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Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, η Γ’ τάξη του σχολείου μας είχε τη χαρά και την 

τιμή να επισκεφτεί το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, μέσα από το εγκεκριμένο 

πρόγραμμα επισκέψεων σχολείων στη Βουλή, στο πλαίσιο του μαθήματος της 

Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Χαρίκλεια Λεμονή, 

ΠΕ15.  

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε διαδοχικά σε τρεις ομάδες, που τις συνόδευαν 

εκπαιδευτικοί του σχολείου μας. Οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε 

κάποιους από τους χώρους του Κοινοβουλίου, να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά βίντεο 

για την ιστορία του κτιρίου και για τη δημοκρατία, να περιηγηθούν στην έκθεση για τη 

ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη του νεοελληνικού κράτους Ιωάννη Καποδίστρια 

και τέλος να μπουν στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπου, είτε κάθισαν στα έδρανα των 

βουλευτών, είτε παρακολούθησαν από τα θεωρεία μέρος μιας συνεδρίασης των 

βουλευτών, στο πλαίσιο προγραμματισμένου κοινοβουλευτικού ελέγχου.  



Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα των 

μαθητριών από τη συγκεκριμένη επίσκεψη.  

 

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, μας δόθηκε η ευκαιρία νε επισκεφτούμε ένα 

από τα παλαιότερα και πιο ιστορικά κτίρια, τη Βουλή των Ελλήνων. Μόλις φτάσαμε 

εκεί, μας έκανε μεγάλη εντύπωση η φύλαξη του κτιρίου. Πολλοί αστυνομικοί ήταν 

οπλισμένοι, έτοιμοι για οποιοδήποτε περιστατικό. Στη συνέχεια, μετά από τον ανάλογο 

έλεγχο, μπήκαμε στο κτίριο της Βουλής από την πλαϊνή είσοδο. Στην αίθουσα υποδοχής 

η υπεύθυνη ξεναγός μας έδειξε κάποια βίντεο για την ιστορία και την αρχιτεκτονική του 

κτιρίου.  

Ύστερα φτάσαμε στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφού πρώτα ανεβήκαμε 

τις τεράστιες και επιβλητικές σκάλες, οι οποίες μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Σε αυτή, 

λοιπόν, την αίθουσα θαυμάσαμε τη μεγάλη ζωφόρο που απεικονίζει στιγμές από την 

έναρξη της επανάστασης του 1821, μέχρι την άφιξη του Όθωνα στη Αθήνα. Στη 

συνέχεια παρακολουθήσαμε μια καταπληκτική παρουσίαση για τη ζωή του Ιωάννη 

Καποδίστρια, στον οποίο ήταν αφιερωμένη η έκθεση που φιλοξενούσε η αίθουσα.  

Μετά από αυτή την παρουσίαση, αφού ανεβήκαμε πολλές σκάλες και περάσαμε 

πολλούς διαδρόμους, φτάσαμε τελικά στα θεωρεία, απ’ όπου οι πολίτες μπορόυν να 

παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Από εκεί παρατηρήσαμε την 

αρχιτεκτονική της αίθουσας του κοινοβουλίου, η οποία, όταν το κτίριο αυτό 

λειτουργούσε ως παλάτι, ήταν η αίθουσα των δεξιώσεων. Περισσότερη εντύπωση μου 



έκανε το άπλετο φως που έμπαινε στη μεγάλη και επιβλητική αίθουσα από την 

ημιδιάφανη οροφή.  

Μόλις μπήκαμε στα θεωρεία, είχε ήδη αρχίσει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος προς 

τον υπουργό υγείας από δύο βουλευτές του Κ.Κ.Ε. Επίσης, εντύπωση μου έκανε το 

μεγάλο χρονόμετρο που βρισκόταν πάνω από το βήμα, το οποίο μετρούσε το χρόνο της 

ομιλίας των βουλευτών και των υπουργών.  

Αφού παρακολουθήσαμε δέκα λεπτά από αυτή τη συνεδρίαση, αποχωρήσαμε από 

το επιβλητικό αυτό κτίριο με καινούριες εμπειρίες.   

Νεκταρία Ασημακοπούλου, Γ1  

 

Από τη χθεσινή μας επίσκεψη στη Βουλή, πολλά ήταν αυτά που με 

εντυπωσίασαν. Αλλά το πιο εντυπωσιακό για μένα ήταν η αίθουσα της Ολομέλειας, διότι 

μου δόθηκε η ευκαιρία να καθίσω στις θέσεις που κάθονται οι βουλευτές. Επίσης, μου 

άρεσε ο τρόπος που η ξεναγός ξεκίνησε να αναλύει όλη την ιστορία του κτιρίου και το 

πως μας τα εξήγησε.   

Βαρβάρα Δράζου, Γ2  

 



 

 

 

Στην επίσκεψή μας στη Βουλή, τη Δευτέρα 27-11-2017, μάθαμε για την ιστορία 

του κτιρίου, της χώρας μας, αλλά και βασικές αρχές της Δημοκρατίας. Επίσης, 

επισκεφτήκαμε την αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος», όπου φιλοξενείται μια έκθεση προς τιμήν 

του πρώτου κυβερνήτη του νεοελληνικού κράτους Ιωάννη Καποδίστρια. Ακόμα, 

ξεναγηθήκαμε στο κτίριο, είδαμε από κοντά την παασίγνωστη αίθουσα της Ολομέλειας 

και καθίσαμε στα βουλευτικά έδρανα. Προσωπικά, η επίσκεψη αυτή μου φάνηκε πολύ 

ενδιαφέρουσα και ψυχαγωγική, αφού μάθαμε και είδαμε πράγματα που δε θα 

μπορούσαμε να δούμε υπό άλλες συνθήκες.  

Ειρήνη Μπενετάτου, Γ5  

 



 

Η επίσκεψή μας στη Βουλή ήταν αρκετά εποικοδομητική για μαθητές της ηλικίας 

μας. Με αφορμή το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, επισκεφτήκαμε την 

αίθουσα της Ολομέλειας και είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε στα έδρανα των 

βουλευτών. Η έκθεση προς τιμήν του Ιω. Καποδίστρια ήταν εξαιρετική!  

Ευγενία Γεωργιάκου, Γ5  

 

 



Στις 27 Νοεμβρίου 2017 πήγαμε με το σχολείο επίσκεψη στη Βουλή. Αρχικά, 

αφού αφήσαμε τις τσάντες σε ένα μικρό δωμάτιο, πήγαμε στην αίθουσα προβολών, όπου 

μας έδειξαν δύο βίντεο σχετικά με τη Βουλή. Ύστερα πήγαμε στην αίθουσα της 

Ολομέλειας, που βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Εκεί καθίσαμε στις θέσεις των 

βουλευτών και η ξεναγός μας εξήγησε όλα όσα αφορούν την αίθουσα. Ύστερα μας 

οδήγησαν στον πρώτο όροφο, στην αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος». Παρακολουθήσαμε ένα 

πολύ ενδιαφέρον βίντεο για τη ζωή του Ιω. Καποδίστρια και είδαμε πολλά εκθέματα 

σχετικά με αυτόν. Ήταν μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα επίσκεψη, την οποία δεν 

έχουν όλα τα σχολεία την τύχη να πραγματοποιήσουν.  

Παναγιώτα-Αθηνά Γιαννέλου, Γ3  

 

Για εμένα ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τη Βουλή. Ήθελα εδώ και 

αρκετό καιρό να βρεθώ εκεί και, επιτέλους, μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Αρχικά μας 

ενημέρωσαν για το κτίριο (πότε δημιουργήθηκε, για ποιο λόγο κλπ.). Στη συνέχεια 

μπήκαμε στην αίθουσα της Ολομέλειας και καθίσαμε στα βουλευτικά έδρανα. Τέλος 

πήγαμε στην αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» που υπάρχει η έκθεση για τον Ιωάννη 

Καποδίστρια. Εκεί η ξεναγός μας έδωσε μερικές ακόμη πληροφορίες για τη ζωή και το 

έργο του Ιω. Καποδίστρια. Τέλος, θα προτιμούσα η ξενάγηση να ήταν λίγο πιο μεγάλη.  

Γεωργία Αυγουστοπούλου, Γ5  

 

 



 

Η χθεσινή μας επίσκεψη στη Βουλή ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Αρχικά, 

πήγαμε στην αίθουσα της Ολομέλειας, στην οποία πραγματοποιούνται όλες οι 

συνεδριάσεις των βουλευτών. Κατά τη γνώμη μου, το πιο εντυπωσιακό σημείο της 

Βουλής ήταν η μεγαλοπρεπής σκάλα. Αφού την ανεβήκαμε, βρεθήκαμε σε μια αίθουσα, 

γνωστή ως αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία φιλοξενεί μια έκθεση που έχει να 

κάνει αποκλειστικά με τη ζωή του Ιωάννη Καποδίστρια,. Όλα ήταν πολύ εντυπωσιακά 

και αριστοκρατικά! Γι’ αυτούς τους λόγους ενθουσιάστηκα με τη συγκεκριμένη 

επίσκεψη στη Βουλή.  

Ελεάννα Κόκα, Γ2  



 

Στις 27 Νοεμβρίου 2017 το σχολείο μας επισκέφτηκε το κτίριο της Βουλής, στο 

πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Ήταν πραγματικά 

αξέχαστη εμπειρία, καθώς δεν έχουν πολλοί άνθρωποι την ευκαιρία να επισκεφθούν το 

ιστορικό αυτό μνημείο του πολιτεύματός μας.  

Η ξενάγησή μας ήταν ευχάριστη και καθόλου κουραστική. Μετά την προβολή 

κάποιων εκπαιδευτικών βίντεο, επισκεφτήκαμε την αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, 

όπου αυτή την περίοδο φιλοξενείται μια έκθεσή για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας 

Ιωάννη Καποδίστρια. Η ξενάγησή μας έκλεισε με την επίσκεψή μας στην αίθουσα της 

Ολομέλειας, όπου λάμβανε χώρα μια συνεδρίαση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Την 

παρακολουθήσαμε σχεδόν με θρησκευτική ευλάβεια από τα θεωρεία.  

Μπορώ να πω, ίσως και εκ μέρους της πλειοψηφίας των συμμαθητριών μου, πως 

μείναμε παραπάνω από ικανοποιημένες και, φυσικά, εντυπωσιασμένες! Χαίρομαι 

ιδιαίτερα που κατάφερα να δω από κοντά τους χώρους της Βουλής και νιώθω πως πρέπει 

κάποιος να την επισκεφτεί για να συνειδητοποιήσει και να αναγνωρίσει την αξία της.  

Νικολίνα Τερεζάκη, Γ1  

 

 

 



 

Η επίσκεψή μας στη Βουλή των Ελλήνων ήταν μια αξέχαστη εμπειρία για εμένα. 

Ένιωσα περήφανη για τους Έλληνες, που, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, 

κατάφεραν και το διέσωσαν από πυρκαγιές και πολέμους για να μπορέσουμε εμείς 

σήμερα να θαυμάσουμε και να έχουμε ένα τόσο αξιοπρεπές κτίριο.  

Τα εκθέματα που είδαμε είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αντλήσαμε 

περισσότερες πληροφορίες για τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας, τον Ιω. Καποδίστρια. 

Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε από κοντά την πασίγνωστη πλέον σε 

όλους μας αίθουσα της Ολομέλειας και να καθίσουμε στις θέσεις των βουλευτών, έστω 

και για λίγο.  

Στην ξενάγηση πληροφορηθήκαμε για τις θέσεις που έχουν οι πολιτικοί, για 

κάποιες αίθουσες, καθώς και για την ιστορία του κτιρίου.  

Ιωάννα Σύρμα, Γ2  

 

 

Τη Δευτέρα 27-11-2017 πήγαμε στη Βουλή. Ήταν μια ξεχωριστή και φανταστική 

εμπειρία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα τη Βουλή.  

Ο χώρος ήταν οργανωμένος, φαινόταν καθαρός και ήταν διακοσμημένος 

περίτεχνα. Ήταν σαν παλάτι και εσωτερικά είναι ακόμα πιο όμορφο, ενώ κάποιος μπορεί 

να μην το περιμένει. Καταφέραμε και καθίσαμε στις θέσεις των βουλευτών, αλλά, 

δυστυχώς, δεν παρακολουθήσαμε κάποια συνεδρίαση. Η ξενάγηση ήταν εξαιρετική, οι 

ξεναγοί ήταν ευχάριστοι άνθρωποι και είχαν διάθεση να μας λύσουν τις απορίες. Είχε 

φοβερή ασφάλεια, καθώς μας έλεγξαν τα πράγματα πριν μπούμε μέσα. Οι φωτογραφίες 

δεν επιτρεπόταν σε όλους τους χώρους. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να γνωρίσουμε τους 

βουλευτές από κοντά. Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία που θα ήθελα να την 

ξαναζήσω.  

Σμαράγδα Μπακούση, Γ4  

 

 



 

 

Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να επισκεφτούμε το κτίριο της Βουλής. Ήταν μια 

υπέροχη εμπειρία! Είχαμε τη δυνατότητα να καθίσουμε στα έδρανα των βουλευτών, 

στην αίθουσα της Ολομέλειας. Οι δύο ξεναγοί μας έλυσαν όλες τις απορίες και μέσα από 

ένα βίντεο αντλήσαμε χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες. Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία που 

δεν είναι εύκολο να ξαναζήσουμε!  

Γαληνή Κουλεντιανού, Γ4  

 

 

 

 



 

Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017, η Γ’ τάξη του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων 

Πειραιά είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τη Βουλή των Ελλήνων. Η επίσκεψή μας 

ξεκίνησε με την παρακολούθηση τριών βίντεο, με σκοπό την πληροφόρησή μας για την 

ιστορία του κτιρίου, το σημερινό κτίριο και τη λειτουργία του. Ύστερα οδηγηθήκαμε 

στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου παρακολουθήσαμε την έκθεση για τον 

Ιωάννη Καποδίστρια. Τέλος, είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μια συνεδρίαση 

στην αίθουσα της Ολομέλειας. Εκείνη τη στιγμή γινόταν ερωτήσεις κοινοβουλευτικού 

ελέγχου από δύο βουλευτές του Κ.Κ.Ε. προς τον υπουργό υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό. Τη 

συνεδρίαση συντόνιζε ο Ε’ αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Δημήτριος Κρεμαστινός.  

Προσωπικά, πιστέυω ότι αυτή η επίσκεψη και ειδικά η παρακολούθηση της 

συνεδρίασης, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Η ξενάγηση ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη και, 

μιας και ήταν η πρώτη μου φορά στο κτίριο, έμεινα εντυπωσιασμένη και ικανοποιημένη.  

Κατερίνα Μανταράκη, Γ1  

 

 

 

 

 



 

 

Η επίσκεψη του σχολείου μου στη Βουλή των Ελλήνων ήταν αρκετά 

ενδιαφέρουσα. Αρχικά, μπήκαμε στην αίθουσα προβολών, όπου παρακολουθήσαμε τρία 

βίντεο για την ιστορία του κτιρίου της Βουλής. Στη συνέχεια, πήγαμε στην αίθουσα 

Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου μας παρουσίασαν μια έκθεση για τον Ιωάννη Καποδίστρια. 

Σε εκείνη την αίθουσα υπήρχαν πολλά σημαντικά αντικείμενα και χειρόγραφα, που μας 

κίνησαν την περιέργεια. Τέλος, μπήκαμε στην αίθουσα της Ολομέλειας, καθίσαμε στα 

θεωρεία και παρακολουθήσαμε ένα μικρό μέρος μιας συνεδρίασης των βουλευτών. 

Προσωπικά, θεωρώ ότι αυτή η επίσκεψη ήταν πολύ σημαντική, καθώς είναι απαραίτητο 

οι νέοι να γνωρίζουν για τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας.  

Ασπασία Πετράτου, Γ3  

 

 

 

 

 

 

 



 

Στη Βουλή, οι χώροι που επισκεφτήκαμε ήταν πολύ καλά οργανωμένοι, όλες οι 

αίθουσες ήταν εκπληκτικές και η καθεμιά με τις δικές της λεπτομέρειες. 

Παρακολουθήσαμε με θαυμασμό την αίθουσα της Ολομέλειας, ένα βίντεο σχετικό με τον 

Ιωάννη Καποδίστρια και βγάλαμε πολύ ωραίες φωτογραφίες στη μεγάλη σκάλα. Οι 

ξεναγοί ήταν ευχάριστοι και υπομονετικοί με τις απορίες μας. Ήταν πρόθυμοι να μας 

εξηγήσουν ό,τι δεν καταλαβαίναμε και να κάνουν το καλύτερο δυνατό για να 

αισθανόμαστε οικεία μαζί τους. Η διαδρομή με τις συμμαθήτριές μου ήταν αρκετά 

διασκεδαστική και η ξενάγηση μια αξέχαστη εμπειρία! 

Εβελίνα Σπαθούλα, Γ4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στις 27-11-2017 παρακολουθήσαμε με το σχολείο ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

στη Βουλή. Ο πρώτος χώρος που επισκεφτήκαμε ήταν η αίθουσα προβολών, όπου μας 

έδειξαν μερικά βίντεο για την ιστορία του κτιρίου, καθώς και για το πολίτευμα της χώρας 

μας. Έπειτα, η ξεναγός μας διευκρίνισε κάποια πράγματα για να καταλάβουμε καλύτερα 

αυτά που είδαμε. Ο επόμενος χώρος που πήγαμε ήταν η αίθουσα της Ολομέλειας, όπου 

εκεί συνεδριάζουν οι βουλευτές. Το καλύτερο ήταν όταν καθίσαμε στα έδρανα, στις 

θέσεις δηλαδή των εκλεγμένων αντιπροσώπων μας. Εκείνη τη στιγμή, η ξεναγός μας 

εξήγησε πώς κάθονται οι βουλευτές με βάση το κόμμα που ανήκουν, αλλά και για τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας. Ο τελευταίος χώρος που επισκεφτήκαμε και ήταν εξίσου 

ενδιαφέρων, ήταν η αίθουσα του Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου βρίσκεται η έκθεση για 

τον Ιωάννη Καποδίστρια. Η υπεύθυνη του προγράμματος μας έδειξε μια παρουσίαση 

σχετικά με αυτόν και συνέδεσε πράγματα που είχαμε διδαχτεί στο μάθημα της Ιστορίας, 

κάνοντάς μας μερικές ερωτήσεις.  

Πιστεύω πως η ξενάγηση αυτή άξιζε τον κόπο, γιατί έμαθα πολύ περισσότερα 

πράγματα για την ιστορία της χώρας μου, αφού συνειδητοποίησα κάποια από τα λάθη 

του παρελθόντος και τα σύγκρινα με την επικαιρότητα. Η ξεναγός ήταν πλήρως 

ενημερωμένη και όλα όσα μας είπε, τα εξήγησε πάρα πολύ καλά. Ήταν μια 

καταπληκτική εμπειρία και θα ήθελα να την ξαναζήσω.  

Ηλιάννα Γκούρα, Γ3  

 


