
Μάρτιος 2021 – Εβδομαδιαίες δραστηριότητες 

       Περπατώντας στους δρόμους της πόλης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά ομάδες στους δρόμους της πόλης αναζητούν
ήρωες και ηρωίδες, τόπους και γεγονότα της Επανάστασης του 1821,

καταγράφουν και  αποτυπώνουν δρόμους, πλατείες, αγάλματα, μνημεία,
δημόσια κτίρια  αφιερωμένα σ αυτά.

22 Μαρτίου έως 28 Μαρτίου 2021
Κάνω το δρομολόγιο της τάξης μου με τους φίλους και τις φίλες μου.

Καταγράφω στον κάθε δρόμο τα δημόσια κτίρια και το πιο παλαιό κτίριο του
κάθε δρόμου (σημειώνω φωτογραφίζω, μαγνητοφωνώ, σχεδιάζω)

Επιλέγω έναν δρόμο από τη διαδρομή της τάξης μου για μελέτη.

29 Μαρτίου έως 11 Απριλίου 2021

Φτιάχνω το σχέδιο - σκαρίφημα του δρόμου που έχω επιλέξει.

Σημειώνω τα σημεία στα οποία που δεν υπάρχει πινακίδα με όνομα  δρόμου

Φτιάχνω μια πινακίδα του δρόμου με τα στοιχεία που θεωρώ ουσιώδη.
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Δρομολόγιο Α΄τάξης (Βροντού- Κουρέντι - Φάρος)

Αφετηρία στην οδό Πλαγαρακίου (πίσω από το 5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας)  

«Στο νησί Πλαγαράκι, 35 μέτρα από την ακτή στο χωριό Κοτσικιά, είχαν καταφύγει 

τα γυναικόπαιδα των χωριών Κοτσικιά, Αχλάδι και Παπάδες. Εκεί χωρίς νερό και 

ψωμί κράτησαν ηρωική άμυνα με τα καριοφίλια τους, τέσσερα ολόκληρα 

μερόνυχτα κατά των Τούρκων, έως ότου ένα σκοπελίτικο καράβι παρέλαβε και 

διέσωσε όσα εξ αυτών είχαν γλιτώσει το θάνατο».

→ αριστερά προς Έλληνος Στρατιώτου 

→ δεξιά προς Γ. Αποστολίδου

Γεώργιος Αποστολίδης (1800 – 1875): Χαλκιδέος ιερολοχίτης και λοχαγός της 

Εθνικής Φάλαγγας. Διετέλεσε δημογέροντας, πληρεξούσιος της Εύβοιας στην Α’ 

Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1821, σύμβουλος, πρόεδρος και δήμαρχος του 

Δήμου Χαλκιδέων στην πρώτη δημαρχιακή περίοδο 1838 – 1842 και βουλευτής της 
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επαρχίας Χαλκίδας στο διάστημα 1844-1850 και στην περίοδο 1850 – 1853. Στο 

νεκροταφείου του Αγίου Ιωάννη σώζεται ο τάφος του.

→ αριστερά προς Αθ. Γκορτζή

Αθανάσιος Γκορτζής: υπολοχαγός πεζικού από τη Χαλκίδα, σκοτώθηκε στη 

Μικρασιατική εκστρατεία.

→ δεξιά προς Αντ. Θεοχάρη

Αντώνιος Θεοχάρης: στρατηγός από τη Χαλκίδα.

→ αριστερά προς Μιχ. Κακαρά

Μιχαήλ Κακαράς: Γιατρός, βουλευτής και δήμαρχος Χαλκίδας (1903-1912).

→ δεξιά προς Χάνδακος

Αναφέρεται στον «χάνδακα», μια οχυρωματική κατασκευή που είχε χτιστεί γύρω 

από το Προάστειο της Χαλκίδας, την περιοχή της πόλης που βρισκόταν έξω από τα 

τείχη. Ξεκινούσε από την περιοχή της Καναπίτσας (όπου περίπου βρίσκεται η 

ομώνυμη οδός), περνούσε από το λόφο του Βελήμπαμπα (Δεξαμενής) και την 

περιοχή του παλιού Νοσοκομείου και κατέληγε περίπου στον όρμο του Βούρκου.

→ δεξιά προς Ιωάν. Μαυρομμάτη

Ιωάννης Μαυρομμάτης: αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, συμμετείχε σε 

πολλές μάχες με τους Γοβιό, Κώτσο και Κριεζώτη. Συνέγραψε τα απομνημονεύματά 

του από τον Αγώνα, τα οποία δημοσιεύτηκαν με τον τίτλο «Ιστορία του αγώνος της 

εν Ευβοία επαναστάσεως του 1821».

→ δεξιά προς Δρακοπούλου

Ηλίας Δρακόπουλος: επιμελητής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας, σκοτώθηκε 

σε μάχη κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου στις 2 Νοεμβρίου 1940.

→ δεξιά προς Εθνικής Συμφιλίωσης

→ δεξιά προς Ηλ. Αφεντάκη

Ηλίας Αφεντάκης ;; (1875-1957): ιδιοκτήτης βιομηχανίας οικιακών μαγειρικών 

σκευών, η οποία βρισκόταν στη λεωφόρο Χαϊνά απέναντι από τη Σχολή 
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«Δημόκριτος» και ήταν σε λειτουργία μέχρι τη δεκαετία του 1970. (Η βιομηχανία 

αναφέρεται ως : ΕΒΕΧ Βιομηχανία Επεξεργασίας Χάλυβος Αφών Γεωργίου και 

Θεόδωρου Αφεντάκη).

→ αριστερά προς Ιστιαίας

→ δεξιά προς Μπολοβίνενας

Μπολοβίνενα: ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης από την Αγία Άννα. Για να 

αποφύγει τη σύλληψη από τους Τούρκους, ρίχτηκε από έναν βράχο στο φαράγγι 

του «Αράπη» πάνω από τον ποταμό Νηλέα.

→ δεξιά προς Παπαθανασίου

Αθανάσιος Παπαθανασίου: ιδρυτής βιομηχανίας πετρελαιοκινητήρων ντίζελ με 

συγκρότημα χυτηρίων στη Χαλκίδα.

→ δεξιά προς Εθνικής Συμφιλίωσης

→ δεξιά προς Βρυσακίων 

Βρυσάκια: περιοχή ανάμεσα στα Ψαχνά και τα Πολιτικά, όπου είχε εγκατασταθεί το 

στρατόπεδο των Ελλήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση. Στη μάχη των Βρυσακίων 

τον Ιούλιο του 1821 οι ελληνικές δυνάμεις του Γοβιού, του Κώτσου και του Κριεζώτη

αντιμετώπισαν με επιτυχία τους Τούρκους του Ομέρ Βρυώνη. Μετά το θάνατο του 

Γοβιού και του Κώτσου τη διοίκηση του στρατοπέδου ανέλαβε ο Διαμαντής 

Ολύμπιος.

→ δεξιά προς Νηλέως

→ αριστερά προς Γρηγορίου Ε΄

Γρηγόριος Ε΄ (1767 – 1821): πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Γεννήθηκε στη 

Δημητσάνα με το όνομα Γεώργιος Αγγελόπουλος. Διετέλεσε τρεις φορές 

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Θανατώθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 10 

Απριλίου 1821, ως αντίποινα για τα γεγονότα της Επανάστασης. 

→ δεξιά προς Αιδηψού

→ αριστερά προς Παλαιών Πατρών Γερμανού
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Παλαιών Πατρών Γερμανός (1771-1826): μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, με 

καταγωγή από τη Δημητσάνα. Πρωταγωνιστική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, 

με πολιτική και διπλωματική δράση. Κατά τη διάρκεια της Επανάστασης συνέγραψε

τα απομνημονεύματά του, που περιλαμβάνουν τα γεγονότα από την έναρξη του 

Αγώνα μέχρι τη Β΄ Εθνοσυνέλευση του Άστρους (1823).

→ αριστερά προς Μητροπολίτου Βασιλείου

Μητροπολίτης Βασίλειος (1885-1952): πρωτοσύγκελλος της μητρόπολης Χαλκίδας, 

μητροπολίτης Μαρωνείας και Θάσου από το 1941 μέχρι το θάνατό του. 

→ δεξιά προς Παπανικολάου

Γεώργιος Παπανικολάου (1883-1962): διαπρεπής γιατρός, βιολόγος και ερευνητής 

από την Κύμη, εισηγητής του γνωστού γυναικολογικού τεστ. 

→ αριστερά προς Οσίου Χριστοδούλου

→ δεξιά προς Υψηλάντου

Δημήτριος Υψηλάντης (1793-1832): αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης και 

πολιτικός από ισχυρή φαναριώτικη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Διακρίθηκε 

σε πολλές μάχες (όπως στους Μύλους και την Πέτρα) και χαρακτηρίστηκε ως μια 

από τις πιο ανιδιοτελείς μορφές του Αγώνα.

→ αριστερά προς Λέλας Καραγιάννη

Λέλα Καραγιάννη (1898-1944): αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης από τη Λίμνη 

Ευβοίας. Αρχηγός της οργάνωσης «Μπουμπουλίνα» που στόχευε στη φυγάδευση 

Βρετανών στρατιωτών στην Αίγυπτο και σε δολιοφθορές κατά των δυνάμεων 

κατοχής, ενώ συμμετείχε και σε κατασκοπευτικό δίκτυο. Για τη δράση της 

συνελήφθη και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 8 Σεπτεμβρίου 1944.

→ αριστερά προς Ηλία Αφεντάκη

→ δεξιά προς Έλληνος Στρατιώτου

→ αριστερά προς Πλαγαρακίου
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Παραδίδω μία ψηφιακή σελίδα σε λογισμικό παρουσίασης power-point ή  impress
χρησιμοποιώντας  το  υλικό  που  συνέλεξα  και  μελέτησα  κατά  τη  διάρκεια  των
εβδομαδιαίων δράσεων του Μαρτίου-Απριλίου, φτιάχνω οριζόντια σελίδα Α4 που
περιέχει τα εξής 

1.το σχέδιο - σκαρίφημα του δρόμου που έχω επιλέξει.
2.τα σημεία στα οποία που δεν υπάρχει πινακίδα με όνομα  δρόμου

3.μια πινακίδα του δρόμου με τα στοιχεία που θεωρώ ουσιώδη.

Όλες οι παρουσιάσεις του τμήματος θα συγκεντρωθούν σε ένα αρχείο
παρουσίασης (power-point ή  impress) το οποίο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στον

συντονιστή καθηγητή ή καθηγήτρια μέχρι 15 Απριλίου 2021
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