
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 Β΄τάξης (Σουβάλα – ‘Αγιος Νικόλαος – Αγορά)

Αφετηρία στην οδό Προαστείου & Ναθαναήλ Ιωάννου

Ναθαναήλ Ιωάννου: Ευβοιώτης κληρικός, με συμβολή στον αγώνα του 1821. Μετά 

το τέλος της Επανάστασης έγραψε τα «Ευβοϊκά», στα οποία εξιστορεί τον ένοπλο 

αγώνα των Ευβοέων κατά τα έτη 1821-1825. Με τη διαθήκη του κληροδότησε 

μεγάλο αριθμό βιβλίων στην Ιερατική Σχολή Χαλκίδος. Πέθανε το 1880.

→ αριστερά προς Βουδικλάρη

Θεόδωρος Βουδικλάρης: ταγματάρχης πεζικού, σκοτώθηκε σε μάχη κατά τη 

μικρασιατική εκστρατεία το 1921.

→ δεξιά προς Γιαννίτση

Ανδρέας Γιαννίτσης: Ψαριανός καπετάνιος με καταγωγή από το χωριό Γιαννίτσι της 

Καρυστίας. Έλαβε μέρος σε ναυτικές επιχειρήσεις στην Εύβοια μαζί με άλλους 

Ψαριανούς καπετάνιους, όπως στον ναυτικό αποκλεισμό της Χαλκίδας το 
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Δεκέμβριο του 1823, ταυτόχρονα με την πολιορκία της πόλης από τις δυνάμεις του 

Οδυσσέα Ανδρούτσου. 

→ αριστερά προς Νεοφύτου

Νεόφυτος (1780-1851): επίσκοπος Καρύστου, με καταγωγή από τα Φύλλα. Υπήρξε 

μέλος της Φιλικής Εταιρείας και συνέβαλε τα μέγιστα στον Αγώνα στην Εύβοια. 

Στρατολογούσε άνδρες και επιχειρούσε εναντίον των Τούρκων στην περιοχή της 

Καρύστου, με κορυφαία στιγμή τη μάχη στα Στύρα στις αρχές του 1822. Για την 

προσφορά του τιμήθηκε από τον βασιλιά Όθωνα. 

→ δεξιά προς Αποστόλη

Νικόλαος Αποστόλης (1770-1827): ναύαρχος του στόλου των Ψαρών, πιθανώς με 

καταγωγή από την Κάρυστο. Συμμετείχε σε πολλές ναυμαχίες εναντίον των 

Τούρκων, όπως στη ναυμαχία στο Γέροντα εναντίον του τουρκοαιγυπτιακού στόλου,

μαζί με τον Ανδρέα Μιαούλη και τον Γεώργιο Σαχτούρη, στις 29 Αυγούστου 1824. 

→ αριστερά προς Αβάντων

→ δεξιά προς Βώκου

Δημήτριος Βώκος: πατέρας του Ανδρέα Μιαούλη με καταγωγή από τα Φύλλα, 

μετοίκησε πριν την Επανάσταση στην Ύδρα.

→ αριστερά προς Γκορτζή

Αθανάσιος Γκορτζής: υπολοχαγός πεζικού από τη Χαλκίδα, σκοτώθηκε στη 

Μικρασιατική εκστρατεία.

→ δεξιά προς Κριεζή (Αντώνιος ή Αλέξανδρος) ;

Αντώνιος Δ. Κριεζής (1796-1865): ναυτικός από την Ύδρα, με οικογενειακή 

καταγωγή από τα Κριεζά Ευβοίας. Πολέμησε σε πολλές ναυτικές επιχειρήσεις στο 

πλευρό του Μιαούλη. Αργότερα διετέλεσε υπουργός και πρόεδρος της κυβέρνησης.

Αλέξανδρος Κριεζής: συμμετείχε σε ναυτικές επιχειρήσεις κατά την Επανάσταση.

→ αριστερά προς Μιαούλη

Ανδρέας Μιαούλης (1769 – 1835): η κορυφαία μορφή του ναυτικού Αγώνα, 
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ναύαρχος του στόλου της Ύδρας. Η οικογένειά του καταγόταν από τα Φύλλα και 

μετοίκησε στην Ύδρα πριν τη γέννησή του. Συμμετείχε στις περισσότερες ναυμαχίες 

της Επανάστασης. 

→ αριστερά προς Τόλια

Απόστολος Νικολάου ή Τόλιας: υπασπιστής και πρωτοπαλίκαρο του Κριεζώτη με 

καταγωγή από τα Στύρα. Συμμετείχε σε πολλές μάχες, όπως στις μάχες του 

Ανηφορίτη και της Πέτρας το 1829. 

→ δεξιά προς Μιχ. Κακαρά

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

→ δεξιά προς Περικλέους Σταύρου

Περικλής Σταύρου: αξιωματικός του πυροβολικού, σκοτώθηκε σε μάχη κατά την 

μικρασιατική εκστρατεία.

→ δεξιά προς Τομαρά

Νικόλαος Τομαράς: αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, πολέμησε στο πλευρό 

του Αγγελή Γοβιού στη μάχη στα Βρυσάκια. Μετά το θάνατο του Γοβιού και του 

Κώτσου ανέλαβε, μαζί με τον αδελφό του Κώτσου, Γιαννάκη Δημητρίου, την 

αρχηγία του ελληνικού στρατοπέδου. Σκοτώθηκε στην περιοχή Κήποι της Κύμης. 

→ αριστερά προς Μιαούλη

→ αριστερά προς Τζιαρντίνι και συνέχεια προς Βουδούρη

Βασίλειος Βουδούρης (1840- 1910): από την οικογένεια των Μπουντούρηδων, η 

οποία είχε καταγωγή από τη Γαράντζα Μεσσηνίας και μετοίκησε στην Ύδρα το 18ο 

αιώνα. Μετά την Επανάσταση ο παππούς του Βασίλειος Μπουντούρης 

εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα και έγινε κάτοχος μεγάλων εκτάσεων γης κοντά στο 

Μαντούδι και στην περιοχή του Βατώντα. Ο εγγονός Βασίλειος (ο οποίος άλλαξε το 

επώνυμό του από Μπουντούρης σε Βουδούρης) διετέλεσε βουλευτής Εύβοιας με 

το κόμμα του Επαμεινώνδα Δεληγεώργη και αργότερα του Χαρίλαου Τρικούπη, 

πρόεδρος της Βουλής και υπουργός Ναυτικών. 
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[Προτομή Λέλας Καραγιάννη]

[Άγαλμα Εθνικής Αντίστασης]

[Ηρώο πλατείας Αγίου Νικολάου]

[Ναός Αγίου Νικολάου]: προτομές

→ αριστερά προς Λυκόφρωνος

→ δεξιά προς Καρύδα

Δημήτριος Καρύδας: αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, πολέμησε στο πλευρό 

του Κριεζώτη σε πολλές μάχες, όπως στην πολιορκία της Ακρόπολης το 1826-1827 

και στις μάχες του Ανηφορίτη και της Πέτρας το 1829.

→ αριστερά προς Ερμού

→ δεξιά προς Αβάντων

→ αριστερά προς Κριεζώτου

Νικόλαος Κριεζώτης (1785-1853): κορυφαία μορφή της Επανάστασης στην Εύβοια. 

Πολέμησε σε πολλές μάχες και συνεργάστηκε με όλους τους επιφανείς αρχηγούς 

(Ανδρούτσο, Καραϊσκάκη, Μακρυγιάννη, Φαβιέρο κλπ.). Επί Όθωνα διορίστηκε 

τοποτηρητής Ευβοίας, εξαιτίας όμως της συμμετοχής του σε κινήματα εναντίον του 

βασιλιά υπέστη διώξεις και κατέφυγε στη Σμύρνη, όπου και πέθανε.

→ αριστερά προς Μπαλαλαίων

Μπαλαλαίοι: Οικογένεια κλεφτών και αγωνιστών της Εύβοιας με τόπο καταγωγής 

το Αφράτι και χώρο εγκατάστασης και δράσης κυρίως τα χωριά Γαλατσάδες και 

Κοκκινομηλιά στη βόρεια Εύβοια. Έλαβαν μέρος στη μάχη στα Βρυσάκια υπό τις 

διαταγές του Αγγελή Γοβιού, ενεπλάκησαν όμως σε διαμάχη μαζί του, με 

αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερα από τα πέντε αδέλφια της οικογένειας.

Ο αδελφός που απέμεινε συμμετείχε σε ενέδρα στις 28 Μαρτίου 1822, που 

οδήγησε στο θάνατο του Κώτσου Δημητρίου και των αδελφών Γοβιού (Αγγελή και 

Αναγνώστη). 

→ αριστερά προς Βύρωνος
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Βύρων (1788-1824): Άγγλος ποιητής του ρομαντισμού και εμβληματική μορφή του 

φιλελληνικού κινήματος. Σε πολλά ποιήματά του ύμνησε τον αρχαιοελληνικό 

πολιτισμό και τις ομορφιές της Ελλάδας, ενώ προσέφερε όλη του την περιουσία για 

τον Αγώνα των Ελλήνων. Πέθανε στο Μεσολόγγι.  

→ δεξιά προς Αντωνίου

Αντώνιος Αντωνίου: Χαλκιδέος ευεργέτης, διέθεσε το σύνολο της περιουσίας του 

στο Δήμο Χαλκιδέων για την κατασκευή θεάτρου και τη συντήρηση φιλαρμονικής 

ορχήστρας.

[Πλατεία Αγίου Δημητρίου]: προτομές

→ ευθεία προς Τζαβέλλα

Κίτσος Τζαβέλλας (1801-1855): Γόνος της επώνυμης Σουλιώτικης – Αρβανίτικης 

φάρας των Τζαβελλαίων, στρατηγός κατά την Επανάσταση. Έλαβε μέρος στις 

σημαντικότερες μάχες του Αγώνα, μεταξύ των οποίων στις πολιορκίες του 

Μεσολογγίου και της Αθήνας. Μετά την Επανάσταση διετέλεσε υπασπιστής του 

Όθωνα, υπουργός στρατιωτικών και πρωθυπουργός. Η κόρη του Καλλιόπη ήταν 

παντρεμένη με το γιο του Νικόλαου Κριεζώτη Δημήτριο. 

[Κριεζώτειο]

ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  Μάρτιος  2021   Περπατώντας στους δρόμους της πόλης 6



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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