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Την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου ,η Γ’ τάξη του Ραλλείου Γυμνασίου Θηλέων Πειραιά 

επισκέφτηκε την Βουλή των Ελλήνων .Οι καθηγητές μας συνεργάστηκαν για την 

ασφαλή μετάβαση μας και τη συνοδεία μας μια ημέρα που ήταν αρκετά βροχερή, 

αλλά ταυτόχρονα και πολύ δημιουργική. 

 

Μετά από  έλεγχο των προσωπικών αντικειμένων μαθητριών και καθηγητών ,η 

ξενάγηση άρχισε με την παρουσίαση δύο video.Το ένα επικεντρωνόταν στην 

ιστορική αναδρομή του κτηρίου ενώ το άλλο έδωσε βάση στη λειτουργία της 

Βουλής στη σημερινή κοινωνία .Με εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των 

υπεύθυνων του χώρου και των μαθητριών, έγινε κατανοητό σε μας  ποιος είναι 

πραγματικά ο κύριος ρόλος της Βουλής σήμερα και για ποιο λόγο έχει εξαιρετική 

θέση στο πολιτειακό μας σύστημα. 

Στη συνέχεια,   οδηγηθήκαμε  στην αίθουσα ‘Χαρίλαος Τρικούπης’ με τη 

συνοδεία πάντα υπεύθυνων καθηγητών  και ξεναγών. Εκεί ,οι οι υπεύθυνες μας 

έκαναν αναπαράσταση   στον τρόπο εκλογής των ατόμων που συμμετείχαν στη 

Βουλή, και μας μίλησαν  για την επιρροή που είχαν οι δράσεις του  Χαρίλαου 



Τρικούπη και οδήγησαν σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις της ιστορίας της ελληνικής 

πολιτικής. Στη συνέχεια,  είδαμε  προσωπικά αντικείμενα της οικογένειας του 

Χαρίλαου Τρικούπη,τα οποία ήταν δωρεά στη Βουλή. 

 

Τελευταία και πιο σημαντική στάση της όλης ξενάγησης αποτέλεσε η επίσκεψη                            

στην αίθουσα Ολομέλειας της Βουλής  .Καθίσαμε όλες στα   έδρανα της Βουλής 

κάτι  που μας  ενθουσίασε σε μεγάλο βαθμό .Εκεί ,μας ενημέρωσαν για  τον 

τρόπο λειτουργίας της Βουλής στις τακτικές  της συνεδρίες ,τους κανονισμούς 

που πρέπει να ακολουθούν όλοι οι βουλευτές και φυσικά, τον τρόπο κατανομής  

των εδρών, τις αρμοδιότητες της βουλής,   τον τρόπο με τον οποίο τα κόμματα 

κάθονται στα έδρανα  ανάλογα με την πλειοψηφία των ψήφων που είχαν στις 

τελευταίες εκλογές. 

Αυτή η επίσκεψη  σίγουρα μας  άφησε ιδιαίτερες  εντυπώσεις  καθώς ήταν μια 

ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα από τα ιστορικότερα κτήρια της Αθήνας την 

ιστορία του, αλλά και να γνωρίσουμε από κοντά το μοναδικό όργανο της 

πολιτείας που εκλέγεται απευθείας από το λαό και είναι πηγή κάθε εξουσίας. 

Ελπίζουμε στο μέλλον να συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοιου είδους επισκέψεις  

που θα συνδυάζουν τη διασκέδαση με την ιστορία , τη γνώση και τις 

δημοκρατικές μας αρχές.  



 


