπερζσ τραφμα από ςφαίρα, το οποίο απζκτθςε  τθν 25θ Μαρτίου 1946 ςτθν 

Θλιοφπολθ, πάλι από παρακρατικοφσ, γλυτϊνοντασ «ωσ εκ καφματοσ» τον κάνατο.  

Ο Διαμαντισ Μαυροδόγλου, γνϊριςε ςτθ ςυνζχεια τισ ελλθνικζσ φυλακζσ, από το 

1946 μζχρι το 1952. Τα επόμενα χρόνια δραςτθριοποιικθκε ςτον αριςτερό χϊρο, το 

1967 θ Χοφντα τον ζςτειλε εξορία  και με τθν μεταπολίτευςθ υπιρξε βουλευτισ του 

ΚΚΕ από το 1977 ζωσ το 1989. Στθν ςυνζχεια αναδείχκθκε ςε πρόεδρο τθσ 

Ομοςπονδίασ Οικοδόμων και ςτθ ςυνζχεια, πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ 

Συνταξιοφχων ΛΚΑ. 

Είναι θ πρϊτθ φορά που ο Διαμαντισ Μαυροδόγλου, μιλά για τθν δραςτθριότθτά 

του ςτθν περιοχι τθσ Θλιοφπολθσ. Θ ςυνομιλία μασ ζγινε τον Δεκζμβρθ του 2012, 

με τθν ςυμμετοχι του Στράτου Λωακείμ. 
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O Λόχοσ του ΕΛΑ Ηλιοφπολθσ 

Γεννικθκα το 1924 κοντά ςτο πρϊθν αεροδρόμιο Ελλθνικοφ, ςτο Χαςάνι, που τότε 

ανικε ςτθν Κοινότθτα Κομνθνϊν, θ οποία αργότερα καταργικθκε. Το οικόπεδό μασ 

το πιρανε  για να γίνει το αεροδρόμιο… 

Με τθν γερμανικι κατοχι, άρχιςαν οι βομβαρδιςμοί τθσ περιοχισ από τουσ 

Άγγλουσ. Για να γλυτϊςουμε υποχρεωκικαμε να φφγουμε και τθν άνοιξθ του ’43 

βρικαμε ζνα ςπίτι και πιγαμε ςτθν Θλιοφπολθ. Καμιά δεκαριά παιδιά που 

βρεκικαμε από το Ελλθνικό ςτθν Θλιοφπολθ, οργανωκικαμε τότε ςτθν Εκνικι 

Αντίςταςθ, ςτον ΕΛΑΣ. Μζχρι τότε υπιρχε ςτθν Θλιοφπολθ οργάνωςθ του ΕΑΜ και 

τθσ ΕΡΟΝ και τότε ςυγκροτικθκε το ζνοπλο τμιμα του ΕΛΑΣ. Δεν υπιρχαν ακόμθ 

Λόχοι, Τάγματα κλπ και ονομαηόμαςτε «Φρουραρχείο».  

Αυτό το τμιμα τθσ Θλιοφπολθσ πιρε μζροσ ςε μια ςειρά μάχεσ που ζδωςε ο ΕΛΑΣ 

ςτισ Ανατολικζσ Συνοικίεσ, και πρζπει να ςασ πω ότι από τθν οδό Φορμίωνοσ και 

εδϊ  ιταν θ «Ελεφκερθ Ακινα», όπωσ λζγαμε «Ελεφκερθ Ελλάδα»: Καιςαριανι, 

Ραγκράτι, Βφρωνασ, Υμθττόσ, Θλιοφπολθ, δεν πζρναγε τίποτα τότε.  

Το τμιμα αυτό του ΕΛΑΣ Θλιοφπολθσ πιρε μζροσ ςε μια ςειρά μάχεσ ςτθν περιοχι: 

ςτθ μάχθ για το μπλόκο  του Νζου Κόςμου, όπου μασ μπλοκάρανε οι Γερμανοί και 

οι Μπουραντάδεσ, και ο επικεφαλισ μασ, που τον κυμάμαι και δεν τον ξεχνάω, το 

ψευδϊνυμό του ιταν Αρθσ, αλλά το πραγματικό του ιταν Μπάμπθσ 

Μανωλιτςάκθσ, αυτοκτόνθςε. Εμείσ κατορκϊςαμε και δραπετεφςαμε αυτόσ ιταν 

κλειςμζνοσ μζςα ςτο ςπίτι του και όταν πιγανε να τον πιάςουνε, για να μθν 

παραδοκεί, κεϊρθςε ςκόπιμο να αυτοκτονιςει. Ιταν επικεφαλισ του Τμιματοσ 

Θλιοφπολθσ αλλά δεν ιταν Θλιουπολίτθσ, από αλλοφ ιτανε, εγϊ εκεί τον βρικα. 

Ράντωσ, είχαμε αυτό το γεγονόσ, να πω κι’ αυτό, γλυτϊςαμε χάρισ ςτουσ Λταλοφσ οι 

οποίοι μασ ζκαναν ςτραβά μάτια… Ιτανε ζνα ρζμα και ζβγαινε προσ το Φάλθρο, 

τότε το λζγαμε Βουρλοπόταμο, μπικαμε μζςα ςτο ρζμα και φφγαμε ςτο Φάλθρο, κι 

οι Λταλοί ζκαμαν πωσ δεν μασ είδαν. 

Μετά τθν αυτοκτονία του Μανωλιτςάκθ, προςωρινά επικεφαλισ του τμιματοσ 

Θλιοφπολθσ του ΕΛΑΣ ιτανε ο Δθμιτρθσ ο Κομνθνόσ, τον οποίο νομίηω ότι 

εκτζλεςαν αργότερα ςε κάποια απϋ τισ μεγάλεσ εκτελζςεισ που ζγιναν τότε. Το 

τμιμα Θλιοφπολθσ δεν είχε ακόμθ μαηικοποιθκεί, τότε ιτανε 15-20 άτομα, εμείσ 

από το Ελλθνικό και κάποιοι από τθν Θλιοφπολθ.  

Ριραμε μζροσ και ςτθ μάχθ ςτο μπλόκο του Βφρωνα, όπου πρζπει να ςασ πω για τθ 

μεγάλθ ςυμβολι του λαοφ… που ενϊ δεν μποροφςαμε να φφγουμε, μασ πιραν και 

μασ ζκρυψαν ςτα ςπίτια τουσ, με κίνδυνο τθσ ηωισ τουσ και γλυτϊςαμε γιατί 

αλλιϊσ… γίνανε όλα αυτά τα όργια που γίνανε, με εκτελζςεισ κλπ. Τα ίδια γίνανε και 

ςτο μπλόκο του Νζου Κόςμου και εκεί εκτελζςανε πολλοφσ… 
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Αυτά γίνονται το ’44, από κει και πζρα όςεσ μάχεσ δόκθκαν ςτθν περιοχι το ζνοπλο 

τμιμα του ΕΛΑΣ Θλιοφπολθσ ςυμμετείχε. Τότε είχαμε μαηευτεί αρκετά άτομα και 

είχαμε ονομαςτεί Λόχοσ: Είμαςτε ο 1οσ Λόχοσ του 2ου Τάγματοσ του 1ου Συντάγματοσ  

των Ανατολικϊν Συνοικιϊν. 

Τθν ίδια περίοδο, βγαίναμε με τα χωνιά, μιλάγαμε ςτον κόςμο, τον ενκαρρφναμε. 

Στθν Θλιοφπολθ είχαν ζδρα οι Γερμανοί πάνω ςε ζνα φψωμα, το λζγαμε «βίλλα 

Τςερετηοφλια». Ρθγαίναμε ςε μια απόςταςθ, με ζναν που ιξερε Γερμανικά και 

βγάηαμε τθλεβόα: «Άχτουμ..Λο Γκρζκο Ραρτιηάν..» και μετά λζγαμε τι ςυνζβαινε ςτο 

Ανατολικό Μζτωπο και διάφορα άλλα, προςπακϊντασ να  ενθμερϊνουμε  και να 

αποκαρρφνουμε τουσ Γερμανοφσ. Αυτοί ιταν ςε απόςταςθ, μακριά, δεν μποροφςαν 

να μασ πυροβολιςουν…. 

Και κάτι ακόμα ικελα να ςασ πω: Ο ΕΛΑΣ ιταν εκείνοσ που διζςωςε το δάςοσ τθσ 

Θλιοφπολθσ… Εμείσ βγάηαμε τότε περίπολο και το περιφρουροφςαμε από τθν 

υλοτόμθςθ, γιατί ζβγαινε ο κόςμοσ και ζκοβε δζντρα για καφςιμθ φλθ ςτουσ 

φοφρνουσ κλπ και εμείσ κεωριςαμε ςωςτό να προςτατεφςουμε το δάςοσ… Ρρζπει 

να ξζρει ο κόςμοσ τθσ Θλιοφπολθσ ότι αυτό το δαςάκι ςϊκθκε χάρισ ςτον ΕΛΑΣ…  

Είχαμε μια αξιόλογθ δραςτθριότθτα ςτθν Θλιοφπολθ τθν περίοδο τθσ κατοχισ. 

Είχαμε όμωσ και απϊλειεσ. Είχαμε ςτιςει μια επιχείρθςθ – ενζδρα και το 

προςωρινό μασ ςτζκι, που μαηευόμαςτε, ιταν ςτο πίςω μζροσ τθσ εκκλθςίασ του 

Αγίου Κωνςταντίνου, όπου υπιρχε ζνα κενό. Εγϊ ιμουνα τότε επικεφαλισ - γιατί ο 

επικεφαλισ μασ απουςίαηε- Ετοίμαηα να βγάλω τισ ςκοπιζσ μασ και ακριβϊσ εκείνθ 

τθν ϊρα μασ κάνουνε μπλόκο οι Γερμανοί. Δεν προλάβαμε να αντιςτακοφμε 

ζνοπλα, φφγαμε, και τότε μασ πιάςανε τον Λάηαρο τον Μπραϊμθ. Δεν τον 

εκτελζςανε τότε οι Γερμανοί, τον κρατιςανε και  υπζςτθ όλεσ τισ ςυνζπειεσ. 

Ο κάνατοσ του Νίκου Γιαταγαντηι 

Καλοκαίρι ’44. Τότε ςτθν Θλιοφπολθ τα ςπίτια ιταν ςαν του ςπανοφ τα γζνια, που 

λζνε… δθλαδι ιταν ζνα εδϊ και ζνα εκεί και δεν προςφερότανε για ςυγκροφςεισ. 

Μασ κάνουν ζνα μπλόκο, υποχρεωκικαμε να φφγουμε και πιγαμε πάνω ςτον 

Υμθττό. Γίνεται το μπλόκο και ο ςφντροφόσ μασ ο Γραμματζασ τθσ Οργάνωςθσ 

Θλιοφπολθσ, ο Νίκοσ ο Γιαταγαντηισ, ενϊ αυτοί ζρχονται,  αυτόσ πάει κόντρα, ςε 

μια απόςταςθ τουσ ςυναντάει, είναι οπλιςμζνοσ, πετάει το πιςτόλι του για να μθν 

το βρουν επάνω του. Αυτοί φαίνεται ότι τον είδανε εκεί ςτο φψωμα που είναι πάνω 

από τα περιβόλια του Μαμάθ, ςτον Άγιο Νικόλαο. Τον πιάςανε, τον βαςανίςανε και 

τον ςκοτϊςανε βαςανίηοντάσ τον.  

Εμείσ, από το βουνό που είμαςτε, είδαμε κάποια ςτιγμι ζνα άςπρο πράγμα κάτω, 

δεν ξζραμε τι είναι και όταν τελικά φφγανε οι Γερμανοί και κατεβικαμε, είδαμε τον 

ςφντροφο εκεί, ςτο χϊμα. Τον είχανε ςκεπάςει οι άνκρωποι εκεί, οι γείτονεσ, με ζνα 



64 

 

άςπρο ςεντόνι. Αυτόσ ιταν ο Νίκοσ ο Γιαταγαντηισ, ο «Μαφροσ», ο Γραμματζασ τθσ 

Κ.Ο.Β Θλιοφπολθσ… Δεν ιταν Θλιουπολίτθσ…  

Η μάχθ ςτου Μαλτςινιϊτθ 

3-4  μζρεσ πριν φφγουν οι Γερμανοί, δόκθκε ςτθν ςυνοικία του Υμθττοφ  θ μάχθ ςτο 

εργοςτάςιο του Μαλτςινιϊτθ, το οποίο ζβγαηε  διάφορα  εξαρτιματα αλλά είχε και 

εργαςτιριο για ιματιςμό. Εμείσ είμαςτε ζτοιμοι να μποφμε μζςα ςτο εργοςτάςιο, 

αυτοί ιταν ζτοιμοι να το εγκαταλείψουν και να φφγουνε. Μια Γερμανικι περίπολοσ 

μασ ζπιαςε δυο παιδιά του ΕΛΑΣ, τα ςκοτϊςανε και τα είχαν μζςα ςτο εργοςτάςιο… 

Ζρχεται μια Γερμανικι περίπολοσ από τθ Χαραυγι , δίνουμε μια μάχθ το βράδυ με 

τουσ Γερμανοφσ, αυτοί τελικά φφγανε από το εργοςτάςιο και όταν μπικαμε μζςα 

βρικαμε τα δυο παιδιά μασ που είχαν ςκοτϊςει οι Γερμανοί. Ο ενασ ανικε ςτον 

ΕΛΑΣ Υμθττοφ… 

Μετά τθν απελευκζρωςθ  

Μετά τθν απελευκζρωςθ με τον λόχο του ΕΛΑΣ εδρεφαμε ςε ζνα ςυγκρότθμα 

ςχολείων, ςτθν Άνω Θλιοφπολθ, δεν κυμάμαι πωσ το λζγαν… Εκεί, επειδι είμαςτε 

απόμακρα από τθν Ακινα, και επειδι  υπιρχε ζνασ υπόγειοσ χϊροσ, είχαμε καμιά 

40ριά -  50ριά κρατοφμενουσ, οι οποίοι ιταν ςυνεργάτεσ των Γερμανϊν κλπ κλπ. 

Κυμάμαι ςαν να είναι αυτι τθ ςτιγμι, ζρχεται ζνα ηευγάρι, μεγάλοι άνκρωποι, εγϊ 

τότε ιμουνα 20 χρονϊν, θ γυναίκα ιτανε ψθλι, φοροφςε μαφρα και μια πλερζηα 

ςτο πρόςωπο, και ηιτθςε να δει τουσ κρατοφμενουσ, οπότε τουσ αραδιάςαμε εμείσ. 

Μόλισ φτάνει ςε ζναν, θ γυναίκα λιποκφμθςε… Αυτόσ ιταν ζνασ απ’ αυτοφσ που 

ςυνετζλεςε ςτθν ςφλλθψθ, τον βαςανιςμό και τθν εκτζλεςθ τθσ Θρϊσ 

Κωνςταντοποφλου, θ οποία ιταν ΕΡΟΝίτιςα και Γραμματζασ τθσ ΕΡΟΝ Κουκακίου… 

Εμείσ αυτόν δεν τον πειράξαμε, οφτε κανζναν άλλο, δεν τουσ κάναμε τίποτα, τουσ 

παραδϊςαμε, αυτοί απελευκερϊκθκαν και όταν ιρκε θ λεγόμενθ Κυβζρνθςθ 

Εκνικισ Ενότθτασ, οπλίςτθκαν και τουσ είχαμε αντιμζτωπουσ ςτα Δεκεμβριανά που 

ακολοφκθςαν. 

Υπάρχουν και Θλιουπολίτεσ ςυνεργάτεσ των Γερμανϊν που εκτελζςτθκαν από τθν 

Ο.Ρ.Λ.Α. (ο Ραρακφρασ κ.ά) Αυτό ζγινε ςε άλλθ περιοχι, όχι ςτθν Θλιοφπολθ. 

Μια και τόφερε θ κουβζντα, ακοφςτε και αυτό: Στο Ραγκράτι υπιρχε μια οικογζνεια 

Ραπαγεωργίου… τρία παιδιά και θ μάννα, οι οποίοι ιτανε ςυνεργάτεσ των 

Γερμανϊν των Χιτϊν κλπ. Πποιουσ αντιςταςιακοφσ ζπιαναν, θ μάννα τουσ είχε 

πάντα το λάδι βραςτό πάνω ςτθ φωτιά κι άρχιηαν τα βαςανιςτιρια… Τελικά, ξζρω 

ότι τα δυο παιδιά εκτελζςτθκαν από μασ, το ζνα ςτο κουρείο που κουρευότανε και 
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ξυριηότανε και το άλλο ςε ζνα γκαράη που πιγαινε το αυτοκίνθτό του, όπου του τθ 

ςτιςανε οι δικοί μασ και τον εκτελζςανε… Το πλθρϊςανε ακριβά αυτό που κάνανε… 

Σα Δεκεμβριανά 

Εγϊ εκείνθ τθν περίοδο μετατζκθκα από τον ΕΛΑΣ ςτθν πολιτοφυλακι, θ οποία δεν 

ςυμμετείχε ζνοπλα ςτον αγϊνα. Τισ πρϊτεσ μζρεσ των Δεκεμβριανϊν που το τμιμα 

του ΕΛΑΣ Θλιοφπολθσ πιρε μζροσ ςτθν μάχθ του τμιματοσ Μεταγωγϊν και μετά 

πιρε μζροσ και ςτθν μάχθ του Μακρυγιάννθ. Από κεi και πζρα, εγϊ, με 

πρωτοβουλία μου, επειδι δεν αιςκανόμουνα καλά που ξεκόπθκα από το λόχο μου, 

φεφγω από κει και πάω πάλι ςτον ΕΛΑΣ Θλιοφπολθσ… Ενϊ ςτθν κατοχι είμαςτε 10-

15, μετά ςτο ζνοπλό τμιμα τθσ Θλιοφπολθσ είχαμε 40,45,50 άτομα. 

Κατά τθ διάρκεια των Δεκεμβριανϊν λειτοφργθςε ςτθν Θλιοφπολθ Νοςοκομείο, με 

εκελοντζσ και εκελόντριεσ,  του οποίου θ ςυμβολι ιταν μεγάλθ… Είχαμε αρκετοφσ 

τραυματίεσ ςτα Δεκεμβριανά. …Δεν ξζρω αν ιταν ςτο ίδιο κτίριο που κρατοφςαμε 

πριν τουσ ςυνεργάτεσ των Γερμανϊν… 

Τον Δεκζμβρθ είμαςτε ςτθν πρϊτθ τθν γραμμι… Είμαςτε ςτθν πλατεία Ρλαςτιρα, 

ςτο Ραγκράτι, από κεi πιγαμε ςτθν Νζα Ελβετία, κι από κει ςτθν μάχθ τθσ 

Καιςαριανισ, πρϊτθ γραμμι βζβαια… Στθν Καιςαριανι είχε δθμιουργθκεί το 

«Ρρότυπο Τάγμα» του ΕΛΑΣ, ςτθν θγεςία του οποίου ιταν θ Ευτυχία Μουρίκθ… 

Στισ 28 Δεκζμβρθ, με τθν υποχϊρθςθ του ΕΛΑΣ, φφγαμε ςυντεταγμζνα με τον 

οπλιςμό μασ προσ το βουνό, ανεβικαμε τον Υμθττό, κατεβικαμε ςτα Μεςόγεια, και 

από κεi φτάςαμε ςτθν Χαλκίδα, όπου μασ πιγανε ςτο Βόλο με τα καϊκια. Από κεi με 

τα πόδια φτάςαμε ςτθν Καρδίτςα. Θ Βάρκιηα μασ βρικε ςτθ Λάριςα… και μετά 

κατθφορίςαμε και φτάςαμε ςτθν Ακινα. Επιςτρζψαμε ςτθν Θλιοφπολθ ςτισ αρχζσ 

Μαρτίου 1945. 

το ςτόχαςτρο των παρακρατικϊν 

Κάτανε Μάϊοσ-Λοφνιοσ του’45 και το ςπίτι που ζμενα ιτανε ςτα ακραία ςπίτια  τθσ 

Θλιοφπολθσ, ςτα ανατολικά, κοντά ςτο βουνό. Ιρκαν και με πιραν απ’ το ςπίτι, 

καμιά 15ριά, καλυμμζνοι με μάςκεσ και μαντιλια ςτο πρόςωπο, με πιγανε πάνω 

ςτο βουνό, με βαςανίςανε πολφ, με τρυπάγανε με ξιφολόγχεσ, με ςκοπεφανε με τα 

όπλα τουσ, τάχα να με εκτελζςουνε και τελικά με εγκαταλείψανε εκεί, ςτο βουνό, 

ςε άςχθμθ κατάςταςθ. Τθ νφχτα με ζψαχνε θ μάννα μου, από τα βογγθτά με βρικε, 

ςζρνοντασ με κουβάλθςε και με πιγαν ςτο Νοςοκομείο. Ζκανα αιμόπτυςθ και 

ζμεινα πάνω από 15 μζρεσ ςτο Νοςοκομείο.  

Αυτοί που με βαςάνιςαν ιταν οργανωμζνοι παρακρατικοί… Χίτεσ… που είχαν ζλκει 

απϋ τον Αι Γιάννθ. 
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Aμα ζχεισ μζρεσ να ηιςεισ… 

Ακοφςτε και ζνα άλλο περιςτατικό: Ιταν 25 Μάρτθ 1946 και ςτισ 31 Μάρτθ κα 

γίνονταν οι πρϊτεσ μετακατοχικζσ εκλογζσ, όπου εμείσ τότε κάναμε αποχι. Ζχουμε 

ςθμαιοςτολίςει τθν κεντρικι Λεωφόρο τθσ Θλιοφπολθσ, απ’ τθν πλατεία ςτα 

Κανάρια. Βάλαμε φωτογραφίεσ και πορτραίτα του Κολοκοτρϊνθ, του Μακρυγιάννθ, 

του ιγα Φεραίου κλπ. Θ μζρα ιταν καλι, ο κόςμοσ βγικε το απόγευμα και ζκανε 

βόλτεσ και κάποια ςτιγμι ιρκανε πάλι απ’ αυτοφσ, τουσ Χίτεσ, αρκετοί κα ιταν, 

ςκίηανε τισ φωτογραφίεσ, τρομοκρατοφςανε τον κόςμο. 

Τότε μαηευτικαμε και μείσ μερικοί με πζτρεσ και ξφλα, και τουσ κυνθγιςαμε… Σε 

κάποια ςτιγμι βρζκθκα με κάποιον απ’ αυτοφσ πρόςωπο με πρόςωπο ςτα 5 μζτρα, 

ο οποίοσ, δεν χάνει ευκαιρία, βγάηει το πιςτόλι και με πυροβολεί… Θ ςφαίρα με 

πζραςε κατάςτθκα …Ζπεςα κάτω. 

Το περιςτατικό γίνεται πάνω ςτθ γζφυρα που υπιρχε πριν τα Κανάρια - τϊρα ζγινε 

πάρκο εκεί - επί τθσ ςθμερινισ Λεωφόρου Μαρίνου Αντφπα, όπου πζρναγε ςε 

βάκοσ 10 μζτρα ζνα ποτάμι, ζνα μεγάλο ρζμα, το ζχουμε καλφψει τϊρα… Εγϊ για 

μθν μου ρίξει και δεφτερθ, κουτρουβαλϊντασ προςπάκθςα να πζςω μζςα ςτο 

χαντάκι  του δρόμου και από ςφμπτωςθ το ςϊμα μου ζμεινε πάνω ςτθ γζφυρα και 

τα πόδια μου ςτον αζρα. Κάτω υπιρχε 10 μζτρα βάκοσ, αν ζπεφτα κα γινόμουνα 

κομμάτια και με το τραφμα που είχα, κα τελείωνα εκεί… Ευτυχϊσ γλφτωςα… Άμα 

ζχεισ μζρεσ να ηιςεισ… Ευτυχϊσ, δεν μου άφθςε ςυνζπειεσ αυτό το τραφμα… 

φλλθψθ, φυλακζσ, εξορία 

Μετά από όλα αυτά με πιάςανε και πιγα φυλακι, τον Οκτϊβρθ του ’46, για 

παράνομθ οπλοφορία, παράνομο οπλιςμό, τζλοσ πάντων… Δικάςτθκα 6 χρόνια, 

πιγα φυλακι, αρχικά ςτου Χατηθκϊςτα, εκεί ιταν ποινικοί κρατοφμενοι και κάποιοι 

δοςίλογοι, ςυνεργάτεσ των Γερμανϊν, κάτι τζτοιοι. Ηθτάω να με πάνε ςτισ φυλακζσ 

Αβζρωφ γιατί είμαι πολιτικόσ κρατοφμενοσ, με πιγαν ςτθν απομόνωςθ, ζκανα 

απεργία πείνασ καμιά 10ριά μζρεσ και μετά με βάλανε ςε ζνα κάλαμο όπου εκτόσ 

από τουσ ποινικοφσ υπιρχαν και καμιά 15ριά πολιτικοί κρατοφμενοι που με πιραν 

ςτθν παρζα τουσ. Από κει  με πιγανε ςτισ φυλακζσ ςτον Ρειραιά, ςτθν Αίγινα και 

ςτα Γιοφρα. 

Στισ φυλακζσ τθσ Αίγινασ ζηθςα δφο μεγάλεσ εκτελζςεισ. Θ πρϊτθ εκτζλεςθ των 17, 

γφρω ςτον Σεπτζμβρθ του 1947, οι «κατοχικοί» όπωσ τουσ λζγαμε, οι οποίοι είχαν 

καταδικαςτεί ςε κάνατο. Μασ τουσ πιραν από τισ φυλακζσ και τουσ εκτελζςανε 

κατά τρόπο γκαγκςτερικό ςτον Τροφλο, μια παραλία ςτθν πίςω πλευρά τθσ Αίγινασ. 

Δθλαδι δεν τουσ ςτιςανε ςτον τοίχο όπωσ γίνεται επίςθμα ςτισ εκτελζςεισ αλλά, 

όπωσ τουσ κατζβαηαν από τθν ακταιωρό, τουσ ρίχνανε με τα αυτόματα, τουσ 

κακαρίηανε και μετά τουσ ρίχνανε και τθ χαριςτικι βολι. Μεταξφ αυτϊν ιτανε και 
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τρείσ, ο Μπορδισ, ο Μονζδασ και ο Αυγζρθσ, οι οποίοι ιτανε από τουσ μαχθτζσ του 

ΕΛΑΣ του Ρειραιά που ςϊςανε τότε τθν «Θλεκτρικι» ςτο Κερατςίνι, που πιγανε να 

ανατινάξουν το εργοςτάςιο φεφγοντασ οι Γερμανοί και ο ΕΛΑΣ το ζςωςε. 

Μια δεφτερθ εκτζλεςθ που ζηθςα το ’47 ςτισ φυλακζσ τθσ Αίγινασ, ιταν οι άλλοι 

13…Και τισ δυο φορζσ όλθ τθν προθγοφμενθ νφχτα θ φυλακι ιταν ςτο πόδι… 

Τραγοφδια… μασ λζγαν τα παιδιά τθν ιςτορία τουσ, ο τθλεβόασ… 

Από τθν Αίγινα με πιγανε ςτα Γιοφρα. Εκεί είχε δουλειά, ξφλο και πολφ μεγάλθ 

πείνα. Δουλεφαμε και μασ χτυπάγανε… μασ βαςανίηανε, βζβαια όχι ατομικά αλλά 

ομαδικά… Ρερπάτα, δοφλευε, ςικω, κάτςε, κάνε… Από κει πιρα απολυτιριο, το 

1952…Είμουνα ςτον 4ο όρμο τθσ Γιοφρασ, όπου ιταν ο Πρμοσ τθσ δουλειάσ. Εμείσ 

κατεδαφίςαμε ζναν λοφίςκο και πάνω εκεί ζγιναν τα κτίρια που υπάρχουν μζχρι 

ςιμερα. Εμείσ ςπάηαμε τθν πζτρα με το ςφυρί για να γίνει το χαλίκι που βάηανε ςτα 

μπετά. Ρολφ δουλειά… Ιταν βαςανιςτιριο… 

Χοφντα και μεταπολίτευςθ 

Από το 1952 που βγικα από τα Γιοφρα, ζμεινα ςτο Ελλθνικό, ζφυγα από τθν 

Θλιοφπολθ. Με ξαναπιάςανε το 1967, με τθν Χοφντα του Ραπαδόπουλου, ζμεινα 

άλλα 4 χρόνια εξορία. Είχα τότε τθν γυναίκα μου, είχα δυο παιδιά 10 και 14 χρόνων, 

είχα τθν μάννα μου… Μετά τθ μεταπολίτευςθ ζγινα Βουλευτισ του ΚΚE, 12 χρόνια, 

από το 1977 μζχρι το 1989 και ςτθν ςυνζχεια πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ 

Οικοδόμων, με αγϊνεσ ςκλθροφσ και δφςκολουσ… Μζχρι πριν τρία χρόνια ιμουνα 

πρόεδροσ τθσ Ομοςπονδίασ Συνταξιοφχων του Λ.Κ.Α, οπότε παρζδωςα και ανζλαβε 

άλλοσ ςυνάδελφοσ, αλλά είμαι μάχιμοσ, είμαι ςτθν πρϊτθ γραμμι… Εγϊ το λζω: ο 

αγϊνασ δεν δίνει ςφνταξθ και μάλιςτα ο ταξικόσ αγϊνασ δεν δίνει ςφνταξθ… 

…Θ κατάςταςθ όςο πάει κι επιδεινϊνεται… Δυςτυχϊσ, ζρχονται τα χειρότερα… 
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Λεπτομζρεια από το μνθμείο για τθν εκτζλεςθ των 200 πατριωτϊν 

 τθν Ρρωτομαγιά του 1944 ςτο Σκοπευτιριο τθσ Καιςαριανισ. 
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Yβόννθ Δεμίρθ-ταυροποφλου: Όλοι ςτον αγϊνα* 

*Το κείμενο που ακολουκεί αποτελεί ςυνόψιςθ μιασ ςυηιτθςθσ που είχα με τθν Υβόννθ 

Δεμίρθ και τον ςφηυγό τθσ Γιϊργο Σταυρόπουλο τον Γενάρθ  του 2013, ςτθν οποία 

ςυμμετείχε και ο Στράτοσ Λωακείμ. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Σα πρϊτα χρόνια ςτθν Ηλιοφπολθ 

«…Οι γονείσ μου εγκαταςτάκθκαν  ςτθν Θλιοφπολθ το 1925-26. Σ’ αυτό εδϊ το 

οικόπεδο, ςτθν οδό Λπποκράτουσ, που ςιμερα υπάρχει πολυκατοικία, βριςκόταν 

τότε το πατρικό μασ ςπίτι. Εγϊ γεννικθκα εδϊ, το 1931. Ο πατζρασ μου ιταν 

οικοδόμοσ, εργολάβοσ. Είχε αναλάβει και ζφτιαχνε  προςφυγικά ςπίτια ςτον 

Υμθττό. Αλλά και εδϊ, ςτθν Θλιοφπολθ, ζκανε πολλά ςπίτια. Επίςθσ, είχε αναλάβει 

και ζκανε εκκλθςίεσ. Ρρϊτα ζκανε το αρχικό μικρό εκκλθςάκι, τον Άγιο Κωνςταντίνο 

και μετά, τον μεγάλο. Μετά ζκανε τον παλιό Άγιο Νικόλα και μια Κυριακι, πιρε το 

τςοφρμο του και φτιάξανε τον  Ρροφιτθ Θλία. Επίςθσ ζκανε εργαςίεσ ςε ςχολεία… 

Πλοι τρζχανε ςτον Μπάρμπα Μιτςο… Εδϊ ςτο ςπίτι, θ μάννα μου, θ Μαριάνκθ,  

μαγείρευε για τουσ εργάτεσ του ςυνεργείου…  
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Εμείσ ςχολείο πιγαμε ςτο 1ο Δθμοτικό, δεν είχε άλλο τότε. Για να πάμε ςχολείο 

ζπρεπε να περάςουμε το ρζμα (τθσ Ρικροδάφνθσ), δρόμο δεν είχε. Πταν ζβρεχε ο 

μπαμπάσ μου ζβαηε ςανίδια  για να περάςουμε, γζφυρα δεν είχε. 

Κυμάμαι, όταν φτιάχνανε τον κεντρικό δρόμο (τθν ςθμερινι Μαρίνου Αντφπα), 

είχανε φζρει φυλακιςμζνουσ να δουλεφουνε και τουσ είχανε δεμζνουσ ςτα πόδια με 

ςίδερα για να μθν φφγουν. Ρριν γίνει ο δρόμοσ, όπωσ είναι ςιμερα, φτιάξανε και 

μια γζφυρα πολφ ωραία, πζτρινθ, χτιςτι με καμάρα, όπωσ οι Γιαννιϊτικεσ γζφυρεσ, 

κακϊσ τθν χαλάςανε… 

Τα πρϊτα χρόνια, θ οδόσ Ρανταηι, ιταν ο τελευταίοσ δρόμοσ, από τθν κάτω πλευρά 

μόνο δυο ςπίτια είχε, του Καρφδθ και του Χατηθγιαννάκθ, νομίηω. Μετά ιρκε θ 

οικογζνεια τθσ Γαβριζλλασ Χαμογεωργάκθ, ιρκανε πολλοί μετά. 

Σαν κορίτςια, δεν είχαμε κάπου να πάμε… Κανζνα ςινεμά πθγαίναμε, ςτον Αϊ 

Γιάννθ… Δεν είχε και λεωφορεία, μόνο θ Άνω Θλιοφπολθ είχε… 

Ο μπαμπάσ μου πιρε αυτό το οικόπεδο, ςτθν περιοχι του Αγίου Κωνςταντίνου από 

τθν Εταιρία (Δρανδάκθσ –Ράγκαλοσ και Σία)…Λζγανε ότι εδϊ κα γίνει το κζντρο τθσ 

Θλιοφπολθσ, αλλά μετά το πιγανε ψθλά, επάνω… Υπιρχαν διαφορζσ και 

τςακωνόντουςαν ςυνζχεια με τθν Εταιρία. 

Κυμάμαι ότι οι κάτοικοι  είχανε χωριςτεί ςε βενιηελικοφσ και αντιβενιηελικοφσ. Ο 

πατζρασ μου ιταν βενιηελικόσ μζχρι το κόκκαλο… Είχαμε και μια προτομι του 

Βενιηζλου ςτο ςπίτι. Τθν κατοχι που ιρκαν οι Μπουραντάδεσ και μασ ζκαναν 

ζρευνα, μασ τθ ςπάςανε… 

Σα χρόνια τθσ Γερμανικισ κατοχισ  

Με τον πόλεμο και τθν γερμανικι κατοχι, κλείςαν τα ςχολεία και δεν πθγαίναμε. 

Στο 1ο Δθμοτικό εγκαταςτάκθκαν Γερμανοί και μαγείρευαν εκεί για τουσ 

ςτρατιϊτεσ τουσ. Είχαμε πολλοφσ Γερμανοφσ ςτθν Θλιοφπολθ. Δίπλα μασ, το ρζμα 

όλο (τθσ Ρικροδάφνθσ), το είχαν κάνει αποκικθ για πολεμοφόδια και το φυλάγανε, 

εδϊ από πάνω. Στο φψωμα είχαν βάλλει αντιαεροπορικό, πιο πάνω είχε άλλο, ςτισ 

ταράτςεσ είχαν βάλει πολυβόλα. 

Ο πατζρασ μου πζκανε το 1942. Είχαν αρχίηει να χτίηουν τθν μεγάλθ εκκλθςία, τθν 

«Κοίμθςθ», ςτο κζντρο τθσ Θλιοφπολθσ και είχε μεταφζρει εκεί τα ξφλα του. Οι 

Γερμανοί του πιρανε όλθ τθν ξυλεία και τθν πιγανε ςτο αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ, 

που κάνανε ζργα αντιαεροπορικά, καταφφγια κλπ. Αυτό ιταν θ καταςτροφι του και 

μετά δυο μινεσ ο πατζρασ μου πζκανε… 

Ρεράςαμε πολφ δφςκολα τότε, πθγαίναμε ςτα ςυςςίτια και μασ δίνανε με δελτίο 

ζνα κομμάτι μπομπότα να φάμε. Θ μθτζρα μου ζμεινε χιρα με 7 παιδιά, είμαςτε 5 
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κορίτςια και 3 αγόρια, το ζνα είχε χακεί προπολεμικά. Θ μία αδελφι μου ιταν 

παντρεμζνθ, θ άλλθ αρραβωνιαςμζνθ, παντρεφτθκε μετά το ‘40 όταν γφριςε απ’ τον 

πόλεμο τθσ Αλβανίασ ο αρραβωνιαςτικόσ τθσ. 

Ο αδελφόσ μου ο Κϊςτασ ιταν αντάρτθσ, ζδραςε ςτα μζρθ τθσ ορεινισ Κορινκίασ, 

εκεί γνϊριςε και τον μετζπειτα ςφηυγό μου, τον Γιϊργο Σταυρόπουλο. Το 1945, μετά 

τθν Βάρκιηα, όταν παρζδωςαν τα όπλα, γφριςε. Χαρά εμείσ, τα παιδιά που γφριςε… 

Κυμάμαι μασ είχε πάει ςινεμά… Μόλισ βγικαμε από το ςινεμά ιρκανε κάποιοι και 

τον ςυλλάβανε. Τον πιγανε ςτθν Κόρινκο κι από ‘κει ςτο Ναφπλιο, όπου τον 

δικάςανε ιςόβια για τθ δράςθ του ςτο αντάρτικο ςτθν Κορινκία. Είχε πάει ςτο 

δικαςτιριο μόνο θ μθτζρα μου και κυμάμαι που ιρκε και μασ λζει: «Πταν άκουςα 

ιςόβια ζκανα το ςταυρό μου και είπα, τθ γλφτωςε το παιδί μου, γιατί όλουσ  τουσ 

πιγαιναν για εκτζλεςθ».  

Ράει τότε θ μθτζρα μου και βρίςκει τον Χαραλαμπίδθ, που ιτανε Μυτιλθνιόσ κι 

αυτόσ, όπωσ εμείσ, και υπθρετοφςε ςτθ δίωξθ κομμουνιςτϊν. Φροντίςαμε αντί να  

ςτείλουν τον αδελφό μου ςτθ φυλακι να τον φζρουνε ςτθ «Σωτθρία» γιατί ιτανε 

άρρωςτοσ με φυματίωςθ… Τι να το κάνεισ; Ζξω απ’ το νοςοκομείο γινόντουςαν οι 

εκτελζςεισ και μζςα οι φυλακιςμζνοι, μζςα οι άρρωςτοι, ηοφςαν το δράμα… 

Ο αδελφόσ μου ζμεινε 5 χρόνια ςτθ «Σωτθρία», από το ‘46 μζχρι το ’50, που πζκανε 

από τθ φυματίωςθ, ςε θλικία 30 χρονϊν. Τότε όλουσ τουσ πιγαιναν ςτο 

νεκροταφείο τθσ Κοκκινιάσ και τουσ κάβανε ομαδικά, ευτυχϊσ εμάσ μασ τον δϊςανε 

και τον κάψαμε εδϊ. 

Θ μθτζρα μου  ςυμμετείχε ενεργά ςτθν αντίςταςθ. Βοθκοφςε όςο μποροφςε, 

μαγείρευε εδϊ και ζρχονταν και τρϊγανε ΕΛΑΣίτεσ και ΕΡΟΝίτεσ. Μια φορά είχαμε 

ετοιμάςει φαϊ και ζρχεται ζνα παλλθκάρι από τθ γειτονιά… δεν κυμάμαι ποιανοφ 

ιτανε… και τθσ λζει: «Κυρά Μαριάνκθ, ζρχονται Μπουραντάδεσ, 

ταγματαςφαλίτεσ»… Ροφ να κρφψουμε τα φαγθτά… Βάλαμε κάτω απϋ τα κρεβάτια, 

είχαμε χωριάτικο φοφρνο ςτθν αυλι μασ, τα βάλαμε μζςα εκεί, ευτυχϊσ δεν 

περάςανε από εδϊ… 

Ο κάνατοσ του «Μαφρου» 

Αξίηει να γράψετε για ζνα περιςτατικό που ζγινε εδϊ, τον Αφγουςτο του 1944. 

Εκείνθ τθν θμζρα ζγινε μπλόκο των Γερμανϊν. Είχαμε ζναν κακοδθγθτι, «Μαφρο» 

τον λζγανε, Νίκοσ Γιαταγαντηισ ιτανε το όνομά του, που τον ςκοτϊςανε ςτον Άγιο 

Νικόλαο. 

 Ιμουνα  μόνθ ςτο ςπίτι μασ με ζνα ανθψάκι μασ, 6 χρονϊν μωρό, και εγϊ μικρι 

ιμουνα. Είχαμε πθγάδι και ζρχονται Μπουραντάδεσ, τςολιάδεσ, για να πιοφνε νερό.  
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Είχανε προδϊςει ότι ςτου Μαμάθ, μζςα ςε μια αποκικθ γίνονταν ςυςςίτια των 

ΕΛΑΣιτϊν και κάποιοι κρυβόντουςαν. Ριγε εκεί ο «Μαφροσ» να τουσ ειδοποιιςει. 

Τα παλλθκάρια που μαγειρεφανε νομίςανε ότι ιτανε μπλόφα για να βγοφνε και δεν 

βγικανε… Δεν γνϊριςαν τθ φωνι του… Σθκϊκθκε να φφγει, οι άλλοι τον είδαν και 

τον βουτιξανε… Εμείσ τον βλζπαμε από δω… Τον πατοφςανε, τον χτυποφςανε με 

πζτρεσ… Ζτςι τον ςκοτϊςανε, εκεί που είναι ο παλιόσ Άγιοσ Νικόλαοσ, ακριβϊσ 

απζναντι, ςτον ςθμερινό δρόμο, ςτθν ανθφόρα… Εκεί τον κάψανε και ιρκανε μετά 

οι δικοί του και τον πιρανε… 

Τθν μζρα που ςκοτϊςανε τον Νίκο τον Γιαταγαντηι, είχε περάςει πρϊτα από το 

ςπίτι τθσ αδελφισ μου, ςτθ ςθμερινι οδό Λαγκαδίων, εκεί που ιταν θ λεφκα και το 

πθγάδι και τθσ ηιτθςε να του κάνει ζνα καφζ. Ρίνει τον καφζ και τθσ λζει: «Δεν μου 

ζβαλεσ ηάχαρθ;». «Ρωσ δεν ςου ζβαλα», του λζει εκείνθ. «Μωρζ φαρμάκι είναι», 

είπε. Σθκϊνεται και φεφγει, πιγε εκεί ςτον Άγιο Νικόλαο και τον ςκοτϊςανε… Τον 

ςκζφτομαι και λζω τι κα τράβθξε αυτόσ ο άνκρωποσ μζχρι να πεκάνει… 

Οι δυό φοιτθτζσ 

Εκείνθ τθν θμζρα ζγινε και ζνα άλλο περιςτατικό: Ιρκανε δυο φοιτθτζσ τθσ Λατρικισ 

που τουσ κυνθγοφςανε, για να τουσ κρφψουμε, όταν είδαν το μπλόκο που γινότανε 

από τουσ Γερμανοφσ. Εγϊ, μικρό παιδί δεν ιξερα τίποτα και λζω ςτθ γιαγιά τθσ 

ζνασ, (τθν πεκερά του Κανάςθ του Λϊλα), που ζμενε δίπλα μασ, «πάρτε τουσ εςείσ 

από εκεί». Είχε ζνα μζροσ που βάηανε ξφλα. Τα κατεβάηουμε, τουσ χϊνουμε μζςα 

και ξαναρίχνουμε τα ξφλα. Κλείνουμε τθν πόρτα κι ζρχεται από δω θ γιαγιά. Πταν 

ιρκαν οι ταγματαςφαλίτεσ τθν ρωτοφςανε: «Από ποφ είςαι;». «Από τθν Μακεδονία, 

δεν ζχω κανζναν παιδάκι μου, μόνθ μου είμαι», τουσ ζλεγε, για να μθν πάνε να 

ψάξουνε ςπίτι τθσ. Κοιτάξανε από δω, ςτθν αυλι, ςτα κοτζτςια που είχαμε εμείσ, 

και τελικά φφγανε. Το βράδυ αργά που πιγαμε να τουσ βγάλουμε, ιτανε κουρζλια 

από τθν αγωνία τουσ όλθ μζρα εκεί. Είπανε: «Γιαγιά κα μασ προδϊςεισ;». «Πχι 

παιδάκια μου, δεν κα ςασ προδϊςω»,  τουσ είπε εκείνθ. Και πάει θ αφελφι μου με 

τθ ραπτομθχανι τθσ, τουσ μπάλωςε και φφγανε ρζμα-ρζμα. Δεν ξζρω τι γίνανε 

μετά. 

Εκείνθ τθν μζρα, πιρανε ζνα άλλο παιδί και το πιγανε ςτθ Γερμανία και ςκοτϊςανε 

ζνα ακόμθ παιδί ςτθ Χαραυγι, δεν κυμάμαι τα ονόματά τουσ. 

Για τον Ραρακφρα και τισ κόρεσ του 

Τον Ραρακφρα και τισ δυο του κόρεσ τουσ εκτζλεςαν ςτα νταμάρια τθσ Αγίασ 

Μαρίνασ, ςτου Χαλικάκθ, όχι όμωσ Θλιουπολίτεσ. Λζνε ότι το ζκαναν για εκδίκθςθ 

κάποιοι αντάρτεσ, ι πολιτοφφλακεσ, δεν ξζρω, που ιρκαν από τθν Καρδίτςα, επειδι 

ο Ραρακφρασ, πρόδωςε κάποιουσ ςτο χωριό τουσ και τουσ εκτελζςανε οι Γερμανοί… 

Λζγανε ότι οι κοπζλεσ κυκλοφοροφςαν με Γερμανικζσ ταυτότθτεσ… 
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Θ κυρία Άννυ 

Στθν Θλιοφπολθ είχαμε τθν κυρία Άννυ, που ιταν Γερμανίδα και ο άντρασ τθσ ιταν 

αξιωματικόσ τθσ Αςτυνομίασ Ρόλεων, ςτθν Ρλάκα. Αυτι γλφτωςε πάρα πολφ κόςμο. 

Είχε τθ διοίκθςθ ςτο ςπίτι τθσ… Ζλεγε «δεν το ζκαναν Θλιουπολίτεσ αυτό, άλλοι τα 

κάνανε»… Κυμάμαι μια φορά περνοφςε ζνα αυτοκίνθτο από το ςπίτι μασ που 

πιγαινε να φορτϊςει και ζνασ μεκυςμζνοσ Γερμανόσ μασ είδε, κορίτςια, 

προςπάκθςε να μασ αρπάξει, άρχιςε να μασ τραβάει, εμείσ φοβθκικαμε, 

κλαίγαμε… Θ αδερφι μου που ιτανε μοδίςτρα και ζραβε, ζτρεξε και το είπε ςτθν 

κυρία  Άννυ, κι αυτι ιρκε και τον απείλθςε: «Κα πάω ςτθ Γκεςτάπο να ςε 

κανονίςω». Τελικά τθλεφϊνθςε θ Κα Άννυ και τον πιάςανε. Μάκαμε ότι τον 

ζςτειλαν ςτθν ωςία, ςτο ωςικό μζτωπο… 

Πλθ θ οικογζνεια για εξορία… 

Μετά τον Δεκζμβρθ του ’44 τον μεγάλο αδελφό μου τον ςτείλανε εξορία ςτθν 

Λκαρία, με το μάηεμα που ζκανε ο Σοφοφλθσ. Πλθ τθν οικογζνειά μασ τθν είχανε για 

εξορία… Είχε θ αδελφι μου ζναν καλό δικθγόρο, αυτόσ τθν ζςτειλε ςε κάποιον 

δικαςτικό και αυτόσ ζδωςε τθν διαταγι να μθν μασ πάρουνε, γιατί είμαςτε όλα 

μικρά παιδιά, και οι μεγαλφτερεσ αδελφζσ, ιτανε κι’ αυτζσ μικρζσ…» 

 

Γιϊργοσ ταυρόπουλοσ 

Ο Γιϊργοσ Σταυρόπουλοσ γεννικθκε το 1922 ςε ζνα χωριό τθσ Τρίπολθσ και ζηθςε 

τα πρϊτα χρόνια τθσ κατοχισ ςτθν Ακινα. Το 1942 γφριςε ςτο χωριό του, εντάχκθκε 

ςτον ΕΛΑΣ και  ζδραςε εναντίον των Γερμανϊν,  μζχρι τθν απελευκζρωςθ, ςτθν 

ορεινι Κορινκία, μαηί με τον αδελφό τθσ Υβόννθσ, τον Κϊςτα Δεμίρθ.  

Οι αναμνιςεισ και οι μαρτυρίεσ του, αξίηει να αναφερκοφν με μια άλλθ ευκαιρία. 

Εδϊ περιοριηόμαςτε ςε ζνα μικρό μζροσ, που αφορά τθν μάχθ τθσ Ακινασ τον 

Δεκζμβρθ του 1944. 

 «Με τα Δεκεμβριανά, μασ φζρανε από τθν Κορινκία ςτθν Ακινα και πολεμιςαμε 

τουσ Εγγλζηουσ. Εγϊ πολζμθςα αρχικά εδϊ, ςτον Αράπθ, το βουναλάκι που είναι 

πάνω από τθν Καιςαριανι, ςτον Υμθττό… Είχαν ζνα τμιμα τθσ Ορεινισ Ταξιαρχίασ 

εκεί… Ο λόχοσ μασ ζκανε επίκεςθ και καταλάβαμε το φψωμα… αλλά μασ λιϊςανε 

με τουσ όλμουσ… Εγϊ διζταξα τθν οπιςκοχϊρθςθ τότε και κατεβικαμε… Είχαμε 

πολλά κφματα εκεί πάνω… 

Μετά από κει πιγαμε ςτον Άγιο Σϊςτθ, ςτθ Λεωφόρο Συγγροφ… Απζναντι από κει 

ζχει μια εκκλθςία, τον Αι Γιϊργθ… Ιταν τότε που ικελε να ζρκει ο Τςϊρτςιλ… 

Καταλάβαμε το ςχολείο ζνα πρωί και μόλισ πιγαμε πλακϊςανε οι Εγγλζηοι… 
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Φζρανε ενιςχφςεισ πολλζσ… μασ κυκλϊςανε, αλλά καταφζραμε και κατεβικαμε ςτο 

Φάλθρο, ςπάςαμε ζνα ςθμείο και περάςαμε όλο το Τάγμα ζξω… Στθ μάχθ αυτι 

ςκοτϊκθκε ζνασ πρϊτοσ ξάδελφόσ μου και ζνασ ανθψιόσ μου… 

Από κει γυρίςαμε και πιγαμε προσ τον Άγιο Κωνςταντίνο, κάπου ςτον Κολωνό, κι 

από εκεί υποχωριςαμε και φτάςαμε το βράδυ ςτο Μενίδι. Μασ χτυποφςαν τ’ 

αεροπλάνα… Μου ανοίξαν και μου φφγανε οι αρβφλεσ… Ρερπάτθςα δφο μερόνυχτα 

ξυπόλυτοσ μζχρι τον Αχλαδόκαμπο κουβαλϊντασ κι ζνα μυδράλιο… ¨Ιταν βαρφ, δεν 

το’ παιρνε κανζνασ.   Ιταν τραυματιςμζνοσ ο χειριςτισ του… Μασ ζκανε επίκεςθ 

ζνα εγγλζηικο τανκ, είμαςτε τρία μυδράλια, τουσ κερίςαμε και οπιςκοχϊρθςε το 

τανκ… 

Μετά από αυτά, γφριςα ςτο χωριό, αλλά δεν μποροφςα να μείνω εκεί… Ιρκα ςτθν 

Ακινα, εδϊ ςτθν Θλιοφπολθ, όπου γνϊριηα τον Κϊςτα τον Δεμίρθ και με κρφψανε… 

Γλφτωςα τα χειρότερα… 
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Οι Ανατολικζσ υνοικίεσ τον Δεκζμβρθ του 1944* 

*Για μια πλθρζςτερθ εικόνα τθσ κατάςταςθσ που επικράτθςε μετά τθν Γερμανικι 

κατοχι ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θλιοφπολθσ, μεταφζρω ςτθ ςυνζχεια κάποια 

αποςπάςματα από τθν μπροςοφρα «Οι Ανατολικζσ Συνοικίεσ  τον Δεκζμβρθ του 

1944», θ οποία εκδόκθκε το 1945 από τθν 6θ Αχτίδα τθσ Κ.Ο.Α του Κ.Κ.Ε και 

επανεκδόκθκε το 1976 από τισ «Λςτορικζσ Εκδόςεισ». 

 Σε πολλζσ από τισ μάχεσ και τα γεγονότα που αναφζρονται, ζλαβε μζροσ και ο 

λόχοσ τθσ Θλιοφπολθσ. 

 Ππωσ επιςθμαίνεται ςτθν αρχικι ζκδοςθ αυτισ τθσ μπροςοφρασ, τα ςτοιχεία που 

παρατίκενται προζρχονται «από θμερολόγια και ςθμειϊςεισ των αγωνιςτϊν του 

Δεκζμβρθ και όςων παρακολοφκθςαν αυτό το ζποσ από κοντά».  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

«…Ο Δεκζμβρθσ του ’44 ιρκε ςα ςυνζχεια και ολοκλιρωςθ του τετράχρονου 

εκνικοαπελευκερωτικοφ μασ αγϊνα. Κα ιτανε γι’αυτό το λόγο παράξενο αν οι 

Ανατολικζσ ςυνοικίεσ δεν ζπαιηαν το ρόλο που ζπαιξαν ς’όλοκλθρθ τθν κατοχι… 

…Το λαό των Συνοικιϊν μασ τον βρικε θ απελευκζρωςθ κουρελιαςμζνο, 

εξαντλθμζνο, κατά ματωμζνο, αλλά πιο δυνατό και αποφαςιςτικό παρά ποτζ… 

Μινεσ πριν από τθν απελευκζρωςθ τθσ Ακινασ θ πάλθ του λαοφ μασ και ο 

θρωϊςμόσ του ΕΛΑΣ είχαν πετφχει το καφμα να υπάρχουν λζφτερεσ ςυνοικίεσ μζςα 

ςε μια ςκλαβωμζνθ πρωτεφουςα… Οι Ανατολικζσ Συνοικίεσ γνϊριςαν τθν Λευτεριά 

και τθ Λαοκρατία όταν ακόμα Γερμανοί και προδότεσ κυριαρχοφςαν ςτθν Ακινα. 

Μα αυτό το πζτυχαν πολεμϊντασ νφχτα μζρα. Σαράντα εννιά μάχεσ ζδωςε ο ΕΛΑΣ 

μασ. Χίλιουσ νεκροφσ είχαν οι κατακτθτζσ κι’ οι άλλθδεσ. Οκτακόςια παιδιά του 

λαοφ πζςανε ςτον αγϊνα. Ζξθ χιλιάδεσ ςτα γερμανικά κάτεργα κι’ απ’ αυτοφσ 

γφριςαν διακόςιοι… 

…Στισ 15 του Οχτϊβρθ του ’44 ξεκίνθςε μια διαδιλωςθ από τα αδοφλωτα χϊματα 

τθσ Καιςαριανισ, του Βφρωνα, του Κατςιποδιοφ (Αθ Γιάννθσ) για να γιορτάςει τθν 

απελευκζρωςθ τθσ Ακινασ. Μπροςτά ςτθ χαρά τθσ νίκθσ, μπροςτά ςτο όραμα τθσ 

Λαϊκισ Δθμοκρατίασ που κα γίνονταν ςε λίγο πραγματικότθτα, ίςωσ να ξεχάςαμε για 

μια ςτιγμι τθν πραγματικότθτα… Μια βροχι από ςφαίρεσ και χειροβομβίδεσ 

χάριςαν τον αιϊνιο φπνο ςε εφτά Καιςαριανιϊτεσ  και δυό Βυρωνιϊτεσ, 

τραυματίηοντασ δεκάδεσ άλλουσ… Οι δολοφόνοι ςυνεργάτεσ των των Γερμανϊν 

είχανε πυροβολιςει ενάντια ςτον άοπλο λαό από τα ξενοδοχεία τθσ Ομόνοιασ… 

…Από τότε ο ορίηοντασ ςκοτείνιαηε κάκε μζρα… Το ςχζδιο ιτανε καλά 

καταςτρωμζνο και περιλάμβανε μια ςειρά από βρωμερζσ προκλιςεισ που κα 
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Τοιχογραφία ςτισ προςφυγικζσ πολυκατοικίεσ τθσ Καιςαριανισ. Διακρίνονται ίχνθ από τισ 

μάχεσ που ζγιναν κατά τθ διάρκεια του Δεκζμβρθ του 1944 
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εξωκοφςαν το λαό ςτθν ζνοπλθ αντίςταςθ για να βρει ο Τςϊρτςιλ ευκαιρία να 

χτυπιςει… Στα 7 Νοεμβρίου ςτισ 20 και ςτισ 25 Νοεμβρίου, αυτοκίνθτα με  Άγγλουσ 

μπαίνουν ςτθν Καιςαριανι και προςπακοφν να αφοπλίςουν αντάρτεσ του Ρρότυπου  

ΛΛΛου Τάγματοσ του ΕΛΑΣ, χωρίσ να τα καταφζρουν… Τζλθ Νοζμβρθ δολοφονείται ο 

12χρονοσ Δουρμοφςθσ τθν ϊρα που ζπαιηε ςτθν αυλι του με τζςςερισ φίλουσ του. 

Τθν 1θ Δεκζμβρθ εγγλζηοι ςκοτϊνουν ζναν ΕΛΑΣίτθ ςτο Ραγκράτι… 

…Αγανακτιςμζνοσ και εξαγριωμζνοσ ο λαόσ, βλζποντασ τθν κατοχι και το φαςιςμό 

να βρυκολακιάηουν, απαντάει ςαν ζνασ άνκρωποσ ςτο προςκλθτιριο τθσ Κ.Ε του 

Ε.Α.Μ και ςτισ 3 του Δεκζμβρθ πλθμμυράει άλλθ μια φορά το κζντρο τθσ Ακινασ. 

Τθν ϊρα που θ διαδιλωςθ των Ανατολικϊν Συνοικιϊν περνοφςε τθν οδό Θρϊδου 

του Αττικοφ, δζχεται ομοβροντίεσ από τον κιπο και το ςπίτι του χαφιζ. Εκεί 

ςκοτϊνονται 3 από τον Βφρωνα, 1 από τθν Καιςαριανι και 1 από τθν Ν. Ελβετία… 

Τθν ίδια ςτιγμι, μπροςτά ςτον Άγνωςτο Στρατιϊτθ, χτυπάνε τθν Καλλικζα και 

δολοφονοφνται από προδότεσ και «ςυμμάχουσ» 54 λαϊκοί αγωνιςτζσ… 

…Τθν άλλθ μζρα ςτθν κθδεία των κυμάτων, δεκάδεσ κορμιά ςτρϊνουν πάλι τουσ 

δρόμουσ τθσ Ακινασ. Θ 3θ και 4θ του Δεκζμβρθ και οι 33 μζρεσ που ακολοφκθςαν, 

είναι γεμάτεσ από εγκλιματα των προδοτϊν και των Σκόμπυδων… Από τισ 5 του 

Δεκζμβρθ αρχίηει θ ζνοπλθ ςφγκρουςθ… Ο λαόσ υπεραςπίηοντασ τθ ηωι του και τισ 

κατακτιςεισ ενόσ τετράχρονου απελευκερωτικοφ αγϊνα, αποφάςιςε να μιλιςει τθν 

ίδια γλϊςςα. Άρπαξε τα όπλα… 

…Οι Σκόμπυδεσ υπερτεροφςαν ςυντριπτικά ςε αρικμό και οπλιςμό. Διακζτανε 

αεροπλάνα, ςτόλο, πυροβολικό και άφκονο αυτόματο οπλιςμό. Οι δυνάμεισ τουσ 

ιτανε τζλεια οργανωμζνεσ και οι ενιςχφςεισ ζφταναν ςυνεχϊσ. Με τι μζςα τουσ 

αντιμετϊπιςε ο ΕΛΑΣ; Το  ΛΛο Σφνταγμα των Ανατολικϊν Συνοικιϊν διζκετε 500 

τουφζκια, 80 αυτόματα  και 12 πολυβόλα. Μ’ αυτά τα αςιμαντα μζςα που ςε 

δφναμθ πυρόσ αντιςτοιχοφςαν ςε δφο εχκρικοφσ λόχουσ, αντιμετϊπιςε τθν Ορεινι 

Ταξιαρχία με δφναμθ 3.000 άντρεσ, δφο τάγματα αραπάδων, ζνα τάγμα εγγλζηων, 

περίπου 100 τανκσ, μερικζσ δεκάδεσ πυροβόλα και ανάλογο αρικμό αεροπλάνων. 

Και κράτθςε 26 ολόκλθρεσ μζρεσ…. 

…Από τισ πρϊτεσ μζρεσ του Δεκεμβριανοφ αγϊνα οι ςυνοικίεσ μασ υποχρεϊκθκαν ν’ 

αντιμετωπίςουν το τεράςτιο ζργο του επιςιτιςμοφ 150.000 ανκρϊπων. Αποκζματα 

δεν υπιρχαν ςε κανζνα ςπίτι και οι αποκικεσ ιταν ελάχιςτεσ. Κι’ όμωσ ο λαόσ και ο 

ςτρατόσ ζπρεπε να ηιςουν για να ςυνεχίςουν τον Αγϊνα… Τίποτα δεν ζλειψε μζχρι 

το τζλοσ από το μαχόμενο λαϊκό ςτρατό. Οφτε το ςυςςίτιο, οφτε τα τςιγάρα, οφτε τα 

δϊρα. Οι τραυματίεσ γίνθκαν λαϊκό προςκφνθμα. Ζνασ υπζροχοσ λαόσ, ο λαόσ των 

Ανατολικϊν Συνοικιϊν ςτεροφνταν τα πάντα για το ςτρατό, για τουσ τραυματίεσ, για 

τα παιδιά.  
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Το καφμα τθσ ςυντιρθςθσ του ςτρατοφ, των τραυματιϊν και του λαοφ δεν ιταν 

κατορκωτό χωρίσ τον λαϊκό δθμοκρατικό κεςμό των Λαϊκϊν Επιτροπϊν, και χωρίσ 

τθν αυτοκυςία και τθν οργάνωςθ ολόκλθρου του λαοφ. Οι Λαϊκζσ Επιτροπζσ 

δουλεφοντασ με καυμαςτι πρωτοβουλία και επάρκεια ζδειξαν τι μπορεί να 

κατορκϊςει ζνασ λαόσ που είναι αφζντθσ ςτον τόπο του, ζςτω και κάτω από 

ςυνκικεσ ολοκλθρωτικοφ αποκλειςμοφ και απάνκρωπου πολζμου.  Να το ζργο 

μερικϊν Λαϊκϊν Επιτροπϊν: 

Θ Λ.Ε Θλιουπόλεωσ μοίραςε ςτουσ κατοίκουσ τθσ ςυνοικίασ: 1500 οκάδεσ. 

δθμθτριακά, 400 οκ. λάδι, 3.000 οκ. λαχανικά, 1000 κοφτεσ τςιγάρα, 700 κουτιά 

ςπίρτα, 1000 οκ. κραςί,  προσ 50 δρχ τθν οκά. Μοίραςε με 60 δρχ τθν οκά όλα τα 

αποκζματα των μπακάλικων και διάκεςε για τα νοςοκομεία 1500 αυγά. Οι αρικμοί 

αυτοί μιλάνε εφγλωττα αλλά δεν τα λζνε όλα. Δεν λζνε π.χ πωσ οργανϊκθκαν 

ςυνεργεία που με δικά τουσ μζςα περιόδεψαν τα χωριά τθσ Αττικισ και αγόραςαν 

το λάδι και τα λαχανικά. Δεν λζνε ότι όλα τα τρόφιμα μοιράςτθκαν ς’ όλο το λαό 

χωρίσ διάκριςθ πολιτικϊν φρονθμάτων και χωρίσ να ςθμειωκεί θ παραμικρι 

ανωμαλία. Δεν μιλάνε για τα ξενφχτια και τθν πείνα των μελϊν τθσ Λαϊκισ 

Επιτροπισ… 

…Το κλιμάκιο τθσ Ανατολικισ Ακινασ του 6ου κλιμακίου τθσ Ρανακθναϊκισ Λαϊκισ 

Επιτροπισ, από τθν πρϊτθ μζρα τθσ ςφγκρουςθσ υποχρεϊκθκε ν’ αντιμετωπίςει το 

πρόβλθμα τθσ εκκζνωςθσ τθσ Καιςαριανισ από τον άμαχο πλθκυςμό. Το θράκλειο 

αυτό ζργο μονάχα ζνα λαϊκό όργανο μποροφςε να το  λφςει. Και το ζλυςε. Χάρθ ςτισ 

προςπάκειεσ του κλιμακίου και τθν υπζροχθ αλλθλεγγφθ που ζδειξε ο λαόσ των 

άλλων ςυνοικιϊν, 13.182 Καιςαριανιϊτεσ και 500 πρόςφυγεσ από άλλεσ ςυνοικίεσ 

βρικαν ςτζγθ και τροφι. …Το Ραγκράτι φιλοξζνθςε 4.500, ο Βφρωνασ 6.500, θ 

Γοφβα 800, θ Θλιοφπολθ 137, το Κατςιπόδι 114, θ Νζα Ελβετία 327, ο Κοπανάσ 448, 

ο Υμθττόσ 728, ο Νζοσ Κόςμοσ 128. Ακόμα και για τθ μιςκοδοςία των δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν υπαλλιλων φρόντιςε το κλιμάκιο… Αυτό ιταν το μεγάλο ζργο των Λαϊκϊν 

Επιτροπϊν… και κάταν αδφνατο να γράψει κανείσ για τον Δεκζμβρθ χωρίσ ν’ 

αναφζρει τισ Λαϊκζσ Επιτροπζσ. 

Από τθν πρϊτθ μζρα τθσ ςφγκρουςθσ δθμιουργικθκε ζνα άλλο τεράςτιο πρόβλθμα. 

Το πρόβλθμα τθσ περίκαλψθσ των τραυματιϊν και αρρϊςτων. Ο απάνκρωποσ 

βομβαρδιςμόσ των αμάχων ζκανε το πρόβλθμα αυτό ακόμα οξφτερο. Οι Ανατολικζσ 

Συνοικίεσ δεν διακζταν κανζνα νοςοκομείο εκτόσ από το Ρολυϊατρείο του Βφρωνα. 

Ο λαόσ όμωσ δεν κα άφθνε ποτζ τουσ τραυματίεσ να πεκάνουν ςτον δρόμο. Τα 

νοςοκομεία ζπρεπε να γίνουν και γίνθκαν μζςα ςε λίγεσ ϊρεσ. Θ δθμιουργία τουσ 

είναι ζνα ζποσ τθσ λαϊκισ αυτοκυςίασ, αλλθλεγγφθσ και πρωτοβουλίασ… Ππωσ 

διθγείται θ γραμματζασ Εκνικισ Αλλθλεγγφθσ: «Στον Υμθττό φτιάξαμε 3 νοςοκομεία 

μζςα ςε μία μζρα. Πλο το υλικό που χρειάςτθκε το πρόςφερε ο κόςμοσ δίνοντασ και 
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τισ προίκεσ των κοριτςιϊν του. Ζξω από τα γραφεία τθσ Κ.Ο.Β κάνανε ουρζσ 

φορτωμζνοι με κρεβάτια ςκεπάςματα και ζπιπλα. Εγκαταςτιςαμε 18 κρεβάτια ςτα 

γραφεία τθσ γερμανικισ εταιρίασ «Γιοφμο», 12 κρεβάτια ςτα γραφεία τθσ Κ.Ο.Β και 

20 ςτο αςτυνομικό τμιμα. Εκτόσ απ’ αυτά δθμιουργιςαμε ζνα παράρτθμα ςτθ 

Χαραυγι με 7 κρεβάτια, κι ζνα ςτθν Θλιοφπολθ…» 

Με αυτό τον τρόπο γίνθκαν ςτισ Ανατολικζσ Συνοικίεσ 62 νοςοκομεία με 1.300 

κρεβάτια. Ανάμεςα ς’ αυτά και το νοςοκομείο «Θλζκτρα» που ςτεγάςτθκε ςτο 

κτίριο Ραπαςτράτου ςτον Υμθττό, το οποίο ςτα τζλθ του Δεκζμβρθ είχε 300 

κρεβάτια και άλλα 100 ςτο αναρρωτιριο. 

…Ο λαόσ ιτανε θ ανεξάντλθτθ εφεδρεία του μαχόμενου ςτρατοφ. Κακθμερινά είχε 

απϊλειεσ ο ΕΛΑΣ, αλλά τα ντουφζκια ποτζ δεν ςταμάτθςαν να κελαϊδοφν. Ρίςω από 

κάκε μαχθτι παραμόνευε κιϋ ενασ άμαχοσ για να πάρει τθ κζςθ του. Το Σφνταγμα 

των Ανατολικϊν Συνοικιϊν που είχε τισ πρϊτεσ μζρεσ του Δεκζμβρθ 1.300 μαχθτζσ, 

είχε απϊλειεσ ςε νεκροφσ και τραυματίεσ οχτακόςιουσ! Και ςτθν τελευταία μζρα του 

Δεκζμβρθ βρζκθκε με δφναμθ 1.800! Εκείνο που δθμιουργοφςε ζνα τεχνθτό 

διαχωριςμό ανάμεςα ςτον ΕΛΑΣ και ςτο λαό ιταν θ ζλλειψθ όπλων. Αν υπιρχαν 

όςα όπλα ηθτοφςε ο λαόσ τότε το ΛΛο Σφνταγμα κα μεταβαλλότανε ςε Στρατιά!.. Ζνα 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα: Μια μζρα το «χωνί» ηιτθςε από τον κόςμο μπουκάλεσ 

για αντιαρματικζσ μπόμπεσ. Μονάχα ςτον Υμθττό ςυγκεντρϊκθκαν ςε μιςι ϊρα 300 

μπλουκάλεσ… 

..Μετά τθν αποχϊρθςθ του ΕΛΑΣ όλθ θ λφςςα των μοναρχοφαςιςτικϊν κακαρμάτων 

ξζςπαςε πάνω ςτισ αδοφλωτεσ Ανατολικζσ Συνοικίεσ. Θ ομθρία, οι ςυλλιψεισ, τα 

βαςανιςτιρια οι λεθλαςίεσ ξεπζραςαν κάκε όριο. Καμιά εξακρίβωςθ και καμιά 

ανάκριςθ. Πλοι οι κάτοικοι τθσ Ανατολικισ Ακινασ κεωρικθκαν ΕΑΜοκομμουνιςτζσ 

και καταδιϊχτθκαν ςαν τα άγρια κθρία. Χίλιοι πενιντα πιάςτθκαν και ςτάλκθκαν 

ςτθν Ελ-Ντάμπα, ςτθν Αφρικάνικι ζρθμο, δφο χιλιάδεσ περίπου πετάχτθκαν ςτα 

μπουντροφμια του μεταδεκεμβριανοφ Κράτουσ και βαςανίςτθκαν με τον αγριϊτερο 

τρόπο…» 

Ππωσ αναφζρεται ςτον Ρρόλογο τθσ μπροςοφρασ, «ςτθ διάρκεια του τιτάνιου 

Δεκεμβριανοφ αγϊνα μασ ιρκε ο χαιρετιςμόσ τθσ Δθμοκρατικισ Νεολαίασ τθσ 

Αμερικισ», ο οποίοσ μεταξφ άλλων ζγραφε: «Σείσ… πολεμάτε ςιμερα ςαν πολίτεσ 

ολόκλθρθσ τθσ ανκρωπότθτασ. ‘Ελλθνεσ πατριϊτεσ! Κερδίηετε το δικό μασ αγϊνα. 

Βριςκόμαςτε ςτο πλευρό ςασ. Θ ανκρωπότθτα ολόκλθρθ κα κυμάται τθ δικι ςασ 

πάλθ. Ηιτω θ ελευκερία». 
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Λεπτομζρεια από τθν ξυλογραφία του Τάςου «Θ απελευκζρωςθ τθσ Ακινασ» - 

 Εξϊφυλλο ςτο βιβλίο «Δραματικι Ρορεία» 
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Χαρίλαοσ Μθχιϊτθσ: Δραματικι Πορεία* 

 

*Ο Χαρίλαοσ Μθχιϊτθσ υπιρξε μια προςωπικότθτα τθσ αριςτεράσ. Ριρε μζροσ ςτον 

πόλεμο 1940-41 και ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ ωσ ςτζλεχοσ του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ (καπετάνιοσ 

Συντάγματοσ). Υπζςτθ διωγμοφσ και δεινοπάκθςε ςε πολυετι εγκλειςμό ςε 

ςτρατόπεδα εξορίςτων. Υπθρζτθςε ωσ εκπαιδευτικόσ μετεκπαιδευκείσ ςτο 

Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Εργάςτθκε ωσ δθμοςιογράφοσ (μζλοσ τθσ τότε Ζνωςθσ 

Συντακτϊν Ακθναϊκοφ Τφπου) και ωσ μζλοσ του Ρανελλθνίου Συνδζςμου 

Δθμοςιογράφων Εκνικισ Αντίςταςθσ (1941-1944). Συγγραφζασ πολλϊν βιβλίων, 

μζλοσ τθσ Εταιρίασ Ελλινων Λογοτεχνϊν, βραβευκείσ με το Γρυπάρειο Ζπακλο 

ποίθςθσ (1976). Λδρυτισ του εκδοτικοφ οίκου «Καςταλία», διετζλεςε Γεν. 

Γραμματζασ τθσ Ρανελλινιασ Οργάνωςθσ Εκδοτϊν Βιβλιοπωλϊν. 

Ο Χαρίλαοσ Μθχιϊτθσ ςυνεργάςτθκε τθν προδικτατορικι περίοδο με τον 

Τουριςτικό – Μορφωτικό - Ψυχαγωγικό Σφλλογο «Θλιοφπολισ» για τθν οργάνωςθ 

των «Γιορτϊν τθσ Άνοιξθσ», οι οποίεσ αποτζλεςαν ζνα πρωτοπόρο πολιτιςτικό 

γεγονόσ για εκείνθ τθν εποχι και οι οποίεσ καταργικθκαν, μαηί με τον Σφλλογο, από 

το  ςτρατοκρατικό κακεςτϊσ τθσ 21θσ Απριλίου 1967. 

Αναηιτθςα πρόςφατα τον Χαρίλαο Μθχιϊτθ  να μασ μεταφζρει τισ αναμνιςεισ του 

για «εκείνα τα χρόνια  ςτθν Θλιοφπολθ», και ζμακα ότι κθδεφτθκε ςτισ 21 Νοζμβρθ. 

Ιταν 98 χρονϊν, και ςε αρκετά καλι κατάςταςθ μζχρι δυo μινεσ πριν. 
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Στθ ςυνζχεια παρακζτω  κάποια αποςπάςματα από το βιβλίο του «Δραματικι 

Ρορεία - Από τθν απελευκζρωςθ 1944 ςτθν τραγωδία του Δεκζμβρθ και ςτθ 

Βάρκιηα», εκδόςεισ Καςταλία, 2005, το οποίο παρουςιάςτθκε ςτο Μουςείο Εκνικισ 

Αντίςταςθσ ςτθν Θλιοφπολθ, ςτισ 8.3.2006, από το βιβλιοπωλείο «Απρόβλεπτο», το 

Κζντρο Κοινωνικισ Ραρζμβαςθσ Θλιοφπολθσ και τθν Δθμοτικι Ραράταξθ «Θλίου-

Ρόλισ, Ανκρϊπινθ Ρόλθ», με ομιλθτζσ τον ιςτορικό -δθμοςιογράφο Φοίβο 

Οικονομίδθ, τον Κϊςτα Κονδφλθ και τον υποφαινόμενο (βλ. φωτογραφία) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 «…Θ πολιτικι και ςτρατιωτικι ςφγκρουςθ του Δεκζμβρθ 1944 είναι ζνα ιδιαίτερα 

ςθμαντικό κεφάλαιο τθσ νεοελλθνικισ ιςτορικισ διαδρομισ, ςτακμόσ ςτισ 

κοινωνικζσ εξελίξεισ, που ξεκινοφν από το μακρινό παρελκόν και, με προεκτάςεισ 

και απολιξεισ ςυνταρακτικζσ, οδιγθςαν ςτον Εμφφλιο Ρόλεμο (1947-1949). 

Ρραγματικϊσ οι ρίηεσ του βρίςκονται ςτα βάκθ τθσ ελλθνικισ κοινωνικισ ιςτορίασ-

ςτο ςφςτθμα τθσ κεφαλαιοκρατικισ εκμετάλλευςθσ, τθσ κοινωνικισ ανιςότθτασ, τθσ 

εκνικισ εξάρτθςθσ και του δθμοκρατικοφ ελλείμματοσ- που κορυφϊνονται με τθ 

βαςιλο-μεταξικι δικτατορία τθσ 4θσ Αυγοφςτου 1936, ειςαγωγι και επιβολι τθσ 

φαςιςτικισ βίασ, και μάλιςτα πολφ πρϊϊμα, μινεσ πριν από τθν από τθν διακιρυξθ 

του Άξονα Βερολίνου-ϊμθσ. Ο μονάρχθσ Γεϊργιοσ Β’ και ο Λ. Μεταξάσ ζςπευςαν 

τότε να καταςτιςουν τθν Ελλάδα πρϊτο πρότυπο φαςιςτικοφ ςυςτιματοσ 

οξφνοντασ ςτο ζπακρο τθν πολιτικι και τθν κοινωνικι καταπίεςθ…» 

  «…Θ ςφλλθψθ και κράτθςθ πολιτϊν με τον χαρακτθριςμό τουσ ωσ υπόπτων ι 

επικίνδυνων – πάγια τακτικι κατά τθ διάρκεια ανϊμαλων καταςτάςεων – 

εφαρμόςτθκε ςε μεγάλθ ζκταςθ τον Δεκζμβρθ του 1944, από τθν αρχι ωσ το τζλοσ 

των ςυγκροφςεων, από αμφότερεσ τισ πλευρζσ των αντιπάλων. Επεκτάκθκε μάλιςτα 

και ςε απλϊσ αντιφρονοφντεσ ι, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, και ςε άτομα ουδζτερθσ 

πολιτικισ τοποκζτθςθσ… Σε μια μόνον εξόρμθςθ ςυλλιψεων γφρω ςτθν περιοχι του 

αεροδρομίου του Ελλθνικοφ, τα όργανα του Σκόμπι και οι κυβερνθτικοί ςυνζλαβαν 

ομαδικά 1.000-1.5000 άοπλουσ πολίτεσ και τουσ κράτθςαν για μζρεσ ςτα 

ςυρματοπλζγματα (Χαςάνι)…άλλουσ τουσ ζςτειλαν ςτο ξερονιςι τθσ Ψυττάλειασ, 

αντίκρυ από τον Ρειραιά… 

…Βιαιοπραγίεσ, βαναυςότθτεσ, τρομοκρατία εξαπολφονται από τα βρετανικά και τα 

κυβερνθτικά τμιματα (Τάγματα Εκνοφυλακισ, πρϊθν Ταγματαςφαλίτεσ) ςτισ 

ςυνοικίεσ που κυριεφουν. Πλοι όςοι κεωροφνται φιλοεαμικοί ςυλλαμβάνονταν και 

κακοποιοφνταν. Πςοι είχαν εργαςκεί ςτισ επιτροπζσ λαϊκϊν ςυςςιτίων, περίκαλψθσ, 

αλλθλοβοικειασ, ςυλλαμβάνονταν και οδθγοφνταν ςτα πλοία για τα ςτρατόπεδα 

τθσ Βόρειασ Αφρικισ. Άλλοι κρατοφνται από τισ βρετανικζσ και τισ κυβερνθτικζσ 

αρχζσ ςε ςτρατόπεδα τθσ Αττικισ (Γουδί, Χαςάνι) ι ςε αςτυνομικά τμιματα με 

άκλιεσ πάντοτε ςυνκικεσ. Για ζνα μεγάλο αρικμό κρατουμζνων από τισ βρετανικζσ 
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αρχζσ αμάχων, χαρακτθριςμζνων ωσ επικίνδυνων αριςτερϊν πολιτϊν, θ ομθρεία ςε 

ςτρατόπεδα κυρίωσ τθσ βόρειασ Αφρικισ παρατάκθκε για μινεσ μετά τθ λιξθ των 

εχκροπραξιϊν». 

Και μια μαρτυρία που αφορά τθν Θλιοφπολθ: «Οι ςυλλαμβανόμενοι από τθν 

Ρολιτοφυλακι του ΕΑΜ κρατοφνταν ςτα αςτυνομικά τμιματα των ελεγχόμενων 

περιοχϊν του λεκανοπεδίου ι και ςε καταυλιςμοφσ και πρόχειρα ςτρατόπεδα, 

επειδι θ κατάςταςθ, λόγω των ςυγκροφςεων, ιταν ρευςτι. Κατά μικρζσ περιόδουσ 

λειτοφργθςαν ςτρατόπεδα ςτθν Θλιοφπολθ, ςτα Διυλιςτιρια τθσ Οφλεν, ςτο 

Ρεριςτζρι και ςτα Κρϊρα. Κατά τθν διάρκεια των ςυγκροφςεων οι κρατοφμενοι 

αυτοί δεν απομακρφνκθκαν από τθν Αττικι. Το ΕΑΜ δικαιολογοφςε πάντοτε τισ 

ςυλλιψεισ αμάχων από τθν Ρολιτοφυλακι ωσ απάντθςθ ςτθ ςχετικι τακτικι του 

Σκόμπι και για εξαςφάλιςθ των κρατοφμενων αριςτερϊν αμάχων οπαδϊν του». 
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