
Εκπαιδευτική επίσκεψη                                                              
των μαθητών του Γυμνασίου Κάτω Μηλιάς                                           
στη Βουλή των Ελλήνων στην Αθήνα  

 
 
    Στις  αρχές  Μαρτίου  2012  πραγματοποιήσαμε  εκπαιδευτική  επίσκεψη 
στη  Βουλή  των  Ελλήνων  στην  Αθήνα.  Συγκεκριμένα,  την  Πέμπτη  1 
Μαρτίου  2012  παρακολουθήσαμε  μια  υπέροχη  κωμωδία  στο  Θέατρο 
«Γκλόρια»  απολαμβάνοντας  την  υποκριτική  τέχνη  ταλαντούχων 
ηθοποιών.  

 
 

 
                                                    
                    Με τους ηθοποιούς της παράστασης στο θέατρο «Γκλόρια» 
 
 
 
    Την Παρασκευή  2 Μαρτίου 2012 επισκεφτήκαμε το Μέγαρο της Βουλής 
των Ελλήνων, όπου μας υποδέχτηκε ο Βουλευτής Πιερίας και συντοπίτης 
μας κ. Θ. Παπαγεωργίου. Είχαμε έτσι την ευκαιρία να καθίσουμε στα 



έδρανα των βουλευτών στην αίθουσα της Γερουσίας, να επισκεφτούμε                                            
το εντευκτήριο της Βουλής των Ελλήνων  και να παρακολουθήσαμε τη 
συνεδρίαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου.  
                               
                               Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων  

 
 
   Το επιβλητικό κτήριο της Βουλής των Ελλήνων έχει μακρά ιστορία που 
συνδέεται  άμεσα  με  την  ιστορία  του  σύγχρονου  ελληνικού 
κράτους. Αρχικά  Ανάκτορα  του  Όθωνα  και  του  Γεωργίου,  μετατράπηκε 
έναν  αιώνα  μετά  την  κατασκευή  του  σε  Κτήριο  της  Βουλής  και  της 
Γερουσίας. Σήμερα είναι η Βουλή των Ελλήνων, ένα διαχρονικό σύμβολο 
που  αποτελεί  μέρος  της  συλλογικής  μνήμης.  Το  ίδιο  το  Κτήριο  στο 
πέρασμα των χρόνων άλλαξε, προσαρμόστηκε, εκσυγχρονίστηκε. 
 

 
                                 Από την επίσκεψή µας στη Βουλή των Ελλήνων  
 
 



 
                                                    Στην αίθουσα της Γερουσίας 

 
 

 
      Στη συνέχεια εντυπωσιασμένοι παρακολουθήσαμε την αλλαγή της 
Προεδρικής Φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, το οποίο  
φιλοτέχνησε ο αρχιτέκτονας Λαζαρίδης το 1932 και αποτελεί έκτοτε το 
επίκεντρο των εθνικών εορτασμών. 
 

 
 
                                   Παρακολουθούµε την αλλαγή της Προεδρικής φρουράς… 
 
 
 
 
 Ακολούθησε ξενάγηση στο επιβλητικό  Προεδρικό Μέγαρο και στον 
υπέροχο κήπο του Μεγάρου.  
 



 
                                    Από την περιήγησή µας στο Προεδρικό Μέγαρο 
 

 
                                         Στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου 

 
 
    Το πρόγραμμα της ημέρας έκλεισε με περιήγηση στα γραφικά δρομάκια 
της Πλάκας και στο Μοναστηράκι.  
    Το Σάββατο 3  Μαρτίου 2012 ξεναγός‐αρχαιολόγος μας ξενάγησε στον 
Ιερό Βράχο της Ακρόπολης: Προπύλαια, Ερεχθείο,  Παρθενώνας , Ναό της 
Αθηνάς Νίκης και στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης , στιγμές περηφάνιας 
και ιστορικής συνείδησης.  
 

                        Ιερός Βράχος της Ακρόπολης 
    Η Ακρόπολη αποτελεί το μνημείο του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Πάνω 
στον  Ιερό  Βράχο  της  Ακρόπολης  κτίστηκαν  τα  λαμπρότερα  κλασικά 
κτίρια  της  αρχαιότητας,  όπως  τα Προπύλαια,  η  μεγαλοπρεπής  είσοδος 
της  Ακρόπολης,  έργο  του  Μνησικλή  και  ο  Παρθενώνας,  το  σήμα 
κατατεθέν  της  Αθηναϊκής  δημοκρατίας.  Αρχιτέκτονες  αυτού  του 



θαυμαστού  δωρικού  ναού,  που  συνδύαζε  και  ιωνικά  αρχιτεκτονικά 
στοιχεία,  όπως  είναι  η  μεγάλη  ζωφόρος  με  την παράσταση  της  πομπής 
των Παναθηναίων,  ήταν  ο  Ικτίνος  και  ο Καλλικράτης,  ενώ  τον πλούσιο 
γλυπτό του διάκοσμο φιλοτέχνησε ο Φειδίας.  Σημαντικού ναοί πάνω στον 
Ιερό  Βράχο  της  Ακρόπολης  είναι    ο  ναός  της  Αθηνάς  Νίκης,  ένα 
κομψοτέχνημα  ιωνικού  ρυθμού  και  το  Ερεχθείο,  ένας  από  τους 
κομψότερους  ιωνικούς  ναούς  της  αρχαιότητας,  γνωστός  και  για  την 
περίφημη παράσταση των Καρυάτιδων.  
 
                          

 
                                      Με δέος µπροστά στον Παρθενώνα … 
 

 
 

                                              ……Στο Ερεχθείο 
 



 
                       Ο κοµψός ναός του Ερεχθείου µε τις Καρυάτιδες 
 
 
                                     Νέο Μουσείο της Ακρόπολης 
      Το  νέο  Μουσείο  της  Ακρόπολης  βρίσκεται  300  περίπου  μέτρα 
νοτιοανατολικά  του  Παρθενώνα,  στην  ιστορική  συνοικία  Μακρυγιάννη, 
με  τη  είσοδό  του  να  βρίσκεται  επί  της  οδού  Διονυσίου  Αρεοπαγίτου.Tο 
Mουσείο  Ακρόπολης  είναι  αρχαιολογικό  μουσείο  επικεντρωμένο  στα 
ευρήματα  του  αρχαιολογικού  χώρου  της  Ακροπόλεως  των  Αθηνών.  Το 
μουσείο κτίσθηκε για να στεγάσει κάθε αντικείμενο που έχει βρεθεί πάνω 
στον  ιερό  βράχο  της Ακροπόλεως  και  στους πρόποδές  του  καλύπτοντας 
μία ευρεία χρονική περίοδο από την Μυκηναϊκή περίοδο έως την Ρωμαϊκή 
και  Παλαιοχριστιανική  Αθήνα  ενώ  ταυτόχρονα  βρίσκεται  πάνω  στον 
αρχαιολογικό  χώρο  Μακρυγιάννη,  κατάλοιπο  των  Ρωμαϊκών  και 
πρώιμων  βυζαντινών  Αθηνών.  Το  μουσείο  θεμελιώθηκε  το  2003  ενώ  ο 
Οργανισμός  Μουσείου  Ακρόπολης  ιδρύθηκε  το  2008.  Τέλος  άνοιξε  στο 
κοινό  στις  21  Ιουνίου  2009.  Περί  τα  4.000  αντικείμενα  εκτίθενται  σε  ένα 
χώρο  14.000    τετραγωνικών  μέτρων.  Πρόεδρος  του  οργανισμού  του 
μουσείου  είναι  ο  επίτιμος  καθηγητής  Αρχαιολογίας  του  Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου, Δημήτριος Παντερμαλής 
                                              



 
 

 
 
 
 
Ομολογούμε ότι η εκπαιδευτική μας επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων 
στην Αθήνα μας πρόσφερε ανεπανάληπτες εμπειρίες και βιώματα, 
αξέχαστες συγκινήσεις. Στην εκδρομή συμμετείχαμε μαθητές από την Γ΄ 
και την Β΄ τάξη. Αρχηγός εκδρομής ήταν η φιλόλογος κ. Ευαγγελία  
Κανάλη και συνοδοί καθηγητές ο κ. Γεώργιος Γκόλτσιος, καθηγητής της 
Πληροφορικής, η κ. Λευκοθέα Ζιάκου, καθηγήτρια της Οικιακής 
Οικονομίας και η κ. Ασήμω Σουλτανίδου, καθηγήτρια Γαλλικών.  
 
 
 
 


