
Διήμερη εκδρομή στην Αθήνα

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου ξεκινήσαμε το πρωί από τα Τρίκαλα για 
την  διήμερη  εκδρομή  που  είχε  οργανώσει  το  σχολείο  μας  με 
προορισμό την Αθήνα. Όλοι ανυπομονούσαμε γι’ αυτήν την εκδρομή, 
γιατί  θα  επισκεπτόμασταν  πολλά  ενδιαφέροντα  μέρη,  όπως  το 
Αρχαιολογικό  Μουσείο,  την  Ακρόπολη  και  το  Μουσείο  Ακρόπολης. 
Στην αρχή του ταξιδιού ήμασταν κατενθουσιασμένοι, ωστόσο έπειτα 
από  λίγη  ώρα  ο  ενθουσιασμός  μας ξεθύμανε.  Το  ταξίδι  μας  άρχισε 
περίπου στις  8  το πρωί,  αλλά φτάσαμε στην Αθήνα γύρω  στη 1  το 
μεσημέρι. 

Πρώτα απ’ όλα, επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο.  Είδαμε 
πολλές διαφορετικές εκθέσεις με πλήθος εντυπωσιακών εκθεμάτων η 
καθεμία. Στην αρχή, είδαμε ορισμένα αρχαιοελληνικά αγάλματα και 
αγγεία,  στα  οποία  το  μέγεθος  και  η  λεπτομέρεια  ήταν  πολύ 
εντυπωσιακά,  καθώς και  κάποια  κοσμήματα  φτιαγμένα  από χρυσό 
και πολύτιμους λίθους.

Συνεχίσαμε  με  την  αιγυπτιακή  έκθεση,  η  οποία  αποδείχθηκε 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Είδαμε αιγυπτιακά κοσμήματα, αγάλματα 
θεών και φαραώ, πλάκες με αιγυπτιακά ιερογλυφικά, σαρκοφάγους 
ακόμα και μια αληθινή μούμια! 

Έπειτα,  επισκεφθήκαμε  την  έκθεση  για  το  ναυάγιο  και  τον 
μηχανισμό των Αντικυθήρων. Αρχικά είδαμε ορισμένα αγάλματα που 
είχαν ανασυρθεί  από τον βυθό της θάλασσας. Διαπιστώσαμε ότι  τα 
μέρη  των  πέτρινων  αγαλμάτων  που  ήταν  βυθισμένα  στην  άμμο 
παρέμεναν άθικτα,  ενώ  τα  υπόλοιπα  μέρη είχαν διαβρωθεί  από  το 
θαλασσινό νερό. Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων ήταν επίσης πολύ 
εντυπωσιακός. Πόσο μάλιστα αν σκεφτεί κανείς πως οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι κατόρθωσαν να κατασκευάσουν μια υπολογιστική μηχανή, 
ενώ η πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα συνεχίστηκε μετά το 1600 
μ.Χ. 
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Στη  συνέχεια  επισκεφθήκαμε  το  κτήριο  της  Βουλής,  τα  παλαιά 
ανάκτορα το βασιλιά Όθωνα. Αρχικά, η ξεναγός μας μίλησε γενικά για 
το  κτήριο  και  τις  διάφορες  χρήσεις  του  στο  πέρασμα  των  χρόνων. 
Μετά  μπήκαμε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  της  Βουλής.  Δεν  ήταν 
ιδιαίτερα  μεγάλη,  αλλά  αρκετά  εντυπωσιακή.  Βέβαια,  αυτό  που 
εντυπωσίασε τους περισσότερους ήταν η γυάλινη οροφή. Συνεχίσαμε 
με  την  αίθουσα  εκθεμάτων  της  Βουλής,  όπου  είδαμε  διάφορα 
πράγματα  για  τη  ζωή  και  το  έργο  του  Χαριλάου  Τρικούπη  και  του 
Όθωνα,  καθώς  και  των  υπόλοιπων  βουλευτών  σε  προηγούμενα 
χρόνια. 



Μετά από όλα αυτά πήγαμε στο ξενοδοχείο ώστε να ξεκουραστούμε 
λίγο πριν τη βραδινή μας έξοδο, στην οποία περάσαμε όλοι πολύ πολύ 
υπέροχα!!!  Γυρνώντας  στο  ξενοδοχείο  ήμασταν  όλοι  πολύ 
κουρασμένοι και πήγαμε αμέσως για ύπνο, για να ξεκουραστούμε για 
την  επόμενη  μέρα,  η  οποία  προβλεπόταν  να  είναι  εξαιρετικά 
κουραστική…

Το επόμενο πρωί,  αφού ξυπνήσαμε,  φάγαμε ένα  γερό πρωινό και 
φύγαμε για την Ακρόπολη. Όταν φτάσαμε, αρχίσαμε να ανεβαίνουμε 
τον βράχο με τα πόδια. Στην αρχή είδαμε τα τεράστια Προπύλαια και η 
ξεναγός  μας  εξήγησε  το  πώς  καταστράφηκαν,  τόσο  από  τους 
διάφορους  πολέμους,  όσο  και  από  την  όξινη  βροχή  και  τα  άλλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα της Αθήνας τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό 
βέβαια και μετέφεραν τα περισσότερα εκθέματα του Παρθενώνα και 
των άλλων ναών στο μουσείο. Στη συνέχεια, σειρά είχε το Ερέχθειο. Η 
ξεναγός μας είπε πως ο λόρδος Έλγιν πήρε μια από τις Καρυάτιδες του 
Ερεχθείου,  βεβήλωσε  τα  μάρμαρα  του  Παρθενώνα  και  των  άλλων 
ναών για να τα αποκτήσει, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έκοψε 
το κομμάτι του μαρμάρου με το γλυπτό για να μη βαρύνει πολύ το 
πλοίο  που θα  κουβαλούσε  τα  γλυπτά στην πατρίδα  του.  Ύστερα,  η 
ξεναγός  αναφέρθηκε  στον  τεράστιο  και  εντυπωσιακό  ναό  του 
Παρθενώνα. Το ύψος του ναού φτάνει τα 12 μέτρα, γεγονός που κάνει 



τον καθένα να αναρωτηθεί  πώς οι αρχαίοι Έλληνες κατόρθωσαν να 
μεταφέρουν  τόσο  μεγάλες  πέτρες.  Βέβαια,  όλα  τα  γλυπτά  και  τα 
αγγεία που βρέθηκαν στον χώρο του Παρθενώνα και της Ακρόπολης 
γενικότερα μεταφέρθηκαν στο μουσείο για προστασία. Τελειώνοντας 
την ξενάγησή μας στον βράχο της Ακρόπολης πήγαμε σε ένα σημείο 
με  φοβερή  θέα  στην  πόλη  της  Αθήνας  και  στον  Πειραιά,  απ’  όπου 
μπορούσαμε  να  δούμε  τα  πάντα.  Βγάλαμε  φωτογραφίες  και 
ξεκινήσαμε για το μουσείο.
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Στο  ισόγειο  του  μουσείου  είδαμε  αρχικά  ορισμένα  αγγεία  και 
αγαλματίδια που είχαν βρεθεί σε ανασκαφές στην Ακρόπολη και στη 
γύρω  περιοχή της  Πλάκας.  Στον επάνω  όροφο  είδαμε  κούρους  και 
κόρες που προέρχονταν από διάφορες εποχές της αρχαιότητας και η 
ξεναγός  μας  μίλησε  για  τις  μικροδιαφορές  και  τις  εξελίξεις  που 
άλλαξαν  σταδιακά τις  εκφράσεις  των προσώπων και  τη στάση του 
σώματος των αγαλμάτων. Στον τελευταίο όροφο ήταν τοποθετημένες 
οι μετόπες και η ζωφόρος. Πολλά από τα μαρμάρινα αυτά κομμάτια 
είχαν  ήδη  διαβρωθεί  από  τη  βροχή  και  από  άλλους  παράγοντες, 
ωστόσο σε ορισμένα από αυτά τα κομμάτια οι μορφές ήταν αρκετά 
ξεκάθαρες  και  οι  λεπτομέρειες  πάρα  πολύ  εντυπωσιακές  –  πόσο 
μάλλον  αν  σκεφτεί  κανείς  πως  αυτά  τα  μαρμάρινα  κομμάτια  ήταν 
τοποθετημένα  σε  ύψος  12  μέτρων  και  οι  άνθρωποι  από  κάτω  δεν 
μπορούσαν να ξεχωρίσουν τίποτα σχεδόν. Επιστρέφοντας στον κάτω 
όροφο,  είδαμε  τις  γνήσιες  Καρυάτιδες  που  είχαν  μεταφερθεί  στο 
μουσείο  για  προστασία  από  τη  διάβρωση  και  την  καταστροφή.  Η 
ξενάγηση ήταν αρκετά κουραστική, ωστόσο και πολύ ενδιαφέρουσα.



Τελειώνοντας και από εκεί ξεκινήσαμε για το εμπορικό κέντρο όπου 
θα μπορούσαμε να φάμε κάτι και να ψωνίσουμε πριν το μεγάλο ταξίδι 
της  επιστροφής.  Επιστρέφοντας  στα  Τρίκαλα  ήμασταν  όλοι 
εξουθενωμένοι, αλλά είχαμε αποκομίσει θαυμάσιες εμπειρίες από τη 
συγκεκριμένη  εκδρομή.  Ελπίζουμε  να  πραγματοποιηθούν  ανάλογες 
εκδρομές και σε άλλους προορισμούς κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 
ώστε  να  μπορέσουμε  να  αποκτήσουμε  κι  άλλες  τέτοιες  υπέροχες 
εμπειρίες.
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