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ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

     Ιδρυτόσ-δημιουργϐσ και "νονϐσ" τησ Ηλιοϑπολησ υπόρξε ο Παϑλοσ Δρανδϊκησ, γϐνοσ 
κρητικόσ οικογϋνειασ απϐ το Ρϋθυμνο, που  ςποϑδαςε ςτην Ηλιοϑπολη του ΚαϏρου. 
     Όταν επϋςτρεψε ςτην Αθόνα το 1924, ςυνεβλόθη με τον οικοπεδικϐ ςυνεταιριςμϐ 
"Οικοπεδικό Εταιρεύα Δρανδϊκη, Παγκϊλου και ύα" [ςυντροφιϊ Δ. Σερετζοϑλια και 
Λοϑκου]. Εύχε όδη επιλεγεύ για οικοπεδοπούηςη η τϐτε ωραιϐτατη πλαγιϊ του Τμηττοϑ. 
Εκεύ , ευγνώμων προσ την εμπνεϑςτρια κοςμοπολιτεύα Ηλιοϑπολη του ΚαϏρου, ϋδωςε ο 
Δρανδϊκησ το ϐνομϊ τησ πϐλησ μασ, θϋλοντασ να απαθανατύςει τον τϐπο των νεανικών 
του χρϐνων. Έτςι ονομϊςθηκε Ηλιοϑπολη η ϐμορφη περιοχό Ν.Α των  Αθηνών. 
    Μποροϑμε ϐμωσ να προςθϋςουμε ϐτι το ϐνομα Ηλιοϑπολη ταύριαζε ςτο προϊςτιο και 
απϐ το φυςικϐ προςανατολιςμϐ του, γιατύ απ' αυτϐ πρωτοβγαύνει ο Ήλιοσ την αυγό. 
Αφοϑ λοιπϐν πρώτα "ςκϊει" η Ανατολό απϐ εδώ, ϋπρεπε το προϊςτιο να 'ναι η πϐλη του 
Ήλιου, η Ηλιοϑπολη, η Ανατολό τησ Αθηναώκόσ Αττικόσ. 
    Η Ηλιοϑπολη ςε απϐςταςη 5 χιλιομϋτρων απϐ την Αθόνα, ιδρϑθηκε  το 1925 ςτη θϋςη 
Καρρϊ Αλό. την περιοχό του κτόματοσ Καρρϊ (διαφεντευτό τησ επύ Σουρκοκρατύασ 
παραθαλϊςςιασ περιοχόσ Υαλόρου – ουνύου – Ραφόνασ – Τμηττοϑ), ςημερινό περιοχό 
Αγύου Νικολϊου, υπόρχε παλαιοχριςτιανικϐσ ναϐσ. Εκεύ ςϑμφωνα με τον αρχαιολϐγο 
Μιςαηλύδη, εντοπύςτηκαν επιτϑμβιοι λόκυθοι, πιθϊρι, λύθινεσ πλϊκεσ, αρχαώκϊ και 
παλαιοχριςτιανικϊ λεύψανα. 
    Σο 1927 αγορϊςτηκαν δϑο λεωφορεύα και ϊρχιςαν δρομολϐγια καθημερινϊ  για την 
εξυπηρϋτηςη των απαςχολουμϋνων με τα ϋργα, των κατούκων και των επιςκεπτών – 
αγοραςτών οικοπϋδων.Λϋγεται μϊλιςτα ϐτι φθϊνοντασ τα λεωφορεύα ςτην περιοχό τησ 
ςημερινόσ Γυμναςτικόσ Ακαδημύασ διϋςχιζαν ρϋμα του οπούου το νερϐ, πολλϋσ φορϋσ, 
ϋκανε δϑςκολη τη διϊβαςη, ϊλλοτε δε και αδϑνατη. 
    Με νομοθετικϐ διϊταγμα ςτισ 16-10-1928, η Ηλιοϑπολη, που απαριθμοϑςε περύ τουσ 
600 μϐνιμουσ κατούκουσ, ϋγινε κοινϐτητα, με πρώτο κοινοτϊρχη το βιομόχανο Θεϐδωρο 
Παλαμύδα. Μϋχρι τϐτε αποτελοϑςε περιοχό του Αγύου Δημητρύου (Μπραχαμύου). 
ημειωτϋον ϐτι ο αριθμϐσ των κατούκων υπερδιπλαςιαζϐταν το καλοκαύρι, με τουσ 
παραθεριςτϋσ, επειδό τϐτε οι Αθηναύοι δεν προτιμοϑςαν τισ παραθαλϊςςιεσ περιοχϋσ 
ωσ θϋρετρα. 
     Γϑρω ςτο 1930 η Ηλιοϑπολη οργανώθηκε καλϑτερα ωσ κοινϐτητα και ϊρχιςε να 
αναπτϑςςεται. Σϐτε δεν υπερϋβαινε τουσ 1400 – 1500 κατούκουσ. 
     Οι δρϐμοι μϋχρι το 1945 δεν εύχαν ονομαςύεσ, ϐμωσ ο πρϐεδροσ Πϊνοσ 
Κωνςταντινύδησ ϋθεςε τϋρμα ςτην ανωνυμύα. Βϊπτιςε τα "βραχοςτρϊτια" με βυζαντινϊ 
και ιςτορικϊ ονϐματα. 
     Ο ηλεκτροφωτιςμϐσ τα πρώτα χρϐνια καλϑφθηκε απϐ ιδιωτικό επιχεύρηςη: Ποϑ και 
ποϑ καμιϊ τςιμπλϐλαμπα κατοικύασ μαρτυροϑςε... πωσ απϐ κει  μποροϑςεσ να μην 
πϋςεισ ςε ρεματιϊ. Σα εγκαύνια του ηλεκτροφωτιςμοϑ ϋγιναν με μεγϊλη επιςημϐτητα 
την Σρύτη, 5Αυγοϑςτου 1948. 
        Σην περύοδο εκεύνη νερϐ ςτα ςπύτια δεν υπόρχε. Τπόρχαν ϐμωσ πολλϊ τρεχοϑμενα 
νερϊ, ρϋματα, πηγϋσ και μια δεξαμενό ψηλϊ ςτην πλαγιϊ του βουνοϑ που τροφοδοτοϑςε 
τον πληθυςμϐ μϋρα παρϊ μϋρα. 
     Οι παλιού κϊτοικοι τησ Ηλιοϑπολησ θυμοϑνται τουσ ανεμϐμυλουσ που λειτουργοϑςαν 
ςτην περιοχό, αλλϊ και ϋναν νερϐμυλο κοντϊ ςτη λεωφϐρο Πρωτϐπαππα. 
  



 

ΥΤΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ  

    Η Ηλιοϑπολη βρύςκεται ςτουσ Β.Δ. πρϐποδεσ του βουνοϑ «Τμηττϐσ». 
    Ο Τμηττϐσ εύναι ϋνα απλϐ μακρϐςτενο βουνϐ με μόκοσ 20χλμ. και πλϊτοσ 6χλμ. Απϐ 
γεωλογικό ϊποψη ανόκει ςτην Αττικοκυκλαδικό ζώνη και τα πετρώματϊ του περιϋχουν 
αςβεςτϐλιθο, ςχιςτϐλιθο και μεγϊλεσ μϊζεσ μαρμϊρου. Σο κυριϐτερο γνώριςμϊ του 
εύναι τα πολλϊ ςπόλαια και βϊραθρα που ϋχει. Η φϑςη εύναι ιδιαύτερα φειδωλό μαζύ του 
ςε νερϊ και δϊςη, αλλϊ η θϋα του μοναδικό. 
   Κατϊ το Θεϐφραςτο, το πρώτο τμόμα του Τμηττοϑ ονομαζϐταν «Μϋγασ Τμηττϐσ», 
γνωςτϐσ ςτον κϐςμο ωσ «Σρελϐσ» ό «Εϑζωνασ», και το δεϑτερο τμόμα του «Ελϊςςων 
Τμηττϐσ» ό «Άνυδροσ». 
   Υαύνεται να μην ξϋρει κανεύσ γιατύ ο Τμηττϐσ ϋχει την επωνυμύα «Σρελϐσ». Έχουν 
προταθεύ διϊφορεσ ερμηνεύεσ, ϐπωσ ϐτι παλαιϐτερα οι Γϊλλοι τον αποκαλοϑςαν “Tres 
long”, που ςημαύνει πολϑ μακρϑσ ό ϐτι οφεύλεται ςτα μετεωρολογικϊ "καπρύτςια" του. 
Τπϊρχει και η  ϊποψη ϐτι του δϐθηκε αυτϐ το ϐνομα για τα πολλϊ και περύερα 
φαινϐμϋνα που παρατηροϑνται ςτα εδϊφη του. 
   Η προςωνυμύα του Τμηττοϑ  «Άνυδροσ» εύναι βαςιςμϋνη ςε μελϋτεσ, που λϋνε ϐτι απϐ 
το Νϐτιο τμόμα του Τμηττοϑ δεν ϋρχεται ποτϋ βροχό, γιατύ ιςχυρού ϊνεμοι διαλϑουν τα 
ςϑννεφα. 
   Ο «Άνυδροσ» Τμηττϐσ ϋχει υψϐμετρο 774 μϋτρα και λϋγεται επύςησ «Ξεροβοϑνι» ό 
«Μαυροβοϑνι». Κϊτω απϐ το τμόμα αυτϐ του Τμηττοϑ βρύςκεται η Ηλιοϑπολη. 
   Ο Τμηττϐσ όταν ξακουςτϐσ απϐ την αρχαιϐτητα για το περύφημο μϋλι του. Ο 
Παυςανύασ ςτα «Αττικϊ» του τον αναφϋρει ωσ το βουνϐ «ϐπου οι μϋλιςςεσ βρύςκουν 
την πιο κατϊλληλη τροφό». 
   Ο ύδιοσ επύςησ μασ λϋει ϐτι εκεύ υπϊρχει ϊγαλμα του Τμόττιου Δύα και βωμού του 
Όμβριου Δύα και του Προοψύου Απϐλλωνα.  Απϐ αυτϊ ϐμωσ ςόμερα δεν ϋχει βρεθεύ 
τύποτα. Αντύθετα, βρϋθηκαν ύχνη απϐ ϊλλουσ ναοϑσ που όταν χτιςμϋνοι χαμηλϊ ςτο 
βουνϐ. 
   Ο Σοϑρκοσ περιηγητόσ Εβλιϊ Σςελεμπύ μασ λϋει ϐτι «ςτισ πλαγιϋσ του Τμηττοϑ, που 
ονομϊζει "τρελοβοϑνι", φυτρώνουν τα πιο πολϑτιμα φυτϊ, μπαχαρικϊ, χϐρτα και 
βϐτανα τησ γησ, βϐτανα μεγϊλησ αξύασ για την ιατρικό επιςτόμη, που θεραπεϑουν 
ςχεδϐν ϐλεσ τισ αρρώςτιεσ. Ένασ απϐ τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ οι ςοφού του 
κϐςμου διϊλεξαν την Αθόνα, για να κατοικόςουν, όταν και το ϐτι υπόρχαν ϐλα αυτϊ τα 
βϐτανα ςτισ πλαγιϋσ του Τμηττοϑ». 
   Ο περιηγητόσ Εβλιϊ Σςελεμπύ λϋει επύςησ ϐτι  οι παλιού ςοφού γιατρού ϋβαζαν ειδικϐ 
ϐρο ςτη διαθόκη τουσ να τουσ θϊψουν ςτον Τμηττϐ, γιατύ πύςτευαν πωσ το βουνϐ εύχε 
την ιδιϐτητα να διατηρεύ τα ςώματα ανϋπαφα. 
   Οι αρχαύοι ονϐμαζαν τον Τμηττϐ "κόπο του Άδωνι, που θεραπεϑει κϊθε αρρώςτια με 
τα βϐτανϊ του και του οπούου οι ϊνεμοι και τα νερϊ δύνουν ςτουσ Αθηναύουσ μνόμη και 
καλλιφωνύα". 
   Θαυματουργϋσ θεραπευτικϋσ ιδιϐτητεσ απϋδιδαν οι παλαιϐτεροι και ςτα νερϊ των 
πηγών του Τμηττοϑ, μια παρϊδοςη που ϋχει διατηρηθεύ μϋχρι των ημερών μασ. 
    την Ηλιοϑπολη (ςτο τμόμα του Τμηττοϑ) υπϊρχουν τρεισ ονομαςτϋσ πηλιϋσ και 
πολλϊ παλιϊ πηγϊδια. 
    τη Ν.Α. πλευρϊ τησ πϐλησ προσ την κατεϑθυνςη τησ θϊλαςςασ ςυναντϊμε τη 
"πηλιϊ Καλμϋλι", που πόρε το ϐνομϊ τησ κατϊ πρώτον απϐ κϊποιον Αυςτριακϐ 
βαθμοφϐρο τησ φρουρϊσ του Όθωνα, ο οπούοσ ανϋλαβε την καταδύωξη τησ ληςτεύασ 
ςτην Αττικό, και κατϊ δεϑτερον, απϐ το καλϐ μϋλι. Αναφϋρεται μϊλιςτα ϐτι το μϋλι ςτην 
αρχαιϐτητα λεγϐταν "γλυκϐ νερϐ". 
    το μϋροσ αυτϐ υπϊρχουν αρκετϊ πηγϊδια, "κοντοπόγαδα", με μικρϐ βϊθοσ και με 
γλυκϐ νερϐ. Άρα θα πρϋπει η τοποθεςύα αυτό να πόρε το ϐνομϊ τησ "καλϐ μϋλι" απϐ το 
καλϐ νερϐ. 



    Μια ϊλλη ςπηλιϊ εύναι η "πηλιϊ του Μπύμπιςη", που βρύςκεται ςτην περιοχό 
"Γϑριςμα" τησ πϐλησ. Πόρε το ϐνομϊ τησ απϐ το ληςτό Μπύμπιςη. Κοντϊ ςτη ςπηλιϊ 
αυτό βρύςκονταν δυο πηγϊδια με νερϐ. 
    Σρύτη ονομαςτό ςπηλιϊ εύναι αυτό του Νταβϋλη, ευνοοϑμενου τησ Δουκύςςησ τησ 
Πλακεντύασ. 
    Απϐ την αρχαιϐτητα μασ ϋρχεται η παρακϊτω  παρϊδοςη που αφορϊ την ευχϋρεια 
λϐγου που εύχε ο Πλϊτωνασ: «Ο Πλϊτων εύχε ςυνδεθεύ ςτενϊ με τον Τμηττϐ, γιατύ, 
ςϑμφωνα με τον βιογρϊφο Ολυμπιϐδωρο, οι γονεύσ του τον πόγαιναν εκεύ νεογϋννητο, 
για να θυςιϊςουν ςτον Πϊνα, ςτον Απϐλλωνα και ςτισ Νϑμφεσ. Ενώ κϊποια φορϊ ο 
πατϋρασ του θυςύαζε και το μωρϐ κοιμϐταν μϋςα ςτισ κοντινϋσ μϑρρινεσ με το πυκνϐ 
φϑλλωμα, ϋνα ςμϊρι μϋλιςςεσ, απϐ αυτϋσ που φτιϊχνουν το μϋλι του Τμηττοϑ, αφοϑ 
κϊθιςαν ςτα χεύλη του, ϊρχιςαν να βομβοϑν, προμαντεϑοντασ την ευγλωττύα του 
Πλϊτωνα». 

ΟΡΙΑ  

  Η Ηλιοϑπολη, ϐπωσ αναφϋραμε και πιο πϊνω, βρύςκεται κϊτω απϐ το τμόμα του 
Τμηττοϑ που λϋγεται «Άνυδροσ». Έχει ϋκταςη 15τ.χιλ., υψϐμετρο κυμαινϐμενο απϐ 50 – 
300 μϋτρα, απϐ την οδϐ Βουλιαγμϋνησ ϋωσ τισ παρυφϋσ του βουνοϑ, ϐπου φθϊνει και η 
κατοικόςιμη περιοχό. 
   υνορεϑει Νϐτια με το Δόμο Αργυροϑπολησ, Δυτικϊ με τον Άλιμο και τον Άγιο 
Δημότριο ό Μπραχϊμι, Βϐρεια με το Δόμο Δϊφνησ και Τμηττοϑ (περιοχό Φαραυγόσ) και 
Βϑρωνα (Καρϋα). 


