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Η ονοματοθεσία των οδών μιας πόλεως δεν είναι μία απλή υπόθεση.  

Αποτελεί τη σήμανση του δημόσιου χώρου και αποτυπώνει πρότυπα 

συμπεριφοράς, τα οποία πρέπει να εναρμονίζονται «με τις εκάστοτε 

εθνικές, πολιτικές ή άλλες επιδιώξεις των διαχειριστών της εξουσίας, 

κεντρικής ή τοπικής» (Δαλκαβούκης 2014).  

Το κράτος παρεμβαίνει ευθέως στις υποθέσεις της τοπικής κοινωνίας 

επιτάσσοντας ιδεολογική κατεύθυνση στους πολίτες του, ώστε αυτοί να 

έχουν συγκεκριμένα πρότυπα.  
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Στον εορτασμό της 140ης επετείου της ελληνικής επανάστασης του 1821 το 

Υπουργείο Εσωτερικών παρενέβη άμεσα ζητώντας από τα δημοτικά 

συμβούλια  

«... εις ας πόλεις υφίστανται νεοδιαμορφωθείσαι πλατείαι, ανώνυμοι εισέτι, 

εκρίθη σκόπιμον όπως δοθή εις ταύτας, εν πανηγυρική συνεδριάσει του 

οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, το όνομα «Πλατεία 25ης Μαρτίου» ή 

«Πλατεία Εθνικής Παλιγγενεσίας, ίνα ούτω τονούται το εθνικόν φρόνημα 

των πολιτών» (Εγκύκλιος 94, 1961). 
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Μετά την πτώση της δικτατορίας του 1967 το νέο καθεστώς της αστικής 

δημοκρατίας διέταξε άμεσα τη μετονομασία οδών και πλατειών, που 

σχετίζονταν με τη δικτατορία.  

«Αι νέαι Δημοτικαί και Κοινοτικαί Αρχαί της περιφερείας... να προέλθουν 

δι’ αποφάσεων των συμβουλίων αυτών... εις την μετονομασίαν των 

ονομασθεισών οδών και πλατειών εις «21ης Απριλίου 1967» ή προσώπων 

συνδεδεμένων προς το καθεστώς τούτο» (Γενική διαταγή 167, 1974).   
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Η μελέτη της οδωνυμίας αποτελεί αντικείμενο της (τοπικής) Ιστορίας 

και της κοινωνικής ανθρωπολογίας και μας παρέχει πληροφορίες για το 

πώς μετεξελίσσονται τα προβαλλόμενα πρότυπα στον χρόνο.  

Απεικονίζει, επίσης,  τον ανταγωνισμό των φορέων της εξουσίας, που 

διαχειρίζονται τον δημόσιο χώρο των πόλεων (Δαλκαβούκης 2014). 

Μέσω αυτών εξυπηρετούνται σκοπιμότητες.    
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Οι σκοπιμότητες αυτές επιβεβαιώνονται επί παραδείγματι στην πόλη των 

Ιωαννίνων.  

«Με τη μεταπολίτευση, άρχισε στην πόλη και το «ξήλωμα» των 

βασιλιάδων της νεότερης Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος ο Ελευθερωτός, οι 

βασιλιάδες Παύλος, Γεώργιος Α΄ και Γεώργιος Β΄, η βασίλισσα Όλγα αλλά 

και η βασίλισσα Φρειδερίκη σβήστηκαν διά παντός από τον χάρτη της 

πόλης. Ούτε ένας δεν έμεινε» (Αγγέλη 2012). 
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«Πριν λίγα χρόνια οι άνθρωποι του Δήμου Αθηναίων ήθελαν να 

μετονομάσουν τη Βασιλίσσης Όλγας σε Ανδρέα Παπανδρέου και τη 

Βασιλίσσης Σοφίας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή».  

Εάν αυτό συνέβαινε, τελικά θα σήμαινε την κατάρριψη της 

ιστορικότητας των δρόμων (Σκιαδάς 2017). 
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Το κράτος υποδεικνύει επιτακτικά στους Δήμους και μέσω των 

Νομαρχιών επιβάλλει τις απόψεις των προσώπων της κεντρικής εξουσίας.  

«Η μετονομασία συνοικισμών, οδών και πλατειών δεν επιτρέπεται. 

Επιτρέπεται μόνον για εξαιρετικούς λόγους... Δεν είναι υποθέσεις 

προεχόντως τοπικής σημασίας, γιατί αφορούν και κατοίκους άλλων 

περιοχών ή και ολοκλήρου της χώρας» (Εγκύκλιος 132, 1983).  
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Για τις κεντρόφυγες τάσεις η Νομαρχία ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο: 

«Θεωρούμε αδιανόητο η Ιστορία της Ελλάδας να ξαναγράφεται κάθε 

φορά ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση της εκάστοτε Δημοτικής και 

Κοινοτικής Αρχής» (Εγκύκλιος 132, 1983).  

Και προτρέπει ο υπουργός Εσωτερικών: «Οι συνεχείς μετονομασίες 

οδών, πλατειών και συνοικισμών πρέπει να σταματήσουν».  

 

19/5/2019 9 www.kouzas.com - Β. Κούζα 



Το έγγραφο ως κατακλείδα αναφέρει: «Όλα τα παραπάνω πρέπει να τα 

έχετε υπόψη σας κατά τον έλεγχο των αποφάσεων των δημοτικών και 

κοινοτικών συμβουλίων» (Εγκύκλιος 132, 1983). 

Η μετονομασία των οδών είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα: 

«Τοιαύται μεταβολαί είναι ανεπίτρεπτοι, διότι εκτός του ότι είναι 

δυνατόν να προκαλέσουν αναμόχλευσιν των πολιτικών παθών και να 

διαταράξουν την κοινωνικήν γαλήνην, ερμηνεύονται ως κομματικαί 

πράξεις». (Εγκύκλιος 17, 1965). 
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Μέχρι το 1982 το κράτος παρενέβαινε ευθέως στις ονομασίες κι 

μετονομασίες οδών υποδεικνύοντας στα δημοτικά συμβούλια την 

ιδεολογική του προτίμηση. 

Αν δεν ήταν αρεστά τα ονόματα των οδών, επισείονταν απειλές κατά των 

προσώπων ή των στελεχών των Νομαρχιών. «Απόφασις δημοτικού 

συμβουλίου ... μη πληρούσα τας άνω προϋποθέσεις δεν θα εισάγεται προς 

γνωμοδότησιν εις το, ως άνω, Συμβούλιον Τοπωνυμιών. Αύτη θ’ 

επιστρέφεται άνευ της γνώμης του Συμβουλίου τούτου, ευθυνομένων των 

αρμοδίων εισηγητών της Νομαρχίας διά την άσκοπον αλληλογραφίαν» 

(Γενική διαταγή 85, 1974).  
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  Η ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων).  

Με τη διάταξη αυτή, η ονομασία ή μετονομασία οδών προβλέπεται ως 

αρμοδιότητα των Δημοτικών Συμβουλίων, που ασκείται ύστερα από 

εισήγηση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας ή παρέδρου και σύμφωνη 

γνώμη ειδικής επιτροπής (Ν. 3463, άρθρο 8· Ν. 4071/2012, άρθρο 19, 

παράγραφος 2). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως επηρεάζεται από αφανείς παράγοντες και 

σπάνια λειτουργεί αυτόνομα με δική του συγκροτημένη άποψη. 
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  Ο κάθε πολίτης έχει επίσης το δικαίωμα να προτείνει την ονομασία ή 

μετονομασία μιας οδού, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο 

να εξετάσει το αίτημα και να αποφανθεί σχετικά με την αποδοχή ή την 

απόρριψή του. 

Λογικά η οδωνυμία μιας πόλης  «θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με την 

κουλτούρα της, την ιστορία της χώρας μας, την τοπική της ιστορία, τη 

θρησκεία της, τη μορφολογία του εδάφους, τη χλωρίδα, την πανίδα και 

πολλά άλλα» (Καλλιώρας 2015). 
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Οι οδοί της Ορεστιάδας κατά κατηγορίες (185) 
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Αρχαιότητα  

(43) 

Βυζάντιο  

(14) 

Νεοελληνική Ιστορία 

(33) 

Εκκλησία -Θρησκεία 

(19) 
• Μεγάλου Αλεξάνδρου (Τσονίδη) 

• Ορφέως  

• Σοφοκλέους 

• Ερμού 

• Ιπποκράτους 

• Ηφαίστου 

• Ηρακλέους 

• Περικλέους 

• Σόλωνος 

• Σωκράτους  

• Αριστείδου 

• Ορέστου  

• Ευριπίδου 

• Σπάρτακου 

• Βεργίνας  

• Πραξιτέλους 

• Ακρόπολης Αθηνών 

• Διονύσου 

• Περγάμου 

• Νιόβης 

• Ιφιγένειας  

• Θουκυδίδη 

• Ομήρου 

• Ιάσονα 

• Φιλίππου Β  ́ 

• Λυσιμάχου 

• Πλάτωνος 

• Δημοκρίτου 

• Θαμύριδος 

• Πλωτινόπολη 

• Εφέσου 

• Δελφών 

• Ασκληπιού 

• Οδρυσών 

• Αχιλλέα  

• Οδυσσέα 

• Λευκίππου 

• Θεμιστοκλέους 

• Μηλτιάδη  

• Αριστοτέλη 

• Ολυμπίας  

• Τροίας 

• Θησέα 

• Αισώπου 

 Κομνηνών 

 Φαναρίου  

 Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 

 Ιωάννου Τσιμισκή 

 Βατάτζη Ιωάννη 

 Βυζαντίου  

 Ιουστινιανού 

 Μ. Κωνσταντίνου 

 Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 

 Βασιλείου Α  ́  

 Μ. Θεοδοσίου 

 Λέοντος Γ  ́ 

 Ηρακλείου 

 Διγενή Ακρίτα 

• Παπαφλέσσα 

• Γεωργίου Μουρούζη 

• Μάρκου Μπότσαρη 

• Κανάρη  

• Μιαούλη  

• Σκρα (Τσερκέζη) 

• Κολοκοτρώνη 

• Αθανασίου Διάκου 

• Αδαμάντιου Κοραή 

• Δόμνας Βιζβίζη  

• Κιλκίς  

• Λαχανά  

• Κύπρου 

• Γράμμου  

• Βιτσίου (Βίτση) 

• Πίνδου 

• Μεσολογγίου (Φιλίππου Β΄) 

• Γεωργίου Ζαρίφη  

• Γεωργίου Γενναδίου 

• Γεωργίου Καραϊσκάκη 

• Οδυσσέα Ανδρούτσου  

• Ρήγα Φεραίου 

• Υψηλάντου 

• Ιωάννη Καποδίστρια  

• Μαυρομιχάλη 

• Δραγατσανίου 

• Λεονταρίου 

• Αδριανουπολιτών Πολεμιστών 

• Αδριανουπολιτών Φιλικών 

• Μαυρογένους Μαντώς 

 Λόρδου Βύρωνα 

 Γρηγορίου Αυξεντίου 

 Φιλικής Εταιρείας 

 Μακρυγιάννη 

 Μπουμπουλίνας 

 Αγίων Θεοδώρων  

 Πατριάρχου Γρηγορίου 

 Αγίου Γεωργίου 

 Εθνομαρτύρων  

 Πολυείδη Θεόκλειτου 

 Κυρίλλου Ε  ́  

 Χρυσοστόμου Σμύρνης 

 Δωροθέου Πρωίου 

 Κοσμά Αιτωλού  

 Κων/πόλεως Αθανασίου Α  ́  

 Ευαγγελιστρίας 

 Πατριάρχου Ιωάσαφ Β  ́

 Βαρβάκη Πολύκαρπου 

 Μανουήλ Αδρ/πόλεως 

 Αγίου Λουκά 

 Τιμοθέου Κεσσάνης 

 Αγίας Σοφίας  

 Μεγακλή Αθανασίου 

 30 Νεομαρτύρων Θράκης 

 



Οι οδοί της Ορεστιάδας κατά κατηγορίες (185) 
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Βασιλείς - Πολιτικοί 

(15) 

Χαμένες Πατρίδες 

(24) 

Πρόσωπα 

(22) 

Διάφορα 

(14)  

 Σεύθη Α΄ 

 Τήρη 

 Σιτάλκη Α΄ 

 Ευρυξέλμη Α΄ 

 Αμαδόκου 

 Κότυδος Δ΄ 

 Πρόκου  

 Βασιλέως 

Κωνσταντίνου  

 Βασιλέως 

Αλεξάνδρου  

 Βασιλέως Γεωργίου 

Α΄ 

 Ελευθερίου Βενιζέλου  

 Παναγή Τσαλδάρη 

 Βασιλίσσης Όλγας 

 Νικολάου Πλαστήρα 

 Χαριλάου Τρικούπη 

 Ραιδεστού  

 Σαράντα Εκκλησιών 

 Καππαδοκίας 

 Σωζόπολης 

 Κων/πόλεως 

 Αδριανουπόλεως 

 Καλλιπόλεως  

 Τραπεζούντος 

 Σηλυβρίας 

 Πόντου 

 Ανατολικής Ρωμυλίας 

 Φιλιππουπόλεως 

 Ιωνίας 

 Ίμβρου 

 Αίνου 

 Μεσημβρίας 

 Σμύρνης 

 Αγχιάλου 

 Κυδωνιών 

 Ελλησπόντου 

 Δοβρουτσάς 

 Μεγάλο Ζαλούφι 

 Μακράς Γέφυρας 

 Μικράς Ασίας 
 

  

 Τσονίδη Τάκη (Μεγ 

Αλεξάνδρου) 

 Λοχαγού Διαμάντη 

 Εμμανουήλ Ρήγα 

 Αποστολάκη 

 Σωτ. Τσερκέζη (Σκρα) 

 Σταθάτου  

 Αθανασίου 

Πανταζίδου 

 Μαγκλή 

 Τριζοπούλου Άννας 

 Λαμπουσιάδη Γ. Ι. 

 Δουλάς Εμμανουήλ 

 Γένος Καραθεοδωρή  

 Μαρασλή Γρηγορίου 

 Γεωργίου Βιζυηνού 

 Δημάδη Κων/νου 

 Περεντίδη Κων/νου 

 Διονυσίου Σολωμού 

 Χρ. Παπαδόπουλου 

 Παπανικολάου 

 Χρ. Αργυρίου 

 Χρ. Νικολαΐδη 

 Νικολάου Μισυρλή 

  

 Siegburg (Ευριπίδου) 

 Αναγεννήσεως  

 Ειρήνης  

 Εργατικές κατοικίες 

Σαγήνης 

 Μακεδονίας 

 Κρασοχωρίου 

 Ανθοχωρίου 

 Μόρφου 

 Καστανεών 

 Αιμιμόντου 

 Δημοκρατίας Αϊτής 

 Σιδηρόπετρας 

 Απόδημου 

Ελληνισμού 

 Πανεπιστημίου 

 Ερωτόκριτου 

 

 

Σύγχρονη Εποχή (1) 

 

11ης Διλοχίας Μηχανικού  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπόμνημα:  

Α: Αρχαιότητα 

Β: Βυζάντιο  

ΝΕΙ: Νεοελληνική Ιστορία 

ΕΘ: Εκκλησία και Θρησκεία 

ΒΠ: Βασιλείς και Πρωθυπουργοί 

ΧΠ: Χαμένες Πατρίδες 

ΣΕ: Σύγχρονη Εποχή 

ΠΡ: Πρόσωπα 

Δ: Διάφορα ονόματα  
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ΠΡ 
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ΠΡ 

ΣΕ 

ΧΠ 

ΒΠ 

ΕΘ 

ΝΕΙ 

Β 

Α 

Δ 



Η ονοματοθεσία των οδών δείχνει ότι οι εκπρόσωποι της τοπικής 

εξουσίας εφάρμοζαν τις εκάστοτε γενικές διαταγές και ακολουθούσαν τις 

υποδείξεις του υπουργείου Εσωτερικών.  

Η γενική ιστορία, η τοπική ιστορία, η θρησκεία, οι βασιλείς και οι 

πρωθυπουργοί αποτελούν τον χώρο άντλησης των οδωνυμίων. Τα 

οδωνύμια των χαμένων πατρίδων συμπεριλαμβάνονται και αυτά στις 

κατευθυντήριες γραμμές της κεντρικής πολιτικής εξουσίας. 
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Συγκρινόμενη η πόλη της Νέας Ορεστιάδας με οποιαδήποτε άλλη πόλη 

της Ελλάδας δεν διέφερε μέχρι το 2013 ως προς τα οδωνύμια. 

Γιατί δεν υπήρχε διαφορά; 

Οι διαταγές και οι εγκύκλιοι είχαν χαρακτήρα νόμων, που εκπορεύονταν 

από το κράτος.  

Η αυτονομία των Δημοτικών Συμβουλίων θα τα έφερνε σε σύγκρουση με 

το κεντρικό κράτος.  

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν είχε διευρυμένες αρμοδιότητες 

όπως έχει σήμερα.  

 

19/5/2019 18 www.kouzas.com - Β. Κούζα 



Σε δύο συνοικίες έχουν δοθεί τα οδωνύμια Γράμμου και Βιτσίου. 

Στη συνοικία Νέα Ελβετία προτιμήθηκαν ονόματα εθνικοθρησκευτικά.  

Οδωνύμια της αρχαιότητας και της ελληνικής επανάστασης του 1821 αποτελούν 

την πλειοψηφία τους.  

Τα ονόματα του θρακικού χώρου και άλλα δηλωτικά της περιοχής δόθηκαν 

πρόσφατα κατά την ονοματοδοσία των ανωνύμων οδών(από το 2013 και μετά).  
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Συγκρούσεις ιδεολογικές  

 

Νέα Ελβετία  → Αντίθεση πολιτών το 2006 για το όνομά της. 

Η διαφορά ήταν ιδεολογική. 

Αποφεύχθηκε τότε η ονομασία της συνοικίας.  
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Οι οδοί στη Νέα Ελβετία  
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Συγκρούσεις ιδεολογικές 

Διαχείριση πλατείας: Πλατεία 12ης Αυγούστου → Μνημείο Γενοκτονίας 

Ποντίων (Ιαν. 2016).  

Προκάλεσε αντίθεση Καραγατσιανών.   

Δεν ανεγέρθηκε.  

Μετά από 3 χρόνια (2019) αποφασίστηκε η ανέγερση σε άλλο σημείο της 

πόλης.  
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Ο Σήλυς, -υος 

Σηλυβρία 

(Πιθανόν να οφείλεται 

στον κατασκευαστή  

της πινακίδας) 
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Παραποίηση ονόματος 

Τριτζοπούλου Άννα 
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Αλλαγή ονόματος 

Ευρύτελμης ή  

Ευρύζελμης 
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Επικαιροποίηση 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 

Ποιου Κωνσταντίνου; Του Α΄    ή         του Β΄; 
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Δυσκολία ταυτοποίησης  

•Λεονταρίου  

(Αρκαδίας, Καρδίτσας, Θηβών ή Ανατολικής Θράκης (Ασλάν κιόι);) 

• Συνδέεται με τους Γκαγκαβούζηδες.  
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Επίθετα χωρίς όνομα 

Παπανικολάου - (Γεωργίου;) 

Αποστολάκη – (Μιχαήλ) 

Σταθάτου – (Γεωργίου) 

Μαγκλή – (Γεωργίου) 

Πρόκου – (Στεφάνου) 

Υψηλάντου – (Αλεξάνδρου ή Δημητρίου;) 
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Μετονομασίες 

Με αυτές χάνεται η ιστορικότητα των δρόμων.  

Μία λύση: Σήμανση των ανωνύμων οδών ή οδών ήσσονος σημασίας. 

Όταν κάτι τίθεται συγκριτικά, αμέσως προκύπτει το ερώτημα:  

Γιατί αυτός και όχι ο άλλος;  
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!  

 

 

Βασιλική Κούζα 

Ιωάννης Κούζας  
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