
ΒΑΗΚΟ ΣΟΥΟ: 

 

Ζ εθκάζεζε ηεο Ηζηνξίαο κε  

 ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο &  

     πεξηζζόηεξν κέζα από  

  ηελ νλνκαηνδνζία ησλ νδώλ  



Σα νλόκαηα ησλ δξόκσλ ηεο θάζε πόιεο 

δίλνληαη κε ηξεηο ηξόπνπο: 

1νο Από ηελ γεληθή Ηζηνξία  

   (αξραία, βπδαληηλή & λεόηεξε). 

2νο Από ηελ ηνπηθή Ηζηνξία. 

3νο Από ηε Θξεζθεία καο κε ηελ νλνκαζία 

δξόκσλ από Αγίνπο ή Αγίεο.  

 



   Απηό ην είδακε αλαιπηηθά ζηε δηθή 

καο πόιε, ηελ Πάηξα. 

   Καη πην ζπλνπηηθά ζε άιιεο 

πόιεηο ηεο Διιάδαο.  

 





   Ξεθηλήζακε ινηπόλ ηελ «ηζηνξηθή καο έξεπλα» από 

ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο Πάηξαο.  

     ΓΗΑΠΗΣΧΑΜΔ: 

 1.  Όηη νη δξόκνη ηνπ θέληξνπ ζρεηίδνληαη πάξα πνιύ 

κε ηε λεόηεξε Ηζηνξία.  

 2.  Φάμακε & βξήθακε όηη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο 

όηη ε Πάηξα έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1821.   





   Παξαηεξήζακε πώο νλνκάδνληαη νη δξόκνη 
ηνπ θέληξνπ πνπ ην δηαζρίδνπλ νξηδόληηα:   
1. Μαηδώλνο 

2. Κνξίλζνπ 

3. Καλαθάξε Θάλνπ 

4. Καξατζθάθε 

5. Αιεμ. Τςειάληνπ  

6. Αγίνπ Αλδξένπ  

7. Όζσλνο - Ακαιίαο 

 



1.  Πνπθεβίι              6. Παηξέσο 

2. Αξάηνπ                  7. Παληαλάζζεο 

3. Κνινθνηξώλε       8. Βόηζε Γεκεηξίνπ 

4. Αγίνπ Νηθνιάνπ    9. Φηινπνίκελνο 

5. Δξκνύ                  10. Γεκ. Γνύλαξε 

 

 

 



Οη δξόκνη ηνπ θέληξνπ πνπ ην δηαζρίδνπλ νξηδόληηα 
αλαθέξνληαη: 

1. ηε λεόηεξε Ιζηνξία (Μαηδώλνο, Καξατζθάθε , 
Αιεμ. Τςειάληνπ, Όζσλνο – Ακαιίαο) 

 2. ηε λεόηεξε Σνπηθή Ιζηνξία (Καλαθάξε Θάλνπ) 

3. ηε ζξεζθεία Αγ. Αλδξένπ Πξνζηάηεο ηεο 
Πάηξαο 



Οη δξόκνη ηνπ θέληξνπ πνπ ην δηαζρίδνπλ  

θάζεηα  αλαθέξνληαη: 
1. ηε λεόηεξε Ιζηνξία (Πνπθεβίι, 

      Κνινθνηξώλε,  Γεκ. Γνύλαξε), 

2. ηε λεόηεξε Σνπηθή Ιζηνξία (Βόηζε Γ.) 

3. ηε ζξεζθεία (Αγ. Νηθνιάνπ, Παληαλάζζεο) 

4. ηελ αξραία  Ιζηνξία (Παηξέσο, Φηινπνίκελνο)  

5. ηε κπζνινγία (Δξκνύ) 

  

 



   Να μεθηλήζνπκε από ηε λεόηεξε Ιζηνξία, επεηδή: 

1.  Σα κηζά παηδηά ηνπ νκίινπ θνηηνύζαλ ζηελ Γ΄ 

ηάμε.  

2. Σα ππόινηπα είραλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα απηήλ.  





1. Γηαβάδακε από ην βηβιίν ηεο Ιζηνξίαο ηεο Γ΄ 
ηάμεο ηα αληίζηνηρα θεθάιαηα, γηα λα 
καζαίλνπκε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα.       

 2. Φάρλακε  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ κνπζείνπ κείδνλνο 
Διιεληζκνύ  
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& ζηε Βηθηπαίδεηα γηα λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα ηα 

ηζηνξηθά πξόζσπα, θάλνληαο νπζηαζηηθή πεξίιεςε 
ησλ πιεξνθνξηώλ, γηα λα κάζνπκε θάπνηεο 
πιεξνθνξίεο. 



3. Από ηηο πεγέο απηέο επηιέγακε κηα 
αληηπξνζσπεπηηθή θσηνγξαθία γηα θάζε 
πξόζσπν & κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ηελ 
ηνπνζεηνύζακε ζηελ αλάινγε νδό.  

    ηε θάζε απηή πνιιά παηδηά ηα βνήζεζε ν Νίθνο 
ν Σζηπηλάθεο, πνπ μέξεη πνιύ θαιά ππνινγηζηέο 
& έηζη εμνηθεησλόκαζηαλ κε ηελ ρξήζε ησλ 
ΣΠΔ. 

4. Γηαβάδακε ην Ιζηνξηθό ιεμηθό ησλ Παηξώλ ηνπ 
Κώζηα Σξηαληαθύιινπ γηα ηνπο ηνπηθνύο ήξσεο. 
Έπεηηα επεμεξγαδόκαζηε ηνλ ράξηε. 

 





     π.ρ.  Κνινθνηξώλεο Θεόδσξνο  
       Γελλήζεθε ζηηο 3 Απξηιίνπ 1770 ζην Ρακαβνύλη ηεο Μεζζελίαο & πέζαλε ζηηο 4 

Φεβξνπαξίνπ 1843. Πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ ρξόληα ζηελ Αισλίζηαηλα ηεο Αξθαδίαο πνπ 
ήηαλ ηόπνο θαηαγσγήο ηεο κεηέξαο ηνπ, Ήηαλ αξρηζηξάηεγνο & εγεηηθή κνξθή ηεο 
Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821, πνιηηηθόο, πιεξεμνύζηνο, ζύκβνπινο ηεο Δπηθξάηεηαο. Έκεηλε 
γλσζηόο & σο Γέξνο ηνπ Μνξηά. Ο Θ. Κνινθνηξώλεο εηζρώξεζε ζηα ζώκαηα ησλ 
θιεθηώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ & 15 εηώλ έγηλε θαπεηάληνο. Έρνληαο απνθηήζεη πείξα & ζηε 
ζάιαζζα σο θνπξζάξνο, ην 1805 πήξε κέξνο ζηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ξσζηθνύ 
ζηόινπ θαηά ηνλ Ρσζνηνπξθηθό πόιεκν. Σν 1818 κπήζεθε ζηε Φηιηθή Δηαηξεία & άξρηζε 
λα πξνεηνηκάδεη ηελ Δπαλάζηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν γλσξίδνληαο όηη ε εκέξα έλαξμεο 
ήηαλ ε 25ε  Μαξηίνπ. Βξέζεθε ζηελ Καιακάηα θαηά ηελ αλαίκαθηε θαηάιεςε ηεο πόιεο 
ζηηο 23 Μαξηίνπ 1821 ππό ηνλ Πεηξόκπεε Μαπξνκηράιε. Πξσηαγσλίζηεζε ζε πνιιέο 
ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ αγώλα, όπσο ζηε λίθε ζην Βαιηέηζη (14 Μαΐνπ 1821, ζηελ 
άισζε ηεο Σξηπνιηηζάο (23 επηεκβξίνπ 1821), ζηελ θαηαζηξνθή ηεο ζηξαηηάο ηνπ 
Γξάκαιε ζηα Γεξβελάθηα (26 Ηνπιίνπ 1822), όπνπ δηέζσζε ηνλ Αγώλα ζηελ Πεινπόλλεζν, 
αθνύ πξπηάλεπζαλ ε επθπΐα & ε ηόικε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ηνπ λνπ. Οη επηηπρίεο απηέο ηνλ 
αλέδεημαλ ζε αξρηζηξάηεγν ηεο Πεινπνλλήζνπ. ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ 



 ηε δηάξθεηα ηνπ Δκθπιίνπ πνιέκνπ πνιιέο θνξέο πξνζπάζεζε λα ακβιύλεη ηηο 
αληηζέζεηο αλάκεζα ζηνπο αληηπάινπο, αιιά παξόια απηά δελ απέθπγε ηε ξήμε. 
Μεηά από έλνπιεο ζπγθξνύζεηο, ν ίδηνο & ν γηνο ηνπ ζπλειήθζεζαλ & 
θπιαθίζηεθαλ ζην Ναύπιην. Ο νπιηάλνο δήηεζε ηε βνήζεηα ηεο Αηγύπηνπ γηα 
λα ζηακαηήζεη ηελ Δπαλάζηαζε, νπόηε ν γηνο ηνπ Μερκέη Αιή & δηάδνρνο ηνπ 
αηγππηηαθνύ ζξόλνπ Ηκπξαήκ απνβηβάζηεθε ην 1825 ζηελ Πεινπόλλεζν. Ζ 
θαθηεξία & ην Ναπαξίλν έπεζαλ ζηα ρέξηα ησλ Αηγππηίσλ & ηόηε ν 
Κνινθνηξώλεο απνθπιαθίζηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη ηνλ Ηκπξαήκ καδί κε ηνλ 
Πεηξόκπεε Μαπξνκηράιε. Χσξίο πνιπάξηζκν ζηξαηό μεθίλεζε & πάιη ηνλ 
θιεθηνπόιεκν, πνπ δηήξθεζε σο ην 1828, όηαλ ζηελ Διιάδα έθηαζε ην 
ζηξάηεπκα ηνπ ζηξαηεγνύ Μεδόλ κε εληνιή ηνπ Καξόινπ Η´ ηεο Γαιιίαο γηα λα 
δηαζώζεη ηελ Διιάδα από ηα αηγππηηαθά ζηξαηεύκαηα (ε Γαιιηθή Δθζηξαηεία 
ηνπ Μσξηά). 

 Αμίδεη λα ηνληζηεί ε ζηξαηεγηθή θπζηνγλσκία ηνπ Κνινθνηξώλε, θαζώο 
δηνηθνύζε ηα ζηξαηεύκαηα κε ηδηνθπή ηξόπν, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηαθηηθέο ηνπ 
θιεθηνπνιέκνπ, ώζηε λα κπνξεί λα αληεπεμέξρεηαη ην ζηξάηεπκα ζηελ 
αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ αληηπάινπ. Ωο ην ηέινο ηεο Δπαλάζηαζεο ν 
Κνινθνηξώλεο ζπλέρηζε λα δηαδξακαηίδεη ελεξγό ξόιν ζηα ζηξαηησηηθά & 
πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο επνρήο.  

 



 

      Ο Φξ. Πνπθεβίι γελλήζεθε ην 1770 ζηε Γαιιία & πέζαλε ην 1838. Ήηαλ Γάιινο ηαηξόο, 
πεξηεγεηήο, δηπισκάηεο, ηζηνξηθόο ζπγγξαθέαο, αθαδεκατθόο θαη ζπνπδαίνο θηιέιιελαο. 
Σν  ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν ππήξμε ηεξάζηην & γη’ απηό πνιινί ηνλ ζεσξνύλ αξρηηέθηνλα ηνπ 
Φηιειιεληζκνύ θαηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. 

       Ο Ναπνιέσλ ηνλ δηόξηζε γεληθό πξόμελν θνληά  ζηνλ Αιή παζά ζηα Ησάλληλα, κε ηνλ νπνίν 
ν Πνπθεβίι δεκηνύξγεζε ηζρπξέο ζρέζεηο γηα ην θαιό ησλ Διιήλσλ . Έηζη ην 1817 έγηλε 
πξόμελνο ηεο Γαιιίαο . Σν 1816 είρε πεξηεγεζεί ηελ Διιάδα θαη δεκνζίεπζε ζε δύν ηόκνπο 
ην «Σαμίδη ηνπ». Σν 1828 εμέδσζε ηελ Ηζηνξία ηνπ, ζηελ νπνία γξάθεη πνιιά ζηνηρεία γηα 
ηελ Πάηξα, πνπ ηα έκαζε από ηηο δηεγήζεηο ηνπ αδειθνύ ηνπ Ούγνπ, ν νπνίνο ηνλ 
δηαδέρζεθε ζην Πξνμελείν. Ο Φηιέιιελαο Πνπθεβίι άθεζε έλα ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθό 
έξγν.  

      Μεηαιακπάδεπζε ηα δηθά ηνπ ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο αγαπεκέλνπο ηνπ Έιιελεο αγσληζηέο 
ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ θαη επεξέαζε θαζνξηζηηθά ην επξσπατθό Φηιειιεληθό θίλεκα.  Καη 
ηα δύν αδέιθηα δηαθξίζεθαλ γηα ηνλ δεισκέλν θηιειιεληζκό ηνπο. Ο Ούγνο πξόζθεξε 
ππεξεζίεο ζηνπο καρόκελνπο Παηξηλνύο ην 1821, θηινμέλεζε πνιινύο ζην ζπίηη ηνπ  θαη 
αλαδείρζεθε επεξγέηεο ηεο πόιεο.  



 Ο Γεώξγηνο γελλήζεθε ζηελ Κνπεγράγε ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ 1845 θαη ήηαλ ν δεπηεξόηνθνο γηνο ηνπ. Γνινθνλήζεθε 
ζηηο 18 Μαξηίνπ 1913  ζηε Θεζζαινλίθε. Καηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνύ ηνπ ζηε Ρσζία, γηα λα ζπλαληήζεη ηελ αδειθή ηνπ 
Απηνθξάηεηξα Μαξία Φενληόξνβλα, ζύδπγν ηνπ Απηνθξάηνξα Αιέμαλδξνπ Γ΄ ηεο Ρσζίαο, γλώξηζε θαη παληξεύηεθε 
ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1867 , ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε, ηελ δεθαεμάρξνλε ηόηε Μεγάιε Γνύθηζζα Όιγα Κσλζηαληίλνβλα ηεο 
Ρσζίαο, θαηεπζείαλ απόγνλν ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξάηεηξαο Δπθξνζύλεο Γνύθηζζαο Κακαηεξίλα. Απέθηεζαλ εμήο νθηώ 
παηδηά. Απέθηεζαλ ηα εμήο νθηώ παηδηά. Σε λύρηα ηεο 14εο Απγνύζηνπ πξνο 15ε Απγνύζηνπ ηνπ 1909, εθδειώζεθε 
θίλεκα ππό ηελ αξρεγία ηνπ ζπληαγκαηάξρε Νηθόιανπ Ενξκπά  αξρεγνύ ηνπ ηξαηησηηθνύ πλδέζκνπ. Σα αηηήκαηα ησλ 
θηλεκαηηώλ ήηαλ θάζε άιιν παξά ξηδνζπαζηηθά, σζηόζν όζνλ αθνξά ζηε Γπλαζηεία απαηηνύζε ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
Πξηγθίπσλ από ην ζηξάηεπκα. Αθνινύζεζε πεξίνδνο πνιηηηθήο αλσκαιίαο θαη ν Γεώξγηνο, όπσο θαη ν ηξαηησηηθόο 
ύλδεζκνο, είδαλ ζην πξόζσπν ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ηε κνλαδηθή ιύζε από ην αδηέμνδν. Σν θίλεκα απηό ήηαλ ε 
πξώηε δπλακηθή παξέκβαζε ησλ αμησκαηηθώλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρώξαο. Από ηόηε αξρίδεη θαη δηακνξθώλεηαη, εθηόο 
από ην Παιάηη, ηε Βνπιή, έλαο ηξίηνο πόινο εμνπζίαο. Απηόο ηνπ ηξαηνύ, πνπ από ην 1909 έσο ην 1967 ζα παξεκβαίλεη 
ζπρλά ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηόπνπ. Ο Βεληδέινο, επηδηώθνληαο ηελ εζληθή ελόηεηα, δήηεζε από ηνλ Γεώξγην λα ηεζεί 
επηθεθαιήο ηνπ θηλήκαηνο εζληθήο αλαγέλλεζεο, έρνληαο ώο θνηλό παξνλνκαζηή ηεο ζύκπησζεο ησλ απόςεώλ ηνπο ζηελ 
εμσηεξηθή πνιηηηθή. Ο γεξαηόο, πιένλ, Βαζηιηάο άθεζε ηνλ Βεληδέιν λα θπβεξλήζεη ξηδνζπαζηηθά, λα αλαζπγθξνηήζεη ην 
ειιεληθό θξάηνο, λα πξνβεί ζε γελλαίεο εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη λα δεκηνπξγήζεη ηζρπξό ζηξάηεπκα. Σνπνζέηεζε 
ηνλ Γηάδνρν Κσλζηαληίλν επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηεύκαηνο θαη απειεπζεξώζεθαλ ε Ήπεηξνο, ε Μαθεδνλία θαη ηα Νεζηά 
ηνπ Αηγαίνπ. ηηο 5 Μαξηίνπ 1913ν Γεώξγηνο Α΄ ζέινληαο λα επηζθεθηεί γηα εζηκνηππηθνύο ιόγνπο ηνλ Γεξκαλό λαύαξρν 
Γθόπθελ, θαηέβεθε ζηελ απνβάζξα ηνπ Λεπθνύ Πύξγνπ. Μαδί ηνπ ήηαλ θαη ν ππαζπηζηήο ηνπ ηαγκαηάξρεο Φξαγθνύδεο. 
ηελ ζπκβνιή ηεο νδνύ Β. Όιγαο, ν Αιέμαλδξνο ρηλάο πιεζίαζε θαη από κηθξή απόζηαζε ππξνβόιεζε θαίξηα ηνλ 
Γεώξγην Α΄. Έπεηηα πξνζπάζεζε λα ππξνβνιήζεη θαη ηνλ ππαζπηζηή ηνπ αιιά εθείλνο πξόιαβε θαη ηνλ αθόπιηζε. Πίζσ 
από ηελ δνινθνλία ηνπ Βαζηιηά, πηζηεύεηαη όηη θξπβόηαλ ε Γεξκαλία, αθνύ ν Γεώξγηνο δελ ήηαλ ππνζηεξηθηήο ησλ 
Γεξκαλώλ. Ζ ζεσξία απηή ζηεξίδεηαη κε ην γεγνλόο όηη ν Γεξκαλνί ήζειαλ λα αλεβεί ζηνλ ειιεληθό ζξόλν ν 
γεξκαλόθηινο Κσλζηαληίλνο Ο ρηλάο ζπλειήθζε από δπν ρσξνθύιαθεο πνπ βξίζθνληαλ ζην ζεκείν θαη αλαθξίζεθε. 
ηηο 6 Μαΐνπ, ζύκθσλα κε ηελ επίζεκε εθδνρή, απηνθηόλεζε πεδώληαο από ην παξάζπξν ηνπ ηκήκαηνο ηεο 
ρσξνθπιαθήο, όπνπ εθξαηείην. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηελ θαηάζεζε ηνπ πνπ δελ δόζεθε πνηέ ζηε δεκνζηόηεηα 



 Γελ ζα ζαο θνπξάζνπκε κε άιιεο 

ηέηνηεο πιεξνθνξίεο.  

 Θα δείηε πώο πξνρσξνύζακε ζηγά 

ζηγά & ηη θηηάρλακε ζηνλ ράξηε. 





Καηά ηελ πνξεία ηεο έξεπλάο καο ζπλαληνύ- 

ζακε όκσο, & νλόκαηα νδώλ από ηελ αξραία  

Ιζηνξία ή ηε κπζνινγία. Φπζηθά, θάηη ζέιακε λα  

κάζνπκε. Έηζη, ζθεθζήθακε λα πξνζθαιέζνπ- 

κε ηελ αξραηνιόγν θ. Αιεμνπνύινπ Γεσξγία,  

γηα λα καο θαηαηνπίζεη & γηα ηελ αξραία Πάηξα  

αιιά & γηα ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο.    







    ηε ζπλέρεηα πξνρσξήζακε & ζε άιιεο πεξηνρέο 
ηεο Πάηξαο. 

   Αξρηθά πήγακε ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 
Αγπηάο, ησλ Τςειώλ Αισλίσλ, ηνπ 
θαγηνπνπιείνπ, ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ 
Αγίνπ Αλδξέα & θάλακε ηηο αλάινγεο έξεπλεο – 
δηαπηζηώζεηο καο ζε ζρέζε πάληα κε ηε λεόηεξε 
Ιζηνξία. Με ηελ αξραία & ηε Βπδαληηλή Ιζηνξία 
ζα αζρνιεζνύκε ηνπ ρξόλνπ. Από ηε κπζνινγία 
κάζακε όηη ζε πνιιέο πόιεηο ζα ζπλαληνύκε ηελ 
νδό Δξκνύ σο ηνλ πιένλ εκπνξηθό δξόκν ηνπο.  













Δδώ είδακε έλα video κε ηα γεγνλόηα ηνπ  

Πνιπηερλείνπ, γηαηί πιεζίαδε ε γηνξηή & ζέιακε λα 

θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηα γεγνλόηα........... 

https://www.youtube.com/watch?v=V8DKcqTqL2k 

 



    Αξγόηεξα, όηαλ θζάζακε ζην αλάινγν θεθά- ιαην  
είδακε έλα video γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο 
κύξλεο, γηα λα πξνεηνηκαζηνύκε γηα ηα 
ηζηνξηθά γεγνλόηα & λα επηζθεθζνύκε έπεηηα ηε 
ζπλνηθία Προσφυγικά. Έηζη, ζα θαηαλννύ- ζακε 
θαιύηεξα ηα νλόκαηα ησλ δξόκσλ απ- ηήο ηεο 
ζπλνηθίαο, πνπ ζπλαληηέηαη & ζε άι-ιεο πόιεηο 
ηεο Διιάδαο. Δδώ δηαθξίλακε & ην ηδηαίηεξν 
ζρέδην θηηζίκαηνο ησλ νηθηώλ.   

https://www.youtube.com/watch?v=fcwBn_2t5fs 

 



   ηε θάζε απηή είρακε θαηαλνήζεη πώο γίλεηαη ε 
νλνκαηνδνζία ησλ νδώλ & πόζν κεγάιν ξόιν 
παίδεη γη’ απηό ε Ιζηνξία ηεο θάζε πόιεο.  

  Έηζη πξνρσξήζακε & ζε άιιεο πόιεηο ηεο 
Διιάδαο. 

   Ξέξακε όηη θάπνηα νλόκαηα νδώλ ζα ηα  
ζπλαληνύζακε ζρεδόλ ζε όιεο ηηο πόιεηο. 

 



   Δπηζθεθζήθακε... ην ηζηνξηθό θέληξν 

ηεο Αζήλαο.  

   Σν πεξπαηήζακε...., ην 

παξαηεξήζακε.....  

   Δίδακε όηη ε πιαηεία Κνισλαθίνπ 

νλνκάδεηαη Φηιηθήο Δηαηξείαο...... 





  Οη δξόκνη ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο 
αλαθέξνληαη: 

1. ηε λεόηεξε Ιζηνξία (θνπθά, Ξάλζνπ, 
Σζαθάισθ, ΑλαγλσζηνπνύινπΦηιη- θή 
Δηαηξεία, Παηξηάξρνπ Ισαθείκ θ.α ) 

 2. ηελ αξραία Ιζηνξία (Πηλδάξνπ, Ηξαθιείηνπ, 
Φσθπιίδνπ, Ξελνθξάηνπο, Κιενκέλνπο, 
Γεηλνθξάηνπο, Καξλεάδνπ πεπζίππνπ  θ.α.) 

 

 



   Χο ηζηνξηθό θέληξν πξέπεη λα «αλαγξάθεη» ζηηο 

νδνύο & ηνλ αξραίν πνιηηηζκό ηεο, αιιά θαη 

θάπνηεο ζεκαληηθέο κνξθέο ηνπ Αγώλα ηνπ 1821.  

  Απηέο ηηο κνξθέο ηηο είδακε ζην βηβιίν ηεο 

Ιζηνξίαο ηεο Γ΄ ηάμεο.  





   Δπεηδή ε Αζήλα είλαη πνιύ 

κεγάιε, ζα επαλέιζνπκε, γηα λα 

δνύκε θη άιιεο πεξηνρέο ηεο.  









    Οη δξόκνη ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο  

    Θεζζ/λίθεο αλαθέξνληαη: 
 1. ηε λεόηεξε Ιζηνξία (26εο Οθησβξίνπ, 

Πνιπηερλείνπ, Παύινπ Μειά, Βεληδέινπ, 
Κνπληνπξηώηνπ, Δζληθήο Ακύλεο, 3εο 
επηεκβξίνπ, Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ, 
Ναπκαρίαο Λήκλνπ, Γξαγνύκε, Καξανιή 
Γεκεηξίνπ, βώινπ Αιεμάλδξνπ θ.α.)  

2. ηελ Βπδαληηλή  Ιζηνξία (Δγλαηίαο, Αγίαο νθίαο, 
Ινπιηαλνύ,  Σζηκηζθή, Ηξαθιείνπ, Κνκλελώλ, 
Φξάγθσλ,  θ.α.) 

 

 



3. ηελ αξραία Ιζηνξία  (Αξηζηνηέινπο, 

αιακίλνο, Δξκνύ, Φηιίππνπ,  Αληηγνληδώλ, 

Πηνιεκαίνπ, Πιάησλνο, Οιύκπνπ θ.α.)  

4. ηε Θξεζθεία καο (Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Αγίαο 

νθίαο, Αγίαο Θενδώξαο θ.α.)   



    Χο ηζηνξηθό θέληξν πξέπεη λα «αλαγξάθεη» ζηνπο 
δξόκνπο ηεο & ηηο πιαηείεο ηεο ηελ αίγιε ηεο & 
ηελ πξνζθνξά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, αιιά  & ηελ εμίζνπ 
ζεκαληηθή πξνζθνξά ηεο & ηνπο αγώλεο ηεο ζηε 
λεόηεξε ηζηνξία καο.. 

   Υσξίο λα κειεηήζεη θαλείο νηηδήπνηε μέξεη δπν 
ιόγηα γηα όινπο ηνπο δξόκνπο, γηαηί  

   Οη δξόκνη ιέλε ηελ Ιζηνξία........  

    Απηά ηα  είδακε ζην βηβιίν ηεο Ιζηνξίαο ηεο Γ΄ 
ηάμεο.  

 



Α . ΓΔΝΙΚΗ ΔΘΝΙΚΗ – ΚΟΙΝΗ 
ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΙΑ 

   Όινη νη δξόκνη πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ 
εληάζζνληαη εδώ, γηαηί όια ηα νλόκαηα κάο είλαη 
γλσζηά από ηηο ηζηνξηθέο καο γλώζεηο. Θα ηα 
ζπλαληήζνπκε & ζε άιιεο πόιεηο.  

Δίλαη ε Ιζηνξία καο!!!   

  

Β. ΣΟΠΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΙΑ  

 Βειιίδε, Καξαηάζνπ θ.α. Δίλαη θαλεξό όηη  

ζην ηζηνξηθό θέληξν είλαη πνιύ ιίγνη.  





 Οη δξόκνη ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αιεμ/πόιεο  

αλαθέξνληαη: 

 1. ηε λεόηεξε Ιζηνξία (14εο Μαίνπ: (1920:απειεπ- 

ζέξσζε ηεο Θξάθεο), Βεληδέινπ, Λεσθόξνο Γεκν- 
θξαηίαο, Γηνλ. νισκνύ, Σδαβέιια, Αλαηνιη- θήο 
Θξάθεο, Αίλνπ, αξάληα Δθθιεζηώλ,θ.α) 2. ηελ 
Βπδαληηλή  Ιζηνξία (Παιαηνιόγνπ Κσλ/λνπ,  θ.α.) 

3. ηελ Σνπηθή  Ιζηνξία (Μεηξνπνιίηνπ Ιαθώ-  βνπ 
Καβύξε, Μεηξνπνιίηνπ Ισαθείκ, Μαδαξάθε,  
θ.α.)  



Α . ΓΔΝΙΚΗ ΔΘΝΙΚΗ – ΚΟΙΝΗ 
ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΙΑ 

   ρεδόλ όινη νη δξόκνη πνπ αλαθέξακε παξα-πάλσ 
εληάζζνληαη εδώ, γηαηί όια ηα νλόκα- ηα κάο 
είλαη γλσζηά από ηηο ηζηνξηθέο καο γλώζεηο. Σα 
ζπλαληήζακε & ζα ηα ζπλαληήζνπκε & ζε άιιεο 
πόιεηο.  

              Δίλαη ε Ιζηνξία καο!!!   

Β. ΣΟΠΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΙΑ  

 Μεηξνπνιίηνπ Ιαθώβνπ Καβύξε, Μαδαξάθε,  

Μεηξνπνιίηνπ Ισαθείκ. Δίλαη θαλεξό όηη  

ζην ηζηνξηθό θέληξν είλαη  ιίγνη.  

 













  Οη δξόκνη ηνπ  θέληξνπ ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ 
αλαθέξνληαη: 

 1. ηε λεόηεξε Ιζηνξία (28εο Οθησβξίνπ, Ιεξνύ 
Λόρνπ, αθηή Μηανύιε, αθηή Καλάξε, νπιίνπ, 
Αζαλαζίνπ Γηάθνπ, ζηξαηεγνύ Γξίβα, ζηξα- 
ηεγνύ Παπάγνπ, Παύινπ Μειά, Πίλδνπ, Βνξείνπ 
Ηπείξνπ, Υεηκάξξαο, Καζζησηώλ Ηξώσλ θ.α )  

2. ηελ αξραία  Ιζηνξία (Ηζηόδνπ, Οκήξνπ, Γηα-
γνξηδώλ, Αξίσλνο   θ.α.) 

3. ηελ Σνπηθή  Ιζηνξία (Οξθαλίδνπ, Παπαινπ-θά  
θ.α.)  
 



Α . ΓΔΝΙΚΗ ΔΘΝΙΚΗ – ΚΟΙΝΗ 
ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΙΑ 

    ρεδόλ όινη νη δξόκνη πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ 
εληάζζνληαη εδώ, γηαηί όια ηα νλόκαηα κάο είλαη 
γλσζηά από ηηο ηζηνξηθέο καο γλώζεηο. Σα 
ζπλαληήζακε & ζα ηα ζπλαληήζνπκε & ζε άιιεο 
πόιεηο.  

   Δίλαη ε Ιζηνξία καο!!!   

Β. ΣΟΠΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΙΑ  

Οξθαλίδνπ, Παπαινπθά  θ.α.) Δίλαη θαλεξό όηη  

ζην ηζηνξηθό θέληξν είλαη  ιίγνη.  
 







Οη δξόκνη ηεο παιηάο πόιεο ηεο Ρόδνπ  

αλαθέξνληαη:  

ΜΟΝΟ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΙΣΟΡΙΑ 

σθξάηνπο, Μελάλδξνπ, Κιενβνύινπ, Αζελάο,  

Ξελνθώληνο, Αξίσλνο, Θνπθπδίδνπ, νθνθιέ- 

νπο, Πιάησλνο,  Αξρειάνπ, Ιππνθξάηνπο θ.α. 

ΓΙΑΣΙ;;;; 

Λόγσ ηεο καθξνρξόληαο θαηάθηεζεο ηίκεζαλ  

ηελ αξραία Διιεληθή πεξίνδν.   

 











Οη δξόκνη ηνπ  θέληξνπ ηεο πόιεο ηεο Κέξθπξαο 

αλαθέξνληαη: 

1. ηε λεόηεξε Ηζηνξία (Καπνδηζηξίνπ, Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ, Κνξαή Βνπιήο,  Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ, θ.α )  

2. ηελ αξραία  Ηζηνξία (Αξηζηνηέινπο, Απνιινδώξνπ, 

θ.α.) 

3. ηελ Βπδαληηλή  Ηζηνξία (Παιαηνιόγνπ, Βειηζζαξίνπ, 

Αγ. νθίαο θ.α.)  

 



4. ηελ Σνπηθή Ιζηνξία (Γεζύιια, Υξό- λε, Κνιιηά, 

Γεκνπιίηζα, ηδέξε θ.α). 

5. ηε Θξεζθεία (Αγίνπ ππξίδσλνο, Αγίσλ 

Πάλησλ θ.α.) 

  6.  ηε ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ (Ν. Θενηόθε, Γεξάζηκνπ 

Μαξθνξά, Μάληδαξνπ, ηακάηε Βνύιγαξε, 

Λνξέληδνπ Μαβίιε, 



 ηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο δηαπηζηώλνπ- 

 κε όηη ζπλαληνύκε δξόκνπο κε νλόκαηα  

Λνγνηερλώλ ηεο Δπηαλεζηαθήο ρνιήο. 

Ο ιόγνο είλαη απηνλόεηνο...... 

Αλακελόκελν είλαη όηη αλ «πάκε» & ζηηο  

άιιεο πόιεηο ησλ Δπηαλήζσλ ζα  

ζπλαληήζνπκε ηα ίδηα.  







Α . ΓΔΝΗΚΖ ΔΘΝΗΚΖ – ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΗΑ 

Βξίζθνπκε ηηο νδνύο: 

1. Μαπξνκηράιε  Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

2. Κνινθνηξώλε  Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

3. 23εο Μαξηίνπ (1821)  Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

 









Α . ΓΔΝΗΚΖ ΔΘΝΗΚΖ – ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΗΑ 

Βξίζθνπκε ηηο νδνύο: 

1. Αβέξσθ  Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου  

2. 28εο Οθησβξίνπ  Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

3. Αθηή Αλδξέα Μηανύιε Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου  



ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ 

        ΔΜΔΗ ΘΑ ΤΝΔΥΗΟΤΜΔ  

ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΜΑ........ 
 



• Κάθθνπ Κσλ/λα 

• Καιαληδή Μαξία 

• Νηθνιεηάηνπ Μάξζα 

• Ξηδίαο Γηάλλνο                

• Παζζά ηαπξνύια 

• Παζζάο Θαξξαιένο                 

• ηαζόπνπινο Αιέμεο 

• Φεξκειήο Βαζίιεο 

• Εαπάληεο Γηνλύζεο, 

• Κσλζηαληηλίδεο Λεσλίδαο, 

• Παπαγγεινύηζνο Μηράιεο, 

• Παπαησάλλνπ Δβίηα, 

• Τθαληή Μαξία.    

 

 


