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πρόλογος 
 

 

 

 

 

 

 

Η παραπάνω άσκηση που βρίσκεται στο Α΄ τεύχος του βιβλίου μας «Η ΓΛΩΑ 
ΜΑ», στην ενότητα 2 «Κατοικία», ήταν η αιτία για αυτήν εδώ την εργασία. Εμείς, 
αποφασίσαμε να αλλάξουμε λίγο την ιδέα της άσκησης, να τη διευρύνουμε και να την 
προσαρμόσουμε στις δικές μας ιδέες.  

Καθημερινά βρισκόμαστε στους δρόμους της πόλης μας , για να πάμε στο σχολείο 
μας , να βρεθούμε στις απογευματινές μας δραστηριότητες , να συναντήσουμε φίλους για να 
παίξουμε. Να επισκεφτούμε καταστήματα, αλλά και για έναν περίπατο στην πόλη. Να 
βρεθούμε ανάμεσα σε ανθρώπους , να επικοινωνήσουμε.  

Με αυτούς τους δρόμους θελήσαμε να ασχοληθούμε στην φετινή μας εργασία. 
Κύριος σκοπός μας είναι να ερευνήσουμε τη σχέση των ανθρώπων με τους δρόμους της 
πόλης κυρίως , σύμφωνα με τις δυνατότητές μας βέβαια. Να βρούμε πληροφορίες για τους 
δρόμους γενικά ,να μάθουμε για την ιστορία τους , για την εξέλιξή τους, την σημασία τους 
για τους κατοίκους μιας πόλης, για την ίδια την πόλη. Ειδικότερα, να ασχοληθούμε με 
δρόμους της δικής μας πόλης. Nα καταγράψουμε τα ονόματά τους, να μάθουμε για αυτά 
και μέσα απ’ αυτά την ιστορία του τόπου μας και βέβαια της πόλης μας. Να 
φωτογραφίσουμε το παρόν και να το συγκρίνουμε με το παρελθόν, να φανταστούμε το 
μέλλον. Μαζεύοντας πληροφορίες να έρθουμε σε επαφή με τους πολίτες της. Να μάθουμε 
την πόλη. 

τόχος μας δεν είναι, να προσθέσουμε μια ακόμα έκθεση φωτογραφίας για την πόλη, 
σε όσες έχουν γίνει, άλλωστε αυτό το έκαναν άλλοι, καταλληλότεροι από εμάς. Ή να 
παρουσιάσουμε έναν κατάλογο με τα ονόματα όλων των οδών μας, η εργασία μας δεν έχει 
απογραφικό χαρακτήρα.  

Φωρίσαμε την εργασία μας σε τρία μέρη. το πρώτο μέρος παρουσιάζουμε κείμενα 
με πληροφορίες για την ιστορία των δρόμων από τη γέννησή τους μέχρι σήμερα. Επίσης 
ιδέες και απόψεις για τη σχέση των ανθρώπων με τους δρόμους και την σημασία τους. Σο 
δεύτερο μέρος, περιέχει  οδούς της πόλης μας που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε. 
Επικεντρώσαμε την επιλογή μας στους δρόμους του κέντρου της πόλης λόγω της 
παλαιότητάς τους και της ιστορικής τους σημασίας. Αλλά και σε κάποιους νέους δρόμους 
λόγω της σπουδαιότητας τους αφού σαν έργα υποδομής συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
πόλης. το τρίτο μέρος θα διαβάσετε  κάποια από αυτά που είπαν και έγραψαν σημαντικοί 
άνθρωποι αλλά και πνευματικά δημιουργήματα για τους δρόμους. Σην εργασία συνοδεύουν 
φωτογραφίες, κάποιες απ’ αυτές σπάνιες, που εκτός απ’ την εικόνα δίνουν και πολύ 
σημαντικές πληροφορίες, (μια εικόνα χίλιες λέξεις λένε). 

 

* Σα κείμενα γράφτηκαν από διαφορετικές ομάδες γι’ αυτό υπάρχουν και διαφορές στο ύφος και στη 
διάθεση. 
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Ἰθάκη 

 

Σὰ βγεῖο ζηὸλ πεγαηκὸ γηὰ ηὴλ Ἰζάθε,  

λὰ εὔρεζαη λἆλαη καθξὺο ὁ δξόκνο,  

γεκάηνο πεξηπέηεηεο, γεκάηνο γλώζεηο. 

Τνὺο Λαηζηξπγόλαο θαὶ ηνὺο Κύθισπαο,  

ηὸλ ζπκσκέλν Πνζεηδῶλα κὴ θνβᾶζαη,  

ηέηνηα ζηὸλ δξόκν ζνπ πνηέ ζνπ δὲλ ζὰ βξεῖο,  

ἂλ κέλ᾿ ἡ ζθέςηο ζνπ ὑςειή, ἂλ ἐθιεθηὴ  

ζπγθίλεζηο ηὸ πλεῦκα θαὶ ηὸ ζῶκα ζνπ ἀγγίδεη. 

Τνὺο Λαηζηξπγόλαο θαὶ ηνὺο Κύθισπαο,  

ηὸλ ἄγξην Πνζεηδώλα δὲλ ζὰ ζπλαληήζεηο,  

ἂλ δὲλ ηνὺο θνπβαλεῖο κὲο ζηὴλ ςπρή ζνπ,  

ἂλ ἡ ςπρή ζνπ δὲλ ηνὺο ζηήλεη ἐκπξόο ζνπ. 

Νὰ εὔρεζαη λά ῾λαη καθξὺο ὁ δξόκνο.  

Πνιιὰ ηὰ θαινθαηξηλὰ πξστὰ λὰ εἶλαη  

πνὺ κὲ ηί εὐραξίζηεζε, κὲ ηί ραξὰ  

ζὰ κπαίλεηο ζὲ ιηκέλαο πξσηνεηδσκέλνπο· 

λὰ ζηακαηήζεηο ζ᾿ ἐκπνξεῖα Φνηληθηθά,  

θαὶ ηὲο θαιὲο πξαγκάηεηεο λ᾿ ἀπνθηήζεηο,  

ζεληέθηα θαὶ θνξάιιηα, θερξηκπάξηα θ᾿ ἔβελνπο,  

θαὶ ἡδνληθὰ κπξσδηθὰ θάζε ινγῆο,  

ὅζν κπνξεῖο πηὸ ἄθζνλα ἡδνληθὰ κπξσδηθά. 

Σὲ πόιεηο Αἰγππηηαθὲο πνιιὲο λὰ πᾷο,  

λὰ κάζεηο θαὶ λὰ κάζεηο ἀπ᾿ ηνὺο ζπνπδαζκέλνπο.  

Πάληα ζηὸ λνῦ ζνπ λἄρῃο ηὴλ Ἰζάθε.  

Τὸ θζάζηκνλ ἐθεῖ εἶλ᾿ ὁ πξννξηζκόο ζνπ. 

Ἀιιὰ κὴ βηάδῃο ηὸ ηαμείδη δηόινπ.  

Καιιίηεξα ρξόληα πνιιὰ λὰ δηαξθέζεη.  

Καὶ γέξνο πηὰ λ᾿ ἀξάμῃο ζηὸ λεζί,  

πινύζηνο κὲ ὅζα θέξδηζεο ζηὸλ δξόκν,  

κὴ πξνζδνθώληαο πινύηε λὰ ζὲ δώζῃ ἡ Ἰζάθε. 

Ἡ Ἰζάθε ζ᾿ ἔδσζε η᾿ ὡξαῖν ηαμίδη.  

Χσξὶο αὐηὴλ δὲλ ζἄβγαηλεο ζηὸλ δξόκν.  

Ἄιια δὲλ ἔρεη λὰ ζὲ δώζεη πηά. 

Κη ἂλ πησρηθὴ ηὴλ βξῇο, ἡ Ἰζάθε δὲλ ζὲ γέιαζε.  

Ἔηζη ζνθὸο πνὺ ἔγηλεο, κὲ ηόζε πείξα,  

           ἤδε ζὰ ηὸ θαηάιαβεο ᾑ Ἰζάθεο ηί ζεκαίλνπλ.  

                                                          K. Καβάθεο 
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Μέρος Ι 

Οι δρόμοι των ανθρώπων  
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Τι είμαι δρόμξς; 

 Δρόμος είναι μία αναγνωρίσιμη λωρίδα εδάφους ανάμεσα σε δύο μέρη, που με 
ανθρώπινη παρέμβαση έχει ομαλοποιηθεί ή έχει υποστεί κάποια άλλη προετοιμασία ώστε 
να καθιστά ευκολότερη την προσπέλαση της από ανθρώπους, ποδήλατα ή μηχανοκίνητα 
τροχοφόρα οχήματα. Ιστορικά υπάρχουν όμως και δρόμοι που δεν έχουν υποστεί καμία 
παρέμβαση κατασκευής ή συντήρησης. 

Αρχική - Ριζική λέξη : τρέχω < αρχ. τρέχω < θρέχω 

Ετυμολογία: [<αρχ. δρόμος (= τρέξιμο) < δραμειν, αόρ. του τρέχω] 

 Οδός ονομάζεται ο δρόμος που διέρχεται μέσα από  αστικές περιοχές,  
μία πόλη ή χωριό και αποκτά διπλή λειτουργία, ως κοινόχρηστος αστικός χώρος και 
διαδρομή (για τη διεξαγωγή συγκοινωνίας).  

Αρχική - Ριζική λέξη : οδός < αρχ. οδός 

Ετυμολογία: [<αρχ. οδός] 

 

  

 

            

             Φωματόδρομος 

 

                                                                                                

 

 

 

      Αρχαία Ελληνική οδός (Ιερά οδός) 

 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                  ύγχρονος  αυτοκινητόδρομος.               

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8C
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Από το φυσικό μονοπάτι στην άσφαλτο 

Οι πρώτοι δρόμοι 

Ο άνθρωπος από τότε που έκανε τα πρώτα του βήματα μετακινείται από τόπο σε 
τόπο, για να τραφεί, να ερευνήσει, να ανακαλύψει. τις πρώτες του αυτές μετακινήσεις 
ακολουθούσε τα φυσικά μονοπάτια και τον *ρου των ποταμών.  

Με το πέρασμα των χρόνων οι ανάγκες του αυξήθηκαν και άλλαξαν. Η μεταφορά 
μεγάλων και βαριών αντικειμένων τον οδήγησαν στην εφεύρεση του τροχού, Μεσοποταμία 
6.000 χρόνια πριν. Η εφεύρεση αυτή έφερε με τη σειρά της την ανάγκη κατασκευής δρόμων.  

Οι πρώτοι δρόμοι λοιπόν εμφανίστηκαν στη Μεσοποταμία και ήταν λιθόστρωτοι. 
Ακολουθούν οι πλινθόστρωτοι δρόμοι στην Ινδία, περίπου το 3.000 π.Φ. Οι λιθόστρωτοι 
δρόμοι της Μινωικής εποχής στην Κρήτη. Μεγάλη συμμετοχή στην ιστορία των δρόμων 
είχαν και οι Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, οι Βαβυλώνιοι, οι ουμέριοι και άλλοι.  

 
Οι δρόμοι των αρχαίων ελλήνων 

 
Οι αρχαίοι Έλληνες, γνωστοί από τα τόσα τους επιτεύγματα, δεν θα μπορούσε να 

λείψει η συμμετοχή τους στην δημιουργία και εξέλιξη των δρόμων. Ανέπτυξαν και 
δημιούργησαν πυκνότατο οδικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας έτσι *αμαξήλατη (άμαξες) 
επικοινωνία σε όλο σχεδόν τον ελλαδικό χώρο. H αρχαιότερη οδός που σώζεται μέχρι 
σήμερα, κατασκευάστηκε στην Κρήτη περίπου το 1700 π.Φ., είχε μήκος γύρω στα 50 
χιλιόμετρα και ένωνε την Κνωσό με την πόλη Γόρτυνα.  

Οι δρόμοι στις *αρχαϊκές και *κλασικές πόλεις ήταν συνήθως στενοί και δαιδαλώδεις 
εκτός από τους κεντρικούς δρόμους. Οι περισσότεροι ήταν χωματόδρομοι. Οι αστικοί 
δρόμοι είχαν συνήθως για οδόστρωμα πατημένο χώμα μαζί με χαλίκι ή σπασμένα 
κεραμίδια (ολόκληρες *οστρακοφορίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να κλείσουν λακκούβες) 
και απορρίμματα (όπως όστρεα και οστά) ήταν η πρώτη ύλη για τα αρχαία οδοστρώματα. 

 Σα λιθόστρωτα σπάνιζαν και καθιερώθηκαν μόνο κατά τα ρωμαϊκά χρόνια. Οι 
δρόμοι ήταν στενοί, με πλάτος 2 έως 5 μέτρα. Οι δρόμοι της αρχαίας Αττικής 
*ρηγματώνονταν, ειδικά όταν μεταφέρονταν βαριά υλικά. Ση φροντίδα τους τότε 
αναλάμβαναν οι οδοποιοί, ειδικό σώμα πέντε ανδρών οι οποίοι κληρώνονταν ανά έτος, ενώ 
τις εργασίες εκτελούσαν δούλοι. Κάποιοι πάλι αναλάμβαναν την καθαριότητα των δρόμων, 
αφού συχνό πρόβλημα ήταν η συσσώρευση ακαθαρσιών από τα ζώα. Άλλοι είχαν την ευθύνη 
να μη καταπατώνται οι δρόμοι, να μην κτίζονται εξώστες σπιτιών πάνω από τις οδούς, να 
μην κατασκευάζονται πόρτες που ανοίγουν προς τα έξω. Οι παραβάσεις ωστόσο δεν έλειπαν 
(όπως διαβάσαμε σε κάποιο μεταφρασμένο κείμενο από λόγο του Δημοσθένη, που βρέθηκε 
στα χέρια μας από αυτά που συλλέξαμε).  

Πολλοί δρόμοι ξεκινούσαν και κατέληγαν στο πλάτωμα της *Αγοράς. Οι αρχαίοι μας 
χρησιμοποιούσαν τους δρόμους και για διάφορες εκδηλώσεις όπως *πομπές και γιορτές. 
Φρησιμοποιούνταν επίσης και για *αρματοδρομίες (κατά τη διάρκεια της γιορτής των 
Παναθηναίων, στην Αθήνα) και ίσως ως διάδρομος για αγώνες δρόμου πριν να 
κατασκευαστεί ένα κανονικό στάδιο. Ακόμα, χρησίμευε ως χώρος προπόνησης των νεαρών 
*νεοσύλλεκτων του στρατού της πόλης. 

Αργότερα  οι περισσότερες πόλεις είχαν υιοθετήσει το γνωστό *ιπποδάμειο σύστημα, 
δηλαδή ένα σύστημα παράλληλων δρόμων που τέμνονταν μεταξύ τους κάθετα, 
δημιουργώντας ανάμεσά τους οικοδομικά τετράγωνα. ύμφωνα με το ιπποδάμειο σύστημα 
οριζόταν από την αρχή σε ποιες περιοχές θα ιδρύονταν τα δημόσια κτίρια, η αγορά, οι 
θρησκευτικοί χώροι, αλλά και πού θα απλώνονταν τα οικοδομικά τετράγωνα με τα σπίτια. 
Φαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη της Μιλήτου. 

 
* Βλ. Γλωσσάρι 
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σο για την ονομασία τους, αν και μάθαμε ελάχιστα, οι περισσότεροι δρόμοι ήταν 
χωρίς ονόματα, με αποτέλεσμα πολλές φορές οι άνθρωποι να μην ξέρουν να πουν με 
ακρίβεια που μένουν. σοι είχαν ονόματα τα έπαιρναν είτε από τον τόπο στον οποίο 
οδηγούσαν – όπως και η σημερινή Πειραιώς στην Αθήνα-  είτε από κάποιο γειτονικό ιερό, 
από κάποια επαγγέλματα που εξασκούνταν στην οδό αύτη, ακόμα και από κάποια 
χαρακτηριστική κατασκευή που υπήρχε κατά μήκος της, πχ η Σριπόδων, από τους 
χάλκινους τρίποδες που ίδρυαν οι νικητές χορηγοί στα Διονύσια.  

Να συμπληρώσουμε επίσης, οι οδοί των αρχαίων πόλεων ήταν πολύβουοι, αφού για 
τους αρχαίους προγόνους μας εκτός από τόπος συναλλαγών ήταν και τόπος συνάντησης  και 
επικοινωνίας (Αγορά), συνήθεια που κληρονομήσαμε.  

 

Σμήμα της δια κοίλης οδού, στα όρια Καλλιθέας και ταύρου. πλάτους 5μ. Η οδός ακολουθούσε τον 
διάδρομο δια μέσου των μακρών Σειχών με κατεύθυνση τον Πειραιά. ε διάφορα σημεία έχουν 
εντοπιστεί αμαξοτροχιές. (από το αρχείο της εταιρείας που κατασκεύασε την Αττική οδό). 

 

 

  

 

 

 

 

Αμαξήλατος δρόμος με αρματοτροχιές στη 

Μονεμβασιά Λακωνίας. Η άνοδος της θάλασσας 

κάλυψε την παράκτια οδό. 
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Η Εγνατία οδός στο πέρασμα του Αγίου 
ίλα Καβάλας 

Οι δρόμοι των Ρωμαίων 
 
Κορυφή στην εξέλιξη της οδοποιίας αποτέλεσε 

η ρωμαϊκή εποχή. Κίνητρο ήταν η αχανής 
αυτοκρατορία που έπρεπε να ελέγχουν. Σο οδικό 
δίκτυο των Ρωμαίων, λόγω της άριστης κατασκευής 
του, λειτούργησε για πολλούς αιώνες. Αρχή και τέλος 
αυτού του δικτύου ήταν βέβαια η Ρώμη.  

Οι Ρωμαίοι ταξινομούσαν τους δρόμους σε 
δημόσιους, στρατιωτικούς και ιδιωτικούς.  

Οι δρόμοι της Αιώνιας πόλης διαμορφώθηκαν 
σιγά  σιγά. Αρχικά, μονοπάτια που ακολουθούσαν τη 
μορφολογία του εδάφους. Αργότερα στη χάραξη 
δρόμων.  

Οι νέες πόλεις της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
ακολουθούσαν τις αρχές του ιπποδάμειου 
συστήματος, αλλά το κέντρο των πόλεων το 
οργάνωναν σύμφωνα με το τέλειο ορθογώνιο σχήμα 
όπως των ρωμαϊκών στρατοπέδων. Δηλαδή δύο κύριες 
οδοί, κάθετες μεταξύ τους, παράλληλες προς τα 
σημεία του ορίζοντα, η μία με κατεύθυνση Ανατολή-
Δύση (η decumanus maximus) και η άλλη με 
κατεύθυνση Βορράς-Νότος (η cardo) ξεκινούσαν από 
τα τείχη της πόλης και στο σημείο όπου συναντιούνταν, διαμορφωνόταν η αγορά (forum) με 
στοές, δημόσια οικοδομήματα, εμπορικά καταστήματα και εργαστήρια.   

Η πρώτη μεγάλη οδική αρτηρία, που κατασκευάστηκε στον ελλαδικό χώρο, ήταν έργο 
των Ρωμαίων κατακτητών και εξυπηρετούσε στρατιωτικούς σκοπούς. Πρόκειται για τη γνωστή 
Εγνατία οδό, για την οποία θα πούμε πολύ περισσότερα στις επόμενες σελίδες. 

 
Οι δρόμοι στο Βυζάντιο 

 
Σο Βυζάντιο βρέθηκε να περπατά στους Ρωμαϊκούς δρόμους που κληρονόμησε. 

Ώσπου ο χρόνος και οι ανάγκες της αυτοκρατορίας, επέβαλαν τις δικές τους αλλαγές. 
Από τα μέσα του 6ου αιώνα οι πόλεις άρχισαν να αλλάζουν μορφή λόγω των μεγάλων 

οικονομικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία. Οι πόλεις μίκρυναν, οι δρόμοι 
συχνά καταπατήθηκαν από πρόχειρα κατασκευασμένα μαγαζιά, εργαστήρια ή σπίτια και 
διατηρήθηκαν μόνο οι κύριοι δρόμοι. Με την πάροδο του χρόνου, οι πόλεις διέθεταν πλέον 
λίγους κεντρικούς δρόμους. 

Αργότερα ιδρύθηκαν και καινούργιοι οικισμοί, οι γνωστές πόλεις-κάστρα Οι δρόμοι 
ξεκινούσαν από τις λίγες πύλες του κάστρου και ακολουθούσαν τις φυσικές κλίσεις του 
εδάφους, όπου ήταν δυνατόν. Ήταν στενοί και ανηφορικοί, στρωμένοι με πέτρες, σαν 
καλντερίμια, και συχνά διαμόρφωναν σκαλοπάτια, εμποδίζοντας έτσι τη χρήση 
τροχοφόρων. Σο πλάτος τους δεν ήταν παντού το ίδιο, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο σχέδιο 
που ακολουθούσαν, προέκυπταν τυχαία ανάμεσα στα πυκνοκτισμένα σπίτια, τα οποία 
μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις επεκτείνονταν στον όροφο και πάνω από τους δρόμους, 
δημιουργώντας στοές. τα πολύ στενά περάσματα των δρόμων, στις γωνίες των σπιτιών, 
δημιουργούνταν λοξά κοψίματα, για να χωράνε να περάσουν άνθρωποι και ζώα που 
μετέφεραν φορτία. λα αυτά τα στοιχεία τα βρίσκουμε σήμερα στους παραδοσιακούς 
οικισμούς.  
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Οι δρόμοι των Οθωμανών 
 
Οι Οθωμανοί βρήκαν έτοιμο οδικό δίκτυο από τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς. 

υντηρούσαν βεβαίως το δίκτυο αυτό για την εξυπηρέτηση των κατακτήσεών τους, χωρίς 
όμως να προσθέσουν κάτι καινούργιο στους υπεραστικούς δρόμους. Αυτό μπορεί να ήταν 
και αποτέλεσμα της χρήσης περισσότερο των *υποζυγίων κατά τα χρόνια αυτά και μείωσης 
των κάρων. Αυτό φαντάζει παράξενο, αλλά η ανασφάλεια που κυριαρχούσε την εποχή αυτή 
επέβαλε για τις μετακινήσεις και τις μεταφορές, τη συγκέντρωση πολλών ζώων (καραβάνια), 
που δε χρειάζονταν μια άριστη οδοποιία.  

Ωστόσο οι Σούρκοι, για να σιγουρέψουν την κατοχή στην Ελλάδα, συνέδεσαν τις 
κυριότερες πόλεις και τα χωριά με λιθόστρωτους *βατούς δρόμους. 

 

Παραθαλάσσιοι οικισμοί και δρόμοι 
 
Θα θέλαμε εδώ, να κάνουμε μια ειδική αναφορά στη σχέση των δρόμων με τους 

παραλιακούς οικισμούς, κατά την περίοδο του 13ου αιώνα και μετά. Αυτό γιατί πιστεύουμε 
ότι έχει κάποια σχέση και με τη δική μας πόλη.  

Κατά τους βυζαντινούς χρόνους αλλά και αργότερα στους οθωμανικούς, τα πελάγη 
ήταν στο έλεος των πειρατών. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι κάτοικοι των νησιών και των 
παραλιακών οικισμών, να αποφεύγουν να μένουν κοντά στις παραλίες και στα «λιμάνια». 
Έμεναν στο εσωτερικό του νησιού και στα υψώματα για να αποφεύγουν τις επιθέσεις των 
πειρατών. Έτσι και οι δρόμοι προς την παραλία, είτε δεν υπήρχαν είτε έμεναν σε κακή 
κατάσταση.  

Μετά από πολλούς αιώνες, όταν πια αποκαταστάθηκε η ασφάλεια και η ειρήνη, 
άρχισαν να δημιουργούνται παραλιακοί οικισμοί με οργανωμένο οδικό δίκτυο και κύριο 
χαρακτηριστικό τη σύνδεσή τους με το τοπικό λιμάνι. Οι ναυτικοί δρόμοι, η συνεχής 
ανάπτυξη του εμπορίου, η αύξηση των μεταφορών μέσω των θαλασσίων οδών, απαιτούσαν 
και τη σύνδεσή τους με ένα καλό οδικό δίκτυο. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να 
προσαρμοστούν οι *παράκτιοι οικισμοί και πόλεις με τους δρόμους τους στο δίκτυο 
μεταφορών που δημιουργήθηκε με κέντρο το λιμάνι. πως και στην πόλη μας. 

 
 
 

Πέραν του Ατλαντικού 
 
Άξιοι επίσης θαυμασμού είναι και οι δρόμοι που κατασκεύασαν οι *Ίνκας, παρόλο 

που ο τροχός τους ήταν άγνωστος. Σο δίκτυό τους ανέρχονταν κατά τον 15ο αιώνα σε 
23.000 χιλιόμετρα. Οι Ίνκας χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τις ευθείες, ενώ τις ανηφόρες 
τις κάλυπταν με σκάλες.      
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Η εξέλιξη 
 
πως αναφέραμε η εφεύρεση του τροχού ανάγκασε τους ανθρώπους να φτιάξουν τους 

πρώτους δρόμους. Έτσι κι η εφεύρεση του αυτοκινήτου, τους ανάγκασε να φτιάξουν 
αυτοκινητόδρομους.  

Η *βιομηχανική επανάσταση, όπως μάθαμε στη φετινή μας ιστορία, έφερε πολλά και 
νέα προϊόντα, δημιουργώντας με τη σειρά τους νέες και αυξανόμενες ανάγκες στους 
ανθρώπους. Οι ανάγκες αυτές για να εξυπηρετηθούν έπρεπε να εξελιχθεί, να *μπολιαστεί, να 
επεκταθεί το οδικό δίκτυο, για να εξυπηρετήσει με τη σειρά του τον συνεχώς αυξανόμενο 
εμπορικό στόλο των αυτοκινήτων που μετέφεραν τα προϊόντα. ύντομα το αυτοκίνητο, ως 
προϊόν κι αυτό, έγινε *προσιτό και βεβαίως αναγκαίο μέσο μεταφοράς. Οι άνθρωποι τώρα 
μετακινούνταν πιο συχνά. Σαξίδευαν για λόγους *αναψυχής, εργασίας, εμπορικούς και για 
άλλους λόγους. Επομένως οι δρόμοι έπρεπε να εκσυγχρονίζονται, να εξελίσσονται, να 
μεγαλώνουν και βεβαίως να γίνονται πιο ασφαλείς, για να εξυπηρετούν τον συνεχώς 
αυξανόμενο αριθμό αυτοκινήτων που κυκλοφορούσαν. Με αυτή τη σειρά φτάσαμε στους 
σημερινούς σύγχρονους δρόμους.  

Σα αυτοκίνητα συνέβαλαν στην ανάπτυξη, στην πρόοδο, διευκόλυναν τη ζωή μας, 
έλυσαν προβλήματα, δημιούργησαν πολιτισμό. υνδέθηκαν με την άνοδο του *βιοτικού 
επιπέδου και συχνά με την κοινωνική θέση των ανθρώπων.  

Πολλαπλασιαζόμενα όμως με πολύ γρήγορους ρυθμούς, *κατέλαβαν σε υπερβολικό 
βαθμό τους δρόμους των πόλεων και όχι μόνο. Δημιούργησαν το γνωστό πλέον πρόβλημα 
του κυκλοφοριακού, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. 
Σα αυτοκίνητα *κατέλαβαν λοιπόν τους δρόμους των πόλεων , τα πεζοδρόμια, πολλούς 
δημόσιους χώρους και μεγάλο μέρος της ζωής μας, εκτοπίζοντας έτσι σιγά σιγά τους 
ανθρώπους. Οι δρόμοι των πόλεων, που ήταν φτιαγμένοι παλιότερα για τις ανάγκες των 
πεζών μετατράπηκαν σε δρόμους για την κίνηση των οχημάτων. Κάνοντας επικίνδυνο το 
*δημόσιο χώρο για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Αλλάζοντας έτσι και την αντίληψη που 
είχε ο άνθρωπος για τους δημόσιους χώρους της πόλης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Αφού όλα τα παραπάνω προβλήματα έκαναν τη ζωή των κατοίκων των πόλεων 

αφόρητη , ήρθε πάλι η ώρα για αλλαγές. τις μέρες μας, η άποψη που κερδίζει συνεχώς 
έδαφος, κυρίως μεταξύ των ειδικών για τον δημόσιο αστικό χώρο – *συγκοινωνιολόγων , 
*πολεοδόμων και άλλων – είναι πως οι άνθρωποι πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στα 
κέντρα των πόλεων ως πεζοί. Γνώμη που τη *συμμερίζεται βεβαίως και η πλειονότητα των 
πολιτών. Για το λόγο αυτό βλέπουμε πλέον, πολλούς δρόμους κυρίως στα κέντρα των 
πόλεων να έχουν πεζοδρομηθεί. Δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους να 
ξανακατακτήσουν την πόλη τους. Για μας τα παιδιά χαράς ευαγγέλια, βγήκαμε απ’ τα 
διαμερίσματά μας, παίζουμε χωρίς κινδύνους και οι παππούδες μας απολαμβάνουν την 
βόλτα τους ανάμεσά μας.  

Οι δρόμοι λοιπόν είναι από τα βασικά στοιχεία της *δομής μιας πόλης και καθώς 
αλλάζουν μορφή οι πόλεις, με την πάροδο των αιώνων, έτσι και οι δρόμοι παίρνουν άλλη 
όψη. 



12 

 

Αστικοί δρόμοι - δρόμοι της πόλης  
 

Η σημασία των δρόμων της πόλης για τους κατοίκους της 
 

Οι δρόμοι μιας πόλης, χωμάτινοι ή πλινθόστρωτοι, πλακόστρωτοι ή ασφάλτινοι, 
αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό των οργανωμένων κοινωνιών από την αρχαιότητα ως 
σήμερα. Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε κοινότητες όπου δημιουργούν κάποιους 
δρόμους, μέσα από τους οποίους καλύπτουν τις ανάγκες τους.  

ε αστικές περιοχές, ένας δρόμος που περνά μέσα από μία πόλη έχει διπλή 
λειτουργία, ως κοινόχρηστος χώρος και διαδρομή. υνδέεται άμεσα με τις δραστηριότητες  
των κατοίκων μιας πόλης. Αποτελεί την προϋπόθεση για την οικονομική, κοινωνική και  
πνευματική ανάπτυξη, όπως και για την εξέλιξή της. Μέσα από αυτόν εξυπηρετούνται οι 
μετακινήσεις, οι μεταφορές και το εμπόριο. Οι δρόμοι της πόλης δίνουν *πρόσβαση σε 
βασικά αγαθά όπως υγεία, εκπαίδευση και διασκέδαση. Από τα αρχαία χρόνια, ένας από 
τους ισχυρότερους δείκτες ανάπτυξης μιας πόλης ήταν το οδικό της δίκτυο. 

Η αύξηση του πληθυσμού των πόλεων όμως, έφερε και την ανάγκη για επικοινωνία. Οι 
αστικοί δρόμοι, σημαντικός *δημόσιος χώρος της πόλης , έρχονται να καλύψουν με τον 
καλύτερο τρόπο αυτήν την ανάγκη.  

Αυτό το κάνουν κυρίως με δύο τρόπους. Οι παρελάσεις, διάφορες εκδηλώσεις, έθιμα 
και παραδόσεις  που γίνονται στους δρόμους της πόλης, βοηθούν τις κοινωνικές ομάδες να 
έρθουν πιο κοντά. Έπειτα, οι άνθρωποι βγαίνοντας από τα σπίτια τους και βρισκόμενοι 
στους δρόμους - για διαφορετικούς λόγους ο καθένας - συναντιούνται, σκουντιούνται, 
καλημερίζονται, γνωρίζονται, τσακώνονται, ψωνίζουν, πωλούν, αγοράζουν περιφέρονται , 
έρχονται σε επαφή με τους συμπολίτες τους αθέλητα ή όχι.  

Ο δεύτερος αυτός τρόπος 
επικοινωνίας, φανερώνει και το μεγαλείο 
του δημόσιου αυτού χώρου, γιατί 
επιτρέπει να συνευρίσκονται, άνθρωποι 
από όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς 
περιορισμούς και απαγορεύσεις. 
Πλούσιοι και φτωχοί , επιστήμονες και 
εργάτες , *αλλόθρησκοι και ξένοι, 
ταξιδιώτες και ντόπιοι, αργόσχολοι και 
πολυάσχολοι, ηλικιωμένοι και παιδιά, 
εμάς τους μαθητές που πάμε στο 
σχολειό μας και τους γονείς μας που 
πάνε στη δουλειά τους. Μια τεράστια θεατρική σκηνή δηλαδή , που εκεί κυλάει η ίδια η ζωή.  

πως γράφει και ο καθηγητής . ταυρίδης (κείμενά του, αλλά και άλλων 
συναδέλφων του, βρήκαμε, διαβάσαμε και συζητήσαμε στην τάξη κατά τη διάρκεια της 
εργασίας μας), «Ο δρόμος εντάσσεται στη λογική της (κυκλοφορίας), η οποία μας παραπέμπει στην 
κυκλοφορία του αίματος και σημαίνει ότι είναι απαραίτητη για τη ζωή στην πόλη.»  (ταυρίδης, 2010) 

Πρέπει επίσης να πούμε, πως η σημασία και η σημαντικότητα ενός δρόμου εξαρτάται 
βεβαίως από το που οδηγεί και από τα κτίρια που φιλοξενεί. Φαρακτηρίζεται κιόλας με 
αυτόν τον τρόπο. Εάν για παράδειγμα σε κάποια οδό υπάρχουν πολλά εμπορικά 
καταστήματα, τον λέμε εμπορικό ή ο δρόμος των ιατρών, της λαϊκής κ.τ.λ. 

Οι δρόμοι λοιπόν είναι σημαντικοί, γιατί επιτρέπουν την πρόσβασή μας σε διάφορα 
μέρη του αστικού χώρου. Είναι τόπος συνάντησης και επικοινωνίας των ανθρώπων.  

Και επειδή βεβαίως, οι ειδικοί, τα λένε και τα γράφουν καλύτερα από εμάς, αξίζει 
νομίζουμε κάποια αποσπάσματα των κειμένων τους, που εμάς πολύ μας άρεσαν (αφού 
πρώτα μας τα εξήγησαν), να τα μοιραστούμε μαζί σας.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B7
http://courses.arch.ntua.gr/stavrides_gr.html
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«Ο δρόμος επιδιώκει την προσβασιμότητα σε πολιτιστικά αγαθά καλών τεχνών, πολιτιστικές 
δράσεις, τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτές και την προβολή της πόλης. Ένα αστικό τοπίο βιώνεται 
και γίνεται πιο αποτελεσματικά επεξεργάσιμο όταν περπατείται ή έστω όταν οι αποστάσεις διανύονται 
με ήπιες ταχύτητες. Κάθε κάτοικος και επισκέπτης μιας οποιασδήποτε πόλης έχει το δικαίωμα να 
μπορεί να περπατήσει σε αυτή άφοβα, να την παρατηρήσει και μέσω αυτής της παρατήρησης να 
καταφέρει και να την αγαπήσει.» 

 
«Όλοι οι δρόμοι έχουν κάτι να πουν. Η ιστορία τους - μικρή η μεγάλη, ενδιαφέρουσα ή όχι,  

φτιάχνουν την ιστορία της πόλης.» 
 

«H ιστορία των παλαιών πόλεων συνδέεται *άρρηκτα με την ιστορία ορισμένων δρόμων τους. 
Οι αλλαγές στους δρόμους αυτούς δείχνουν και την πορεία της ιστορίας των ίδιων των πόλεων.»  

 
*Σα ονόματα των επιστημόνων αναφέρονται στον κατάλογο της βιβλιογραφίας στο τέλος. 
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Οι επαγγελματίες του δρόμου 

τις προηγούμενες τάξεις (Δ΄ και Ε΄), στα μαθήματα της «Γλώσσας», μάθαμε για τα 
επαγγέλματα του δρόμου. Να που οι γνώσεις αυτές μας φάνηκαν χρήσιμες. 

Γνωστές φιγούρες και οικεία πρόσωπα, στους κατοίκους μιας πόλης, οι επαγγελματίες 
του δρόμου. Άλλοι γυρνώντας τους δρόμους της πόλης, πουλώντας την πραμάτειά τους ή τις 
υπηρεσίες τους και άλλοι σταθεροί στο πόστο τους, σε μια γωνιά του δρόμου, ανάλογα με 
τις απαιτήσεις του επαγγέλματος. Ο καθένας απ’ αυτούς με τον τρόπο του, εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες των κατοίκων και λειτουργούσε συμπληρωτικά στο εμπόριο της πόλης. 

 χι μόνο δεν ενοχλούσαν, αλλά γινόταν απαραίτητοι στην καθημερινότητα των 
πολιτών. Ήταν κομμάτι των δρόμων την πόλης. Μέρος της ζωής που κυλούσε στους 
δρόμους. Κομμάτι της θεατρικής σκηνής που ονομάζεται δρόμος.  

 το πέρασμα των χρόνων, τα περισσότερα από τα επαγγέλματα αυτά χάθηκαν ή και 
μεταλλάχτηκαν . Η εξέλιξη, ο *εκσυγχρονισμός και νέες συνήθειες, άλλαξαν και τις ανάγκες 
των ανθρώπων.  

Για παράδειγμα χάθηκε το επάγγελμα του *σαλεπιτζή , του νερουλά , του αμαξά , του 
καρεκλά , του παγωτατζή , του γανωματή, του εφημεριδοπώλη, του λούστρου , του 
υπαίθριου φωτογράφου και πολλών άλλων. 

ήμερα έχουν απομείνει ελάχιστα από αυτά τα επαγγέλματα και όχι σε όλες τις 
πόλεις, όπως : του κουλουρτζή , του καστανά, του λαχειοπώλη , του παλιατζή , ίσως και 
κάποιων άλλων.  

Κάποια εκσυγχρονίστηκαν και συνεχίζουν, όπως: του ταξιτζή (πρώην αμαξάς),του 
παγοπώλη (επαγγελματίες, που παρασκευάζουν και μεταφέρουν κολόνες πάγου και παγάκια 
κυρίως στις καφετέριες και στα ψαράδικα) , του πλανόδιου μανάβη (τη θέση του κάρου πήρε 
το φορτηγάκι) και άλλα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Επαγγελματίας της πόλης μας πριν πολλά χρόνια, σε παραλιακό σημείο με τους μικρούς πελάτες του. 

Οι μαθητές του γυμνασίου τότε φορούσαν πηλίκια (καπέλα). 
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Παιχνίδια στο δρόμο 

Θα έχετε ακούσει τη φράση «έρημοι δρόμοι». Οι δρόμοι όμως, αν είχαν φωνή, θα 
μας έλεγαν πως δεν τους αρέσει να είναι μόνοι, πως είναι εκεί για να εξυπηρετούν τον κόσμο 
και τα αυτοκίνητα. 

Κάποτε, στους παλιούς καιρούς, μας λένε οι γονείς μας και οι παππούδες μας, που τα 
αυτοκίνητα ήταν λιγοστά, σε κάποιους δρόμους, κυρίως συνοικιακούς σπάνια περνούσαν 
αυτοκίνητα ή και καθόλου. Σότε, παιδιά σαν κι εμάς (εμείς τα παιδιά ξέρουμε να ακούμε 
αλλά και να μιλούμε με πράγματα που δεν έχουν φωνή), καταλάβαιναν το παράπονο και τη 
μοναξιά των δρόμων, κατέβαιναν στους δρόμους της γειτονιά τους για να τους κάνουν 
παρέα. Παίζανε διάφορα παιχνίδια, φωνές ,γέλια και χαρές και οι δρόμοι χαίρονταν.  

ήμερα σπάνια γίνεται αυτό ή καθόλου. Οι δρόμοι πλέον έχουν πολλές σκοτούρες, 
έχουν πολλά αυτοκίνητα να εξυπηρετήσουν, που ώρα για παιχνίδι και φιλίες με τα παιδιά. 
Άλλωστε το ξέρουν κι αυτοί, έγιναν επικίνδυνοι, χωρίς τη θέλησή τους βέβαια.  

Σι παιχνίδια έπαιζαν τότε στους δρόμους ; Κουτσό, μήλα, κεραμιδάκια, τόπι, κρυφτό, 
σχοινάκι και άλλα. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Οι σβόλοι και το κουτσό είχαν την τιμητική τους στα παιχνίδια του δρόμου. 
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Η άλλη πλευρά των δρόμων 

 
μως, στους δρόμους των πόλεων δεν είναι όλα ευχάριστα. Τπάρχει και η άσχημη 

πλευρά τους. Πολλά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν καθημερινά στο οδόστρωμά τους. Μα 
δεν φταίνε οι δρόμοι γι’ αυτό. Οι δρόμοι είναι φιλόξενοι, είναι μια μεγάλη αγκαλιά για 
όλους και για όλα. Σο ποίημα που βρήκαμε στο παλιό βιβλίο της Γλώσσας της Σ΄ τάξης, 
είναι πιο κατάλληλο για να μιλήσει για κάποιους ανθρώπους που ζουν αυτή τη δυσάρεστη 
πλευρά των δρόμων. Γράφτηκε πριν πάρα πολλά χρόνια, είναι όμως ακόμα επίκαιρο. 
 

Νυχτερινό Καταφύγιο 
 

Ακούω πως στη Νέα Τόρκη, στη γωνιά των είκοσι έξι δρόµων και του 
Μπρόδγουεη στους χειμωνιάτικους μήνες στέκεται ένας άνθρωπος και παρακαλάει τους περαστικούς 

να πάρουν κανέναν άστεγο απ' αυτούς που µαζεύονται γύρω του, για µια νύχτα, στο σπίτι τους. 
 

Ο κόσµος δεν αλλάζει µ’ αυτό, οι σχέσεις ανθρώπου µε άνθρωπο δεν 
καλυτερεύουν, ο αιώνας της εκµετάλλευσης δε συντοµεύεται µ’ αυτό. Όµως µερικοί άνθρωποι 

αποχτούν ένα νυχτερινό καταφύγιο, ο άνεµος κρατιέται µακριά τους για µια νύχτα, το χιόνι που τους 
προορίζονταν πέφτει στο γυµνό δρόµο. 

 
Μην πετάξεις το βιβλίο σου, συ που µε διαβάζεις, συνάνθρωπε. Μερικοί άνθρωποι έχουν καταφύγιο 

για τη νύχτα, ο άνεµος θα κρατηθεί µακριά τους για απόψε, το χιόνι που τους προορίζονταν πέφτει στο 
γυµνό δρόµο. 

 
Όµως ο κόσµος δεν αλλάζει µ' αυτό, οι σχέσεις ανθρώπου µε άνθρωπο δεν καλυτερεύουν απ' αυτό, ο 

αιώνας της εκµετάλλευσης δε συντοµεύεται µε κάτι τέτοια. 
Μπέρτολτ Μπρεχτ (1898-1956) 
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Ονοματοδοσία 
 

τις γωνιές των δρόμων, στους τοίχους των κτιρίων που βρίσκονται εκεί και σε ύψος 
2,5 – 3,5 περίπου μέτρων από το πεζοδρόμιο, υπάρχουν κάποιες μπλε μεταλλικές πινακίδες 
με άσπρα γράμματα, που αναγράφουν το όνομα του δρόμου.  

  μως, γιατί οι άνθρωποι δίνουν ονόματα στους δρόμους ;  
Μα η απάντηση είναι προφανής, για πρακτικούς λόγους , για να μπορούμε να 

βρούμε τον προορισμό μας ή για να μας βρούνε. Ο ταχυδρόμος να μας φέρει γράμματα και 
δέματα. Σα ταξί να πάνε τους πελάτες τους κάπου. Να βρούμε κάποια υπηρεσία ή ιατρείο, 
τα ασθενοφόρα να βρίσκουν και να μεταφέρουν τους ασθενείς, να βρούμε τον τόπο που 
επιλέξαμε να διασκεδάσουμε  και για πολλούς άλλους τέτοιους λόγους.  

Δηλαδή, όταν δίνουμε όνομα στον σκύλο μας ή στο καναρίνι μας , στη βάρκα μας 
και σε κάτι που αγαπάμε , είναι για να το βρίσκουμε ή για να μας βρίσκει ;  

Ή γιατί να μην αριθμούμε τους δρόμους, όπως γίνεται σε κάποιες πόλεις του 
κόσμου, αντί να τους βαφτίζουμε με ονόματα ;  

Κουτή ερώτηση ή διάθεση για πείραγμα ;  
πως και να ‘χει, εμείς απαντούμε με επιχειρήματα και σοβαρότητα, γιατί είμαστε 

από τις πιο σοβαρές ομάδες αυτής της εργασίας. 
 τι η ονοματοδοσία εξυπηρετεί τους ανθρώπους για τους λόγους που πριν λίγο 

αναφέραμε, νομίζουμε ότι είναι κατανοητό. ε πολλά χωριά βέβαια, που οι κάτοικοι 
γνωρίζονται μεταξύ τους με τα μικρά τους ονόματα, δε χρειάζονται ονόματα δρόμων για να 
βρούμε κάποιο σπίτι ή υπηρεσία. Αυτό το διαπιστώσαμε και στη μικρή μας πόλη - που 
παλιότερα ήταν ακόμα πιο μικρή - όταν ρωτούσαμε τους κατοίκους και ιδιαίτερα τους πιο  
ηλικιωμένους , πληροφορίες για κάποιο δρόμο, μας απαντούσαν πως δεν ξέρουν ή δε 
θυμούνται το όνομα του δρόμου, αφού δε χρειαζόταν να το χρησιμοποιήσουν. 
Φρησιμοποιούσαν ένα είδος νοητού , άγραφου χάρτη για να σε καθοδηγήσουν.  

Άρα, τα ονόματα στους δρόμους δε δίνονται μόνο για πρακτικούς λόγους αλλά και 
για ηθικούς , ιστορικούς, συναισθηματικούς και διδακτικούς λόγους. Ονόματα σοφών, 
ηρώων , επιστημόνων , πολιτικών, καλλιτεχνών, συγγραφέων , τόπων με μεγάλη ιστορική 
σημασία , αλλά και απλών ανθρώπων που συνδέουν το όνομά τους με κάποιο τρόπο με τον 
τόπο που έζησαν, κοσμούν τους δρόμους των πόλεων και χωριών.  

Για να τιμήσουμε λοιπόν ανθρώπους που πρόσφεραν με τη ζωή τους , με τους αγώνες 
τους , με το έργο τους την πατρίδα και τον τόπο, δίνουμε τα ονόματά τους στους δρόμους. 
Με αυτόν τον τρόπο θυμούνται οι παλιότεροι και μαθαίνουν οι νεότεροι. Περπατώντας 
κανείς στους δρόμους μιας πόλης και παρατηρώντας τα ονόματά τους, είναι σαν να περπατά 
στους δρόμους ενός μουσείου που οι μεταλλικές μπλε πινακίδες του μαρτυρούν την ιστορία 
του τόπου. Δε θα ήταν υπερβολικό να παρομοιάσουμε έναν δρόμο με ένα μνημείο ή με ένα 
άγαλμα , γιατί και ένας δρόμος με την ιστορία του και το όνομά του , αναφέρεται σε 
σπουδαία ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Μπορούμε επίσης να πούμε πως μ’ αυτό τον 
τρόπο δημιουργείται μια μνήμη κοινή για όλους μας, για το πια είναι η πατρίδα μας, 
γνωρίζουμε όλοι την ταυτότητά της. Αυτό όπως μάθαμε λέγεται «συλλογική μνήμη». 

Έτσι οι δρόμοι με τα ονόματά τους συμβάλλουν στη συντήρηση της ιστορικής 
μνήμης. Βγαίνοντας και εμείς στους δρόμους για τις ανάγκες της εργασίας μας, μάθαμε 
πολλά για σπουδαίους ανθρώπους και γεγονότα, που τα ονόματά τους στολίζουν τους 
δρόμους της πόλης μας. Νιώσαμε και εμείς πως γίναμε μέρος αυτού που λένε, συλλογική 
μνήμη, μέρος ενός συνόλου που ξέρει. Νιώσαμε επίσης, χωρίς να μπορούμε να  εξηγήσουμε 
ακριβώς το γιατί, περήφανοι. 
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Η διαδικασία επιλογής των ονομάτων 
 
Πώς  όμως  και με ποιο τρόπο ονοματίζουμε έναν δρόμο ;  
Ας πούμε , μπορεί ο καθένας να κατέβει στον δρόμο και να καρφώσει στον τοίχο του 

σπιτιού του μια μπλε μεταλλική πινακίδα , που να γράφει το όνομα που του αρέσει και έτσι 
να ονοματίσει το δρόμο που περνά μπροστά από το σπίτι του; 

χι βέβαια. Σο φαντάζεστε να γινόταν έτσι; Θα επικρατούσε χάος.  
ε μια οργανωμένη κοινωνία, υπάρχουν νόμοι και κανόνες, που όλοι πρέπει να 

ακολουθούμε.  

 « ύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3463/06 Ι.γ.14 *αρμοδιότητα των ΟΣΑ είναι μεταξύ 
άλλων και η  ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού συμβουλίου ή παρέδρου και 
σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν: 

 α. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης 

Σοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού, ως πρόεδρος.     

 β. Δύο εκπρόσωποι της Σοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που ορίζονται με τους 

αναπληρωτές τους από τη Διοικούσα Επιτροπή της και 

 γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί 

με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 

Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με 

την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της 

Περιφέρειας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.» 
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Μέρος ΙΙ 

Δρόμοι της πόλης μας 
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Ηγουμενίτσα η πόλη 

Η Ηγουμενίτσα, πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτίας , βρίσκεται βορειοδυτικά της 

Ελλάδας. Φαρακτηριστικό της, που την κάνει αναγνωρίσιμη εντός της χώρας αλλά και στο 

εξωτερικό , η σπουδαιότητα του λιμανιού της , αναφέρεται και  ως «η δυτική πύλη της χώρας».  

Η πόλη μας είναι μια σχετικά καινούρια πόλη που ανοικοδομήθηκε μετά τον Β' 

παγκόσμιο πόλεμο, αν και υπήρχε και στα παλιά χρόνια σαν ψαροχώρι. Απελευθερώθηκε 

από τους Σούρκους το 1913. Ενώ το 1936 ιδρύεται ο νομός Θεσπρωτίας και γίνεται 

πρωτεύουσά του. 

Ουσιαστικά η Ηγουμενίτσα είναι γνωστή από το 1285 όταν δόθηκε προίκα μαζί με το 

νησί των υβότων και τον Βουθρωτό, στην γυναίκα του Υιλίππου Σάραντα , Θαμάρ.. την 

περιοχή της Ηγουμενίτσας οι Ενετοί έχτισαν ένα ομοιόμορφο κάστρο με βυζαντινή 

αρχιτεκτονική στο Δασύλλιο ακριβώς πίσω από το σημερινό κτίριο της Περιφερειακής 

Ενότητας. Μέσα στο κάστρο υπήρχαν περίπου 20 σπίτια των Ενετών και Βενετών καθώς και 

λιγοστές καλύβες αριστερά έξω από το κάστρο των μετοίκων της Γκούμανης, στην 

κοινότητα της Γράβας. Τπήρχε, επίσης και ένα φρούριο στο σημερινό τελωνείο. Μεγάλο 

μέρος της Ηγουμενίτσα εκείνη την εποχή καλυπτόταν από θάλασσα.  

 

 
 

τη συνέχεια στην περιοχή διαμορφώθηκαν διάφοροι οικισμοί, ενώ την 

χρησιμοποιούσαν σαν *αγκυροβόλιο οι Σούρκοι. Η περιοχή άρχισε να χρησιμοποιείται ως 

λιμάνι κι από τους Ιταλούς. 

τις αρχές του 20ου αιώνα ο Φαμιτ Μπέης του Γραικοχωρίου σε συνεργασία με τον 

φίλο του ουλτάνο Ρεσσάτ Πασά, προσπαθεί να δημιουργήσει μια πόλη-λιμάνι όπου θα 

αποτελούσε και την πρωτεύουσα της Θεσπρωτίας με το όνομα Ρεσαντιε. μως η πόλη δεν 

είχε ούτε ανθρώπους ούτε μαγαζιά. Έτσι διάφοροι άνθρωποι από τα γειτονικά χωριά ήρθαν 

στην Ρεσαντιε να ζήσουνε. τη συνεχεία ο Μπέης έχτισε ένα μακροσκελές κτίριο με σχήμα 

Γ που απλωνόταν από την σημερινή οδό της 8ης Δεκεμβρίου έως αυτής της Κύπρου. Σο 

κτίριο αυτό αποτελούταν από ισόγεια καταστήματα, όπως ένα πανδοχείο στον πρώτο 

όροφο, από κάτω ένα εστιατόριο, φούρνος, *ηλεκροφωτιστήριο, φανοποιείο.  

Μέχρι την απελευθέρωση της Θεσπρωτίας (1913), η Ηγουμενίτσα ήταν ένα μικρό 

χωριό που στην απογραφή που έγινε εκείνη τη χρονιά, αριθμούσε 292 κατοίκους και έφερε 

το όνομα Γράβα. Σο 1916 ιδρύεται Ειρηνοδικείο, το 1928 παράρτημα Εφορίας και 

Σαμείου και το 1930 υμβολαιογραφείο. Παράλληλα ο πληθυσμός της ενισχύεται και με 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1916
http://el.wikipedia.org/wiki/1928
http://el.wikipedia.org/wiki/1930
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μαούνες αρχίζει η επικοινωνία με την Κέρκυρα. Σο 1936 με την ίδρυση του νομού 

Θεσπρωτίας η Ηγουμενίτσα έγινε δήμος και ορίζεται πρωτεύουσα του νομού. Κατά την 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου καταστρέφεται εντελώς από τα Γερμανικά 

στρατεύματα και τους Αλβονοτσάμηδες ντόπιους συνεργάτες τους. Μετά το τέλος του 

πολέμου ανοικοδομείται με νέο σχέδιο. Σο 1960 δημιουργείται η *πορθμειακή γραμμή 

Ηγουμενίτσας-Κέρκυρας και η *ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιταλία. 

Η Ηγουμενίτσα τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη. ’ αυτό βοήθησαν  

δύο κυρίως παράγοντες. Η κατασκευή του νέου λιμανιού, το οποίο αποτελεί πλέον το 

δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, και η κατασκευή της Εγνατίας οδού, του οδικού 

άξονα που συνδέει την Ηγουμενίτσα με τα Ιωάννινα κατά κύριο λόγο, αλλά και με τη 

Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1936
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1960
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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Τοπογραφικό διάγραμμα με χρονολογίεσ ονοματοδοςίασ οδών. 
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Σα οδωνύμια 
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Ο Λόρδος Βύρων. Γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 22 Ιανουαρίου 1788 και πέθανε στο Μεσολόγγι 

από υψηλό πυρετό στις 19 Απριλίου 1824. Ήταν Άγγλος ποιητής από τους σημαντικότερους 

εκπροσώπους του ρομαντισμού, ευγενής, μέλος της Βρετανικής αριστοκρατίας. Σο πένθος για τον 

θάνατό του ήταν γενικό καθώς ο Διονύσιος ολωμός συνέθεσε μακρά ωδή στη μνήμη του "Ωδή εις 

τον θάνατο του Λόρδου Μπάιρον". Προς εκδήλωση του πένθους στο Μεσολόγγι ρίχτηκαν 37 

κανονιοβολισμοί από την ανατολή του ηλίου, μία κάθε λεπτό, καθώς ήταν τότε μόνο 37 ετών. 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/22_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1788
http://el.wikipedia.org/wiki/19_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1824
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CF%8C%CF%82
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ΟΔΟ  ΒΤΡΩΝΟ 

Η οδός Βύρωνος  είναι η απόσταση ανάμεσα από την Κύπρου και την Εθν. 

Αντίστασης, στο ύψος του Πρώτου Δημοτικού χολείου. Είναι ο δρόμος που δίνει 

πρόσβαση στην είσοδο του σχολείου μας. Δρόμος μια σταλιά, λίγων δεκάδων μέτρων μόνο. 

Μα για μας είναι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος δρόμος της πόλης. Είναι ο δρόμος μας, 

ο δρόμος του σχολείου μας. ’ αυτόν κάναμε τα πρώτα δειλά βήματα μέχρι την 

καγκελόπορτα του σχολείου μας . ’ αυτόν βαδίζουμε κάθε πρωί αγουροξυπνημένοι και 

ξεχυνόμαστε κάθε μεσημέρι με το τελευταίο κουδούνι. Πόσοι μαθητές έχουν βαδίσει και 

πόσοι θα βαδίσουν ακόμα στο οδόστρωμά του, πόσα γέλια, φωνές και παράπονα έχει 

ακούσει. Με όλο τον σεβασμό στον φιλέλληνα Λόρδο, που πολύ τον αγαπάμε για τις 

υπηρεσίες που πρόσφερε στην πατρίδα μας,, θα μπορούσε όμως η οδός να ονομάζεται και 

 « οδός, Πρώτου-Δημοτικού-χολείου-». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άγιοι Απόστολοι : Απόστολοι ονομάζονται οι Δώδεκα μαθητές του Κυρίου πού άφησαν τα 
πάντα και ακολούθησαν τον Κύριο σε όλη τη δημόσια διακονία Σου μέχρι της Αναλήψεως. 
τη συνέχεια μετά την επιφοίτηση του Άγιου Πνεύματος, έγιναν κήρυκες και μάρτυρες της 
πίστεως στον Φριστό προς λύτρωση της ανθρωπότητας από την αμαρτία και συνέβαλαν στην 
εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη. 
Σο ιερό και τιμητικό αυτό όνομα δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριο στους Μαθητές Σου, όταν 
διανυκτέρευσε στο όρος προσευχόμενος. 
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ΦΘΕ                                          ΑΝΩΝΤΜΗ 

Παλιά δεν υπήρχε οδός. Τπήρχε ένας χωμάτινος δρόμος σχεδόν μονοπάτι, που 

οδηγούσε στο Λαδοχώρι ή το αντίθετο, τους κατοίκους του Λαδοχωρίου στην μικρή πόλη 

της Ηγουμενίτσας. Κατά το μήκος της παραλίας, εκεί που σήμερα είναι οι προβλήτες που 

δένουν τα καράβια, υπήρχαν βούρλα και καλαμιές, βαλτότοπος. Ένα μικρό λιμανάκι 

εξυπηρετούσε καΐκια που πήγαιναν στην Κέρκυρα. Η γραμμή για το εξωτερικό άρχισε στις 

αρχές της δεκαετίας του εξήντα, οπότε τότε άρχισε και η διαμόρφωση του χώρου ως ένα 

σημείο βέβαια. 
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ΟΔΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΟΛΩΝ     ΗΜΕΡΑ 

 

Σιμήσαμε τους Αγ. Απόστολους δίνοντας το όνομά τους στην οδό που οδηγεί στα 

λιμάνια της πόλης (εσωτερικού και εξωτερικού) και σε σημαντικές υπηρεσίες (στο κτίριο της 

Ελληνικής Αστυνομίας , σε τράπεζες, στο 2ο Δημοτικό χολείο, στο ΚΣΕΛ, στο Δικαστικό 

Μέγαρο, και στην έξοδο από την πόλη προς την ανατολική της πλευρά). Λίγα πράγματα 

θυμίζουν το χθες, μόνο το κτίριο που διέμεναν οι δημόσιοι υπάλληλοι (δίπλα από το 

ξενοδοχείο Ακταίον) και ένα – δυο προσφυγικά έμειναν να μας συνδέουν με το παρελθόν. 

Σα βούρλα έγιναν προβλήτες σύγχρονων λιμανιών που δένουν θεόρατα καράβια, μοντέρνα 

και μεγάλα κτίρια κοσμούν τον δρόμο που από μονοπάτι έγινε δρόμος με μεγάλη 

κυκλοφορία οχημάτων, αφού οδηγεί σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας και στον 

μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας την Εγνατία οδό. 
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ΦΘΕ    ΑΓ. ΑΠΟΣΟΛΩΝ     ΗΜΕΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο ίδιο σημείο του δρόμου χθες και σήμερα 
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Απόδημοι : Αυτοί που ζουν μακριά από την πατρίδα τους, τον τόπο καταγωγής τους. τον 

απόδημο  Ελληνισμό συμπεριλαμβάνονται οι Έλληνες εκείνοι που μετανάστευσαν με τη 

θέλησή τους για να βρουν κάπου αλλού την τύχη τους, αλλά και οι Έλληνες που 

εκδιώχθηκαν από την γη των προγόνων τους και ζουν πλέον σε άλλο τόπο (έστω και 

ελληνικό), παρά τη θέλησή τους. ’ αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι Έλληνες του 

Πόντου, της Μ. Ασίας, της Κύπρου κτλπ. 
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ΟΔΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 

 
Για να τιμήσουμε τους Έλληνες όπου γης αλλά και να δηλώσουμε ότι δεν τους 

ξεχνάμε βαφτίσαμε την οδό αυτή έτσι.  
Να πούμε λοιπόν πως η οδός αποδήμων, δεν είναι εμπορική, δεν είναι τουριστική, δεν 

είναι τίποτα από τις οδούς που ξέρουμε και ξέρετε ή δεν είναι αυτό που μέχρι τώρα έλεγε 
κανείς οδό ή δρόμο. Σην οδό αυτή δεν την περνάς περπατώντας ή εποχούμενος (ούτε να το 
σκεφτείτε). Σην οδό αυτή την ανεβαίνεις ή την κατεβαίνεις μετρώντας τα σκαλοπάτια της. 
Μάλιστα μια Κλιμακωτή οδός! Σέτοιες οδοί στην πόλη υπάρχουν κι άλλες. Επιλέξαμε αυτή 
για το όνομά της.  
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Ο Μανιάτης Γεώργιος Βασιλάκος υπήρξε Νομάρχης Θεσπρωτίας στα πολύ δύσκολα 

χρόνια του β΄ παγκοσμίου πολέμου. 

Δολοφονήθηκε στις 19 Υεβρουαρίου του 1942 από τους Σσάμηδες, συνεργάτες των 

κατακτητών. 
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ΟΔΟ ΒΑΙΛΑΚΟΤ 

 

Η πόλη τίμησε τον Γ. Βασιλάκο 

δίνοντας το όνομά του σε μια οδό, με μια 

αναμνηστική στήλη στον τόπο της 

δολοφονίας του και μια προτομή έξω από το 

κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. 

 

 

 

 

 

Η προτομή του Γ. Βασιλάκου έξω από το κτίριο 

της Περιφερειακής Ενότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ στη συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης και Ευαγγελίστριας δολοφονήθηκε ο Γ. Βασιλάκος. το σημείο 
αυτό εκείνη την εποχή υπήρχε ρέμα και ένα γεφυράκι. 
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ΦΘΕ    ΟΔΟ ΒΑΙΛΑΚΟΤ    ΗΜΕΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η οδός Βασιλάκου χθες. Αριστερά διακρίνεται μια αποθήκη (τολ), σήμερα στη θέση της υπάρχει κτίριο που 

στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η οδός Βασιλάκου σήμερα. Αριστερά διακρίνεται στη θέση του τολ που βλέπουμε στην προηγούμενη 

φωτογραφία, κτίριο που στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου. 
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Εθνική Αντίσταση: Η τριπλή κατοχή (Γερμανική , Ιταλική , Βουλγαρική) της Ελλάδας 

(1941-1944) κατά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή. Ωστόσο, από τις 

πρώτες κιόλας στιγμές, οι αυθόρμητες ηρωικές πράξεις προανήγγειλαν τη θέληση του 

ελληνικού λάου να αναζητήσει διέξοδο όχι στο συμβιβασμό και στην υποταγή αλλά στο 

αγώνα και στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Πολύ σύντομα, η εθνική αντίσταση 

απλώθηκε σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα περισσότερα νησιά, ακινητοποίησε τρεις 

γερμανικές και τέσσερις ιταλικές μεραρχίες, ενώ οι μεγάλες διαδηλώσεις στις πόλεις υπήρξαν 

μορφές αντίστασης μοναδικές σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη και ματαίωσαν σημαντικά 

σχέδια των κατακτητών (όπως, π.χ., την αποστολή Ελλήνων στα εργοστάσια της Γερμανίας 

ή στο Ανατολικό Μέτωπο).  
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ΦΘΕ     ΟΔΟ  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ 

Η οδός μέχρι τις αρχές της δεκαετία του ’80 ονομαζόταν Βασιλέως Παύλου.  
Ο Παύλος (Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 1901 - 6 Μαρτίου 1964) ήταν βασιλιάς της 

Ελλάδας. Ήταν το τέταρτο παιδί των βασιλέων Κωνσταντίνου Α΄ και οφίας. της 1 
Απριλίου του 1947 έγινε βασιλιάς ως το 1964 που απεβίωσε. Πατέρας του μετέπειτα βασιλιά 
της Ελλάδας Κωνσταντίνου Β΄ και της οφίας βασίλισσα σήμερα της Ισπανίας. 
Παντρεύτηκε την Υρειδερίκη, η οποία είχε χαρίσει το όνομά της σε άλλη οδό της πόλης 
μας, την Πατριάρχου Αθηναγόρα. Έτσι είχαν και οι δυο τους από μια οδό στην μικρή μας 
πόλη.  

τα πρώτα της χρόνια, η 
οδός ακολουθεί την παραλία. 
Βρεχόταν κυριολεκτικά από τη 
θάλασσα. Θα μπορούσε κανείς 
να χωρίσει τον δρόμο σε δύο 
κυρίως τμήματα. Σο πρώτο να 
καλύπτει την απόσταση από την 
Νομαρχία μέχρι και το Πρώτο 
Δημοτικό χολείο περίπου και 
το δεύτερο να συνεχίζει μέχρι 
την είσοδο του Μotel Xeniα 
τότε, ΣΕΙ σήμερα.                                                           
 Φωματόδρομος βέβαια, που 
στο πρώτο του τμήμα, φιλοξενούσε την 
Νομαρχία, διώροφες κατοικίες και λίγα 
καταστήματα.      

Αργότερα φιλοξένησε και 
κάποιες υπηρεσίες όπως την Εθνική 
Σράπεζα, το Σαχυδρομείο για κάποια 
χρόνια, τον παιδικό σταθμό, την 
Εκκλησία μας που απέναντί τηςα και 
δίπλα από τη θάλασσα (εκεί που σήμερα 
είναι το Parking) υπήρχε σχολείο.  

Η πόλη τελείωνε εκεί. Από εκεί 
και πέρα ερημιά. Ο χωμάτινος δρόμος, 
στο δεύτερο τμήμα του, συνέχιζε μόνος. 
Σα σπίτια μετρημένα στα δάχτυλα ενός 
χεριού. Βάλτος , βούρλα και καλάμια απ’ 
την μια μεριά, θάλασσα από την άλλη. ε 
πολλά σημεία του τον διέσχιζαν ρέματα. 
Σα πλατάνια όμως που υπήρχαν απ’ τις 
δυο πλευρές του δρόμου, του πρόσθεταν 
ομορφάδα τον έκαναν ξεχωριστό. 
Σα κλωνάρια τους σκέπαζαν τον 
ουρανό και εδικά το καλοκαίρι ο 
ίσκιος τους ήταν βάλσαμο για 
τον διαβάτη. Από αυτά τα 
όμορφα δέντρα η περιοχή 
ονομάστηκε «Πλατάνια». 

Από τα τέλη της δεκαετίας 
του ’50 και κατά τη διάρκεια της  

http://el.wikipedia.org/wiki/14_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1901
http://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1964
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1947
http://el.wikipedia.org/wiki/1964
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ΦΘΕ     ΟΔΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ 

δεκαετίας του ’60, γίνονται μεγάλες αλλαγές στο πρώτο τμήμα του δρόμου. Ο δρόμος έχει 
ασφαλτοστρωθεί. Προστίθεται το πρώτο λιμάνι με το τελωνείο του, πάρκο, βοηθητικοί 
χώροι, καινούρια κτίρια, ξενοδοχεία, καταστήματα και ένα πρατήριο  κάνουν την εμφάνισή 
τους στις δυο πλευρές του δρόμου. Ο δρόμος εκσυγχρονίζεται. Πετάει τα παλιά, τριμμένα 
και σκονισμένα ρούχα του και φοράει καινούργιο κουστούμι. Θέλει να είναι έτοιμος στα 
καινούρια που έρχονται, να είναι ο καλύτερος ανάμεσα στους άλλους δρόμους, να είναι η 
βιτρίνα της πόλης.  

 

 
Σο δεύτερο τμήμα του δρόμου, ο δρόμος των πλατανιών, δεν εκσυγχρονίζεται, δε 

ζηλεύει τις αλλαγές του πρώτου. Κρατά την προίκα που του ’δωσε η φύση. Αυτός 
αναλαμβάνει άλλο ρόλο, να προσφέρει άλλες υπηρεσίες στους κατοίκους της πόλης και όχι 
μόνο. Ανέλαβε να ξεκουράζει τους ανθρώπους, να τους δροσίζει κάτω από τον παχύ  ίσκιο 
των δέντρων του, να τους φιλεύει στα ταβερνάκια που είχαν ξεμυτίσει στη μια του πλευρά και 
είχαν τις εξέδρες τους απέναντι στη θάλασσα. Ήταν κάτι σαν εξοχή, δρόμος μακριά από την 
καθημερινότητα της πόλης. λα αυτά το καλοκαίρι, τον υπόλοιπο χρόνο ο δρόμος ήταν 
έρημος.  
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ΦΘΕ     ΟΔΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ 

Εικόνα 1.1 Φθες 1986 

τα μέσα της δεκαετίας του ’70 όμως, ήρθε κι η δική του σειρά για αλλαγές και 
μάλιστα ριζικές. Από την πλευρά της θάλασσας άρχισαν οι προσχώσεις και τα μπαζώματα , 
τόνοι χωμάτων απομάκρυναν κατά δεκάδες μέτρα από κοντά του τη θάλασσα. Πολλά 
πλατάνια χάθηκαν, η φυσική του ομορφιά και η γραφικότητά του χάθηκαν κι αυτές. 
Διαμορφώθηκε ένα εντελώς καινούριο τοπίο. Εκεί που πρώτα έσκαγαν τα κύματα, τώρα 
υπάρχει ένας δεύτερος καινούριος δρόμος παράλληλος του πρώτου. Σους δύο δρόμους 
χωρίζει ένα πεζοδρόμιο και τα εναπομείναντα πλατάνια. Πιο μέσα, πάνω στις προσχώσεις 
δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πάρκο. Αρχίζει από το λιμανάκι, απέναντι από το σχολειό μας 

και τελειώνει στη είσοδο του 
ποδηλατόδρομου. Παιδική χαρά , 
παρτέρια, δέντρα , παγκάκια γήπεδα του 
τένις κοσμούν το πάρκο. Μεγάλοι και 
μικροί το τιμούν με την παρουσία τους. 
Εμείς τα παιδιά με τις φωνές μας, τα 
ποδήλατά μας , τα παιχνίδια μας του 
δίνουμε ζωντάνια. Πολλοί βέβαια 
παραπονιούνται πως ο δρόμος έχασε τον 
χαρακτήρα του. 

Εδώ, πριν συνεχίσουμε, πρέπει να 
κάνουμε μια αναφορά σε κάτι που 
χαρακτήρισε το δρόμο στο μεγαλύτερο 
μέρος του και μάλιστα για πολλά χρόνια. 
Από τα τέλη περίπου της δεκαετίας 
του’60 έως και τα μέσα της δεκαετίας 
του ΄90, ενώ παράλληλα συνέβαιναν οι 
αλλαγές που περιγράψαμε, 
διαμορφώθηκε από τους κατοίκους μια 
συνήθεια. 
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ΦΘΕ     ΟΔΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ 

 

 
Εικόνα 1.2 ήμερα 2014 

 
Σα βραδάκια του καλοκαιριού, ο δρόμος είχε τις δόξες του, πλήθος κόσμου 

κατέκλυζε την παραλιακή οδό κάνοντας τη βόλτα του. Η κάψα του καλοκαιριού ανάγκαζε 
τον κόσμο να βγεί από τα σπίτια του και πού αλλού να πάει; Σο αυτοκίνητο δεν ήταν ακόμα 
προσιτό για να τους απομακρύνει από την πόλη, μοναδική διέξοδος η παραλιακή. Να κάνει 
την βόλτα του , να τον δροσίσει το αεράκι από τη θάλασσα , να πιεί ένα αναψυκτικό ,να φάει 
ένα παγωτό, ένα ψημένο καλαμπόκι από τους επαγγελματίες του δρόμου, να μαγευτεί με μια 
ταινία στον θερινό κινηματογράφο (που στο μεταξύ είχε μετακομίσει από τη οδό 
Μπακαγιάννη στο σημείο απέναντι από το Πάνθεον). Αυτό ήταν η ανάγκη, μα ο κόσμος 
επισκέπτονταν την οδό και χωρίς τους παραπάνω λόγους, ακόμα κι αν δεν ήθελαν να 
γευτούν κάτι. Ακόμα κι αν η γειτονιά τους ήταν πιο δροσερή (όσοι έμεναν σε υψώματα ας 
πούμε). Μα ήταν κάτι σαν «πρέπει», ήθελαν να βρεθούν με κόσμο, να επικοινωνήσουν, ήταν 
το καλοκαιρινό πανηγύρι που κανείς δεν έπρεπε λείπει, ήταν κανόνας. Δρόμος και κάτοικοι 
είχαν δημιουργήσει κάτι σαν έθιμο. Ο παλαιός κάτοικος που μας τα εξιστορεί όλα αυτά, λέει 
μάλιστα πως πολλές γνωριμίες, προξενιά, αρραβώνες και γάμοι , έγιναν με αφορμή την 
περαντζάδα στον δρόμο αυτόν. Δεν έλειπαν βέβαια και οι τουρίστες που περιμένοντας το 
πλοίο να τους ξαναγυρίσει στις πατρίδες τους ανακατεύονταν με τους ντόπιους, δίνοντας 
στον δρόμο αέρα κοσμοπολίτικο. Ήταν τόσος ο κόσμος που η τροχαία διέκοπτε την 
κυκλοφορία των οχημάτων κατά τις βραδινές ώρες, έτσι στο οδόστρωμα να βολτάρει 
ανενόχλητος ο κόσμος.  

τις δεκαετίες του ’70 , ’80 και ’90, ο δρόμος στο πρώτο του τμήμα, φιλοξενούσε 
κυρίως τριών ειδών καταστήματα, πολλά τουριστικά γραφεία (λόγω του λιμανιού που 
βρισκόταν απέναντι), τράπεζες και δυο – τρία καφενεία. το δεύτερο τμήμα στα πλατάνια 
άρχισαν να πληθαίνουν οι καφετέριες και τα καταστήματα εστίασης. 
 
 
 
 



42 

 

 
 

 
 

  



43 

 

ΟΔΟ  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΣΙΣΑΗ    ΗΜΕΡΑ 
 
ήμερα ο δρόμος δεν έχει την παλιά του *αίγλη, ωστόσο παραμένει σημαντικός για 

διαφορετικούς λόγους. Πολλά έχουν χαθεί, πολλά έχουν αλλάξει, ο δρόμος προσαρμόζεται 
και ακολουθεί τις εξελίξεις και τις απαιτήσεις της εποχής.  

το πρώτο τμήμα της οδού, όπως το προσδιορίσαμε παραπάνω, όλα τα τουριστικά 
γραφεία έχουν μεταφερθεί, ακολούθησαν το καινούριο λιμάνι στο Λαδοχώρι. Ση θέση τους 
πήραν καφετέριες και εμπορικά. Οι τράπεζες αυξήθηκαν, το παλιό πρατήριο καυσίμων το 
αντικατέστησε κι αυτό μια τράπεζα. Ο δρόμος δε σχετίζεται πλέον με το τελωνείο και το 
παλιό λιμάνι που έχει γίνει Parking. Ο δρόμος με τις καφετέριες, θα μπορούσε να τον 
ονομάσει κανείς, αποτελεί το δεύτερο τμήμα από το σχολειό μας και πέρα. Μοναδική 
παραφωνία ήταν ο θερινός κινηματογράφος, που σίγασε κι αυτός. (η τελευταία του 
μετακόμιση ήταν στα πλατάνια).  

Μπορεί ο δρόμος να μην είναι γραφικός όπως παλιά, συνεχίζει όμως να έχει μεγάλη 
επισκεψιμότητα σε όλο του το μήκος. Για πολλούς η ωραιότερη οδός της πόλης μας , που 
αξίζει μια βόλτα και δικαιολογημένα αφού είναι η παραλιακή μας ( αν και δύσκολα βλέπεις 
θάλασσα). Ο δρόμος του χρήματος λένε κάποιοι (οι τράπεζες βλέπετε), ο δρόμος της 
συνάντησης και της διασκέδασης λένε άλλοι ( οι καφετέριες). Μπορεί σήμερα οι άνθρωποι 
να μην βολτάρουν και να μην συναντιούνται στο οδόστρωμά του, συναντιούνται όμως 
καθισμένοι στις καφετέριες, άλλες εποχές άλλα *ήθη. Κάτι που τον συνδέει με το παρελθόν 
είναι οι παρελάσεις που συνεχίζει να φιλοξενεί. Είναι ο πιο ζωντανός δρόμος της πόλης,  ο 
μόνος με εικοσιτετράωρη λειτουργία. 

πως και να ’χει, ο δρόμος αυτός συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει στον τρόπο 
ζωής της πόλης όσο κανένας άλλος. Διαμόρφωσε ήθη και καθιέρωσε συνήθειες. Είναι ο 
δρόμος που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τον σκοπό και στόχο της εργασίας μας, τις 
σχέσεις των ανθρώπων με τους δρόμους της πόλης. 
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ΦΘΕ    ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΗ    ΗΜΕΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο ίδιο σημείο του δρόμου σε διαφορετικούς χρόνους. 
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Ελευθερία : Σο αίσθημα της ελευθερίας αποτελεί πανανθρώπινο ιδανικό. Η ιστορία είναι 

γεμάτη από προσπάθειες και αγώνες υπέρ της ατομικής, εθνικής, πολιτικής, οικονομικής 

κτλ. ελευθερίας. Η πατρίδα μας και ο λαός μας, έχουν δώσει μεγάλους και πολλούς τέτοιους 

αγώνες.   
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ΦΘΕ    ΟΔΟ  ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

Ο δρόμος λοιπόν, έχει τη δική του ιστορία. τις 21 Απριλίου του 1967 *επίορκοι 

αξιωματικοί του στρατού υπό την ηγεσία του υνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου με  

συμμετοχή του Σαξίαρχου Σεθωρακισμένων τυλιανού Παττακού και του υνταγματάρχη 

Νικόλαου Μακαρέζου, *καταλύοντας την Δημοκρατία και τους υφιστάμενους θεσμούς της 

χώρας και στρέφοντας τα διαπιστευμένα όπλα κατά του ελληνικού λαού, *κατέλαβαν την 

εξουσία με πραξικοπηματικό κίνημα, το οποίο οι ίδιοι ονόμαζαν «Εθνοσωτήριον 

Επανάστασιν» ή «Επανάσταση της 21ης Απριλίου». H Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή των 

Ελλήνων, δια του Δ΄ ψηφίσματος,(8 Ιανουαρίου 1975), χαρακτήρισε την κίνηση της 21ης 

Απριλίου 1967 ως πραξικόπημα.  

Σο Δικτατορικό Καθεστώς, που προήλθε από το πραξικόπημα, είναι γνωστό ως η 

Φούντα των υνταγματαρχών. Έτσι,τον καιρό εκείνο ονόμασαν την οδό με την ημερομηνία 

του πραξικοπήματος.  

Σα χρόνια πέρασαν, η χούντα έπεσε με αγώνες του λαού (είναι γνωστά και τα 

γεγονότα του Πολυτεχνείου), οι δικτάτορες κλείστηκαν στη φυλακή και η χώρα απέκτησε 

την ελευθερία της. Σο όνομα στην οδό δόθηκε για να τιμηθεί το ύψιστο ιδανικό της 

Ελευθερίας. 

Ο δρόμος συναντά την οδό Κύπρου, εφάπτεται με την πλατεία δημαρχείου στο 

Ανατολικό της μέρος και συνεχίζει έχοντας και στις δύο πλευρές της σημαντικές υπηρεσίες 

και κτίρια (το παλιό Δημαρχείο που τώρα στεγάζει υπηρεσίες του Δήμου, την Οικονομική 

Εφορία, τη φιλαρμονική, τα γραφεία του Γεωργικού υνεταιρισμού) ιατρεία, γραφεία , 

καταστήματα και το ξενοδοχείο «Εγνατία». λα τα παραπάνω δίνουν κύρος στο δρόμο και 

τον κάνουν σημαντικό. νομα και πράμα που λένε.  

  
ημαντικές πληροφορίες 

Πολύ παλιά, κατά μήκος της σημερινής οδού, υπήρχε ρέμα το οποίο διέσχιζε την οδό 

Κύπρου, περνούσε από τις ιδιοκτησίες των κ Κουφάλα και ιαφάκα, την οδό Γρηγορίου 

Λαμπράκη και κατέληγε στη θάλασσα. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B6%CE%BF%CF%82
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Ευαγγελίστριας : (Ευ + αγγελία = καλή είδηση). Μια από τις ονομασίες της Παναγίας η 

οποία δέχτηκε τη χαρμόσυνη είδηση για την ενανθρώπιση του ωτήρος. Έτσι ονομάζεται 

και η εκκλησία μας και εκεί οφείλει το όνομά της η οδός. 
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ΟΔΟ  ΕΤΑΓΓΕΛΙΣΡΙΑ 

Από συμβόλαια και τοπογραφικά διαπιστώνουμε, ότι η οδός μέχρι το 1963 
τουλάχιστον δεν έχει όνομα. Επίσης τα ίδια έγγραφα φανερώνουν πως η περιοχή δυτικά της 
οδού ονομάζεται «Καλάμι».  

ήμερα η οδός εφάπτεται με τη δυτική πλευρά της πεζοδρομημένης περιοχής του 
κέντρου της πόλης. υνδέει την Εθν. Αντίστασης με την Κύπρου, επίσης συναντά κάθετα 
στο μέσον της, την πεζοδρομημένη οδό Γρ. Λαμπράκη. Μικρή οδός, κυρίως εμπορική.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Η Εκκλησία της Ευαγγελίστριας σε γραμματόσημο 
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Η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου. Κατοικείται από τα αρχαία 

χρόνια από τους Έλληνες. Σο πολύπαθο νησί λόγω της γεωγραφικής του θέσης αλλά και της 

ομορφιάς του (νησί της Αφροδίτης), βρέθηκε σε χέρια πολλών κατακτητών. ταυροφόροι 

και Ενετοί έως τον 15ο αιώνα και το 1570 κυριεύτηκε από τους Σούρκους που την 

παραχώρησαν στην Αγγλία το 1878. Ανακηρύχτηκε ανεξάρτητο κράτος το 1960, μετά από 

τετραετή ένοπλο αγώνα του λαού της. Σο 1974 η Σουρκία εισέβαλλε στο έδαφός της και 

κατέχει από τότε παράνομα το 37 % των εδαφών της.   
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ΦΘΕ     ΟΔΟ  ΚΤΠΡΟΤ 

Οι δεσμοί και οι σχέσεις της μητέρας Ελλάδας με τη Μεγαλόνησο είναι γνωστές. 
Πολλές πόλεις της Ελλάδας έχουν δώσει το όνομά της στις οδούς τους, μια απ’ αυτές είναι 
και η πόλη μας. 

Σο 1960 ο δρόμος επιμηκύνεται ως το πρώτο δημοτικό σχολείο όπου υπήρχε λόφος, 
στην κορυφή του οποίου ήταν κτισμένο ένα εκκλησάκι και το νεκροταφείο. Ο λόφος 
διανοίγεται για να περάσει ο δρόμος και κτίζεται η εκκλησία μας η Ευαγγελίστρια. Σο 
υπόλοιπο τμήμα της οδού ανοίχτηκε μετά από χρόνια κατά την περίοδο της δικτατορίας. 
Σα παραπάνω βεβαιώνονται και από συμβόλαια ακινήτων και τοπογραφικά της εποχής 
εκείνης. Επίσης από τα ίδια έγγραφα φανερώνεται ότι, το όνομα της οδού εμφανίζεται για 
πρώτη φορά το 1961. 

Η οδός Κύπρου πριν διανοιχθεί εντελώς ο λόφος, στο σημείο ανάμεσα στην εκκλησία και στο εμπορικό 
κέντρο σήμερα. Υαίνεται το ετοιμόρροπο σπιτάκι που περιγράφεται στο παρακάτω συμβόλαιο, επίσης 
με μια προσεκτική ματιά διακρίνεται πίσω από το σπιτάκι και τα δέντρα η παλιά εκκλησία που στη θέση 
της κτίστηκε αργότερα η Ευαγγελίστρια. Η φωτ. από το προσωπικό αρχείο του Μηχανικού κ. Ι. 
Κιόχου. 
 
 
 

ΦΘΕ     ΟΔΟ  ΚΤΠΡΟΤ 
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Η φωτογραφία μας δείχνει το ίδιο σημείο του δρόμου με την προηγούμενη, στη δεκαετία του 
εβδομήντα . Εδώ πλέον ο λόφος έχει διανοιχτεί, ο δρόμος έχει ασφαλτοστρωθεί και έχει βεβαίως 
ονομαστεί. το βάθος διακρίνεται ο ένας από τους δύο κινηματογράφους της πόλης μας.  
Υωτ. Από το οικογενειακό αρχείο του κυρίου Φ. Κισσόπουλου. 
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ΦΘΕ     ΟΔΟ ΚΤΠΡΟΤ 

Η οδός Κύπρου, διασχίζει την πόλη μας από ανατολικά προς δυτικά. Είναι 
εμπορικός δρόμος και μια απ’ τις κύριες οδούς της πόλης μας. Πολλά έχουν αλλάξει. Η 
παλιά αλάνα έγινε πλατεία , το ξενοδοχείο ρόδον μετατράπηκε σε φροντιστήρια, το ΚΣΕΛ 
μεταφέρθηκε κοντά στο λιμάνι και στη θέση του παλιού κινηματογράφου κτίστηκε 
πολυκατοικία. Πολλά καινούρια και μοντέρνα κτίρια κτίστηκαν κατά μήκος της οδού, που 
φτάνει πλέον ως την οδό Ιωαννίνων προς την έξοδο της πόλης. Περπατώντας την θα βρούμε 
το 1ο Δημ. χολείο και την εκκλησία της Ευαγγελίστριας από την πίσω πλευρά, το 2ο 
Γυμνάσιο και πολλά καταστήματα  Άλλες εποχές , άλλες ανάγκες.  

 Επί της οδού Κύπρου την εποχή εκείνη υπήρχαν σημαντικά κτίρια για την πόλη. 
την διασταύρωση των οδών Κύπρου και 25ης Υεβρουαρίου, στην σημερινή ιδιοκτησία 
Σσολή στεγαζόταν η γεννήτρια και τα μηχανήματα της  «Ηλεκτρικής Εταιρείας» μετέπειτα 
ΔΕΗ, που έδινε ρεύμα στην πόλη. τη θέση της σημερινής πλατείας υπήρχε αλάνα, 
φιλοξενούσε κάποτε και την λαϊκή αγορά και ένα σπίτι. Βεβαίως υπήρχε και το ΚΣΕΛ όπως 
αναφέραμε. Σο 1962 επί της οδού Κύπρου και Μπακαγιάννη γωνία, προς μεγάλη χαρά των 
κινηματογραφόφιλων, κτίζεται ο κινηματογράφος «ΟΑΙ». Επίσης καταστήματα, σπίτια  
και ένα ξενοδοχείο συμπλήρωναν το σύνολο κτιρίων. 

Μάθαμε επίσης και αξίζει να το αναφέρουμε πως την οδό διέσχιζαν κάθετα ρέματα, 
κοντά στον φούρνο του Σζούμα και στην πλατεία, που κατέληγαν στη θάλασσα.   

 
Σο παλιό ΚΣΕΛ που ήταν ακόμα υπαίθριο. 
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ΟΔΟ ΚΤΠΡΟΤ     ΗΜΕΡΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ήμερα. το ίδιο σημείο του δρόμου.                                                          Μια γενικότερη άποψη  

της οδού      
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Γρηγόρης Λαμπράκης: (Κερασίτσα Αρκαδίας 1912 - Θεσσαλονίκη 1963). Γιατρός, 

υφηγητής πανεπιστημίου, με πλούσια κοινωνική δράση, διακεκριμένος αθλητής (δέκα φορές 

βαλκανιονίκης) και βουλευτής με σημαντική συμμετοχή στο κίνημα για την παγκόσμια 

ειρήνη. Δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 22 Μαΐου 1963, από μέλη παρακρατικής 

οργάνωσης.  
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ΦΘΕ             ΟΔΟ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΛΑΜΠΡΑΚΗ                      ΗΜΕΡΑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Σο παραπάνω τοπογραφικό διάγραμμα και τα αποσπάσματα συμβολαίων φανερώνουν, 

πως η οδός πρώτα ονομαζόταν Ηρώων 8ης Δεκεμβρίου, από το 1952 τουλάχιστον ονομαζόταν 
Ιωάννου Μεταξά. Σο 1963 εμφανίζεται ανώνυμη. ήμερα Γρηγορίου Λαμπράκη.   

Ο Ιωάννης (Μιχαήλ) Μεταξάς (Ιθάκη, 12 Απριλίου 1871 - Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 
1941 ήταν Έλληνας στρατιωτικός και στη συνέχεια πρωθυπουργός και δικτάτορας (1936-
1941).Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο και στον Εθνικό διχασμό και το 1917 ίδρυσε το 
κόμμα των Ελευθεροφρόνων. Σο 1936, κατόπιν διαφόρων συγκυριών, διορίστηκε 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας. τη συνέχεια πρωτοστάτησε στην επιβολή του 
δικτατορικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, κυβερνώντας έως το θάνατό του το 1941. 
Έμεινε στην ιστορία για την αρνητική απάντηση, το ιστορικό «ΟΦΙ» που έδωσε στο Ιταλικό 
τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και για την ταχεία πολεμική προπαρασκευή της 
Ελλάδας ενόψει του ελληνοϊταλικού πολέμου και της γερμανικής εισβολής στην 
Ελλάδα

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1871
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%94%CE%B9%CF%87%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1917
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%81%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1936
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8E%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_4%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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 Η οδός Γρ. Λαμπράκη, τότε 1950, Ι.Μεταξά). το σημείο που διακρίνεται ο ποδηλάτης η οδός συναντά την 
8ης Δεκεμβρίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

το ίδιο σημείο σήμερα. 
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Από τα χρόνια εκείνα ήταν η πιο εμπορική οδός της πόλης. Εμπορικά, μπαρμπέρικα, 
ραφεία, υφασματοπωλεία, βιβλιοπωλεία, τσαγκαράδικα, μπακάλικα, ζαχαροπλαστεία, 
εστιατόρια, κρεοπωλεία και πλήθος άλλων καταστημάτων εξυπηρετούσαν τους κατοίκους 
όχι μόνο της πόλης αλλά και των χωριών, αφού και τα λεωφορεία του τότε ΚΣΕΛ 
στάθμευαν επί της οδού. Επίσης πλήθος κόσμου συνωστίζονταν στο κτίριο του ΟΣΕ (στο 
κτίριο του οποίου συστεγαζόταν αργότερα και το Σαχυδρομείο). Ακόμα ένας 
κινηματογράφος συμπλήρωνε το παραπάνω σύνολο. Αυτό το σύνολο καταστημάτων και 
υπηρεσιών έκαναν τον δρόμο αυτόν, τον πιο πολυσύχναστο και σημαντικό δρόμο της πόλης 
μας.  

Χθες. Διακρίνονται τα λεωφορεία που στάθμευαν επί της οδού, σ’ αυτό το σημείο ήταν τότε και ο 
σταθμός των λεωφορείων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ήμερα 
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ΟΔΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ ΛΑΜΠΡΑΚΗ    ΗΜΕΡΑ 

ήμερα, πολλά έχουν αλλάξει. Ο δρόμος πεζοδρομήθηκε μετά τα μέσα της 
δεκαετίας του ’90. 

Πολλά από τα παλιά καταστήματα έχουν κλείσει ή άλλαξαν χρήση, για να 
εξυπηρετήσουν πλέον νέες ανάγκες. Ο κινηματογράφος έκλεισε (από τους δύο 
κινηματογράφους που είχε παλιά η πόλη, τώρα δεν έχει πια κανέναν). Σο ΚΣΕΛ 
μεταφέρθηκε αλλού, το Σαχυδρομείο απέκτησε δική του στέγη σε άλλη οδό, το όμορφο 
κτίριο του ΟΣΕ παραμένει εκεί παρέχοντες πλέον διαφορετικές υπηρεσίες στους πελάτες 
του. 

Ο δρόμος άλλαξε μορφή και απέκτησε άλλο χαρακτήρα. Σα εμπορικά καταστήματα 
είναι λιγότερα. Σα καφέ και γενικά τα καταστήματα εστίασης χαρακτηρίζουν πλέον τον 
δρόμο. Ο νέος αυτός χαρακτήρας του δρόμου ταιριάζει βέβαια με την πεζοδρόμησή του. 
Ο δρόμος όμως είτε έτσι είτε αλλιώς ποτέ δεν έχασε τον κόσμο του, παραμένει πάντα 
πολυσύχναστος, για διαφορετικούς λόγους τότε και τώρα. Οι ανάγκες των ανθρώπων 
αλλάζουν, μαζί οι δρόμοι και βέβαια η πόλη. 
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ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ: Αλέξανδρος ο Μέγας (356-323): Βασιλιάς της Μακεδονίας. 

Ξεκίνησε την εκστρατεία του την άνοιξη του 334 και έφτασε το 326 ως τον ποταμό 'Τφαση 

(Sutlej) της Ινδίας, ιδρύοντας έτσι μια απέραντη πολυεθνική αυτοκρατορία που όμως μετά 

το θάνατό του διασπάστηκε. Σο διαρκέστερο επίτευγμά του ήταν η διάδοση της ελληνικής 

γλώσσας και των *θεσμών στον ανατολικό κόσμο. Ονομάστηκε Μέγας για το έργο του και 

τα κατορθώματά του.  
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ΟΔΟ ΜΕΓΑΛΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 

. 

Η οδός Μ. Αλεξάνδρου, βρίσκεται βόρεια της οδού Κύπρου και είναι σχεδόν 

παράλληλός της. Εκεί θα συναντήσουμε και το κτιριακό συγκρότημα του Α΄ Γυμνασίου – 

Λυκείου της πόλης μας που, από το νέο σχολικό έτος, οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε 

φιλοξενούμενοί του. Λίγα μέτρα πιο κει, υπάρχει το μοναδικό στην πόλη μας νεοκλασικό 

κτίριο ιταλικής αρχιτεκτονικής, το αρχοντικό της οικογένειας Πιτούλη. την οδό αυτή δεν 

υπάρχουν καταστήματα, αλλά πολυκατοικίες. 

Η ίδια περιοχή σήμερα. 

  

 

 

 

 

     

Σα δέντρα επάνω και το κτηριακό συγκρότημα του 

γυμνασίου κάτω, κρύβουν σήμερα το αρχοντικό. 

 Η ΠΕΡΙΟΦΗ ΦΘΕ :Σο αρχοντικό της οικογένειας Πιτούλη . 

Η Μ. Αλεξάνδρου σήμερα προς το λόφο που δείχνει η 
εικόνα με το αρχοντικό. 
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Μπότσαρης Μάρκος: (ούλι 1790- Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου 1823). Ηγετική μορφή 
της επανάστασης του '21.Επικεφαλής στρατιωτικής δύναμης ουλιωτών, αντιμετώπισε 
νικηφόρα πολυπληθέστερες τουρκικές δυνάμεις στο Κομπότι της Άρτας (3/6/1821) και στη 
Δερβίζενα. Διακρίθηκε στη μάχη του Πέτα (4/6/1822). Έπεσε ηρωικά στη διάρκεια 
παράτολμης νυκτερινής επιδρομής σε στρατόπεδο 10.000 Σουρκαλβανών, την οποία είχε ο 
ίδιος οργανώσει (8 Αυγούστου 1823). Ο θάνατος του συγκλόνισε την ελληνική και 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Σο Θάνατό του ύμνησαν ο Δ. ολωμός, ο Α. Κάλβος κ.ά.  
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ΟΔΟ  ΜΑΡΚΟΤ ΜΠΟΣΑΡΗ 

Η οδός Μ. Μπότσαρη συναντά κάθετα την οδό Κύπρου, ακριβώς απέναντι από το 
σχολείο μας (στη βορινή του πλευρά). Βορειότερα βρίσκει την Πατριάρχου Αθηναγόρα. 
Μικρή οδός με μικρομάγαζα και κατοικίες. Σην οδό αυτή μπορούμε και την παρατηρούμε 
από τα παράθυρα της τάξης μας. Είναι μια διέξοδος για εμάς όταν το μάθημα γίνεται 
βαρετό, γι’ αυτό και την επιλέξαμε! 

 

Η Μ. Μπότσαρη όπως ακριβώς τη βλέπουμε από το παράθυρο του σχολείου μας. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

Η Μ. Μπότσαρη από ψηλά στο τέλος 

του δρόμου βρίσκεται το σχολείο μας. 
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Σο όνομα του Γραβιώτη Υ. Μιχαλά, δόθηκε στην οδό για να τιμήσει η πόλη την προσφορά 
του πολίτη στον τόπο του , αλλά παράλληλα να γίνει και αναφορά  στον πρώτο οικισμό της 
πόλης, τη Γράβα. Ο Υώτιος Μιχαλάς, ως επικεφαλής τμήματος πέντε ανδρών , έδωσε μάχη 
στην περιοχή Δάφνη του ποταμού Καλαμά εναντίον των Ιταλών, κατά την διάρκεια του 
ελληνοαλβανικού πολέμου. 
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Ο δρόμος τέμνει κάθετα τις δυο μεγάλες οδούς της πόλης , την οδό Κύπρου και την 
Εθνικής Αντίστασης. Σο τμήμα της οδού που βρίσκεται ανάμεσα από τις οδούς που 
αναφέραμε είναι νέο, στη θέση του πριν υπήρχε αλάνα και μέχρι το 1981 τουλάχιστον, η 
οδός δεν έχει όνομα.   

 

 

Σο παλαιό τμήμα της οδού. 

Σο νέο τμήμα της οδού. 
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Παναγής Σσαλδάρης: (Καμάρι Κορινθίας 1868 - Αθήνα 1936). Πολιτικός και νομικός, 
που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα πολιτικά γεγονότα της περιόδου του Μεσοπολέμου, 
ως ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος (μετά την εκτέλεση του Δ. Γούναρη το 1923) και κύριος 
πολέμιος του Ελ. Βενιζέλου, ως υπουργός πολλών κυβερνήσεων και ως πρωθυπουργός 
(1932-33 και 1933-35). 
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ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΑΛΔΑΡΗ 

       

Η Παναγή Σσαλδάρη χθες και σήμερα, Κατηφορίζοντας το λόφο πίσω από τη νομαρχία συναντά την 8ης Δεκεμβρίου και 

βλέπει ευθεία τη Γρ. Λαμπράκη. 
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ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΑΛΔΑΡΗ 

Σο λόφο με το πευκοδάσος, που βρίσκεται ανατολικά της πόλης και την πλευρά που 
έχει θέα τη θάλασσα, διάλεξε να χαράξει η Παναγή Σσαλδάρη. Αν την ανεβούμε με 
κατεύθυνση προς το κέντρο, στο αριστερό μας χέρι θα συναντήσουμε σπιτάκια με όμοια 
αρχιτεκτονική, τα προσφυγικά, θα αγναντέψουμε τη θάλασσα, θα περάσουμε πίσω από το 
κτίριο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχία). Εκεί στην πίσω πλευρά του κτιρίου 
ήταν και η είσοδος των δικαστηρίων (μέχρι που μεταφέρθηκαν σε δικό τους σπίτι στην Αγ. 
Αποστόλων, προ δεκαπενταετίας περίπου). Κουστουμαρισμένοι δικηγόροι, δικαιωμένοι, 
αδικημένοι και διάφοροι περίεργοι μόνιμοι των δικαστηρίων πρόσθεταν το δικό τους χρώμα 
στο δρόμο. Απέναντι ακριβώς και ψηλά στο δάσος θα αντικρίσουμε το όμορφο, 
ανακαινισμένο κτίριο του δασαρχείου. Κατηφορίζοντας, από το ύψωμα μπορούμε να δούμε 
ευθεία μπροστά μας, όλη τη Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι το τέλος της. Υτάνοντας στο 
τέλος της οδού, εκεί στο ρίζωμα του λόφου θα συναντήσουμε την 8ης Δεκεμβρίου. Η 
Παναγή Σσαλδάρη, παλιά και ιστορική οδός, το μαρτυρούν τα κτίρια στις πλευρές της από 
τα παλαιότερα και σημαντικότερα της πόλης. Ο λόφος, το δάσος από πάνω της και η 
θάλασσα από κάτω της, την κάνουν όμορφη. Μια σημαντική, όμορφη και ιδιαίτερη οδός. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Παναγή Σσαλδάρη. το βάθος διακρίνεται το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης, στην πίσω του πλευρά, 

εκεί παλιότερα ήταν τα δικαστήρια. 
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ΦΘΕ    ΟΔΟ  ΒΑΙΛΙΑ ΥΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 

Η οδός επιλέχτηκε για την εργασία μας, γιατί συγκαταλέγεται στις λίγες οδούς της 
πόλης μας που μετονομάστηκαν. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Υρειδερίκη Λουίζα Θυρεσία Βικτωρία Μαργαρίτα οφία Όλγα 

Καικιλία Ελισάβετ Φριστίνα, Πριγκίπισσα του Αννοβέρου, της 

Μεγἀλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, Δούκισσα στο Μπράουνσβαϊκ - 

Λούνεμπουργκ, (18 Απριλίου 1917 – 6 Υεβρουαρίου 1981). 

 

 

Ήταν η σύζυγος του Βασιλιά Παύλου Α΄ της Ελλάδας. Μεγάλωσε στη Γερμανία ως 
πριγκίπισσα του Αννόβερου. Έζησε στην Ελλάδα ως πριγκίπισσα της Ελλάδας από το 1938 
έως το 1941, οπότε έφυγε με τη βασιλική οικογένεια λόγω της κατοχής της Ελλάδας από 
τους Γερμανούς και έμεινε στην Κρήτη, μετά στην Αίγυπτο και στη Νότια Αφρική. 
Επέστρεψε το1946 στην Ελλάδα. Είχε το ρόλο της βασίλισσας από το 1948 μέχρι το 1964, 
στο πλευρό του Παύλου Α΄. Από το 1964 έως το 1967 είχε το ρόλο της βασιλομήτορος. 
Πέθανε στη Μαδρίτη της Ισπανία το 1981. Κύριο χαρακτηριστικό της ήταν, ότι ως 
βασίλισσα και βασιλομήτωρ, από το 1948 έως το 1967, ήταν ιδιαίτερα ενεργή και είχε 
σημαντική επιρροή στα πολιτικά της Ελλάδας, αν και κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν από το 
θεσμικό της ρόλο.  

Πηγή , Βικιπαίδεια 
ημαντικές πληροφορίες  

Ο δρόμος παλιά ήταν μονοπάτι και εξυπηρετούσε τους λίγους κατοίκους του πρώτου 
οικισμού της πόλης, τη Γράβα. ύμφωνα με μαρτυρίες των παλιών κατοίκων της περιοχής  
αρκετά οικόπεδα ανήκαν στους Οθωμανούς που αφού έφυγαν δημοπρατήθηκαν. Ση 
δεκαετία του ’60 υπήρχαν λίγα σπίτια. τις αρχές της δεκαετίας του ’70 φτιάχτηκε δρόμος 
που τσιμεντοστρώθηκε και πήρε το όνομα της βασίλισσας Υρειδερίκης. 

http://el.wikipedia.org/wiki/18_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1917
http://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1981
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BD%CF%8C%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1938
http://el.wikipedia.org/wiki/1941
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1946
http://el.wikipedia.org/wiki/1948
http://el.wikipedia.org/wiki/1964
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1967
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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 ΟΔΟ ΠΑΣΡΙΑΡΦΟΤ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ    ΗΜΕΡΑ 
 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Αθηναγόρας, γεννήθηκε στις 25 

Μαρτίου 1886 στα Σαραπλανά Πωγωνίου. Λεγόταν Αριστοκλής και ήταν γιος του γιατρού 
Ματθαίου πύρου και της Ελένης το γένος Μοκόρου. Σο 1903 γράφτηκε στη Φάλκη και το 
1910 αποφοίτησε και χειροτονήθηκε Διάκος. Σο 1919, επί Μελετίου, Γραμματέας της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Σο 1922 Μητροπολίτης Κέρκυρας και Παξών. Σο 1930 Βορείου 
Αμερικής και Νοτίου Αμερικής. Σο 1948 εκλέγεται Οικουμενικός Πατριάρχης. 

Τπέρμαχος της ενότητας των εκκλησιών και άρση του σχίσματος. Επεδίωξε ακόμη 
καταλλαγή του μίσους μεταξύ Σούρκων και Ελλήνων. υνδύασε την παράδοση με την 
πρόοδο. ταν πέθανε στις 7 Ιουλίου 1972 ασχολήθηκε με τον Αθηναγόρα όλος ο 
παγκόσμιος τύπος.        

 

 

 

                Ο πατριάρχης Αθηναγόρας. 
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Ο  ΠΟΔΗΛΑΣΟΔΡΟΜΟ 

Ο ποδηλατόδρομος – πεζόδρομος έχει την αρχή του στο δυτικό μέρος του 
παραλιακού μας πάρκου δίπλα από την είσοδο των ΣΕΙ και ακολουθεί τη γραμμή της ακτής 
σε όλο το μήκος του. Εγκαινιάστηκε το 1998.  

Δρόμος ξεχωριστός που τον αγαπούν και επισκέπτονται μικροί και μεγάλοι, πεζοί και 
ποδηλάτες . Δρόμο «θεραπευτή» τον λέει ο παππούς μου. Δεν έχει καταστήματα και αυτό 
είναι απ’ τα πλεονεκτήματά του , δεν έχει εκεί να αγοράσεις κάτι, πας χωρίς ευρώ στην 
τσέπη και αυτός σου δίνει υγεία ,χαρά, παιχνίδι. Θέλει μόνο διάθεση να ’χεις και όλα αυτά 
σε μια υπέροχη διαδρομή δίπλα στη θάλασσα με μια μοναδική θέα. Αγναντεύεις τον κόλπο, 
το λιμάνι, την πόλη , το δρέπανο. τη διαδρομή του, συναντάς τον Ναυτικό μας μιλο και 
χώρους άθλησης. λα αυτά δίπλα στην πόλη ή σαν συνέχεια της πόλης. Γι’ αυτό τον 
επισκέπτονται πολλοί , εύκολα. Οι μεγάλοι να ασκηθούν περπατώντας ή ποδηλατώντας είτε 
κάνοντας απλά μια βόλτα, για να απομακρυνθούν από τα προβλήματα της καθημερινότητας. 
Οι μικροί για παιχνίδι ή ποδήλατο, οι αθλητές για άσκηση. λοι τον αγαπούν, ο καθένας 
για τους δικούς του λόγους.  

Με χαρά μάθαμε πως υπάρχει απόφαση του Δήμου να συνεχιστεί ο ποδηλατόδρομος 
μέχρι την παραλία του δρόμου. 
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ελλοί ή Ελλοί που ήταν οι κάτοικοι της αρχαίας Ελλοπίας, χώρα της Ηπείρου στις πεδινές 
περιοχές της Δωδώνης και του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. ελλοί  αναφέρονται από τον 
μηρο, στην Ιλιάδα. Οι ελλοί ή Ελλοί ,σύμφωνα με τον Κ. Υαλτάιτς, ήταν «ομηρική 
φυλή » και έδωσαν στο το νότιο τμήμα της Βαλκανικής το όνομα Ελλάς και εις τους 
κατοίκους το όνομα Έλληνες». Ο  .Ι .Δάκαρης υποστηρίζει πως οι Έλλοπες, οι Ελλοί ή 
ελλοί ήταν κλάδος του φύλου των Θεσπρωτών , και κατοικούσαν στην πεδιάδα των 
Ιωαννίνων και της Δωδώνης την αρχαία Ελλοπία. υμπληρώνει επίσης ότι είναι πολύ 
πιθανόν πως το όνομα Έλληνες δεν είναι άσχετο με το όνομα Ελλοί.  
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ΟΔΟ ΕΛΛΩΝ 

Παλιά στο χώρο που βρίσκεται τώρα η οδός ελλών βρισκόταν μια ασβεσταριά και 
ελιές. ήμερα η οδός εξυπηρετεί κυρίως την λαϊκή αγορά που φιλοξενείται εκεί μόνιμα και 
βρίσκεται κάτω από το δασάκι της πόλης. 
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ούλι: Περιοχή της Ηπείρου στο νοτιοανατολικό άκρο του νομού Θεσπρωτίας, ορεινή και 
δυσπρόσιτη. Οι πρώτοι οικισμοί (ούλι, Αβαρίκος, Κιάφα, αμονίβα) ιδρύθηκαν το 16ο 
αιώνα από κατοίκους των πεδινών τουρκοκρατούμενων περιοχών που αναζητούσαν 
περισσότερη ασφάλεια. ταδιακά, τα τέσσερα αυτά χωριά οργανώθηκαν σε μια αυτόνομη 
ιδιότυπη ομοσπονδία, τη "υμπολιτεία του ουλίου", συγκρότησαν στρατιωτική δύναμη 
όπου έφτασε να αριθμεί 2.500 πολεμιστές, πάντα ετοιμοπόλεμους και κατόρθωσαν να 
επιβάλουν την κυριαρχία τους ακόμα και έξω από τον φυσικό γεωγραφικό τους χώρο, στο 
λεγόμενο Παρασούλι. Παρά τις επίμονες και συνεχείς προσπάθειες των Σούρκων (από το 
1731) και του Αλή Πασά των Ιωαννίνων (από το 1791), οι ανυπότακτοι ουλιώτες μόνο το 
1803 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρική γη, την οποία όμως απελευθέρωσαν το 
1820, εκμεταλλευόμενοι τον πόλεμο του ουλτάνου με τον Αλή Πασά. 
 



80 

 

ΟΔΟ ΟΤΛΙΟΤ 

ημαντική οδός αφού εκεί βρίσκεται το Δημαρχιακό μέγαρο . Είναι ο δρόμος που 
γειτνιάζει με τη δυτική πλευρά της πλατείας Δημαρχείου στο κέντρο της πόλης μας, κάθετη 
στην οδό Κύπρου.     
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Α2 Ε 90

Εγνατία Οδός

Egnatia Odos
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ΦΘΕ    VIA  EGNATIA 

τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ένας από τους δύο σημαντικότερους δρόμους που 
κατέληγαν στην πρωτεύουσα Ρώμη ήταν η *via Εγνατία, υπερπόντια προέκταση της via 
Σραϊόνα διαμέσου του λιμένα της Γναφιάς, που διέσχιζε την Ελλάδα μέχρι τον ποταμό 
Έβρο. Η Εγνατία περνούσε από το Δυρράχιο, το Λυχνιδό, την Ηράκλεια, την Πέλλα, τη 
Θεσσαλονίκη, την Αμφίπολη, τους Υιλίππους,. το Σόπειρο, την Μαξιμιανούπολη και την 
Σραϊανούπολη. 

 Η Εγνατία κατασκευάστηκε μεταξύ του 146-120 π.Φ., πάνω στα ίχνη ενός αρχαίου, 
προ Ρωμαϊκού δρόμου που εκτείνονταν ανάμεσα στις Αδριατικές χώρες και στο Αιγαίο. 
Αργότερα, κατασκευάστηκε η επέκτασή της από τον Έβρο στο Βυζάντιο και τελικά το 
όνομα ΕΓΝΑΣΙΑ δόθηκε σε όλο το δρόμο, από την Ρώμη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, 
προς τιμή του Ρωμαίου ανθύπατου Γναίου Εγνάτιου που την κατασκεύασε.          

Η πρώτη αναφορά για την via Εγνατία βρίσκεται στο έργο του γεωγράφου τράβωνα, 
μεταξύ των ετών 40 π. Φ. και 10 μ. Φ., ενώ , κάποια χρόνια πριν, το έτος 59/58 π. Φ., 
υπάρχει στο έργο του Κικέρωνα, σαφής αναφορά στη via militaris (στρατιωτική οδό), η 
οποία έφτανε στη Θεσσαλονίκη και την οποία ο μεγάλος ρήτορας χρησιμοποίησε για να 
προσεγγίσει την πόλη. Φρήση της via Εγνατία, στο τμήμα της από τη Νεάπολη (σημερινή 
Καβάλα) έως τη Θεσσαλονίκη, έκανε επίσης ο Απόστολος Παύλος, γύρω στο έτος 40 μ.Φ., 
κατά το ταξίδι του προς την Ελλάδα. 

Η via Εγνατία υπήρξε μία ευρωπαϊκών προδιαγραφών οδός. Οδόστρωμα, 
σηματοδότηση, κατασκευή στρατοπέδων, σταθμών αλλαγής ίππων, γέφυρες, είσοδοι σε 
πόλεις και εσωτερικές διαδρομές, εμφάνιζαν μία μεγάλη ομοιογένεια, είτε επρόκειτο για 
δρόμο στην Βρετανία, είτε στην Ιταλία, είτε στην Ισπανία ή στην Ελλάδα. Η κατασκευή της 
ήταν σύμφωνη με τις προδιαγραφές των άλλων οδών και μπορεί να *συνοψιστεί στο χωρίο 
του τράβωνα, κατά το οποίο οι Ρωμαίοι «έκοβαν λόφους και δημιουργούσαν ήπιες οδικές 
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κλίσεις, προκειμένου να διέρχονται με ευκολία οι αρμάμαξες», δηλαδή τα βαριά μεταφορικά 
μέσα της εποχής. 

Σο ελάχιστο πλάτος της via Εγνατία ήταν 10 ρωμαϊκοί πόδες (περίπου 3 μέτρα) το 
οποίο μεγάλωνε όταν διερχόταν μέσα από μεγάλες πόλεις και ξεπερνούσε τα 5 μέτρα. 
Σο 1270 μ.χ. η via Εγνατία αναφέρεται ως συνδετικός οδικός άξονας ανάμεσα στο 
Δυρράχιο και στην Κωνσταντινούπολη και μέχρι το 16ο αιώνα χρησιμοποιείται βασικά ως 
εμπορικός δρόμος που διακινούσε φυλές, θρησκεύματα, κοινωνικές τάξεις, ιδεολογίες, ήθη, 
έθιμα, οικονομίες, νοοτροπίες, αντιλήψεις. 

 Οι Ρωμαίοι χρησιμοποίησαν κατ' αρχήν την Εγνατία για στρατιωτικούς σκοπούς, 
αλλά γρήγορα γενικεύτηκε η χρήση της και έγινε η κυριότερη οδική αρτηρία που συνέδεε 
την Αδριατική με τον Εύξεινο Πόντο. 

Η Εγνατία οδός διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στα βυζαντινά και στα μεταβυζαντινά 
χρόνια.  
 
 
 

 
 

 

Εικόνες από τμήματα της αρχαίας Εγνατίας οδού, σε διάφορα μέρη της βόρειας Ελλάδας. 
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ΕΓΝΑΣΙΑ  ΟΔΟ     ΗΜΕΡΑ 

 

Η Εγνατία Οδός είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος της Ελλάδας με μήκος 670 
χλμ. Ξεκινάει από την Ηγουμενίτσα, διασχίζει ολόκληρη τη βόρεια Ελλάδα, και καταλήγει 
στα Ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1994 και 
ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2009. Σο όνομά του, το πήρε από την Αρχαία Εγνατία 
Οδό, που διέσχιζε την ίδια σχεδόν περιοχή. Σροφοδοτείται από 4 λιμάνια και 6 
αεροδρόμια, και περιέχει πλήθος σηράγγων, γεφυρών και ανισόπεδων κόμβων. 

Ο κατακόρυφος διαμελισμός δηλαδή οι οροσειρές, τα βουνά, τα λαγκάδια, φαράγγια 
κτλ. (τα μάθαμε στη Γεωγραφία !) της Ηπείρου, κατά συνέπεια και του νομού μας, δεν 
επέτρεπαν για χρόνια δρόμους ευθείς άρα και γρήγορους, κάνοντας την έξοδο και την 
επικοινωνία των κατοίκων του νομού και της πρωτεύουσάς του με άλλες περιοχές αρκετά 
δύσκολη με αποτέλεσμα αισθάνονταν απομονωμένοι. λα αυτά λύθηκαν με την Εγνατία 
οδό. Φρόνια προβλήματα που ταλάνιζαν τον τόπο τώρα απαλύνονται. Ο τουρισμός (εύκολα 
τώρα τουρίστες και επισκέπτες θα γεμίζουν τις μαγευτικές παραλίες μας και τα αξιοθέατά 
μας), τα εμπορεύματα θα φθάνουν γρήγορα και με ασφάλεια στον προορισμό τους, 
διευκολύνεται επίσης η ιατρική περίθαλψη και η εκπαίδευση, αφού η πρόσβαση σε τέτοιους 
προορισμούς είναι πιο εύκολη. λα αυτά καταλήγουν στην πρόοδο και στην ανάπτυξη της 
πόλης μας και γενικότερα της περιοχής.  

Μια τέτοια οδό που ξεκινά από την πόλη μας και με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που 
περιγράψαμε, δε θα μπορούσε να λείψει απ’ την εργασία μας.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υθάνοντας κανείς στην πόλη μας, μέσω της Εγνατία, αντικρίζει αυτή τη μαγευτική θέα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BB%CE%BC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CE%B9_%CE%88%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1994
http://el.wikipedia.org/wiki/2009
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1
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ΕΓΝΑΣΙΑ  ΟΔΟ     ΗΜΕΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ύνδεση της Εγνατίας οδού με το λιμάνι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εγνατία ξεδιπλώνεται σαν φίδι και χάνεται μες στο ορεινό τοπίο. 
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Μέρος ΙΙΙ 

 

Είπαν… 

Έγραψαν… 

Σραγούδησαν… 

Δημιούργησαν… 
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Οι δρόμοι δημιουργούν πολιτισμό 

Οι δρόμοι ήταν η αιτία να ειπωθούν γνωμικά και αποφθέγματα, να γραφτούν τραγούδια, 
βιβλία και ποιήματα, να δημιουργηθούν ταινίες. 
 
Λέμε... 
 
παίρνω τους δρόμους, γυρίζω στους δρόμους: βγαίνω από το σπίτι μου και ψάχνω να βρω 
κάποιον ή κάτι ή περιφέρομαι χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. 
 
Mε έκανε ρεζίλι στη μέση του δρόμου: όταν κάτι γίνεται σε υπαίθριο χώρο και μπροστά σε 
κόσμο, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. 
 
δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει: από τη γλώσσα των παραμυθιών, για κάποιον που ξεκινάει μια 
μεγάλη πορεία με συχνά αβέβαιο τέρμα. 
 
ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα : φύγε αν θέλεις, κανείς δε σε κρατάει. 
του έδωσα δρόμο: τον έδιωξα ή για πράγματα το πέταξα. 
 
πετάω κάποιον στο δρόμο: τον διώχνω από το σπίτι που μένει και τον αφήνω άστεγο. 
 
αφήνω κάποιον στους πέντε δρόμους: κυρίως για παιδί που μένει ορφανό και απροστάτευτο. 
 
μεγαλώνω στους δρόμους: χωρίς οικογενειακή φροντίδα. 
 
μαζεύω κάποιον απ΄ το δρόμο: δίνω προστασία σε καποιον. 
 
παιδί του δρόμου: αλήτης. 
 
κόβω δρόμο: ακολουθώ συντομότερη διαδρομή. 
 
με φέρνει ο δρόμος: ακολουθώ μια διαδρομή που περνά συμπτωματικά από κάποιο 
συγκεκριμένο σημείο. 
 
όπου μας βγάλει ο δρόμος: όταν δεν είμαστε βέβαιοι για το πού μας οδηγεί μια διαδρομή. 
 
μένω στο δρόμο: διακόπτω την πορεία μου εξαιτίας κάποιου εμποδίου. 
 
Mε έφαγαν οι δρόμοι: με κούρασαν τα πηγαινέλα. 
 
τραβάω το δρόμο μου: ακολουθώ ένα δικό μου τρόπο ζωής. 
 
βρίσκω το δρόμο μου: αποφασίζω να ακολουθήσω αυτόν ή εκείνον τον τρόπο ζωής. 
 
Είπαν... 
 
Θα πουν ότι είσαι σε λάθος δρόμο, αν είναι ο δικός σου. 
Antonio Porchia, 1885-1968, Ιταλοαργεντινός ποιητής 
 
Ο μόνος δρόμος για τους διανοουμένους είναι ο δρόμος του Γκάντι. Ο δρόμος της μη βίας. 
Αλβέρτος Αϊνστάιν, 1879-1955, Γερμανοεβραίος Υυσικός 
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Ο δρόμος είναι η ζωή. 
Jack Kerouac, 1922-1969, Αμερικανός συγγραφέας 
 
Αν δεν υπάρχει δρόμος, εμείς θ' ανοίξουμε το δρόμο. 
Αννίβας, 247 - 183 π.Φ., Καρχηδόνιος στρατηλάτης 
 
Πάρε το δρόμο που είναι αντίθετος από τον συνηθισμένο και σχεδόν πάντα θα κάνεις καλά. 
Ζαν-Ζακ Ρουσώ, 1712-1778, Γαλλοελβετός φιλόσοφος 
 
ταν κάποιος τραβάει το δικό του δρόμο, δεν κινδυνεύει να τον προσπεράσουν. 
Marlon Brando, 1924-2004, Αμερικανός ηθοποιός   
 
Μη ζητάς κατευθύνσεις από κάποιον που ξέρει. Θα σ' εμποδίσει να περιπλανηθείς 
Nachman, 1772-1810, Ραβίνος στη Μπρατισλάβα   
 
Δεν μπορείς να βαδίσεις στο μονοπάτι, αν δεν γίνεις το μονοπάτι.  
Βούδας, 563-483 π.Φ.  
 
Ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος. 
Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας 
 
Κάλλιο γλύστρα στο δρόμο το δικό σου παρά στο δρόμο του άλλου να ‘σαι ορθός. 
Κωστής Παλαμάς, 1859-1943, Ποιητής 
 
Μη διαλέξεις ένα δρόμο χωρίς εμπόδια πιθανότατα δεν οδηγεί πουθενά. 
Frank A. Clark, 1915-2003, Αμερικανός πολιτικός 
 
Ο ταξιδιώτης παίρνει μονάχα ένα δρόμο. Ο ονειροπόλος τους παίρνει όλους. 
Julos Beaucarne, 1936-, Βέλγος τραγουδοποιός 
 
Ακόμη κι αν είσαι στο σωστό δρόμο, θα σε ποδοπατήσουν αν απλά κάθεσαι εκεί. 
John Ray, 1627-1705, Άγγλος φυσιοδίφης 
 
Μου έμαθαν πως ο δρόμος της προόδου δεν είναι ούτε γρήγορος ούτε εύκολος. 
Μαρία Κιουρί, 1867-1934, Γαλλοπολωνέζα φυσικός 
 
Αν θες να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος. 
Αν θες να πας μακριά, πήγαινε με άλλους. 
Αφρικανική Παροιμία 
 
Έγραψαν... 
 
Σο πρόσωπό του, σα να 'ναι χυμένο τσιμέντο 
δεμένο με σίδερο, θυμίζει γωνία που ξέφτισε ή λαμαρίνα 
σε φθαρμένο καράβι. Πάνω του πέρασαν όλοι οι καιροί: 
ο εργοδότης του, η φτώχεια του, ο πόλεμος. 
Πέρασαν βλέμματα που έπεφταν σαν σπαθιά και το ξέσκιζαν. 
Δεν πουλάνε γι' αυτόν τα καταστήματα τίποτα. 
Δεν έχει μετά πού να πάει. 
τους πέντε περιφέρεται δρόμους της γης όταν κλείνει το μαγαζί του ο ήλιος. 
Νικηφόρος Βρετάκος, Οι πέντε δρόμοι κι ο άνθρωπος 
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Εδώ στου δρόμου τα μισά 
έφτασε η ώρα να στο πω, 
άλλα είναι εκείνα π' αγαπώ 
γι' αλλού γι' αλλού ξεκίνησα. 
Οδυσσέας Ελύτης 
 
«Kαι ο δρόμος εξακολουθεί, με ανάλογα στοιχεία και από παντού πάντα περνά (Γκραν 
Kάνυον, Mακροτάνταλον, Aκροκεραύνια, Άνδεις) από τις όχθες του Γουαδαλκιβίρ που όλη 
την Kόρδοβα ποτίζει, από τις όχθες του Aμούρ και από τις όχθες του Zαμβέζη, ο δρόμος 
από παντού περνά, σκληρός, σκληρότατος παντού, τόσο, που πάντοτε αντέχει, στα βήματα 
όλων των πεζών και στην τριβή των βαρυτέρων οχημάτων, μέσ’ από πόλεις και χωριά, 
βουνά, υψίπεδα και κάμπους, από τις λίμνες τις Υινλανδικές, την Γη του Πυρός και την 
Eστραμαδούρα, έως που ξάφνου, κάθε τόσο, μια πινακίς, μη ορατή παρά στους 
καλουμένους, πάντα εμφανίζεται για τον καθένα, όπου και αν βρίσκονται οι γηγενείς και οι 
ταξιδιώται, μια πινακίς με γράμματα χονδρά και απλά που γράφει: “Tέρμα εδώ. 
Eτοιμασθήτε. O ποταμός Aχέρων»  
Aνδρέας Εμπειρίκος, «Ο Δρόμος» 
 
Ένα δίστιχο του Σίτου Πατρίκιου: 
«Οι φίλοι μου οι δρόμοι» 
«Θύμωνα με τους δρόμους που προδίνανε τα μυστικά μου 
μα εκείνοι γνώριζαν τις ανάγκες μου καλύτερα.» 
 
’ αυτό το δρόμο με τις πολυκατοικίες, παλιά επαίζαμε. 
Βγαίναν οι γείτονες και μας φώναζαν. 
Ο αστυφύλακας (ο ίδιος πάντα) 
περνούσε και μας έπαιρνε το τόπι 
που ‘χαμε κάμει με πανιά. 
Σώρα δεν παίζουνε παιδιά. 
Σώρα ουρλιάζουν τροχοφόρα. 
Φρήστος Λάσκαρης, Οδός Κωνσταντινουπόλεως 
 

Νὰ μεγαλώσῃς γρήγορα. 

Ἔχεις νὰ κάνῃς πολύ δρόμο, κοριτσάκι, 

κ’ ἔχεις δυό πεδιλάκια μόνο ἀπὸ οὐρανό. 
Κοιμήσου, κοριτσάκι. 

Εἶναι μακρύς ὁ δρόμος. 

Πρέπει νὰ μεγαλώσῃς. 

Εἶναι μακρύς, 
μακρύς, 

μακρύς ὁ δρόμος!.. 
ΡΙΣΟ, από το Πρωινό άστρο, «Κοιμήσου» 
 
Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω 
άκης ερεφας 
 

Ένας δρόμος μικρός, νεογέννητος, που ξεκινάει τη διαδρομή του –τη ζωή του– με 
κέφι, όνειρα, απορίες, αλλαγές, ανατροπές, εκπλήξεις και τούμπες. Ένας δρόμος που βλέπει 
καινούρια πρόσωπα, αγάπες, καβγάδες, χωρισμούς, γιορτές και χαρές μεγάλες – βλέπει και 
λύπες, ανθρώπων και ζώων. Ένας δρόμος που στο τέλος συγκινητικά κι ανθρώπινα πολύ 
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μικραίνει. Και βάζει τελεία στις ιστορίες του. Μια μινιατούρα που θα μπορούσε να θεωρηθεί 
συμπυκνωμένο μυθιστόρημα ενηλικίωσης!  

Σο βιβλίο εντάσσεται στη σειρά Διαβάζω ιστορίες 8+, η οποία περιλαμβάνει ιστορίες 
που βοηθούν το παιδί που διαβάζει άνετα να αγαπήσει το βιβλίο.  
 
Δρόμο παίρνω... δρόμο αφήνω 
Κυκλοφοριακή αγωγή για παιδιά και για νέους 
Γαλάτεια Γρηγοριάδου - ουρέλη 
 
Ιστορίες που τις είπε ο δρόμος 
Μαρία Αγγελίδου 
 

Ο Δρόμος είναι ο πρώτος δάσκαλος, αυτός που μας μαθαίνει τον κόσμο. Ξέρει όλες 
τις γλώσσες, τις μιλάει και δεν γκρεμίζεται. Έχει όλους τους χάρτες, περνάει μέσα από 
καρδιές, μέσα από βιβλία, μέσα από όνειρα και δάση, και δε χάνεται. Οι γνώσεις όλες, και 
οι στερνές και οι πρώτες, είναι δικές του – και τις δίνει χάρισμα στους μαθητές του. 

Ο Δρόμος είναι δάσκαλος – που θα πει ότι χωρίς τους μαθητές του δεν είναι τίποτα! 
αν όλα τα θαυμάσια στη ζωή, ο Δρόμος υπάρχει όταν κάποιος τον περπατάει. ταν 
κάποιος τον βλέπει και θέλει να τον προχωρήσει, να δει τι κρύβει παρακάτω. ταν κάποιος 
τον φαντάζεται και ξεσηκώνεται να τον ταξιδέψει… 

Η σειρά αυτή «ιστορικών παραμυθιών», από τη συγγραφέα Μαρία Αγγελίδου, 
επιχειρεί να καλύψει μια μεγάλη σε σπουδαιότητα και σε διάρκεια περίοδο της ιστορίας μας, 
την αρχαιότητα, φιλοδοξώντας να πείσει μικρούς και μεγάλους –ιδίως τους μικρούς!– ότι… 
η Ιστορία δεν είναι μόνο μάθημα! 
 
Λαμπερά αγκάθια 
Μποντης Γιώργος 
 

Αυτή είναι η κεφάτη ιστορία της πιο τρελής και παράδοξης παρέας που υπήρξε ποτέ, 
μιας παρέας που θέλησε να κυνηγήσει την ομορφιά και το όνειρο σ' έναν κόσμο ασχήμιας, 
όπου τα όνειρα θεωρούνται εξωπραγματικά. Είναι η ιστορία του Πορκιουπίνου, ενός μικρού 
σκαντζόχοιρου που -άγνωστο γιατί- γεννήθηκε με τη μορφή αυτή αντί για την ανθρώπινη. 
Και είναι ακόμη η ιστορία ενός ανθρώπου που -επίσης άγνωστο γιατί- γεννήθηκε με μαλλιά 
αντί γι' αγκάθια. Και, φυσικά, είναι η ιστορία των αμέτρητων ποικιλόμορφων φίλων τους, που 
βάλθηκαν ν' αποδείξουν ότι, όταν κυνηγάς την ομορφιά και το όνειρο, δεν έχει καμία 
σημασία κατά πόσο έχεις μαλλιά, πούπουλα ή αγκάθια. Αρκεί να έχεις κέφι, διάθεση για 
περιπέτεια και πίστη στην ιδέα ότι τα όνειρα μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Κοντολογίς, 
είναι μια ιστορία πέρα για πέρα αληθινή. 
 
Δρόμος του μεταξιού 
Uhlig Helmut 
 

Ο δρόμος του μεταξιού, που ένωνε Ανατολή και Δύση, δεν εξυπηρετούσε μόνο 
εμπορικούς σκοπούς, αλλά χρησιμοποιήθηκε και για τη διακίνηση πολιτιστικών και 
θρησκευτικών ιδεών. Ο Φέλμουτ Ούλιχ, ένας από τους περιφημότερους γνώστες της 
ασιατικής πραγματικότητας, μέσα από τα πάμπολλα ταξίδια του έμαθε όλους τους δρόμους 
(κεντρικούς και δευτερεύοντες) του μεταξιού. 

Αφηγείται τη μακραίωνη ιστορία αυτής της πανάρχαιης οδού που συνδέει Ανατολή - 
Δύση, παρουσιάζει αποδείξεις παλιού μεγαλείου, πολιτιστικής άνθησης αλλά και αντιθέσεων 
μιας γεμάτης σφρίγος ζωής και περιγράφει τις προσωπικές του εμπειρίες και τα βιώματα. Οι 
πολύ εντυπωσιακές έγχρωμες φωτογραφίες, που τράβηξε ο ίδιος ο συγγραφέας, δείχνουν την 

http://www.metaixmio.gr/kidsauthor/3209-.aspx
http://www.politeianet.gr/sygrafeas/mpontis-giorgos-28450
http://www.politeianet.gr/sygrafeas/uhlig-helmut-33029
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ιδιαίτερη γοητεία του τοπίου και των περιοχών μέσα από τις οποίες περνάει ο δρόμος του 
μεταξιού. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 
 
Σραγούδησαν... 
 
τίχοι: Μάνος Φατζιδάκις 
Μουσική: Μάνος Φατζιδάκις 
«Κάθε κήπος έχει 
μια φωλιά για τα πουλιά. 
Κάθε δρόμος έχει 
μια καρδιά για τα παιδιά» 
 
τίχοι: Κωστούλα Μητροπούλου 
Μουσική: Μάνος Λοΐζος 
«ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία 
είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά» 
 
τίχοι: Νίκος Γκάτσος 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
«τράτα τη στράτα  
' αυτό το δρόμο που διάλεξες να πας 
κοίτα να προφτάσεις τον καιρό που 'ναι σαν το κύμα τ' αλμυρό» 
 
τίχοι: Μανώλης Αναγνωστάκης 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
«Δρόμοι παλιοί που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα 
κάτω απ’ τους ίσκιους των σπιτιών να περπατώ» 
 
Μουσική: πανουδάκης ταμάτης 
1. δρόμοι που δεν περπάτησες  
2. δρόμος του ονείρου  
3. δρόμος της άνοιξης  
4. δρόμος του λουλουδιού  
5. δρόμος βυζαντινός  
6. δρόμος φωτιάς  
7. δρόμος μεταξιού  
8. δρόμος μαγιού  
9. δρόμος των μυστικών  
10. δρόμος ψυχής  
11. δρόμος δικός σου  
 
 
Δημιούργησαν... 
 
Οι Δρόμοι της Υωτιάς 

Οι Δρόμοι της Υωτιάς, είναι μία κινηματογραφική ταινία βρετανικής παραγωγής του 
1981, διάρκειας 123 λεπτών σε σκηνοθεσία Φιου Φάντσον., ύνθεση μουσικής: Βαγγέλης 
Παπαθανασίου, Βραβεία: σκαρ Καλύτερης Σαινίας, σκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου 
εναρίου 
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Ο δρόμος της επιτυχίας (Moondance Alexander) 

Οικογενειακή ταινία (2007). Η τυχαία συνάντηση μιας νεαρής κοπέλας με ένα άλογο 
αλλάζει όλη τη ζωή της. Σο νεαρό κορίτσι ανακαλύπτει ότι το συγκεκριμένο άλογο έχει όλες 
τις προδιαγραφές του πρωταθλητή. Παραγωγή: ΗΠΑ. 
 
Μαντέλα: ο δρόμος προς την ελευθερία 

Ακαδημαϊκών προδιαγραφών βιογραφία του θρυλικού ηγέτη της Νότιας Αφρικής, το 
«ΜΑΝΣΕΛΑ: Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ» φλερτάρει με την αγιογραφία 
του χαρισματικού πολιτικού, αφήνοντας τελικά αναξιοποίητη την δυναμική των 
συγκλονιστικών και ίσως πιο σκοτεινών πτυχών της ιστορίας του Μαντίμπα. 
 
Οδός Ονείρων 

Η Οδός Ονείρων ήταν μια ιστορική μουσικοθεατρική παράσταση που ανέβηκε τον 
Ιούνιο του 1962 στο θερινό θέατρο "Μετροπόλιταν" της Αθήνας. Ήταν ένα ιδιότυπο 
μιούζικαλ. Ένα είδος μιούζικ χωλ ή επιθεώρησης: μια σειρά από νούμερα, τραγούδια και 
χορευτικά δρώμενα. Σο ίδιο όνομα φέρει και ο ιστορικός δίσκος με τη μουσική και τα 
τραγούδια της παράστασης που έγραψε ο Μάνος Φατζιδάκις. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/1962
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CF%82
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Σο σόι…  
 

Λέξεις συγγενικές 

Με τον δρόμο 

 

 
 
 
 

Δρόμος 

παλιόδρομος πεζόδρομος 

αεροδιάδρομος 

ανάδρομος 

αμαξόδρομος 

αμφίδρομος 

διάδρομος 

ποδαρόδρομος 

αυτοκινητόδρομος 

δρομάκι δρομάκος 

δρομέας 

μονόδρομος 

κατσικόδρομος 

δρομολογώ 

δρομολόγιο 

καρόδρομος ιππόδρομος 

δρομομέτρηση 

χωματόδρομος 

μουλαρόδρομος 

σιδηρόδρομος 

πρόδρομος 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B9
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%8E
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B9%CF%80%CF%80%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
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Με την οδό 

 
 
 
 

oδικώς 

οδοιπορικά 

οδοκαθαριστής 

οδομαχία 

οδοποιία 

οδόστρωμα 

οδοστρωτήρας 

οδόφραγμα 

οδοιπόρος 

oδικός, η, ο 

 

Οδός 
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Γλωσσάρι 

 

αγκυροβόλιο: 1.όρμος όπου συνήθως 
αγκυροβολεί ή όπου μπορεί να αγκυροβολήσει 
ένα πλοίο· αραξοβόλι. 2. (μτφ.) καταφύγιο 

Αγορά: (ιστ.) το κέντρο της δημόσιας ζωής 
στις αρχαίες ελληνικές πόλεις: H Αγορά στην 
αρχαία Aθήνα έγινε το σύμβολο της 
δημοκρατίας. 

αίγλη: η λάμψη, η φήμη. 

ακτοπλοϊκή σύνδεση: η σύνδεση που 
αναφέρεται στη θαλάσσια συγκοινωνία 

αλλόθρησκος: που πιστεύει σε διαφορετική 
θρησκεία, σε σχέση με κπ. άλλον. 

αμαξήλατη οδός: αυτή από την οποία είναι 
δυνατό να περάσει άμαξα. 

αναψυχή: ανάπαυση, ξεκούραση πνευματική ή 
ψυχική, ευχαρίστηση ψυχική 

αρματοδρομία: αγώνας δρόμου που 
διεξαγόταν με άρματα. 

αρμοδιότητα: 1. δικαιοδοσία ή εξουσία που 
πηγάζει από δικαιώματα ή καθήκοντα, 2. η 
ειδικότητα που αποκτήθηκε από γνώση ή και 
από πείρα. 

άρρηκτα: που δε σπάει, αδιάσπαστος, στερεός. 

αρχαϊκή πόλη: η πόλη που αναφέρεται στην 
αρχαία εποχή από τον 8ο π.Φ. έως τον 5ο αι. 
π.Φ. 

βατός: για τόπο, από τον οποίο μπορεί εύκολα 
κανείς να περάσει. 

βιομηχανική επανάσταση: ήταν το φαινόμενο 
αλλαγής της παραγωγής προϊόντων από 
αγροτικά σε βιομηχανικά το οποίο 
εκδηλώθηκε πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία 
μεταξύ των ετών 1760 – 1860. 

βιοτικό επίπεδο: το επίπεδο της ζωής των 
ανθρώπων. 

δημόσιος χώρος: ο χώρος στον οποίο μπορεί 
να παρευρεθεί και να συμμετάσχει όποιος 
θέλει. 

δομή: ο τρόπος με τον οποίο είναι 
κατασκευασμένο. 

εκσυγχρονισμός: μεταρρύθμιση και 
προσαρμογή σε νέες και σύγχρονες συνθήκες, 
απαιτήσεις, απόψεις κτλ. 

επίορκος -η -ο : πρόσωπο που έχει παραβεί 
τον όρκο του, πρόδωσε την πατρίδα ενώ είχε 
ορκιστεί να την υπερασπίζεται. 

ήθη: παραδοσιακοί κανόνες κοινωνικής 
διαβίωσης, που διαμορφώνονται με την 
ιστορική εξέλιξη. 

ηλεκτροφωτιστήριο: χρησιμοποιεί τον 
ηλεκτρισμό για να φωτίζει. 

Θεσμός : κάθε ομαδική ή ατομική ενέργεια ή 
κάθε σχέση ανάμεσα στα μέλη μιας κοινωνίας, 
που συνήθ. ύστερα από μακροχρόνια και 
ομοιόμορφη επανάληψη παίρνει μια τυπική 
μορφή συνήθ. νομική:Kοινωνικός του Προέδρου 
της Δημοκρατίας. Οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί. Κτλ 
Ίνκας: λαός στη Νότια Αμερική.    

  Ιπποδάμειο σύστημα: πριν από τους 
Ρωμαίους, ο Ιππόδαμος είχε δημιουργήσει ένα 
σχέδιο πόλης με διασταυρούμενους δρόμους 
και ορθογωνικά οικοδομικά τετράγωνα.  

καταλύω : διαλύω ένα συγκροτημένο σύνολο ή 
καταργώ ένα θεσμό: Tο 476 μ.X. καταλύθηκε το 
δυτικό ρωμαϊκό κράτος. Οι πραξικοπηματίες 
κατέλυσαν το δημοκρατικό πολίτευμα. Kαταλύθηκε η 
έννομη τάξη από τους εξεγερμένους. 

καταστήματα εστίασης: μαγαζιά που 
παραθέτουμε γεύμα, συνήθως ομαδικό, 
καφετέριες κ.ά. 

κατέλαβαν: κατακτώ, κυριεύω. 

κλασικές πόλεις: αυτές οι πόλεις που ανήκουν 
ή αναφέρονται στους αρχαίους Έλληνες τη 
χρονική περίοδο 500 π.Φ. έως 323 π.Φ. 

κοινόχρηστος χώρος: ο χώρος που τον 
χρησιμοποιούν πολλοί. 
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μπολιάζω  : 1. βάζω μέσα στο βλαστό φυτού, 

ιδίως δέντρου, μπόλι για να αναπτυχθεί και να 
δημιουργηθεί έτσι καινούριο φυτό. . 2. (εταφορικά) 
συνδυάζω κάποιο στοιχείο με κάποιο άλλο, συνήθ. 
για να βελτιωθεί. 

Νεοσύλλεκτος: χαρακτηρισμός στρατιώτη 
που μόλις κατατάχτηκε στο στρατό 

οδωνύμια: τα ονόματα των οδών, δρόμων. 

οστά: κόκαλα 

οστρακοφορία: η ψηφοφορία με όστρακα. 

όστρεα:: το στρείδι 

ΟΣΑ: Οργανισμός Σοπικής Αυτοδιοίκησης 

όψη: η μορφή, η εμφάνιση, η εικόνα ενός 
πράγματος. 

παράκτιοι: που βρίσκονται ή που συμβαίνουν 
κοντά σε ακτή θάλασσας. 

πολεοδόμος: ειδικός επιστήμονας που 
ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών συνολικής 
οργάνωσης της λειτουργίας μιας πόλης. 

πολύβουος: που παράγει, που εκπέμπει πολύ 
θόρυβο, πολλή βοή 

πομπή: επίσημη θρησκευτική ή πανηγυρική 
πορεία πολλών ανθρώπων 

πορθμειακή γραμμή: η γραμμή που 
μεταφέρει ανθρώπους στην αντίπερα όχθη, 
ακτή. 

πρόσβαση: το πέρασμα από όπου μπορεί 
κανείς να πλησιάσει κάπου. 

προσιτός: (για τόπο) που μπορεί κάποιος να 
τον πλησιάσει, να τον προσεγγίσει με σχετική 
ευκολία. 

πύλη: χαρακτηρισμός ειδικά κατασκευασμένης 
εισόδου σε κτίριο ή σε άλλο κλειστό χώρο 
συνήθως δημόσιου χαρακτήρα. 

ρηγματώνονταν: δημιουργούνταν ρωγμές 

ρους: συνεχής ροή νερού σε κοίτη (ποταμού) 
και η κατεύθυνση την οποία ακολουθεί ρεύμα. 

ρύπανση: το αποτέλεσμα του ρυπαίνω και 
ειδικότερα η παρουσία στη φύση, σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τον κανονικό, ουσιών 

που είναι βλαβερές για τον άνθρωπο και για 
τους άλλους ζωντανούς οργανισμούς. 

σαλεπιτζής: πλανόδιος πωλητής σαλεπιού, 
ζεστό ρόφημα από το φυτό σαλέπι. 

συγκοινωνιολόγος: ειδικός επιστήμονας που 
ασχολείται με την οργάνωση των 
συγκοινωνιών. 

συμμερίζομαι: κατανοώ τους λόγους που 
προκαλούν τα αρνητικά ή θετικά συναισθήματα 
κάποιου και λυπούμαι ή χαίρομαι μαζί του. 

συνευρίσκομαι: βρίσκομαι κάπου μαζί με 
κάποιον άλλον. 

συνοψίζω:παρουσιάζω με συντομία προφορικά 

ή γραπτά, τα σημαντικά στοιχεία. 

τροχοφόρο: κάτι που κινείται με τροχούς, 
χερσαίο μεταφορικό μέσο που κινείται με 
ρόδες, όχι επάνω σε σιδηροτροχιές, όπως π.χ. 
η άμαξα, η μοτοσικλέτα και κυρίως το 
αυτοκίνητο. 

υπεραστικός: ο δρόμος που αφορά την 
επικοινωνία μεταξύ οικισμών (πόλεων ή 
χωριών) 

Τφιστάμενος ο κατώτερος στην υπαλληλική 
ιεραρχία σε σχέση με τον προϊστάμενο:  

φανοποιείο: το φαναρτζίδικο,το λαμαρινάδικο. 

Via:(ιταλικά)οδός
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Επίλογος 
 

Οι δρόμοι λοιπόν περιδιαβαίνουν πόλεις και χωριά, χαράζουν βουνά και κάμπους, 
μπλέκονται και διασταυρώνονται, τυλίγουν τη γη σαν κουβάρι. Πού οδηγούν όμως όλοι 
αυτοί οι δρόμοι ; Αμφιβάλλουμε αν κάπου τελειώνουν, είμαστε σίγουροι όμως πως όλοι οι 
δρόμοι ξεκινούν από το σχολείο. 

Η δική μας σύντομη περιήγηση στον κόσμο των δρόμων έφτασε στο τέλος της. 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό. χι γιατί κουραστήκαμε ή βαρεθήκαμε. Μα γιατί 
ολοκληρώσαμε την προσπάθεια μας. Είχαμε μεγάλη αγωνία είναι αλήθεια, δεν ήταν εύκολο 
για εμάς αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Ο αρχικός ενθουσιασμός άρχισε να υποχωρεί όταν 
φάνηκαν οι πρώτες δυσκολίες. Δυσεύρετες πηγές και αρχεία. Η μικρή μας ηλικία έκανε τους 
ανθρώπους διστακτικούς να μας εμπιστευτούν υλικό σημαντικής αξίας ή ακόμα και να 
ασχοληθούν μαζί μας. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε αλλαγές, να τροποποιήσουμε τα αρχικά 
μας σχέδια, ανασυνταχθήκαμε και συνεχίσαμε. 

Κάνοντας τώρα τον *απολογισμό μας, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που 
κερδίσαμε.  Δουλέψαμε σε ομάδες , συνεργαστήκαμε. Φρησιμοποιήσαμε γνώσεις που 
αποκτήσαμε στο σχολειό μας σχεδόν απ’ όλα τα μαθήματα και τις *μπολιάσαμε με 
καινούργιες. Καταλάβαμε την αξία μιας ιστορικής πηγής και μιας πληροφορίας. 
Μελετήσαμε χάρτες και τοπογραφικά. Μετρήσαμε, σμικρύναμε και μεγεθύναμε με κλίμακα. 
Γράψαμε και ασχοληθήκαμε με διάφορα είδη κειμένων όπως περιγραφικά, αφηγηματικά και 
άλλα. Μάθαμε καινούριες λέξεις και πλουτίσαμε το λεξιλόγιό μας. Η χρήση των γνώσεων 
από τα μαθήματα πληροφορικής έδειξαν πως χωρίς αυτές, η εργασία μας θα μειονεκτούσε ή 
θα μπορούσε και να μην πραγματοποιηθεί. Οι Η/Τ λοιπόν απαραίτητο εργαλείο και 
σπουδαίος βοηθός στην προσπάθειά μας, οι μηχανές αναζήτησης πήραν φωτιά, όπως και τα 
πλήκτρα. Μάθαμε και χειριστήκαμε λογισμικά.  

Μα το σημαντικότερο για μας είναι πως όλα αυτά τα κάναμε περνώντας καλά.  
Ερευνήσαμε, ακούσαμε, μάθαμε, συζητήσαμε, καταλάβαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα 
για το δημόσιο χώρο, τον δρόμο, για την πόλη μας, την ιστορία της και τις οδούς της. 
Ανακαλύψαμε την πόλη! 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

 
ΛΕΞΙΚΑ 

Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΣΗ 

ΣΕΓΟΠΟΤΛΟ-ΥΤΣΡΑΚΗ  

 
Ηλεκτρονικά λεξικά:  

www.greek-language.gr, Λεξικό της κοινής νεοελληνικής 
 
ΒΙΒΛΙΑ 

ΓΛΩΑ Σ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΎ,  α΄ τεύχος 
ΙΣΟΡΙΑ Σ΄ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ  

ΙΣΟΡΙΑ Δ΄ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

Μανόλη Κορρέ: «Αττικής Οδοί, Αρχαίοι Δρόμοι της Αττικής» (Εκδ. Μέλισσα) 

το δρόμο για την Ελλάδα, Robert A. McCabe, (Εκδ. Πατάκη και Ριζάρειο Ίδρυμα) 

ΘΕΠΡΩΣΊΑ, Η ΠΡΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑ, Εκπολιτιστικός ύλλογος αγιάδας 
 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

www.wikipedia.gr, Βικιπαίδιεια 

www.igoumenitsa.gr/, Ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας  
www.igoumenitsamuseum.gr/, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας 
www.egnatia.gr, Εγνατία οδός Α.Ε. 

www.olig.gr/, Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας 
 

ΛΟΓΙΜΙΚΑ  
 
                 Google Earth 

 

 

 

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ : 

 

Δρόμοι με ιστορία 2.500 ετών, Μαρίνα Ζιώζιου, "Έθνος", 2.5.2010 

Αττικής οδοί, Σέα Βασιλειάδου, "Ημερησία", 30.4.2010 

Σο αρχαίο οδικό δίκτυο της Αττικής, Φριστίνα ανούδου, "Απογευματινή", 27.4.2010 

Αρχαίοι δρόμοι στα πόδια μας, Μαρία Αδαμοπούλου, "Σα Νέα", 23.4.2010 

Αρχαίο... Αττικής οδικό δίκτυο, Γιώργος Κιούσης, "Ελευθεροτυπία", 20.4.2010 

Η συλλογική μνήμη των δρόμων, Φριστίνα Κουλούρη επίκουρη καθηγήτρια της 
Ιστορίας, «Σο Βήμα» 3/5/98 

Σαξιδεύοντας στην αρχαία Ελλάδα, Γ.Α. Πίκουλας, Αν. Καθηγητής Αρχ. Ελλ. Ιστορίας, 
15 Οκτώβριος, 2011 

Ο ρυθμιστικός ρόλος του πεζόδρομου στην κοινωνία, Πρόδρομος Λ. Σζανετάκος 
Οδοποιία ιστορική διαδρομή, Αντώνης Καλτσοφνης 

Οι δρόμοι της μεγαλοφπολης ως αμφισβητοφμενοι χώροι (2010), ταυρίδης . (2010), 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. 

 

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΚΑΣΟΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΗ 
 
 

http://www.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
http://www.wikipedia.gr/
http://www.igoumenitsa.gr/
http://www.igoumenitsamuseum.gr/
http://www.egnatia.gr/
http://www.olig.gr/
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=11497023
http://www.biblionet.gr/author/88651/%CE%96%CE%B9%CF%8E%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CF%85,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13774&subid=2&pubid=27953181
http://www.biblionet.gr/author/50590/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%85,_%CE%A4%CE%AD%CE%B1
http://www.biblionet.gr/author/76061/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%BF%CF%85,_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=4571225
http://www.biblionet.gr/author/69443/%CE%91%CE%B4%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85,_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=20/04/2010&id=153409
http://www.biblionet.gr/author/72574/%CE%9A%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82,_%CE%93%CE%B9%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%91.,_%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
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Εργάσθηκαν οι μαθητές της Σ΄ Σάξης του 1ου Δημοτικού χολείου Ηγουμενίτσας: 
 
Βαγγελής Αλέξανδρος-Ιωσήφ 

Βαζούκης Ιωάννης 

Βασιλείου Αικατερίνη 

Βεζδρεβάνη Ηλιάνα 

Βέρμπης Αλέξανδρος 

Γιόγιακας Νικόλαος 

Γιώτη Μαρία 

Γκρέμος ταύρος-πυρίδων 

Γούμενου-Ντακαλέτση Κλεοπάτρα-Νίκη 

Δαμιανίδης Αλέξανδρος 

Δημητρίου Φαρίσης 

Ιωάννογλου Αντωνία 

Καλαντζής Νικόλαος 

Καλογήρου Βασιλική 

Κάτσιος Αντώνιος 

Κίτος Γιάννης 

Κουλούρη Ελευθερία 

Κουσοβίστας Νικόλαος 

Κούφαλης Ορφέας 

Κώτσης Φριστόφορος 

Κώτσιας Αλέξανδρος 

Λιάγκου Μαρία Ηλιάνα Αλεξάνδρα 

Λιανός Κωνσταντίνος - ταύρος 

Μιχαλάς Φρήστος 

Μπάρμπας Δημήτριος 

Μπέη Αναστασία 

Μπλέτσας Γεώργιος 

Ντελλεντόνε Ραφαέλα 

Ντούσκας Λάζαρος 

Παναγιώτου Φρήστος 

Παπανδρέου οφία 

ωτηρίου Κωνσταντίνος 

Σέγκο Ελισάβετ 

Σζούμας Κωνσταντίνος 

Σρούσα Ειρήνη 

Σσάτση Γεωργία-Ισιδώρα 

Σσιμπούλης Κυριάκος 

Σσιούτσιου Βερόνικα 

Σσουμάνης Δημήτριος 

Σσουμέτης Βασίλειος 

Υλούδα Θεοδώρα-Μαρία 

Υλούδας Ηλίας 

Φαντζάρα Φαρά 

 
 
Σην εργασία οργάνωσαν και επιμελήθηκαν οι δάσκαλοι :  

Γόγολος Πέτρος  

Καμποσιώρη Ελένη (Πληροφορικής) 

Κύλλας Γεώργιος  
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Επραξηζηνύκε  

Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηά ηνπο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 
εξγαζίαο καο, ηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Θεζπξσηίαο ηεο πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ, ηνλ 
Οξγαληζκό Ληκέλα Ηγνπκελίηζαο, ην Επηκειεηήξην Θεζπξσηίαο, ηνλ Σύιινγν Γνλέσλ 
θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Σρνιείνπ καο θαη ηελ πξόεδξό ηνπ Σνθία Κώηζηα, ηηο θπξίεο Μήηζε-
Μπιέηζα Λίλα θαη Βαδνύθε Καιιηόπε, ηνπο θπξίνπο Ι. Κηόρν θαη Χ. Κηζζόπνπιν γηα 
έγγξαθα θαη νπηηθό πιηθό πνπ καο εκπηζηεύηεθαλ από ην νηθνγελεηαθό θαη πξνζσπηθό 
ηνπο αξρείν θαη βέβαηα όινπο εθείλνπο πνπ κε καξηπξίεο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 
ζπλέβαιαλ ζηελ πξνζπάζεηά καο απηή. 

 


