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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 Απνηειεί θνηλφ ηφπν ε παξαδνρή φηη δίρσο κλήκε δελ ζα κπνξνχζε λα 

ππάξμεη ε έλλνηα ηεο ηζηνξίαο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληψλ θαη πνιηηηζκψλ. Ζ θνηλή 

απνδνρή ελφο γεγνλφηνο απφ ηα ππνθείκελα πνπ απαξηίδνπλ κηα θνηλφηεηα, ε 

παξαδνρή φηη θάηη φλησο ζπλέβε, απαηηεί θαη πξνυπνζέηεη ηε κλήκε ηεο θνηλφηεηαο. 

Αθφκε θαη ε ίδηα ε έλλνηα ηεο θαηνρήο, ηεο ηδηνθηεζίαο ελφο ρψξνπ ή ελφο 

αληηθεηκέλνπ, εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο κλήκεο – αξρηθά απφ ην ίδην ην ππνθείκελν 

θαη ελ ζπλερεία απφ ηα πξφζσπα πνπ ην πιαηζηψλνπλ
1
. Πψο αιιηψο ζα κπνξνχζε 

άιισζηε λα απνδεηρηεί φηη θάηη αλήθεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν ή κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ θαη φρη ζε άιινπο; Τπφ απηή ηελ έλλνηα, βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ εθθίλεζε ηεο ηζηνξηθήο αλαπαξάζηαζεο θάζε ιανχ θαη πνιηηηζκνχ 

δελ ήηαλ ε γξαθή αιιά ε κλήκε. 

Ση είλαη φκσο απηφ πνπ νλνκάδνπκε κλήκε; Ζ έλλνηα ηεο κλήκεο, ζε ηζηνξηθά 

ζπκθξαδφκελα, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν καθξνρξφληαο ζπδήηεζεο. χκθσλα κε 

ηελ Susan Crane
2
 σο ηζηνξηθή κλήκε ινγίδεηαη κηα δηακεζνιαβεκέλε εηθφλα ηνπ 

παξειζφληνο φπσο απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ εηδηθνχο, ηνπο ηζηνξηνγξάθνπο, νη 

νπνίνη παξαζέηνπλ κία, θαηά ην δπλαηφ, πιεξέζηεξε θαη ππνθεηκεληθή εηθφλα ησλ 

γεγνλφησλ κέζα απφ αξρεηαθά ηεθκήξηα. ηνλ αληίπνδα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο 

βξέζεθε, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ζπιινγηθή κλήκε.  

Καίξην ξφιν ζε απηή ηε δηακάρε έπαημε ην ζεκαληηθφηαην έξγν ηνπ Maurice 

Halbawchs, On Collective Memory
3
. Ο Halbawchs αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγηθή κλήκε 

σο αδηακεζνιάβεηε θαη θάζε άιιν παξά ηερλεηή ή θαηαζθεπαζκέλε, θαζψο ππάξρεη 

ζπλέπεηα θαη ζπλείδεζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ παξφληνο θαη παξειζφληνο
4
. Οκνίσο, 

δηεπθξηλίδεη ην γεγνλφο πσο ε ζπιινγηθή κλήκε είλαη πάληνηε θαζνξηζκέλε κε 

απζηεξφ ηξφπν απφ ην θνηλσληθφ ηεο πιαίζην
5
. Αληίζεηα, γηα ηνλ Halbawchs, ε 

ηζηνξηθή κλήκε απνθφπηεηαη απφ ηα θνηλσληθά ηεο ζπκθξαδφκελα θαη ζπλδέεηαη, 

αληί απηψλ, κε αθεξεκέλα ρξνλνινγηθά πιαίζηα θαη ιεπηνκέξεηεο γεγνλφησλ
6
. Έηζη, 

νη δεζκνί ηεο ηζηνξίαο κε ην θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ απνθφπηνληαη, κε απνηέιεζκα 

                                                           
1
M. Halbwachs, The Collective Memory, Νζα Υόρκθ 1950. 

2
S. Crane, «Writing the Individual Back into Collective Memory», American Historical Review, τ.102 (5) 

(1997), ς. 1372-1385. 
3
 M. Halbwachs, On Collective Memory, Σικάγο, 1992. 

4
Στο ίδιο. 

5
Στο ίδιο. 

6
Στο ίδιο. 
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λα ράλεηαη ε ζχλδεζε αλάκεζα ζην παξφλ θαη ην παξειζφλ, δειαδή ε ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηελ ηζηνξηθή γλψζε θαη ηελ πξνζσπηθή, βησκέλε εκπεηξία
7
. Με άιια 

ιφγηα, ε ηζηνξηθή κλήκε είλαη απιά κηα "ηζηνξία", γεγνλφηα ηα νπνία αθνξνχλ ην 

καθξηλφ παξειζφλ θαη δελ επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Ζ ζπιινγηθή κλήκε, 

απφ ηελ άιιε, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ζπληζηά ην "ελεξγφ" παξειζφλ, κλήκεο 

νη νπνίεο δηαθπιάζζνληαη, κεηαδίδνληαη θαη αλακεηαδίδνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

θνηλφηεηαο, κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα απαληνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην θαίξην εξψηεκα 

πξνζδηνξηζκνχ θάζε θνηλσλίαο «Πνηνί είκαζηε;». πκβάιιεη, δειαδή, θαη 

δηακνξθψλεη ηε ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ηεο θνηλσλίαο. Παξά ηελ αδηακθηζβήηεηε 

ζεκαζία ηνπ έξγνπ ηνπ Halbawchs γηα ηελ πνξεία ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, δελ 

παξνπζηάδεηαη θάπνην κνληέιν ζχλδεζεο ηεο ηζηνξηθήο κε ηε ζπιινγηθή κλήκε, αλ 

θαη κπνξεί λα εληνπηζηεί έλαο αξηζκφο ππνδείμεσλ. Ζ ζπκθηιίσζε θαη ε ζχλαςε ησλ 

δχν πξνζεγγίζεσλ πξνέθπςε αξγφηεξα, κέζα απφ ηνλ εζσηεξηθφ αλαζηνραζκφ ηεο 

αθαδεκατθήο ηζηνξηθήο θνηλφηεηαο
8
.  

Ο Αληψλεο Ληάθνο
9
 θάλεη ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ θπξίαξρε κλήκε θαη ηε 

δεκφζηα κλήκε. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε θπξίαξρε κλήκε κηαο θνηλφηεηαο 

είλαη απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζχλαςε ηζηνξηθήο θαη ζπιινγηθήο κλήκεο, φπσο 

απηέο πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Χο δεκφζηα κλήκε, νξίδεηαη ε αλαπαξάζηαζε 

ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ κέζα απφ θνηλέο πνιηηηζκηθέο παξαγσγέο θαη 

αλαπαξαγσγέο, κε ηε κλεκφλεπζε ζπκβάλησλ, πξνζψπσλ θαη ηφπσλ λα ζπληζηνχλ 

ζεκειηψδε ζηνηρεία ηεο
10

.  Χζηφζν, ηα δχν απηά, δηαθξηηά κεηαμχ ηνπο, είδε κλήκεο, 

κπνξεί λα αιιειεπηδξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη λα επηθαιχπηνληαη, ζε θακία 

πεξίπησζε φκσο δελ ζα έπξεπε λα ζεσξήζνπκε φηη ηαπηίδνληαη
11

. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ληάθνο: «Τπάξρεη έλα θνκκάηη δεκφζηαο κλήκεο πνπ δελ 

είλαη θπξίαξρε, φπσο κηα θπξίαξρε πνπ δελ έρεη γίλεη αθφκα δεκφζηα»
12

. 

                                                           
7
Στο ίδιο. 

8
Για μία ςε βάκοσ μελζτθ τθσ πορείασ τθσ ιςτοριογραφίασ ςτο χρόνο, βλ. Α. Λιάκοσ, Πώσ το παρελκόν 

γίνεται ιςτορία;, Ακινα 2007. 
9
Α. Λιάκοσ «Τι Είναι Μνιμθ», ςτο Ν. Ραπαδθμθτρίου και Α. Αναγνωςτόπουλοσ (επιμ.), Σο παρελκόν 

ςτο παρόν: Μνιμθ, ιςτορία και αρχαιότθτα ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα, Ακινα 2017, ς. 32-44. 
10

K. E. Foote και M. Azaryahu, «Toward a geography of memory: Geographical dimensions of public 

memory and commemoration». Journal of Political and Military Sociology, τ. 35(1) (2007), ς. 125-144. 

11
Α. Λιάκοσ « Τι Είναι Μνιμθ», ό.π., ς. 32-44. 

12
 Στο ίδιο, ς. 37. 
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Γίλεηαη ζαθέο, ινηπφλ, φηη ηα ζπκβάληα ηνπ παξειζφληνο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ζπιινγηθήο 

ηαπηφηεηαο· θαη πνιχ ζπρλά, ην θάλνπλ. Ζ κλήκε ησλ ζπκβάλησλ είηε πξνέξρεηαη 

"απφ ηα πάλσ", παξνπζηάδεηαη δειαδή κε ηε κνξθή αδηακθηζβήηεησλ αξρεηαθψλ 

γεγνλφησλ, είηε αλαδχεηαη "απφ ηα θάησ", πξνβάιιεη δειαδή κέζα απφ ηα 

ππνθεηκεληθά βηψκαηα ησλ αηφκσλ κε ηελ κνξθή θνηλψλ εκπεηξηψλ, εξκελεχεηαη θαη 

αμηνινγείηαη απφ ηα ππνθείκελα ζε κηα πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, 

πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο ή/θαη εζληθήο. Αλ ηψξα ζεσξήζνπκε ηα ηζηνξηθά ζπκβάληα 

σο θνκκάηη ηνπ πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ηεο ζπιινγηθήο 

ηαπηφηεηαο πνπ ηα δηέπεη, γίλεηαη εκθαλήο ε αλάγθε παγίσζήο ηνπο ζηε κλήκε ηεο ελ 

ιφγσ θνηλφηεηαο. Δηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο, ε παγίσζε ηεο "απνδεθηήο" κλήκεο απφ ηελ θπξίαξρε εμνπζία, πέξα απφ 

ηα εξγαιεία πνπ αλακέλεη θαλείο φηη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γη' απηφ ην ζθνπφ (γηα 

παξάδεηγκα ε ηππηθή εθπαίδεπζε, ηα πξνπαγαλδηζηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

ν δεκφζηνο/θπξίαξρνο ιφγνο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο), ζα πξέπεη λα εδξαησζεί θαη κε 

ηξφπν ηέηνην ψζηε ηα ππνθείκελα λα ηελ ελζηεξληζηνχλ δίρσο ακθηζβήηεζε· λα 

ιάβεη ρψξα δειαδή άηππα θαη ππνζπλείδεηα. Απηφ αθξηβψο ην ζεκείν είλαη εθεί 

φπνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ηαθηηθέο άηππεο "επηβνιήο" ηεο απνδεθηήο κλήκεο ησλ 

ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο, ην ελδηαθέξνλ κνπ επηθεληξψλεηαη ζε κηα 

κνξθή ηέηνηαο επηβνιήο ηεο απνδεθηήο ηζηνξηθήο κλήκεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα εμεηάζσ ηελ νλνκαηνζεζία ησλ δξφκσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

1956 - 1974 ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζσ θαη λα εξκελεχζσ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θεληξηθή εμνπζία θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ρσξνζεηνχλ 

ηελ ηζηνξηθή κλήκε. Θεψξεζα φηη ε κειέηε ηεο νλνκαηνζεζίαο ησλ δξφκσλ ηεο 

πφιεο ηνπ Βφινπ ζα δψζεη ηελ επθαηξία λα κειεηεζεί ε ζεζκηθή θαη πνιηηηθή κλήκε 

ηεο πφιεο, φπσο απηή απνηππψλεηαη θαη κεηαζρεκαηίδεηαη ζηηο απνθάζεηο ηεο 

εθάζηνηε αξρήο πνπ αλαιάκβαλε ηελ δηνίθεζε ηεο πφιεο θαη ιάκβαλε ηηο ζρεηηθέο  

απνθάζεηο. Ζ κειέηε απηή ζπληζηά κηα πξφζθνξε επθαηξία δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ 

δηαρείξηζεο ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο, γηα φζα έπξεπε λα ζσζνχλ θαη λα αλαδεηρηνχλ, 

αιιά θαη απηψλ πνπ απνθαζίζηεθε λα παξακειεζνχλ, θαζψο δε ζεσξήζεθαλ 

θαηάιιειεο γηα λα κλεκνλεχνληαη κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ρξήζεο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πφιεο. Ζ κειέηε απνζθνπεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηζηνξηνγξαθία ηεο 
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πφιεο ηνπ Βφινπ αιιά θαη ζπλνιηθφηεξα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,  θαζψο ε ηνπηθή 

βνχιεζε ππαθνχεη ζηηο θξαηηθέο επηινγέο, αλαδεηθλχνληαο ηελ κεηεκθπιηαθή θαη 

πξνδηθηαηνξηθή πεξίνδν κέζα απφ ηηο απνθάζεηο νλνκαηνζεζίαο ησλ δξφκσλ. 

Βαζηθή ππφζεζε είλαη φηη ε νλνκαηνζεζία ησλ νδψλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο θαηά ηελ πεξίνδν 1956-1974, θάζε άιιν παξά ηπραία κπνξεί λα ζεσξεζεί. 

Αληίζεηα, ε νλνκαηνζεζία απνηέιεζε κηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο λα ζπλδέζεη ζπκβνιηθά ηνλ αζηηθφ ρψξν κε ηηο απνδεθηέο απφ απηή 

ηζηνξηθέο κλήκεο, κε ζθνπφ ηελ παγίσζε κηαο εληαίαο, ζπιινγηθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. Ζ πεξίπησζε ηνπ Βφινπ επηιέρηεθε σο ηππηθφ παξάδεηγκα κηαο αζηηθήο 

θαη βηνκεραληθήο πφιεο ηεο επνρήο. Δπηπξφζζεηα, επέιεμα ηελ εηθνζαεηία 1956 - 

1974 σο κία πεξίνδν πινχζηα ζε πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο, ε 

νπνία, παξά ηελ ηζηνξηθή βηβιηνγξαθηθή παξαγσγή πνπ ηε ζπλνδεχεη, έρεη αθφκε 

πάξα πνιιά λα πξνζθέξεη ζηελ έξεπλα. 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε πέληε κέξε. ην πξψην θεθάιαην, 

εμεηάδεηαη ε νλνκαηνζεζία ησλ νδψλ. Θα επεμεγήζσ βαζηθέο έλλνηεο πνπ ηελ 

πιαηζηψλνπλ θαη ζα αλαιχζσ ηε ζεκαζία ηεο νλνκαηνινγίαο ζε ρσξνηαμηθά 

πεξηβάιινληα γηα ηελ ηζηνξηθή έξεπλα. ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αλαπηχμσ ελ 

ζπληνκία ηηο βαζηθέο ηζηνξηθέο θαη ρσξνηαμηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηελ 

πφιε ηνπ Βφινπ απφ ην 1881
13

 κέρξη θαη ην 1955. ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο 

κνπ, ζα πξαγκαηεπηψ ηηο εμειίμεηο θαηά ηε δεθαεηία 1956-1967, ελψ ζην ηέηαξην, ζα 

αλαθεξζψ ζηηο αληίζηνηρεο εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ 1967-1974. Σέινο, ην πέκπην, θαη 

ηειεπηαίν, θνκκάηη ηεο εξγαζίαο κνπ απνηειεί κηα πξνζπάζεηα επξχηεξεο εξκελείαο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ επξεκάησλ κνπ θαζψο θαη παξνπζίαζεο πηζαλψλ 

θαηεπζπληήξησλ ζε αλάινγεο κειινληηθέο έξεπλεο. 

 

 

 

 

                                                           
13

Χρονολογία απελευκζρωςθσ τθσ Θεςςαλίασ και προςάρτθςισ τθσ ςτο νζο ελλθνικό κράτοσ. 
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2. ΔΡΟΜΟΙ, ΟΝΟΜΑΣΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΑ 

χκθσλα κε ηνλ Μηζέι Φνπθψ
14

, δελ ππάξρεη θαζεζηψο, είηε νινθιεξσηηθφ είηε 

δεκνθξαηηθφ, ην νπνίν λα κελ εθαξκφδεη έλα ζχλνιν πξαθηηθψλ επηβνιήο ειέγρνπ 

θαη εμνπζίαο ζηνπο πνιίηεο, κε ζθνπφ λα ηνπο κεηακνξθψζεη ζε ππνθείκελα. Ο ίδηνο 

δηαθξίλεη δχν κνξθέο ππνθεηκέλνπ, εθείλν ην νπνίν ππνηάζζεηαη ζηνλ άιιν δηα 

κέζνπ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο εμάξηεζεο θαη εθείλν ην νπνίν παξακέλεη 

«πξνζθνιιεκέλν ζηελ ίδηα ηνπ ηαπηφηεηα κέζσ ηεο ζπλείδεζεο ή ηεο 

απηνγλσζίαο»
15

. Θα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη, ζηα πην νινθιεξσηηθά 

θαζεζηψηα, ην επηζπκεηφ ππνθείκελν ζα εκπίπηεη ζηελ πξψηε κνξθή ηνπ Φνπθψ, 

ελψ ζηα πεξηζζφηεξν δεκνθξαηηθά, ζα ηείλεη πξνο ηε δεχηεξε. Γηα λα ην πνχκε 

δηαθνξεηηθά, έλα θαζεζηψο δεκνθξαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ είλαη αλακελφκελν λα 

επηζπκεί κελ ηνλ έιεγρν θαη ηελ ππνηαγή ησλ πνιηηψλ ηνπ αιιά λα αζθεί ηελ εμνπζία 

ηνπ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κελ ιακβάλεη ηε κνξθή ηεο άκεζεο επηβνιήο ειέγρνπ 

Πεξηζζφηεξν επηζπκείηαη ε δεκηνπξγία αηφκσλ-ππνθεηκέλσλ ηα νπνία ζα 

παξακέλνπλ πξνζθνιιεκέλα ζηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, εζληθήο ή άιιεο, ζε 

κηα πξνζπάζεηα ππνηέιεηαο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο
16

. Ο έιεγρνο ησλ ππνθεηκέλσλ ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ πξφηεξνπ ειέγρνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλαξηνχλ απηή ηελ ηαπηφηεηα. Με πην απιά ιφγηα, εάλ ην θαζεζηψο είλαη ζε ζέζε 

λα δηακνξθψζεη θαη λα ειέγμεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ ηνπ κέζνπ πνιίηε σο πξνο ην ξφιν ηνπ ζηελ θνηλσλία, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζην θαζεζηψο, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ απφ απηφ θαη ηηο εζηθέο 

νθεηιέο ηνπ σο πξνο απηφ, ηφηε είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη θαη λα εμνπζηάδεη θαη ηνλ 

ίδην ηνλ πνιίηε, εθφζνλ ηνλ έρεη κεηαηξέςεη ζε ππνθείκελν, ην νπνίν κάιηζηα ζεσξεί 

πσο ζθέθηεηαη θαη δξα απηνβνχισο.   

Ο Μ. Φνπθψ αλαγλσξίδεη έλα πιήζνο κεραληζκψλ ζηε δηάζεζε ησλ θξαηψλ, 

νη νπνίνη απνζθνπνχλ ζηελ άζθεζε εμνπζίαο θαη ειέγρνπ
17

. Αλάκεζα ζε απηνχο, 

δηαθξίλεη νξηζκέλνπο πεξηζζφηεξν έθδεινπο, φπσο ε απεηιή ησλ φπισλ, νη λνκηθέο 

δνκέο ή νη ξεηνί θαλφλεο, θαη θάπνηνπο ιηγφηεξν εκθαλείο, φπσο ηε δεκηνπξγία 

νηθνλνκηθψλ αλνκνηνηήησλ, ηα θαηλφκελα κφδαο ή ηε κεηαβίβαζε (απνδεθηψλ) 

πιεξνθνξηψλ κέζσ ηεο γιψζζαο, ελφο ζπζηήκαηνο ζεκείσλ ή άιισλ ζπκβνιηθψλ 

                                                           
14

Μ. Φουκϊ, Η Μικροφυςικι τθσ Εξουςίασ, Μτάφρ. Λ. Τρουλινοφ, Ακινα 1991. 
15

Στο ίδιο, ς. 81. 
16

Στο ίδιο, ς. 81-83. 
17

Στο ίδιο. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:22 EEST - 13.56.182.168



 
8 

κέζσλ
18

. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα θξάηε επηρεηξνχλ λα επηβάιινπλ 

ηελ εμνπζία ηνπο ζηνπο πνιίηεο, είλαη θαη ν έιεγρνο ηνπ ρσξνηαμηθνχ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη κε βάζε ηα φζα αλαθέξεη ν Φνπθψ, θξίλσ 

πσο ε νλνκαηνζεζία ησλ δξφκσλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηελ πεξίνδν 1956-

1974 ήηαλ κία πξνζπάζεηα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο λα επηβάιιεη άηππα ζηνπο πνιίηεο 

ηελ απνδεθηή ηζηνξηθή κλήκε. 

Σν φλνκα ελφο δξφκνπ ζπληειεί ζηελ νξγάλσζε ηεο αζηηθήο ρσξνηαμίαο θαη 

ζηελ θαζηέξσζε ελφο ζεκείνπ ηεο πφιεο σο αλαγλσξίζηκνπ. Χζηφζν, φπσο 

θαηαδεηθλχεη θαη ε πεξίπησζε ηεο Νέαο Τφξθεο, κηα αιθαξηζκεηηθή νξγάλσζε ησλ 

νδψλ ζα αξθνχζε γηα λα εθπιεξσζεί ε πξσηαξρηθά πξαθηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

νλνκαηνζεζίαο, δειαδή ε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δξφκσλ, ν ρσξηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ πνιηηψλ θαη ε ξχζκηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ηεο πφιεο
19

. 

Σαπηφρξνλα φκσο, ε νλνκαηνζεζία ζπληειεί θαη ζηε δεκηνπξγία ζπκβνιηθψλ  

ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζην ρψξν θαη ζε ηζηνξηθά πξφζσπα, έλλνηεο ή/θαη πεξηφδνπο,  

θαζψο θαη ζην ζρεκαηηζκφ θνηλσληθψλ ζεκαηνδνηήζεσλ ζε απηφλ
20

. Οη 

ζεκαηνδνηήζεηο απηέο, θαζψο νξίδνληαη θαη απνθαζίδνληαη απφ ηνπο εθάζηνηε 

θνξείο πνιηηηθήο εμνπζίαο, θέξνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ 

ηφζν ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ φζν θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. πλέπεηα ηνχηνπ είλαη, 

επνκέλσο, ε βνχιεζε ησλ αξρψλ, εζληθψλ ή ηνπηθψλ, λα απνηππσζνχλ ζηε 

ζπιινγηθή κλήκε ηεο θνηλφηεηαο εθείλα ηα ηζηνξηθά πξφζσπα θαη πεξηζηαηηθά, ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζπιινγηθά γηα ηνπο πνιίηεο ηνπ θξάηνπο, παξά λα 

ζπκβάινπλ ζε κία πφισζε ησλ δηαηξεκέλσλ κλεκνλίσλ ζηνηρείσλ
21

. Με ηελ επηινγή 

πξνζψπσλ θαη γεγνλφησλ ηεο εζληθήο ηζηνξίαο, πξνσζείηαη ε ζπγθξφηεζε κηαο 

θνηλσληθά ζπλεθηηθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ακβιχλεηαη ην 

ελδερφκελν αλαηξνπήο ηνπ ππάξρνληνο πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο
22

. 

                                                           
18

Στο ίδιο. 
19

M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», Environment and planning: Society 
and Space, τ. 14 (3), (1996) ς. 311-330. 
20

P. Parkhurst Ferguson, «Reading City Streets», The French Review, τχ. 61 (1988), ς. 368-397. 
21

 Για τθ διαιρεμζνθ μνιμθ ωσ επακόλουκο του ελλθνικοφ εμφυλίου πολζμου βλ. Ρ. Βόγλθσ, «Οι 
μνιμεσ τθσ δεκαετίασ του 1940 ωσ αντικείμενο ιςτορικισ ανάλυςθσ: μεκοδολογικζσ προτάςεισ», ςτο 
. Βαν Μποφςχοτεν, κ.ά. (επιμ.), Μνιμεσ και Λικθ του Ελλθνικοφ Εμφυλίου Πολζμου, Θεςςαλονίκθ 
2008. 
22

Ε. Ραςχαλοφδθ, «Ο εμφφλιοσ πόλεμοσ ςτισ εκνικζσ αφθγιςεισ: Θ ενςωμάτωςθ των εμφυλίων ςτον 
επετειακό χάρτθ των ΘΡΑ, τθσ Ιςπανίασ και τθσ Ελλάδασ», ςτο Β. Δαλκαβοφκθσ, κ.ά. (επιμ.), 
Αφθγιςεισ για τθ δεκαετία του 1940. Από το λόγο του κατοχικοφ κράτουσ ςτθ μετανεωτερικι 
ιςτοριογραφία, Θεςςαλονίκθ, 2012, ς. 337-361, με αναφορά ςτο P. Aguilar Fernandez, Μνιμθ και 
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Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνψζεζε ηεο "απνδεθηήο" 

κλήκεο, εκθαλίδεηαη θαη ν απνθιεηζκφο ηεο "ιαλζαζκέλεο", ε ιήζε δειαδή φισλ 

εθείλσλ ησλ γεγνλφησλ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ζεκαζηνινγηθνχο θνξείο ππνλφκεπζεο ηεο πνιππφζεηεο εζληθήο ζπλνρήο. Δπνκέλσο, 

ζηα πιαίζηα επηβνιήο εμνπζίαο σο πξνο ηηο νλνκαηνζεζίεο, δειαδή σο πξνο ηελ 

ηζηνξηθή πνξεία ηνπ έζλνπο, ε κλήκε θαη ε ιήζε εξγαιεηνπνηνχληαη πίζσ απφ ην 

πξφζρεκα ηεο εζληθήο ελφηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο. Έηζη, 

ζπληειείηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο κλήκεο ζε ηζηνξία κέζσ ηεο δηακφξθσζεο 

«κλεκνληθψλ ηφπσλ» (lieux de memoire), ππφ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Pierre 

Nora
23

, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ πνιιαπιή πινπνίεζεο (materialization) 

ηεο κλήκεο. Οη κλεκνλεχζεηο κέζα απφ ηηο νλνκαζίεο θαη κεηνλνκαζίεο δελ εμπκλνχλ 

απιά ηηο παξαδεηγκαηηθέο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο, αιιά ζπληεινχλ ηαπηφρξνλα ζηε 

κεηαηξνπή ηνπο απφ αθεξεκέλεο έλλνηεο ζε απηέο πιηθφηεηεο
24

. Οη νλνκαζίεο ησλ 

δξφκσλ, φπσο επίζεο θαη ηα κλεκεία, απνηεινχλ δηαθξηηνχο «κλεκνληθνχο ηφπνπο» 

ηνπ παξφληνο, θαζψο εηζαγάγνπλ ηελ εγθεθξηκέλε εθδνρή ηεο ηζηνξίαο ζηηο ζπλζήθεο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
25

. πλεπψο, φρη κφλν θαηαδεηθλχνπλ ηηο απνδεθηέο, απφ ηελ 

θπξίαξρε εμνπζία, ηζηνξηθέο κλήκεο αιιά ηαπηφρξνλα, ζπκβάιινπλ ζηελ ζπλερή 

πνιηηηζκηθή παξαγσγή ελφο θνηλνχ παξειζφληνο
26

. Έηζη, ν αζηηθφο ρψξνο επελδχεηαη 

κε ζπκβνιηθά λνήκαηα ελψ, παξάιιεια, ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ελζσκαηψλεηαη ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε αζπλείδεηε ηαχηηζή ηνπ 

κε ηελ θπζηθή ηάμε ησλ πξαγκάησλ
27

. 

Όπσο ζεκεηψλεη ν Γ. Παπαθνλδχιεο
28

 ζηε κειέηε ηνπ γηα ηελ νλνκαηνζεζία 

νδψλ θαη πιαηεηψλ ζην δήκν Αζελαίσλ, ν κεραληζκφο νλνκαηνζεζίαο ησλ δεκφζησλ 

ρψξσλ απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο ηζηνξηθήο ζεκείσζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο κέζσ απηήο επηηπγράλεηαη ε απνηχπσζε, ν ζπζρεηηζκφο θαη ε 

αλαπαξαγσγή πνιηηηθψλ ζπκθξαδφκελσλ θαη θνηλσληθψλ πξαγκαηηθνηήησλ κε 

                                                                                                                                                                      
λικθ του ιςπανικοφ εμφυλίου. Δθμοκρατία, δικτατορία και διαχείριςθ του παρελκόντοσ, Θράκλειο 
2005, ς. 88-89. 
23

P. Nora, «Between Memory and History. Les Lieux de Mémoire», Représentations, τ. 26 (1989), ς. 7-
24. 
24

M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», Environment and planning: Society 
and Space, τ. 14 (3), (1996) ς. 311-330. 
25

Στο ίδιο. 
26

Στο ίδιο. 
27

Στο ίδιο. 
28

Γ. Ραπακονδφλθσ, «Μεταπολεμικι αςτικι ανάπτυξθ και ονοματοκεςία οδϊν και πλατειϊν: Ο 
Διμοσ Ακθναίων (1945-1974)». Μνιμων, τ. 35(35) (2016), ς. 265-291. 
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νξηζκέλα ζεκεία ηνπ αζηηθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ. Παξαδνζηαθά, νη νλνκαζίεο ησλ 

δξφκσλ ήηαλ πξνθνξηθέο θαη αθνξνχζαλ είηε ηνλ γεσγξαθηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ 

δξφκνπ είηε ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο ή κε ηελ 

ηνπηθή ηζηνξία
29

. Ζ ζχγρξνλε εθδνρή ηεο νλνκαηνδνζίαο ησλ δξφκσλ ζηελ Δπξψπε 

θαζηεξψζεθε θαηά ηνλ 18
ν 

αηψλα ιφγσ ηεο ζχζηαζεο ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ, 

ε εμππεξέηεζε ησλ νπνίσλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ξχζκηζεο θαη εμνξζνινγηζκνχ 

ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ
30

. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ηέζεθε ην 

παξάδεηγκα νλνκαηνδνζίαο νδψλ θαη πιαηεηψλ γηα ζθνπνχο πνιηηηθήο 

αλαπαξάζηαζεο, πξαθηηθή ε νπνία απνηέιεζε δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ γαιιηθνχ 

πνιηηηθνχ ζπκβνιηζκνχ
31

. Ζ λέα απηή πξαθηηθή ζχληνκα πηνζεηήζεθε θαη ζε άιιεο 

επξσπατθέο πξσηεχνπζεο θαη, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ζπζρεηίζηεθε κε ηηο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα έζλε γηα ηελ εδξαίσζή ηνπο, νδεγψληαο ζε απηφ 

πνπ ν ηζηνξηθφο George Mosse αλαθέξεη σο «εζληθνπνίεζε ησλ καδψλ»
32

. Ζ 

νλνκαηνζεζία ησλ δξφκσλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία θπξηάξρεζε θαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο εζληθήο παιηγγελεζίαο ή απφ-

απνηθηνπνίεζεο
33

. Μάιηζηα, ε ζεκαζία απηήο ηεο πξαθηηθήο γίλεηαη πξφδειε ζηα 

νλφκαηα πνπ επηιέγεη λα απνδψζεη ε θεληξηθή εμνπζία ζηηο νδνχο πνιηηηθά 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ
34

. 

Ζ επηινγή ησλ νλνκάησλ ζπλδέεηαη άκεζα ηφζν κε ηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο 

αληηιήςεηο ηεο εθάζηνηε επνρήο φζν θαη κε ηηο επηκέξνπο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

εκθαλίδεη ν θάζε ηφπνο, ελψ ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπο ζπληειεί ζηε γεθχξσζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ παξειζφληνο κε ην παξφλ.
35

 Σαπηφρξνλα φκσο, θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

δεκηνπξγία πνηθίισλ αλαγλψζεσλ απηνχ ηνπ παξειζφληνο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο 

κπνξνχλ λα εκπινπηίδνπλ ή λα ππνβαζκίδνπλ ηηο ζεκαζίεο πνπ θέξεη, ή αθφκε θαη λα 

                                                           
29

M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», Environment and planning: Society 
and Space, τ. 14 (3), (1996) ς. 311-330. 
30

Στο ίδιο. 
31

Στο ίδιο. 
32

G. Mosse, The Nationalization of the Masses, Νζα Υόρκθ 1975 ςτο M. Azaryahu, «The Power of 
Commemorative Street Names», Environment and planning: Society and Space, τ. 14 (3), (1996) ς. 
311-330. 
33

 M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», ό.π., ς. 311-330.  

K. E. Foote και M.Azaryahu, «Toward a geography of memory: Geographical dimensions of public 
memory and commemoration». Journal of Political and Military Sociology, τ. 35(1) (2007), ς. 125-144. 

34
 M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», ό.π., ς. 311-330. 

35
Γ. Ραπακονδφλθσ, «Μεταπολεμικι αςτικι ανάπτυξθ και ονοματοκεςία οδϊν και πλατειϊν: Ο 

Διμοσ Ακθναίων (1945-1974)». Μνιμων, τ. 35(35) (2016), ς. 265-291.  
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ηηο κεηαιιάζνπλ νινθιεξσηηθά
36

. Απηνχ ηνπ είδνπο νη (αλα)λνεκαηνδνηήζεηο  

πξνθχπηνπλ ζαθψο απφ ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Μέζα απφ ηε γισζζηθή ηνπο ρξήζε ζηηο 

πεδέο ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ, ηα νλφκαηα ησλ δξφκσλ ίζσο 

ράλνπλ θάηη απφ ηελ αίγιε θαη ην δένο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο παξειζφληνο, φκσο 

κεηαηξέπνληαη ζε ελεξγνχο παξάγνληεο θαηαζθεπήο ηεο θνηλσληθήο  

πξαγκαηηθφηεηαο θαη αληίιεςήο ηεο
37

. Βεβαίσο, δε ζα πξέπεη λα μερλάκε φηη θαη ν 

ίδηνο ν γεσγξαθηθφο ρψξνο αλαθαηαζθεπάδεηαη θαη επαλαλνεκαηνδνηείηαη κέζα απφ 

ηηο θνηλσληθέο εκπεηξίεο αιιά θαη κέζα απφ ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο 

αγψλεο
38

. Απφξξνηα ηνχηνπ δε κπνξεί παξά λα είλαη θαη ε δηαξθήο κεηαηφπηζε ησλ 

λνεκάησλ πνπ απνδίδνληαη ζηηο νλνκαζίεο ησλ δξφκσλ έηζη ψζηε λα βξίζθνληαη θάζε 

θνξά ζε κηα, θαηά ην δπλαηφ, ζπκθσλία κε ηα θνηλσληθά ηνπο ζπκθξαδφκελα. 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ, ε νλνκαηνδνζία ησλ νδψλ θαζηζηά έλα θνκκάηη 

ηζηνξηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνζβάζηκν ζην επξχ θνηλφ θαη κάιηζηα, ζε ηέηνην ζεκείν, 

ψζηε λα κπνξεί λα ζπλδηαιιαγεί κε ηα λνήκαηα πνπ απηφ εκπεξηέρεη, Ζ ζπλδηαιιαγή 

απηή δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα απνβεί πξνο ζπκθέξνλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ζα 

ζπλδπαζηεί δειαδή κε "ζεηηθέο" ζπζρεηίζεηο, αιιά κπνξεί λα ζπληαηξηαζηεί θαη κε 

άιινπ είδνπο λνεκαηνδνηήζεηο θαη, έηζη, λα απνθηήζεη "αξλεηηθέο" ζπζρεηίζεηο, 

πάληα σο πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Ζ κλεκφλεπζε ηνπ παξειζφληνο 

κεηαηξέπεηαη απφ αθεξεκέλε έλλνηα ζε ζπκπαγή ζεκεησηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

επηηξέπνληαο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αλαγσγή ηεο εγθεθξηκέλεο εθδνρήο ηεο 

ηζηνξίαο ζε θνηλφ πνιηηηζκηθφ βίσκα
39

.  

Αλ ηψξα δνχκε ην ίδην ζπκπέξαζκα απφ ηελ πιεπξά ηεο "απνπζίαο", δειαδή 

σο πξνο εθείλα ηα ηζηνξηθά πξφζσπα ή ζπκβάληα ηα νπνία ππνζθειίδνληαη ζηελ 

ρσξηθή κλεκφλεπζε ηνπ εζληθνχ αθεγήκαηνο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε πσο, 

πέξαλ ηνπ δηαζπαζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ κπνξεί λα ηνπο απνδίδεη ε θεληξηθή εμνπζία, 

                                                           
36

Στο ίδιο. 
K. E. Foote,& M. Azaryahu, «Toward a geography of memory: Geographical dimensions of public 
memory and commemoration». Journal of Political and Military Sociology, τόμ. 35(1) (2007), ς. 125-
144. 
37

M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», Environment and planning: Society 
and Space, τ. 14 (3), (1996) ς. 311-330. 
38D. H. Alderman, «Street names and the scaling of memory: The politics of commemorating Martin 

Luther King, Jr within the African American community», Area, τ. 35(2)(2003), ς. 163-173. 

39
M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», ό.π., ς. 311-330. 
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ίζσο εκπεξηέρνπλ θαη λνήκαηα ηα νπνία δελ θξίλεηαη πσο ρξήδεη λα ηεζνχλ πξνο 

δηάινγν. Σε δηαπίζησζε απηή θάλεη θαη ν Alderman
40

, αλαθέξνληαο πσο νη 

κλεκνληθνί "πεξηνξηζκνί" εμππεξεηνχλ ζηε ζχκπηπμε ηνπ εχξνπο ζην νπνίνη 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο κπνξνχλ λα 

ακθηζβεηεζνχλ θαη λα αιιαρζνχλ. Χζηφζν, αθφκε θαη ζηηο εγθεθξηκέλεο 

κλεκνλεχζεηο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ηέηνηνπ είδνπο πεξηνξηζκνί, θαζψο ε 

ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε ηεο εθάζηνηε νλνκαζίαο ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πνζνζηφ 

δεκφζηαο έθζεζεο θαη νξαηφηεηάο ηεο
41

. Γηα λα ην πνχκε πην απιά, ε αλαγλψξηζε 

πνπ ζα ιάβεη ε νλνκαζία ελφο θεληξηθνχ, πνιπζχρλαζηνπ δξφκνπ ζα είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε εθείλε ελφο κηθξνχ παξάδξνκνπ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ έλαλ πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ αηφκσλ. Δπνκέλσο, ζηνπο δξφκνπο νη νπνίνη 

βξίζθνληαη πςειφηεξα ζηελ ηεξαξρία ηεο πφιεο απφ άπνςε θηλεηηθφηεηαο, ζα 

απνδνζνχλ νλνκαζίεο κε κεγαιχηεξε ηζηνξηθή ζεκαζία ή πεξηζζφηεξν 

αλαγλσξίζηκεο
42

. 

Οη νλνκαζίεο πνπ επηιέγνληαη βξίζθνληαη πάληνηε ζε ζπκθσλία κε ηα 

θνηλσληθφ-πνιηηηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο ηνπο
43

. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

θαιχηεξα αληηιεπηφ ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο επνρήο πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία, ζην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηάζσ ελ 

ζπληνκία ηηο θπξηφηεξεο ηζηνξηθέο θαη ηδενινγηθέο εμειίμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηνλ 

επξχηεξν ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ πεξίνδν 1881-1955, θαζψο θαη ηα ζεκαληηθφηεξα 

γεγνλφηα γηα ηελ πνξεία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ. 

 

 

 

 

 

                                                           
40

Π.π., ς. 165. 
41

M. Azaryahu, ό.π., ς. 311-330.  
42

D. H. Alderman, «Street names and the scaling of memory: The politics of commemorating Martin 
Luther King, Jr within the African American community», Area, τ. 35(2)(2003), ς. 163-173. 
43

 Π.π. 
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3. ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ 

 

3.1. Ο ΒΟΛΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ 

 Ζ ζεκεξηλή πεξηνρή ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, άξρηζε λα νηθίδεηαη θαηά ηνλ 19
ν
 

αηψλα. Μέρξη ην 1840, νπφηε θαη άξρηζε λα ρηίδεηαη ε λέα πφιε, ν νηθηζηηθφο ππξήλαο 

ηεο πεξηνρήο πεξηνξηδφηαλ ζην θάζηξν, ην νπνίν βξηζθφηαλ ζηνλ ιφθν ησλ 

Παιαηψλ
44

. χκθσλα κε ηελ πξνμεληθή έθζεζε γηα ηε Θεζζαιία ηνπ 1850, ε πφιε 

ηνπ Βφινπ, κέρξη θαη ην μέζπαζκα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, θαηαιάκβαλε 

θπξίσο ηνλ ρψξν ηνπ θάζηξνπ
45

 (Παξάξηεκα, Υάξηεο 1). Οη εκπνξηθνί ρψξνη 

(απνζήθεο θαη καγαδηά), βξίζθνληαλ έμσ απφ ην θάζηξν θαη πην καθξηά απφ ηηο 

νηθίεο, φπσο ήηαλ ν θαλφλαο ζηηο νζσκαληθέο πφιεηο
46

. Ζ θαηάζηαζε απηή αξρίδεη λα 

αιιάδεη πεξί ηα κηζά ηνπ 19
νπ

 αηψλα, κε ηελ επέθηαζε ηεο πφιεο έμσ απφ ηα ζηελά 

φξηα ηνπ θάζηξνπ, ράξε θαη ζηελ ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο
47

. Σα πξψηα 

ζπίηηα ρηίζηεθαλ ζηε ζεκεξηλή νδφ «Γεκεηξηάδνο»
48

. Ζ ειιεληθή γεηηνληά, ε νπνία 

άξρηδε λα δηακνξθψλεηαη θαηά κήθνο ηεο ζάιαζζαο, απαξηηδφηαλ απφ νηθίεο, 

απνζήθεο θαη καγαδηά θαη ε νξγαλσκέλε δφκεζή ηεο εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

άηαθηε δηάξζξσζε ηεο ηνπξθηθήο ζπλνηθίαο κέζα ζην θάζηξν
49

. Σν 1860, ε ειιεληθή 

θνηλφηεηα αξηζκνχζε 80 κεγάιεο νηθίεο, ρηηζκέλεο θαηά ηνλ «λένλ ξπζκφλ»
50

. Ο 

Βφινο ζεσξείηαη ε πξψηε θαηλνχξηα πφιε πνπ δεκηνπξγήζεθε ππφ νζσκαληθή 

θπξηαξρία αθφκα Θεζζαιία.
51

 Παξάιιεια κε ηελ ρσξνηαμηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο, 

αξρίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη ε εκπνξηθή θίλεζε ζην ιηκάλη ηεο, γεγνλφο ην νπνίν 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, κε απνηέιεζκα ηελ εγθαηάζηαζε 

πξνμελείσλ θαη κφληκσλ πξαθηνξείσλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο 

                                                           
44

 Δ. Ραλιοφρασ, «Θ αρχιτεκτονικι εξζλιξθ τθσ πόλθσ του Βόλου» ςτο Ρ. Κυπριϊτθσ και Κ. Λιάπθσ 
(επιμ.), Ο Βόλοσ και θ περιοχι του ςτθν ιςτορικι τουσ διαδρομι, Βόλοσ 2004, ς. 351-376. 
45

«Ζκκεςθ για τθ Θεςςαλία το 1850», 24 Δεκεμβρίου 1850, A. D. N., Salonique, Β 39 ςτο Ν. 
Μουςτάνθ, Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ ς' ζνα βιομθχανικό κζντρο: Βόλοσ, 1881-1922, Βόλοσ 2014, ς. 
96. 
46

 Δ. Ραλιοφρασ, «Θ αρχιτεκτονικι εξζλιξθ τθσ πόλθσ του Βόλου», ό.π., ς. 351-376. 
47

 Ν. Μουςτάνθ, Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ ς' ζνα βιομθχανικό  κζντρο: Βόλοσ, 1881-1922, Βόλοσ 
2014, ς. 96. 
48

 Ν. Γάτςοσ, Βολιώτικαι Αναμνιςεισ, Ακινα 1998 (πρϊτθ ζκδοςθ 1931), ς. 18. 
49

 Ν. Μουςτάνθ, Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ ς' ζνα βιομθχανικό  κζντρο: Βόλοσ, 1881-1922, ό.π., ς. 96-
97. 
50

 Ν. Μάγνθσ, Περιιγθςισ ι Σοπογραφία τθσ Θεςςαλίασ και Θεςςαλικισ Μαγνθςίασ και τθσ μεν 
Θεςςαλίασ εν Επιτομι τθσ δε Μαγνθςίασ εν εκτάςει, Ακινα 1860, ς. 54. 
51

 Β. Χαςτάογλου, Βόλοσ: Πορτραίτο τθσ πόλθσ τον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα, Βόλοσ 2007, ς. 21-25. 
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ζηελ πφιε
52

. Μάιηζηα, ε Διιάδα ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ ίδξπζε ζηελ πφιε 

ππνπξνμελείν, ην νπνίν βξηζθφηαλ κπξνζηά ζηελ θεληξηθή πχιε ηνπ θάζηξνπ
53

. Σν 

ελδηαθέξνλ ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο γηα ηελ πεξηνρή έγθεηηαη ζηελ 

επηζπκία δηεχξπλζεο ησλ ζπλφξσλ ηνπ κέζα απφ ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο, 

ηελ νπνία δηεθδηθνχζε ρξεζηκνπνηψληαο σο δηθαηνινγία ηελ ειιεληθή ζχλζεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο
54

. Φπζηθά, ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηεθδίθεζε δελ κπνξεί παξά 

λα έπαημε θαη ν θάκπνο ηεο Θεζζαιίαο, ε επθνξία ηνπ νπνίνπ ζα ζπλέβαιιε ζηελ 

ηξνθνδνζία ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ηνπ θξάηνπο. Σν 1881 ε επαξρία ηεο 

Θεζζαιίαο θαη έλα κέξνο ηεο Ζπείξνπ πξνζαξηήζεθαλ ζηελ Διιάδα, έπεηηα απφ 

απφθαζε ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ
55

. 

 Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Βφινπ απφ ηελ ηνπξθηθή θπξηαξρία ζηηο 2 

Ννεκβξίνπ 1881, ε πφιε αξρίδεη λα δέρεηαη νινέλα απμαλφκελεο πιεζπζκηαθέο 

εηζξνέο απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο, θαη θπξίσο απφ ηα ρσξηά ηνπ Πειίνπ. ηαδηαθά, 

αξρίδεη λα παίξλεη ηε κνξθή ελφο ζχγρξνλνπ αζηηθνχ θέληξνπ, ηφζν ιφγσ ηεο 

απμαλφκελεο νηθηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φζν θαη εμαηηίαο ηεο κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο 

εκπφξσλ θαη μέλσλ. Ο αζηηθφο ρψξνο απμάλεηαη ξαγδαία θαη έηζη, δχν ρξφληα κεηά 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο, κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 1883 

(Φ.Δ.Κ. 126)
56

, ηδξχεηαη ν Γήκνο Παγαζψλ (Παξάξηεκα, Υάξηεο 2). Ζ αλάγθε 

νξηνζέηεζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ έγηλε επηηαθηηθή. Ζ νλνκαηνζεζία ησλ δξφκσλ θαη 

πιαηεηψλ ηεο πφιεο μεθηλά ην 1888, έμη ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ Γήκνπ
57

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαο ηεο 5
εο

 Απγνχζηνπ 1888
58

 απνθαζίζηεθε ε 

«νλνκαηνζεζία ησλ θπξηνηέξσλ δξφκσλ θαη πιαηεηψλ ηεο πφιεσο ηνπ Βφινπ»
59

. Ζ 

ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο πφιεο έγηλε κε βάζε ηνπο βαζηθνχο δξφκνπο πνπ ηε 

δηέηξεραλ. Χο πξνο ηηο παξάιιειεο πξνο ηελ παξαιία νδνχο: ε παξαιηαθή νδφο 

νλνκάζηεθε νδφο «Πξνθπκαία Γεσξγίνπ Ά (ζήκεξα νδφο «Αξγνλαπηψλ»), ε δεχηεξε 

                                                           
52

 Δ. Ραλιοφρασ, «Θ αρχιτεκτονικι εξζλιξθ τθσ πόλθσ του Βόλου» ςτο Ρ. Κυπριϊτθσ και Κ. Λιάπθσ 
(επιμ.), Ο Βόλοσ και θ περιοχι του ςτθν ιςτορικι τουσ διαδρομι, Βόλοσ 2004, ς. 351-376. 
53

 Π.π. 
54

 Ν. Μουςτάνθ, Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ ς' ζνα βιομθχανικό  κζντρο: Βόλοσ, 1881-1922, Βόλοσ 
2014, ς. 86. 
55

 R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1170-2000, Ακινα 2002, ς. 91. 
56

 Ππωσ ανακτικθκε από τον ιςτότοπο: 
https://www.eetaa.gr/metaboles/fek/1883/fek_126a_1883.pdf  (Θμερομθνία πρόςβαςθσ: 
29.10.2019). 
57

 Γ. Κουττισ, «Ονοματοκεςία των οδϊν του Βόλου», Εν Βόλω τχ.15 (2005), ς. 24. 
58

 Δθμοτικό Συμβοφλιο Ραγαςϊν, Απόφαςθ υπ' αρ. 44/5.8.1888. 
59

 Γ. Κουττισ, «Ονοματοκεςία των οδϊν του Βόλου», ό.π., ς. 24. 
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παξάιιειε «Ηάζσλνο» (έσο ζήκεξα), ε ηξίηε  παξάιιειε «Δζληθή Οδφο» (ζήκεξα 

νδφο «Γεκεηξηάδνο»), ε ηέηαξηε νδφο «Αγίνπ Νηθνιάνπ» (ζήκεξα νδφο «Δξκνχ»), ε 

πέκπηε «Γεκεηξηάδνο» (ζήκεξα νδφο «28
εο

 Οθησβξίνπ»), ε έθηε «Αλζίκνπ Γαδή» 

(ζήκεξα νδφο «Γαιιίαο») θαη ηέινο ε έβδνκε νδφο «Πεξξαηβνχ» (ζήκεξα νδφο 

«Αλζίκνπ Γαδή»)
60

. Δλ ζπλερεία, νλνκαηνζεηνχληαη θαη νη θάζεηνη δξφκνη νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ σο θεληξηθφ άμνλα ηελ νδφ νδφο «Απνβάζξαο» (ζήκεξα νδφο «Δι. 

Βεληδέινπ»). Έηζη, αλαηνιηθά απηήο βξίζθνπκε ηηο: νδφο «Πειέσο» (ζήκεξα νδφο 

«Αλησλνπνχινπ»), νδφο «Οξκηλίνπ» (ζήκεξα νδφο «Κ. Καξηάιε»), νδφο «Αρηιιέσο» 

(ζήκεξα νδφο «Σνπάιε»), νδφο «Κεληαχξσλ» (ζήκεξα νδφο «π. ππξίδε»), νδφο 

«Κνχκα» (ζήκεξα νδφο «Αγίνπ Νηθνιάνπ»), νδφο «Κσλζηαληά» (ζήκεξα νδφο 

«Γθιαβάλε»), νδφο «Κνπκνπλδνχξνπ», νδφο «Όγι», νδφο «Γακβέηα», νδφο 

«Γιάδζησλνο» (ζήκεξα νδφο «Μαπξνθνξδάηνπ») θαη νδφο «Φηιειιήλσλ». 

Αληίζηνηρα, δπηηθά ηεο νδφο «Δι. Βεληδέινπ» νλνκάζηεθαλ: νδφο «Καξαηάζνπ», 

νδφο «Καξηεξίαο»
61

 (ζήκεξα νδφο «Ρνδνχ»), νδφο «Όιγαο» (πηζαλφλ ε ζεκεξηλή 

νδφο «Κνξαή»), νδφο «6
εο

 Φεβξνπαξίνπ» (ζήκεξα νδφο «φισλνο»), νδφο 

«Καπνδηζηξίνπ», νδφο «Μσήζεσο», νδφο «Δξκνχ» (ζήκεξα νδφο «Μαθξπλίηζεο») 

θαη ηέινο νδφο «Κσιέηηε» (ζήκεξα νδφο «Βαζζάλε»)
62

.  

Οξηζκέλεο απφ ηηο νδνχο απηέο δελ κεηνλνκάζηεθαλ πνηέ θαη παξακέλνπλ κε 

ην ηδην νλνκαη κέρξη ζήκεξα, 131 ρξφληα κεηά φπσο γηα παξάδεηγκα νη νδνί (νδφο 

«Ηάζνλνο», νδφο «Κνπκνπλδνχξνπ», νδφο «Όγι», νδφο «Γακβέηα», νδφο 

«Φηιειιήλσλ», νδφο «Μσεζέσο»). Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

νλνκαζίεο (48%) ηηκνχλ ηνλ αγψλα ηνπ 1821 (γηα παξάδεηγκα, νδφο «Καξαηάζνπ»), 

ηνπο θηιέιιελεο (γηα παξάδεηγκα, νδφο «Ογι») ή ηνλ λενειιεληθφ δηαθσηηζκφ (γηα 

παξάδεηγκα, νδφο «Κσλζηαληά»). Οκνίσο, έλαο κεγάινο αξηζκφο (24%) θέξεη 

νλφκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξραηφηεηα θαη ηε κπζνινγία.  Σαπηφρξνλα, ε 

ηνπηθή αξρή επέιεμε λα ηηκήζεη ηνπο θπβεξλήηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

απνδίδνληαο ζε νδνχο νλνκαζίεο φπσο νδφο «Όιγαο» θαη νδφο «Καπνδηζηξίνπ», 

ρσξίο φκσο λα ακειεί λα αλαθεξζεί θαη ζε γεγνλφηα ζεκαληηθά γηα ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα. φπσο ε επαλάζηαζε ηεο Μαθξπλίηζαο ην 1878 (νδφο «6
εο

 Φεβξνπαξίνπ»). 

Πηζηεχσ πσο νη επηινγέο ησλ νλνκάησλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ επηζπκία ηνπ 

                                                           
60

 Στο ίδιο. 
61

 Ρροσ τιμιν του πρϊτου ατμοκίνθτου ελλθνικοφ πλοίου «Καρτερία», το οποίο θγικθκε του 
ελλθνικοφ πολεμικοφ ςτόλου ςτθν καταδρομι κατά του λιμανιοφ του Βόλου το 1827.  
62

 Γ. Κουττισ, «Ονοματοκεςία των οδϊν του Βόλου», Εν Βόλω τχ.15 (2005), ς. 25. 
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δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα αλαδείμεη ηε ζχλδεζε ηεο πφιεο, θαη ηεο Θεζζαιίαο 

επξχηεξα, κε ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ. Έηζη, πηνζεηεί νλνκαζίεο νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην ειιεληθφ εζληθφ αθήγεκα φπσο είρε 

δηακνξθσζεί θαηά ηα πξψηα ρξφληα χπαξμεο ηνπ θξάηνπο ηεο Διιάδαο. 
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3.2. ΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΥΗΓΗΜΑ ΟΠΩ ΔΙΑΜΟΡΥΩΘΗΚΕ 

ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΠΑΝΑΣΑΗ ΣΟΤ 1821 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ πελήληα εηψλ κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, 

ην λενζχζηαην ειιεληθφ θξάηνο έζεζε ηηο βάζεηο ηνπ εζληθνχ ηνπ αθεγήκαηνο
63

. 

Όηαλ ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ν Φαικεξάηεξ δηαηχπσζε ηε ζεσξία ηνπ πσο νη 

Έιιελεο ηεο επνρήο δελ ήηαλ γλήζηνη απφγνλνη ησλ αξραίσλ Διιήλσλ αιιά 

πεξηζζφηεξν επηκημίεο κε άιιεο θπιέο φπσο θπξίσο νη ιάβνη, αιιά θαη νη Σνχξθνη 

θ.ά., ε ειιεληθή θνηλσλία ζπληαξάρηεθε
64

. Ζ ζχλδεζε κε ηελ αξραηφηεηα θαη ην 

έλδνμν παξειζφλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο ήηαλ απηή ε νπνία ζηήξημε ην θίλεκα ηνπ 

θηιειιεληζκνχ θαη βνεζνχζε ην λενζχζηαην θξάηνο λα αληηκεησπίδεη ηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα ηνπ.
65

 Έηζη, θξηλφηαλ απαξαίηεην λα εδξαησζεί κηα εζληθή ηαπηφηεηα, ε 

νπνία ζα δηθαηνινγνχζε ηηο αμηψζεηο ησλ Διιήλσλ ζηνλ ειιαδηθφ γεσγξαθηθφ ρψξν 

θαη ζα ζηαζεξνπνηνχζε ηελ δηεζλή αλαγλψξηζε ηνπ θξάηνπο ηεο Διιάδαο
66

. Σν βάξνο 

ηεο Δπαλάζηαζεο, ε ππφζεζε Φαικεξάηεξ θαη ε αιιαγή ζηάζεο ηεο Δπξψπεο πξνο 

ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ηεο Διιάδαο, ήηαλ απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ παγίσζαλ 

ηελ αλάγθε ηεο ηζηνξηθήο ζχλδεζεο κε ηελ Αξραία Διιάδα θαη ηα επηηεχγκαηα ησλ 

πξνγφλσλ
67

. Σν ειιεληθφ εζληθφ αθήγεκα αλαπηχρζεθε ζηεξηδφκελν πάλσ ζηελ 

εξκελεία ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παπαξξεγφπνπινπ, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, ε αξραία, ε κεζαησληθή θαη ε λεφηεξε πεξίνδνο ζπλδένληαη ζε έλα 

αδηάιεηπην ζπλερέο
68

. 

 Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη κηα δηαξθήο αλαδήηεζε ζην 

παξειζφλ, ζηνηρείν ην νπνίν κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζρεδφλ ζε θάζε 

αλαπαξάζηαζε ηνπ έζλνπο
69

. Έηζη, ην ειιεληθφ εζληθφ αθήγεκα ηνλίδεηαη θαη 

ππελζπκίδεηαη κέζα απφ ην ιφγν ηεο θπξίαξρεο εμνπζίαο θαη κέζα απφ ηελ επηηέιεζε 

δεκφζησλ ηειεηψλ κλήκεο
70

, αιιά αθφκε, απνηππψλεηαη θαη ζην δεκφζην ρψξν κέζα 

                                                           
63

Α. Ρολίτθσ, Ρομαντικά χρόνια: Ιδεολογίεσ και Νοοτροπίεσ ςτθν Ελλάδα του 1830-1880, Ακινα 1993. 
64

 R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1170-2000, Ακινα 2002, ς. 22. 
65

Α. Ρολίτθσ, Ρομαντικά χρόνια: Ιδεολογίεσ και Νοοτροπίεσ ςτθν Ελλάδα του 1830-1880. 
66

 Ρ. Καραμοφηθσ, «Θρθςκεία και κυρίαρχθ ιδεολογία ςτθ νεοελλθνικι κοινωνία», Επιςτιμθ και 
Κοινωνία, τ. 21, (2009), ς. 83-102. 
67

Α. Ρολίτθσ, , ό.π. 
68

 R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1170-2000, ό.π., ς. 23. 
69

 Στο ίδιο, ς. 22. 
70

 Α. Λιάκοσ, Πώσ ςτοχάςτθκαν το ζκνοσ αυτοί που ικελαν να αλλάξουν τον κόςμο, Ακινα 2005, ς. 
140. 
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απφ ηελ αλέγεξζε κλεκείσλ θαη ηελ νλνκαηνζεζία δξφκσλ θαη πιαηεηψλ
71

. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επνρήο πνπ εμεηάδνπκε, ε Αξραηφηεηα ηηκάηαη θαη αλαπαξίζηαηαη κέζα 

απφ έλα πιήζνο ιφγσλ θαη δξάζεσλ, πέξαλ ηεο απφδνζεο ζρεηηθψλ νλνκαζηψλ ζε 

νδνχο. Κάπνηα απφ απηά ήηαλ ε αξρηηεθηνληθή, ε έλδπζε, ε κνπζηθή, ε θαζαξεχνπζα 

γιψζζα, θαη νπνηνδήπνηε άιιν πεδίν κπνξνχζε λα ζπλδεζεί κε ηηο ηδενινγίεο πνπ 

εμέθξαδε ην εζληθφ αθήγεκα, έηζη ψζηε λα αληαλαθιάηαη παληνχ ε ζπλέρεηα ηνπ 

έλδνμνπ παξειζφληνο ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ
72

. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

ζεκαζίαο ε νπνία απνδίδνληαλ ζηελ αξραία ειιεληθή θιεξνλνκηά είλαη ην ιεγφκελν 

«γισζζηθφ δήηεκα», ε δηακάρε δειαδή κεηαμχ θαζαξεχνπζαο θαη δεκνηηθήο 

γιψζζαο, ε νπνία έθηαζε θάπνηεο θνξέο κέρξη θαη ζε ζεκεία βηαηφηεηαο
73

. 

 Ο αζηηθφο ρψξνο απνηέιεζε πξφζθνξν έδαθνο γηα νπηηθή απεηθφληζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο. Ζ εηθφλα ηεο παξαδνζηαθήο πφιεο, φπσο ππήξρε κέρξη ην 1835 

πεξίπνπ, άξρηζε λα αιιάδεη, ην νζσκαληθφ παξειζφλ εμαιείθζεθε, ζην ζεκείν πνπ 

απηφ ήηαλ δπλαηφ, κε ηελ απφδνζε λέσλ, ειιεληθψλ νλνκαζηψλ
74

 θαη έγηλε 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα αλαθαηαζθεπήο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ πφιεσλ
75

. Ζ 

ξπκνηφκεζε ησλ πφιεσλ, παιαηψλ θαη λέσλ, ππελζχκηδε θαζεκεξηλά ζηνπο 

θαηνίθνπο ηνπο ηελ επηζπκία ζχγθιηζεο κε ηηο δπηηθφ-επξσπατθέο ρψξεο ελψ, 

ηαπηφρξνλα, ην λενθιαζηθφ ζηπι αξρηηεθηνληθήο πνπ πηνζεηήζεθε ζηα πεξηζζφηεξα 

λέν-αλεγεξζέληα θηίξηα, ππνγξάκκηδε ηε ζχλδεζε κε ην αξραηνειιεληθφ παξειζφλ 

θαη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ Διιήλσλ κέζα ζην ρξφλν
76

. Παξάιιεια, ηα νλφκαηα 

πνπ επηιέγνληαλ γηα ηελ νλνκαζία ησλ νδψλ θαη ησλ πιαηεηψλ αληινχληαλ απφ ηελ 

αξραηνειιεληθή ηζηνξία ή απφ ηνλ αγψλα ηνπ 1821, έηζη ψζηε ην εζληθφ αθήγεκα λα 

αλαπαξάγεηαη θαη κέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ θαηνίθσλ ζηα πιαίζηα ησλ θαζεκεξηλψλ 

ζπλζεθψλ. 

 

                                                           
71

 . Σζηάξα, Σνπία ηεο εζληθήο κλήκεο: Ιζηνξίεο ηεο Μαθεδνλίαο γξακκέλεο ζε κάξκαξν, Αζήλα  2004, 

ζ. 29. 
72

ην ίδην, ζ. 29-30. 
73

 R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1170-2000, Ακινα 2002, ς. 22. Για το γλωςςικό ηιτθμα 
ςτθν Ελλάδα βλ. P. Mackridge, Language and national identity in Greece, 1776-1976, Νζα Υόρκθ 
2009. 
74

 Για τον εξελλθνιςμό των τοπωνυμίων, βλ. Ε. Κυραμαργιοφ, «Καινοφρια ονόματα - Καινοφριοσ 
χάρτθσ: οι μετονομαςίεσ των οικιςμϊν τθσ Ελλάδασ, 1909 - 1928», Ρεριοδικό Ιςτορικά, τ. 52, 2010, ς. 
3-26.  
75

 V. Hastaoglou-Martinidis, «City Form and National Identity: Urban Designs in Nineteenth-Century 
Greece», Journal of Modern Greek Studies, τ. 13 (1), (1995), ς. 99-123. 
76

 Στο ίδιο. 
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3.3 ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΑΡΣΗΗ ΣΗ ΘΕΑΛΙΑ ΣΟ ΜΕΟΠΟΛΕΜΟ 

 Μεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο Θεζζαιίαο ζην ειιεληθφ θξάηνο, ν Βφινο 

ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη ξαγδαία. Μέζα ζε νθηψ ρξφληα, ν πιεζπζκφο 

ππεξδηπιαζηάδεηαη, ελψ κέρξη ην 1896 ππεξηξηπιαζηάδεηαη
77

. Ζ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη εθεί βξηζθφηαλ ην κνλαδηθφ ζεκείν εμαγσγήο ησλ 

ζεζζαιηθψλ πξντφλησλ, ζπληζηνχζαλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημή ηνπ ζε 

εκπνξηθφ θέληξν νιφθιεξεο ηεο Θεζζαιίαο
78

. Απφ ηα  πξψηα θηφιαο ρξφληα κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, ε εθβηνκεράληζε ηεο πφιεο ζπληειείηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο. Απφ 

ην 1883, κε ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο πφιεο
79

, κέρξη θαη ην 1896
80

, 

πιήζνο βηνκεραληψλ μεπεδνχλ ζην Βφιν, παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο ην 

1892
81

. Γηα ηε βηνκεραληθή άλζεζε ηεο πφιεο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν, ζεκαληηθφηαην ξφιν έπαημε ε επέλδπζε θεθαιαίσλ απφ ηδηψηεο ζην ρψξν
82

. 

Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, νη ηζρπξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηεο επνρήο 

αζρνινχληαλ κε ηνπο θιάδνπο ηεο ζηδεξνπνηίαο, ηεο βπξζνδεςίαο θαη ηεο 

κεραλνπξγίαο
83

, ελψ ππήξρε θαη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο κηθξφηεξσλ βηνηερληθψλ 

κνλάδσλ, φπσο αιεπξφκπινη, ειαηνπξγεία, αγγεηνπιαζηεία, μπινπξγεία, ζαπσλνπνηία 

θαη άιια
84

. Παξάιιεια κε ηνλ βηνκεραληθφ αλαπηχζζεηαη θαη ν ηξαπεδηθφο θιάδνο, 

κε ηελ ίδξπζε αξθεηψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζηεκάησλ ζηελ πφιε, φπσο ε 

«Πξνλνκηνχρνο Ζπεηξνζεζζαιηθή  Σξάπεδα» (1882)
85

, ε «Σξάπεδα Γεκεηξίνπ 

Κνζκαδνπνχινπ» (1885), ε «Σξάπεδα Αζελψλ» (1894)
86

 θαη ε «Δζληθή Σξάπεδα» 

(1897)
87

. 

                                                           
77

 Ν. Μουςτάνθ, Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ ς' ζνα βιομθχανικό  κζντρο: Βόλοσ, 1881-1922, Βόλοσ 
2014, ς. 168. 
78

 Γ. Β. Κορδάτοσ, Ιςτορία τθσ Επαρχίασ Βόλου-Αγιάσ, Ακινα 1960, ς. 836-850. 
79

 Ρρόκειται για το ςιδθρουργείο του Μελζτθ Σταματόπουλου. Α. Δθμόγλου και Ε. Κονταξι (επιμ.), 
Βόλοσ ζνασ αιώνασ: Από τθν ζνταξθ ςτο ελλθνικό κράτοσ (1881) ζωσ τουσ ςειςμοφσ (1955), τ. Α', 
Βόλοσ 1999, ς. 127-128. 
80

 Ζναρξθ λειτουργίασ του εργοςταςίου φωταερίου. Δ. Τςοποτόσ, Ιςτορία του Βόλου, Βόλοσ 1991, ς. 
295. 
81

 Ξεχωριςτι μνεία κα πρζπει να γίνει ςτθν περίπτωςθ τθσ Καπνοβιομθχανίασ Ματςάγγου, θ οποία 
ιδρφκθκε το 1890. Για πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτι και τισ γενικότερεσ εξελίξεισ ςτο βιομθχανικό 
τομζα του Βόλου, βλ. Θ. Μπζτασ, "Καπνοβιομθχανία Ματςάγγοσ εν Βόλω, 1918-1972". Εργαςία και 
επιβίωςθ ςτο Βόλο, Διδακτορικι διατριβι, Βόλοσ 2015. 
82

 Γ. Β. Κορδάτοσ, Ιςτορία τθσ Επαρχίασ Βόλου-Αγιάσ, ό.π., ς. 836-850. 
83

 Στο ίδιο, ς. 995. 
84

 Ν. Κολιοφ, Οι ρίηεσ του εργατικοφ κινιματοσ και "Ο εργάτθσ του Βόλου", Ακινα 1988, ς. 14. 
85

 Γ. Β. Κορδάτοσ, Ιςτορία τθσ Επαρχίασ Βόλου-Αγιάσ, ό.π., ς. 961. 
86

 Ε. Γ. Τριάντου, Ο Βόλοσ μζςα από τθν ομίχλθ του χρόνου, Βόλοσ 1994, ς. 84-88. 
87

Α . Ρραςςά, «Το βιομθχανικό καφμα και θ κάμψθ», Ε Ιςτορικά, τ.66 (18.1.2001), ς. 10-16. 
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 Σν 1882 ππνγξάθηεθε ζχκβαζε αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε Σξηθνχπε θαη ηνλ 

Ηηαιφ κεραληθφ Evaristo De Chirico γηα ηε δεκηνπξγία Θεζζαιηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 

δηθηχνπ
88

. Σα εγθαίληα ηεο γξακκήο Βφινπ - Λάξηζαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 22 

Απξηιίνπ 1884
89

. Ο λένο ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο, φπσο θαη ην ιηκάλη, δηεπθφιπλαλ 

ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηεο ληφπηαο βηνκεραλίαο θαη, έηζη, ηα πεξηζζφηεξα 

εξγνζηάζηα εγθαηαζηάζεθαλ ζηε δψλε γχξσ απφ ην θάζηξν ησλ Παιαηψλ, 

κεηαηξέπνληαο ηελ πεξηνρή ipso facto ζε βηνκεραληθή
90

. Ζ βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ 

ζπλερίζηεθε κε ηελ θαηαζθεπή ηεο νδνχ Γνξίηζαο - Αγξηάο (1883) θαη ηεο πξψηεο 

ακαμσηήο νδνχ Βφινπ - Πνξηαξηάο (1895)
91

. 

 Όινη απηνί νη παξάγνληεο ζπλεηέιεζαλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ νηθηζηηθνχ 

ρψξνπ ηεο πφιεο, ε νπνία, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, αξηζκεί πέληε λανχο, 

γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζπγθξνηνχληαη νη ζπλνηθίεο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ησλ Αγίσλ 

Θενδψξσλ («Παιαηά»), ηεο Μεηακνξθψζεσο, ηεο Αλαιήςεσο θαη ηνπ Αγίνπ 

Κσλζηαληίλνπ
92

. Οη ζπλνηθίεο απηέο νξηνζεηνχληαλ δηαθξηηά, ζέηνληαο ηα άθξα 

ζεκεία ηνπο κε βάζε ηε νδηθή ξπκνηνκία ηεο πφιεο. Μφλε εμαίξεζε ζε απηφ ηνλ 

θαλφλα απνηεινχζε ε ζπλνηθία ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε 

άμνλα ην θάζηξν ησλ Παιαηψλ
93

. Απηή ε ζαθήλεηα ησλ νξίσλ ηνπ θάζε ζπλνηθηζκνχ 

ελδερνκέλσο κπνξεί λα απνδνζεί ζην ηεηξαγσληζκέλν ζρέδην πφιεο ηνπ Βφινπ. 

Όπσο πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ Βαγγέιε θνπβαξά: «Ο Βφινο έρεη ηελ 

θαλνληθφηεξε ξπκνηνκία απ’ φια ίζσο ηα ειιεληθά αζηηθά θέληξα. Οη δξφκνη ηνπ 

φινη παξάιιεινη θαη θάζεηνη πξνο ηελ παξαιία, απιφρσξνη θαη θσηεηλνί»
94

. 

 Ζ νκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ζα δηαηαξαρηεί ην 1914, έηνο 

θήξπμεο ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε ηελ έιεπζε ελφο θχκαηνο πξνζθχγσλ απφ 

ηε Μηθξά Αζία
95

. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1914, ν Βφινο κεηξά 450 πξφζθπγεο, αξηζκφο ν 

                                                           
88

 Χ. Φϊτου, «Θεςςαλικοί ςιδθρόδρομοι» ςτο Χ. Χαρίτοσ (επιμ.) Βόλοσ 1881-1955: Ο χώροσ και οι 
άνκρωποι, Βόλοσ 2004, ς. 93-94. 
89

 Χ. Φϊτου, «Θεςςαλικοί ςιδθρόδρομοι», Θεςςαλικοί ςιδθρόδρομοι και Σηιόρτηιο ντε Κίρικο - 
Ρρακτικά θμερίδασ 4 Απριλίου 1993, Βόλοσ 1995, ς. 9-44. 
90

 Β. Χαςτάογλου, Βόλοσ: Πορτραίτο τθσ πόλθσ τον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα, Βόλοσ 2007, ς. 66-67. 

91
 Στο ίδιο, ς. 49. 

92
 Ν. Μουςτάνθ, Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ ς' ζνα βιομθχανικό  κζντρο: Βόλοσ, 1881-1922, Βόλοσ 

2014, ς. 264. 
93

 Στο ίδιο, ς. 271. 
94

 Β. Σκουβαράσ, Θεςςαλία: φντομθ ιςτορία και χωρογραφία,  χ.τ.ε 1965, ς. 172. 
95

 Ν. Μουςτάνθ, Οι δθμογραφικζσ εξελίξεισ ς' ζνα βιομθχανικό  κζντρο: Βόλοσ, 1881-1922, ό.π., ς. 
266. 
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νπνίνο ζα αλέιζεη ζηνπο 700 ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κφιηο έμη κελψλ
96

. Όζνη απφ 

απηνχο δελ πξνσζήζεθαλ ζηελ ελδνρψξα, εγθαηαζηάζεθαλ ζε ζηξαηψλεο ηεο πφιεο 

ή/θαη ζηελ χπαηζξν θαη ζηαδηαθά απνξξνθήζεθαλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, απμάλνληαο 

ηνλ φγθν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
97

. Παξ' φιε ηε ζπκβνιή ησλ ελ ιφγσ πξνζθχγσλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, έλα λέν θχκα πξνζθχγσλ, ην νπνίν ζα 

πξνθχςεη ζην δηάζηεκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζα είλαη απηφ ην νπνίν ζα αιιάμεη ηελ 

φςε ηεο πφιεο, ηφζν απφ άπνςε πιεζπζκηαθήο νκνηνγέλεηαο φζν, θαη θπξηφηεξα, απφ 

πιεπξά ηξνπνπνίεζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Σν πξνζθπγηθφ απηφ θχκα, βέβαηα, δελ 

είλαη άιιν απφ εθείλν πνπ πξνέθπςε έπεηηα απφ ηα γεγνλφηα ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ 

πνιέκνπ ηεο πεξηφδνπ 1919-1922 θαη ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλεο. Ζ Βίικα 

Υαζηάνγινπ ζεκεηψλεη πσο ν αζηηθφο ρψξνο ηνπ Βφινπ δηαθνξνπνηήζεθε δξαζηηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1921-1950, φρη κφλν ιφγσ ηεο έιεπζεο ησλ λέσλ 

θαηνίθσλ αιιά θαη ιφγσ ηεο αλαρψξεζεο νξηζκέλσλ παιηψλ
98

. Ζ πλζήθε ηεο 

Λσδάλεο πξνέβιεπε ηελ αληαιιαγή πιεζπζκψλ αλάκεζα ζην ειιεληθφ θαη ην 

ηνπξθηθφ θξάηνο, γεγνλφο ην νπνίν ζήκαηλε πσο νη πεξηζζφηεξνη κνπζνπικάλνη 

θάηνηθνη ηεο Διιάδαο κεηαηνπίζηεθαλ ζηελ Σνπξθία. Έηζη, ε νξηζηηθή αλαρψξεζε 

ηνπ κνπζνπικαληθνχ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ, ζεκαηνδφηεζε θαη ην ηέινο 

ηνπ νζσκαληθνχ ηεο παξειζφληνο
99

. ην Βφιν θαηέθηαζαλ 11.945 πξφζθπγεο, νη 

νπνίνη ζηεγάζηεθαλ πξνζσξηλά ζε ζθελέο ή ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά επηηαγκέλα 

θηίξηα
100

. Ζ απφηνκε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ ζπλνηθηψλ, ακηγψο ιατθψλ, κε ζεκαληηθφηεξν παξάδεηγκα απηφ ηνπ 

πξνζθπγηθνχ ζπλνηθηζκνχ ηεο Νέαο Ησλίαο
101

. Ο ζπλνηθηζκφο ηεο Νέαο Ησλίαο 

πξνέθπςε έπεηηα απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Ξεξφθακπνπ, βνξεηνδπηηθά 

ηνπ πνηακνχ Κξαπζίδσλα, πξνο εγθαηάζηαζε ηνπ πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ ην 

1924
102

(Υάξηεο 3). Έλαο άιινο ζπλνηθηζκφο, ν νπνίνο αλαδχζεθε απφ ηα 

αιιεπάιιεια θχκαηα πξνζθχγσλ πνπ δέρηεθε ε πφιε, είλαη απηφο ηεο Ησιθνχ, ζην 
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 Στο ίδιο. 
97

 Στο ίδιο. 
98

 Β. Χαςτάογλου, Βόλοσ: Πορτραίτο τθσ πόλθσ τον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα, Βόλοσ 2007. 

99
 Στο ίδιο. 

100
 Κ. Δανιθλίδου, Α. Ακαναςιάδου και Ά. Αϊβαηόγλου (επιμ.), Νζα Ιωνία Μαγνθςίασ. Προςφφγων 

πόλισ, Νζα Ιωνία Μαγνθςίασ 2008, ς. 12. 
101

 Β. Χαςτάογλου, Βόλοσ: Πορτραίτο τθσ πόλθσ τον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα, ό.π., ς. 80-85. 

102
 Στα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ δεν κα αναφερκϊ κακόλου ςτισ ονομαςίεσ των οδϊν του 

ςυνοικιςμοφ τθσ Νζασ Ιωνίασ, αφενόσ διότι αφοροφν κυρίωσ μνιμεσ οι οποίεσ ςχετίηονται άμεςα με 
το ςυλλογικό τραφμα του εκτοπιςμοφ και τθσ χαμζνθσ πατρίδασ, και αφετζρου διότι, διοικθτικά, θ 
Νζα Ιωνία ζχει αποςπαςτεί από το Διμο Βόλου από το 1947 και αποτελεί ξεχωριςτι Δθμοτικι 
Ενότθτα. 
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βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο. Σν θνηλσληθφ ηνπίν ηεο πφιεο αληαλαθιάηαη θαη ζηνλ 

πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο πφιεο, κε ην δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο (ζπλνηθία Αλαιήςεσο) 

λα εθπξνζσπεί ηα ιατθά θαη εξγαηηθά ζηξψκαηα, ελψ ην αλαηνιηθφηεξν θνκκάηη 

(ζπλνηθίεο Μεηακνξθψζεσο, Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ) ηαπηίζηεθε 

πεξηζζφηεξν κε ηα αληίζηνηρα αζηηθά ζηξψκαηα
103

. 

 Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ν Βφινο ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη 

δηαξθψο, ηφζν ζε πιαίζηα νηθηζηηθήο φζν θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο. Ζ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ κεηαθξάδεηαη θαη ζε αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θάηη ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη ηελ ίδξπζε λέσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, φπσο ε αιεπξνβηνκεραλία 

Λνχιε, ε Αλψλπκε Δηαηξεία Σζηκέλησλ «Όιπκπνο» (1924), ε Θεζζαιηθή 

Οηλνπλεπκαηηθή Δηαηξεία θαη ην θεξακνπνηείν Σζαιαπάηα (1926)
104

. Οη λέεο 

κνλάδεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, πξνζειθχνπλ πεξηζζφηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ ηηο 

γχξσ πεξηνρέο θαη νη εξγαδφκελνη ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ δηεπξχλνπλ ηα φξηα ησλ 

ήδε ππαξρνπζψλ ζπλνηθηψλ, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλνηθίαο ηεο 

Αλάιεςεο, ή ζπζπεηξψλνληαη ζε λέεο ζπλνηθίεο, φπσο απηή ηεο Νέαο Γεκεηξηάδαο. 

Όιε απηή ε πξφνδνο ηεο πεξηφδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ, βηνκεραληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πιεζπζκηαθή, ζπλέβαιε θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζηελ πφιε. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηίαο 1921-1935, ζηελ πφιε ζπλέβεζαλ πνιιέο εξγαηηθέο 

θαη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, κε ραξαθηεξηζηηθφηαην παξάδεηγκα ηελ απεξγία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο 2 Ηνπλίνπ 1936
105

. Χζηφζν, φιε απηή ηελ αλάπηπμε ζα αλέθνπηε ν 

Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ν Δκθχιηνο πνπ επαθνινχζεζε. 
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 «Κοινωνία», ςτο Α. Δθμόγλου και Ε. Κονταξι (επιμ.), Βόλοσ, ζνασ αιώνασ. Από τθν ζνταξθ ςτο 
ελλθνικό κράτοσ (1881) ζωσ τουσ ςειςμοφσ (1955), τ. Αϋ, Βόλοσ 1999, ς. 164-165. 
104

 Κ. Αδαμάκθσ, «Θ αξιοποίθςθ τθσ βιομθχανικισ κλθρονομιάσ ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ», 
Εν Βόλω, τ. 23 (2006), ς. 23. 
105

 Λ. Αποςτολάκου, «Πψεισ τθσ εργατικισ κίνθςθσ ςτο Βόλο ςτο πρϊτο μιςό του 20ου αιϊνα», ςτο Χ. 
Χαρίτοσ (επιμ.), Βόλοσ 1881-1955. Ο χώροσ και οι άνκρωποι, Βόλοσ, 2004, ς. 162. 
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3.4. ΑΠΟ ΣΟ Β' ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΟΤ ΕΙΜΟΤ ΣΟΤ 1955 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ 1940-1941 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο, ε ηνπηθή θνηλσλία θινλίζηεθε ζε πνιιά επίπεδα. ε πιηθφ επίπεδν, κε ηελ 

θήξπμε ηνπ πνιέκνπ ν ζηξαηφο θαη νη αξρέο επέηαμαλ απηνθίλεηα, ηξφθηκα, πξψηεο 

χιεο θαη άιια πξντφληα, ηαθηηθή ηελ νπνία αθνινπζήζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

γεξκαληθήο Καηνρήο
106

. Σαπηφρξνλα δηαλνίρηεθε πιήζνο αληηαεξνπνξηθψλ 

νξπγκάησλ, είηε αλνηθηά είηε ζθεπαζκέλα, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο
107

, 

κε απνηέιεζκα ε φςε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο λα αιιάμεη αηζζεηά
108

. Οη 

ππαίζξηνη δεκφζηνη ρψξνη, νη νπνίνη κέρξη πξφηηλνο απνηεινχζαλ ηφπν αλαςπρήο θαη 

θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο, κεηαηξάπεθαλ ζε ζεκεία θαζεκεξηλήο ππελζχκηζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ πνιέκνπ. 

 Με ηνπο πξψηνπο βνκβαξδηζκνχο ηεο πφιεο (4 θαη 6 Ννεκβξίνπ 1940), ν 

πφιεκνο έγηλε αθφκε πην απηφο, νδεγψληαο ζηε δηάλνημε νξπγκάησλ θαη ζε απιέο 

ζπηηηψλ θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ζάθσλ άκκνπ γηα ηελ απνξξφθεζε ηεο έθξεμεο ηεο 

βφκβαο κέρξη θαη ζηηο ηαξάηζεο ησλ νηθεκάησλ
109

. Ο ηνπηθφο Σχπνο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο αιιά θαη ηαπηφρξνλεο ηφλσζεο ηνπ εζηθνχ ηνπ πιεζπζκνχ 

αλαθέξεη: «Γχν εκηθαηεζηξακκέλα νηθήκαηα επί ηεο νδνχ Γεκεηξηάδνο, ηα νπνία 

ήξζαλ νη ιεβέληεο απφ ηα πέξαηα ηνπ θφζκνπ λα γθξεκίζνπλ εμππεξεηνχληεο έηζη ην 

Γήκν Παγαζψλ, ν νπνίνο απφ θαηξνχ εζρεδηάζε λα ηα θαηεδαθίζε δηα ιφγνπο 

ξπκνηνκίαο. […] Οη βφκβεο ηνπο, νη πεξηζζφηεξεο ησλ νπνίσλ έπεζαλ ζηε ζάιαζζα, 

ζθφησζαλ έλα πιήζνο ςαξηψλ, ηα νπνία αξγφηεξα πεξηζπλέιεμελ ν θφζκνο θαη ηα 

έθαγε εηο πγεία ησλ Ηηαιψλ. Διπίδνκελ φηη φηαλ έξζνπλ θακκηά άιιε θνξά, ηα ςάξηα 

πνπ ζα ζθνηψζνπλ λα είλαη πην θαινζξεκέλα, δηφηη σο ηφηε ζα εμέιζε ν ηηαιηθφο 

ζηφινο ηεο θξχπηεο ηνπ θαη έηζη ηα ςάξηα ηεο Μεζνγείνπ ζα παρπλζνχλ απφ ηα 

ηηαιηθά θνπθάξηα»
110

. Χζηφζν, κεηά ηελ πάξνδν ησλ πξψησλ εκεξψλ, νη ελαέξηεο 

επηδξνκέο θξίζεθαλ ηφζν επηθίλδπλεο ψζηε νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο λα κεηαθεξζνχλ 

                                                           
106

 Α. Δθμόγλου, «Συγκρότθςθ και εξζλιξθ τθσ Βιομθχανίασ του Βόλου», ςτο Θ. Μαλοφτασ (επιμ.), 
Βόλοσ: Αναηιτθςθ τθσ κοινωνικισ ταυτότθτασ,  Θεςςαλονίκθ 1995, ς. 33. 
107

 Ριο ςυγκεκριμζνα, αντιαεροπορικά ορφγματα υπιρχαν ςτθ Νζα Ιωνία, ςτα εργοςτάςια Οξυγόνου 
και Τςαλαπάτα, ςτον κυλινδρόμυλο Λοφλθ, ςτισ πλατείεσ των Ραλαιϊν, του Ραλαιοφ Λιμεναρχείου, 
ιγα Φεραίου, Αγ. Νικολάου, Μεταμορφϊςεωσ, Ελευκερίασ και Γεωργίου Αϋ(ςθμερινό πάρκο Αγ. 
Κωνςταντίνου), ςτθν αποκικθ Σπίρερ, ςτθν Θλεκτρικι Εταιρεία, ςτο Γυμναςτιριο (ςτθν οδό 
«Ιωλκοφ»), μπροςτά από τθν Κακολικι εκκλθςία και ςτο Δθμοτικό Νοςοκομείο. 
108

 Σαχυδρόμοσ, 14/12/1940. 
109

 Σαχυδρόμοσ, 7/11/1940. 
110

 Η Θεςςαλία, 5/11/1940. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:22 EEST - 13.56.182.168



 
24 

ζε έλα κηθξφηεξν νίθεκα θαη, θαηά ζπλέπεηα, δπζθνιφηεξν ζηνλ αεξνπνξηθφ ηνπ 

εληνπηζκφ
111

. πγθεθξηκέλα, φιεο νη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κεηαθέξζεθαλ απφ ην 

θηίξην πνπ βξηζθφηαλ ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ «Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ» 

(ζεκεξηλή νδφο «Γεκεηξηάδνο») κε «Σνπάιε» ζε θηίξην ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ 

«Γακβέηα» θαη «Δξκνχ», φπνπ ιεηηνπξγνχζε ε ρεηξνπξγηθή θιηληθή ηνπ Γ. 

Πηηζηψξε
112

. Ζ ζπρλφηεηα θαη ε έληαζε ησλ βνκβαξδηζκψλ ζχληνκα νδήγεζαλ ζηελ 

εθηεηακέλε ρξήζε θαηαθπγίσλ, ηα νπνία πέξα απφ δεκφζηα (θαηαθχγην Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, θαηαθχγην Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ)
113

 κπνξνχζαλ λα είλαη θαη επηηαγκέλα 

ηδησηηθά. ε ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ηεο εθεκεξίδαο Η Θεζζαιία εθείλε ηελ 

πεξίνδν
114

, πεξηγξάθνληαλ αλαιπηηθά ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ηδησηηθψλ θαηαθπγίσλ, νη 

δηεπζχλζεηο ζπηηηψλ θαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ηδηνθηεηψλ. Όια ηνχηα θάλνπλ 

εκθαλή ηελ θαηάξγεζε αλάκεζα ζηνλ ηδησηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ρψξν, ελψ ε 

νηθεηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ ησλ θαηαθπγίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηδξνκψλ ζαθψο 

ζπλεηέιεζε θαη ζηελ δεκηνπξγία ηζρπξφηεξεο ζπλεθηηθφηεηαο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

ηεο πφιεο. Ζ γεξκαληθή  Καηνρή ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ μεθίλεζε ζηηο 21 Απξηιίνπ 

1941, κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ Σχπν λα είλαη ιαθσληθή: «Ζ πφιηο ηνπ Βφινπ 

είλαη απφ ζήκεξνλ [21 Απξηιίνπ] εηο Γεξκαληθάο ρείξαο»
115

. 

 Ζ ιήμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ βξίζθεη ην Βφιν λα έρεη λα 

αληηκεησπίζεη πιήζνο πξνβιεκάησλ. Οη βνκβαξδηζκνί είραλ πξνθαιέζεη ζνβαξέο 

βιάβεο ζηηο ζηδεξνδξνκηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζην ιηκάλη, ζην εκπνξηθφ ηκήκα ηεο 

πφιεο (ην νπνίν πεξηθιείνληαλ απφ ηηο νδνχο «Καξηάιε»-«Αξγνλαπηψλ»- 

«Μεηακνξθψζεσο» θαη «Δξκνχ»), ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα βνξείσο ηεο νδνχ «Ξελνθψληνο»
116

. Ζ απνθαηάζηαζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ ηνπ πνιέκνπ μεθίλεζε ην 1946 κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη 

αθνξνχζε ζε θνκκάηηα ηεο απνβάζξαο ηνπ ιηκαληνχ
117

. Οη επαλνξζσηηθέο εξγαζίεο 

νινθιεξψζεθαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 1949
118

. Ο εκπνξηθφο θαη βηνκεραληθφο ηνκέαο 

θινλίδνληαη αηζζεηά, θαζψο πνιιέο απφ ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο ηεο πφιεο 
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 Ρρακτικά Δ. Ραγαςϊν, Απόφαςθ υπ' αρ. 893/18.11.1940. 
112

 Στο ίδιο. 
113

 Σαχυδρόμοσ, 6/1/1941 και 21/3/1941. 
114

 Η Θεςςαλία, 12/11/1940, 14/11/1940, 15/11/1940 και 16/11/1940. 
115

 Ιωακείμ, Μθτροπολίτου Δθμθτριάδοσ, Μεταξφ κατακτθτών και ανταρτών, Ακινα 1950, ς. 20. 
116

Β. Χαςτάογλου, Βόλοσ: Πορτραίτο τθσ πόλθσ τον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα, Βόλοσ 2007, ς. 90. 

117
 Ι. Κ. Ραπαϊωάννου (επιμ.), Ο Βόλοσ και το Πιλιο, τ. Α', Βόλοσ 1959, ς. 124-125. 

118
 Στο ίδιο. 
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δηαθφπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ε δηαθνκηδή πξντφλησλ απφ ην ιηκάλη 

πεξηζηέιιεηαη
119

. 

 Ζ κεηαπνιεκηθή θαηάζηαζε ηνπ Βφινπ βειηηψλεηαη νπηηθά ζην θεληξηθφ 

θνκκάηη ηεο πφιεο, φκσο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ζπλνηθίεο παξακέλεη δξακαηηθή. Σν 

1951, νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ πξνζθπγηθφ θαηαπιηζκφ ηεο Ησιθνχ είλαη 

ηξαγηθέο. χκθσλα κε άξζξν ζηελ εθεκεξίδα Σαρπδξόκνο: «Μία απφ ηηο αζιηφηεξεο, 

πνπ είλαη θαη ε πνιππιεζέζηεξε, είλαη ε ζπλνηθία ηνπ ηέξκαηνο ηεο νδνχ Ησιθνχ. 

[…] Όινο ν […] ρψξνο, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηεο νδνχ Ησιθνχ, απφ ηελ νδφ 

Βχξσλνο θαη άλσ θαιχπηεηαη απφ μχιηλεο θαη ηελεθεδέληεο παξάγθεο, πνπ θάζε άιιν 

παξά αλζξψπηλεο θαηνηθίεο δχλαληαη λα ζεσξεζνχλ. […] Πψο ζα κπνξνχζε λα λνεζή 

ελδηαθέξνλ γηα κηα θαιή εκθάληζη ηεο πφιεσο, γηα εμσξατζκφ θαη γηα θαηαπνιέκεζη 

ηεο θξίζεσο ζηέγεο, φηαλ ιίγν πην πάλσ απφ ηα κεγαινπξεπή κέγαξα θαη σξαίνπο 

θήπνπο ππάξρε έλαο ζπλνηθηζκφο απφ αζιηψηαηεο παξάγθεο… Ση ζα έιεγε ινηπφλ ν 

θάζε μέλνο, φηαλ κέζα ζηελ ίδηα πφιε θαη δίπια ζηα κεγάια ζπίηηα αληηθξχδε έλα 

πιήζνο πνπ κε δπζθνιία θηλείηαη θαη αλαπλέεη;»
120

. Όπσο παξαηεξεί θαη ν 

αξζξνγξάθνο, ε αληίζεζε αλάκεζα ζηηο ζπλνηθίεο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο θαη ζε 

εθείλεο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα απηήο είλαη ηεξάζηηα. Παξφκνηα 

θαηάζηαζε εληνπίδεηαη ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ζην ζπλνηθηζκφ ηεο Αλαιήςεσο, κε ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο, ειιείςεη αλνηρηνχ δεκφζηνπ ρψξνπ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νδφ 

«Αλαιήςεσο» σο πιαηεία
121

. Μπνξνχκε, επνκέλσο, λα εληνπίζνπκε ηελ θνηλσληθή 

δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηηο πεξηθεξεηαθέο ζπλνηθίεο, φπνπ δηακέλεη πξνζθπγηθφο 

πιεζπζκφο αιιά θαη ηα ρακειφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ, ζε 

ζρέζε κε ηηο θεληξηθφηεξεο ζπλνηθίεο κε «ηα κεγαινπξεπή κέγαξα θαη [ηνπο] σξαίνπο 

θήπνπο», φπνπ νη θάηνηθνη πξνέξρνληαη απφ πην αζηηθέο θνηλσληθέο ηάμεηο. Ζ 

θνηλσληθή απηή δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη ζηελ αλχπαξθηε 

ξπκνηφκεζε ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθά ζπλνηθηψλ. 

 Οη νηθηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο πφιεο ζα επηδεηλσζνχλ πεξεηαίξσ 

απφ κία ζεηξά θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ ζα πιήμνπλ ηελ πεξηνρή ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα κφιηο ηξηψλ εηψλ. Οη ζεηζκνί πνπ έπιεμαλ ην Βφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξηεηίαο 1954-1957 ζπλέβαιαλ ζηελ φμπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο 
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 Στο ίδιο, ς. 125-126. 
120

 Ταχυδρόμοσ, 11/9/1951. 
121

 Ι. Κ. Ραπαϊωάννου (επιμ.), Ο Βόλοσ και το Πιλιο, τ. Α', Βόλοσ 1959, ς. 80-81. 
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πφιεο, αθήλνληαο κεγάιν αξηζκφ ησλ θαηνίθσλ ρσξίο νίθεκα θαη ρσξίο δνπιεηά
122

. 

Οη ηζρπξφηεξνη απφ απηνχο ηνπο ζεηζκνχο έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Απξηιίνπ 1955. Ζ ηνπηθή εθεκεξίδα Σαρπδξόκνο αλαθέξεη: «Ζ πφιηο νιφθιεξνο 

εηαξάρζε απφ ζεηζκφλ, παξφκνηνλ ηνπ νπνίνπ εηο έληαζηλ δελ εγλψξηζε κέρξη 

ηνχδε»
123

. Παξφκνηα εηθφλα παξνπζηάδεη θαη ε ηνπηθή εθεκεξίδα Η Θεζζαιία, ε 

νπνία ζην πξσηνζέιηδν ηεο 21εο Απξηιίνπ 1955 αλαθέξεη: «Δηθφλα αγσλίαο θαη 

απνγλψζεσο παξνπζηάδεη ε πφιηο ηνπ Βφινπ. Πιένλ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ αηφκσλ 

παξακέλνπλ ρσξίο ζηέγελ. Γεληθή αμίσζηο είλαη λα ιεθζνχλ άκεζα θαη νξηζηηθά 

κέηξα αληηκεησπίζεσο ηεο θαηαζηάζεσο»
124

. Ο ζεηζκφο απηφο ήηαλ ηφζν ηζρπξφο θαη 

πξνθάιεζε θαηαζηξνθέο ηφζν κεγάινπ κεγέζνπο ψζηε ε είδεζε λα απνηειεί 

πξσηνζέιηδν θαη ζε αζελατθέο εθεκεξίδεο ηεο πεξηφδνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ε πεξίπησζε ηεο εθεκεξίδαο Διεπζεξία, ζηνπο ηίηινπο ηεο νπνίαο 

αλαγξάθεηαη: «Ηζρπξφο ζεηζκφο έπιεμε ηνλ Βφινλ ελψ λέθνο ζθφλεο εθάιππηε ηελ 

πφιηλ. Δηο λεθξφο θαη άλσ ησλ 40 ηξαπκαηηψλ. Ζ πφιηο εβπζίζζε εηο ην ζθφηνο θαη νη 

αιιφθξνλεο θάηνηθνη πεξηέηξερνλ ηα νδνχο κε θεξία. Σα πινία εηο ηνλ ιηκέλα 

εθιπδσλίζζεζαλ ηζρπξψο»
125

. Ζ είδεζε θαηαιακβάλεη θαη ηελ πξψηε ζειίδα ηεο 

εθεκεξίδαο Δζληθόο Κήξπμ: «Ζ πφιε ηνπ Βφινπ δελ ππάξρεη πιένλ! Καηεζηξάθε 

νινζρεξψο θαη ηα πάληα θείληαη εηο εξείπηα. Ζ ηξνκαθηηθή ζεηζκηθή δφλεζηο ηεο 9.10 

ηεο ρζεο ζπλεπιήξσζε ηελ ζπκθνξάλ. 7 λεθξνί θαη 61 ηξαπκαηίαη θαηακεηξήζεζαλ 

κέρξη ηεο ζηηγκήο. Οη άζηεγνη εηο ηνλ λνκφλ ππεξβαίλνπλ ηνπο 30.000. Οη βαζηιείο 

θζάλνπλ ζήκεξνλ εηο ηελ πιεγείζαλ πεξηθέξεηαλ»
126

. 

 Ζ πφιε ζρεδφλ ηζνπεδψζεθε, κε ηα πεξηζζφηεξα θηίξηα λα έρνπλ θαηαξξεχζεη 

ή λα έρνπλ ππνζηεί ζνβαξφηαηεο δεκηέο
127

. ηελ πξψηε πξφρεηξε θαηαγξαθή ησλ 

δεκηψλ θαηαγξάθεθαλ 52 νηθνδνκέο ζε θαηάξξεπζε, 159 κε ζνβαξέο βιάβεο θαη 254 

κε ειαθξηέο, ελψ αξηζκήζεθαλ 3.500 άζηεγνη
128

. Δθηφο απφ ηνπο ζεηζκνχο, ε 

πιεκκχξα πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ πεξηνρή ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1955 επέηεηλε ηεο 
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 χ.ς., «Βιομθχανικά κτίρια του Βόλου – Ραρελκόν – Ραρόν – Μζλλον», Εν Βόλω, (1997), ς. 147-148. 
123

 Σαχυδρόμοσ, 22/2/1955. 
124

 Η Θεςςαλία, 21/4/1955. 
125

 Ελευκερία, 22/4/1955. Διακζςιμο ςτον ιςτότοπο 
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=64&dc=20&db=4&da=1955 (θμερομθνία τελευταίασ 
πρόςβαςθσ: 04/02/2020). 
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 Εκνικόσ Κιρυξ, 22/4/1955. 
127

 Β. Χαςτάογλου, Βόλοσ: Πορτραίτο τθσ πόλθσ τον 19
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 και 20

ο
 αιώνα, Βόλοσ 2007, ς. 111-133. 
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δεκηέο ζηελ πφιε, πξνθαιψληαο ηνλ θαηαπνληηζκφ νιφθιεξσλ ζπλνηθηψλ
129

. Ζ 

θαηαζηξνθή ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο πφιεο νδήγεζε, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, 

ζηελ αλάγθε αλνηθνδφκεζήο ηεο. Σν έξγν ηεο αλνηθνδφκεζεο αλαηέζεθε ζηνλ 

ζηξαηφ
130

. Ο Βφινο αλνηθνδνκήζεθε πάλσ ζην παιηφ ζρέδην πφιεο, ελψ κε ην 

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 11.6.1956
131

, ζην ζρέδην εληάρζεθαλ θαη νη ζπλνηθίεο ησλ 

Αγίσλ Αλαξγχξσλ, ηεο Νεάπνιεο, ηεο Υηιηαδνχο, ηνπ Καξαγάηο θαη ηεο Νέαο 

Γεκεηξηάδαο
132

(Παξάξηεκα, Υάξηεο 4). 
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 Ρ. Κυπριϊτθσ – Κ. Λιάπθσ (επιμ.), Ο Βόλοσ και θ περιοχι του ςτθν ιςτορικι τουσ διαδρομι, Βόλοσ 
2004, ς. 323-324. 
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 Φ.Ε.Κ. 144Α/56 
132

 Α. Δθμόγλου, «Θ πολεοδομικι οργάνωςθ τθσ πόλθσ του Βόλου», ςτο Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, 
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4. Η ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ ΣΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ  

(1956-1967) 

 

4.1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΤΝΙΣΩΕ ΣΗ ΕΠΟΦΗ ΣΗΝ 

ΠΟΛΗ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ 

 Μεηά ην ηέινο ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ ην 1949, μεθηλά κία πεξίνδνο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο γηα ηελ Διιάδα. Ζ δεθαεηία ηνπ 1950 ππήξμε ηδηαίηεξα ππθλή φζνλ αθνξά 

ζηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο. Οη πνιηηηθέο ηδενινγίεο πνπ ζπγθξνχνληαλ, θαηέιεμαλ κε ηελ επηθξάηεζε ησλ 

ζπληεξεηηθψλ θαη εζληθνθξφλσλ πνιηηηθψλ ζρεκάησλ, ιφγνπ ράξε απφ ηελ «Δζληθή 

Ρηδνζπαζηηθή 'Έλσζε» (ΔΡΔ), πνπ πήξε ην φλνκά ηεο ην 1955 θαη επηθξάηεζε έσο ην 

1963
133

. Ζ ρψξα βξίζθνληαλ ζε έλα κφληκν θαζεζηψο εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ θαη 

παξαηηήζεσλ, ελψ ε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα ππεξεζηαθψλ 

θπβεξλήζεσλ θπξίσο. Παξάιιεια, ην Κππξηαθφ δήηεκα, βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα θαηά ηελ πεξίνδν 1950-1964, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηελ αδπλακία ζρεκαηηζκνχ απηνδχλακεο θπβέξλεζεο, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο είηε απφ θπβεξλήζεηο ζπλεξγαζίαο κε βξαρππξφζεζκε 

δηάξθεηα είηε απφ ππεξεζηαθέο θπβεξλήζεηο δηνξηζκέλεο απφ ηα Αλάθηνξα.
134

 Σν 

1952, ε  ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή πξνζέιθπζεο μέλσλ 

θεθαιαίσλ
135

, έδσζαλ ζεκαληηθή ψζεζε αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο 

θαη ηεο γεσξγίαο
136

. Ζ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

αλάθακςε ηεο ρψξαο, θαζηζηψληαο ελδερνκέλσο πξνηεξαηφηεηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ πφιεσλ θαη ηελ δηεπθφιπλζε ησλ μέλσλ επελδπηψλ πνπ ζα έξρνληαλ 

ζηε ρψξα. εκαληηθφ ξφιν έπαηδε θαη ε νλνκαζία ησλ αλψλπκσλ δξφκσλ έηζη ψζηε 

λα δηεπθνιπλζνχλ νη ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο αιιά θαη ε θίλεζε ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ. Έρνληαο πεξάζεη ηξνκαθηηθέο δπζθνιίεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ 

1940-1949, ε Διιάδα ήηαλ κία απφ ηηο ρψξεο νη νπνίεο βξηζθφηαλ κάιινλ ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο κε ηελ έλαξμε ηεο δεθαεηίαο 

                                                           
133

Ν.. Γ. Σβορϊνοσ, Επιςκόπθςθ τθσ Νεοελλθνικισ Ιςτορίασ, Βιβλιογραφικόσ οδθγόσ του πφρου. Ι. 
Αςδραχά, Ακινα 2007, ς.144.  
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Θ. Νικολακόπουλοσ, Η Καχεκτικι δθμοκρατία κόμματα και εκλογζσ, 1946-1967, Ακινα 2000, 
ς.102-224. 
135

 Ν.2687/1953. 
136

Θ. Νικολακόπουλοσ, Η Καχεκτικι δθμοκρατία κόμματα και εκλογζσ, 1946-1967, ο.π, ς.180. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:22 EEST - 13.56.182.168



 
29 

ηνπ 1950. ηγά ζηγά ζηελ ππφινηπε Δπξψπε ηα θξάηε αξρίδνπλ λα αλαθάκπηνπλ, 

θπξίσο ράξε ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε πνπ πξνζέθεξε ην ζρέδην Μάξζαι, αιιά 

ζηελ Διιάδα, κέξνο ησλ πνιχηηκσλ απηψλ θνλδπιίσλ είρε πξνσζεζεί ζηηο αλάγθεο 

ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ζηηο πξφζζεηεο θαηαζηξνθέο πνπ απηφο επέθεξε
137

. Με ην 

ηέινο ηνπ εκθπιίνπ, ε ρψξα βξέζεθε ζε κία θαηάζηαζε εμάξηεζεο απφ μέλεο 

θπβεξλήζεηο, ηφζν ιφγσ ηεο ακεξηθαληθήο εηζρψξεζεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο 

εζσηεξηθψλ απνθάζεσλ φζν θαη ιφγσ ηεο ρξεκαηηθήο βνήζεηαο ε νπνία ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο
138

. Όινη απηνί νη παξάγνληεο ζα 

κπνξνχζαλ λα αηηηνινγνχλ ηελ επηζπκία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα επραξηζηήζεη θαη 

λα εμππεξεηήζεη θαηά ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ηηο μέλεο θπβεξλήζεηο, αθφκε θαη ζε 

δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εχξπζκεο ρσξνηαθηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ. 

Οη εγθχθιηνη πνπ θηάλνπλ ζηνπο λνκάξρεο θαη επάξρνπο ηεο ρψξαο έρνπλ σο 

ζηφρν ηε δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ, φκσο ε δηαδηθαζία δελ ππήξμε ηφζν απιή φζν θαίλεηαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ζε δηάθνξεο πφιεηο αλά ηελ επηθξάηεηα, θαηά ηε δηαδηθαζία νλνκαζίαο 

ησλ δξφκσλ, επηιέρζεθαλ νλφκαηα ηνπηθψλ εξψσλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821, κε ηα νπνία δελ ππήξρε θακία εμνηθείσζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

μέλσλ πνιηηψλ πνπ ζα επηζθέπηνληαλ ηελ πφιε. Χζηφζν, δε ζα πξέπεη λα μερλάκε 

πσο νη κλεκνλεχζεηο ηνπηθψλ εξψσλ πνιχ ζπρλά κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ απφ ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία σο ζπκβνιή ζηελ εζληθή ηζηνξία
139

. 

Ζ πφιε ηνπ Βφινπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 αλαπηχζζεηαη 

ξαγδαία, φπσο ζπλέβε κε φια ηα αζηηθά θέληξα ηεο Θεζζαιίαο αιιά θαη ηεο Διιάδαο 

επξχηεξα. Ο πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά 8.477 θαηνίθνπο ζε δηάζηεκα ελλέα ρξφλσλ 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ απνγξαθψλ πνπ έγηλαλ ην 1951 θαη ην 1961
140

. Ζ 

βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο πφιεο έθεξε πνιινχο απαζρνινχκελνπο ζηα εξγνζηάζηα, 

κε απνηέιεζκα ηελ δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηεο. Απηή ε επέθηαζε ηεο πφιεο, έθεξε 
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 Ε. Χατηθβαςιλείου, «Ο Ψυχρόσ Ρόλεμοσ ωσ κρίςθ εκςυγχρονιςμοφ: υπζρβαςθ κρίςεων και 
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αιιαγέο ζηελ ξπκνηνκία, λέεο ζπλνηθίεο δεκηνπξγήζεθαλ κε λένπο δξφκνπο θαη 

πιαηείεο, πνπ έπξεπε  (ζηε ζπλέρεηα) λα ιάβνπλ νλφκαηα. 

Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δεθαεηίαο, ηε δηνίθεζε ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ 

αλαιακβάλνπλ ζπλνιηθά δέθα δήκαξρνη: α) Εήζεο Εεζάθεο,  26 Μαΐνπ 1946 έσο 14 

Απγνχζηνπ 1950, β) Θεφθηινο Σδίθαο, 10 Απγνχζηνπ 1950 έσο 19 επηεκβξίνπ 

1950, γ) Κσλζηαληίλνο Γάξαο, 20 επηεκβξίνπ 1950 έσο 15 Ηαλνπαξίνπ 1951, δ) 

Παλαγηψηεο Βνπγάο, 16 Ηαλνπαξίνπ 1951 έσο 31 Μαΐνπ 1951, ε) Γεψξγηνο 

Κνληνζηάλνο, 1 Ηνπλίνπ 1951 έσο 4 Φεβξνπαξίνπ 1955, ζη) Γεψξγηνο Καξηάιεο, 5 

Φεβξνπαξίνπ 1956 έσο 31 Ηνπιίνπ 1956, δ) Αξηζηείδεο ηνπξλάξαο, 1 Φεβξνπαξίνπ 

1956 έσο 27 Απξηιίνπ 1956 (αζθψλ ρξέε δεκάξρνπ), ε) Θεφδσξνο Κιαςφπνπινο, 28 

Απξηιίνπ 1956 έσο 10 Μαΐνπ 1959, ζ) Ησάλλεο Κνληαξάηνο, 11 Μαΐνπ 1959 έσο 15 

Απγνχζηνπ 1964, η) Θεφδσξνο Κιαςφπνπινο (γηα δεχηεξε θνξά), 16 Απγνχζηνπ 

1964 έσο 16 Απγνχζηνπ 1967, νπφηε θη απνκαθξχλεηαη γηα λα ηνπνζεηεζεί απφ ηελ 

εγεζία ηεο δηθηαηνξίαο ν απφζηξαηνο αμησκαηηθφο Γεψξγηνο άξνο. 

ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1954, ληθεηήο αλαδεηθλχεηαη ν Γεψξγηνο 

Καξηάιεο. ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ σο δεκάξρνπ, βξίζθεηαη ζην επίθεληξν θαη 

ησλ γεληθφηεξσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ ηεο ρψξαο, ιφγσ ηεο παξάιιειεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ σο βαζηθφ ζηέιερνο ζην θφκκα «Γεκνθξαηηθφ Κφκκα Δξγαδφκελνπ Λανχ». Λίγν 

θαηξφ κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έρεη λα δηαρεηξηζηεί ηα κεγάια 

πξνβιήκαηα πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νη ζεηζκνί ηνπ 1955
141

. ηηο 16 Μαΐνπ 1955, 

θζάλεη ζηνλ Βφιν ν Δζλάξρεο Μαθάξηνο, πνπ αλαθνηλψλεη βνήζεηα εθ κέξνπο ησλ 

Κππξίσλ, ελψ ν Μεηξνπνιίηεο Γεκεηξηάδνο Ησαθείκ νξγαλψλεη ιατθά ζπζζίηηα. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1955, νη πιεκκχξεο πνπ αθνινπζνχλ κηα ζεηξά απφ έληνλεο 

βξνρνπηψζεηο, πξνθαινχλ λέεο θαηαζηξνθέο θαη ζαλάηνπο αλζξψπσλ
142

. Οη ζεηζκνί 

ηνπ 1955 θαη νη πιεκκχξεο φρη κφλν ζα θαηαζηξέςνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή 

θπζηνγλσκία ηεο πφιεο, αιιά ζα επηθέξνπλ νηθνλνκηθή θξίζε θαη θάκςε ηεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο
143

. Μεγάια εξγνζηάζηα, φπσο ε θαπλνβηνκεραλία  

Μαηζάγγνπ, ε πθαληνπξγία Παπαγεσξγίνπ θαη νη ζηδεξνπξγίεο Γθιαβάλε θαη 
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142
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ηακαηφπνπινπ έπαςαλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο νδεγήζεθαλ ζε 

πηψρεπζε, θαζψο ην θξάηνο αδπλαηνχζε λα θαιχςεη ελδερφκελεο  ρξεκαηνδνηήζεηο, 

ελψ ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ είραλ αγγίμεη ην 35%
144

. Άιισζηε, ε ηνπηθή βηνκεραλία 

ήηαλ παιαηνχ ηχπνπ θαη αδπλαηνχζε λα αληαγσληζηεί ηηο ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο 

κνλάδεο
145

.  

Με αθνξκή ηελ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ 80% ησλ θηηξίσλ ηεο πφιεο, 

ν Βφινο βξέζεθε ζε ηξαγηθή θαηάζηαζε θαη ρξεηάζηεθε λα αλνηθνδνκεζεί κε 

ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, πξνθεηκέλνπ ε πφιε λα αλαθηήζεη δπλάκεηο θαη λα επαλέιζεη ζε 

θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο ιεηηνπξγίαο θη νξγάλσζεο
146

.Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

θνηλσλίαο ηεο πφιεο, εθείλε ηελ πεξίνδν, απαξηίδεηαη απφ αλζξψπνπο άζηεγνπο θαη 

άλεξγνπο. Ο Γεψξγηνο Καξηάιεο, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δεκαξρηαθήο ηνπ ζεηείαο, 

παξέκεηλε ζην επίθεληξν θαη ησλ γεληθφηεξσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Χο βαζηθφ 

ζηέιερνο ηνπ «Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο Δξγαδφκελνπ Λανχ», βξηζθφηαλ ζε ζπλερείο 

δηαβνπιεχζεηο κε ην νθνθιή Βεληδέιν
147

, νη νπνίεο θαη νδήγεζαλ ζε ζπλαζπηζκφ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ «Φηιειεπζέξα Γεκνθξαηηθή Έλσζε» 

(ΦΓΔ)
148

. Οη δηεξγαζίεο απηέο, νη νπνίεο δελ απαζρνινχζαλ κφλν ην δήκαξρν αιιά 

θαη ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ηνπ Βφινπ, έγηλαλ ππθλφηεξεο ην 1956 θαη ζηηο 28 

Ηαλνπαξίνπ 1956 ν Γεψξγηνο Καξηάιεο ππέβαιε ηελ παξαίηεζή ηνπ απφ ην 

δεκαξρηαθφ αμίσκα
149

.  

Σν ίδην έηνο θαη έλα ρξφλν κεηά ηνπο ζεηζκνχο, δήκαξρνο ηεο πφιεο 

αλαιακβάλεη ν Θεφδσξνο Κιαςφπνπινο, ν φπνηνο εθιέγεηαη σο αλεμάξηεηνο, 

ππνζηεξηδφκελνο απφ ηελ «Δζληθή Πξννδεπηηθή Έλσζε Κέληξνπ» (ΔΠΔΚ) θαη ηελ 

«Δληαία Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά» (ΔΓΑ), επηθξαηψληαο ηνπ Ησάλλε Κνληαξάηνπ, ν 
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 Τεχνικό Επιμελθτιριο Μαγνθςίασ, 92 χρόνια Σεχνικό Επιμελθτιριο Μαγνθςίασ: Ο Βόλοσ μετά τουσ 
ςειςμοφσ (1955-2004), Βόλοσ, χ.χ. ς. 331. 
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 Λόγοσ του Αρχθγοφ τθσ Φιλελευκζρασ Δθμοκρατικισ Ενώςεωσ κ. οφοκλι Βενιηζλου προσ το 
Εκνικόν υμβοφλιον: 16-7-1955. Διακζςιμο ςτον ιςτότοπο http://repository.edik-
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νπνίνο ππνζηεξηδφηαλ απφ ηνλ «Διιεληθφ πλαγεξκφ».
150

 Ο Θεφδσξνο 

Κιαςφπνπινο άξρηζε λα νλνκαηνζεηεί λένπο δξφκνπο απφ ην 1957. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, νλνκάζηεθαλ 226 νδνί
151

.  

Παξάιιεια, ην 1956 εγθξίλεηαη ην ζρέδην επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο πφιεο, 

κε ηελ έληαμε ησλ νηθηζκψλ Νεάπνιεο, Αγίσλ Αλαξγχξσλ, Υηιηαδνχο, Καιιηζέαο, 

Καξαγάηο θαη Νέαο Γεκεηξηάδαο
152

(Παξάξηεκα Υάξηεο 4). Ο Σχπνο ηεο επνρήο 

αλαθέξνληαλ ζην ζέκα εθηεηακέλα κε ζπλερφκελα άξζξα: «Μεηά ηνπο ζεηζκνχο, ν 

Βφινο αγσλίδεηαη ζήκεξα λα μαλάβξε ηνλ δξφκν ηνπ. θιεξή κάρε πνπ ζπλερίδεηαη 

αλάκεζα ζηηο ζχγρξνλεο αληημνφηεηεο. Ζ αλνηθνδφκεζε μεπέξαζε ηελ θξίζηκε θακπή 

θαη νινθιεξψλεηαη. Έηζη ε πνιηηεία φιν θαη κεγαιψλεη ζε έθηαζε θαη ζε πιεζπζκφ. 

Οη Βνιηψηεο είλαη πεηζκαηάξεδεο. Κηίδνπλ θαηλνχξηα ζπίηηα θαη καδί κε απηά 

μελνδνρεία, θηλεκαηνγξάθνπο θαη θάκπξηθεο. ε θάζε ζπλνηθία θαηλνχξηεο 

νηθνδνκέο, πιαηείεο θαη πάξθα. ηε ιεσθφξν Γεκεηξηάδνο ζθαισζηέο γηα 

πνιπψξνθεο πνιπθαηνηθίεο»
153

. Ζ πφιε μαλαρηίζηεθε απφ ην ζηξαηφ πάλσ ζην παιηφ 

ζρέδην κε ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Πξσζππνπξγφ Αιέμαλδξν Παπάγν ζηε 

δηνίθεζε αλνηθνδφκεζεο ηνπ ζηξαηνχ ε νπνία πξνθάιεζε ηελ έληνλε δηαθσλία ηνπ 

Γεσξγίνπ Καξηάιε
154

. Ζ έθηαζε ηεο πφιεο δηπιαζηάζηεθε κε ζχγρξνλεο 

αληηζεηζκηθέο θαηνηθίεο θαη εθηεηακέλν δίθηπν χδξεπζεο
155

. Καηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 

1960 θαη 1970 πνπ αθνινχζεζαλ, ν ζπλδπαζκφο ηεο αληηπαξνρήο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ηνπ κέγηζηνπ χςνπο δφκεζεο ζηα είθνζη κέηξα, δίλνπλ ηελ 

ππθλνδνκεκέλε αζηηθή εηθφλα πνπ δηαηεξεί ε πφιε κέρξη θαη ζήκεξα (Παξάξηεκα, 

Υάξηεο 5). 

Ζ ηαρεία αλνηθνδφκεζε, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ζπλνηθηψλ θαη δξφκσλ, 

γέλλεζε ηελ αλάγθε απφδνζεο νλνκαζηψλ ζε πιήζνο θαηλνχξγησλ νδψλ. Οη ζπλερείο 

απνθάζεηο νλνκαηνζεζηψλ απφ ηελ δεκνηηθή αξρή ηνπ Βφινπ έρνπλ πξνεγεζεί θαηά 

έλαλ ρξφλν ηεο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ πξψηνπ ζρεηηθνχ ΦΔΚ (1958). Απφ ηηο 226 

νδνχο, νη 60 θέξνπλ νλφκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αξραηφηεηα (γηα 

παξάδεηγκα, νδφο «Αζελάο», νδφο «Οιπκπηάδνο», νδφο «Κεξχλεηαο», νδφο 
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Στο ίδιο, ς. 332. 
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Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009. 
152

Β. Χαςτάογλου, Βόλοσ: Πορτραίτο τθσ πόλθσ τον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα, Βόλοσ 2007. 
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«Φεξψλ»), ελψ άιιεο 59 κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 (νδφο «25
εο

 Μαξηίνπ», νδφο 

«Παπαθιέζζα», νδφο «ηξ. Ησάλλε Μαθξπγηάλλε», νδφο «Γεξβελαθίσλ»)
156

. 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο νλνκαζίεο πνπ απνδφζεθαλ εθείλε 

ηελ επνρή (52,5%) αληινχλ ηε ζεκαηνινγία ηνπο απφ ην "έλδνμν παξειζφλ" ησλ 

Διιήλσλ θαη θέξνπλ άκεζε ζπζρέηηζε κε ηα λνήκαηα πνπ δηαπιέθνπλ ην εζληθφ 

αθήγεκα, φπσο απηφ παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Απφ ηηο ππφινηπεο 

νδνχο, νη 38 αληινχλ ηα νλφκαηα ηνπο απφ πφιεηο θαη ρσξηά (γηα παξάδεηγκα, νδφο 

«Άιιεο Μεξηάο», νδφο «Γηαλληηζψλ», νδφο «Αξάρνβαο», νδφο «θνπέινπ», νδφο 

«πεηζψλ»), νη 32 αθνξνχλ ζηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα (νδφο «Αλδξέα 

Καξθαβίηζα», νδφο «Κσλζηαληίλνπ Καβάθε», νδφο «Αιέμαλδξνπ Γεικνχδνπ», νδφο 

«Γηάλλε Φπράξε»), νη 11 αλαθέξνληαη ζε ηνπηθνχο άξρνληεο θαη επεξγέηεο (νδφο 

«Γεσξγίνπ Καξηάιε», νδφο «Γακηαλνχ Κπξηαδή», νδφο «νθνθιή 

Σξηαληαθπιιίδε»), νη επηά ηηκνχλ ηελ αληίζηαζε θαη ηελ θαηνρή ηνπ 1940 (νδφο 

«28
εο

 Οθησβξίνπ», νδφο «Δζληθήο Αληηζηάζεσο»), ίδηνο αξηζκφο αλαθέξεηαη θαη ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζξεζθεία (νδφο «Αγίνπ Γεκεηξίνπ», νδφο «Αγίσλ 

Θενδψξσλ»), ηξεηο κλεκνλεχνπλ ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο γηα παξάδεηγκα (νδφο 

«Λαραλά», νδφο «Αιέμαλδξνπ Σζηκπνχθη»), δχν ηηκνχλ ηνλ Κππξηαθφ Αγψλα (νδφο 

«Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ»), ελψ εληνπίδεηαη απφ κία αλαθνξά ζηνλ Α' Παγθφζκην 

Πφιεκν νδφο («θξα»), ζηε Μάρε ηεο Μαθξπλίηζαο (νδφο «Νηθνιάνπ 

Γαηδνπνχινπ»), ζην Βπδάληην (νδφο «Γεκεηξίνπ Πνιηνξθεηνχ»), ζην Φαλάξη (νδφο 

«Καξαηδά»), ζηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή (νδφο «Νηθνιάνπ Πιαζηήξα»), ζηελ 

Δλνπνίεζε Ηηαιίαο (νδφο «Σδνπδέπε Γαξηβάιδε») θαη ζην Μαθεδνληθφ Αγψλα (νδφο 

«Κψζηα Γαξέθε»)
157

.  

ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1958, πήξαλ κέξνο ζηηο εθινγέο 

ζηελ Μαγλεζία, ηέζζεξηο θνκκαηηθνί ζπλδπαζκνί: ε «Δληαία Γεκνθξαηηθή 

Αξηζηεξά» (ΔΓΑ), ε «Δζληθή Ρηδνζπαζηηθή Έλσζε» (ΔΡΔ), ε «Πξννδεπηηθή 

Αγξνηηθή Γεκνθξαηηθή Έλσζηο» (ΠΑΓΔ), θαη ην «Κφκκα Φηιειεπζέξσλ». Ζ ΔΓΑ 

έξρεηαη πξψην θφκκα ζηνλ λνκφ Μαγλεζίαο, εθιέγνληαο ηξεηο βνπιεπηέο. Παξφηη νη 

εθινγέο δηεμήρζεζαλ κέζα ζε θιίκα έληνλνπ αληηθνκνπληζκνχ, κε κέηξα πνπ ίζρπαλ 

απφ ηελ επνρή ηνπ εκθχιηνπ θαη δελ είραλ αλαηξεζεί απφ ηηο πξνεγνχκελεο 
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θπβεξλήζεηο, ε ΔΓΑ έιαβε κεγάιν πνζνζηφ
158

. ηελ πφιε ηνπ Βφινπ, κεηά ηηο 

εθινγέο, ελεξγνπνηήζεθε εθ λένπ ν κεραληζκφο αληηθνκνπληζηηθήο θαηαζηνιήο, κε 

εθθνβηζκνχο φρη κφλν ζηα ζηειέρε θαη ηνπο νπαδνχο ηεο ΔΓΑ, αιιά θαη ζηνπο 

απινχο πνιίηεο. Σα γξαθεία ηεο ΔΓΑ, πνπ βξηζθφηαλ ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 

Μαθεδνλνκάρσλ θαη Αιεμάλδξαο, ππξπνινχληαλ ζπλερψο, κε ηνλ θχιαθα Γηάλλε 

Οπζηακπαζίδε λα ηα αλνίγεη θαζεκεξηλά παξ' φιν πνπ δελ εξρφηαλ θαλείο
159

. Όια 

απηά είραλ δεκηνπξγήζεη έλα θαζεζηψο, φπνπ νιφθιεξε ε πφιε είρε ζηελ νπζία 

κεηαηξαπεί ζε «γθέην γηα ηνπο αξηζηεξνχο»
160

. Τπφ ηηο ζπλζήθεο ζηηο 5 Απξηιίνπ 

1959, δηεμάγνληαη νη δεκνηηθέο εθινγέο· δήκαξρνο ηεο πφιεο εθιέγεηαη ν Ησάλλεο 

Κνληαξάηνο ηεο ΔΡΔ. χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Μαθεδνλία» γηα ηα 

εθινγηθά απνηειέζκαηα, ζην Βφιν «έιαβελ ν ζπλδπαζκφο Κνληαξάηνπ 

(θπβεξλεηηθφο) […] έδξαο 12, ν ζπλδπαζκφο θέληξνπ […] έδξαο 6 θαη ν ζπλδπαζκφο 

ηεο αξηζηεξάο […] έδξαο 7»
161

. Σν απνηέιεζκα πξνθαιεί εξσηήκαηα, θαζφηη ζηηο 

πξνεγνχκελεο δπν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο, ηνπ 1951 θαη 1954 αληίζηνηρα, ε 

«Γεκνθξαηηθή πλεξγαζία» ηεο ΔΓΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ παξάηαμε ηνπ Γεσξγίνπ 

Καξηάιε, ιάκβαλε πνζνζηά 58% κε 60% θη έβγαδε δηθφ ηεο δήκαξρν. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ θξίλνληαη σο αβέβαηα θαζψο «δεδνκέλνπ, φηη εηο 

νπδεκίαλ ζρεδφλ ησλ κεγάισλ πφιεσλ εμεζθαιίζζε απφιπηνο πιεηνςεθία ηεο 

θπβεξλεηηθήο ή ηεο αληηθπβεξλεηηθήο παξαηάμεσο, θπζηθφλ είλαη ε εθινγή λα 

εμαξηεζή απφ πνιινχο παξάγνληαο, νη νπνίνη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθαζνξηζηνχλ 

απφ ηνχδε»
162

. Σνλ Μάην ηνπ 1959 έγηλαλ επαλαιεπηηθέο εθινγέο, φπνπ θαη πάιη 

επηθξάηεζε ν Ησάλλεο Κνληαξάηνο. «Ο θ. Κνληαξάηνο επζχο σο αλέιαβε ζήκεξνλ 

[26 Μαΐνπ 1959] ηα θαζήθνληά ηνπ, εδήηεζελ νλνκαζηηθήλ θαηάζηαζηλ ησλ 

εθηάθησλ ππαιιήισλ ηνπ δήκνπ θαη ησλ εκεξνκηζζίσλ ηνηνχησλ, δηα λα απνιπζνύλ 
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Μ. Κουντοφρθσ, «Εκλογζσ 1958, μια επζτειοσ που είναι ακόμθ επίκαιρθ», Εν Βόλω, τ.29 (2008), ς. 
66. 
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 Στο ίδιο. 
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Στο ίδιο, ς. 67. 
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 «Τα τελικά αποτελζςματα των Δθμοτικϊν Εκλογϊν εισ τουσ Διμουσ όλων των πόλεων τθσ 
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σο δήζελ πιενλάδνληεο. Ζ ελέξγεηα απηή ηνπ λένπ δεκάξρνπ απνηειεί θνκκαηηθήλ 

πξάμηλ εθδηθήζεσο» 
163

. 

Δπνκέλσο, απηή ε αλαηξνπή ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ ππήξμε ζεακαηηθή θαη, 

ελδερνκέλσο λα κπνξεί λα απνδνζεί  ζηελ ηξνκνθξαηία ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ 

δηαζηήκαηνο
164

. Μηα γεληθφηεξε αλάγλσζε ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950, θαλεξψλεη ηελ επηθξάηεζε ησλ ζέζεσλ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηνπ 

Κέληξνπ ζηελ πφιε κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο
165

, κηα ηάζε ε νπνία δηαηεξήζεθε απφ ηηο 

ηνπηθέο αξρέο ηεο πφιεο κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990
166

. Όηαλ ινηπφλ αλαιακβάλεη 

ηελ ηνπηθή εμνπζία ν Ησάλλεο Κνληαξάηνο, ν νπνίνο ππνζηεξηδφηαλ απφ ηελ ΔΡΔ, 

ήηαλ αλακελφκελν λα πξνβεί ζε ζπκβνιηθέο ρσξνηαμηθέο αιιαγέο έηζη ψζηε λα 

εδξαηψζεη ζην ζπιινγηθφ αζπλείδεην ηελ εγθπξφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπ ζέζεσλ. 

Έηζη, πξνρσξά ζε κία ζεηξά κεηνλνκαζηψλ, φπσο ζηελ αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηεο 

νδνχ «Γαιιίαο» ζε «Γεσξγίνπ Καξηάιε» ην 1960, πξφηαζε ε νπνία είρε ήδε 

ζπδεηεζεί απφ ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα ηεο πφιεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, αιιά νξηζηηθνπνηήζεθε επί δεκαξρίαο Ησάλλε Κνληαξάηνπ κε 

ηελ απφθαζε ππ' αξ. 199/1960. 
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4.2. ΚΡΑΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΕ ΕΞΟΤΙΕ 

 Δλ κέζσ φιεο απηήο ηεο ηεηακέλεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, θη ελψ ε πφιε έρεη 

λα αληηκεησπίζεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο, φπσο ε απνθαηάζηαζή ηεο κεηά ηνπο 

δηαδνρηθνχο ζεηζκνχο ηνπ Απξίιε ηνπ 1955, νη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ
167

 γηα ηελ ηαρεία δηεπζέηεζε ησλ δεηεκάησλ ηεο νλνκαηνζεζίαο ησλ 

νδψλ θαη πιαηεηψλ ησλ πφιεσλ ηεο ρψξαο, έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ ζην ήδε δχζθνιν 

έξγν ηνπ Γήκνπ Βφινπ. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε ην άξζξν 25 ηνπ ΦΔΚ αξ.199 ηνπ 1958, 

δφζεθε ξεηή νδεγία απφ ηελ θεληξηθή ζεζκηθή αξρή λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

ησλ νλνκαηνζεζηψλ. Έρεη ελδηαθέξνλ λα δνχκε πσο απηή ε νδεγία, ε νπνία 

αλαθέξεηαη αξρηθά σο έλα άξζξν ζην ζπγθεθξηκέλν ΦΔΚ πνπ πεξηειάκβαλε θαη 

δηάθνξεο άιιεο νδεγίεο, εμειίζζεηαη ηαρέσο κέζα ζηα επφκελα ρξφληα. Απφ ην 1959 

θαη έπεηηα, μεθηλάεη ε ζπλερήο δεκνζίεπζε εγθπθιίσλ ζρεηηθά κε ηελ δηεπζέηεζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο νλνκαηνζεζίαο.  

Ζ δηαδηθαζία κπνξεί αξρηθά λα είρε ραξαθηήξα θαζαξά γξαθεηνθξαηηθφ, κε 

ζηφρν ηελ ηαθηνπνίεζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πφιεσλ, φκσο 

ζηαδηαθά απνθηά έληνλα ζπκβνιηθή ρξνηά γηα ηελ θεληξηθή εμνπζία. Ζ εμέιημε ησλ 

εγθπθιίσλ πνπ ζπληάζζνληαη, εθδίδνληαη θαη απνζηέιινληαη ζηηο ηνπηθέο 

απηνδηνηθήζεηο, απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα, παχνπλ λα απνηεινχλ κφλν νδεγίεο, 

θαζψο ε Κπβέξλεζε εληείλεη ηνλ έιεγρν ηεο επί ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ. Έρεη 

ελδηαθέξνλ λα αθνινπζήζνπκε απηή ηελ εμέιημε θαη θπξίσο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηή απνηππψζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο νλνκαηνζεζίαο ησλ δξφκσλ ηεο πφιεο ηνπ 

Βφινπ. 

Ζ πξψηε απφ ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ αλαθέξεη 

ζπγθεθξηκέλα: «Ζ νλνκαηνζεζία ησλ νδψλ θαη πιαηεηψλ θαη ε αξίζκεζηο ησλ νηθηψλ 

θαη θαηαζηεκάησλ ησλ πφιεσλ θαη θσκνπφιεσλ, σο θαη ε ηνπνζέηεζηο ησλ ζρεηηθψλ 

πηλαθίδσλ, πιελ ησλ γεληθνηέξσλ ζθνπψλ ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί, απνηειεί 

ζπνπδαίνλ ζπληειεζηήλ πνιηηηζκνχ, θαζ' φζνλ εμαζθαιίδεη ηελ εχρεξή θίλεζελ ησλ 

θαηνίθσλ, ζπληειεί εηο ηελ ηαρείαλ ηθαλνπνίεζηλ ησλ θνηλσληθψλ θαη εκπνξηθψλ 

ζπκθεξφλησλ απηψλ, δηεπθφιπλε φισο ηδηαηηέξσο ηνπο επηζθεπηφκελνπο ηελ ρψξαλ 
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καο μέλνπο»
168

. Βιέπνπκε ινηπφλ πσο σο βαζηθή αηηηνιφγεζε γηα ηελ νδεγία ηαρείαο 

δηεπζέηεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ νλνκαηνζεζίαο ησλ αζηηθψλ νδψλ, πέξα απφ ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, αλαθέξεηαη θαη ε εμππεξέηεζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ 

μέλσλ πνπ επηζθέπηνληαλ ηελ Διιάδα, είηε γηα εκπνξηθνχο είηε γηα θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο. ην δηάζηεκα ηεο δεθαεηίαο 1950-1960, ν ηαρχο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηε δπηηθή Δπξψπε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

κεηαθνξάο κε αεξνπιάλν θαη ηελ κεγάιε βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ησλ εζσηεξηθψλ 

επηθνηλσληψλ, έδσζαλ ζεκαληηθή ψζεζε ζηνλ ηνπξηζκφ, ηδηαίηεξα πξνο ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950. Πξφθεηηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηνκέα ν νπνίνο, κέρξη πξηλ ηνλ 

Β' Παγθφζκην Πφιεκν, δηαδξακάηηδε κηθξφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο
169

. 

Γηαθξίλεηαη ήδε έλα πξψην δείγκα ηεο εληαηηθήο πξνζπάζεηαο ηεο επνπηεχνπζαο 

αξρήο λα έρεη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο δηνηθεηηθά ηηο πφιεηο, ζε κηα πεξίνδν φπνπ ε 

αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ βξίζθνληαλ ζε κεγάιε 

αλάπηπμε.  

Ζ εγθχθιηνο ππ' αξ. 174/22-5-1959 πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία απφδνζεο νλνκάησλ ζε δξφκνπο θαη πιαηείεο. Ζ ελ ιφγσ 

εγθχθιηνο αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο νλνκαηνζεζίαο θαη ηεο ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ, 

πνηνί ζα είλαη αξκφδηνη γηα ηελ δηαδηθαζία απηή θαη έπεηηα, πην αλαιπηηθά, ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνθαζίζηεθε λα εληαηηθνπνηεζεί ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία. Ο 

πξψηνο απφ απηνχο ηνπο ιφγνπο ήηαλ ηα πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχζε ε 

απνπζία νλνκάησλ ζηνπο πνιίηεο ιφγσ ηεο ζπλερνχο αλνηθνδφκεζεο θαη ηεο 

κεγέζπλζεο ησλ πφιεσλ, ελψ σο δεχηεξνο ιφγνο παξνπζηάδεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο 

πνπ ζα έπαηδε ε νλνκαζία ησλ δξφκσλ ζηελ απνγξαθή ηνπ πιεζπζκνχ ε νπνία ζα 

δηεμαγφηαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1961. ε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε φηη ε απνγξαθή 

ηνπ πιεζπζκνχ εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα πνηθίινπο ιφγνπο, 

έλαο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ φηη ε ζεζκηθή εμνπζία ήζειε λα γλσξίδεη ην πξαγκαηηθφ 

πνζνζηφ ηνπ ζψκαηνο ησλ ςεθνθφξσλ ηεο ρψξαο. Έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο 

εγθπθιίνπ αλαθέξεηαη ζηε δαπάλε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ζηνλ ηξφπν αλαγξαθήο ησλ 

νλνκάησλ
170

. Όκσο ην ηειεπηαίν θνκκάηη ηεο εγθπθιίνπ επαλέξρεηαη ζηε βαξχλνπζα 

ζεκαζία πνπ έρεη ην εγρείξεκα, πέξαλ ηνπ επηπέδνπ ησλ πφιεσλ, ζηελ ρψξα 

ζπλνιηθά: «..εηο ηξφπνλ ψζηε θαη ην έξγνλ ησλ απνγξαθέσλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ 
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 ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’αρ. 38499/22.5.1959. 
169

R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1170-2000, Ακινα 2002, ς. 175. 
170

ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ'αρ. 174/22-5-1959. 
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νηθνδνκψλ ζα δηεπθνιπλζεί, αιιά θαη αη πφιεηο θαη θσκνπφιεηο ηεο Υψξαο λα 

απνθηήζνπλ, απφ ηεο αλσηέξσ απφςεσο, πνιηηηζκέλελ εκθάληζελ»
171

. Μπνξνχκε λα 

δνχκε, κέζα απφ ηηο νδεγίεο πνπ ζέηεη ε θεληξηθή εμνπζία, φηη ην κνληέιν πάλσ ζην 

νπνίν θαινχληαη λα νηθηζηνχλ νη πφιεηο ηεο ρψξαο, είλαη ην επξσπατθφ. Δλδερνκέλσο, 

ην δεηνχκελν είλαη ε ρψξα λα ζπκβαδίζεη κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζηα πιαίζηα 

ηεο έλαξμεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηε ζχλδεζε ηεο Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1959
172

.  

Έλα ρξφλν λσξίηεξα είραλ δηεμαρζεί νη εθινγέο ηεο 11
εο 

Μαΐνπ 1958, φπνπ ε 

«Δληαία Γεκνθξαηηθή Αξηζηεξά» (ΔΓΑ) πξνζέγγηζε ην 25% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. 

Με ην λέν εθινγηθφ ζχζηεκα ηεο «εληζρπκέλεο αλαινγηθήο»
173

, απνθιείνληαλ νη 

ζπκκαρίεο κεηαμχ ησλ κηθξψλ θνκκάησλ θαη έκκεζα επηβαιιφηαλ ε έληαμή ηνπο ζηα 

δπν κεγάια θφκκαηα, ηεο Γεμηάο θαη ηνπ Κέληξνπ, ή ε επηινγή ηεο απηνηεινχο 

θαζφδνπ, ε νπνία ζα ζήκαηλε ηελ ζπξξίθλσζή ηνπο θαη ηελ ηειηθή πεξηζσξηνπνίεζή 

ηνπο
174

. Ζ πξψηε εθαξκνγή ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εληζρπκέλεο αλαινγηθήο 

ήηαλ ζηηο εθινγέο ηεο 11
εο

 Μαΐνπ 1958 θαη έθεξε ην αληίζεην απνηέιεζκα απφ απηφ 

πνπ πξνζδνθνχζε ε θπβέξλεζε. Αληί λα εληζρχζεη ην δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα ηεο 

Γεμηάο - Κέληξνπ, αλέδεημε ηελ ΔΓΑ σο αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε, πξνθαιψληαο 

αλεζπρία ζην παιάηη, ην πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν θαη ηνπο Ακεξηθαλνχο
175

. Ζ 

δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κε ηελ Ακεξηθή απνηεινχζε ην δεηνχκελν φισλ 

ζρεδφλ ησλ θπβεξλήζεσλ απφ 1950 θαη κεηά, θαζψο, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, πξνζέθεξε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ Διιάδα, ε νπνία φκσο 

δηνρεηεχηεθε θπξίσο γηα ζηξαηησηηθνχο ζθνπνχο θαη φρη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θαηαζηξνθψλ απφ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο 

έγηλε ζε άιια δπηηθά θξάηε
176

. Δπνκέλσο, ε δηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κε ηηο 

μέλεο δπλάκεηο θαη ε πξνβνιή κηαο ρψξαο πνιηηηζκέλεο, πνπ κπνξεί λα ζηαζεί ζην 

                                                           
171

Στο ίδιο. 
172

 Ε. Χατηθβαςιλείου, «Ο Ψυχρόσ Ρόλεμοσ ωσ κρίςθ εκςυγχρονιςμοφ: υπζρβαςθ κρίςεων και 
ελλθνικι εμπειρία, 1932-1959» ςτο  Κ. Μπότςιου και Γ. Σακκάσ (επιμ.) Η Ελλάδα, θ Δφςθ και θ 
Μεςόγειοσ 1945-62. Νζεσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ,  Θεςςαλονίκθ 2015, ς. 19. 
173

Το εκλογικό ςφςτθμα τθσ «ενιςχυμζνθσ αναλογικισ», που κακιερϊκθκε με τον νόμο 3882/1958, 
προζβλεπε πολφ αυςτθροφσ όρουσ για τθν ςυμμετοχι των κομμάτων ςτθ δεφτερθ κατανομι. 
Απαιτοφςε το 25% των ψιφων για τα αυτοτελι κόμματα, ι και λιγότερο του 25% για το δεφτερο 
κόμμα, και 35% με 40% για τουσ ςυναςπιςμοφσ δυο ι τριϊν κομμάτων αντίςτοιχα. Για περιςςότερα 
βλ. Θ. Νικολακόπουλοσ, Η Καχεκτικι δθμοκρατία: κόμματα και εκλογζσ, 1946-1967, Ακινα 2000, ς. 
102-224. 
174

Θ. Νικολακόπουλοσ, ό.π. 
175

Στο ίδιο. 
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R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1770-2000, Ακινα 2002, ς. 171. 
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χςνο ησλ πξνδηαγξαθψλ ελφο αλεπηπγκέλνπ θξάηνπο ηεο Γχζεο, ήηαλ ην 

επηδησθφκελν απφ ηελ εμνπζία. Αο κελ μερλάκε φηη νη Ακεξηθαλνί ζεσξνχζαλ ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο, ην νπνίν δηέπνληαλ απφ ζρέζεηο θνκκαηηθήο 

πειαηείαο, απαξραησκέλν θαη αλίθαλν λα ζπκβαδίζεη κε ηηο αλάγθεο κηαο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίαο, ελψ ραξαθηήξηδαλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε σο αλεπαξθή
177

. 

Ζ επηδίσμε αιιαγήο ηεο αληίιεςεο πεξί αληθαλφηεηαο ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο λα εθηειέζεη νξζά ην έξγν ηεο, πέξαλ φισλ ησλ άιισλ κεηαξξπζκίζεσλ,  

πεξηειάκβαλε θαη ηελ φςε ησλ πφιεσλ, ζηφρνο ν νπνίνο είρε ηεζεί απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ήδε απφ ηηο απαξρέο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  Ζ πξψηε 

ζρεηηθή εγθχθιηνο ινηπφλ έρεη σο ζηφρν λα δψζεη ζαθείο ιεηηνπξγηθέο νδεγίεο 

ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαζψο θαη κε ηελ αλάζεζε ησλ 

ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηα εθάζηνηε ηνπηθά φξγαλα. Οη επφκελεο εγθχθιηνη, νη 

νπνίεο έξρνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, πεξλνχλ ζε πην ζπγθεθξηκέλεο 

νδεγίεο. 

ηηο 22 Οθηψβξηνπ 1959, κηα λέα εγθχθιηνο, ε 379/22-10-1959
178

 δηαλέκεηαη 

ζηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο. Τπελζπκίδεη ηνλ λφκν πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη 

δεκνηηθνί άξρνληεο, δηφηη, φπσο αλαθέξεηαη, ππήξμαλ πεξηπηψζεηο νλνκαηνζεζίαο θαη 

ηνπνζέηεζεο πηλαθίδσλ ρσξίο λα έρεη πξνεγνπκέλσο ιεθζεί ε απαξαίηεηε έγθξηζε 

απφ ην πκβνχιην. Ζ νδεγία είλαη μεθάζαξε θαη γίλεηαη θαλεξφ πσο ε θεληξηθή 

εμνπζία ζέιεη λα δηαηεξεί ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

γίλεη θαηαλνεηφ φηη νη ηνπηθέο εμνπζίεο δελ έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα νλνκαηνζεηνχλ 

κε βάζε ηελ θξίζε ηνπο. Ζ εγθχθιηνο θιείλεη κε ηελ αλαγξαθή ησλ ιφγσλ πνπ 

θαζηζηνχλ αζέκηηε ηελ νλνκαηνζεζία ρσξίο έγθξηζε, φπσο ε «.. άζθνπνο δαπάλε» 

θαη «[αη] δπζάξεζηνη εληππψζεηο εηο ηνπο δεκφηαο .»
179

 

 Λίγνπο κήλεο κεηά, θηάλεη ζηνπο δήκνπο θαη  ηηο λνκαξρίεο λέα εγθχθιηνο, ε 

51/12-2-1960
180

, ζηελ νπνία ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ππελζπκίδεη γηα αθφκε κία 

θνξά ηελ ζεκαζία ηεο δηεπζέηεζεο ησλ νλνκαηνδνζηψλ, «..θαζ' φζνλ ηνχην 

ζπνπδαίσο ζα ζπληειέζε εηο ηελ επηηπρίαλ ηεο πξνζερνχο γεληθήο απνγξαθήο ηνπ 
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 Ε. Χατηθβαςιλείου, «Ο Ψυχρόσ Ρόλεμοσ ωσ κρίςθ εκςυγχρονιςμοφ: υπζρβαςθ κρίςεων και 
ελλθνικι εμπειρία, 1932-1959» ςτο  Κ. Μπότςιου & Γ. Σακκάσ (επιμ.) Η Ελλάδα, θ Δφςθ και θ 
Μεςόγειοσ 1945-62. Νζεσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ,  Θεςςαλονίκθ 2015, ς. 22. 
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ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’αρ. 98990/22.10.1959. 
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Στο ίδιο. 
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πιεζπζκνχ θαη ησλ νηθνδνκψλ»
181

. Φαίλεηαη πσο πνιιέο πφιεηο δελ είραλ εθαξκφζεη 

πιήξσο ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, γη' απηφ θαη δεκηνπξγνχληαη κέρξη 

θαη εηδηθά θιηκάθηα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, κε θαζήθνλ ηνπο 

επηηφπηνπο ειέγρνπο ζηηο πφιεηο θαη ηηο αθφινπζεο αλαθνξέο ηνπο πξνο ην Τπνπξγείν. 

Ζ εγθχθιηνο θιείλεη αλαθέξνληαο πσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη ζπκκφξθσζε 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ζα αθνινπζεζνχλ φιεο νη λνκηθέο θπξψζεηο. 

πλεπψο, ε θεληξηθή εμνπζία επηζπκεί κελ ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ 

απηνδηνηθήζεσλ αιιά ηαπηφρξνλα επηβάιεη θαη ηελ απφιπηε ζπκκφξθσζή ηνπο ζηηο 

επηηαγέο ηεο εθάζηνηε εζληθήο θπβέξλεζεο. Σν λφεκα πίζσ απφ ηηο εληνιέο ηεο 

εγθπθιίνπ είλαη πσο κφλν ε θεληξηθή εμνπζία είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηεχεηαη ηα 

θνκκάηηα εθείλα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ην νπνία ρξήδεη λα ηεζνχλ πξνο δεκφζηα 

ρξήζε. Οη ηνπηθέο αξρέο, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νθείινπλ λα δείμνπλ πιήξε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηηο εληνιέο ηεο Κπβέξλεζεο, νηθεηνζειψο ή κέζα απφ ηελ απεηιή 

επηβνιήο λνκηθψλ θπξψζεσλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί ζαθέο πσο ε ηνπηθή 

δηνίθεζε, αλεμάξηεηα απφ ηνλ πνιηηηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ, βξίζθεηαη πάληνηε 

ρακειφηεξα ζηελ ηεξαξρηθή θιίκαθα ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη νθείιεη 

ππνηαγή ζηηο απνθάζεηο ηεο. Μέζα απφ απηή ηελ ηαθηηθή άιισζηε δίλεηαη θαη ζηνπο 

πνιίηεο ε εηθφλα ηεο πιήξνπο ζπκθσλίαο κεηαμχ θεληξηθήο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη 

απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο δηαίξεζεο θαη δηραζκνχ. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ζρεκαηηδφκελεο ηδενινγηθήο ζέζεο 

ηεο θπβέξλεζεο απνηειεί ε εγθχθιηνο 94/13-3-1961, ε νπνία θηάλεη ζηνπο δήκνπο 

θαη ηηο λνκαξρίεο κε ηελ έλδεημε «Λίαλ επείγνπζα». Οη πφιεηο θαη νη θσκνπφιεηο 

έπξεπε λα πξνβνχλ ζε νλνκαζία φισλ ησλ αλσλχκσλ νδψλ θαη πιαηεηψλ ζε «25
εο

 

Μαξηίνπ» ή «Δζληθήο Παιηγγελεζίαο»
182

. Λίγνπο κήλεο λσξίηεξα, έρεη ππνγξάθεη ε 

ζπκθσλία ηεο Επξίρεο, ζε κηα πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο, ζην 

νπνίν ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ιίγν παξαθάησ, θαη ν Κσλζηαληίλνο 

Καξακαλιήο είρε δερηεί ππξά απφ ηελ αληηπνιίηεπζε, γηα πξνδνζία ηεο ππφζεζεο ηνπ 

ειιεληζκνχ ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ακεξηθαλψλ. Δλ κέζσ απηψλ, ην 1961 

επηηπγράλεη κηα πξψηε ζπκθσλία ζχλδεζεο κε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα 

(ΔΟΚ), ε νπνία έδηλε ηελ δπλαηφηεηα πιήξνπο έληαμεο κέρξη ην 1984
183

. Ζ εγθχθιηνο 

ηνπ 1961 είλαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εγθπθιίνπο πνπ εθδίδεη ε θεληξηθή αξρή, 
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Στο ίδιο. 
182

ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’ αρ. 24398/13.3.1961. 
183

R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1770-2000, Ακινα 2002, ς. 180. 
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θαζψο ζε απηή δίλεηαη απεξίθξαζηα νδεγία ζηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο σο πξνο ηελ 

νλνκαηνδνζία νδψλ θαη πφιεσλ ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ· ηζρπξνπνηείηαη ε επηζπκία 

αλάδεημεο ζπγθεθξηκέλεο πιεπξάο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο, θαζψο θαη ε αλάγθε 

ηνληζκνχ θαη δηαηήξεζεο θαζνξηζκέλσλ κλεκψλ πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί ε 

λνεηηθή κεηαθνξά ηεο Διιάδαο απφ ηελ ππαλάπηπθηε Orient (ή Levant) ζην ζθιεξφ 

ππξήλα ηεο Γχζεο
184

. Ζ αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο πνπ έρεη ραξαθηήξα 

ζπκβνιηθφ, ηνπνζεηεκέλε ζηνλ ρψξν ηνπ ζψκαηνο ηεο πφιεο, φπσο νη κλήκε ηεο 

επαλάζηαζεο ηνπ 1821, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, έρνληαο σο ζηφρν 

λα ιεηηνπξγήζνπλ κε πλεχκα νκνζπκίαο γηα ηνπο πνιίηεο
185

. 

 ηελ εγθχθιην ηνπ 1961 ε θαζνδήγεζε απφ ην ππνπξγείν είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή, εάλ αλαινγηζηνχκε φηη νη ηξεηο πξνεγνχκελεο εγθχθιηνη ηφληδαλ ηε 

ζεκαζία ηεο νλνκαηνζεζίαο ηνπνζεηψληαο ηελ ζην πιαίζην ηεο δηεπθφιπλζεο ησλ 

θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφιεσλ. ε απηφ 

αθξηβψο ην ρξνληθφ ζεκείν θαη κε απηή ηελ εγθχθιην, ε ζεζκηθή εμνπζία πεξλά ζην 

επφκελν ζηάδην, απηφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκβνιηθνχ, πξάγκα ην νπνίν ελ κέξεη είρε 

γίλεη μεθάζαξν θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εγθπθιίνπο κε ηελ απζηεξή δηαδηθαζία 

έγθξηζεο ησλ νλνκάησλ. Όκσο, πξψηε θνξά γίλεηαη επίζεκε αλαθνξά ζε 

ζπγθεθξηκέλε κλήκε  ε νπνία πξέπεη λα αλαδεηρηεί. Αλαθεξφκελε ζ έλα ζχγρξνλν 

θξάηνο, ην 1961 ε ζεζκηθή εμνπζία ζεσξεί φηη ε κλήκε πνπ ζα ηνλψζεη ην εζληθφ 

θξφλεκα ησλ Διιήλσλ, δελ είλαη ε αληίζηαζε θαηά ησλ Ηηαιψλ θαη Γεξκαλψλ ηνπ 

πξφζθαηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αιιά ε επαλάζηαζε ηνπ 1821. Απνζθνπεί λα 

δεκηνπξγήζεη «έλα ζχγρξνλν θξάηνο ην νπνίν φκσο αθηηλνβνιεί ηελ αίγιε ηνπ 

παξειζφληνο»
186

. 

 ηνλ Βφιν δελ ππήξμε νλνκαηνζεζία ζε θάπνηα πιαηεηά φπσο ππνδείθλπε ε 

ζπγθεθξηκέλε εγθχθιηνο, δηφηη ην φλνκα «25
εο

 Μαξηίνπ» είρε ήδε δνζεί ζε δξφκν ηεο 

ζπλνηθίαο Αγίνπ Γεσξγίνπ ην 1957, κε ην ςήθηζκα 42/1957
187

.  Ο Γήκνο Βφινπ είρε 

ήδε νλνκαηνζεηήζεη κε ηελ απφθαζε 1003/1958 ην 1958 -3 ρξφληα λσξίηεξα δειαδή- 

59 δξφκνπο κε νλφκαηα ζηξαηεγψλ θαη θαπεηάλησλ, εκεξνκελίεο θαη πεδία καρψλ, 
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 Ε. Χατηθβαςιλείου, «Ο Ψυχρόσ Ρόλεμοσ ωσ κρίςθ εκςυγχρονιςμοφ: υπζρβαςθ κρίςεων και 
ελλθνικι εμπειρία, 1932-1959» ςτο  Κ. Μπότςιου & Γ. Σακκάσ (επιμ.) Η Ελλάδα, θ Δφςθ και θ 
Μεςόγειοσ 1945-62. Νζεσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ,  Θεςςαλονίκθ 2015, ς. 20. 
185

P. Parkhurst Ferguson, «Reading City Streets», The French Review, τχ. 61 (1988), ς. 368-397. 
186

Α. Ρολίτθσ, Ρομαντικά χρόνια: Ιδεολογίεσ και Νοοτροπίεσ ςτθν Ελλάδα του 1830-1880, Ακινα 
1993. 
187

Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009. 
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θαζψο θαη φια ζρεδφλ ηα κέιε ηεο Φηιηθήο εηαηξείαο, κε απνηέιεζκα ε Δπαλάζηαζε 

ηνπ 1821 λα κλεκνλεχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. Οη δξφκνη πνπ 

αληινχλ ην φλνκά  ηνπο απφ ηελ Δπαλάζηαζε είλαη ζρεδφλ φζεο θαη νη νδνί πνπ 

νλνκάζηεθαλ απφ ηελ επνρή ηεο Αξραηφηεηαο, ην δεχηεξν πην δεκνθηιέο θνκκάηη ηεο 

ειιεληθήο ηζηνξίαο, απφ ην νπνίν ήηαλ ζπλεζηζκέλν θαη ζεκηηφ λα δίλνληαη νλφκαηα 

ζε δξφκνπο θαη πιαηείεο.  
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4.2.1 ΜΝΗΜΕ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΩΣΕΡΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Η ΕΠΑΝΑΣΑΗ 

ΣΟΤ 1821 

 Ζ πξνζάξηεζε ησλ λέσλ πεξηνρψλ ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ δεκηνχξγεζε ηελ 

αλάγθε νλνκαζίαο ησλ λέσλ δξφκσλ πνπ ραξάζζνληαη ή εθείλσλ πνπ είραλ 

παξακείλεη αλψλπκεο κέρξη πξφηηλνο. ην γεγνλφο απηφ νθείιεηαη έλαο κεγάινο 

αξηζκφο νλνκάησλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ επνρή ηελ επαλάζηαζεο ηνπ 1821 γηα λα 

νλνκαζηνχλ νη ελ ιφγσ δξφκνη. Σαπηφρξνλα, επηδηψρηεθε λα αλαδεηρηεί έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο κλήκεο ηνπ 1821 ζην ζψκα ηεο πφιεο, κλήκε ε νπνία ήηαλ ειιηπήο κέρξη 

ην 1958. Υξεζηκνπνηήζεθαλ νλφκαηα απφ ηνπο πην γλσζηνχο πξσηαγσληζηέο ηεο 

Δπαλάζηαζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο νδνχ «ηξαηεγνχ Ησάλλε Μαθξπγηάλλε»,  

κε εμαίξεζε ειάρηζηα πνπ θάλνπλ κλεία ζε πξνζσπηθφηεηεο ηνπηθνχ ραξαθηήξα. Γηα 

παξάδεηγκα κε ηελ απφθαζε 1003/1958 νλνκάδεηαη ε νδφο «Γηάλλε Γήκνπ». Ο 

Γηάλλεο Γήκνπ ήηαλ ζεκαληηθή ηνπηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ 1821, δηέζεηε πφξνπο θαη 

κεγάιν νίθεκα ζηηο Μειηέο ηνπ Πειίνπ, ην νπνίν θαη πξνζέθεξε γηα ηελ νξγάλσζε 

ηνπ αγψλα ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Ήηαλ πηζηφο ζπλεξγάηεο ηνπ Άλζηκνπ Γαδή, ν 

φπνηνο ηνλ κχεζε ζηελ Φηιηθή Δηαηξεία
188

. Ο δξφκνο πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ είλαη 

απφ ηηο βαζηθέο θαη κεγαιχηεξεο νδνχο ηεο πφιεο. 

Σα αλψηεξα ηνπηθά φξγαλα επηζπκνχλ, κέζα απφ ηελ απνηχπσζή ζηνλ αζηηθφ 

ρψξν, λα αλαδείμνπλ θαη λα ππελζπκίζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ αγψλα ηεο αλεμαξηεζίαο 

ησλ Διιήλσλ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ έζλνπο, ε "απειεπζέξσζε απφ ηνλ ηνπξθηθφ δπγφ" 

φπσο αλαθέξεηαη ζπρλά ζηα πιαίζηα ηνπ εζληθνχ αθεγήκαηνο, επελδχεηαη ζπκβνιηθά 

σο αμηνκλεκφλεπηε ζηηγκή γηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ζε ηέηνην 

βαζκφ ψζηε λα θξίλεηαη ζεκαληηθή ε δηαξθήο ππελζχκηζή ηεο ζηνπο πνιίηεο, φρη 

κφλν κέζα απφ ηνλ ενξηαζκφ ησλ επεηείσλ ή ηελ αλέγεξζε κλεκείσλ, αιιά θαη κέζσ 

ηεο απνηππψζεηο ηεο κλήκεο ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, δειαδή κέζα 

απφ ηε ρξήζε ησλ νλνκάησλ ησλ νδψλ θαη ησλ πιαηεηψλ. Ζ νλνκαηνζεζία νδψλ κε 

βάζε ηε ζεκαηνινγία ηνπ αγψλα ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Διιήλσλ ζεσξήζεθε σο 

«νπδέηεξε» επηινγή, ε νπνία δελ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πνιηηηθέο δηαθσλίεο, 

δηφηη ην ηζηνξηθφ θνξηίν κε ην φπνην ήηαλ επηθνξηηζκέλεο νη αλαθνξέο θαη νη 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ γεγνλφησλ ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821, έβξηζθε ζχκθσλεο ηηο 

δπν ηδενινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή 

ηεο ρψξαο. Απφ ηε κία, ν αγψλαο ησλ Διιήλσλ είρε ζπλδεζεί κε ηα ηδαληθά θαη ηηο 
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Δ. Στακάρασ-Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009, ς.107. 
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δηεθδηθήζεηο ησλ αγσληζηψλ ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, ε ηδενινγηθή βάζε ηεο 

νπνίαο ηθαλνπνηνχζε ηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο Αξηζηεξάο. Σαπηφρξνλα, ε 

δηεθδίθεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ έζλνπο απφ ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ παηξησηηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο απηφο απνηππσλφηαλ ζηηο 

αλαπαξαζηάζεηο ηεο Δπαλάζηαζεο, εθπιήξσλε ηα ηδαληθά ηνπ ηδενινγηθνχ 

ππφβαζξνπ ησλ ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ. Έηζη, δελ ήηαλ φκσο κφλν ε 

επηθξαηνχζα ηδενινγία ησλ δεμηψλ παξαηάμεσλ, ε νπνία αθνινπζνχζε πηζηά ηελ 

πξνζήισζε ζηελ δηαξθή κλεκφλεπζε ηνπ έλδνμνπ παξειζφληνο θαη ηε δηδαρή απφ ηα 

επηηεχγκαηα ησλ πξνγφλσλ. Γεδνκέλνπ φηη ζηε βάζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ αγψλα ηνπ 

1821 απνηππψλνληαλ θαη ζπγθξνηνχληαλ κε πνηθίια ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα, 

παξφκνηα πξνβνιή ηνπ λνήκαηνο ηεο Δπαλάζηαζεο έγηλε θαη  αξηζηεξήο ηδενινγία. 

Ζ δεκνηηθή αξρή ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ αλαγλσξίδεη ηνλ ελνπνηεηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θαη νδνί φπσο  ε νδφο «25
εο 

Μαξηίνπ», ε 

νδφο «Αιακάλαο», ε νδφο «Εαιφγγνπ», ε νδφο «Θεφδσξνπ Κνινθνηξψλε», ε νδφο 

«Υξήζηνπ Καςάιε»
189

, αθφκα θαη ε νδφο κε ην φλνκα ηνπ θηιέιιελα «αληφξε ληη 

αληαξφδα»
190

, εληνπίδνληαη δηάζπαξηεο ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο.  

Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, θαζψο θαη ε επηινγή νλνκάησλ απφ 

πξφζσπα, ζηελ πιεηνςεθία, πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, 

ηνπνζεηείηαη ζην πιαίζην ησλ κλεκνληθψλ ηφπσλ (lieux de memoire)
191

, φπσο ηνπο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Γελ ζπληεινχλ κφλν ζην λα απνδψζνπλ εγθσκηαζηηθά ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ έζλνπο, αιιά κεηαηξέπνληαη παξάιιεια 

απφ έλλνηεο αθεξεκέλεο ζε πιηθφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληηιεπηέο απφ ηηο 

αηζζήζεηο
192

, κεηαζθεπάδνληαο θαη' απηφ ηνλ ηξφπν ηνπο δξφκνπο ζε κλεκεία. Μέζα 

απφ απηή ηε δεκφζηα επηηέιεζε ηεο κλήκεο, ε θεληξηθή εμνπζία αληιεί πιηθφ απφ ην 

παξειζφλ γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζην παξφλ. Σν ηζηνξηθφ παξειζφλ πνπ 

                                                           
189

 Ζλλθνασ προφχοντασ και πολεμιςτισ του Μεςολογγίου, ο οποίοσ διζκεςε όλθ του τθν περιουςία 
για τον αγϊνα του 1821. Στο Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 
2009, ς. 186. 
190

 Ιταλόσ πολιτικόσ επαναςτάτθσ. Κδρυςε το 1821 τθν μυςτικι επαναςτατικι εταιρεία «Ομόνοια» 
κατά των αυςτριακϊν, ζπειτα ιρκε ςε επαφι με κφκλουσ φιλελλινων, και τελικϊσ κατατάχκθκε ωσ 
εκελοντισ ςτθν Ελλάδα για να λάβει μζροσ ςτον Επανάςταςθ. Στο Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, 
Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009, ς. 317. 
191

 P. Nora, «Between Memory and History. Les Lieux de Mémoire», Représentations, τ. 26 (1989), ς. 
7-24. 
192

M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», Environment and planning: Society 
and Space, τ. 14 (3), (1996) ς. 311-330. 
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επηιέγεηαη απέρεη πεξίπνπ 140 ρξφληα απφ ην παξφλ, κηα επηινγή πνπ ζα κπνξνχζακε 

λα θξίλνπκε σο κάιινλ αζθαιή γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, θαζψο ε 

ρξνληθή απηή απφζηαζε επηηξέπεη ηνλ εθκεδεληζκφ ηεο απφζηαζεο απφ γλσζηηθή, 

ηδενινγηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή άπνςε. 
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4.2.2. ΜΝΗΜΕ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΥΑΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: ΣΟ ΚΤΠΡΙΑΚΟ 

ΖΗΣΗΜΑ 

Παξάιιεια κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο φπσο απηέο πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο, 

πξνζηίζεηαη θαη έλα πιήζνο εμειίμεσλ σο πξνο ην θππξηαθφ δήηεκα. Ζ δηεθδίθεζε 

γηα απνθνπή απφ ηελ βξεηαληθή δηνίθεζε θαη ε επηζπκία έλσζεο κε ηελ Διιάδα, 

φπσο δηαηππσλφηαλ απφ ηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ, ε νπνία θαηαιάκβαλε 

ην 80% ηνπ λεζηνχ, ήηαλ έλα δήηεκα πνπ ππέβνζθε ήδε απφ ηελ επνρή πνπ ε Κχπξνο 

είρε θαηαζηεί απνηθία ηνπ βξεηαληθνχ ηέκκαηνο, ην 1925. Οη δηαδνρηθέο 

θπβεξλήζεηο ηεο Διιάδαο ελζάξξπλαλ ειάρηζηα ην δήηεκα, ηε ζηηγκή, φκσο, πνπ ε 

βξεηαληθή επηξξνή ζηελ Διιάδα είρε δηαθνπεί θαη ηελ ζθπηάιε είρε παξαιάβεη ε 

Ακεξηθή, ην ελδερφκελν ηεο ελνπνίεζεο άξρηζε λα πξνσζείηαη πεξηζζφηεξν
193

. Σν 

θππξηαθφ δήηεκα εληάζεθε πεξαηηέξσ θαηά ηνλ επηέκβξην ηνπ 1955, κε ην πνγθξφκ 

ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ Σνχξθνπο πνιίηεο 

(επηεκβξηαλά), γεγνλφο πνπ αλέθνςε ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ζπκθηιίσζε 

Διιάδαο θαη Σνπξθίαο
194

, πφζν κάιινλ ην ελδερφκελν ζπκθσλίαο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ δεηήκαηνο. Σα γεγνλφηα απηά θαηέιεμαλ κάιινλ απξφζκελα ζηηο ζπκθσλίεο 

Επξίρεο  θαη Λνλδίλνπ ην 1959, νη νπνίεο ππνγξάθηεθαλ απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία, 

ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία, ηνλ αξρεγφ ηεο ειιελνθππξηαθήο θνηλφηεηαο Μαθάξην θαη 

ηνλ Σνχξθν νκφινγφ ηνπ Φαδίι Κηνπηζνχθ
195

. Οη ζπκθσλίεο απηέο ηεξκάηηζαλ ηελ 

βξεηαληθή θπξηαξρία ζην λεζί θαη νδήγεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ 

Κππξηαθνχ θξάηνπο
196

. Καηά ηελ δηάξθεηα φισλ απηψλ ησλ γεγνλφησλ, ζηελ Κχπξν, 

ε Δζληθή Οξγάλσζε Κππξίσλ Αγσληζηψλ (ΔΟΚΑ) είρε επηθξαηήζεη ζε φιν ην λεζί 

ήδε απφ ην 1955, κε αγψλεο πνπ έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο θαη ηελ 

δηεθδίθεζε απηνδηάζεζεο ηεο Κχπξνπ θαη έλσζήο ηεο κε ηελ Διιάδα.
197

 

Ζ επίδξαζε ησλ γεγνλφησλ ηεο Κχπξνπ ζηελ Διιάδα απνηππψλεηαη θαη ζηηο 

πξψηεο πξνζπάζεηεο κλεκφλεπζεο ηνπ αγψλα θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ είραλ ιάβεη 

κέξνο ζε απηφλ. Παξάδεηγκα είλαη ε νλνκαζία νδνχ ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ ην 1958, 

επί δεκαξρίαο Θεφδσξνπ Κιαςφπνπινπ, πνπ ηηκνχζε ηνπο αγσληζηέο ηεο ΔΟΚΑ 

Καξανιή Μηραήι θαη Γεκεηξίνπ Αλδξέα, νη νπνίνη ζπλειήθζεζαλ θαη 

                                                           
193

R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1770-2000, Ακινα 2002, ς. 176. 
194

Στο ίδιο. 
195

 Στο ίδιο, ς. 179. 
196

 Στο ίδιο, ς. 179-180. 
197

Κ. Τςουκαλάσ, Η Ελλθνικι Σραγωδία: από τθν απελευκζρωςθ ωσ τουσ ςυνταγματάρχεσ, Ακινα 
1981, ς. 146. 
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απαγρνληζηήθαλ απφ ηνπο Βξεηαλνχο, ζηηο 10 Μαΐνπ 1956. Ζ νδφο  νλνκάζηεθε 

«Καξανιή-Γεκεηξίνπ»  δχν κφιηο ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ηνπο, κε ηελ απφθαζε 

1003/1958
198

.Ζ νλνκαζία γίλεηαη δπν κφιηο ρξφληα κεηά ηνλ ζάλαην ησλ αγσληζηψλ, 

ζε αληίζεζε κε άιια γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο, φπνπ έρεη παξέιζεη κεγαιχηεξε ρξνληθή 

πεξίνδνο θαη δελ έρνπλ κλεκνλεπζεί θαζφινπ ή έρνπλ κλεκνλεπζεί ειάρηζηα. Ζ 

πεξίνδνο ηνπ 1940, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεηαη κε κφιηο επηά νλφκαηα ηελ ίδηα 

αθξηβψο πεξίνδν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198

Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009, ς. 178. 
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4.2.3. ΜΕΣΟΝΟΜΑΙΕ 

 ηηο 26 Απγνχζηνπ 1963 κηα λέα εγθχθιηνο, κε αξηζκφ 349,  απνζηέιιεηαη 

ζηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο
199

. Ζ εγθχθιηνο απηή αλαθέξεηαη θαη πάιη ζηε 

δηαδηθαζία απφθαζεο θαη εθαξκνγήο ηεο νλνκαηνζεζίαο δξφκσλ θαη πιαηεηψλ. 

Δπίζεο αλαθέξεηαη εθηελψο θαη ζηελ δηαδηθαζία κεηνλνκαζίαο ησλ δξφκσλ θαη 

πιαηεηψλ. πγθεθξηκέλα γλσζηνπνηεί εθ λένπ φηη ππεχζπλνη γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

νλνκάησλ είλαη νη λνκαξρίεο θαη ην ζπκβνχιην ηνπσλπκίσλ
200

. Έρεη ελδηαθέξνλ λα 

δνχκε ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κπαίλεη μαλά ζε δηαδηθαζία 

έθδνζεο εγθπθιίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Φαίλεηαη πσο πνιιέο πφιεηο 

απνθάζηδαλ νλνκαηνζεζίεο θαη πξνρσξνχζαλ ζηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ρσξίο λα 

έρνπλ ιάβεη πξνεγνπκέλσο ηελ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ. χκθσλα κε ηνπο 

ειέγρνπο πνπ δηεμήγαγε ην Τπνπξγείν, ε ζπλερήο ελαιιαγή νλνκάησλ πξνθαινχζε 

πξφβιεκα ζηνλ δηακνηξαζκφ ηεο αιιεινγξαθίαο θαη ηαπηφρξνλα απνηεινχζε 

επηπιένλ δαπάλε. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ελαιιαγψλ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Βφινπ, φπνπ πνιιέο νδνί κεηνλνκάζηεθαλ αξθεηέο θνξέο 

θαη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη πνιίηεο θαηέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην παιηφ έλαληη 

ηνπ θαηλνχξγηνπ επίζεκνπ νλφκαηνο. Ζ αιιαγή ησλ νλνκάησλ ησλ δξφκσλ πνπ 

θέξνπλ ηζηνξηθφ θνξηίν ήηαλ ζπλήζεο πξαθηηθνί ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ ηεο πφιεο. 

Αθνξνχζε θπξίσο  νδνχο πνπ ραξαθηήξηδαλ ην θεληξηθφ θνκκάηη ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ. 

Δλψ αξρηθά ε εγθχθιηνο ηνπ 1963 θαίλεηαη λα απνηειεί κηα απιή ππελζχκηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο νλνκαηνζεζίαο θαη ηεο κεηνλνκαζίαο νδψλ, αιιά θαη ησλ θπξψζεσλ 

ζε πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ηεο, ζηελ νπζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο 

ηεο κλήκεο. 

Αληηπξνζσπεπηηθή πεξίπησζε αιιεπάιιεισλ κεηνλνκαζηψλ ζηνλ Βφιν 

απνηειεί ε νδφο Γεκεηξηάδνο, ε νλνκαζία ηεο νπνίαο θαίλεηαη πσο αθνινπζνχζε ηηο 

πνιηηηθέο ηχρεο ηνπ ηφπνπ. Αξρηθά είρε νλνκαζηεί «Δζληθή Οδφο» (1892) θαη έπεηηα 

κεηνλνκάζηεθε ζε «Δπαξρηαθή νδφο Γεκεηξηάδνο». Σν 1912, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

Α' Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, παίξλεη ην φλνκα «Λεσθφξνο Κσλζηαληίλνπ ηνπ Νηθεηνχ», 

                                                           
199

 ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’ αρ. 94005/26.8.1963. 
200

Στο ίδιο. 
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κε ην φλνκα ηνπ δξφκνπ λα αιιάδεη μαλά θαη μαλά αλάινγα κε ηνλ ξφιν ησλ 

Αλαθηφξσλ ζηα ηεθηαηλφκελα ηεο επνρήο. Έηζη,  ην 1927 κε ηελ πηψζε ηεο 

δπλαζηείαο νλνκάδεηαη «Γεκεηξηάδνο» μαλά, ην 1937 κε ηελ παιηλφξζσζή ηεο 

μαλανλνκάδεηαη «Βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ» θαη ηέινο, θαη πάιη νδφο «Γεκεηξηάδνο» 

ην 1973 κεηά ην πξψην δεκνςήθηζκα επί ηνπ πνιηηεηαθνχ πνπ είρε νξγαλψζεη ε 

δηθηαηνξία ηνπ 1967. Έμη θνξέο ζπλνιηθά άιιαμε φλνκα ε ζπγθεθξηκέλε νδφο. 

Απφ ηελ άιιε, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νδνχ φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην παιηφ 

φλνκα αληί ηνπ επίζεκνπ κέρξη θαη ζήκεξα, είλαη ε «28
εο

 Οθησβξίνπ»
201

, γηα ηελ 

νπνία θνηλψο ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεγνχκελε νλνκαζία ηνπ 1892, «Αιεμάλδξαο», 

ελψ, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, ν δξφκνο είρε νλνκαζηεί θαη «Γεκεηξηάδνο»
202

. 

Γεχηεξν ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε νδφο «Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ», κέρξη ζήκεξα 

ε γλψζηε σο «Ησιθνχ» θαηά ηελ νλνκαζία ηνπ 1892, ελψ αξρηθά είρε νλνκαζηεί νδφο 

«Απνβάζξαο». Ζ νδφο «Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ», νλνκάδεηαη πξψηε θνξά κε ηελ 

απφθαζε 296/22-9-1945
203

, φηαλ ν Γήκνο νλνκαδφηαλ αθφκα Γήκνο Παγαζψλ. Σν 

1945 πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο ήηαλ ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, παιηφο ζπλεξγάηεο 

ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ θαη θεληξψνο, δεκνθξαηηθφο, ν φπνηνο είρε θαηαθέξεη λα 

παξνπζηάζεη ην επηηειείν ηνπ σο πξαγκαηηθή θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο, ράξε ζηε 

ζπκκεηνρή ζε απηφ θνκνπληζηψλ αληηπξνζψπσλ
204

. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νλνκαζίαο ζε εθείλν αθξηβψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελδερνκέλσο λα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θιίκα ζπκθηιίσζεο πνπ επηθξαηνχζε εθείλε ηελ επνρή, 

ηδηαίηεξα κεηά ηε κεηξηνπαζή ζηάζε πνπ θξάηεζαλ ηα εγεηηθά ζηειέρε ηνπ Δζληθνχ 

Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ (ΔΑΜ) απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ
205

.  Με 

ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ίζσο ε ρξήζε ηεο νλνκαζίαο αηφλεζε, θαζψο νη θάηνηθνη ηνπ 

Βφινπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ παιαηφηεξε νλνκαζία «Ησιθνχ», κε απνηέιεζκα λα 

πξνθχςεη δεχηεξε νλνκαηνζεζία κε ην ίδην φλνκα («Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ») ην 

                                                           
201

 Απόφαςθ 52/15-12-1957 του Διμου Βόλου. 
202

 Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009, ς. 17. 
203

Στο ίδιο, ς. 75. 
204

R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1770-2000, Ακινα 2002, ς. 160.  
205

 Θ αποδοχι, ςτθν ουςία, μιασ υποδεζςτερθσ κζςθσ ςτθν κυβζρνθςθ Ραπανδρζου για το ΕΑΜ, 
προζκυψε μετά τθν αποδοχι τθσ ςυμφωνίασ του Λίβανου από τθν κομουνιςτικι θγεςία του ΕΑΜ. Θ 
εν λόγω ςυμφωνία, θ οποία προζκυψε ζπειτα από διάςκεψθ ςτο Λίβανο υπό τθ βρετανικι αιγίδα 
και με πρωτοβουλία του Γεϊργιου Ραπανδρζου, προζβλεπε τθ ςυγκρότθςθ κυβζρνθςθσ εκνικισ 
ενότθτασ με τθν αποδοχι πζντε δευτερευόντων υπουργείων από το ΕΑΜ.  Για περιςςότερεσ 
πλθροφορίεσ βλ. R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1770-2000, ό.π., ς. 159. 
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1957
206

. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο πηλαθίδεο κε ην λέν φλνκα 

απαληψληαη απφ ηελ αξρή ηνπ δξφκνπ, ζηε δηαζηαχξσζε κε ηελ νδφ «Αξγνλαπηψλ» 

ζηελ παξαιία ηεο πφιεο, κέρξη θαη ην χςνο ηεο νδνχ «Γηάλλε Γήκνπ». Απφ εθεί θαη 

έπεηηα, θαη ελψ ν δξφκνο εθηείλεηαη γηα 28 αθφκε νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα, φιεο νη 

νδηθέο ζεκάλζεηο θέξνπλ ηελ επηγξαθή «Ησιθνχ». Δίλαη πηζαλφ νη δεκνηηθέο αξρέο 

λα κελ πξνέβεζαλ ζε αιιαγή φισλ ησλ ζεκάλζεσλ, απνδερφκελεο θαη' απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ επηκνλή ησλ πνιηηψλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην παιηφ φλνκα έλαληη ηνπ 

θαηλνχξηνπ. Δληνπίδνπκε, επνκέλσο, έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αλάκεζα ζηηο επηηαγέο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη ηηο κλήκεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Πέξαλ ησλ ζεζκηθψλ εληνιψλ, θαη φζνλ αθνξά ζηελ νλνκαζία ησλ νδψλ, επηδηψθεηαη 

ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο ζπληζηακέλεο γηα ηελ θνηλφηεηα, δειαδή ε θαηαζθεπή ελφο 

ζπγθξνηηθνχ αθεγήκαηνο. Ζ θξαηηθή εμνπζία είλαη δηαηεζεηκέλε λα δείμεη θάπνηα 

ζρεηηθή ειαζηηθφηεηα θαη λα ζεβαζηεί ηηο ζπλήζεηεο θαη ηηο κλήκεο ησλ πνιηηψλ, αλ 

πξφθεηηαη γηα κλεκνλεχζεηο νη νπνίεο δελ απεηινχλ άκεζα ή έκκεζα ηελ εμνπζία θαη 

ηελ θπξηαξρία ηεο. 

Σν 1965, δχν ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο εγθπθιίνπ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο κεηνλνκαζίεο, ην Τπνπξγείν, εθδίδεη θαη ζηέιλεη λέα εγθχθιην. Ζ 17/1-2-1965
207

 

απνζηέιιεηαη ζε φιεο ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο σο επηζήκαλζε απηή ηε 

θνξά, δηφηη είρε παξαηεξεζεί πσο πνιιά ζπκβνχιηα πξνρσξνχζαλ ζπρλά ζε 

κεηνλνκαζία νδψλ θαη πιαηεηψλ ρσξίο λα ππάξρεη θαλείο πξνθαλήο ή/θαη ζνβαξφο 

ιφγνο. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ απηέο νη ελαιιαγέο αξρηθά επέθεξαλ 

ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία - θάηη ην νπνίν είρε ήδε επηζεκαλζεί 

θαη ζε πξνεγνχκελεο εγθπθιίνπο - κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη πξφβιεκα ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη φηη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ νλνκαζηψλ 

γηα ην ίδην ζεκείν πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο πνιίηεο. 

ηελ ίδηα εγθχθιην, θαη ιίγν πην θάησ, αλαθέξεηαη φηη ε κεηνλνκαζία νδψλ 

θαη πιαηεηψλ επηηειείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ζε πεξηφδνπο 

κεηαβνιήο ησλ πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ, εζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο, θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα δηάθνξσλ άιισλ εθδειψζεσλ
208

. χκθσλα κε ηελ εγθχθιην, πξφθεηηαη γηα 

κεηνλνκαζίεο νη νπνίεο ζπρλά αλαθέξνληαη ζε πνιηηηθνχο ηνπ «απψηεξνπ ή 
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πξνζθάηνπ παξειζφληνο ή εηο ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο Ηζηνξίαο ηεο Υψξαο»
209

. ε 

απηφ ην ζεκείν ην χθνο ηεο γξαθήο γίλεηαη έληνλα απζηεξφ θαη επηπιήηηνληαη φζνη 

έρνπλ πξνβεί ζηα παξαπάλσ αιιά θαη εθείλνη νη νπνίνη πξνηίζεληαη λα ην 

επηρεηξήζνπλ κειινληηθά. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη πσο «ηνηαχηαη κεηαβνιαί είλαη 

αλεπίηξεπηνη, δηφηη έθηνο ηνπ φηη είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ αλακφριεπζηλ ησλ 

πνιηηηθψλ παζψλ θαη λα δηαηαξάμνπλ ηελ θνηλσληθή γαιήλελ, εξκελεχνληαη σο 

θνκκαηηθαί πξάμεηο»
210

. Γίλεηαη ζαθέο πσο βαζηθφ θξηηήξην ζηελ επηινγή ησλ 

νλνκάησλ νθείιεη λα είλαη  ν ελνπνηεηηθφο ηνπο ραξαθηήξαο. Ο Δκθχιηνο, γηα 

παξάδεηγκα, είλαη αθφκε πνιχ λσπφο ζηηο ζπλεηδήζεηο εθείλε ηελ πεξίνδν, θάηη ην 

νπνίν ελδερνκέλσο λα δηθαηνινγεί ηελ επηκνλή ζηελ δηαηήξεζε ησλ παιαηψλ 

νλνκάησλ, ηα νπνία θέξνπλ ηζηνξηθφ θνξηίν απνδεθηφ ζπλνιηθά απφ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Οη Foote θαη Azaryahu
211

 ηνλίδνπλ φηη νη νλνκαζίεο θαη νη κεηνλνκαζίεο 

ησλ νδψλ θαη ησλ κλεκείσλ κε βάζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζπλήζσο 

ιακβάλνπλ ρψξα ηξηάληα κε πελήληα ρξφληα κεηά ην πέξαο ηεο  πεξηφδνπ, έηζη ψζηε 

νη απηφπηεο κάξηπξεο ησλ ζπκβάλησλ λα έρνπλ αξρίζεη λα εθιείπνπλ θαη λα κελ 

πξνθχπηνπλ ζπγθξνχζεηο θξνλεκάησλ ή δηακάρεο σο πξνο ηελ αλαπαξάζηαζε θαη 

απφδνζε ησλ γεγνλφησλ. 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε αλάκεζα ζηηο δπν εγθπθιίνπο, κεηαμχ 

δειαδή ηνπ 1963 θαη ηνπ 1965, είραλ δηεμαρζεί νη δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1964, φπνπ 

ππήξμε εθηελήο ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Γεψξγηνπ Παπαλδξένπ θαη 

ηελ ΔΓΑ, κε απνηέιεζκα νη πεξηζζφηεξνη δεκνηηθνί εθπξφζσπνη αλά ηελ επηθξάηεηα 

λα πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο θεληξναξηζηεξάο
212

. Ο βαζηθφο θνξκφο απηνχ ηνπ 

ρψξνπ απαξηηδφηαλ απφ θνπκκνπληζηηθά θαη αξηζηεξά πξφζσπα θαζψο επίζεο θαη 

απφ ζνζηαιηζηέο πνπ, κεηά ην πέξαο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, μαλαέβξηζθαλ ηελ 

επηξξνή ηνπο
213

. εκαληηθφ είλαη επίζεο λα αλαθέξνπκε πσο ηνλ  Μάην ηνπ 1963 είρε 

πξνεγεζεί ε δνινθνλία ηνπ Γξήγνξε Λακπξάθε απφ νπαδφ ηεο άθξαο δεμηάο. Έηζη, 

δελ είλαη δηφινπ απίζαλν, νη ζπλερείο απηέο ππνδείμεηο ησλ εγθπθιίσλ λα είραλ σο 

ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αξηζηεξψλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο 
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βξηζθφκελεο πιένλ ζε ζέζε ζρεηηθήο ηζρχνο λα επηζπκνχζαλ λα αλαδείμνπλ θαη λα 

ηνλίζνπλ δηαθνξεηηθά κλεκνληθά αθεγήκαηα.  

Έλα κήλα ζρεδφλ κεηά απφ ηελ ηειεπηαία εγθχθιην ζηελ νπνία 

αλαθεξζήθακε, κηα λέα εγθχθιηνο απνζηέιιεηαη ζηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο, ε 

46/12-3-1965
214

, κε δηεπθξηληζηηθφ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, αθνξνχζε ζηελ 

απφδνζε ηεο νλνκαζίαο  «Δζληθή Αληίζηαζηο» ζε δηάθνξνπο δξφκνπο θαη εθδφζεθε 

έπεηηα απφ ηελ θαηάζεζε εξσηεκάησλ απφ πνιινχο δήκαξρνπο θαη θνηλνηάξρεο 

ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ελ ιφγσ νλνκαζία. Ζ 

απάληεζε ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ είλαη ζαθήο θαη επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ 

νλφκαηνο απηνχ, εθφζνλ ε αληίζηαζε ησλ Διιήλσλ ππήξμε θαζνιηθή, άξα «ε 

απφδνζηο ηηκήο πξνο κηαλ ηνηαχηελ ζειίδα ηεο Δζληθήο καο Ηζηνξίαο, ζειίδα εζληθψλ 

αγψλσλ θαη ζπζίαλ, δελ είλαη δπλαηφλ παξά λα ζπλαληά ηελ θαζνιηθήλ επηθξφηεζηλ 

ηεο θνηλήο γλψκεο»
215

. Παξαθάησ βέβαηα αλαθέξεηαη φηη κφλν απηή ε νλνκαζία είλαη 

επηηξεπηή θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη κλεία ζε πξφζσπα θαη 

νξγαλψζεηο επεηδή απηά βξίζθνληαη αθφκε ππφ ακθηζβήηεζε «νχησο ψζηε λα κε 

είλαη δπλαηφλ, θαη' αληηθεηκεληθή θξίζηλ, λα ηνπνζεηεζή ν ξφινο ησλ ηζηνξηθψο»
216

. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε νδεγία θιείλεη επηζεκαίλνληαο πσο θάηη ηέηνην δελ ζπλεπάγεηαη φηη 

ε εζληθή αληίζηαζε πξέπεη λα απνζησπάηαη. 

Με απηή ηελ εγθχθιην, δειψλεηαη απεξίθξαζηα πιένλ ην γεγνλφο πσο κφλν ε  

θεληξηθή εμνπζία κπνξεί λα ειέγρεη ηε κλήκε πνπ ζα πξνβάιιεηαη δεκφζηα, δίλνληαο 

ζαθείο νδεγίεο σο πξνο ηηο νλνκαζίεο πνπ εγθξίλνληαη ή απνξξίπηνληαη λνεκαηηθά. 

Όζνλ αθνξά ζηελ αλαθνξά ηεο εζληθήο αληίζηαζεο, ζην Βφιν είρε ήδε νλνκαζηεί 

νδφο «Δζληθήο Αληηζηάζεσο» απφ ην 1958. Μφιηο ην 1983, νπφηε νη πνιηηηθέο 

κεηαβνιέο ην επηηξέπνπλ, νλνκάδεηαη ε νδφο «54
νπ

 πληάγκαηνο ΔΛΑ», πξνο ηηκήλ 

ηνπ ηνπηθνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ  πνπ 

απειεπζέξσζε ην Βφιν απφ ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο.  

Ζ ηειεπηαία εγθχθιηνο πνπ έξρεηαη πξηλ ε δεκνθξαηηθή εμνπζία θαηαιπζεί 

απφ ην πξαμηθφπεκα ησλ ζπληαγκαηαξρψλ είλαη ε 77/27-3-1967
217

. Ζ εγθχθιηνο 

απηή, έλα ζρεδφλ κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηθηαηνξίαο, έξρεηαη λα ηνλίζεη ηα θαθψο 
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θείκελα. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη πσο, έπεηηα απφ ειέγρνπο, δηαπηζηψζεθε πσο νη 

λνκάξρεο θαη νη έπαξρνη ηεο ρψξαο, φρη κφλν δελ αθνινπζνχζαλ ηηο νδεγίεο ηνπ 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, αιιά ζπλέρηδαλ λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο νλνκαηνζεζηψλ 

ζην ππνπξγείν, νη νπνίεο ζεσξήζεθαλ φηη ήηαλ «άθξσο πεξηνξηζκέλεο ηνπηθήο 

ζεκαζίαο ή δη' νλνκάησλ αηφκσλ σλ ε δξάζεο αλάγεηαη εηο ην πξφζθαην 

παξειζφλ»
218

. Δπίζεο απφ ηνπο ειέγρνπο πξνέθπςε πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχηαλ νλφκαηα «απνρξψληνο ιφγνπ», φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε 

εγθχθιηνο, γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα ηνπηθά 

ζπκβνχιηα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηηο δηαδηθαζίεο νλνκαζίαο θαη κεηνλνκαζίαο ησλ 

δξφκσλ αζθψληαο πνιηηηθνχο αληαγσληζκνχο θαη πνιηηηθνινγία, δίρσο πξαγκαηηθή 

αηηία. Κξίλνληαο πσο νη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο, φπσο παξνπζηάδνληαλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο εγθπθιίνπο, δελ επαξθνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ 

απνηειέζκαηνο, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ απνθαζίδεη λα γίλεη ζαθέο σο πξνο ην 

απνδεθηφ πιηθφ απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα αληινχλ ηηο νλνκαηνζεζίεο ηα αλά ηφπνπο 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα: «Δηδηθφηεξσλ λα ηνληζζή φηη εηο ηαο αλσλχκνπο νδνχο θαη 

πιαηείαο δένλ λα δίδσληαη νλφκαηα εθ ηεο αξραηφηεηνο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο κπζνινγίαο 

θαη ηεο θχζεσο»
219

.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο νλνκαηνζεζίαο ελψ αξρηθά, απνηεινχζε έλα ηνκέα 

δηεπζέηεζεο ηεο θαιχηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ πφιεσλ θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπο 

επξχηεξα, έρνληαο σο κνληέιν ηα επξσπατθά πξφηππα, αξρίδεη λα κεηαηξέπεηαη ζε 

πεδίν ζχγθξνπζεο σο πξνο ηελ θαηαγξαθή ηεο κλήκεο αλάκεζα ζηελ θεληξηθή 

εμνπζίαο θαη ηηο επηκέξνπο ηνπηθέο θνηλφηεηεο. Δλδερνκέλσο, ε θεληξηθή εμνπζία, 

παξαηεξψληαο ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ δεκηνπξγνχζε ε απηφβνπιε απφθαζε ησλ 

ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ σο πξνο ηηο αλαθνξέο πνπ έπξεπε λα απνηππσζνχλ ζηνλ 

αζηηθφ ρψξν, απνθάζηζε λα πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε 

ην δήηεκα. Απηφ εληζρχεη ηελ άπνςε, φηη ελψ ηα εγεηηθά ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο 

πξνέβαιαλ θαη πξνσζνχζαλ κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία, ηελ νπνία ήζειαλ κε ηνλ 

θαηξφ λα δηνρεηεχζνπλ θαη ζηα επξχηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο
220

. Σν εγρείξεκα 

απηφ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ κπνξνχζε λα επδνθηκήζεη δηφηη νη κλήκεο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν πνιιέο θνξέο έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε ην εζληθφ αθήγεκα πνπ ήζειε λα 

ππνζηεξίμεη ε ζεζκηθή εμνπζία. 
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Όινη απηνί νη ιφγνη ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ αλάγθε πνπ έθξηλε 

πσο ππήξρε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ην 1967 γηα αλάδεημε πην "νπδέηεξσλ" 

κλεκνληθψλ αλαθνξψλ νη νπνίεο ζα είραλ ραξαθηήξα ελνπνηεηηθφ γηα ην ζχλνιν ηεο 

θνηλσλίαο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ εγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ γηα ην δήηεκα ηεο νλνκαηνζεζίαο νδψλ θαη πιαηεηψλ, νη απνδεθηέο 

ηζηνξηθά κλήκεο θαίλεηαη πσο θαηαηκήζεθαλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ην 

απψηαην παξειζφλ, πνπ αλαθεξφηαλ ζηελ Αξραία Διιάδα, ην απψηεξν, πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη ηέινο ην πξφζθαην παξειζφλ, πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ Δζληθή Αληίζηαζε, Απφ απηή ηελ 

πξνηεηλφκελε ζεκαηνινγία, φπσο αλαδεηθλχεηαη θαη ζηελ εγθπθιίνπ 77/27-3-1967, 

ζα ζηαζψ ζηελ αλάδεημε ηεο Αξραηφηεηαο. Απηφ δηφηη  σο "ηζηνξία" εθείλε ηελ επνρή 

λννχληαλ θπξίσο ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, θνκκάηη ζην νπνίν αλαθέξζεθα 

εθηεηακέλα πξνεγνπκέλσο. Χο πξνο ηηο νλνκαζίεο πνπ άπηνληαλ ζην πξφζθαην 

παξειζφλ ηεο ρψξαο θαίλεηαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ηνπ ειιεληθνχ 

παξειζφληνο βξηζθφηαλ αθφκε ζε θαηάζηαζε "αμηνιφγεζεο" απφ ηελ θεληξηθή 

εμνπζία θαη δελ επαθίνληαλ ζηελ ειεχζεξε θξίζε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. 
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4.2.4. ΜΝΗΜΕ ΑΠΟ ΣΟ ΑΠΩΣΑΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Η ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΑ 

Μηα απφ ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θφξνλ γηα ηελ 

νλνκαζία δξφκσλ θαη πιαηεηψλ είλαη απηή ηεο Αξραηφηεηαο. ηνλ Βφιν, φπσο 

πξνείπακε, κε κηα καδηθή απφθαζε νλνκαηνζεζίαο, ηελ 1003/1958,
221

 νλνκάζηεθαλ 

60 νδνί επί ζπλφινπ 226 κε ιήκκαηα θαη νλφκαηα έπν ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία 

θαη ηελ κπζνινγία. Οη ξίδεο απηήο ηεο "εκκνλήο", αλ ζα κπνξνχζακε λα ηελ 

απνθαιέζνπκε έηζη, εληνπίδνληαη ήδε απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821. Όπσο αλέιπζα ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηφηε ήηαλ 

πνπ αλαδχζεθε ην ηδενινγηθφ πιέγκα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ Διιήλσλ, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεη ηελ θνηλσλία κέρξη θαη ζήκεξα. Σν ειιεληθφ εζληθφ αθήγεκα, κε ηελ 

έκθαζε πνπ απέδηδε ζηε ζχλδεζε κε ηα επηηεχγκαηα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ήηαλ 

απηφ ην νπνίν επέηξεπε ζηε ρψξα λα απνθηήζεη ππφζηαζε ζηα κάηηα ησλ Δπξσπαίσλ 

θαη λα δηαθξηζεί απφ ηηο γείηνλέο ηεο βαιθαληθέο ρψξεο θαη ηελ "ππαλάπηπθηε" 

Αλαηνιή
222

. 

 Ζ αλάγθε πνπ αλαδχζεθε, θαηά ηε δηάξθεηα εθείλσλ ησλ πξψησλ ρξφλσλ 

ζχζηαζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, γηα ηελ επηβνιή κηαο θπξίαξρεο εθδνρήο ηεο 

κλήκεο ζηνλ ρψξν θαίλεηαη πσο ζπλέρηζε λα ηζρχεη θαη ζηα επφκελα νγδφληα ρξφληα. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε ζχλδεζε κε ηελ αξραηφηεηα θαη ηελ αίγιε εθείλνπ 

ηνπ παξειζφληνο ιεηηνπξγνχζε ζαλ ζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο, ζηηο ηαξαγκέλεο 

πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά επνρέο, πνπ βίσλε ε ρψξα, πξηλ θαη κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην 

Πφιεκν. 

Δπηζηξέθνληαο ζην 1967 θαη ηελ εγθχθιην 77/27-3-1967 θαη ηελ απεξίθξαζηε 

πξνηξνπή λα απνδίδνληαη ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο πιαηείεο νλφκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ Αξραηφηεηα
223

, γίλεηαη θαλεξφ πσο, έπεηηα απφ ηε δηαδνρή κηαο ζεηξάο 

ζεκαληηθψλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ γηα ηε ρψξα, ε θεληξηθή εμνπζία επηζπκεί λα απφ-

πνιηηηθνπνηήζεη ην δεκφζην ρψξν ζε ζρέζε κε ηα πξφζθαηα ζπκβάληα, θαη λα 

θαηαζηήζεη ηνλ αζηηθφ ηζηφ έλαλ ηφπν ρσξίο πνιηηηθέο αληηπαξαζέζεηο.  Φαίλεηαη πσο 

                                                           
221

Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009. 
222

 Ε. Χατηθβαςιλείου, «Ο Ψυχρόσ Ρόλεμοσ ωσ κρίςθ εκςυγχρονιςμοφ: υπζρβαςθ κρίςεων και 
ελλθνικι εμπειρία, 1932-1959» ςτο  Κ. Μπότςιου & Γ. Σακκάσ (επιμ.) Η Ελλάδα, θ Δφςθ και θ 
Μεςόγειοσ 1945-62. Νζεσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ,  Θεςςαλονίκθ 2015,  ς. 20. 
223

ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’ αρ. 26545/27.3.1967. 
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θάηη ηέηνην ζπκβάδηδε θαη κε ηηο επηζπκίεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ αλά ηελ επηθξάηεηα, 

θαζψο ε νλνκαηνζεζία δξφκσλ, κε νλνκαζίεο πνπ εθπνξεχνληαλ απφ ηελ 

Αξραηφηεηα, είλαη θάηη πνπ ζπλαληάκε ζηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα Ησάλληλα, φπνπ ηα δπν ηξίηα ησλ νλνκάησλ ησλ 

δξφκσλ ηεο πφιεο πξνέξρνληαη απφ ηελ Αξραία ηζηνξία
224

. ηε Αζήλα, ζπλαληάκε 36 

νδνχο κφλν κε ηελ νλνκαζία «Θεξκνππιψλ», 1.668 νλφκαηα πνπ ηηκνχλ ήξσεο ηεο 

αξραηφηεηαο, ελψ 456 νδνί είλαη αθηεξσκέλνη ζην Γσδεθάζεν
225

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
224

Α. Ραπακεοδϊρου & Χ. Τςζτςθσ, Κάκε δρόμοσ ζχει τθ δικι του ιςτορία: Οδωνυμικά Ιωαννίνων, 
χ.τ.ε. 2006. 
225

Θ. Ρετρόπουλοσ, Η Ονοματοκεςία Οδών και Πλατειών, Ακινα 1995, ς. 15-30. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:22 EEST - 13.56.182.168



 
57 

 

5. Η ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ ΣΩΝ ΔΡΟΜΩΝ  ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ 

 (1967-1974) 

  

5.1 ΣΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ ΚΑΙ ΟΙ ΦΕΕΙ ΜΕ ΣΙ ΞΕΝΕ 

ΚΤΒΕΡΝΗΕΙ 

 Σν ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ 1967, απφ ηνπο 

ζπληαγκαηάξρεο Γεψξγην Παπαδφπνπιν, ηπιηαλφ Παηηαθφ θαη Νηθφιαν Μαθαξέδν, 

κε ηoλ Γεψξγην Παπαδφπνπιν λα εγείηαη ηεο ηξηάδαο, ππήξμε απνηέιεζκα ηεο 

πξνεγνχκελεο αζηαζνχο θαη ηαξαρψδνπο πεξηφδνπ
226

. Ζ ζπλερφκελε εκπινθή ηνπ 

βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ηεο ρψξαο, αιιά θαη νη δηαξθείο 

παξεκβάζεηο ηνπ, πνπ δπζρέξαηλαλ ηνλ νκαιφ πνιηηηθφ βίν ζηελ Διιάδα, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα πνιιαπιά πξνβιήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηλνβνπιεπηηζκνχ, 

θνξπθψζεθε κε ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο ζπληαγκαηάξρεο
227

. Ζ νκάδα 

ησλ ζηξαηησηηθψλ, πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηηο κεζαίεο θαη θαηψηεξεο βαζκίδεο ηνπ 

ζηξαηνχ, εηνίκαδε ην πξαμηθφπεκα απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1966
228

. Οη εμειίμεηο πνπ 

αθινχζεζαλ θαηά ηα επηά ρξφληα ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ ζα 

άθελαλ αλαιινίσηα ζεκάδηα ζηελ ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Κάπνηα απφ απηά 

ζπλαληνχκε θαη ζηηο νλνκαζίεο ησλ δξφκσλ. 

 Σν γεγνλφο φηη ην πξαμηθφπεκα πξνήιζε απφ κηα νκάδα αμησκαηηθψλ εθ ησλ 

κεζαίσλ θαη θαηψηεξσλ βαζκίδσλ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, αηθληδίαζε θαη πξνθάιεζε 

ακεραλία ζηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν, ηηο ππφινηπεο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηεο ρψξαο 

θαζψο θαη ηελ Ακεξηθή
229

. Ήηαλ γλσζηή ε πξφζεζε εθδήισζεο ζηξαηησηηθνχ 

πξαμηθνπήκαηνο πνπ ζα θαηέιπε ηελ εμνπζία, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είραλ 

ζπιιέμεη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Ακεξηθήο
230

. Αιιά ηα 

                                                           
226

 Σ. ίηασ, Η Ελλθνικι Πολιτικι μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτιςμόσ και Δικτατορία, 
Ακινα 2008, ς. 429-430. 
227

 Κ. Τςουκαλά, Η Ελλθνικι Σραγωδία: Από τθν Απελευκζρωςθ ωσ τουσ ςυνταγματάρχεσ, Ακινα 
1981, ς.190. 
228

 Δ. Χαραλάμπθσ, τρατόσ και Πολιτικι Εξουςία: θ δομι τθσ εξουςίασ ςτθν μετεμφυλιακι Ελλάδα, 
Ακινα 1985. 
229

 Σ. ίηασ, Η Ελλθνικι Πολιτικι μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτιςμόσ και Δικτατορία, ό.π., 
ς. 429-430. 
230

 Στο ίδιο. 
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ζηνηρεηά ππνδείθλπαλ φηη απηφ ζα πξνεξρφηαλ απφ ηνλ βαζηιηά θαη ηα αλψηεξα 

ζηξαηησηηθά ζηξψκαηα ησλ αμησκαηηθψλ
231

. Ζ εμέιημε απηή ζπληάξαμε, ηφζν ηελ 

ακεξηθαληθή πξεζβεία ζηελ Διιάδα, φζν θαη ην State Department. Παξ' φια απηά δελ 

αληηκεησπίζηεθε ερζξηθά, θαζψο έγηλε ακέζσο αληηιεπηφ φηη ν βαζηιηάο κπνξεί λα 

κελ γλψξηδε θαη λα κελ ζπκκεηείρε ζηελ νξγάλσζε ηνπ, ηάρζεθε φκσο ελ ηέιεη κε 

ηνπο θηλεκαηίεο. Απηφ ήηαλ έλα γεγνλφο ην νπνίν ιεηηνχξγεζε θαζεζπραζηηθά γηα 

ηελ Ακεξηθή, δηφηη θαηλφηαλ φηη νη ζπληαγκαηάξρεο ζα ζπλέρηδαλ λα δηαηεξνχλ ηελ 

πξφηεξε ζπκθσλία ηνπ θξάηνπο κε ηνλ Οξγαληζκφ Βνξεηναλαηνιηθνχ πκθψλνπ 

(ΝΑΣΟ), αιιά θαη φηη δελ ζα άιιαδαλ ηνλ εμσηεξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο, 

πνπ ήηαλ θίιηα δηαθείκελνο πξνο ηελ Ακεξηθή
232

. Δπίζεο, έγηλε ακέζσο μεθάζαξν φηη 

νη λένη θπβεξλψληεο ήηαλ αληί-αξηζηεξψλ αληηιήςεσλ θαη θηιηθνί πξνο ηελ Ακεξηθή, 

παξάγνληαο ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ηεο ακεξηθαληθήο ζηάζεο απφ 

δηζηαθηηθή ζε πην δηαιιαθηηθή πξνο ην θαζεζηψο
233

. Άιισζηε γηα ηελ Ακεξηθή ήηαλ 

ζαθψο πξνηηκφηεξν ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο, απφ ηελ ελδερφκελε επηθξάηεζε ηνπ 

θέληξνπ θαη ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ζηηο επεξρφκελεο εθινγέο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 

1967
234

. 

 Δλ νιίγνηο, ε ζηάζε ηεο Ακεξηθήο ζην γεγνλφο ηεο θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο 

απφ ηνπο ζπληαγκαηάξρεο ππήξμε κεηξηνπαζήο, θαζψο δελ έπιεηηε άκεζα ηα 

ζπκθέξνληά ηεο  ηε δεδνκέλε ζηηγκή, ελψ ε Διιάδα ζπλέρηδε λα απνηειεί ζχκκαρν 

ηεο Γχζεο ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν
235

. Ζ θηινακεξηθαληθή ζηάζε πνπ θξάηεζε ην 

θαζεζηψο επηζθξαγίζηεθε κε ηελ  ζπκβνιή ηνπ ζηνλ Πφιεκν ησλ Έμη Ήκεξσλ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1967, δεδνκέλνπ φηη επηηξάπεθε ε πιήξεο πξφζβαζε θαη ρξήζε ησλ 

ακεξηθαληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππήξραλ ζην ειιεληθφ έδαθνο
236

. 

 Ζ ζχλδεζε ηελ νπνία ππνζηήξηδε πσο είρε ε δηθηαηνξία ηνπ 1967 κε ηελ 

Δπξψπε βαζίζηεθε ζηελ ζεσξία πσο ε Δπξψπε ζπλδέζεθε κε ηα ηδαληθά ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ θφζκνπ
237

. Ζ ζεσξία απηή ππνζηεξίρζεθε κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο 

αλάδεημεο ησλ θνηλψλ ζεκείσλ αλαθνξάο πνπ ζπλέδεαλ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε.  

                                                           
231

 Στο ίδιο, ς. 430. 
232

 Κ. Τςουκαλάσ, Η Ελλθνικι Σραγωδία: Από τθν Απελευκζρωςθ ωσ τουσ ςυνταγματάρχεσ, ό.π., ς. 
191.  
233

 Σ. ίηασ, Η Ελλθνικι Πολιτικι μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτιςμόσ και Δικτατορία, 
Ακινα 2008, ς. 430. 
234

 Στο ίδιο. 
235

 Στο ίδιο, ς. 433. 
236

 Στο ίδιο. 
237

 Γ. Γεωργαλάσ, Η Ιδεολογία τθσ Επαναςτάςεωσ: όχι δόγματα αλλά ιδεώδθ, Ακινα 1968(;), ς. 43. 
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Ζ ζχλδεζε απηή ρξεζηκνπνηήζεθε δεπηεξεπφλησο, γηα λα ππνζηεξίμεη θαη ζρέζε κε 

ηελ Ακεξηθή, σο «ππεξαηιαληηθή ζπγαηέξα» ηεο Δπξψπεο
238

. Πξνηάζζνληαο θαη' 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή σο αξσγνχο ησλ ειιεληθψλ εζληθψλ 

ηδεσδψλ, ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο επηρείξεζε λα αηηηνινγήζεη ηε ζηελή ζχλδεζή ηνπ 

κε ηελ ακεξηθαληθή θαη ηηο δπηηθνεπξσπατθέο θπβεξλήζεηο.  

 Ζ ρξήζε ηεο άκεζεο κλήκεο θαη ε ζχλδεζε ηνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ, σο 

θπζηθή ζπλέρεηα ήηαλ έλαο ηξφπνο λνκηκνπνίεζεο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1967. Ζ 

ππελζχκηζε ηεο ζηάζεο ηεο Ρσζίαο, ηφζν ζηα δεηήκαηα ηεο Διιάδαο, φπσο ηα 

γεγνλφηα ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ (1919-1922) θαη ην Κππξηαθφ δήηεκα, φζν 

θαη ηα γεγνλφηα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ην Βηεηλάκ θαη ηηο θνηηεηηθέο αλαηαξαρέο 

ζηελ Γχζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1968, είραλ σο ζηφρν λα ελεξγνπνηήζνπλ έλα 

αίζζεκα αλαθνχθηζεο γηα ην γεγνλφο φηη απεθεχρζε ε εγθαζίδξπζε ηνπ 

θνκκνπληζκνχ
239

. 

 Σν δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο βξηζθφηαλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Ακεξηθή 

θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ θαη ε πξνζπάζεηα λα πξνβιεζνχλ νη 

ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ δηαθαίλεηαη θαη ζηηο νλνκαζίεο ησλ δξφκσλ. ην Βφιν 

δίλεηαη σο νλνκαζία ζε δξφκν,  ην φλνκα ηνπ 35
νπ 

πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο «Σδνλ 

Κέλεληπ» κε ηελ απφθαζε 30/1969
240

, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο λα αλαδεηρηνχλ 

ηα θηιηθά αηζζήκαηα πξνο ηελ Ακεξηθή. Οη νλνκαζίεο ησλ δξφκσλ ζπλερίδνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ηφπνη κλήκεο.
241

. ηνπο δξφκνπο θαηαγξάθεηαη ε ηδενινγία ηνπ 

εθάζηνηε θαζεζηψηνο θαη πξνβάιιεηαη ε πνιηηηθή ηνπ ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηεο 

ηζηνξίαο θαη ην κέιινλ ηνπ έζλνπο
242

. 

 

 

 

                                                           
238

 Γ. Γεωργαλάσ, Η Ιδεολογία τθσ Επαναςτάςεωσ: όχι δόγματα αλλά ιδεώδθ, Ακινα 1968(;),  ς. 45. 
239

 Δ. Ραπαδθμθτρίου, «Και εχρειάςκθ θ 21
θ
 Απριλίου δια να απωλεςκι θ νίκθ του Γράμμου: Θ 

Ιδεολογία τθσ μετεμφυλιακισ δεξιάσ και θ κατάργθςθ τθσ Ιςτορίασ ςτον λόγο τθσ «Επανάςταςισ», 
ςτο Γ. Ακαναςίου, Α. ιγοσ, Σ. Σεφεριάδθσ (επιμ), Η Δικτατορία 1967-1967: Πολιτικζσ Πρακτικζσ- 
Ιδεολογικόσ Λόγοσ- Αντίςταςθ, Ακινα 1999, ς. 161. 
240

 Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009, ς. 187. 
241

 R. Rose-Redwood, D. Alderman θαη M. Azaryahu, «The urban streetscape as political cosmos», ζην 

R. Rose-Redwood, D. Alderman θαη M. Azaryahu (επηκ.) The Political Life of Urban Streetscapes: 

Naming, Politics, and Place, Λνλδίλν 2017,  ζ..1. 
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5.2. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΚΟΤ ΚΑΘΕΣΩΣΟ 

 Ο ηδενινγηθφο ιφγνο ησλ ζπληεξεηηθψλ παξαηάμεσλ ηεο πξνδηθηαηνξηθήο 

πεξηφδνπ, φπσο αξζξψζεθε ζηε δεκφζηα ζθαίξα κέζσ ησλ δεκφζησλ ιφγσλ, ηνπ 

Σχπνπ ηεο επνρήο αιιά θαη ηεο κλεκεηνπνίεζεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εκκνλή 

ζηνλ αληηθνκκνπληζκφ θαη ζηελ απνζηψπεζε ησλ γεγνλφησλ ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ. 

Ζ ιήζε θαη ε επηζηξνθή ζηηο παξαδνζηαθέο εζηθέο αμίεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ρξήζε 

ηνπ θνκκνπληζκνχ σο παξάδεηγκα πξνο απνθπγή, αλακελφηαλ πσο ζα ιεηηνπξγνχζαλ 

ελνπνηεηηθά
243

. Απηφ θαίλεηαη θαζαξά θαη ζηηο κεηνλνκαζίεο ησλ δξφκσλ πνπ 

δφζεθαλ εθείλε ηελ επνρή. 

 Δλψ εθ πξψηεο φςεσο ν ηδενινγηθφο ιφγνο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1967 θαίλεηαη 

πσο εγθνιπψλεηαη απηφλ ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, ε πξνζπάζεηα λα ζηεξίμεη ην γεγνλφο 

ηεο θαηάιεςεο ηεο εμνπζίαο, είλαη απηφ πνπ θαζφξηζε ελ ηέιεη ην ίδην ηνπ ην 

πεξηερφκελν. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά εληνπίδεηαη ζηελ ξήμε κε ηνλ ηδενινγηθφ ιφγν ηνπ 

ζπληεξεηηζκνχ «σο πξνο ηελ αληζηνξηθφηεηα [θαη] ηελ απνιηηηθφηεηα»
244

 θαη ζηελ 

δηαθνξεηηθή ρξήζε ηνπ αληηθνκνπληζκνχ. πγθεθξηκέλα ελψ ν ζπληεξεηηζκφο έδσζε 

έκθαζε ζηνλ αληηθνκκνπληζκφ θαη ηνλ ρξεζηκνπνίεζε ψζηε λα θαηαζηεί μεθάζαξν 

πσο ν θνκκνπληζκφο απνηεινχζε ηνλ απφιπην ερζξφ ηνπ θξάηνπο, γηα ην θαζεζηψο 

ήηαλ ε θεληξηθή ηδέα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ δηθαίσλε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

δηθηαηνξίαο
245

. 

 Με ηνλ ηξφπν απηφ ελψ ν ζπληεξεηηζκφο επηθεληξψζεθε ζηνλ 

αληηθνκνπληζκφ θαη ηνλ ρξεζηκνπνίεζε ζηνλ ηδενινγηθφ ηνπ ιφγν πξνζπαζψληαο λα 

θαιθηδεχζεη ηελ εγθαζίδξπζε θνκκνπληζηηθνχ πνιηηεχκαηνο ζηε ρψξα, ε δηθηαηνξία 

ηνπ 1967 άζθεζε ηελ πνιηηηθή θαηά ηνπ θνκκνπληζκνχ γηα λα λνκηκνπνηήζεη ηελ 

θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ ζηξαηφ. ε απηφ νθείιεηαη ε ξεπζηφηεηα θαη ε  

πνιιαπιφηεηα αληηιήςεσλ πνπ παξνπζηάδεη
246

. 

                                                           
243

 Δ. Ραπαδθμθτρίου, «Και εχρειάςκθ θ 21
θ
 Απριλίου δια να απωλεςκι θ νίκθ του Γράμμου: Θ 

Ιδεολογία τθσ μετεμφυλιακισ δεξιάσ και θ κατάργθςθ τθσ Ιςτορίασ ςτον λόγο τθσ «Επανάςταςισ»,ςτο 
Γ. Ακαναςίου, Α. ιγοσ, Σ. Σεφεριάδθσ (επιμ), Η Δικτατορία 1967-1974: Πολιτικζσ Πρακτικζσ- 
Ιδεολογικόσ Λόγοσ- Αντίςταςθ, Ακινα 1999, ς. 155-160. 
244

 Στο ίδιο, ς. 164. 
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 Στο ίδιο. 
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 Στο ίδιο, ς. 164-165. 
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 Έπεηηα απφ ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο, ππήξμε επηηαθηηθή ε αλάγθε 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο θαη άκβιπλζεο ησλ εληππψζεσλ ζην εμσηεξηθφ
247

. 

Αλ θαη ε δηθηαηνξία δελ βξήθε αξρηθά θάπνηα ηδηαίηεξε αληίζηαζε, πάλησο δελ ζα 

κπνξνχζε λα δηαηεξήζεη ζε βάζνο ρξφλνπ ηελ εμνπζία αθνινπζψληαο ηελ ίδηα 

ζηξαηεγηθή ηζρχνο κε ηελ νπνία ηελ θαηέιαβε
248

. Οη πξαθηηθέο ηεο επηβνιήο 

θαηαλαγθαζκνχ θαη ηεο θαηαζηνιήο κέζσ ηεο ρξήζεο βίαο, δελ ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζε 

θακηά πεξίπησζε καθξνπξφζεζκα
249

. ηηο αξρέο ηνπ 1969 έγηλε κηα πξνζπάζεηα 

ηζρπξηζκνχ ηνπ θαζεζηψηνο φηη ηαζζφηαλ ππέξ ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξίσλ, ελψ 

παξάιιεια κεγηζηνπνηνχζε ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαζηνιή
250

: «Δκείο πηζηεχνπκε 

ζηελ Διεπζεξία. Καη ε Διεπζεξία πξνυπνζέηεη φρη ηελ ηπξαλλία ηνπ ελφο αιιά ηελ 

Αλνρή ησλ πνιιψλ»
251

. 

 Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αλάγθε ηνπ θαζεζηψηνο λα γίλεη απνδεθηφ απφ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ ιάνπ, θαη θπξίσο απφ ην θνκκάηη απηφ φπνπ 

αλήθνπλ νη θπξίαξρεο ηάμεηο, ήηαλ ν κφλνο ηξφπνο γηα λα θαηαθέξεη λα 

λνκηκνπνηεζεί θαη, ζπλεπψο, λα αλαπαξαρζεί
252

. Ζ άκβιπλζε ησλ αληηδξάζεσλ πνπ 

γελλψληαη ζε πνηθίιεο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα λέκνληαη ηελ 

εμνπζία, δελ είλαη δπλαηφλ λα επέιζεη κφλν κέζσ ηεο βξαρππξφζεζκεο επηβνιήο 

θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ. Απαηηείηαη ε καθξνπξφζεζκε θαη ζηαδηαθή ελζσκάησζε 

ησλ πξνζψπσλ πνπ απνηεινχζαλ ελ δπλάκεη απεηιέο γηα ην λέν θαζεζηψο ζηνπο 

κεραληζκνχο εμνπζίαο· κέζσ κηαο ηέηνηαο ηαθηηθήο, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί  ε 

αίζζεζε ζπκκεηνρήο ησλ θνηλσληθά θπξίαξρσλ ηάμεσλ ζην θαζεζηψο θαη, θαηά 

ζπλέπεηα, ε αλάγθε δηαηήξεζεο απηνχ
253

. 

 Ζ απξνζπκία ηεο δηθηαηνξίαο λα άξεη ηνλ ζηξαηησηηθφ λνκφ θαη λα 

πξνρσξήζεη ζε εθινγέο νθείινληαλ ζηελ δπζαξέζθεηα ηνπ ιανχ, ηνπ νπνίνπ δελ είρε 

θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ηελ απνδνρή.  Αθφκε θαη αλ πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη 

                                                           
247

 Δ. Χαραλάμπθσ, τρατόσ και Πολιτικι Εξουςία: θ δομι τθσ εξουςίασ ςτθν μετεμφυλιακι Ελλάδα, 
Ακινα 1985, ς. 263. 
248

 Κ. Τςουκαλά, Η Ελλθνικι Σραγωδία: Από τθν Απελευκζρωςθ ωσ τουσ ςυνταγματάρχεσ, Ακινα 
1981. 
249

 Δ. Χαραλάμπθσ, τρατόσ και Πολιτικι Εξουςία: θ δομι τθσ εξουςίασ ςτθν μετεμφυλιακι Ελλάδα, 
ό.π., ς. 264. 
250

 Σ. ίηασ, Η Ελλθνικι Πολιτικι μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτιςμόσ και Δικτατορία, 
Ακινα 2008, ς 439. 
251

 Γ. Γεωργαλάσ, Η Ιδεολογία τθσ Επαναςτάςεωσ: όχι δόγματα αλλά ιδεώδθ, ό.π., ς. 18. 
252

 Δ. Χαραλάμπθσ, τρατόσ και Πολιτικι Εξουςία: θ δομι τθσ εξουςίασ ςτθν μετεμφυλιακι Ελλάδα, 
ό.π.. ς. 264. 
253
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εαπηφλ σο κέξνο ηεο θνηλσλίαο κε θαηαβνιέο απφ ηα ιατθά
254

 θαη φρη απφ ηα αλψηεξα 

ζηξψκαηα, απ’ φπνπ πξνεξρφηαλ νη παιαηφηεξνη «θαχινη» πνιηηηθνί, δελ θαηνξζψλεη 

λα απνιαχζεη ηε γεληθή επηδνθηκαζία ηνπ ιανχ. Όπσο θάλεθε ζηε ζπλερεία, ε 

δπζαξέζθεηα ηνπ ιανχ γηα ηελ πξφηεξε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο δελ κπφξεζε 

λα απνηειέζεη ηε βάζε πνπ ζα λνκηκνπνηνχζε ην θαζεζηψο
255

 . 

 Ζ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαηάινηπσλ ηεο Αξραηφηεηαο, ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

εξγαιείν δηαπαηδαγψγεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο απφ ηε δηθηαηνξία ζε ζεκείν 

ψζηε «ε ηειεηνπξγηθή επηηειεζηηθή αλαβίσζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηεο πιηθφηεηαο 

ηνπ, [λα] δηαηεξνχληαη κέρξη ζήκεξα»
256

. 

 Οη πνιηηηθέο ηεο κλήκεο ηνπ 1821, εκθαλίδνληαη φρη κφλν, ζηελ νλνκαηνζεζία 

ησλ δξφκσλ, πνπ κειεηάκε εδψ, αιιά θαη ζε πξαθηηθέο κλεκεηνπνίεζεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα ηεο αλέγεξζεο ηνπ Νανχ ηνπ σηήξα, ην «Σάκα ηνπ 

Έζλνπο», φπσο νλνκάζηεθε απφ ηνπο δηθηάηνξεο. ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1968 ν 

Παπαδφπνπινο εμήγγεηιε ηελ αλέγεξζε ελφο κλεκεηψδνπο λανχ ηνπ σηήξα ζηα 

Σνπξθνβνχληα, σο εθπιήξσζε (ππνηίζεηαη) ηεο ζρεηηθήο ππφζρεζεο ηεο Γ΄ 

Δζλνζπλέιεπζεο ηνπ 1829 πξνο ην Θεφ ζε πεξίπησζε απειεπζέξσζεο ηεο 

Διιάδαο
257

. χκθσλα άιισζηε κε ηε δηθηαηνξηθή πξνπαγάλδα, ε «επαλάζηαζηο» ηεο 

21εο Απξηιίνπ 1967 δελ ήηαλ παξά ε άκεζε ζπλέρεηα (θαη νινθιήξσζε) ηνπ 1821.  

 ην βηβιίν πνπ έγξαςε ν Γεψξγηνο Γεσξγαιάο γηα ηελ ηδενινγία ηεο 

δηθηαηνξίαο, ηαχηηδε ηελ απξηιηαλή «επαλάζηαζε» κε ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821
258

. 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη πσο ε δηθηαηνξία είλαη «επαλάζηαζε ηδηνηχπσο 

εζληθναπειεπζεξσηηθή» γηαηί απειεπζεξψλεη απφ ηα πξνεγνχκελα πνιηηηθά ζρήκαηα, 

πνπ θαζπζηεξνχζαλ ηελ πξφνδν ηεο ρψξαο
259

. Ζ ζχλδεζε κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

Διιήλσλ απφ ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία θαη ε πξνβνιή ηεο δηθηαηνξίαο σο θπζηθή 

ζπλέρεηα απηνχ ηνπ ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο, ήηαλ ε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ην θαζεζηψο 

                                                           
254

 «Οι Αξιωματικοί είναι παιδιά του εργαηομζνου λαοφ. Δεν προζρχονται οφτε από αριςτοκρατία , 
οφτε από πλουτοκρατία, οφτε από κάποια οιανδιποτε κλειςτι "κάςτα". Είναι παιδιά τθσ 
μικροαςτικισ τάξεωσ ι αγροτικϊν οικογενειϊν» ςτο Γ. Γεωργαλάσ, Η Ιδεολογία τθσ Επαναςτάςεωσ: 
όχι δόγματα αλλά ιδεώδθ, Ακινα 1968(;), ς. 7. 
255

 Σ. ίηασ, Η Ελλθνικι Πολιτικι μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτιςμόσ και Δικτατορία, 
Ακινα 2008, ς. 439. 
256

 Στο ίδιο. 
257

D. Antoniou, «Unthinkable histories: The Nation's Vow and the making of the past in Greece», 
Journal of modern Greek studies, τ. 34, (2016), ς. 131-160. 
258

 Γ. Γεωργαλάσ, Η Ιδεολογία τθσ Επαναςτάςεωσ: όχι δόγματα αλλά ιδεώδθ, Ακινα 1968(;), ς. 8-9. 
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ζα ζηεξίδνληαλ γηα λα γίλεη απνδέθηφ ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ Διιήλσλ, λα ελσζεί κε ην 

εζληθφ αθήγεκα ηεο ρψξαο θαη ελ ηέιεη λα θαηαθέξεη λα λνκηκνπνηεζεί.  

 ηηο 22-12-1970, είρε εθδνζεί εγθχθιηνο κε ηνλ αξηζκφ 2285, φπνπ θαινχζε 

φια ηα ζρνιεηά λα δηαθνζκήζνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο κε εηθφλεο ησλ εξψσλ ηνπ 

Γέλνπο, θαη ησλ πνιεκηθψλ θαηνξζσκάησλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη απνθζέγκαηα θαη 

ξήζεηο ησλ εξψσλ ηνπ 1821, ζηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ησλ 150 ρξφλσλ απφ ηελ 

επαλάζηαζε. Δπηπξφζζεηα, δεηήζεθε ηα κεγάθσλα ησλ ζρνιείσλ λα παίδνπλ 

ηξαγνχδηα δεκνηηθά θαη εζληθά, θαηά ηελ δηάξθεηα φιεο ηεο ρξνληάο, πξηλ ην κάζεκα, 

θαηά ηα δηαιείκκαηα θαη κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ.  

 Σν ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, πνπ δηακφξθσλε ηελ θπζηνγλσκία ηεο 

δηθηαηνξίαο ηνπ 1967, ραξαθηεξηδφηαλ απφ «ηελ εζσζηξέθεηα, ηνλ έληνλν εζληθηζκφ, 

ηελ θνκκνπληζηηθή θνβία, ηελ κηθξναζηηθή αληαγσληζηηθή δηάζεζε έλαληη ησλ 

εππφξσλ, ηελ απφξξηςε ησλ δηαλννπκέλσλ θαη ησλ πην θνζκνπνιηηηθψλ ζηάζεσλ 

δσήο. Απηά φια ζπλνδεπφηαλ απφ αθφξεζηε δηάζεζε γηα εμνπζία»
260

. 

 Ζ βαζηθή επηδίσμε ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαζεζηψηνο, ήηαλ λα κεηαζρεκαηίζεη 

εαπηφλ ζε έλα λέν, de facto  πνιηηηθφ θαηεζηεκέλν. Ζ νλνκαζία θαη ε κεηνλνκαζία 

ησλ δξφκσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπνζέηεζε κλεκείσλ θαη ηελ επηβνιή επεηείσλ, 

ζεκαηνδνηεί αθξηβψο απηή ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λένπ θαζεζηψηνο λα εγθαηληάζεη κηα 

«λέα επνρή», ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί δεισηηθά ηεο πξφζεζήο ηνπ λα παξακείλεη 

κφληκα ζηελ εμνπζία
261

. 

 Ζ νλνκαζία ησλ δξφκσλ έρεη αξρηθά σο ζηφρν ηελ αλάκλεζε ηνπ πξνζψπνπ ή 

ηνπ γεγνλφηνο. Πέξαλ απηνχ φκσο, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζ' έλα εηθνληθφ πνιηηηθφ πιαίζην, ζην 

νπνίν ε θνηλσλία αιιειεπηδξά, κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ νλνκάησλ ησλ δξφκσλ  ζε 

θαζεκεξηλή βάζε
262

. Ζ ζπλερήο θαη θαζεκεξηλή ρξήζε ησλ νλνκάησλ ησλ δξφκσλ 

απφ ηελ θνηλσλία επηθνηλσλεί λνήκαηα ζε λέα ζπκθξαδφκελα θαη ε δπλαηφηεηα 
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 Σ. ίηασ, Η Ελλθνικι Πολιτικι μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτιςμόσ και Δικτατορία, 
Ακινα 2008, ς. 434. 
261

 M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», Environment and planning: Society 
and Space, τ. 14 (3), (1996) ς. 311-330. 
262
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:22 EEST - 13.56.182.168



 
64 

ειέγρνπ απηψλ ησλ λνεκάησλ, απφ ηηο επίζεκεο εζληθέο θαη ηνπηθέο ππεξεζίεο, είλαη 

ζεκαληηθή έθθξαζε ηεο εμνπζίαο πνπ θαηέρνπλ
263

. 
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5.3. ΚΡΑΣΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ ΣΩΝ ΟΔΩΝ 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ (1967-1974),  

εθδφζεθαλ ζπλνιηθά επηά εγθχθιηνη, νη νπνίεο θαη πεξηείραλ νδεγίεο γηα ηελ 

δηεπζέηεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νλνκαηνδνζηψλ ησλ δξφκσλ θαη ησλ πιαηεηψλ. Ζ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεκνζηνπνίεζεο θαη έθδνζεο εγθπθιίσλ, γίλεηαη κε κηα 

δεκφζηα αλαγγειία ζηελ εθεκεξίδα Μαθεδνλία
264

 ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 

ηπιηαλνχ Παηηαθνχ. ε απηήλ αλαθέξεηαη πσο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

δηεπζεηεζεί ην δήηεκα άκεζα δηφηη ε απψιεηα αξίζκεζεο θαη νλνκαηνδνζίαο πνιιψλ 

νδψλ πξνθαινχζε πξνβιήκαηα
265

. 

 Ζ πξψηε εγθχθιηνο πνπ δεκνζηεχεηαη θαη ζηέιλεηαη ζηηο Ννκαξρίεο ηεο 

ρψξαο, εθδίδεηαη ζηηο 30 Απγνχζηνπ 1967
266

. ηελ ελ ιφγσ εγθχθιην αλαθέξεηαη φηη 

έρνπλ θαηαηεζεί παξάπνλα γηα ηελ θαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε 

αξίζκεζε πνιιψλ νηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ. Αλαθεξφηαλ δε θαη ζην πξφβιεκα πνπ 

είρε πξνθχςεη ιφγσ ηεο αλνηθνδφκεζεο πνιιψλ πφιεσλ. Σν 1967, ε φςε ησλ πφιεσλ 

έρεη αιιάμεη, θαζψο ε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ αγξνηηθψλ 

πιεζπζκψλ πξνο ηα αζηηθά θέληξα είρε απμήζεη ην αζηηθφ πιεζπζκφ. πλνιηθά, ε 

φςε ηεο Διιάδαο αιιάδεη απφ αγξνηηθή ζε ακηγψο αζηηθή
267

. Νένη θάηνηθνη εηζξένπλ 

ζηηο πφιεηο θαη αλαδεηνχλ θαηνηθία θαη εξγαζία. Πνιιά παιηά θηήξηα 

θαηεδαθίδνληαλ, θαηλνχξγηα αλεγείξνληαλ θαη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαλ 

πνιιέο θνξέο θελά ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ή πξνθαινχληαλ άιινπ είδνπο αλσκαιίεο ζηελ 

αξίζκεζε ησλ δξφκσλ θαη ησλ θηηξίσλ. Ζ εγθχθιηνο θιείλεη πξνηξέπνληαο ηηο ηνπηθέο 

αξρέο ζηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πξνο δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο 

ρψξαο, «ηφζνλ δηα ηνλ εζσηεξηθφλ φζνλ θαη δηα ηνλ εμσηεξίθνλ.»
268

  

 Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ, καδί κε απηφλ ηεο νηθνδνκήο, ήηαλ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο, απφ ηνπο βαζηθνχο άμνλεο πνπ ζηήξημαλ ηελ νηθνλνκηθή 

                                                           
264Εφθμερίδα Μαθεδνλία, 3.9.1967, ς. 3. Διακζςιμο ςτον ιςτότοπο 
http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin_ftr.asp?c=124&pageid=-
1&id=86872&s=0&STEMTYPE=0&STEM_WORD_PHONETIC_IDS=&CropPDF=0 (Θμερομθνία 
τελευταίασ πρόςβαςθσ: 22/11/2019) 
265

 Στο ίδιο. 
266

ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’ αρ. 81141/30.8.1967. 
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 Α. Λιάκοσ, «Θ Δικτατορία 1967-74: τι κζλουμε να μάκουμε;» ςτο  Δικτατορία 1967-74,  θ ζντυπθ 
αντίςταςθ, Κατάλογοσ Ζκκεςθσ Ντοκουμζντων, Θεςςαλονίκθ 2010,  ς. 88-92. 
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αλάθακςε ηεο ρψξαο
269

. Ζ έκθαζε ζηνπο ηνκείο απηνχο, εθδειψλεηαη θαη ζηα 

πνζνζηά ησλ επηκέξνπο επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηεο επνρήο, ζχκθσλα κε ηα νπνία ν 

ηνκέαο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο απνξξφθεζε κφλν ην έλα ηέηαξην ηεο 

ζπλνιηθήο επελδπηηθήο δαπάλεο
270

. 

 Σν θαζεζηψο αθνινχζεζε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ζρεηηθά κε ηηο νλνκαηνζεζίεο, 

κε απηή ηεο πξφηεξεο πνιηηηθήο εμνπζίαο. Έηζη, κηα ζεηξά απφ νδεγίεο πνπ έπξεπε λα 

ηεξεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία νλνκαηνζεζίαο δηαλεκήζεθαλ κέζσ εγθπθιίσλ. H 

εγθχθιηνο κε ηνλ αξηζκφ 254 εθδίδεηαη ζηηο 4 επηεκβξίνπ 1968
271

, ε νπνία θηάλεη 

ζηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο κε ηελ έλδεημε «επείγνπζα». ηελ εγθχθιην απηή 

δίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, σο πξνο ηηο νλνκαζίεο πνπ πξέπεη λα απνθεχγνληαη 

θαη φζεο είλαη απνδεθηέο απφ ην θαζεζηψο. Δπηθαιείηαη ηηο δπν πξνεγνχκελεο 

εγθπθιίνπο ηνπ 1955
272

 θαη ηνπ 1967
273

, φπνπ είρε δεηεζεί απφ ηηο ηνπηθέο 

απηνδηνηθήζεηο λα κελ δίλνληαη νλνκαζίεο «απνρξψληνο ιφγνπ θαη ζπλαθή νλφκαηα» 

ηα νπνία ζεσξνχληαλ αθαηάιιεια. Ζ εγθχθιηνο ηνπο 1968 επαλέξρεηαη ζε απηήλ 

νδεγία δειψλνληαο φηη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε «άλεπ απνρξψληνο ιφγνπ, 

κεηνλνκαζίαλ νδψλ θαη πιαηεηψλ, σο επίζεο θαη ηελ νλνκαζίαλ αλσλχκσλ νδψλ θαη 

πιαηεηψλ απηψλ δη' αθαηαιιήισλ νλνκάησλ»
274

. Αλαθέξεηαη πσο, παξφιν πνπ έρεη 

δνζεί απφ ρξφληα ε ζρεηηθή νδεγία, έθηαλαλ αθφκε αηηήκαηα ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ επηδηψθνληαο κεηνλνκαζίεο νδψλ θαη πιαηεηψλ άλεπ αηηηνινγίαο, ελψ 

παξάιιεια αηηνχληαλ ηελ νλνκαηνζεζία αλψλπκσλ νδψλ θαη πιαηεηψλ, «δη’ 

νλνκάησλ αθαηαιιήισλ, ηειείσο αγλψζησλ ή άθξσο πεξηνξηζκέλεο ηνπηθήο 

ζεκαζίαο ή δη' νλνκάησλ αηφκσλ, δηαηειεζάλησλ ππνπξγψλ, βνπιεπηψλ, δεκνηηθψλ 

ή θνηλνηηθψλ αξρφλησλ θιπ»
275

. Ζ εγθχθιηνο αλέθεξε, ηέινο,  φηη θάζε ηέηνηα 

κεηνλνκαζία νδψλ θαη πιαηεηψλ είλαη αλεπίηξεπηε θη απαξάδεθηε, θαζψο ην 

δεηνχκελν ζηηο νλνκαηνζεζίεο είλαη λα δίλνληαη νλφκαηα «ηεο αξραηφηεηνο, ηεο 
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 Σ. ίηασ, Η Ελλθνικι Πολιτικι μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτιςμόσ και Δικτατορία, 
Ακινα 2008, ς 449. 
270
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272

ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’ αρ. 11355/1.2.1955. 
273

ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’ αρ. 26545/27.3.1967. 
274

ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’ αρ. 83710/4.9.1968. 
275
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ηζηνξίαο, ηεο κπζνινγίαο θαη ηεο θχζεσο ή αηφκσλ δηαθξηλφλησλ δη’ έμνρσλ δξάζε 

θαη εππνηίαλ ηθαλήλ λα εμάξζε εηο εζληθήλ ηνηαχηελ»
276

. 

 Σελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1969

277
, ν ππνπξγφο ηπιηαλφο Παηηαθφο ππνγξάθεη 

αθφκε κηα εγθχθιην ζρεηηθά κε ηελ νλνκαηνζεζία θαη αξίζκεζε ησλ νδψλ. Απηή ζα 

είλαη ε ηειεπηαία πνπ ππνγξάθεηαη, απφ ηνλ ηπιηαλφ Παηηάθν, θαζψο δπν ρξφληα 

κεηά, ν Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο θαη ν πχξνο Μαξθεδίλεο, αλαηξάπεθαλ απφ ην 

πξαμηθφπεκα Ησαλλίδε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1973. Πξσζππνπξγφο, Τπνπξγφο 

πληνληζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ, κέρξη ηε Μεηαπνιίηεπζε (1974),  δηνξίζηεθε απφ ηελ 

λέα δηθηαηνξία ηνπ Ησαλλίδε ν Αδακάληηνο Αλδξνπηζφπνπινο
278

. Απηή ε εγθχθιηνο, 

απνηεινχζε κηα ππελζχκηζε πξνο ηηο ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο ψζηε λα ηαθηνπνηεζνχλ 

ηα δεηήκαηα ηεο νλνκαηνζεζίαο δξφκσλ, ηφζν γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ 

ησλ δεκνηηθψλ θαη ζπλαθψλ ππεξεζηψλ φζν θαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ
279

. Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ ζεσξνχληαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφο γηα ηελ 

δηθηαηνξία, δηφηη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, απνζθνπνχζαλ ζηελ αχμεζε ηεο 

εηζαγσγήο ζπλαιιάγκαηνο ζηελ ρψξα
280

. Ο ηνπξηζκφο ηεηξαπιαζηάζηεθε κεηαμχ 

1968 θαη 1971, εληζρπκέλνο θαη απφ κηα άλεπ φξσλ δαλεηνδφηεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ αληηζηξφθσο αλάινγν ηνπ αλακελνκέλνπ, θαζψο 

απηή ε θίλεζε ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ
281

. 
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Η. Σαλίμπα, «Θ χοφντα και θ άναρχθ τουριςτικι ανάπτυξθ», Εφθμερίδα των υντακτών, 5.5.2019. 
Διακζςιμο ςτον ιςτότοπο: https://www.efsyn.gr/nisides/193801_i-hoynta-kai-i-anarhi-toyristiki-
anaptyxi (Θμερομθνία τελευταίασ πρόςβαςθσ: 31/1/2020). 
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5.4. ΣΟΠΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ ΣΩΝ ΟΔΩΝ 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο, ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ νλνκάδνληαη 246 

λένη νδνί θαη ειάρηζηνη κεηνλνκάδνληαη. χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βφινπ, δήκαξρνο ηεο πφιεο έρεη ηνπνζεηεζεί απφ ηελ εγεζία 

ησλ ζπληαγκαηαξρψλ, ν Γεψξγηνο άξνο ζηηο 26 Ηνπιίνπ 1967
282

. Ο Γεψξγηνο άξνο 

ήηαλ απφζηξαηνο αμησκαηηθφο ηνπ ζηξαηνχ μεξάο εθείλε ηελ επνρή θαη ε ηνπνζέηεζε 

ηνπ σο δεκάξρνπ ηεο πφιεο ζπλέπεζε κε ηελ πεξίνδν ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Βφινπ. Πνιιέο νδνί ήηαλ απιψο αξηζκεκέλεο θαη δελ έθεξαλ 

νλνκαζίεο
283

. 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ νδψλ πνπ νλνκάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππφ εμέηαζε 

πεξηφδνπ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νλνκάησλ πνπ δίλνληαη (75), πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη κλεκνλεχνληαη νλφκαηα αλζξψπσλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηηο 

ηέρλεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ γεληθφηεξα ηεο ρψξαο
284

. Σα νλφκαηα ζπγγξαθέσλ, 

πνηεηψλ, δσγξάθσλ, κνπζηθψλ, αθαδεκατθψλ θαη γεληθφηεξα πξνζψπσλ πνπ 

δηέπξεςαλ ζηνλ ηνκέα ησλ γξακκάησλ, ησλ ηερλψλ θαη ησλ επηζηεκψλ, απνηεινχλ 

ηελ πξψηε επηινγή ηνπ δνηνχ δεκνηηθνχ ζπκβνχιηνπ ηνπ Βφινπ γηα ηελ 

νλνκαηνζεζία νδψλ. 

 Ζ νδφο «Γεκεηξίνπ Βηθέια», ε νδφο «Νηθνιάνπ Γχδε», ε νδφο «Αλδξέα 

Κάιβνπ», ε νδφο «ηέθαλνπ Κνκκεηά» θαη ε νδφο «Νηθεθφξνπ Λχηξα» απνηεινχλ  

θάπνηα παξαδείγκαηα απφδνζεο ηηκήο ζε πξφζσπα ησλ ηερλψλ, ησλ επηζηεκψλ θαη 

ησλ γξακκάησλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1967. Οη 21 απφ ηηο 

πξνζσπηθφηεηεο πνπ έδσζαλ νλφκαηα ζε δξφκνπο ηνπ Βφινπ αθνξνχλ ζε άηνκα ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ δηέπξεςαλ ζηνλ ηνκέα ηνπο. Αλάκεζα ζε απηέο 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη θάπνηεο επηινγέο πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ. Σα νλφκαηα πνπ 

ηηκνχληαη ζηελ νδφ «Κσλζηαληίλνπ Ακάληνπ», ζηελ νδφ «Γεκεηξίνπ Καθιακάλνπ» 

θαη ζηελ νδφ «Κσλζηαληίλνπ Ραθηηβάλ» γηα παξάδεηγκα, αλαθέξνληαη ζε ηξεηο 

πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζηελά κε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν. Ο Γεκήηξεο 

Καθιακάλνο ήηαλ βαζηθφ κέινο ζηελ Γηάζθεςε ηεο Λσδάλλεο θαη ελεξγφ κέινο ηνπ 
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 Δθμοτικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ και Ιςτορίασ του Βόλου, Απόφαςθ για απόλυςθ του Δθμοτικοφ 
υμβουλίου Βόλου και διοριςμό νζου,  Αρχείο πρακτικϊν δθμοτικοφ ςυμβουλίου Βόλου 1967, 
ςυνεδρίαςθ 73/26.7.1967. 
283

 Ρ. Κυπριωτζλθσ και Κ. Λιάπθσ (επιμ.), Ο Βόλοσ και θ περιοχι του ςτθν ιςτορικι τουσ διαδρομι, 
Βόλοσ, 2004, ς. 332. 
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θφκκαηνο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
285

. Ο Κσλζηαληίλνο Ραθηηβάλ ππήξμε πνιχηηκνο 

ζπλεξγάηεο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη επίζεο ελεξγφ κέινο ηνπ θφκκαηνο ηνπ
286

. 

Σέινο, ν Κσλζηαληίλνο Άκαληνο ππήξμε ππνπξγφο Παηδείαο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ
287

. Παξφηη θαη νη ηξεηο πνιηηηθνί αλήθαλ ζε κηα δεκνθξαηηθή 

παξάηαμε ζπρλά αληίζεηε πξνο ηε βαζηιεία, επειέγεζαλ απφ έλα δηθηαηνξηθφ 

θαζεζηψο. Οκνίσο αμηνπξφζεθηε είλαη ε νλνκαζία ηεο νδνχ «Κψζηα Υαηδφπνπινπ». 

Ο Κψζηαο Υαηδφπνπινο ήηαλ πεδνγξάθνο θαη πνηεηήο, ηδενιφγνο ζνζηαιηζηήο θαη 

ππέξκαρνο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Αλακείρηεθε ελεξγά ζην ζνζηαιηζηηθφ θίλεκα θαη 

ππήξμε ν πξψηνο κεηαθξαζηήο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Μαληθέζηνπ ζηα ειιεληθά, ην 

νπνίν δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα «Δξγάηεο» ηνπ Βφινπ ην 1913
288

. 

 Οη επηινγέο απηέο κπνξνχλ ελ κέξεη λα εξκελεπηνχλ, εάλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ην 

γεγνλφο πσο ε ηδενινγηθή ζθέςε ηνπ θαζεζηψηνο, πέξαλ ηνπ φηη δηαθξίλνληαλ απφ 

κηα ξεπζηφηεηα, ζπγρεφηαλ ηδενινγηθά θαη απφ πνιιαπιέο αληηιήςεηο
289

. Όπσο 

αλαθέξζεθε, ε ηδενινγία ηνπ θαζεζηψηνο ζρεηηθά κε ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ηηο 

αξηζηεξέο πνιηηηθέο δπλάκεηο, δηαθνξνπνηείηαη έληνλα απφ απηήλ ηεο πξφηεξεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεμηάο. Καζψο δελ δεζκεχεηαη πιένλ απφ ηηο απφςεηο θαη ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ -παξνπιηζκέλνπ πιένλ- ζξφλνπ, ε δηθηαηνξία ηνπ 1967 κπνξνχζε 

λα είλαη ειαζηηθή απέλαληη ζηηο δπλάκεηο πνπ εθπξνζσπνχζαλ ηνλ παξαδνζηαθφ 

πνιηηηθφ ερζξφ.  

  Πέξαλ ησλ παξαπαλσ επηινγψλ νλνκαηνζεζίαο, 54 δξφκνη νλνκάδνληαη γηα 

λα ηηκήζνπλ ήξσεο ηεο Δπαλάζηαζεο ή θηιέιιελεο ηνπ 1821, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

νδφο «Άγγεινπ Γέξνληα», ε νδφο «Δδνπάξδνπ Κνδξηγθηφλνο», ε νδφο «Ηεξνινρηηψλ» 

θαη ε νδφο «Μαξγαξίηαο Μπαζδέθε»
290

. Γψδεθα δξφκνη νλνκάδνληαη πξνο ηηκήλ 

ηνπηθψλ επεξγεηψλ θαη πνιηηηθψλ· θάπνηεο απφ απηέο είλαη ε νδφο «Απφζηνινπ 

Αξζάθε», ε νδφο «Γεσξγίνπ Καληζθέξε» θαη ε νδφο «Νηθνιάνπ ηάθνπ»
291

. 

Αληίζηνηρα, νθηψ θέξνπλ νλνκαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην Φαλάξη θαη ηελ Βπδαληηλή 
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 Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009, ς. 165. 
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 Στο ίδιο, ς. 311. 
287

 Στο ίδιο, ς. 43. 
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Στο ίδιο, ς. 375. 
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 Δ. Ραπαδθμθτρίου, «Και εχρειάςκθ θ 21
θ
 Απριλίου δια να απωλεςκι θ νίκθ του Γράμμου: Θ 

Ιδεολογία τθσ μετεμφυλιακισ δεξιάσ και θ κατάργθςθ τθσ Ιςτορίασ ςτον λόγο τθσ «Επανάςταςισ», 
ςτο Γ. Ακαναςίου, Α. ιγοσ, Σ. Σεφεριάδθσ (επιμ.), Η Δικτατορία 1967-1967: Πολιτικζσ Πρακτικζσ- 
Ιδεολογικόσ Λόγοσ- Αντίςταςθ, Ακινα 1999, ς. 164. 
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 Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009. 
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 Στο ίδιο. 
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επνρή, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ νδφ «Ησάλλε Σζηκηζθή», ηελ νδφ «Φαλαξησηψλ» θαη 

ηελ νδφ «Μνπξνχδε»,
292

. 

 Ζ επηινγή ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821 σο έλα θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ην νπνίν 

ηηκάηαη κε νλνκαζίεο δξφκσλ, απνηειεί θνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ 

φζνλ αθνξά ζηηο κλήκεο πνπ έπξεπε λα αλαδεηρηνχλ θαζψο ζπληζηά είλαη ην δεχηεξν 

πην δεκνθηιέο ζέκα. Ζ ηδενινγία ησλ ζπληεξεηηθψλ δηαηεξείηαη παξάιιεια κε ηνλ 

ηδενινγηθφ ιφγν ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο.
293

 

 Τπάξρεη φκσο κηα δηαθνξά ζηηο δπν δεκνηηθέο αξρέο ηνπ Βφινπ, απηή ηνπ 

1958-1967 κε απηή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1967. Απφ ηηο 53 νδνχο πνπ νλνκάδεη ε δνηή 

δεκνηηθή αξρή, νη 16 κλεκνλεχνπλ θαη ηηκνχλ ηνπηθνχο ήξσεο ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 

1821, ζε αληίζεζε κε ηελ δεκνηηθή αξρή ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, φπνπ απφ ηηο 

59 νδνχο κφλν νη δπν ηηκνχζαλ ηνπηθνχο ήξσεο.  

 Ζ νδφο «Μαξγαξίηαο Μπαζδέθε», είλαη απφ ηηο ιίγεο νδνχο πνπ κλεκνλεχνπλ 

γπλαίθα. Ζ νλνκαζία δίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο θαη ηηκάηαη σο ηνπηθή 

εξσίδα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ζ Μαξγαξίηα Μπαζδέθε ήηαλ γελλεκέλε ζε 

πνηκεληθή, θηελνηξνθηθή νηθνγέλεηα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πειίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο επαλάζηαζεο, καδί κε άιιεο γπλαίθεο απφ ηε Μαθξπλίηζα, ζρεκάηηζαλ νκάδα θαη 

πνιέκεζαλ ζηελ κάρε ηεο Μαθξπλίηζαο, ζην αξαθελφ, ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1878
294

. 

Δλδερνκέλσο απηή ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρείνπ απφ ηελ δνηή 

δεκνηηθή αξρή λα απνηεινχζε κηα πξνζπάζεηα εμνκάιπλζεο, δηφηη απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ νη νλνκαζίεο δξφκσλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηφπνη φπνπ αλαπαξάγεηαη ην εζληθφ 

αθήγεκα, ε επηινγή ηεο κλεκφλεπζεο ηνπηθψλ εξψσλ θαιχπηεη ηελ φπνηα 

δπζαξέζθεηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, γηα άληζε αληηπξνζψπεπζε ησλ ηνπηθψλ 

γεγνλφησλ ζηνλ δεκφζην ρψξν
295

.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο, έμη δξφκνη ιακβάλνπλ νλνκαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ηνπ 1940. Υαξαθηεξηζηηθά 
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 Στο ίδιο. 
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 Δ. Ραπαδθμθτρίου, «Και εχρειάςκθ θ 21
θ
 Απριλίου δια να απωλεςκι θ νίκθ του Γράμμου: Θ 

Ιδεολογία τθσ μετεμφυλιακισ δεξιάσ και θ κατάργθςθ τθσ Ιςτορίασ ςτον λόγο τθσ «Επανάςταςισ», 
ςτο  Γ. Ακαναςίου, Α. ιγοσ, Σ. Σεφεριάδθσ (επιμ), Η Δικτατορία 1967-1967: Πολιτικζσ Πρακτικζσ- 
Ιδεολογικόσ Λόγοσ- Αντίςταςθ, Ακινα 1999, ς. 154. 
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παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε νδφο «Ναπνιένληνο Εέξβα», ε νδφο «Θσκά ηάηξα» θαη 

ε νδφο «πληαγκαηάξρε Γεκήηξε ηληψξε»
296

. Ο ιηγνζηέο αλαθνξέο ζε πξφζσπα ηεο 

Δζληθήο Αληίζηαζεο ηνπ 1940 ζα κπνξνχζαλ λα αηηηνινγεζνχλ, εάλ ιάβνπκε ππ' 

φςηλ φηη ε κλεία ζε νξηζκέλα πξφζσπα θαη γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζπγθξνχζεηο ιφγσ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ πνπ είρε πξνεγεζεί. Ζ 

πνιηηηθή πνπ πξφηεηλε ε δηθηαηνξία γηα λα εμνκαιπλζνχλ νη δηαθσλίεο γηα ηνλ 

εκθχιην απφ ηελ θνηλσλία ήηαλ ε ιήζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ. Τπνζηήξηδαλ φηη κφλν 

έηζη ζα επηηπγράλνληαλ ε έλσζε ηνπ ιάνπ θαη ε αλαγέλλεζε ηνπ έζλνπο
297

 . 

 Οη Βαιθαληθνί Πφιεκνη ηηκψληαη κε ηελ απφδνζε ηνπ ηνπσλπκίνπ 

«Μπηδάλη»
298

 ζε δξφκν ησλ Νέσλ Παγαζψλ θαη ηνπ ηνπσλπκίνπ «Σδνπκαγηά»
299

 ζε 

δξφκν ηεο ζπλνηθίαο ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ, ελψ κε ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα 

ζρεηίδεηαη ε νλνκαζία ηεο νδνχ «Μεηξνπνιίηνπ Γεξκαλνχ Καξαβαγγέιε»
300

. ε δχν 

δξφκνπο δίλνληαη νλφκαηα απφ ηελ θχζε (νδφο «Αλζέσλ» θαη νδφο «Πεγψλ») θαη ζε 

άιινλ έλα δξφκν ηηκάηαη κία πξνζσπηθφηεηα  απφ ηνλ ρψξν ηνπ ζηξαηνχ (νδφο 

«πληαγκαηάξρε Νηθνιάνπ Γεσξγνχια»)
301

.  

 Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο πσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηαεηίαο, έλαο 

δξφκνο νλνκάδεηαη νδφο «Αιέμαλδξνπ Κιείηζα», φκσο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν δελ έρνπλ βξεζεί βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ε ζπκβνιή ηνπ είλαη άγλσζηε
302

. 

Δηθάδσ πσο ίζσο πξφθεηηαη γηα ιάζνο νλνκαζία θαη ε νδφο αλαθέξεηαη ζηνλ 

αμησκαηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ κε ην φλνκα Γεκήηξηνο Κιείηζαο ν νπνίνο  

ζθνηψζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πφιεκνπ ην 1897. Ζ νλνκαζία 

ηνπ δξφκνπ παξακέλεη κέρξη ζήκεξα. 

 Ζ νξζνδνμία απνηεινχζε έλα αθφκε κεγάιν θεθάιαην ηνπ ηδενινγηθνχ ιφγνπ 

ηεο δηθηαηνξίαο. Ζ ζξεζθεία ήηαλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο «Δζληθήο Ηδενινγίαο»
 
θαη 

ζπλδπαδφκελε κε ηα ηδεψδε πνπ θιεξνδνηήζεθαλ απφ ηνλ λενειιεληθφ δηαθσηηζκφ 
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 Δ. Ραπαδθμθτρίου, «Και εχρειάςκθ θ 21
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Απριλίου δια να απωλεςκι θ νίκθ του Γράμμου: Θ 
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ζα ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία έλα Έζλνπο Διιήλσλ Υξηζηηαλψλ έζλνο.
303 

Ζ 

πξνζήισζε ζε ζηαζεξέο αμίεο, φπσο ην ηξίπηπρν «Παηξίο- Θξεζθεία - Οηθνγέλεηα», 

παξνπζηάδνληαλ απφ ηε δηθηαηνξία σο ην εξγαιείν πνπ ζα νδεγνχζε ηε ρψξα ζηελ 

πξφνδν
304

. ην Βφιν επηιέρηεθαλ έμη νλφκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζξεζθεία γηα 

δηάθνξνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ε νδφο «Ηεξέα ηεθάλνπ 

πχξνπ», ε νδφο «Αγίνπ Απφζηνινπ Νένπ» θαη ε νδφο «Αγίνπ Κνζκά Αηησινχ»
305

. 

Ο αξηζκφο ησλ νδψλ πνπ αληινχλ ηελ νλνκαζία ηνπο απφ ηελ ζξεζθεία είλαη κηθξφο, 

ζπγθξηηηθά κε ηε ζεκαζία πνπ ηεο απέδηδε ην θαζεζηψο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ Βφινπ, δελ θαίλεηαη λα επηιέρηεθε ε νξζνδνμία σο έλα απφ ηα βαζηθά 

ζέκαηα απφ ηα νπνία ζα νλνκάδνληαλ νη δξφκνη ηεο πφιεο. 

 Ζ ρξήζε ηεο νλνκαηνζεζίαο απφ ην ζηξαηησηηθφ πνιίηεπκα ιεηηνχξγεζε σο 

εξγαιείν επηβνιήο ζπγθεθξηκέλεο κλήκεο θαη ζχλδεζεο κε απηήλ, κε ζηφρν ηελ 

λνκηκνπνίεζε ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ ζχλαςε ηδενινγηθψλ αλαθνξψλ κε ηελ Αξραία 

Διιάδα επηδηψρζεθε θαηά θφξνλ απφ ηελ δηθηαηνξία ηνπ 1967. ηνλ Βφιν δίλνληαη 

ζε δξφκνπο 48 νλφκαηα απφ ηελ πεξίνδν ηεο αξραηφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε νδφο «Αίζνλνο», ε νδφο «Αζθιεπηνχ», ε νδφο 

«Μαξαζψλνο», ε νδφο «Μεζψλεο» θαη ε νδφο «Νεθέιεο»
306

. 

 Ζ κεηνλνκαζία δξφκσλ, απνζθνπεί ζηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ ζπκβνιηθνχ 

ηνπίνπ ηεο πφιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιαγήο ησλ εμνπζηψλ. Ζ αληηθαηάζηαζε 

ησλ πξφηεξσλ νλνκάησλ κε λέα πνπ θέξνπλ άκεζε αλαθνξά ζην θαζεζηψο ή ε 

απνθαζήισζε απηψλ, απνηειεί κηα ζπλεζηζκέλε ηειεηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ
307

. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1967 είζηζηαη λα νλνκάδνληαη νδνί 

πξνο ηηκήλ ησλ δηθηαηφξσλ θαη ηεο εκεξνκελίαο ηεο επηβνιήο ηνπ θαζεζηψηνο. Ζ 

ρψξα απφθηεζε πιεζψξα δξφκσλ, πνπ νλνκάζηεθαλ νδφο «21
εο

 Απξηιίνπ», νδφο 

«Γεσξγίνπ Παπαδφπνπινπ» θαη νδφο «ηπιηαλνχ Παηηαθνχ». Οη πεξηζζφηεξεο 
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 Γ. Γεωργαλάσ, Η Ιδεολογία τθσ Επαναςτάςεωσ: όχι δόγματα αλλά ιδεώδθ, Ακινα 1968(;), ς. 26. 
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 Δ. Ραπαδθμθτρίου, «Και εχρειάςκθ θ 21
θ 

Απριλίου δια να απωλεςκι θ νίκθ του Γράμμου: Θ 
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 M. Azaryahu, «Renaming the past in post-Nazi Germany: insights into the politics of street naming 
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Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:22 EEST - 13.56.182.168



 
73 

κεηνλνκάζηεθαλ κεηά ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο, φκσο πνιιέο ήηαλ νη πεξηπηψζεηο 

πνπ επηβίσζαλ γηα αξθεηά ρξφληα. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη θαη απηή ηεο νδνχ 

«21
εο

 Απξηιίνπ» ζην Βφιν, πνπ νλνκάζηεθε κε ηελ απφθαζε 9/1970, γηα λα 

κεηνλνκαζηεί 13 ρξφληα αξγφηεξα, κε ηελ απφθαζε 178/1983, ζε νδφο «Γεσξγίνπ 

εθέξε»
308

. Απηφ απνηειεί παξάδνμν θαζψο, ελψ ζε πνιιέο πφιεηο απηέο νη 

κεηνλνκαζίεο έιαβαλ ρψξα κε ηελ έλαξμε ηεο Μεηαπνιίηεπζεο, ζην Βφιν επηβίσζε 

γηα ελλέα αθφκε ρξφληα ππφ δεκνηηθέο εγεζίεο πνπ δελ είραλ θάπνηα ηδενινγηθή 

ζπλάθεηα κε ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο. Παξφηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη δξφκνη πνπ 

ιάκβαλαλ απηά ηα νλφκαηα, ήηαλ ζπλήζσο θεληξηθνί θαη επξείαο θπθινθνξίαο, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Βφινπ πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ κηθξφ δξφκν ζηελ ζπλνηθία ησλ Νέσλ 

Παγαζψλ, ε νπνία βξίζθεηαη εθηφο ηνπ βαζηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο. 
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5.5. ΣΟ ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΖΗΣΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΣΩΗ 

 Σελ ίδηα επνρή δξακαηηθέο είλαη νη εμειίμεηο ζην Κππξηαθφ δήηεκα, ην νπνίν 

απνηεινχζε κείδνλ ζέκα γηα ηε ρψξα απφ ην 1955. Ζ πνιηηηθή πνπ θαηλφηαλ λα 

αθνινπζεί ε δηθηαηνξία ζρεηηθά κε ηελ ππφζεζε, θαίλεηαη πσο ζπκβάδηδε κε ηελ 

ακεξηθαληθή, ε νπνία ιφγσ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ πνπ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε εθείλε 

ηελ επνρή,  θαηλφηαλ πσο επηζπκνχζε ηελ δηρνηφκεζε ηνπ λεζηνχ
309

. Σε ζηηγκή πνπ 

εγθαζίζηαηαη ε δηθηαηνξία, ε επαλάιεςε ηνπ δηαιφγνπ γηα ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ, 

δειαδή ηελ πηζαλφηεηα έλσζεο κε ηελ Διιάδα θαη ηελ απνδεκίσζε ηεο Σνπξθίαο, 

απνηειεί  εθθξεκφηεηα
310

. Ζ έληαζε πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ δηθηαηφξσλ θαη ηνπ 

Μαθαξίνπ ραξαθηήξηδε ηε ζρέζε ηνπο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλφησλ. Οη 

ζπληαγκαηάξρεο είραλ απνθαζίζεη λα ζέζνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Διιάδαο ηελ 

Κχπξν, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηξαηφ ζε πεξίπησζε πνπ ν Μαθάξηνο δελ δερφηαλ ηελ 

ζπκθσλία πνπ ζα πξφηεηλαλ
311

. Αληίζεηα, ζηήξηδαλ ηηο ελέξγεηεο ηνπ Γξίβα θαη ηεο 

Δζληθήο Οξγάλσζεο Κππξίσλ Αγσληζηψλ (ΔΟΚΑ Β'), πξνσζψληαο ηηο εζληθηζηηθέο 

ηνπο ηάζεηο
312

. Σν ελδερφκελν θαηάιεςεο ηεο Κχπξνπ θαη επηβνιήο δηθηαηνξηθνχ 

θαζεζηψηνο θη εθεί, ήηαλ θάηη πνπ ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά δελ ήζειε ζε θακία 

πεξίπησζε, θαζψο ζίγνπξα δελ ζα ήηαλ απνδεθηφ απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ιανχ, ζα επηβάξπλε δε αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αξλεηηθή δεκνηηθφηεηα ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ
313

. 

 Οη ζρέζεηο ησλ δπν πιεπξψλ, Διιάδαο θαη Κχπξνπ βξίζθνληαλ ζε νξηαθφ 

ζεκείν. Ζ απνηπρία ησλ ζπλνκηιηψλ κε ηελ Σνπξθία ζηνλ Έβξν θαη ε επίδεημε 

δχλακεο ηεο δηθηαηνξίαο ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1967, κε ηελ επίζεζε ηεο Δζληθήο 

Φξνπξάο ελαληίνλ ηνπξθνθππξηαθνχ ζχιαθα, είρε σο απνηέιεζκα λα ράζνπλ ηελ δσή 

ηνπο 24 Σνπξθνθχπξηνη θαη λα μεζπάζεη λέα ειιελνηνπξθηθή θξίζε
314

. Σα γεγνλφηα 

απηά είραλ επηπξφζζεηα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο, θαζψο ν Παπαδφπνπινο ζεσξνχζε ηελ έλσζε αλέθηθηε 

θαη επηδήκηα γηα ην θαζεζηψο, ελψ ζηνλ αληίπνδα βξηζθφηαλ κηα νκάδα 

απνηεινχκελε απφ αδηάιιαθηνπο αμησκαηηθνχο,  νη νπνίνη  ζεσξνχζαλ  ηελ πνιηηηθή 
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 Σ. ίηασ, Η Ελλθνικι Πολιτικι μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτιςμόσ και Δικτατορία, 
Ακινα 2008. 
310

 Στο ίδιο, ς. 478. 
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 Στο ίδιο. 
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 Στο ίδιο. 
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 Στο ίδιο, ς. 479. 
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ηνπ Παπαδφπνπινπ πξνπνκπφ ζπλζεθνιφγεζεο, ηελ νπνία απεχρνληαλ
315

. Σεο 

νκάδαο απηήο εγνχληαλ ν Γεκήηξηνο Ησαλλίδεο
316

. Δίλαη ν ίδηνο ππξήλαο αλζξψπσλ 

κέζα ζην θαζεζηψο πνπ ηα επφκελα ρξφληα (δηθηαηνξία Ησαλλίδε) ζα αζθνχζε 

ζθιεξή πνιηηηθή γηα ην Κππξηαθφ
317

. Ζ απφπεηξα δνινθνλίαο θαηά ηνπ Μαθαξίνπ ην 

1970 θαη ε απνζηνιή ηνπ Γξίβα ζηε Κχπξν, κε ζηφρν ηελ ππνλφκεπζε ηνπ 

Μαθάξηνπ, καξηπξνχλ ηηο ζθιεξέο ηάζεηο ηνπ ππξήλα απηνχ, θαζψο θαη ην ξήγκα 

εληφο ηνπ θαζεζηψηνο
318

.  

 Παξάιιεια, ηα γεγνλφηα ηνπ Πνιπηερλείνπ, κε ηελ εμέγεξζε ησλ θνηηεηψλ 

ελαληίνλ ηεο δηθηαηνξίαο, βαξχλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ην θαζεζηψο. Μηα εβδνκάδα 

κεηά ηελ εμέγεξζε, ζηηο 24 Ννεκβξίνπ, ν Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο αλαηξέπεηαη θαη 

ηελ εγεζία αλαιακβάλεη ν Γεκήηξηνο Ησαλλίδεο, έσο ηφηε δηνηθεηήο ζην Δηδηθφ 

Αλαθξηηηθφ Σκήκα ηεο Διιεληθήο ηξαηησηηθήο Αζηπλνκίαο (ΔΑΣ-ΔΑ). Σα 

επφκελα ρξφληα νη ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο νμχλνληαη πεξαηηέξσ, θαζψο νη 

δηαθσλίεο δελ αθνξνχζαλ πιένλ κφλν ζην δήηεκα ηεο Κχπξνπ. Ζ λέα εγεζία ηνπ 

θαζεζηψηνο απνζθνπνχζε ζηελ εηζβνιή ζηελ Κχπξν θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ 

Μαθάξηνπ
319

. 

 Ζ έληαζε απηή νδεγεί ηνλ Ηνχιην ηνπ 1974 ζηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα 

ηνπ Γεκεηξίνπ Ησαλλίδε λα νξγαλψζεη πξαμηθφπεκα θαηά ηνπ Μαθαξίνπ, ν νπνίνο 

αλαγθάζηεθε λα δξαπεηεχζεη απφ ην λεζί
320

. Ζ πξνζπάζεηα γηα έλαλ εζληθηζηηθφ 

ζξίακβν πνπ ζα αχμαλε ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Γεκεηξίνπ Ησαλλίδε, 

θαηέιεμε ζε παηαγψδε απνηπρία, κε ηελ δηθηαηνξία λα θαηαξξέεη κεηά απφ ιίγνπο 

κήλεο. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα, νξθίδεηαη 

πξσζππνπξγφο θαη ε δεκνθξαηία απνθαζίζηαηαη
321

. 

 Καζ' φιε ηε δηάξθεηα θιηκάθσζεο ηνπ Κππξηαθνχ Εεηήκαηνο, ην θαζεζηψο 

επηρεηξεί λα δειψζεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ, εληάζζνληαο ην δήηεκα ηεο Κχπξνπ ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κε απψηεξν ζθνπφ λα εδξαηψζεη ηελ εχλνηα ηεο 

θνηλσλίαο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο απνηππψλνληαη θαη ζηηο νλνκαζίεο ησλ νδψλ. Μηα 
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 Σ. ίηασ, Η Ελλθνικι Πολιτικι μετά τον Εμφφλιο Πόλεμο: Κοινοβουλευτιςμόσ και Δικτατορία, 
Ακινα 2008, ς. 479. 
316

 Στο ίδιο, ς. 481. 
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 Στο ίδιο. 
318

 Στο ίδιο. 
319

 Στο ίδιο, ς. 482. 
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 R. Clogg, υνοπτικι Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 1170-2000, Ακινα 2002,  ς. 194. 
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 Στο ίδιο, ς. 195. 
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ζεηξά απφ νλφκαηα, φπσο νδφο «Γξεγνξίνπ Απμεληίνπ», νδφο «Μηραήι Καξανιή», 

νδφο «Λάξλαθαο», νδφο «Λεκεζνχ», νδφο «Λεπθσζίαο» θαη νδφο «Λνραγνχ 

Γεκεηξίνπ Πνχιηνπ», πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ Κππξηαθφ αγψλα θαη ην θππξηαθφ 

δήηεκα επξχηεξα, δίλνληαη ην 1970 ζε δξφκνπο ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο φινη φζνη κλεκνλεχνληαη είλαη λεθξνί καρεηέο ηεο ΔΟΚΑ Α’ ή 

πεζφληεο πνπ αλήθαλ ζηελ Διιεληθή Γχλακε Κχπξνπ (ΔιΓπΚ), κηα ζαθήο απφπεηξα 

έληαμεο ηνπ Κππξηαθνχ αγψλα ζην ηζηνξηθφ αθήγεκα ηεο Διιάδαο, παξφηη φινη ηνπο 

είλαη πξφζσπα ηεο πξφζθαηεο -ζρεηηθά- επηθαηξφηεηαο.  

 Ζ εγθχθιηνο κε αξηζκφ 53109, ε νπνία εθδίδεηαη ζηηο 29 Ηνπλίνπ 1972
322

, 

επαλέξρεηαη ζην δήηεκα ηεο κε ηήξεζεο ησλ νδεγηψλ, πνπ έρνπλ δνζεί απφ ηελ 

θεληξηθή εμνπζία. Αλαθέξεη φηη νη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ηνπηθέο απηνδηνηθήζεηο 

δελ έρνπλ ιάβεη ππ' φςηλ ηα φζα είραλ επηζεκαλζεί, ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία, πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζείηαη, ζηελ νλνκαηνζεζία δξφκσλ θαη πιαηεηψλ
323

. Ζ ζπλερφκελε 

επαλαθνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο, κέζσ ησλ εγθπθιίσλ, είλαη απνθαιππηηθή. 

Βιέπνπκε φηη ππάξρεη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία λα 

εμαιεηθζεί ε πνιίηηθε κεηνλνκαζίαο ησλ νδψλ θαη ησλ πιαηεηψλ αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Εεηνχληαλ πιένλ λα θαηαηίζεληαη νη αλάινγεο 

ηζηνξηθέο απνδείμεηο, κε αλαθνξέο ζε ηζηνξηθέο πεγέο, φηαλ πξφθεηηαη γηα 

νλνκαηνζεζίεο πνπ ηηκνχλ πξφζσπα, θαζψο θαη επαξθήο αηηηνιφγεζε φηαλ πξφθεηηαη 

γηα ηελ κεηνλνκαζία δξφκσλ θαη πιαηεηψλ
324

. 

 Παξ’ φια απηά ζπλαληάκε θαη θάπνηα παξάδνμα. Αλαθέξνκαη ζε νξηζκέλεο 

νλνκαζίεο νη νπνίεο δελ αθνινπζνχλ ηελ πεπαηεκέλε ησλ νλνκάησλ θαη ζπλήζσο 

δίλνληαη απφ ην ίδην ην θαζεζηψο. Με ηελ απφθαζε 683/1969, νλνκάδεηαη απφ ηνλ 

δήκαξρν Γεψξγην άξν ε νδφο «Άγγεινπ Βιάρνπ». Πξφθεηηαη γηα δηπισκάηε θαη 

ζπγγξαθέα, ν νπνίνο ζπνχδαζε λνκηθά ζηελ Αζήλα θαη ππεξέηεζε σο αλψηεξνο 

δηπισκαηηθφο ππάιιεινο ζε δηάθνξεο ζέζεηο θαη πφιεηο. Σν 1974 ππεξέηεζε σο 

ππνπξγφο πξνεδξίαο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή.
325

 Ο Άγγεινο 

Βιάρνο, ήηαλ αληςηφο ηνπ εθδφηε ηεο εθεκεξίδαο Η Καζεκεξηλή, Γεσξγίνπ Βιάρνπ 

θαη εμάδειθνο ηεο Διέλεο Βιάρνπ, επίζεο εθδφηξηαο ηεο εθεκεξίδαο Η Καζεκεξηλή 

σο ηελ έλαξμε ηεο επηαεηίαο. Οη ζπληαγκαηάξρεο είραλ θιείζεη ηελ εθεκεξίδα θαη ε 
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ΥΡΕΣ, Εγκφκλιοσ υπ’ αρ. 53109/29.6.1972. 
323

Στο ίδιο. 
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Στο ίδιο. 
325
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Διέλε Βιάρνπ δξαπέηεπζε απφ ην δηακέξηζκα ηεο, νπνχ βξηζθφηαλ ζε θαη’ νίθνλ 

θξάηεζε, γηα ην Λνλδίλν
326

.  Δίλαη άμην απνξίαο πψο δφζεθε ην φλνκα ηνπ Άγγεινπ 

Βιάρνπ ζηελ νδφ, ηελ επνρή κάιηζηα πνπ ζπγγεληθφ ηνπ πξφζσπν θαηαδησθφηαλ απφ 

ηελ δηθηαηνξία. 

  Έλα άιιν παξάδεηγκα απνηειεί ε νδφο «Νίθνπ Καββαδία», ε νπνία παίξλεη ην 

φλνκα ηεο ην 1971, κε ηελ απφθαζε 976
327

. Ζ ελέξγεηα απηή πξνθαιεί εξσηήκαηα, 

θαζψο φηαλ απνθαζίδεηαη ε νλνκαζία ηεο νδνχ, ν Νίθνο Καββαδίαο βξηζθφηαλ ελ 

δσή, ελψ είρε ήδε επηζεκαλζεί ζε εγθχθιην πσο δε ζα έπξεπε λα δίλνληαη νλφκαηα 

πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη αθφκα ελ δσή
328

.  

 ηηο 29 Απξηιίνπ 1974, ιίγνπο κφιηο κήλεο πξηλ ηελ πηψζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

θαζεζηψηνο, εθδίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ε εγθχθιηνο κε αξηζκφ 35646
329

. Πξφθεηηαη 

γηα αθφκε κηα εγθχθιην πνπ δήηα λα εθαξκφδνληαη απφ ηελ πεξηθέξεηα, νη νδεγίεο 

πνπ έρνπλ ήδε γλσζηνπνηεζεί κέζσ ησλ πξνεγνχκελσλ ηεζζάξσλ εγθπθιίσλ, 

δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ Σνπσλπκηψλ.  

 Καηά πσο θαίλεηαη, νη αηηήζεηο πνπ έθηαλαλ ζην πκβνχιην απφ ηελ 

πεξηθέξεηα δελ αθνινπζνχζαλ πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε 

απνηέιεζκα, ην πκβνχιην λα κελ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε μεθάζαξε απφθαζε γηα ην 

φλνκα πνπ είραλ αηηεζεί: «Ζ κε αθξηβήο ηήξεζεο ησλ ελ ιφγσ εγθπθιίσλ δηαηαγψλ, 

θαη ηδία ε πιεκκειήο αηηηνιφγεζηο ησλ νηθείσλ απνθάζεσλ ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ έρεη σο ζπλέπεηαλ λα κελ δχλαηαη ην παξά ησλ Τπνπξγείσ πκβνχιηνλ 

Σνπσλπκίσλ λα ζρεκαηηζζή ζαθή εηθφλα ηεο πεξηπηψζεσο θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα 

εθθέξε ηελ θαηά λφκνλ (αξζξ. Η2 ηνπ Ν.Γ. 222/1973) απαηηνχκελελ γλψκελ 

απηνχ»
330

. Παξαθάησ παξεληίζεληαη μαλά νη νδεγίεο πνπ έπξεπε λα αθνινπζνχληαη, 

γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ αηηήκαηνο νλνκαηνζεζίαο ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

ππελζπκίδεηαη δε ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία επηηξέπνληαλ νη κεηνλνκαζίεο: «εηηο 

επηβάιιεη ηελ κεηνλνκαζίαλ (αθαηάιιεινλ φλνκα, μεληθφλ, θαθφερνλ, πθηζηάκελε 

νδφο κε ηελ απηήλ νλνκαζίαλ θιπ.)»
331

. 
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 Ε. Βλάχου, House Arrest, Λονδίνο 1970. 
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 Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009, ς. 78. 
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 Σν ππνπξγείν κπνξεί λα επηκέλεη ζηελ πιήξε θαη ελδειερή αηηηνιφγεζε ηεο 

επηινγήο ησλ νλνκάησλ, φκσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είλαη εκθαλέο φηη ε νλνκαζία 

πνπ δίλεηαη έρεη σο ζηφρν λα ηηκήζεη θαη λα αλαδείμεη πξφζσπα, ηα φπνηα επηιέγνληαη 

είηε ιφγσ πνιηηηθήο ζχκπιεπζεο κε ην θαζεζηψο είηε γηαηί εμππεξεηνχζαλ θάπνην 

ζθνπφ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή πνπ δνζήθαλ. Παξάδεηγκα απηνχ απνηεινχλ κηα ζεηξά 

απφ νλνκαζίεο νδψλ, πνπ δφζεθαλ ζηνπο δξφκνπο ηνπ Βφινπ. Ζ νδφο «Ναπνιένληνο 

Εέξβα», πνπ νλνκάδεηαη κε ηελ απφθαζε 9/1970 απνηειεί έλα παξάδεηγκα, 

πξνψζεζεο αηφκσλ πνπ ηάζζνληαλ ελαληίνλ ηεο αξηζηεξάο, ελψ παξάιιεια δελ 

κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ ηδηαίηεξεο αληηξξήζεηο γηα ην θχξνο ηνπ. Ο Ναπνιέσλ 

Εέξβαο ήηαλ ζηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο αξρεγφο ηνπ Δζληθνχ Γεκνθξαηηθνχ 

Διιεληθνχ πλδέζκνπ (ΔΓΔ), ν νπνίνο αξγφηεξα ηδξχεη ην Δζληθφ Κφκκα (ΔΚ). 

πκκεηείρε ζηελ αληίζηαζε θαηά ησλ θαηνρηθψλ ζηξαηεπκάησλ ηεο Γεξκαλίαο θαη 

ζηελ αλαηίλαμε ηεο γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Άξε 

Βεινπρηψηε
332

. Τπήξμε ν πιένλ πξνβεβιεκέλνο αξρεγφο ηεο «εζληθήο» αληίζηαζεο, 

ίζσο δε ήηαλ ν κφλνο πνπ δελ κπνξνχζε λα θαηεγνξεζεί γηα νπνηαδήπνηε ζχκπιεπζε 

κε ηηο θαηνρηθέο θπβεξλήζεηο. Παξάιιεια, ν ζάλαηνο ηνπ ην 1957, ηνλ θαζηζηνχζε 

αθίλδπλν γηα ην θαζεζηψο θαη επέηξεπε ηελ αζθαιή αλάδεημε ηνπ ζε «εζληθφ ήξσα» 

ηεο ζπληεξεηηθήο ηδενινγίαο. 

 Ζ νδφο «ηξαηεγνχ Αζαλαζίνπ Φξάγθνπ» νλνκάδεηαη κε ην 1809/1973 

ςήθηζκα. Γήκαξρνο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ ν δηνξηζκέλνο απφ ηελ δηθηαηνξία ηνπ 

Ησαλλίδε δηθεγφξνο, Απφζηνινο Παπαζαλαζίνπ. Ο Αζαλάζηνο Φξάγθνπ ήηαλ 

ζηξαηεγφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αηπρνχο πνιέκνπ ηνπ 1897, αιιά θαη ζηηο 

ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 1912-1913. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ, 

ηάρζεθε κε ηελ πιεπξά ησλ αληηβεληδειηθψλ
333

. Πξφθεηηαη γηα αθφκε κηα επηινγή πνπ 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζψπσλ πνπ ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ «αξηζηεξή» 

πνιηηηθή ηδενινγία, ζηελ νπνία ε δηθηαηνξία εκκέζσο είρε εληάμεη εζηθά θαη ην 

Κέληξν, δειαδή ηνπο απφγνλνπο ηνπ βεληδειηζκνχ. Παξάιιεια, ηέηνηεο επηινγέο 

παιαηψλ αληηβεληδειηθψλ απνηεινχζαλ ρεηξνλνκία θαιήο ζέιεζεο πξνο ηνπο 

κνλαξρηθνχο, επξχηαην πεδίν δπλεηηθήο άληιεζεο ππνζηεξηθηψλ γηα ην θαζεζηψο. 
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 Αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο ε νδφο «Θσκά ηάηξα» πνπ απνθαζίζηεθε 

κε ηελ εγθχθιην 101/1969
334

, ελφο ζηξαηησηηθνχ πνπ πνιέκεζε ην 1940 θαη κεηείρε 

θαηφπηλ ζηελ αληίζηαζε κέζα απφ ηηο ηάμεηο ηνπ ΔΛΑ, ε ξεηνξηθή ήηαλ εζηηαζκέλε 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην έπνο ηνπ 1940, απνζησπψληαο εληέρλσο ηηο άβνιεο πηπρέο, 

φπσο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ ΔΛΑ. Οπζηαζηηθά, εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ινηπψλ αμησκαηηθψλ ηνπ 1940 πνπ ηηκήζεθαλ κε ηελ απφδνζε ησλ νλνκάησλ ηνπο ζε 

νδνχο, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηεο νδνχ «πληαγκαηάξρε Γεκήηξε 

ηληφξε»
335

, ν νπνίνο ήηαλ βεηεξάλνο ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Μεηψπνπ θαη ηνπ πνιέκνπ 

ηνπ 1940.  
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5.6. Η ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΟ 

 Λίγνπο κήλεο κεηά ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1967, ζηηο 23 Ηνπιίνπ 1974, 

εθδίδεηαη ε εγθχθιηνο κε αξηζκφ 75921 ζηηο 20 επηεκβξίνπ 1974
336

. Πξφθεηηαη ζηελ 

νπζία γηα ηελ εγθχθιην κε ηελ νπνία δίλεηαη ε νδεγία, λα κεηνλνκαζζνχλ φζεο νδνί 

θαη πιαηείεο είραλ νλνκαζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο κε νλφκαηα 

ζρεηηδφκελα κε ην θαζεζηψο, «ηλα αη λέαη Γεκνηηθαί θαη Κνηλνηηθαί Αξραί ηεο 

πεξηθέξεηαο ζαο άκα ηε εγθαηαζηήζεη ησλ, πξνέιζνπλ δη’ απνθάζεσο ησλ 

ζπκβνπιίσλ απηψλ,  ζπκθψλσο ησ λφκσ, εηο ηελ κεηνλνκαζίαλ ησλ νλνκαζζεηζψλ 

νδψλ θαη πιαηεηψλ εηο "21
εο

 Απξηιηνπ 1967" ή πξνζσπσλ ζπλδεδεκελσλ πξνο ην 

θαζεζησο ηνπην.-»
337

. Ζ θηλεηνπνίεζε ηεο λέαο ηνπηθήο εμνπζίαο ππήξμε άκεζε, 

ψζηε λα αθαηξεζνχλ φια ηα ίρλε ηνπ θαζεζηψηνο θαη νη κλήκεο πνπ ήηαλ αθφκε 

παξνχζεο ζην ζψκα ηεο πφιεο. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηφ. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, νλφκαηα πνπ ζπλδεφηαλ άκεζα κε ην θαζεζηψο, παξέκεηλαλ γηα 

πνιιά ρξφληα αθφκε.  

 Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ε πιαηεία «ηπιηαλνχ Παηηαθνχ» ζηελ Αζήλα, 

ε νπνία δηαηεξνχζε ηελ νλνκαζία απηή κέρξη ην 2014, φπνπ θαη απνθαζίζηεθε ε 

κεηνλνκαζία ηεο ζε πιαηεία «Μηιηηάδε Έβεξη». Δπηπιένλ, ζπρλά αθαηξνχληαη κφλνλ 

φζεο νλνκαζίεο απνηεινχζαλ απεπζείαο αλαθνξά ζην θαζεζηψο θαη φρη φινη νη 

δξφκνη πνπ νλνκαηνζεηήζεθαλ απφ ηα ηνπνζεηεκέλα φξγαλα ηνπ θαζεζηψηνο. 

Ολνκαζίεο πνπ έθεξαλ νλφκαηα απφ ηελ Αξραηφηεηα, ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, απφ 

εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ησλ γξακκάησλ θαη ηεο ηέρλεο θαη απφ ηελ θχζε, έκεηλαλ 

σο είραλ. Ζ ρξήζε ησλ γεγνλφησλ ηεο ηζηνξίαο θαη ε επαλαθνξά απηψλ, κέζσ ησλ 

κλεκείσλ ζε λέα θνηλσληθά ζπκθξαδφκελα ηα ζέηεη ππφ επαλαμηνιφγεζε. Καη’ απηφλ 

ηνλ ηξφπν επαλαρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ θάζε πνιηηηθή εγεζία θαη δηαηίζεληαη ππφ 

ην πξίζκα ησλ  λέσλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ  ζπλζεθψλ
338

.  
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 ΟΙ «ΑΠΟΤΙΕ» 

Σα θνκκάηηα απηά πνπ επηιέγνληαη λα γηα λα κείλνπλ ζηελ ιήζε δίλνπλ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζχλζεζε ηνπ εζληθνχ αθεγήκαηνο επάλσ ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο. 

ηνλ Βφιν ε πξψηε απνπζία πνπ παξαηεξνχκε είλαη ε ηζρλή αλαθνξά ζηα γεγνλφηα 

θαη ηα πξφζσπα ησλ Πξψηνπ θαη ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Καηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ 1956 - 1967 δίλνληαη κφιηο επηά νλνκαζίεο. Οη 

ηξεηο απφ απηέο νη νδφο «Γνλδνιίλσλ», ε νδφο «Ηαηξνχ Γεσξγίνπ Σδάλνπ» θαη ε νδφο 

«Έικνπη έθει»,
339

ν νπνίνο βξίζθεηαη ελ δσή ηελ πεξίνδν πνπ απνθαζίδεηαη ε 

νλνκαηνδνζία θαη γίλεηαη ζρεηηθή ζπδήηεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γη' απηφ. Σα 

νλφκαηα απηά  δίλνληαη γηα λα ηηκήζνπλ πξφζσπα ηεο πφιεο, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

αληίζηαζε θαηά ησλ θαηαθηεηψλ ή βνήζεζαλ ηνπο αλζξψπνπο ηεο πφιεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Κακία απφ απηέο ηηο νδνχο δελ βξίζθεηαη ζε θεληξηθφ 

ζεκείν ηεο πφιεο ε λα απνηειεί δξφκν επξείαο θπθινθνξίαο. Όιεο έρνπλ δνζεί ζε 

δξφκνπο πην κηθξνχο θαη έθηνο ηνπ θέληξνπ. Οη δε δπν νδνί «Γνλδνιίλσλ» θαη νδφο 

«Ηαηξνχ Γεσξγίνπ Σδάλνπ» βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζπλνηθία ηνπ Αλαχξνπ θαη ζην ίδην 

ηεηξάγσλν παξάιιειεο ε κηα ζηελ άιιε. Δλδερνκέλσο λα ηνπνζεηήζεθαλ επίηεδεο 

θαηά απηφ ηνλ ηξφπν, θαζψο ν Γεψξγηνο Σδάλνο θαη νη Γνλδνιίλνη (ν παηέξαο 

Κσλζηαληίλνο θαη νη δπν ηνπ γηνη Αιέθνο θαη Νίθνο) βαζαληζηήθαλ θαη 

εθηειέζηεθαλ απφ ζπλεξγάηεο ησλ Γεξκαλψλ. Σα πηψκαηα ηνπο πεηάρηεθαλ ζηελ 

νδφ «Γεκεηξηάδνο» κε «Ηάζσλνο».  Οη ππφινηπεο ηέζζεξηο αλαθέξνληαη πην γεληθά 

ζηα γεγνλφηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Έμη νλνκαζίεο δφζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο 1967 - 1967.  

εκαληηθή απνπζία πνπ επαθίεηαη ζηηο πνιηηηθέο απνζηψπεζεο ησλ 

γεγνλφησλ απφ ηα εθαζηνηε θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ απνηεινχηαλ θπξίσο απφ 

εθπξνζψπνπο ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, είλαη ε έιιεηςε νλνκάησλ κε αλαθνξά ζηα 

γεγνλφηα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. Ζ νδφο «Σαμηαξρψλ» ζηελ Νέα Ησλία κεηέπεηηα 

κεηνλνκάδεηαη ζε νδφο «Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή» νλνκαζία πνπ δελ ίζρπζε δηφηη 

απνθαζίδεηαη λα νλνκαζηεί νδφο «Λεσθφξνο Καδαλάθη». Ζ πεξηνρή Καδαλάθη ήηαλ 

ηφπνο, πνπ εθηειέζηεθαλ πνιινί πνιίηεο πνπ θαηαδηθάζηεθαλ απφ έθηαθηα 

ζηξαηνδηθεία, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ θαη βξίζθεηαη ζηνπο 
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πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ ηνπ αξαθελνπ.
340

   Ζ νλνκαζία Καδαλάθη πξνηάζεθε απφ ηε 

επηηξνπή νλνκαηνζεζίαο ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 1999 επί δεκαξρίαο Παχινπ Μαβηδε 

θαη έπεηηα μαλά πξνηάζεθε ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Νέαο Ηψληαο ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2000, φκσο  απνξξίπηεηαη απφ ηελ λνκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε Μαγλεζίαο.
341

 Παξ’ φια απηά ηνπνζεηήζεθαλ θαλνληθά θαηά κήθνο 

ηεο νδνχ πηλαθίδεο κε ηελ νλνκαζία «Λεσθφξνο Καδαλάθη» νη φπνηεο παξακέλνπλ 

κέρξη ζήκεξα. 

Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή γπλαηθψλ ζηα ηζηνξηθά γεγνλφηα θαη ε  παξνπζία 

νλνκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά, απνηειεί αθφκε κηα απνπζία. Τπάξρνπλ γεληθά 

βέβαηα αξθεηά γπλαηθεία νλφκαηα πνπ ηηκνχλ πξφζσπα ηεο κπζνινγίαο θπξίσο θαη 

έπεηηα θάπνηεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο Αξραηφηεηαο θαη ηνπ δσδεθάζενπ. Διάρηζηεο 

φκσο δίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηάκε. Καηά ηελ ρξνληθή 

πεξίνδν απφ ην 1956 - 1967 δίλνληαη 22 νλφκαηα γπλαηθψλ εθ ησλ νπνίσλ ηα 18 

πξνέξρνληαη απφ ηελ κπζνινγία θαη ηελ Αξραηφηεηα, κηα απφ ηελ ζξεζθεία, κηα είλαη 

ηνπηθή επεξγέηεο ηνπ Βφινπ θαη νη δπν ηειεπηαίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1821. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο 1967 - 1974 δίλνληαη κφιηο ηέζζεξα 

νλφκαηα, απφ ηα 246 πνπ δφζεθαλ ζπλνιηθά εθείλε ηελ πεξίνδν, απφ ηα νπνία ηα 

ηξία πξνέξρνληαη απφ ηελ κπζνινγία θαη ην έλα απνηειεί αλαθνξά ζηα ηνπηθά 

γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821.   

Σν εξγαηηθφ θίλεκα ήηαλ ζεκαίλνλ γηα ηνλ Βφιν αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ 

ρψξα επξχηεξα. Ζ παξνπζία φκσο νλνκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γεγνλφηα θαη 

ηνπο πξσηαγσληζηέο, δελ εληνπίδνληαη ζρεδφλ θαζφινπ ζηελ πφιε. Γπν νδνί έρνπλ 

νλνκαζηεί  ηηκψληαο ην εξγαηηθφ θίλεκα. Ζ νδφο «Δξγαηηθνχ Κέληξνπ Βφινπ» 

βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη είλαη έλαο 

κηθξφο πεδνδξνκεκέλνο δξφκνο θάζεηα αλάκεζα απφ ηελ νδφ «Γεκεηξηάδνο» θαη ηελ 

νδφ «Δξκνχ».
342

Ζ νλνκαζία δίλεηαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 125/ 1988 επί 

δεκαξρίαο Μηράιε Κνπληνχξε. ε πξφηεξε νλνκαζία ηεο νδνχ πνπ είρε δνζεί απφ ηνλ 

δήκαξρν Θεφδσξν Κιαςφπνπιν, ήηαλ νδφο « πνξάδσλ»,  κε ηελ απφθαζε κε 

αξηζκφ 827/1957.
343

 Αθφκε κηα νδφο πνπ αλαθέξεηαη ζην εξγαηηθφ θίλεκα θαη ηελ 
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έληνλε δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλσλίαο ηεο πφιεο κε απηά ηα δεηήκαηα, είλαη ν νδφο 

«Αβξαάκ Μπελαξφγηα», ε νπνία νλνκάδεηαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 100/1984 επί 

δεκαξρίαο Μηράιε Κνπληνχξε.
344

 

Σν Δξγαηηθφ Κέληξν Βφινπ θαη ην Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ, ηδξχζεθαλ ην 

1908 κε δηαθνξά ιίγσλ κελψλ. Τπήξμαλ θαη ηα δπν ηαπηφρξνλα θαηλνηφκνη ζεζκνί 

γηα ηελ πφιε, πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο κε ηηο ζπληεξεηηθέο 

πνιηηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δπλάκεηο ηεο πφιεο. Σξία απφ ηα βαζηθά ηνπο κέιε, ν 

Γεκήηξηνο αξάηζεο (δεκνηηθφο ζχκβνπινο), ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο (δηεπζπληήο 

ηνπ Παξζελαγσγείνπ) θαη ν Κσλζηαληίλνο Εάρνο (λνκηθφο ζχκβνπινο ηνπ Δξγαηηθνχ 

θέληξνπ), είραλ ζνζηαιηζηηθέο θαη θηιεξγαηηθέο απφςεηο. Σνπο δπν ζεζκνχο ζπλέδεαλ 

ε θνηλή ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ δπν κειψλ ηνπ ζηηο 

νκηιίεο ηνπ Δξγαηηθνχ θέληξνπ.
345

 To 1914 νδεγήζεθαλ ζε δίθε κε ηελ θαηεγνξία φηη 

ήηαλ «αλήζηθνη», «καιιηαξνί», πξνζειχηηδαλ θαη άιινπο πνιίηεο θαη πξνζέβαιιαλ 

δεκφζηα ηνλ Θεφ θαη ηελ παηξίδα. Αζσσζήθαλ παλεγπξηθά απφ απηή ηελ δίθε πνπ 

έγηλε ζην Ναχπιην. Ζ παξαπνκπή ζε δίθε ηνπ Αιέμαλδξνπ Γεικνχδνπ θαη ηνπ 

Γεκεηξίνπ αξάηζε ήηαλ ε θνξχθσζε κηαο ζεηξάο γεγνλφησλ πνπ πξνεγήζεθαλ θαη 

πεξηιάκβαλαλ ηελ αληίδξαζε ηεο εθθιεζηάο θαη ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Βφινπ γηα ηηο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαλ ζην Παξζελαγσγείν. Σα «Αζετθά» ηνπ 

βφινπ φπσο νλνκάζηεθαλ νδήγεζαλ ζην θιείζηκν ηνπ ζρνιείνπ ην 1911. 
346

 

Ζ ζπκβνιή ηνπ Παξζελαγσγείνπ ηνπ Βφινπ ζηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ, παξ’ φιεο ηηο αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζε ζηελ θνηλσλία ηεο επνρήο, 

ππήξμε ζεκαληηθή θαη έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ αξγφηεξα, 

εηδηθά ζην γισζζηθφ δήηεκα. Χζηφζν δελ ππάξρεη θακία νλνκαζία δξφκνπ, πνπ λα 

απνηειεί αλαθνξά απηψλ ησλ γεγνλφησλ ηνπ Παξζελαγσγείνπ. 

Οη «απνπζία» νλνκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηζηνξηθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη «ακθηιεγφκελεο» απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη, ην νπνίν ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Θα κπνξνχζακε ίζσο 

θαηαλνήζνπκε πνιιά γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο κλήκεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο 

εξεπλψληαο πνηα θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο επηιέγνληαη λα κείλνπλ ζηελ αθάλεηα.  

                                                           
344

 ςτο ίδιο, ς. 251. 
345

 Σ. Κατςοφρασ, «Ραρκεναγωγείο και Εργατικό κζντρο Βόλου ςτθ Δίκθ του Ναυπλίου», Ρεριοδικό 
Εν Βόλω, τ. 30, Βόλοσ, 2008, ς. 32. 
346

 Χ. Χαρίτοσ, Σο Παρκεναγωγείο του Βόλου, 1989, τ. Αϋ. 
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Η ΙΡΑΗΛΙΣΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΟΜΟΤ ΣΟΤ 

ΒΟΛΟΤ 

Απφ ηηο ζεκαληηθέο θνηλφηεηεο ηνπ Βφινπ, είλαη απηή ηεο Ηζξαειηηηθήο  κε παξνπζία 

ζηελ πφιε πνπ εληνπίδεηαη απφ ηνλ 2º αηψλα κ.Υ ζηελ αξραία Γεκεηξηάδα. χκθσλα 

κε ηνλ αξραίν γεσγξάθν ηξάβσλ ζπλαληάκε παξνπζία θαη ζηνπο αξραίνπο 

Αικπξνχο απφ ηνλ 1º αηψλα κ.Υ, ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο 

αξθεηνί εβξαίνη θαηνηθνχζαλ γχξσ απφ ην Κάζηξν ηνπ Βφινπ.
347

 Έπεηηα φηαλ άξρηδε 

λα θηίδεηαη ε λέα πφιε ηνπ Βφινπ πξνο ηελ παξαιία, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ηξεηο 

πνπ έθηηαμαλ ζπίηη ην 1847 ήηαλ ν ηζξαειίηεο Ληάρνο.
348

 

Ζ πξψηε ζπλαγσγή ζηελ πφιε νηθίδεηαη ην 1865 θαη βξηζθφηαλ ζηελ ζπκβνιή 

ησλ ζεκεξηλψλ νδψλ «Ξελνθψληνο», νδφο «Πιάησλνο» θαη νδφο «Μσεζέσο». Δθεί 

ιάκβαλαλ ρψξα φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο θαη ζην ίδην νίθεκα 

βξηζθφηαλ θαη ηα γξαθεία  ηεο θνηλφηεηαο θαζψο θαη ην ηζξαειηηηθφ ζρνιείν.
349

 

Ζ παξνπζία ηεο Ηζξαειηηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ θνηλσληθή, πλεπκαηηθή, 

πνιηηηζηηθή, θαη ηδηαίηεξα νηθνλνκηθή δσή ηνπ Βφινπ, άξρηζε λα γίλεηαη πην έληνλε 

κεηά θαη ηελ πξνζάξηεζε ηεο πφιεο ζην ειιεληθφ θξάηνο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

επφκελσλ ρξφλσλ δεκηνχξγεζαλ εκπνξηθά θαη βηνηερληθά θαηαζηήκαηα θαζψο θαη 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο απαζρνινχηαλ κεγάινο αξηζκφο 

εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ.
350

 Δλδεηθηηθά θάπνηα απφ απηά ήηαλ ην εξγνζηάζην 

ηνπ Μνπξηδνχθνπ "Λεβηάζαλ" (1908), ε λεκαηνπξγία ησλ Αδειθψλ Λεβή, ην 

εξγνζηάζην Ακψλ θαη Αδνχδ θ.α. χκθσλα κε ηνλ «Δκπνξηθφ Οδεγφ» ηνπ 1901, 

ήηαλ θαηαγεγξακκέλνη 48 έκπνξνη θαη 22 βηνηέρλεο αξηζκφο πνπ απμάλεηαη ηα 

επφκελα ρξφληα θαη θηάλεη ην 1940 ζε 88 εκπφξνπο, 33 βηνηέρλεο θαη 67 

εξγαηνυπαιιήινπο.
351

 

Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο αλαθφπεθαλ κε ηελ έλαξμε ηνπ 

Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, φπνπ πνιιά κέιε ηεο έιαβαλ κέξνο. Αξθεηνί λένη 

ζηξαηεχηεθαλ ελψ πνιινί βνήζεζαλ ζηηο εζεινληηθέο ππεξεζίεο.
352

Ζ πξνζθνξά ηεο 

                                                           
347

 Κ. Λιάπθσ, Σο Κάςτρο του Βόλου μζςα ςτουσ αιώνεσ, 1991, Βόλοσ, ς. 51. 
348

 . Φρεηισ, «Θ Ιςραθλιτικι Κοινότθτα Βόλου» ςτο «Βόλοσ 1881 - 1955: Ο χϊροσ και οι άνκρωποι», 
Χ. Χαρίτοσ (επιμ), Βόλοσ, 2004, ς. 207. 
349

 Στο ίδιο, ς. 207. 
350

 Στο ίδιο, ς. 208. 
351

 Στο ίδιο, ς. 208. 
352

 Στο ίδιο, ς. 210. 
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Ηζξαειηηηθήο θνηλφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ πνιέκνπ, 

ππήξμε κεγάιε. Πνιιέο ηζξαειηηηθέο νηθνγέλεηεο παξείραλ φζε βνήζεηα κπνξνχζαλ 

ζηηο άπνξεο νηθνγέλεηεο ηεο πφιεο. Με ηελ έλαξμε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο πνιινί 

εβξαίνη εληάρζεθαλ ζηηο εζληθναπειεπζεξσηηθέο νκάδεο. Οη άββαο . Ηαθψβνπ θαη 

Λέσλ Η. αθθήο έραζαλ ηελ δσή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ.
353

 

Ζ θνηλφηεηα ζηελ ζπλέρεηα έξρεηαη αληηκέησπε κε ηηο δηψμεηο ησλ 

γεξκαληθψλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ, πνπ είραλ θαηαιάβεη ηελ πφιε ην 1943. Ο 

Γεξκαλφο θξνχξαξρνο δήηα απφ ηνλ Αξρηξαββίλν Μσπζή Πεζάρ ηελ θαηάζηαζε κε 

ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Ο Αξρηξαββίλνο δειψλεη αλαξκφδηνο θαη 

ζηξέθεηαη γηα βνήζεηα ζηνλ Μεηξνπνιίηε Ησαθείκ.
354

 Ο κεηξνπνιίηεο δεηά ηελ 

ζπκβνιή ηνπ γεξκαλνχ πξνμέλνπ Έικνπη έθει, ν νπνίνο ζπληζηά λα εγθαηαιείςνπλ 

άκεζα ηα κέιε ηεο Ηζξαειηηηθήο θνηλφηεηαο ηνλ Βφιν. Πνιινί θαηέθπγαλ ζηα γχξσ 

ρσξηά ελψ αξθεηνί βξήθαλ θαηαθχγην ζε ζπίηηα πνιιψλ νηθνγελεηψλ ηεο πφιεο 

θέξνληαο πιαζηέο ηαπηφηεηεο κε ρξηζηηαληθά νλφκαηα.
355

 Παξά ηελ έγθαηξε 

ελεκέξσζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζε αξθεηνί έραζαλ ηελ δσή ηνπο, φηαλ εληνπίζηεθαλ 

ζηα ζπίηηα πνπ είραλ θαηαθχγεη. Ζ ζπλαγσγή αλαηηλάρηεθε απφ ηα γεξκαληθά 

ζηξαηεχκαηα. Σν πνζνζηφ ησλ απσιεηψλ ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Βφινπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ 26% επί ηνπ ζπλφινπ 

ηεο.
356

 

Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Βφινπ ζηηο 19 Οθησβξίνπ 1944, ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο επέζηξεςαλ ζηηο εζηίεο ηνπο, νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ 

ιεειαηεκέλεο θαη θαηεζηξακκέλεο. Ζ πλαγσγή μαλαρηίζζεθε ην 1948. Δλψ ε 

Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα άξρηζε λα επαλαθάκπηεη, νη ζεηζκνί ηνπ 1955 θαηέζηξεςαλ 

γηα αθφκε κηα θνξά ηελ πλαγσγή. Απφ απηφ ην ζεκείν θαη έπεηηα ε Ηζξαειηηηθή 

Κνηλφηεηα ζπξξηθλψζεθε θαη άιιν θαζψο πνιινί κεηαλάζηεπζαλ πξνο ηελ πεξηνρή 

ηνπ Ηζξαήι, κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ην 1948, ελψ αξθεηνί κεηαλάζηεπζαλ ζηελ 

Ακεξηθή. Μέρξη ην 2004 ε Ηζξαειηηηθή  Κνηλφηεηα ηνπ Βφινπ κεηξνχζε 95 κέιε.
 357
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 Στο ίδιο, ς.210-211. 
354

 Στο ίδιο, ς. 210-211. 
355

 Στο ίδιο, ς. 211. 
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 Στο ίδιο, ς. 211-212. 
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 Στο ίδιο, ς. 212. 
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Ζ πξψηε νδφο ζηελ νπνία δίλεηαη νλνκαζία ζηνλ Βφιν, είλαη ε νδφο 

«Μσπζέσο», κε ηελ ππ' αξηζκφ 111/22.10.1892
358

 απφθαζε ηνπ Γήκνπ Παγαζψλ επί 

δεκαξρίαο Αιέμαλδξνπ Σνπάιε. Βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία Δπηά Πιαηαλίσλ θαη είλαη 

ν δξφκνο πνπ πεξηβάιιεη αλαηνιηθά ηελ πλαγσγή αξρίδνληαο απφ ηελ νδφ 

«Πιάησλνο» θαη θζάλνληαο κέρξη ηελ νδφ «2αο Ννεκβξίνπ».
359

 Ζ νλνκαζία ηηκά ηελ 

κεγάιν εζλάξρε θαη ε επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο ηεο έγηλε επεηδή εθεί βξίζθεηαη θαη ε 

πλαγσγή. Ζ πξνεγνχκελε νλνκαζία ηεο νδνχ ήηαλ νδφο «πλαγσγήο».
360

 

Ζ επφκελε νδφο πνπ νλνκάδεηαη κε  ηζξαειηηηθφ φλνκα, είλαη ε νδφο 

«Παιαηζηίλεο», ε νπνία νλνηνκαδνηείηαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 58/12.5.1920 επί 

δεκαξρίαο Κσλζηαληίλνπ Γθιαβάλε.
361

 Ζ ζπγθεθξηκέλε νδφο ιακβάλεη ην φλνκα ηεο 

έπεηηα απφ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πνπ είρε ζηαιεί ζε φινπο ηνπο 

δήκνπο ηεο Διιάδαο, ζπληζηψληαο λα δνζνχλ νλνκαζίεο ζε νδνχο φισλ ησλ πφιεσλ 

ηεο ρψξαο.
362

 Ζ εγθχθιηνο εθδίδεηαη έπεηηα απφ ηελ απνδνρή ηεο 

ειιεληθήοΚπβέξλεζεο ηεο δήισζεο ηνπ ηφηε ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ηεο Μεγάιεο 

Βξεηαλίαο Λφξδνπ Άξζνπξ Μπάιθνπξ (2.11.1927) γηα ηελ επαλίδξπζε ζηελ 

Παιαηζηίλε Δζληθήο Δβξατθήο Δζηίαο. Ζ Γηαθήξπμε Μπάιθνπξ ήηαλ ε πξψηε θνξά 

ζηελ ζχγρξνλε ηζηνξία, πνπ κηα παγθφζκηα δχλακε αλαγλψξηζε επίζεκα ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ εβξατθνχ ιανχ ζηελ αξραία παηξίδα ηνπ.
363

 Ζ νδφο «Παιαηζηίλεο» 

ζήκεξα βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηεο πλαγσγήο θαη αξρίδεη απφ ηελ νδφ 

«Ξελνθψληνο» θαη θζάλεη κέρξη ηε νδφ «Θνπθπδίδνπ».
364

Ζ απφθαζε ηεο 

νλνκαηνδνζίαο γξάθεη « Απνθαζίδεη πακςεθεί θαη δέρεηαη ηελ πξνηαζηλ ηνπ θ. 

Γεκαξρνπληνο, εθθξάδεη ηα ζπγραξεηήξηα ηνπ Γήκνπ Βφινπ πξνο ηελ εληαπζα 

Ηζξαειηηηθή Κνηλφηεηα επί ηε απαξρή απνθαηαζηάζεσο ηεο ηζξαειηηηθήο θίιεο ελ ηε 

Παιαηζηίλε θαη ηηκέο έλεθελ νλνκάδεη νδφ «Παιαηζηίλεο» ηελ φπηζζελ ηεο 

πλαγσγήο θάζεηνλ νδφλ κέρξη «Κξίηζθε», θαη αλαζέηεη εηο ηνλ Γεκαξρνχληα λα 
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Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, Δρόμο- λόγιο του Διμου Βόλου, Βόλοσ 2009, ς. 257. 
359

. Φρεηισ, Η Ιςραθλιτικι Κοινότθτα Βόλου, Βόλοσ, 2002, ς. 281. 
360

Δ. Στακάρασ- Κωνςταντάρασ, ό.π. ς. 257. 
361

Στο ίδιο, ς.275. 
362

. Φρεηισ ό.π. ς. 281. 
363

Η. Μπελ-Άκπα, H Γηαθήξπμε Balfour, ην Ηζξαήι, νη Παιαηζηίληνη θαη ε εηξήλε, φπσο απηφ 

αλαθηήζεθε απφ: https://embassies.gov.il/athens/NewsAndEvents/Pages/The-Balfour-Declaration-
Israel-the-Palestinians-Peace-2016.aspx ςτισ 3.2.2020. 
364

Δ. Στακάρασ – Κωνςταντάρασ, ό.π ς. 275. 
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απνδψζεη ην παξφλ ςήθηζκα εηο ηνλ Πξφεδξνλ ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηνο 

Βφινπ.»
365

 

Ζ νδφο «Αβξαάκ Μπελαξφγηα» νλνκάζηεθε κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 

100/26.4.1984 επί δεκαξρίαο  Μηράιε Κνπληνχξε θαη βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία Αγίνπ 

Γεσξγίνπ.
366

 Ξεθίλα απφ ηελ νδφ «Κεληαχξσλ» θαη θηάλεη κέρξη ηελ νδφ «Γαβάθε». 

Σν φλνκα δφζεθε πξνο ηηκήλ ηνπ αγσληζηή ηνπ Δξγαηηθνχ Κηλήκαηνο Βφινπ, 

Αβξαάκ Μπελαξφγηα. Ήηαλ ν πξψηνο ζνζηαιηζηήο εγέηεο θαη ηδξπηήο ηεο Δξγαηηθήο 

Οκνζπνλδίαο Federation επί Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο.
367

Ζ πξνεγνχκελε 

νλνκαζία ηεο νδνχ, πνπ είρε δνζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1967, ήηαλ 

«σθξάηνπο».
368

 

  Ζ νδφο «Αξρηξαββίλνπ Βφινπ Μσπζή . Πεζζάρ», νλνκάζηεθε κε ηηο 

απνθάζεηο κε αξηζκφ 100/1993 θαη 372/1993
369

επί δεκαξρίαο Γεκεηξίνπ Πηηζηψξε 

θαη βξίζθεηαη ζηελ ζπλνηθία Δπηά Πιαηαλίσλ κεηαμχ ηεο νδνχ «Αδκήηνπ» θαη ηεο 

νδνχ «Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε». Ζ νλνκαζία δφζεθε γηα λα ηηκεζεί ην έξγν θαη ε 

πξνζθνξά ζηνπο αγψλεο ηνπ Έζλνπο αιιά θαη σο ηεξάξρνπ ηεο Ηζξαειηηηθήο 

Κνηλφηεηαο Βφινπ.
370

Ο Μσπζήο πκεψλ Πεζζάρ ήηαλ ξαββίλνο ηεο ηζξαειηηηθήο 

θνηλφηεηαο ηνπ Βφινπ. Πξνζιήθζεθε ζηελ ηζξαειηηηθή θνηλφηεηα Βφινπ ξαββίλνο – 

δάζθαινο ην 1892 θαη ην 1925 πήξε ηνλ βαζκφ ηνπ Αξρηξαββίλνπ.
371

 

Σέινο ε νδφο «Μαπξίθηνπ Κνθίλα» νλνκάδεηαη κε ηελ απφθαζε κε αξηζκφ 

341/2003 επί δεκαξρίαο Κπξηάθνπ Μήηξνπ. Ο Μαπξίθηνο - Μψξηο Κνθίλαο ήηαλ 

γηαηξφο πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Βφιν. Αλέπηπμε κεγάιε θνηλσληθή θαη 

θηιαλζξσπηθή  δξάζε. Ήηαλ απφ ηα επηθαλή πξφζσπα ηεο Ηζξαειηηηθήο Κνηλφηεηαο 

ηνπ Βφινπ
372

.  

Ζ νλνκαζία δξφκσλ κε ηζξαειηηηθά νλφκαηα ζηνλ Βφιν, δελ άιιαμε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νχηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηθηαηνξίαο ηνπ 1967, φπσο ζπλέβε γηα παξάδεηγκα ζηελ Θεζζαινλίθε φπνπ θαηά 

                                                           
365

. Φρεηισ, Η Ιςραθλιτικι Κοινότθτα Βόλου, Βόλοσ, 2002, ς. 282.  
366

Δ. Στακάρασ – Κωνςταντάρασ, ό.π. ς.251. 
367

. Φρεηισ, ό.π. ς. 282. 
368

Δ. Στακάρασ – Κωνςταντάρασ, ό.π. ς.251. 
369

Δ. Στακάρασ – Κωνςταντάρασ, ό.π. ς. 294. 
370

. Φρεηισ, ό.π. ς. 282 - 283. 
371

Δ. Στακάρασ – Κωνςταντάρασ, ό.π. ς. 294. 
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 Δ. Στακάρασ – Κωνςταντάρασ, ό.π. ς. 206. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:22 EEST - 13.56.182.168



 
88 

ηελ δηάξθεηα ηεο θαηνρήο απφ ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα, νη 14 νδνί ηεο πφιεο πνπ 

θέξνπλ ηζξαειηηηθά νλφκαηα, κεηνλνκάδνληαη θαη επαλαθέξνληαη κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε νη 10 απφ απηέο ηηο νλνκαζίεο.
373

 

Οη νδνί απηνί ηνπνζεηνχληαη ζε ζρεηηθά "αζήκαληα" ζεκεία κέζα ζηνλ ηζηφ 

ηεο πφιεο θαη δπν απφ απηέο πεξηθιείνπλ ην θηήξην ηεο ζπλαγσγήο. Δλψ νη άιιεο δπν 

νλνκαζίεο έρνπλ δνζεί ζε κηθξά δξνκάθηα ηεο πφιεο. Ζ χπαξμε ηεο Ηζξαειηηηθήο 

θνηλφηεηαο είλαη νξαηή απφ ηηο απαξρέο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πφιεο, κε έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα παξ’ φια 

απηά ε “παξνπζία” ηεο ζηηο νλνκαζίεο πνπ ηηκνχληαη θαη δίλνληαη ζηνπο δξφκνπο ηεο 

πφιεο, είλαη ηζρλή. Ζ βαξχηεηα πνπ δφζεθε απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ηεο πφιεο ζηελ 

επηινγή ηεο ηνπνζεζίαο πνπ έιαβαλ νη δξφκνη απηνί θαη ν κηθξφο αξηζκφο ηνπο επί 

ηνπ γεληθνχ ζπλφινπ, είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ πνιχρξνλε θαη έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Ηζξαειηηηθήο θνηλφηεηαο.  
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Για περιςςότερα ςχετικά με τα ιςραθλιτικά ονόματα δρόμων ςτθν Θεςςαλονίκθ βλζπε ςτθν 
εργαςία του Θ. Τςιρϊνθ, «Ονοματοκεςίεσ και μετονομαςίεσ οδϊν τθσ Θεςςαλονίκθσ με ιςραθλιτικά 
ονόματα», Επιςτθμονικι Επετθρίδα του Κζντρου Ιςτορίασ Θεςςαλονίκθσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ, 
Θεςςαλονίκθ (2017). 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 Οη επηινγέο ησλ νλνκάησλ ησλ δξφκσλ κπνξνχλ λα καο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο  γηα ηνλ ηδενινγηθφ ιφγν πνπ επηζπκεί λα αξζξψζεη ζηελ δεκφζηα 

ζθαίξα ε εθάζηνηε θεληξηθή εμνπζία. Ζ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, 

γεγνλφησλ θαη πξνζψπσλ επηηειείηαη έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηελ εθαξκνγή κηαο 

γεληθήο κλήκεο ζηελ θνηλσλία, ε νπνία ζα ιεηηνχξγεη εμηζνξξνπεηηθά θαη 

ελνπνηεηηθά. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ησλ αληηζέζεσλ, πνπ 

ελδερνκέλσο ζεσξεί ε θεληξηθή εμνπζία, φηη ππάξρνπλ ζηελ θνηλσλία θαη ζα 

απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε γηα ηελ πξφνδν ηνπ έζλνπο. 

Απφ ηα πξψηα ςεθίζκαηα ηνπ Γήκνπ Παγαζψλ, ην 1888, γηα ηελ νλνκαζία 

ησλ δξφκσλ ζηνλ Βφιν, ε δεκνηηθή αξρή θηλήζεθε αξρηθά ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνζπάζεηαο ηεο ρσξνηαμηθήο δηαρείξηζεο ηεο λέαο πφιεο πνπ δεκηνπξγνχληαλ. 

Χζηφζν, ήδε απφ ηφηε, ε επέλδπζε ησλ νλνκαζηψλ απηψλ  κε ζπκβνιηθφ ξφιν θαη ε 

επίβιεςε ηνπ ξφινπ απηνχ απφ ηελ ηνπηθή εμνπζία είλαη εκθαλείο· πξφθεηηαη γηα κηα 

ε ηδενινγηθή επαλαζχλδεζε κε ην λέν θξάηνο ηεο Διιάδαο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ηελ 

πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ηνπ πξφηεξνπ νζσκαληθνχ ζηνηρείνπ, φπσο απηφ πξνυπήξρε 

ζηελ πφιε, θάηη ην νπνίν αληαλαθιάηαη θαη ζηηο νλνκαζίεο ησλ δξφκσλ νη νπνίεο 

αληινχληαλ θαηά θχξην ιφγν απφ ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Αξραηφηεηαο θαη ηεο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν, ην ειιεληθφ εζληθφ αθήγεκα 

αλαπαξάγεηαη θαη κέζσ ηνπ ειέγρνπ ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο γηα ηελ νλνκαηνδνζία ησλ νδψλ. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1956 - 1967, νη αξκφδηεο ηνπηθέο 

αξρέο νη νπνίεο έδσζαλ νλφκαηα ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ησλ δξφκσλ ηεο πφιεο, 

άληιεζαλ ηελ ζεκαηνινγία ηνπο θπξίσο απφ ηελ πεξίνδν ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, 

απφ ηελ Αξραηφηεηα θαη απφ ηελ κπζνινγία. Χζηφζν, ε Βπδαληηλή επνρή θαίλεηαη λα 

απνηειεί κία απφ ηηο ηειεπηαίεο επηινγέο ηεο αξρήο. Αληίζηνηρα, ζεκαληηθά ζχγρξνλα 

γεγνλφηα ή ηζηνξηθέο πεξίνδνη, φπσο ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ν Γεχηεξνο 

Παγθφζκηνο Πφιεκνο θαη ν Δκθχιηνο πφιεκνο, ζεσξνχληαλ φηη βξηζθφηαλ ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε θαη έρνπλ κηθξή ή κεδεληθή παξνπζία ζηηο νλνκαηνδνζίεο, 

πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο ρξνληθήο εγγχηεηαο. Όζεο θνξέο έγηλε αλαθνξά ζε πξφζσπα ή 

γεγνλφηα απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ, ην πην πηζαλφ είλαη λα έιαβαλ ρψξα ζε κηα 
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πξνζπάζεηα άκβιπλζεο ησλ φπνησλ αληηδξάζεσλ κπνξεί λα δεκηνπξγνχληαλ ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία. 

 ηελ πεξίπησζε ηεο νλνκαζίαο ησλ δξφκσλ ζηελ πφιε ηνπ Βφινπ, ε επηινγή 

νλνκάησλ απφ ηελ Αξραηφηεηα, ηε κπζνινγία θαη ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο πνιηηηθέο κλεκεηνπνίεζεο ζπληειεί ψζηε λα ππάξρεη κηα 

ζπλερηδφκελε πνιηηηζηηθή παξαγσγή ελφο θνηλνχ παξειζφληνο
374

. Ζ αλάγθε ηεο 

αλάδεημεο ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ πνπ ππελζχκηδαλ θαη ππνγξάκκηδαλ ην κεγαιείν ηνπ 

έζλνπο ησλ Διιήλσλ απνηεινχζε απφξξνηα ηεο ηδενινγίαο ησλ ζπληεξεηηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηελ εμνπζία θαη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ είρε 

δεκηνχξγεζε ν Δκθχιηνο. Ζ ζπκβνιηθφηεηα ησλ νλνκαζηψλ έγθεηην αξρηθά ζηελ 

απνθπγή αλάιεςεο ηεο εμνπζίαο απφ ηα θνκκνπληζηηθά ζηνηρεία κε θάζε ηξφπν θαη, 

ζηε ζπλέρεηα, ζηε δεκηνπξγία κηαο αίζζεζεο ελφηεηαο ζην ιαφ, κέζσ ηεο 

ππνγξάκκηζεο ηνπ θνηλνχ παξειζφληνο θαη ην ζρεκαηηζκφ κηαο θνηλήο ζηνρνζεζίαο 

γηα ην κέιινλ. 

Αλ εμεηάζνπκε ρσξνηαμηθά ην δήηεκα, ζα δνχκε πσο νη θεληξηθφηεξνη δξφκνη 

ηεο πφιεο αληινχλ ηα νλφκαηά ηνπο απφ δεηήκαηα ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ 

ελνπνηεηηθή δηάζεζε ηεο θνηλσλίαο, θαζψο εκθαλίδνπλ ηελ "εγθεθξηκέλε" απφ ηελ 

εμνπζία εθδνρή ηεο ηζηνξίαο. Σα αλψηεξα ηνπηθά φξγαλα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ζεζκηθή εμνπζία ηνπ θξάηνπο, είραλ ήδε απνθαλζεί φηη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο 

έπξεπε λα απνηππσζνχλ κφλν νη απνδεθηέο κλήκεο. Αληίζεηα, νη δξφκνη πνπ θέξνπλ 

νλφκαηα πεξηζζφηεξν "ακθηιεγφκελα", βξίζθνληαη ζε δξφκνπο ζπλνηθηαθνχο θαη κε 

ιηγφηεξε θπθινθνξία.  

Με ηελ αιιαγή ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ηελ εγθαζίδξπζε δνηήο απφ ην 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηνπ 1967, βιέπνπκε φηη  ε νλνκαζία ησλ νδψλ ηνπ Βφινπ 

αθνινπζεί ηελ πεπαηεκέλε ηεο πξφηεξεο δεκνηηθήο αξρήο. Ζ πφιε βξίζθεηαη αθφκα 

ζε εμέιημε ξπκνηνκηθά, πξνεθηείλεηαη θαη πξνζηίζεληαη λένη ζπλνηθηζκνί. Έηζη, νη 

νλνκαζίεο αθνξνχλ θπξίσο ζε λένπο δξφκνπο πνπ ήηαλ αλψλπκνη θαη ειάρηζηνη είλαη 

απηνί πνπ κεηνλνκάδνληαη. Ζ απνηχπσζε ησλ κλεκψλ ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ, πξνέξρνληαη θαη πάιη  θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πεξίνδν ηεο επαλάζηαζεο 

ηνπ 1821, απφ ηελ Αξραηφηεηα θαη απφ ηελ κπζνινγία. Απηφ απνηειεί έλα απφ ηα 
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 M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», Environment and planning: Society 
and Space, τ. 14 (3), (1996) ς. 311-330. 
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θνηλά ζεκεία πνπ εληνπίδνληαη αλάκεζα ζηηο δπν ηνπηθέο αξρέο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

δνηήο δεκνηηθήο αξρήο φκσο, ε αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρείνπ είλαη πην έληνλε, 

θάηη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί θαη σο πξνζπάζεηα αλάδεημεο ηεο ηνπηθήο 

ζπλεηζθνξάο ζηα επξχηεξα εζληθά δεηήκαηα. Γίλνληαη βέβαηα θαη νλφκαηα δξφκσλ, 

πνπ θάλνπλ άκεζε αλαθνξά ζην θαζεζηψο, ελδερνκέλσο φκσο φρη ζηνλ ίδην βαζκφ 

πνπ θάηη ηέηνην ζπλέβε ζε άιιεο πφιεηο ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα κηθξνχο δξφκνπο 

πνπ βξίζθνληαλ ζε λέεο ζπλνηθίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν θαη 

ηνπνζεηνχληαλ εθηφο ηνπ βαζηθνχ αζηηθνχ ηζηνχ, θαη φρη γηα θεληξηθέο, επξείαο 

θπθινθνξίαο νδνχο. 

  Όιεο νη επίζεκεο νδεγίεο γηα ην ζέκα ηεο νλνκαηνζεζίαο ησλ νδψλ απφ ην 

1956 κέρξη θαη ην 1974, ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο  θαηάιιεισλ νλνκάησλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κε αλαθνξέο ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ απνθπγή ζχγρπζεο ησλ πνιηηψλ. Σαπηφρξνλα 

φκσο, θάλνπλ ζπρλέο αλαθνξέο θαη ζηνπο μέλνπο πνιίηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα 

γηα θνηλσληθνχο, επελδπηηθνχο ή ηνπξηζηηθνχο ζθνπνχο θαη ηελ αλάγθε πνπ 

δεκηνπξγείηαη λα κπνξνχλ λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζσζηά ζηνλ ρψξν. Έηζη, βιέπνπκε 

φηη ηφζν νη θπβεξλήζεηο ηεο πεξηφδνπ 1956 - 1967 φζν θαη ην θαζεζηψο ηεο 

δηθηαηνξίαο ησλ ζπληαγκαηαξρψλ απνδίδνπλ ζηελ νλνκαηνζεζία ησλ δξφκσλ 

πξσηίζησο εξγαιεηαθή ζεκαζία, θάλνληαο αλαθνξά ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πξνζψπσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, είηε πξφθεηηαη γηα ηνπο κφληκνπο 

θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ είηε πξφθεηηαη γηα επηζθέπηεο. Καη ζηηο δπν ρξνληθέο 

πεξηφδνπο πνπ κειεηάκε ν ηνπξηζκφο θαη ε δηεπθφιπλζε ησλ μέλσλ επηζθεπηψλ 

παίδεη ζεκαίλνληα ξφιν. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί ελδερνκέλσο ιφγσ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ, ν νπνίνο δελ απνηεινχζε κέρξη πξφηηλνο 

βαζηθφ άμνλα ηεο νηθνλνκίαο,  θαη ηεο αλάγθεο πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ. 

Ζ επηινγή νλνκάησλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα ηνπηθά ηζηνξηθά γεγνλφηα 

θαη πξφζσπα, απνηειεί αθφκα έλα θνηλφ ζεκείν κεηαμχ ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ ηεο 

πεξηφδνπ 1956 – 1967 θαη ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 1967. Γηα παξάδεηγκα, κεγάινο 

αξηζκφο  δξφκσλ νλνκάζηεθε απφ πξψελ δεκάξρνπο θαη ηνπηθνχο επεξγέηεο πνπ 

πνιιέο θνξέο βξίζθνληαλ αθφκα ελ δσή. Δπηπιένλ, επηιέγνληαη νλφκαηα ηνπηθνχ 

πεξηερνκέλνπ απφ ηηο ζεκαηηθέο πεξηφδνπο ηεο Αξραηφηεηαο, ηεο κπζνινγίαο, θαη ηεο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ηνπ Βφινπ, αλ θαη αθνινπζεί ηηο 

νδεγίεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, φπσο απηέο απνζηέιινληαη κέζσ ησλ εγθπθιίσλ, 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:11:22 EEST - 13.56.182.168



 
92 

παξνπζηάδεη κηα έληνλε απηναλαθνξηθφηεηα, αλαδεηθλχνληαο ην ηνπηθφ ζηνηρείν θαη 

δίλνληαο παξάιιεια έκθαζε ζην φηη απνηειεί κηα θνηλσλία αζηηθή, παξ' φιν πνπ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ κειεηάκε αλήθεη 

ζηελ εξγαηηθή ηάμε. Ζ νλνκαζία ησλ δξφκσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ "ππμίδα" ηεο 

θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο γηα ηνπο πνιίηεο ζε εζληθφ αιιά θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ επηινγή λα ηεζνχλ ζε ιήζε γεγνλφηα θαη κνξθέο ζπγθεθξηκέλσλ ηζηνξηθψλ 

πεξηφδσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ νλνκάησλ ησλ δξφκσλ, είλαη θάηη πνπ 

εθαξκφδεηαη θαη απφ ηηο δπν δεκνηηθέο αξρέο.  Γεγνλφηα πνπ ζπληάξαμαλ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία φπσο ηα "Αζεηθά", ηα "Φεβξνπαξηαλά", νη δξάζεηο ηνπ "Δξγαηηθνχ 

θηλήκαηνο" θαη νη απεξγίεο απνπζηάδνπλ απφ ηελ απνηχπσζε ηνπο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο θνηλήο ηζηνξηθήο αθήγεζεο πνπ ζπλαληάκε ζηα εγρεηξίδηα, έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδεη κε ηνλ έλα ε ηνλ άιινλ ηξφπν φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ησλ γεγνλφησλ, δίλνληαο έηζη ζηνλ αλαγλψζηε ηελ δπλαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο 

απηψλ θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπο
375

. ηελ πεξίπησζε ηεο εγγξαθήο ησλ ηζηνξηθψλ 

γεγνλφησλ ζην “θείκελν” ηεο πφιεο, αλαδεηθλχνληαη ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθέο  

πεξίνδνη ελψ απνζησπνχληαη θάπνηεο άιιεο, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κηα 

κνλνδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο.  

 Οη νλνκαζίεο ησλ δξφκσλ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ έρεη θαηά βάζε 

αλακλεζηηθνχο ζθνπνχο, κεηαζρεκαηίδεη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη δεκηνπξγεί ελ 

ηέιεη έλα εηθνληθφ πνιηηηθφ πιαίζην. Ζ ελαπφζεζε ηζηνξηθψλ κλεκψλ ζε απηφ ην 

εηθνληθφ πνιηηηθφ πιαίζην, αλαπαξάγεη έλλνηεο κε ηηο νπνίεο αιιειεπηδξνχλ νη 

πνιίηεο θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ησλ ελλνηψλ απνηειεί ζεκαληηθή 

έθθξαζε ηεο εμνπζίαο
376

. Ζ δπλακηθή ηεο νλνκαζίαο ησλ δξφκσλ κε νλφκαηα πνπ 

έρνπλ άκεζε ε έκκεζε αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο ρψξαο, έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο πσο ε κλήκε απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ κνξθψλ ή γεγνλφησλ δηαησλίδεηαη ζην 

αζηηθφ ηνπίν. Οη θνξείο πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

επηιέγνπλ πνηα απφ απηά ζεσξνχληαη "άμηα" γηα λα αλαπαξαρζνχλ, θαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιιεο πνιηηηθέο κλεκεηνπνίεζεο ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ θαη πεξηφδσλ, 

εγθαζηζηνχλ κηα εγθεθξηκέλε, απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, έθδνζε ηεο ηζηνξίαο.   

                                                           
375

 M. Azaryahu, «The Power of Commemorative Street Names», Environment and planning: Society 

and Space, τ. 14 (3), (1996), ς. 312. 

376
 Στο ίδιο, ς. 320. 
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Υάξηεο 1. 

Σν Κάζηξν - ε ζπλνηθία ησλ «Παιαηψλ» - ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα. 

(πεγή: Β. Υαζηάνγινπ, 2007) 
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Ο ράξηεο ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ ην 1947 φπνπ θαίλεηαη ε ζπλνηθία ηεο λέαο 

Ησλίαο – Τπνπξγείν Οηθηζκνχ θαη Αλνηθνδνκήζεσλ. 

(πεγή: Β. Υαζηάνγινπ, 2007) 
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Υάξηεο 4. 

Σν εγθεθξηκέλν ζρέδην ησλ επεθηάζεσλ ηνπ 1956 (ζρεδηαζκφο Ν. Μπνιψηαο 

1961) – αξρείν Πνιενδνκίαο Βφινπ. 

(πεγή: Β. Υαζηάνγινπ, 2007) 

 

Υάξηεο 5. 

Αεξνθσηνγξαθία Βφινπ, 1960 (Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηξαηνχ) 

(πεγή: Β. Υαζηάνγινπ, 2007) 
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ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ηελ δηεξεχλεζε ησλ νλνκαζηψλ ησλ δξφκσλ, αληηκεηψπηζα θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο 

θπξίσο ζηελ δηάζεζε πιηθνχ, πνπ ελδερνκέλσο λα κνπ παξείραλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. Ζ ζπλεξγαζία κνπ κε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γεκνηηθνχ Κέληξνπ 

Ηζηνξίαο Βφινπ ήηαλ επνηθνδνκεηηθή, θαζψο κνπ παξείραλ πνηθίιν πιηθφ ζε βηβιία 

θαη πεξηνδηθά, πνπ πεξηειάκβαλαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο πφιεο. Χζηφζν, 

δελ θαηάθεξα λα έρσ πξφζβαζε ζην αξρείν ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γήκνπ Βφινπ. Ζ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε απηά κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Γεκνηηθνχ Κέληξνπ 

Ηζηνξίαο, ήηαλ αλέθηθηε ιφγσ ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαη φηαλ επηρείξεζα 

επαλεηιεκκέλσο λα κειεηήζσ ηα θπζηθά αξρεία, δελ κνπ επηηξάπεθε ε πξφζβαζε.    
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