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Θέκα: 

ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ: 

Η ΠΟΛΙΣΔΙΑ ΣΟΤ 

ΗΛΙΟΤ 

Η ΓΙΚΗ ΜΑ ΠΟΛΗ 



ΙΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 

• Υξόληα θαη ρξόληα ρξεηάζηεθαλ γηα λα  

αλπςσζεί κηα βνπλνπιαγηά ζην επίπεδν 

πνιηηείαο. Πεηξάδη-πεηξάδη ην ςεθηδσηό, 

κε ην ιίζν ηνπ θάζε θαηνίθνπ θαη ηελ 

θαινζέιεηε πξνζπάζεηα ησλ δξαζηήξησλ. 

Ο θόπνο ΠΛΑΣΗ ΚΑΙ  ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ. 

Έηζη ζηήζεθε ε ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ-Η 

ΠΟΛΙΣΔΙΑ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ. 



• Γεκηνπξγόο ηεο Ηιηνύπνιεο ήηαλ ν Παύινο 
Γξαλδάθεο, γόλνο θξεηηθήο νηθνγέλεηαο από ην 
Ρέζπκλν. 

• Ο Γξαλδάθεο ζπνύδαζε ζηελ Ηιηνύπνιε ηνπ 
Καΐξνπ(πινύζην  πξνάζηην έμσ από ηελ 
πξσηεύνπζα ηεο Αηγύπηνπ).Όηαλ επέζηξεςε 
ζηελ Αζήλα ην 1924 έζηεζε νηθνπεδηθό 
ζπλεηαηξηζκό κε ηνλ Πάγθαιν  Σεξεηδνύιηα θαη 
Λνύθν. Δίρε ήδε επηιεγεί ε ηόηε σξαηόηαηε 
πιαγηά ηνπ Τκεηηνύ, ηνπ κεγάινπ μαπισκέλνπ 
ζεξηνύ αγλάληηα ζηε ζάιαζζα.  



• Δπγλώκσλ πξνο ηελ θνζκνπνιηηεία ηνπ Καΐξνπ, 
ν Γξαλδάθεο έδσζε ην όλνκα «ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ» 
ζηε λέα πνιηηεία πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ 
ππθλόθπηε θαηεβαζηά ηνπ Τκεηηνύ. 

• Έηζη νλνκάζηεθε ΗΛΙΟΤΠΟΛΗ ε όκνξθε 
πεξηνρή Ν.Α ησλ Αζελώλ. Μπνξνύκε όκσο λα 
πξνζζέζνπκε όηη ην όλνκα Ηιηνύπνιε ηαηξηάδεη 
ζην πξνάζηην θαη από ην θπζηθό 
πξνζαλαηνιηζκό ηεο Β.Γ Αηηηθήο, γηαηί επάλσ 
αθξηβώο από απηή ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ 
πξσηνβγαίλεη ν ήιηνο ηελ απγή. 





• Σν 1929 ε Ηιηνύπνιε έγηλε θνηλόηεηα, κε πξώην 

θνηλνηάξρε ην βηνκήραλν Θεόδσξν Παιακίδα. 

Μέρξη ην 1928 απνηεινύζε ζύλνιν ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ ( Μπξαράκη). 

• Έγηλε θνηλόηεηα κε λνκνζεηηθό δηάηαγκα ζηηο 16-

10-1928, κε κόληκνπο 600 θαηνίθνπο. 

εκεησηένλ όηη ν αξηζκόο ησλ θαηνίθσλ 

ππεξδηπιαζηάδνληαλ ην θαινθαίξη, επεηδή ήηαλ 

ζέξεηξν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο ιόγσ 

ηνπ θιίκαηόο ηεο. 



• Σν 1930 ε Ηιηνύπνιε αξηζκνύζε 1400-

1500 θαηνίθνπο. Οη δξόκνη ηόηε δελ είραλ 

νλνκαζίεο, όκσο ν πξόεδξνο Πάλνο 

Κσλζηαληηλίδεο βάπηηζε ηα βξαρνζηξάηηα 

κε βπδαληηλά θαη ηζηνξηθά νλόκαηα. Η 

πιαηεία Πιαζηήξα εθείλα ηα ρξόληα 

νλνκαδόηαλ «Πξνεδξηθά». Ο 

ειεθηξνθσηηζκόο ηεο πόιεο 

εγθαηληάζζεθε ην 1948 .  



• Η Ηιηνύπνιε βξίζθεηαη ζηνπο Β.Γ. πξόπνδεο ηνπ 
Τκεηηνύ. Καηά ηνλ Θεόθξαζην ην πξώην ηκήκα ηνπ 
Τκεηηνύ νλνκαδόηαλ «Μέγαο Τκεηηόο», γλσζηόο ζηνλ 
θόζκν σο «Σξειόο» ή « Δύδσλαο», θαη ην δεύηεξν ηκήκα 
ηνπ « Διάζζσλ» ή «Άλπδξνο». 

• Πνιιέο εξκελείεο έρνπλ δνζεί γηα ηελ νλνκαζία ηνπ: νη 
Γάιινη ηνλ απνθαινύζαλ «tres long», νλνκαζία πνπ 
παξεξκελεύηεθε ερεηηθά σο «ηξειόο».Ίζσο πάιη λα 
νλνκάζηεθε «ηξειόο» ιόγσ ησλ δύζθνισλ θαηξηθώλ 
ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ εθεί ή ησλ πεξίεξγσλ 
θαηλνκέλσλ πνπ παξαηεξνύληαη ζην έδαθόο ηνπ. 



















• Από ηηο δηεγήζεηο ησλ παιηώλ θαηνίθσλ ηεο Ηιηνύπνιεο, 
πνπ ζπλαληήζακε ζην ΚΑΠΗ ηεο Άγηαο Μαξίλαο, κάζακε 
όηη ζηελ πεξηνρή Καλάξηα (πήξε ην όλνκά ηεο από ηελ 
εθηξνθή ησλ κεισδηθώλ απηώλ πνπιηώλ από θάπνηνλ 
νλόκαηη Αιβαλό κεηαμύ 1927 θαη 1932), ππήξρε 
γεθπξάθη, γηα λα κπνξνύλ νη θάηνηθνη λα δηαζρίδνπλ ην 
ξέκα. Γεθπξάθη ππήξρε θαη ζηελ νκώλπκε πεξηνρή ηεο 
Αγίαο Μαξίλαο, εθεί όπνπ ζήκεξα κεηά από κπάδσκα 
ηνπ ξέκαηνο πεξλάεη ε ιεσθόξνο Παηξηάξρνπ 
Γξεγνξίνπ. Η πεξηνρή απηή ηόηε νλνκαδόηαλ Κνπαλάο. 

• Πνιινί αλεκόκπινη ππήξραλ ζηελ πεξηνρή, όπσο 
εθείλνο ζηε ιεσθόξν Πξσηόπαπα. 



Η νκάδα καο 



Από ηελ εθδξνκή καο ζηνλ 

Παξλαζζό 



Η παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο καο 

ζην ζρνιείν 



Από ηελ εθδξνκή ηεο 

Πεξηβ.Οκάδαο ζηελ Αίγηλα 



• Σξαγνύδηα πνπ έγξαςαλ ηα παηδηά ηεο 
πεξηβαιινληηθήο νκάδαο 

 

1. « ΟΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ» 

Σελ πεξηβαιινληηθή καο ηελ νκάδα 

Με αέξα, βξνρή θαη ιηαθάδα 

Θα ηε βξείηε ζε βνπλά θαη ζε ιαγθάδηα 

Να ξσηάεη, λα κηιάεη, λα κεηξάεη 

Καη ιύζεηο πην σξαίεο λα δεηάεη. 



2. « ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ» 

Οηθνιόγνη είκαζηε εκείο  

Πξνζηάηεο ηεο κεηέξαο γεο 

Πνπζελά δε ζηακαηάκε 

Καη ηε θύζε βνεζάκε 

Παίξλνπκε βνπλά θαη όξε 

Δίκαζηε ηεο γεο νη ζηαπξνθόξνη. 

ηίρνη: Γηάλλεο Γσξνβάηαο (καζεηήο ηνπ Γ1)  

Μνπζηθή: εζίι Κνληνκάξθνπ (καζήηξηα ηνπ Γ2)  



Τπεύζπλεο θαζεγήηξηεο: 
Παπαγηαλλνπνύινπ Σδέλε, Παπαεπζπκίνπ Δύε 

        

Αλησλόπνπινο Νίθνο       Καξαθνπιίδνπ Άλλα 

Βαιαζζά Διεπζεξία         Κνληνκάξθνπ εζίι 

Βεξγηηζάθεο Μηράιεο       Κνπκπαξέιινο Γηώξγνο 

Γαιαζξή Κάηηα                  Λάινπ   Καζζηαλή 

Γξεγνξνπνύινπ Γηώηα     Λεπζεξηώηε  Μάγδα 

Γσξνβάηαο Γηάλλεο          Λεπθαδίηεο Πάλνο 

Κάγγεο Κώζηαο                Μαληδνπλόπνπινο Γεκ. 

Καινγεξνπνύινπ Ρνύια  Μαληδνπξάλεο Υξήζηνο 

Καξαγηάλλε Δύα               Μεζπκάθεο  Αιέμαλδξνο 


