
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
Σχ. Έτος 2011-2012 

Τριήμερη εκδρομή της Β΄τάξης  
 

στην  Αθήνα 
 

 31 Μαρτίου -  2 Απριλίου 2012 



 Στα πλαίσια της καμπάνιας του  

ΥΠΔΒΜΘ  

 

«Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου»  

 

χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου η διατροφή και 

διαμονή μας από το 

  

Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας 



 Έτσι συμμετείχαμε στα δρώμενα του 

 « Παιδιά πάμε Αθήνα»  

φιλοξενούμενοι του  

1ου Πειραματικού Γυμνασίου Πλάκας Αθηνών  

το οποίο ανέλαβε την ξενάγησή μας στην 

περιοχή εμβέλειάς του 



  Την Κυριακή  1η Απριλίου 2012 

 αναπτύχθηκαν ποικίλες δράσεις σε διάφορα 

σημεία της πόλης των Αθηνών  

από πολλά σχολεία της 

 με συμμετοχή και του δικού μας Σχολείου 

( μοναδικού εκτός Αττικής)  

ώστε, η πόλη αυτή, να γίνει πόλος έλξης 

μαθητικού τουρισμού 



1η ημέρα εκδρομής  

Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 



  Ξεκινήσαμε στις 8:30πμ και φθάσαμε στο 
ξενοδοχείο POLIS GRAND HOTEL στο κέντρο 

της Αθήνας στις 4:30 μμ 



  Στις 6:00 μμ μεταβήκαμε στο Θέατρο Rex , 
παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, και 

παρακολουθήσαμε 



Το έργο 

 «Το μακρύ ταξίδι του Πέτρου» 

 της Άλκης Ζέη 



  Το βράδυ συμμετείχαμε, για λίγο, στη 

χοροεσπερίδα των μαθητών του 

 1ου Πειραματικού σχολείου  

σε χώρο διασκέδασης στον Κεραμικό 



2η ημέρα εκδρομής  

Κυριακή 1 Απριλίου 2012 



  Στις 9:30 πμ συγκέντρωση στην αρχή της 
οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου μαζί με το 1ο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών και άλλα 
Σχολεία. Μας μοίρασαν μπλουζάκια με 
τυπωμένο «Παιδιά πάμε Αθήνα» 



  Την έναρξη 

των 
εκδηλώσεων 
στο δικό μας 
χώρο 
συγκέντρωσης 
έκανε ο 
Ειδικός 
Γραμματέας 
Αθμιας & 
Βθμιας Εκπσης 
του ΥΠΔΒΜΘ 
Κος Μιχάλης 
Κοντογιάννης 



   Καθ΄όλη τη 

διάρκεια της 

ημέρας ένα 

τηλεοπτικό   

συνεργείο 

κάλυπτε 

αποκλειστικά 

την επίσκεψή 

μας 



  Ακολούθησε το δρώμενο «Διθύραμβος στο 
χρόνο» από το Καλλιτεχνικό Σχολείο 
Γέρακα 



Στη συνέχεια το 1ο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Αθηνών μας ξενάγησε σε 

επιλεγμένες σημαντικές οικίες της 

Πλάκας και της γύρω περιοχής  



Οικία 

Σεφεριάδη που 

έζησε ο 

Κων/νος 

Τσάτσος τέως 

Πρόεδρος 

Δημοκρατίας 



 Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 

 Αρχοντικό Παπαρρηγοπούλου 

 Οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη 

 Κατοικία μπάρμπα-Γιάννη κανατά 

 Οικία Φίνλεϋ 

 Οικία Δροσίνη 

 Ελληνική Εταιρεία 

 Οικία  Church 



  Και φθάσαμε 

στην Οικία 

Σταμάτη 

Κλεάνθη 

(1802-1862) 

Αρχιτέκτονα 

Πολεοδόμου 

εκ Βελβεντού 



  Στην οικία Κλεάνθη 

λειτούργησε το 

πρώτο 

Πανεπιστήμιο της 

Ελλάδος (1837-

1841). Σήμερα 

είναι Μουσείο 

Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου 

Αθηνών 



Ξεναγηθήκαμε λεπτομερώς 



Στη συνέχεια μεταβήκαμε στο κτίριο του 1ου 
Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών 



Λίγα λόγια για το Σχολείο τους 



Μας επισκέφθηκε η Υπουργός 

 Κα Διαμαντοπούλου 



Και παρακολούθησε 



  Τον ιστορικό παραδοσιακό χορό μας 
«Συγκαθιστό» που παρουσιάσαμε 



  Ακολούθησε 
μπουφές, 
συζήτηση, 
ανταλλαγή 
δώρων των 
δύο 
Γυμνασίων 



  Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για το Γκάζι με ενδιάμεσες 

στάσεις και ξενάγηση στα: 

  Οικία Μπενιζέλων 

  Λουτρό Αέρηδων  

  Αέρηδες-Ωρολόγιο Κυρρήστου-Μεντρεσές 

  Ξενοδοχείο «Αίολος» 

  Φετιχιέ τζαμί 

  Ρωμαϊκή Αγορά 

  Βιβλιοθήκη Αδριανού 

  Τζαμί Τζισταράκη 

  Πλατεία Μοναστηρακίου-Παντάνασσα 

 

 



  Στην Τεχνόπολη στο Γκάζι 
παρακολουθήσαμε διάφορα δρώμενα και 

συναυλία από Μουσικά Σχολεία της Αθήνας 



3η ημέρα εκδρομής  

Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 



Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο 



Επίσκεψη στην Ακρόπολη 



Και η επιστροφή στο Βελβεντό 



    Καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδρομής  

  είχαμε   δίπλα μας τις Κυρίες: 

   Ευγενία Λόκανα 

    του Υπουργείου Ανάπτυξης 

   Ελένη Μπούντα  

    του Υπουργείου Παιδείας 



  Ήταν μεγάλη τιμή για μας που μας δόθηκε 

η ευκαιρία από τους εμπλεκομένους φορείς 

να επισκεφθούμε την Αθήνα στα πλαίσια 

της καμπάνιας του ΥΠΔΒΜΘ  

«Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου»  

 



  Προσφέραμε με πολύ αγάπη 

   τοπικά μας προϊόντα 

   πλούσιο έντυπο υλικό  

   εκδόσεις που αφορούν το Βελβεντό 

    σε όσους συναντήσαμε 





  Συμφωνήσαμε με το 1ο Πειραματικό 

Γυμνάσιο Αθηνών να μας επισκεφθούν τη 

νέα Σχολική χρονιά ώστε μαζί με το ΚΠΕ 

Βελβεντού-Σιάτιστας να ανταποδώσουμε 

τη φιλοξενία και να προβάλλουμε τον 

τόπο μας ακόμα περισσότερο. 


