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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τ

α τελευταία χρόνια γίνεται συζήτηση στην Δημόσια Σφαίρα για την προσθήκη μιας νέας επετείου στο ιστορικό ημερολόγιο της χώρας. Η επέτειος αυτή αναφέρεται στο τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου για την

Ελλάδα και την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων. Η συζήτηση προέκυψε με την οργάνωση εκδηλώσεων κάτω από το τίτλο «12 Οκτωβρίου 1944. Η
Αθήνα ελεύθερη» που συν-διοργανώνουν από το 2015 το Ίδρυμα της Βουλής των
3

Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, η Περιφέρεια Αττικής, ο
Δήμος Αθηναίων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ, με την συμβολή και
άλλων φορέων1.
Η απελευθέρωση της χώρας από τις δυνάμεις του Άξονα δεν γιορτάζεται,
σε αντίθεση με την γενικότερη ευρωπαϊκή πρακτική. Στην χώρα μας ο εορτασμός
αναφέρεται στην έναρξη του πολέμου με την ιταλική εισβολή, για λόγους που
θα αναφέρουμε στην πορεία της μελέτης. Η 28η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως
εθνική επέτειος από το τέλος της κατοχικής περιόδου2. Υπάρχουν όμως λίγες πόλεις που γιορτάζουν την απελευθέρωσή τους από τους Γερμανούς. Μια από αυτές είναι η πόλη του Βόλου3. Για αυτό το λόγο επιλέχτηκε η πόλη αυτή και ο εορτασμός της απελευθέρωσής της από τους Γερμανούς, ως θέμα μελέτης.
Αθήνα Ελεύθερη 12 Οκτωβρίου 1944 στο http://freeathens44.org/ekdiloseis/ : 10/6/2020.
Αρχικά καθιερώθηκε με το από 24/10/1944 ΒΔ (ΦΕΚ 4/24/10/1944) όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο
36991/03.10.2005.
3
Σε μια πρώτη πρόχειρη καταμέτρηση αυτές δεν υπερβαίνουν τις δέκα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Μέγαρα, Λάρισα, Πάτρα, Διδυμότειχο, Τρίπολη και Βόλος).
1
2
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Θα ασχοληθούμε με τον τρόπο που καθιερώθηκε ο επετειακός χαρακτήρας της και ο τρόπος εορτασμού. Αρχικά θα ασχοληθούμε με τον ρόλο των

ιστορικών επετείων στην λειτουργία και την διαμόρφωση της ιστορικής μνήμης
και της Εθνικής Ταυτότητας. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε με σύντομο
τρόπο τα γεγονότα που συνέβησαν την ημέρα της απελευθέρωσης και τα ιστορικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτά. Ακολούθως θα δούμε τον τρόπο που η
επέτειος γιορτάζονταν από την ημέρα εκείνη μέχρι σήμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε κυρίως δημοτικά αρχεία και δημοσιεύματα τοπικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Τέλος θα ασχοληθούμε με τον τρόπο που η συγκεκριμένη επέτειος συμβάλει στην διαμόρφωση της Τοπικής και της Εθνικής Ταυτότητας και
στην επιβεβαίωση του Εθνικού Αφηγήματος. Ταυτόχρονα θα εξετάσουμε την επικαιρότητα και το ενδιαφέρον του κόσμου για τις επετείους προτείνοντας τρόπους εκσυγχρονισμού των εορταστικών εκδηλώσεων ώστε να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες της κοινωνίας του 21 αιώνα.
ου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ.

Η

Δημόσια Μνήμη είναι η μεταφορά στο παρόν του παρελθόντος
μέσω «πολιτισμικών αναπαραστάσεων και πρακτικών παραγωγής
και αναπαραγωγής της μνήμης»4. Με αυτή την έννοια οι δημόσιες

τελετές, που αποτελούν στοιχείο των ιστορικών επετείων, είναι τμήμα των πολιτισμικών αναπαραστάσεων και κατά συνέπεια συμβάλουν στην μεταφορά στο
παρόν του παρελθόντος. Είναι το σημείο στο οποίο ο χώρος και χρόνος συνυπάρχουν εκφράζοντας τα κοινά βιώματα της κοινότητας.
Οι επέτειοι, εθνικοί ή τοπικοί, μνημονεύουν γεγονότα της ιστορίας τα οποία είναι σημαντικά στην συγκρότηση της αντίστοιχης βιογραφίας και μας δείχνουν «τον τρόπο με τον οποίο φανταζόμαστε, διαμορφώνουμε και κινητοποιούμε» την ταυτότητά μας. Είναι η κωδικοποίηση της ταυτότητας μέσω των συμβόλων και των αναπαραστάσεων. Τα εορταστικά γεγονότα των επετείων ποικίλουν. Μπορεί να είναι μέρες χαράς, όπως η απελευθέρωση του Βόλου, αλλά και
μέρες ήττας ή πένθους5.
Η καθιέρωση τους είναι απόφαση πολιτική και έχει στόχο την κοινωνική
αλληλεγγύη. Είναι από τις λίγες ευκαιρίες στις οποίες ο λαός συνυπάρχει σε άμεση επαφή με τους εκπροσώπους της εξουσίας, τοπικής ή εθνικής 6. Η

4

Foote Ken. & Azaryahu M. (2007), «Toward a geography of memory: Geographical dimensions of public
memory and commemoration», Journal of Political and Military Sociology, σελ. 126.
5
Κουλούρη Χ.(2012), «Γιορτάζοντας το έθνος: Εθνικές επέτειοι στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα» στο Παπαδημητρίου Δ Σεφεριάδη Σ (επιμ) Αθέατες όψεις της Ιστορίας – Κείμενα αφιερωμένα στον Γιάνη Γιανουλόπουλο, Ασίνη, σ. 183.
6
Στάθης Π, «Εθνικές επέτειοι και γεγονότα διαμαρτυρίας: ένα καινοφανές πρόβλημα;», Ενθέματα Αυγής,
08.04.2012 στο https://enthemata.wordpress.com/2012/04/08/stathis-2/ :10/6/2020.

5
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μνημόνευση του παρελθόντος περιέχει το στοιχείο της επινόησης ώστε οι επέτειοι να εντάσσονται από τον Eric Hobsbawm (1917 - 2012) στις «επινοημένες παραδόσεις», με τις οποίες εισάγονται οι μάζες στην πολιτική, κατά τον 19ο αιώνα
και επιτελούν για αυτές ένα παιδαγωγικό ρόλο7. Ο παιδαγωγικός τους ρόλος έγκειται και στην διατύπωση της «ιστορικής αλήθειας». Αυτή είναι επιλεκτική και
συνοδεύεται από μια διαδικασία λήθης που παίρνει την μορφή μιας λογοκρισίας
των καταστάσεων, που δεν είναι αρεστές στην κυρίαρχη αφήγηση, αποτελώντας
μια «δυσάρεστη» μνήμη η οποία ονομάστηκε από τον Paul James Connerton (1940
– 2019) «οργανωμένη λήθη».8
Τα ιδεολογικά, πολιτικά και πολιτισμικά στοιχεία των επετείων διέπονται
από μια πολυπλοκότητα νοημάτων τα οποία προβάλουν στη σύγχρονη εποχή,
για αυτούς που παίρνουν μέρος σε αυτές, μέσω των ανάμικτων χαρακτηριστικών
τους, στοιχείων που διέπονταν κατά το παρελθόν. Ο Γιώργος Αντωνίου τις ονομάζει «πολιτικά μνημόσυνα» και σε αυτά αναμειγνύονται το εθνικό με το πολιτικό, το δημόσιο με το ιδιωτικό, το θρησκευτικό με το πολιτικό κ.ο.κ . Έτσι διαμορ9

φώνουν αυτό που η Riki Van Boeschoten ονομάζει «μνημονικές κοινότητες» οι οποίες αφηγούνται ορισμένες στιγμές της ιστορίας, νομιμοποιώντας συγκεκριμένες πρακτικές.10
Επιτυχία των επετείων σημαίνει συμμετοχή στις εκδηλώσεις του λαού με
τη ταυτόχρονη αξιοποίηση στοιχείων της παράδοσης, όπως σύμβολα και θρησκευτικές τελετές. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που σε όλες τις επετείους
υπάρχουν θρησκευτικές πράξεις, όπως προσευχές, επιμνημόσυνες δεήσεις κλπ.
Οι τελετές αυτού του τύπου γίνονται στοιχείο της «πολιτικής λειτουργίας», με τη
θρησκευτική έννοια11.
Κουλούρη Χ. ο. π. σ. 187.
ο. π. σ 184.
9
Αντωνίου Γ. (2013), «Οι γιορτές μίσους και οι πόλεμοι της δημόσιας μνήμης (1950-2000): από το τραύμα
των ηττημένων στο τραύμα των νικητών» στο Δεμερτζής Ν. Πασχαλούδη Ε. κ. α. (επιμ), Εμφύλιος - πολιτισμικό τραύμα, Αλεξάνδρεια, σ. 234.
10
ο. π. σ. 241.
11
Κουλούρη Χ. ο. π. σ. 189-190.
7
8
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ
ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ.

Η

απελευθέρωση της πόλης από τα γερμανικά στρατεύματα έγινε το

πρωί της Πέμπτης 19 Οκτωβρίου 1944. Η αποχώρηση των Γερμανών
όμως είχε αρχίσει κατά τμήματα από τις αρχές Οκτωβρίου του 1944,

με την μεταφορά μέσω πλοίων στο λιμάνι του Βόλου στρατευμάτων από την Νότια Ελλάδα. Στις 11 και τις 13
του μήνα βρετανικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το λιμάνι για να αποτρέψουν την
φυγή τους, προξενώντας απώλειες στους κατακτητές12.
Κατά την αποχώρηση
Εικόνα 1
Ανέλκυση καταστραμμένου πλοίου από τους βομβαρδισμούς.
Αρχείο Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου.

τους προς την Λάρισα τα γερμανικά στρατεύματα συγκρού-

στηκαν με δυνάμεις του 54ου Συντάγματος του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ) στα υψώματα του Κάκκαβου και του Λατομείου13. Η έδρα
του συντάγματος αυτού ήταν το χωριό Άνω Κερασιά στο οποίο υπήρχε

Αναλυτικότερη περιγραφή των βομβαρδισμών στο λιμάνι του Βόλου Robertson R. J. «Ο Βομβαρδισμός του
Βόλου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», μτφ. Γ. Κωστήρα από την εφ. Ταχυδρόμος, 13.10.2019 στο
http://www.wreckhistory.com/bombing-of-the-volos-harbour/ :10/6/2020.
13
Εφημερίδα Θεσσαλία «Άσβεστες μνήμες από την απελευθέρωση του Βόλου πριν από 71 χρόνια»,
18/10/2015 στο https://e-thessalia.gr/asvestes-mnimes-apo-tin-apeleftherosi-tou-volou-prin-apo-71-chroniath/:10/6/2020.
12
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τυπογραφείο όπου εκδίδονταν η πανελλήνιας κυκλοφορίας παράνομη εφημερίδα Αναγέννηση.14
Η αποχώρηση των Γερμανών συνοδεύτηκε από καταστροφές στις υποδομές της πόλης, όπως στις σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, στο λιμάνι και σε ένα
τμήμα του λιμενοβραχίονα. Την παραμονή της εισόδου του ΕΛΑΣ στην πόλη κυκλοφορούν φήμες, οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν, για ανατίναξη των εργοστασίων του Παπαστράτου, του Γκλαβάνη και του Παπαγεωργίου και καταστροφής
των δομών ηλεκτροδότησης της περιοχής. Σύμφωνα με μαρτυρία του Δημήτρη
Μπαλή15 η μη καταστροφή των υποδομών οφείλεται σε επιχείρηση δυνάμεων του
ΕΛΑΣ που απέτρεψαν την μεταφορά των εκρηκτικών υλικών που θα χρησιμοποιούνταν για αυτό το σκοπό16.
Η κατοχική περίοδος της πόλης διήρκησε τρία χρόνια και επτά μήνες και
τερματίστηκε με την είσοδο σε αυτή των πρώτων έφιππων ανδρών του ΕΛΑΣ
που άνηκαν στο 54ο Σύνταγμα. Ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους της πόλης,
οι οποίοι υπέφεραν από την πείνα, την τρομοκρατία και τις εκτελέσεις17. Υπάρχουν έντονες μνήμες ακόμη και σήμερα σχετικές
με τα δρώμενα στην Κίτρινη Αποθήκη18, στις
Εικόνα 2
Η Κίτρινη Αποθήκη.

φυλακές της Αλεξάνδρας19 και τις σφαγές

«70 χρόνια από την απελευθέρωση του Βόλου από τον Φασισμό – διδασκόμαστε από την ιστορία της αντίστασης» στο https://www.thessaliatv.gr/news/7465/70-xronia-apo-thn-apeleytherwsh-toy-boloy-apo-tofasismo/.
15
Ο Δημήτρης Μπαλής ήταν επιτελάρχης της θεσσαλικής Μεραρχίας του ΕΛΑΣ.
16
Βογιατζής Θ. (2017), Τα ΕΑΣΑΔΙΑ –μέρες δοσιλογισμού στον Βόλο, Σύγχρονη εποχή
στο https://ethniki-antistasi-dse.gr/apeleftherosi-Volou.html : 10/6/2020.
17
Εφημερίδα Θεσσαλία ο. π.
18
Χώρος κράτησης και βασανιστηρίων αγωνιστών με την εποπτεία της δοσιλογικής οργάνωσης ΕΑΣΑΔ. Ήταν μια πολυόροφη καπναποθήκη στο τετράγωνο των οδών Μακρινίτσης – Γαζή – Βασσάνη – Κωνσταντά.
Άνηκε στην καπνοβιομηχανία American Tobacco Company και οφείλει το όνομά της στο χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα των εξωτερικών τοίχων. Πηγή: Χανδρινός Ι Δρουμπούκη Α Μ κ.α (επιμ) (2018) Memories of occupation in Greece – Αλφαβητικός θησαυρός. Λήμμα κίτρινη αποθήκη.
19
Αρχοντικό οίκημα στο κέντρο της πόλης του Βόλου, στην ομώνυμη οδό του Δαμιανού Κυριαζή. Επιτάχθηκε
από τις κατοχικές αρχές και λειτούργησε ως φυλακές. Πηγή: Χανδρινός Ι Δρουμπούκη Α Μ κ.α (επιμ) (2018)
Memories of occupation in Greece – Αλφαβητικός θησαυρός. Λήμμα φυλακές Αλεξάνδρας.
14
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στα χωριά Δράκεια και Ριζόμυλο από τα κατοχικά στρατεύματα και τους συνεργάτες τους, με σημαντικότερο το Εθνικό Αγροτικό Σύνδεσμο Αντικομουνιστικής
Δράσης (ΕΑΣΑΔ) του Τάκη Μακεδόνα, του «σφαγέα του Βόλου, όπως τον αποκαλούσαν20.
Για τους λόγους αυτούς οι κάτοικοι του Βόλου όταν αντίκρισαν τους άνδρες του ΕΛΑΣ κατέβηκαν με σημαίες τους δρόμους της πόλης. Οι σειρήνες των
εργοστασίων ηχούσαν δυνατά, οι καμπάνες των εκκλησιών κτυπούσαν χαρμόσυνα και τα φώτα στη παραλία άναψαν μετά από τέσσερα περίπου χρόνια, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα. Οι μαχητές του ΕΛΑΣ και πλήθος κόσμου συγκεντρώνονται στην πλατεία
Ελευθερίας, τόπο που οι δυνάμεις κατοχής και ο ΕΑΣΑΔ εκτελούσαν τους συλληφθέντες για αντιστασιακή δράση.
Εικόνα 3
Η συγκέντρωση της πλατείας Ελευθερίας.
Φωτογραφία του Νίκου Στουρνάρα από τη Συλλογή Δικτύου
Μουσείου του Δήμου Βόλου.

Εκεί από τον εξώστη του σπιτιού του γιατρού Μάργαρη εκφωνούνται σύντομες ομιλίες

από τον Κώστα Καραγιώργη, Γραμματέα του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) Βόλου, τον Αδάμ Μουζενίδη Γραμματέα της Περιφερειακής Επιτροπής Βόλου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ), τον καπετάνιο του ΕΛΑΣ Πέτρο Πηλιορείτη και τον Συνταγματάρχη διοικητή του 54ου Συντάγματος
Κώστα Μαλλιαρό21.

Μαλαγκονιάρης Σ. «Το πρώτο αίμα μετά την απελευθέρωση της Αθήνας» Εφημερίδα των Συντακτών,
13/10/2019, στο https://www.efsyn.gr/nisides/214550_proto-aima-meta-tin-apeleytherosi-tisathinas.:10/06/2020.
21
Από δημοσιεύματα της εφημερίδας Αναγέννηση του ΕΑΜ Βόλου που υπάρχουν στο Βογιατζή Θ. (2012)
Αυτά που πήρε ο άνεμος και σκόρπισε μακριά... ιδιωτική έκδοση.
20
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Είχαν προηγηθεί μάχες μεταξύ των δυνάμεων του ΕΛΑΣ και Γερμανών
στρατιωτών στον επαρχιακό δρόμο
Βόλου - Λάρισας κατά την αποχώρησή τους. Η σχεδόν άτακτη φυγή
τους έδωσε την δυνατότητα στον 10ο
και 11ο λόχο του ΕΛΑΣ καθώς και
στην 3η πυροβολαρχία να μπουν
Εικόνα 4
Ο Κώστας Καραγιώργης εκφωνεί λόγο.
Διακρίνεται ο Πέτρος Πηλιορείτης.
Φωτογραφία Κώστας Ζημέρης

στην πόλη μαζί με την διοίκηση του
Συντάγματος, την πολιτική ηγεσία
και τμήματα Πολιτοφυλακής υπό

τον Φώτη Συρινιώτη22. Η εφημερίδα Θεσσαλία περιγράφει τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης με το εξής τρόπο:

«Χιλιάδες Βολιώτες και κάτοικοι των χωριών έφτασαν με πανηγυρικές πομπές για να ζητωκραυγάσουν τους ηγέτες της Αντιστάσεως. Οι τελευταίοι μιλώντας από τους εξώστες της πολυκατοικίας Στούμπου, ξεσήκωναν τα πλήθη κι ανέβαζαν τον ενθουσιασμό τονίζοντας το γεγονός της ημέρας, την ημέρα που
αργεί, αλλά πάντα φτάνει. Νέοι με τηλεβόες καλούσαν το λαό
να γιορτάση το γεγονός: «Προσοχή - προσοχή: Ο Βόλος είναι ελεύθερος». Παράλληλα καλούσαν τον κόσμο να υποδεχθή τα
πρώτα αντάρτικα που θα έφταναν. Αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας ο Βόλος έλαμψε από φως. Η πόλις βγήκε από την αφάνεια
μετά από σκοτάδια τόσων μηνών, λες και ξαναγεννήθηκε» 23.

22
23

ο. π.
Εφημερίδα Θεσσαλία, ο. π.
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Δύο μέρες αργότερα η είδηση της απελευθέρωσης του Βόλου δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ελευθερία της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν
όργανο της Επιτροπής Μακεδονίας του ΕΑΜ24.

11

Εικόνα 5 Η είδηση της απελευθέρωσης του Βόλου στην εφημερίδα Ελευθερία.
Από το αρχείο ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ Θεσσαλονίκης

Εφημερίδα Ελευθερία, «Ο Βόλος ελεύθερος» 22/10/1944 στο
https://eliamietthessaloniki.wordpress.com/2018/10/12/%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%
B7-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7/ :10/6/2020.
24
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ.

Η

απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου ή κάποιου άλλου φορέα της

πόλης, με την οποία καθιερώθηκε η 19η Οκτωβρίου ως ημέρα μνήμης της απελευθέρωσης του Βόλου από τα γερμανικά στρατεύ-

ματα δεν έχει εντοπιστεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός της αδυναμίας πρόσβασης, λόγω των εκτάκτων μέτρων για την πανδημία του covid-19, σε φυσικά αρχεία αλλά και της ανυπαρξίας ή ελλιπούς ύπαρξης αρχείων σε εφημερίδες ή έντυπα της περιοχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το φυσικό αρχείο της εφημερίδας Θεσσαλία δεν είναι προσβάσιμο και το ηλεκτρονικό αρχείο της εφημερίδας
Ταχυδρόμος έχει μόνο φύλα του τρέχοντος έτους.
Η πρώτη αναφορά σε συζήτηση του εορτασμού της επετείου σε πρακτικό
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγασών25 εντοπίζεται τον Οκτώβριο του
1956 σε απάντηση του Δημάρχου Θεόδωρου Κλαψόπουλου26 σε επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Μπαλή27 για διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων
και τον εορτασμό της απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς28. Από αυτό
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι μέχρι τότε δεν είχε εορταστεί, επίσημα τουλάχιστον, η απελευθέρωση και αυτό μπορεί να οφειλόταν στη γενικότερη πολιτική
κατάσταση που επικρατούσε μετά τον Εμφύλιο, καθώς καθοριστική στην απελευθέρωση της πόλης ήταν η συμβολή του ΕΛΑΣ. Ενδιαφέρον πάντως έχει το
Ονομασία του Δήμου Βόλου πριν το 1955.
Από τους μακροβιότερους Δημάρχους της μεταπολεμικής περιόδου και πρώτος αιρετός Δήμαρχος μετά την
Μεταπολίτευση, υποστηριζόμενος από την Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ).
27
Υπηρέτησε ως επιτελάρχης τον ΕΛΑΣ.
28
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου, Πρακτικό Δήμου Παγασών – Βόλου έτος 1956, τομ. 37
σ. 609-612.
25
26
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γεγονός ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις εορτασμού της επετείου ακόμη και αμέσως
μετά την απελευθέρωση, αν και ο πρώτος Δήμαρχος της πόλης μετά την Απελευθέρωση ήταν μέλος του ΕΑΜ29. Μέχρι και την επιβολή της Δικτατορίας των
Συνταγματαρχών το 1967 το θέμα, ως έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της
απελευθέρωσης της πόλης, εμφανίζεται μόνο δύο φορές. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου 196030 και σε αυτό της 7ης Νοεμβρίου 196631.
Κατά την διάρκεια της Χούντας δεν υπάρχουν αναφορές είτε για εκδηλώσεις είτε γι δαπάνες σχετικές με την επέτειο της απελευθέρωσης από τους Γερμανούς, αν και στον εθνικό αναλυτικό κατάλογο των τοπικών εορτών η δεκαετία
του ’40 και ο Εμφύλιος εμφανίζονται σε περισσότερες από 20 ημερομηνίες32. Αποφάσεις για έγκριση δαπανών για τον σχετικό εορτασμό συναντάμε στα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τις 14 Νοεμβρίου 1975 οι οποίες επικαιροποιούνται κάθε χρόνο μέχρι και το 1979 που υπάρχουν τα σχετικά αρχεία στο
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου33. Από το 1979 ο εορτασμός ίσως
να πραγματοποιείται με συν-διοργάνωση του Δήμου Νέας Ιωνίας επειδή υπάρχει
απόφαση για έγκριση κοινού προγράμματος των εκδηλώσεων34.
Πρώτες αναφορές στο διαδίκτυο για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της
πόλης από τους Γερμανούς των τοπικών εφημερίδων Θεσσαλία και Ταχυδρόμος
συναντάμε στο τέλος της δεκαετίας του 2000. Προηγείται άρθρο στην εφημερίδα
Ελευθερία της Λάρισας το 2009. Στο άρθρο της Ελευθερίας πληροφορούμαστε ότι
πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις για να τιμηθεί η ημέρα. Η πρώτη το πρωί
στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης που βρίσκεται στην πλατεία Ρήγα Φεραίου,

Πρόκειται για τον γιατρό Γιάννη Κονταράτο. Πηγή: Χανδρινός Ι Δρουμπούκη Α Μ κ.α (επιμ) (2018)
Memories of occupation in Greece – Αλφαβητικός θησαυρός. Λήμμα Κονταράτος Ιωάννης.
30
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου, Πρακτικό Δήμου Παγασών – Βόλου έτος 1960, τομ. 40
σ. 242.
31
ο. π. έτος 1966, τομ. 44 σ. 255.
32
Αντωνίου Γ ο. π. σ. 223-224.
33
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου, Πρακτικό Δήμου Παγασών – Βόλου έτος 1975 τομ 52
σ.123-124, έτος 1976 τομ 53 σ.320-321, έτος 1977 τομ 54 σ.448-449, έτος 1979 τομ 58 σ. 82-83.
34
ο. π. έτος 1979 τομ 56 σ.657-658.
29
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πολύ κοντά στο Δημαρχείο του Βόλου35. Σε αυτή λαμβάνουν μέρος μέλη των Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αισωνίας καθώς και αντιπροσωπίες των αντιστασιακών οργανώσεων Πανελλήνια Οργάνωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 19411944 (ΠΟΑΕΑ) και Ένωσης Συνταξιούχων Αναπήρων
Θυμάτων Εθνικής Αντίστασης Μαγνησίας (ΕΣΑΘΕΑ).
Την ίδια ώρα πραγματοποιούν ανάλογη εκδήλωση λίγο
μακρύτερα, στην Πλατεία Ελευθερίας, το ΚΚΕ και η αντιστασιακή οργάνωση Πανελλήνια Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ). Ο πανηγυρικός χαρακτήρας της ημέρας δηλώθηκε από το πρωί με την Φιλαρμονική τ ου Βόλου να περνά από τους δρόμους των
Εικόνα 6.
Το Μνημείο στην Πλατεία
Ρήγα Φεραίου

δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας και Αισωνίας παιανίζοντας,
με την έπαρση της σημαίας στο Ηρώο και το βράδυ με

την υποστολή της και με την φωταγώγηση της πόλης .
36

Στην πρώτη εκδήλωση, η οποία είχε επίσημο χαρακτήρα με την συμμετοχή του Δημάρχου Βόλου Αλέκου Βούλγαρη, της Νέας Ιωνίας Παύλου Μαβίδη
και της Αισωνίας Δημήτρη Καντόλα, του Αντινομάρχη Μαγνησίας Δημήτρη
Μεργιαλή και εκπροσώπων στρατιωτικών αρχών, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Στην συνέχεια εκφώνησε λόγο ο Δήμαρχος του Βόλου και ο Πρόεδρος της ΠΟΑΕΑ ταγματάρχης ε. α. Νικόλαος Πέγιος. Κατόπιν πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στην πλατεία Ελευθερίας, στην Κίτρινη Αποθήκη και στις φυλακές Αλεξάνδρας από τις αντιστασιακές οργανώσεις. Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε το απόγευμα με κατάθεση

Ένα από τα δύο μνημεία Εθνικής Αντίστασης που υπάρχουν στην πόλη. Κατασκευάστηκε από τον γλύπτη
Άγγελο Βλάση το 2006 υλοποιώντας επιθυμία του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Ρήγα.
36
Εφημερίδα Ελευθερία, «Δύο εκδηλώσεις, για την επέτειο της απελευθέρωσης Βόλου-Ν. Ιωνίας», 20/10/2009
στο http://magnitis.blogspot.com/2009/10/blog-post_414.html :10/6/2020.
35
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στεφάνων από τους ίδιους φορείς στο Μνημείο των ομαδικώς εκτελεσθέντων
από τους Γερμανούς, στο 6ο χιλιόμετρο της οδού Βόλου - Λάρισας37.
Η δεύτερη εκδήλωση περιλάμβανε κατάθεση στεφάνων και εκφώνηση ομιλιών από τον Πρόεδρο της ΠΕΑΕΑ Πολύβιο Γκέλη και τον Γραμματέα της ίδιας
οργάνωσης Γιάννη Παπανδρέου, οι οποίοι τόνισαν την συμβολή του ΕΛΑΣ στην
απελευθέρωση της πόλης. Ακολούθησε ομιλία του γραμματέα της Νομαρχιακής
Επιτροπής του ΚΚΕ Γιώργου Λούμα που συνέδεσε τον τότε αγώνα με τις σύγχρονες συνθήκες. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πορεία και κατάθεση στεφάνων
στην Κίτρινη Αποθήκη και τις φυλακές Αλεξάνδρας38.
Δεν θα βρούμε διαφορές στο επίσημο πρόγραμμα του εορτασμού του έτους
2018 ή του έτους 2019 από αυτό που παρουσιάσαμε πιο πάνω. Η έπαρση της σημαίας,

η

επιμνημό-

συνη δέηση, η κατάθεση στεφάνων στους

15

τόπους μαρτυρίων η
εκφώνηση λόγων και η
φωταγωγία της πόλης
μαζί με την διέλευση
της Φιλαρμονικής από
τους

δρόμους,

στοι-

Εικόνα 7
Δήμου Βόλου με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του 2018

χειοθετούν το όλο πρόγραμμα όπως μπορούμε να δούμε στην εικόνα 7. Στις αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου δεν υπάρχει αναφορά για τις εκδηλώσεις, το πρόγραμμα ή τις δαπάνες. Τα έξοδα για την αγορά στεφανιών προ-εγκρίνονται μαζί με όλα τα άλλα
έξοδα των εκδηλώσεων του Δήμου στην διάρκεια του χρόνου39. Η συμμετοχή των

ο. π.
ο. π.
39
Για το έτος 2018 στο https://dimosvolos.gr/el/22i-taktiki-dimosia-sunedriasi-dimotikou-sumbouliou-3
:10/6/2020.
37
38
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πολιτών είναι ελάχιστη και οι δηλώσεις των επισήμων για την επέτειο τυπικές
και πολιτικά άχρωμες.
Αντίθετα πολίτες κι
συλλογικότητες του Βόλου
οργανώνουν εκδηλώσεις οι
οποίες έχουν άμεση σχέση
με γεγονότα επικαιρότητας
ή με εφαρμογές της Δημόσιας Ιστορίας. Μερικές από
τις εκδηλώσεις αυτές είναι:
➢ Η οργάνωση αντιφασιστι-

Εικόνα 8
Η εκδήλωση στο Λύκειο των Ελληνίδων Βόλου το 2014

κών δράσεων, όπως η πορεία που πραγματοποιήθηκε το 2013 στην μνήμη του Παύλου Φύσσα40 και η
προβολής της μικρού μήκους ταινίας του Φώτη Λαμπρινού Άρης Βελουχιώτης
- Το Δίλημμα στο «Στέκι Μεταναστών - Χώρος Κινημάτων» από την Αντιφασιστική Κίνηση Μαγνησίας.41
➢ Από το 2015 το ΚΚΕ διοργανώνει ιστορικούς περιπάτους στην πόλη με σταθμούς σημεία της αντιστασιακής δράσης στη Κατοχή και των γεγονότων του
Εμφυλίου όπως: οι φυλακές Ιωσαφάτ στη διασταύρωση των οδών Παπαδιαμάντη και Παγασών, στις οποίες έγινε μεγάλη συγκέντρωση μετά την ιταλική
συνθηκολόγηση με αποτέλεσμα την απελευθέρωση των κρατουμένων, την
διασταύρωση των οδών 2ας Νοεμβρίου και Παγασών, όπου η Χωροφυλακή
και η Εθνοφυλακή στις 13/ Ιανουαρίου 1946 σκότωσαν τέσσερις αγωνιστές και

Για το έτος 2019 στο https://dimosvolos.gr/el/orthi-epanalipsi-19is-taktikis-dimosias-sunedriasis-toudimotikou-sumbouliou :10/6/2020.
40
e-volos.gr, «Οι Βολιώτες γιόρτασαν με πορείες την 69η επέτειο απελευθέρωσης από τους ναζί» στο
https://www.zougla.gr/greece/article/i-voliotes-giortasan-me-pories-tin-69i-epetio-apelef8erosis-apo-tous-nazi
:10/6/2020
41
Θεσσαλία Τηλεόραση, «70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ»,
στο https://www.thessaliatv.gr/news/7465/70-xronia-apo-thn-apeleytherwsh-toy-boloy-apo-to-fasismo/
10/6/2020.
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τραυμάτισαν άλλα 17 άτομα, που επέστρεφαν από ομιλία στο γήπεδο της
Νίκης Βόλου του Γ. Γ. του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη, την Κίτρινη Αποθήκη, το
«Στρατόπεδο», στη διασταύρωση των οδών Σαρακηνού και Γαλλίας, όπου την
περίοδο 1946 - 1949 αριστεροί κρατούνταν πριν εξοριστούν, το σπίτι στη διασταύρωση των οδών Γαλλίας και Μεταμορφώσεως όπου βρίσκονταν τα παράνομα τυπογραφεία του ΕΑΜ και του ΚΚΕ στο Βόλο από το 1941 μέχρι το
1944, και τις οι φυλακές Αλεξάνδρας. Ο περίπατος ολοκληρώνεται στην πλατεία Ελευθερίας42.
➢ Παρουσιάσεις βιβλίων τοπικής ιστορίας όπως αυτό του Γιώργου Μαντίδη Σοφίκα Τοπάλη – θηλιά στη μνήμη, που οργάνωσαν το Μορφωτικό Ίδρυμα της
Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας Στερεάς και Εύβοιας και το Λύκειο Ελληνίδων
Βόλου το 2016, και αναφέρονταν στην σχεδόν άγνωστη ιστορία της σύλληψης
και εκτέλεσης τριών γυναικών από το χωριό Κάτω Λεχώνα43.
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➢ Εκδηλώσεις Προφορικής Ιστορίας όπως
αυτή του 2014 του Λυκείου των Ελληνίδων
Βόλου, στην οποία η Riki Van Boeschoten
παρουσίασε τον συγγραφέα

Δημήτρη

Τσιλιβίδη, ο οποίος περιέγραψε προσωπικές εμπειρίες από τις τελευταίες μέρες της
Κατοχής44 ή αυτή της Ομάδας Προφορικής
Ιστορίας Βόλου το 2018 με θέμα: «Δεκαετία του 1940. Χώροι εγκλεισμού στη Μαγνησία. Προφορικές μαρτυρίες»45.

Εικόνα 9
Αφίσα εκδήλωσης της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Βόλου

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, «Για την απελευθέρωση του Βόλου» στο
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=8634905 :10/6/2020.
43
Εφημερίδα Ταχυδρόμος, «Σοφίκα Τοπάλη, θηλιά στη μνήμη, του Γιάννη Μαντίδη» στο
https://www.taxydromos.gr/m/m_article.php?id=239785 :10/6/2020.
44
Λύκειο Ελληνίδων Βόλου, στο http://www.lev.com.gr/?p=384 :10/6/2020.
45
ΕΡΤ Βόλου, στο https://volos.ert.gr/blog/2018/10/11/choroi-egkleismoy-sti-magnisia-proforikes-martyries/
:10/6/2020.
42
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➢ Από το 2017 τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους (ΓΑΚ) συμμετέχουν μέσω του
προγράμματος «ο Βόλος ελεύθερος» με
μια σειρά εκδηλώσεων στις οποίες παρουσιάζεται αρχειακό υλικό της περιόδου και οργανώνουν εκπαιδευτικά
προγράμματα για την πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε συΕικόνα 9.
Χειρόγραφο ημερολόγιο του εξόριστου Λαβρέντη
Μαχαιρίτσα, παππού του τραγουδοποιού, που παρουσιάστηκε από τα ΓΑΚ το 2019

νεργασία με τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές διευθύνσεις46.
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Θεσσαλία Τηλεόραση, «Ανοίγουν τις πύλες τους τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στον Βόλο» στο
https://www.thessaliatv.gr/news/49679/anoigoun-tis-pules-tous-ta-genika-arxeia-tou-kratous-ston-bolo/
:10/6/2020.
46
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Ο

ρόλος των επετείων και γενικότερα των εορτών μνήμης, είναι να θυμίζουν στους συμμετέχοντες, αλλά και στην κοινωνία, ένα σημαντικό
ιστορικό γεγονός και ταυτόχρονα να αποδώσουν τιμή σε αυτούς που

συμμετείχαν σε αυτό47. Η απελευθέρωση από τα γερμανικά στρατεύματα, τόσο
της χώρας όσο και των πόλεων, θα μπορούσε να είναι ένα ανάλογο γεγονός και
να εορτάζεται επίσημα. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο λόγος είναι
ότι η απελευθέρωση ακολουθείται από τα τραυματικά γεγονότα του Εμφυλίου.
Μετά το τέλος της δεκαετίας του 1940 στη μνήμη και στη αφήγηση των γεγονότων της επικρατούν αυτές των νικητών που δημιουργούν δυσαρέσκεια στους ηττημένους, οι οποίοι υπόκεινται διώξεις.
Η διχασμένη μεταπολεμική ελληνική κοινωνία είναι αναμενόμενο να έχει
διαφορετικά ηρωικά πρότυπα και διαφορετικές μνήμες για τα γεγονότα. Είναι
απαραίτητο να λαμβάνουμε υπ’ όψη μας ότι σε τέτοιες καταστάσεις το κοινωνικό
και πολιτικό παρόν επηρεάζει σημαντικά την αφήγηση και την ερμηνεία των γεγονότων του παρελθόντος48. Η αλλαγή του καθεστώτος επηρεάζει κατά συνέπεια και την αφήγηση της ιστορίας. Στην προκείμενη περίπτωση αυτό γίνεται

Αντωνίου Γ ο. π. σ. 218.
Κουλούρη Χ. (2015) «Ο Καποδίστριας ως εθνικός ήρωας: Οι αντιφάσεις της μνήμης και της ιστορίας» στο
Γεωργής Γ (επιμ) Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας – Κριτικές προσεγγίσεις και επιβεβαιώσεις, Καστανιώτης, σ. 104.
47
48
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αντιληπτό με την συχνότητα του εορτασμού της συγκεκριμένης επετείου μετά
την Μεταπολίτευση.
Δεν μπορούμε, βάση των στοιχείων που έχουμε, να πούμε με βεβαιότητα
ότι ο εορτασμός της απελευθέρωσης του Βόλου θεσπίστηκε από ένα επίσημο φορέα της πόλης. Οι επίσημοι φορείς και εδώ αναγκάστηκαν, αν και ίσως θα ήθελαν, να ακολουθήσουν την ίδια τη κοινωνία στο εορτασμό. Μπορούμε να πούμε
ότι η επέτειος αυτή, όπως και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου49, είναι από αυτές
που επιβλήθηκαν από τα κάτω, σύμφωνα με τον Hobsbawm50.
Ο Βόλος μετά τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο και μέχρι τα μέσα το 20ου αιώνα
ήταν ένα σημαντικό εμπορικό, διαμετακομιστικό και βιομηχανικό κέντρο, με σημαντική ανάπτυξη και στον πολιτιστικό τομέα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την
ύπαρξη και ανάπτυξη σημαντικής συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης, αριστερής κυρίως ιδεολογικής τοποθέτησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τους 17
αιρετούς δημάρχους της πόλης, από την γερμανική απελευθέρωση μέχρι σήμερα, στην αριστερή παράταξη ανήκαν οι 10 τουλάχιστον παρά τις διώξεις και
την τρομοκρατία της μεταεμφυλιοπολεμικής περιόδου. Οι μνήμες κατά συνέπεια
των ηττημένων στον Εμφύλιο ήταν και είναι πολύ έντονες. Αυτό έχει επίπτωση
και στον εορτασμό της επετείου και στην διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητας
και αφήγησης.
Η χρονολογική γειτνίαση
της επετείου της απελευθέρωσης
από τους Γερμανούς με αυτή της
εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου συνετέλεσε στον υποβιβασμό

σε

επισημότητα

και
Εικόνα 10. Ο Επίσημος εορτασμός το 2018

Ο πρώτος εορτασμός της επετείου έγινε το 1941 στην Αθήνα με εντολή του ΕΑΜ.
Hobsbawm E. «Μαζική παραγωγή παραδόσεων: Ευρώπη 1870-1914» στο Hobsbawm E. Ranger T. (επιμ) Η
επινόηση της παράδοσης, Θεμέλιο, σ. 298.
49
50

20

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

συμμετοχή της πρώτης, με αποτέλεσμα τον περιθωριακό εορτασμό της. Στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τους επίσημους φορείς τα τελευταία χρόνια
η συμμετοχή του κόσμου είναι μικρή έως ανύπαρκτη. Οι αναφορές των επισήμων
δεν είναι πολιτικές αλλά γενικόλογες σε «θυσίες των προγόνων». Εξαίρεση αποτελεί η ομιλία της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνας Παπανάτσιου το 2019 η
οποία μίλησε για μια σημαντική ημέρα καθώς όπως είπε:

«Το 54ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ κατέβηκε στην πόλη λίγο μετά την
απελευθέρωση της Αθήνας, απελευθερώθηκε και ο Βόλος και το
ότι έχουμε δώσει μόνο ένα δρόμο στο όνομά του είναι λίγο μπροστά σε αυτό που πρέπει να κάνουμε, να μην ξεχνάμε. Η λήθη
είναι ότι χειρότερο. Πρέπει να θυμόμαστε τι πέρασε ο λαός από
τον φασισμό, κάτι που στις μέρες μας δυναμώνει στην Ευρώπη.
Όλοι μας θα πρέπει να φροντίσουμε για να μην ξαναζήσουμε
τέτοιες στιγμές» .
51

Αντίθετα οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από συλλογικότητες τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά το 2017, έχουν μεγάλη προσέλευση και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κοινού. Σε αυτές κυρίως παρουσιάζεται η ιστορία των
ηττημένων, που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν στην αφάνεια. Η ιστορία
αυτή φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο με την μνήμη και τα βιώματα του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού και της αριστερής του καταγωγής. Η τοπική ταυτότητα και αφήγηση που εμφανίζει την πόλη του Βόλου ως πόλη αντίστασης
στην γερμανική κατοχή και μαζικής συμμετοχής του λαού στις τάξεις του ΕΑΜ
επιβεβαιώνεται, στιγματίζοντας ταυτόχρονα την δράση του ΕΑΣΑΔ.

ΕΡΤ Βόλου «Τιμήθηκε η απελευθέρωση του Βόλου», στο https://volos.ert.gr/blog/2019/10/20/timithike-iapeleytherosi-toy-voloy/ :10/6/2020.
51
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Η επούλωση του τραύματος και η αμοιβαία συμφιλίωση δεν χρειάζεται
την «ουδετερότητα» στην ερμηνεία του παρελθόντος, με την έκφραση κατανόησης των πράξεων και των κινήτρων των αντιμαχόμενων πλευρών. Μια τέτοια
αντιμετώπιση δημιουργεί δυσαρέσκεια στο θύμα και το παρελθόν επιστρέφει με
διάφορους τρόπους. Η αναφορά των γεγονότων στη πραγματική διάστασή τους,
σε συνδυασμό με την εδραίωση της Δημοκρατίας, είναι δυνατόν να συντελέσουν
στην θεραπεία του τραύματος. Η αναγνώριση του πόνου του θύματος και η επανένταξη του θύτη στην κοινωνία είναι σημαντική διάσταση της συμφιλίωσης 52.
Η άχρωμη και τυπική εκδήλωση των επίσημων φορέων για τον εορτασμό
της επετείου μπορεί και πρέπει να πλαισιωθεί με νέα εργαλεία παρουσίασης της
ιστορίας της περιόδου, όπως αυτά της Δημόσιας Ιστορίας, ώστε το νόημα της απελευθέρωσης της πόλης να προβληθεί στο σύγχρονο περιβάλλον και να συνδεθεί με σημερινά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο. Σε αυτόν τον τομέα ο ρόλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και
των τοπικών Γενικών Αρχείων του Κράτους, όπως έδειξε και το πρόσφατο παρελθόν, είναι καθοριστικός.

52

Αντωνίου Γ ο. π. σ. 249.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η

ειλικρινής συμφιλίωση μιας διαιρεμένης κοινωνίας με μια πτυχή του

ιστορικού παρελθόντος είναι μια μακρόχρονη, επίπονη και δύσκολη
διαδικασία που πολλές φορές δεν έχει επιτυχή έκβαση. Ικανή όμως

συνθήκη για την επιτυχία της είναι η αποκατάσταση της «ιστορικής αλήθειας»
των γεγονότων και η ένταξή τους στην κοινή μνήμη53. Στην διαδικασία αυτή σημαντικός είναι εορτασμός των ιστορικών επετείων με μια σύγχρονη μορφή.
Στη μελέτη παρουσιάσαμε το εορτασμό μιας τοπικής ιστορικής επετείου
μιας πόλης της Ελλάδας και συγκεκριμένα την απελευθέρωση από τα γερμανικά
στρατεύματα του Βόλου. Αναφερθήκαμε στα ιστορικά γεγονότα και τα παρουσιάσαμε με βάση τις μαρτυρίες και τα δημοσιεύματα του Τύπου, αναδεικνύοντας
τον ρόλο του ΕΛΑΣ σε αυτά. Ασχοληθήκαμε με τον τρόπο που η επέτειος εορτάζονταν από την Δημοτική αρχή, όταν υπήρχαν πληροφορίες για αυτό και προβάλαμε μερικές εκδηλώσεις συλλογικοτήτων όπως αυτές πραγματοποιούνται τα
τελευταία χρόνια συμβάλλοντας καθοριστικά στην από-μουσειοποίησή της. Τέλος σχολιάσαμε τον ρόλο της συγκεκριμένης επετείου στην δημιουργία και διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στην ένταξή της στο γενικότερο εθνικό αφήγημα. Σε όλη αυτή την προσπάθεια σημαντικό ρόλο έχει η παρουσία της Δημόσιας Ιστορίας.

53

Αντωνίου Γ ο. π. σ. 249.
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