
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 Γ΄ τάξης (Κάστρο)

Αφετηρία στην οδό Αγγελή Γοβιού

Αγγελής Γοβιός ή Γοβγίνας (1780 – 1822): κορυφαία μορφή της Επανάστασης από 

τη Λίμνη της Εύβοιας. Υπηρέτησε στο στρατό του Αλή Πασά και έγινε μέλος της 

Φιλικής Εταιρείας. Συμμετείχε μαζί με τον Ανδρούτσο στη μάχη στο Χάνι της 

Γραβιάς και στη συνέχεια έγινε αρχηγός του ελληνικού στρατοπέδου στα Βρυσάκια,

όπου πρωτοστάτησε στην ομώνυμη μάχη τον Ιούλιο του 1821. Συγκρούστηκε με την

κλέφτικη οικογένεια των Μπαλαλαίων. Σκοτώθηκε στις 22 (ή 28) Μαρτίου 1822 σε 

ενέδρα των Τούρκων στην περιοχή «Δύο Βουνά».

[Πλατεία Αθανάτων] (προτομές)

→ απέναντι προς Παύλου Ερρίζου

Παύλος Ερρίζος (Πάολο Ερρίζο): ο τελευταίος Βενετός διοικητής Χαλκίδας, πέθανε 

με μαρτυρικό θάνατο κατά την άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς το 1470.
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→ αριστερά προς Παπαλουκά

Λουκάς Παπαλουκάς: λοχαγός πεζικού, σκοτώθηκε το 1913 σε μάχη κατά τους 

Βαλκανικούς Πολέμους.

[Πλατεία Πεσόντων Οπλιτών: προς τιμήν των πεσόντων οπλιτών του 

Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41]

[Τζαμί – Κρήνη]

→ αριστερά προς Μαυρομιχάλη

Ηλίας Μαυρομιχάλης: αγωνιστής από τη Μάνη, γιος του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 

Μετά από πρόσκληση του επισκόπου Καρύστου Νεόφυτου ήρθε στην Εύβοια, 

προκειμένου να συμμετάσχει σε επιχείρηση κατάληψης της Καρύστου. Έχασε τη 

ζωή του σε μάχη στα Στύρα στις 16 Ιανουαρίου 1822.

 → δεξιά προς Δημοσθ. Βασιλείου

Δημοσθένης Βασιλείου: υπολοχαγός πεζικού από τη Χαλκίδα, πέθανε από τις 

κακουχίες του πολέμου το 1919.

→ δεξιά προς Ανδρούτσου

Οδυσσέας Ανδρούτσος (1790-1825): κορυφαία μορφή του Αγώνα στην Ανατολική 

Στερεά και την Εύβοια. Υπηρέτησε στην αυλή του Αλή Πασά και έγινε μέλος της 

Φιλικής Εταιρείας. Συμμετείχε σε πολλές μάχες, όπως στο Χάνι της Γραβιάς, 

συνεργάστηκε με Ευβοιώτες οπλαρχηγούς, όπως ο Νικόλαος Κριεζώτης, καθώς και 

με τον Νεόφυτο Καρύστου και τον Φαβιέρο. Ως αρχηγός της Επανάστασης στην 

Ανατολική Στερεά επιχείρησε ανεπιτυχώς να καταλάβει τη Χαλκίδα μεταξύ 

Δεκεμβρίου 1823 και Απριλίου 1824. Αργότερα κατηγορήθηκε για μυστικές 

συνεννοήσεις με τους Τούρκους, φυλακίστηκε στην Ακρόπολη της Αθήνας και 

πέθανε στις 5 Ιουνίου 1825.

→ δεξιά προς Κώτσου

Κώτσος Δημητρίου: αγωνιστής της Επανάστασης από τα Χάλια (σημερινή Δροσιά), 

υπαρχηγός του Αγγελή Γοβιού, στο πλευρό του οποίου πολέμησε στη νικηφόρα 
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μάχη στα Βρυσάκια τον Ιούλιο του 1821. Σκοτώθηκε μαζί με τον Γοβιό σε ενέδρα 

των Τούρκων στις 22 ή 28 Μαρτίου 1822 στην περιοχή «Δύο Βουνά».

[Εβραϊκή Συναγωγή]

→ αριστερά προς Κωτσοπούλου

Παναγιώτης Κωτσόπουλος: αρχιμουσικός, διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου και 

της Δημοτικής Φιλαρμονικής Χαλκίδας.

[Οικία Σκαλκώτα]

→ δεξιά προς Τζαβάρα

Ιωάννης Τζαβάρας: υπολοχαγός, πέθανε το 1913.

→ αριστερά προς Σταμάτη

Σταμάτης Γεωργιάδης: οπλαρχηγός από τη Σάμο, διακρίθηκε σε ναυτικές 

επιχειρήσεις. Μετά την αποτυχία της Επανάστασης στη Σάμο κατέφυγε με πολλούς 

συμπατριώτες του στην Εύβοια. 

[Ναός Αγίας Παρασκευής]

[Οικία Βενετού βαΐλου]

→ αριστερά προς Σκαλκώτα

Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949): κορυφαίος βιολονίστας και μουσικοσυνθέτης 

διεθνούς ακτινοβολίας. Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών και στην Ανώτατη Μουσική 

Ακαδημία του Βερολίνου. Λόγω των πρωτοποριακών μουσικών του αντιλήψεων δεν

έγινε κατανοητός από τους συγχρόνους του και τα έργα του θεωρήθηκαν δυσνόητα.

Σήμερα η μουσική του ιδιοφυία αναγνωρίζεται διεθνώς.

[Λαογραφικό Μουσείο]

[Μνημείο Εκτελεσθέντων Κατοχής]

→ αριστερά προς Μαρδοχαίου Φριζή

Μαρδοχαίος Φριζής: συνταγματάρχης πεζικού από τη Χαλκίδα, σκοτώθηκε στις 5 

Δεκεμβρίου 1940 κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

[Ανδριάντας Φριζή]
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→ δεξιά προς Βελισσαρίου

Ιωάννης Βελισσαρίου: ταγματάρχης πεζικού από την Κύμη. Έχασε τη ζωή του 

πολεμώντας στο Β΄ Βαλκανικό πόλεμο, στις 13 Ιουλίου 1913.

→ δεξιά προς Φαβιέρου

Κάρολος Φαβιέρος (1783-1855): Γάλλος στρατιωτικός και φιλέλληνας. Ήρθε 

εθελοντικά στην Ελλάδα για να συμμετάσχει στην Επανάσταση. Πολέμησε σε 

πολλές μάχες, μεταξύ αυτών στην Κάρυστο και στην πολιορκία της Ακρόπολης, 

αλλά και στην εκστρατεία του Μωριά το 1828, συνοδεύοντας τον τακτικό γαλλικό 

στρατό. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας τον ανακήρυξε επίτιμο Έλληνα πολίτη 

και ο βασιλιάς Όθωνας του απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του 

Σωτήρος. Λόγω διαφωνίας με τον Καποδίστρια επέστρεψε στη Γαλλία, όπου έλαβε 

στρατιωτικά αξιώματα.

→ δεξιά προς Παπασκιαδά

Παπασκιαδάς: ιερέας και αγωνιστής της Επανάστασης από το Αφράτι. Συμμετείχε 

σε μάχες στην Εύβοια.

→ αριστερά προς Γ. Πα(π)πά

Γεώργιος Πα(π)πάς ή Οικονόμου: ναυτικός και οπλαρχηγός από την Κύμη. 

Σκοτώθηκε κατά τον πρώτο χρόνο της Επανάστασης σε ενέδρα Τούρκων στην 

περιοχή της λίμνης Δύστου.

→ αριστερά προς Σταμούλη

Σωτήριος Σταμούλης ή Μαρκουλάρης: Ηπειρώτης εγκατεστημένος στη Χαλκίδα. 

Δώρισε το ακίνητό του επί των οδών Κριεζώτου και Φαρμακίδου στην Φιλόπτωχο 

Πανευβοϊκή Αδελφότητα.

→ αριστερά προς Μπαλαλαίων

→ δεξιά προς Ψαρών

Ψαρά: σπουδαίο ναυτικό νησί, συνέβαλλε σημαντικά με τον ισχυρό στόλο του στον 

ναυτικό αγώνα των Ελλήνων. Ψαριανά πλοία συμμετείχαν σε ναυτικές επιχειρήσεις 
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στην Εύβοια (όπως στην πολιορκία της Χαλκίδας από τον Οδυσσέα Ανδρούτσο). 

Μετά την Επανάσταση και την καταστροφή των Ψαρών από τους Τούρκους κάτοικοι

του νησιού κατέφυγαν στην Εύβοια, όπου ίδρυσαν τον οικισμό των Νέων Ψαρών 

στην Ερέτρια.

→ δεξιά προς Πανίδου

→ αριστερά προς Σάμου

Σάμος: από τα πρώτα νησιά που κήρυξαν την Επανάσταση, κατάφερε να παραμείνει

ελεύθερη μέχρι το 1834, παρά τις προσπάθειες των Τούρκων να την 

ανακαταλάβουν. Το 1834 πολλοί Σαμιώτες, μαζί με τους πρωτεργάτες της 

επανάστασης και τον μητροπολίτη τους Κύριλλο, κατέφυγαν στην Εύβοια και 

εγκαταστάθηκαν στη Χαλκίδα και σε άλλες περιοχές του νησιού.

→ δεξιά προς Κουρητών

→ αριστερά προς Ωρίωνος

→ τέρμα στην Μαντούς Μαυρογένους

Μαντώ Μαυρογένους: εμβληματική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, με 

καταγωγή από τη Μύκονο. Προσέφερε την περιουσία της για τη συντήρηση πλοίων 

για τον Αγώνα. Συμμετείχε σε πολλές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και στην Κάρυστο.

Πέθανε στην Πάρο το 1848, φτωχή και λησμονημένη.
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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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