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Ελληνικού».
Προς iijv Ε' Αναθεωρητικήν Βον/.ήν τών Ελλήνων
Λιά τού Α.Ν. τού έτους 1968 (478/24.7.68) κατηργήόη- 

τσ» αί Κοινότητες Ελλάνικού καί Καλχμακίου καί συνεστή- 
-3 η 6 Δήμος Άλίμου έκ τών δύο τούτων Κοινοτήτων, χωρίς 
να τηρηόοϋν αί προϋποθέσεις τού Κωδικός Δήμων καί Κοι
νοτήτων, ήτοι νά αιτήσουν τούτο το ήμισυ των κατοίκων έκά- 
στης Κοινότητος. Τούτο ο' έγένετο προς τον σκοπόν τοπΑε- 
τήσεως συγγενούς πρωτεργάτου τής δικτατορίας, εις τήν ·3έ- 
σιν τού δημιοαργονμένου Δημάρχου, ότςρς καί παρέμεινε κα-3 
ίλην τήν έπταετίαν χαρά τάς διαφόρους μεταμορφώσεις καί 
έναλλαγάς τού δικτατορικού κανεττώτος.

Κατόπιν τούτον ή χ»ασύστασ:ς τής Κοινότατος Ελλάνικού 
είναι άναγκαίως έπιόεόλημένη διά τούς εξής είδικωτέρους 
λόγονς.

Ιον) Χωροταξ ι κ ώ ς: Ύφίσταται απόλυτος γεωγρα
φική συνάρτησις τών περιοχών τής κ.αταργη-3είσης Κοινότη- 
τος ’Ελληνικού ενώ ά»τ:στοίχως ούδεμία συνάρτησις ή συνοχή 
υπάρχει μεταξύ αύτής καί τής περιοχής Ιναλαμακίου, εν-3α ή 
εύρα τού Δήμο» Άλίμον. Ή «τεχνητή σύνδετις» τής περιο- 
χής τού Έλλη»ικοΰ μετά τής έδρας τού Δήμου διά συγκοι
νωνίας ή διά τού θεωρητικού χαρακτηρισμού τού Άεροδρο- 
μίοο ώς «οικισμού» (ούτως έχαρακτηρίσ-3η κατά τήν άτιογρο

κών Ορίων μεταξύ τής
τού Δήμου.

τεριοχης 'Ελληνικού καί τής

ληνικοϋ συνδέεται με τάς Ά·3ήνας μ έσω τής Λεωφόροι» Βου- 
λ:αγχόνης δ:ά πόντε λεωφόρε:οκών γραμμών ενώ ή τέως Κοι- 
νότης Καλαμακίον συνδέεται μέσω τής Λεωφόρον Συγγρού 
καί τής Λεωφόρον Ποσειοώνος it’ ετέρων γραμμών. Ή μετά 
τής έδρας τού Λήμον χύνε-:τις τής περιοχής καί ή επικοινω
νία τών κατοίκων τής τέως Κοινότητες Ελληνικού, γίνεται 
διά μόσαν τού Αήμοο Αργυρουπόλεως καί άλλων αχανών έκ- 
τάτεων 4-5 χιλιομέτρων, διά τών μοναδικών λεωφορείων 
Πειραιώς—Άερολιμένος, τά όποια διέρχονται άνά ώραν, 
αντί δέ εισιτηρίου 8 δραχ.

Ένεκα τής δυσχερούς ταύτης επικοινωνίας μέ τήν έδραν 
τού Δήμον, πλεΐστο: νόοι κάτοικοι τής τ. Κοινότητος Έλλη- 
νικού δεν μετέφ-ερον, μέχρι σήμερον, τά δικαιώματα των εις 
τον Δήμον.

3ον) Δημοσιονομικώς: Άμφότεραι αί τέως Κοι
νότητες άπό τού 1930. «λειτούργησα» ώς αυτοδύναμοι όργα- 
νικαί καί οικονομικά· οντότητες καί ουδέποτε έπεόαρννον τον 
προύπολογισμόν τού Υπουργείου Εσωτερικών. Ήδη δε εφ’ 
όσον τά δηχοτικά τέλη καόαριότητος καί ήλεκτροφωτισμού 
είσπράττοντα; ύπό τής Δ.Ε.Η., το εσοδον τούτο δέον νά ·3εω- 
ρήτχι ώς σταθερός παράγων οικοδομικής όμα/.ότητος.

4αν) Ίστορικώς: Καί αί τόσσαρες όποικισ·3είσαι πε- 
ριοχαί τής τ. Κοινότητος Ελληνικού, έπληγησαν άλληλο- 
διαδόχως: α) ’Από τήν αρχική» έγ/.ατάστασιν τού αεροδρο
μίου το 1937, β) άπό τούς όομόαρδι-μσύς τού πολέμου 1940-

1944, γ) άπο τάς μεταπολεμικός άλλεπαλλήλαυς επεκτάσεις 
τού αεροδρομίου (1930 - 1936 - 1968).

Ό ύπό τοιαύτη» καταταλαιπώρισιν πληθυσμός, έχει απόλυ
τον ανάγκην σνμπαρ αστάσεως καί παρακολουόήσεως τών ποι
κίλων καί ιό: άζευτης μι,ρφής ύπιόότεών του, άπό «επιτόπιον» 
Αρχήν, ώς ά»έκα-υεν υπήρχε'» τοιαύτη.

5ον) Π λ η -3 υ σ μ ι α κ ώ ς: Οι κάτοικοι τής περιοχής 
τής τέως Κοινότητος Ελληνικού έχουν ιδιάζονταν διαφορο- 
ποίητιν, δεδομένου ότι τυγχάνουν κατά τό πλείστον,πρόσφυγες 
τής Μικρασιατικής καταστροφής έκ Πόντου, Μικράς ’Ασίας 
καί Άνατ. Θράκης, ο'τινες καί τό πρώτον έποίκ.ησαν τάς 
περιοχάς, άπό τού 1928. Ένεκα τής ιδιοσυστασίας αύτών, 
διατηρούντων τάς έ·3ν·κο3'ρησκευτικάς παραδόσεις των, τά 
ήύ'η καί έ-3 μά των, έδτμια. ργή-ύησαν Σωματεία Καλλιτεχνικά. 
Ά·3λητικά, Έξωραϊστικό Σύλλογο καί τοιούτο ΓΟ'Κων καί 
Κηδεμόνων καί άλλας όργχ»ώσε:ς, μχε τάς ένδεικτικάς .τοπω
νυμίας τών περιοχών, τά όποια συσφίγγουν καί προσδένουν 
τους κατοίκους τής τέως Κοινότητες 'Ελληνικού ώς ένιαίαν 
οντότητα, εις τρόπον ώστε το συναίσθημα «τής πατρώας γής» 
νά έπαναδτνή τάς ψυχάς τών κατοίκων, ιδία δ’ εκείνων οί 
όποιο: προέρχονται έκ τών «Χαμένων Πατρίδων», τής Μικράς 
’Ασίας, τού Πόντου καί τής Ανατολικής Θράκης.

Ύπό τά δεδομένα τούτα έπιίάλλετα: ό διοικήτ.κός διαχω
ρισμός καί ή άνασύστασις τής τέως Κοινότητος Έλλη»ικοΰ, 
άποσπασμένης άπό τον Δήμον Άλίμου, τον όποιαν έδημιούργη- 
σαν οι πρωτεργάται τού πραξικοπήματος διά νά ίκανοποιή-

πκής σουν τας άρχομανιας
1ΤΤ1- σύστασις τής Κοινό:
2? ας τικής Μονάδος άέντ:

. κάς περιστάσεις καί
Έλ- τα τών κατοίκων τ

31.1.1975 ύπομ·»ήματός των, υπογράφομε νον ύπό 2.500 ψη
φοφόρων κατοίκων, ήξίωσαν τούτο καί άπό τήν Κυόέρνησιν.

Διά τούτο προτεί·»ομεν τό κατωτέρω σχέδιον Νόμου:

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί έπανατ.στάσεως τής Κοινότητες Ελληνικού.
1. Έπχ»ασυ·»·.στάται ή τέως Κοινότης Ελληνικού άποσπω- 

μένη έκ τού Δήμου Άλίμου, με εδαφικά καί διοικητικά όρια 
αύτής τά ά»τιστοιχα τά όποια είχεν ή Κοινότης προ τής υπα
γωγής της εις τον Δήμον Άλίμου, διά τού ΝΑ. 473/68.

2. Αί 'λεπτομέρεια·, τών διοικητικών διαδικασιών διά τή» 
εφαρμογή» τής ανωτέρω παραγράφου ώς καί πάσαι αί κατά 
τον Νόμον 8/75 λεπτεμέρειαι, κ α-S αρ ι σ-S ήσσ» τ α ι διά Π. Δ/τος 
έκδο-3ησομένου εντός τριμή»συ άπό τής ισχύος τού παρόντος.

3. Ό Δήμος Άλίμου -3έλει λειτουργή ώς καί μέχρι σή
μερον, διά τάς τρεχούσης φύσεως άνάγκας τών υπηρεσιών 
αυτού καί τών δημοτών, όσον άφορά μόνο·» διά -3έματα ά»αγό- 
μενα εις τή» άποσπωμένην έξ αυτού περιοχή» τής τέως Κα- 
νότητος "Ελληνικού.

Έν Ά·5ήνα:ς τή 26 Μαρτίου 1975 
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