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οδωνυμία προβάλλει σε καθημερινή βάση πρότυπα συμπεριφοράς και 

στάσεις ζωής. Οι πολίτες βλέπουν καθημερινά πινακίδες με τιμητικές 

εγγραφές προσώπων, τα οποία λειτουργούν ως δείκτες ήθους και διαμόρφωσης 

χαρακτήρων. Η αναγραφή των ονομάτων, που σχετίζονται με ιστορικά γεγονότα, 

πρέπει να καθοδηγεί τους πολίτες στην ανύψωση του πολιτισμού και τη 

συνεργασία τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Από ιστορικής απόψεως μας παρέχει πληροφορίες για το πώς μετεξελίσσονται 

τα προβαλλόμενα πρότυπα στον χρόνο. Στα οδωνύμια απεικονίζονται διαχρονικά 

οι αντιθέσεις των φορέων της εξουσίας, οι οποίοι διαχειρίζονται τον δημόσιο 

χώρο των πόλεων. Συνήθως, αυτοί επεδίωκαν οι ονοματοδοσίες να γίνονται έτσι, 

ώστε να εναρμονίζονται με τις εκάστοτε εθνικές, πολιτικές ή άλλες επιδιώξεις 

τους. 

Η ονοματοδοσία των οδών της Νέας Ορεστιάδας από το 1923 μέχρι την πρώτη 

δεκαετία του 21
ου

 αιώνα είχε ως ιδεολογικό υπόβαθρο αυτό που προωθούσαν οι 

διαχειριστές της κεντρικής εξουσίας. Έτσι, η Αρχαιότητα, το Βυζάντιο, η 

Νεοελληνική Ιστορία από το 1821 μέχρι το 1949, ο χώρος της Εκκλησίας και της 

θρησκείας, οι βασιλείς και οι πρωθυπουργοί ήταν οι χώροι από τους οποίους 

αντλούσαν τα οδωνύμια όλοι οι Δήμοι της χώρας. Τα οδωνύμια των Χαμένων 

Πατρίδων δόθηκαν στην Νέα Ορεστιάδα σε περιορισμένο αριθμό το 1923, αλλά 

και αυτά ήταν μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές της κεντρικής πολιτικής 

εξουσίας.  

Όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση απέκτησε περισσότερες θεσμικά κατοχυρωμένες 

αρμοδιότητες για θέματα που την αφορούν, τα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου 

Ορεστιάδας προχώρησαν σε μία ευρεία ονοματοδοσία ανωνύμων οδών με 

ονόματα του θρακικού χώρου, της θρακικής ιστορίας και με ονόματα των πόλεων 

προέλευσης των κατοίκων της. Με την προσθήκη αυτών η Νέα Ορεστιάδα 

απέκτησε μία αναγνωρίσιμη ταυτότητα, μία ταυτότητα πόλης προσφύγων.  

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το θεωρητικό μέρος των οδωνυμίων, 

καταγράφονται οι οδοί της πόλεως Νέας Ορεστιάδας και δίνονται όλα τα 

πληροφοριακά στοιχεία για τα πρόσωπα, τα γεγονότα και τις τοποθεσίες, που 

αποτυπώνονται στα οδωνύμιά της. 
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