
Το 22ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ παρουσιάζει την 
εκπαιδευτική δράση:



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
• Στόχοι της Δράσης είναι η ανεύρεση πηγών και η

μελέτη πληροφοριών από τους μαθητές για την
εμβληματική αυτή αρχιτεκτονική παρέμβαση στο
ελληνικό κράτος. Η ανακαλυπτική, βιωματική
μάθηση και η άμεση γνωριμία των μαθητών με τα
μνημεία κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία
της Δράσης.

• Το αντικείμενο της Δράσης δίνει τη δυνατότητα
στους μαθητές να προβάλουν και να μελετήσουν
σύντομες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, την
αρχιτεκτονική, την παλιά και σύγχρονη χρήση των
συγκεκριμένων κτηρίων.

• Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν
όψεις των τριών κτηρίων που απαρτίζουν την
Αθηναϊκή Τριλογία, να διακρίνουν επιμέρους
αρχιτεκτονικά γνωρίσματά και στοιχεία της
διακόσμησης και να κατανοήσουν τις
αρχιτεκτονικές και καλλιτεχνικές επιλογές στο
ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και στον
διάλογο με το σήμερα.

Διαδραστική εικόνα με θέμα την υδατογραφία του Theophil Hansen για τα κτήρια της
Αθηναϊκής Τριλογίας (Εθνική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήμιο, Ακαδημία Αθηνών)



Ο Χάνσεν, τέλος, αποδεικνύεται κεντρική, αλλά παραμελημένη μορφή για 
τον αθηναϊκό νεοκλασικισμό, για την Αυστρία, σε σχέση με τον ιστορικισμό 

του τέλους του 19ου αιώνα, αλλά και για τον Otto Wagner και την 
αρχιτεκτονική της Κόκκινης Βιέννης (1918-1934). 

Απόσπασμα από εργασία παρουσίασης των μαθητών μας:



Αθηναϊκή Τριλογία
(Εθνική Βιβλιοθήκη - Πανεπιστήμιο – Ακαδημία

Αθηνών)

Η «νεοκλασική τριλογία» της Αθήνας, όπως συνήθως λέγεται, στην 
οδό Πανεπιστημίου, ταυτίζεται με την καρδιά της πνευματικής

ζωής της πόλης.

Αριστερά, η , στο κέντρο το 
Αθηνών, δεξιά η . Πρόκειται για τρία επιβλητικά 

νεοκλασικά μέγαρα που κατασκευάστηκαν τον 19ο αιώνα. Το 
Πανεπιστήμιο σχεδιάστηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Χριστιανό 
Χάνσεν, τα άλλα δύο κτήρια από τον αδελφό του, Θεόφιλο, και 

ολοκληρώθηκαν από τον Έρνστ Τσίλλερ. Και τα τρία έχουν πλούσιο 
διάκοσμο στο εσωτερικό τους, ενώ γύρω τους διαμορφώνονται 

κήποι με γλυπτά σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών, σχηματίζοντας 
ένα ξεχωριστό σύνολο στο κέντρο της πόλης.



για την αρχιτεκτονική σύνθεση της Αθηναϊκής Τριλογίας και
παρουσιάσαμε στους μαθητές μας ppt παρουσιάσεις με βασικές πληροφορίες
για τα κτήρια σε πρώτη φάση.

σε 4 (τέσσερις) υποομάδες για την καλύτερη
οργάνωση της εργασίας μας, την έρευνα και την συνεργασία μας μέσω της
τεχνολογίας και δια ζώσης.

πλούσιο υλικό και στοιχεία σχετικά με τη μνημειακή αρχιτεκτονική της
Αθηναϊκής Τριλογίας στο Διαδίκτυο.

τα κτήρια της Τριλογίας από κοντά και τα παιδιά τα
φωτογράφισαν, τα παρατήρησαν προσεκτικά και συμπλήρωσαν τα δελτία
καταγραφής κτηρίων που μας είχαν δοθεί από τη Monumenta.

μια ομάδα πρόσοψη της Εθνικής Βιβλιοθήκης ενώ όλες ανεξαιρέτως
οι ομάδες
από περαστικούς με την επίβλεψη των συνοδών καθηγητριών.



Σας παρουσιάζουμε τις 4 ομάδες μαθητών μας  με κριτήριο το 
αντικείμενο μελέτης τους:

1. Ομάδα Εθνικής Βιβλιοθήκης

2. Ομάδα Πανεπιστημίου (Προπύλαια)

3. Ομάδα Ακαδημίας Αθηνών

4. Ομάδα σύγχρονης ματιάς και μοντέρνας οπτικής των     

μνημείων της Τριλογίας



ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ





Το φωτογραφικό υλικό έχει δοθεί από τους μαθητές των ομάδων 
του σχολείου μας 



Σχέδιο της πρόσοψης της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
από τους μαθητές της ομάδας



Βαλλιάνειος Βιβλιοθήκη
(λίγοι τη γνωρίζουν με το δεύτερο όνομά της)



Όπως λίγοι γνωρίζουν ότι το περιεχόμενό της έχει 

μεταφερθεί στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος...

“Η Εθνική Βιβλιοθήκη μπαίνει σε μια νέα
φάση της μακράς ιστορίας της. Δεν
πρόκειται απλώς για μεταστέγαση,
πρόκειται για νέο ξεκίνημα, για
επανίδρυση. Η Εθνική Βιβλιοθήκη
εισέρχεται στην ψηφιακή περίοδο της
ιστορίας της. Με πλουσιότερες συλλογές,
νέες υπηρεσίες, νέο νόμο, άλλους όρους
λειτουργίας, άλλο ύφος σχέσης με το
κοινό.”
Σταύρος Ζουμπουλάκης Πρόεδρος Εφορευτικού 
Συμβουλίου



Η ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών
-Προπύλαια-

Η ομάδα καταγράφει τις λεπτομέρειες του κτιρίου του Πανεπιστημίου
και προχωρά σε σύγκριση με τα μοντέρνα κτίρια τριγύρω,
συνειδητοποιώντας έτσι τη μοναδική του αρχιτεκτονική ταυτότητα.



Το Πανεπιστήμιο αποτελεί μέρος της
“Aθηναϊκής Τριλογίας” και θεμελιώθηκε το
1839 σε σχέδια του Χανς Κρίστιαν Χάνσεν “
ο οποίος, χωρίς να απομακρυνθεί από τις
βασικές αρχές του κλασικισμού,
δημιούργησε μια σύνθεση η οποία
συνδυάζει τη μεγαλοπρέπεια του μνημείου
με την απλότητα της ανθρώπινης κλίμακας,
υποδηλώνοντας μια απόπειρα
προσαρμογής στο τοπικό περιβάλλον”. Η
κατασκευή ολοκληρώθηκε με επίβλεψη των
αρχιτεκτόνων Λ.Καυταντζόγλου και Α.
Θεοφιλά.
Στην πρόσοψη τοποθετήθηκαν οι
αδριάντες του Ρήγα Φεραίου, του
πατριάρχη Γρηγόριου Ε', του Αδαμάντιου
Κοραή, του Γλάδστωνα και του Ιωάννη
Καποδίστρια.





Οι Ορκωμοσίες των πτυχιούχων
του ΕΚΠΑ στο παλαιό κτήριο του
Πανεπιστημίου δικαιώνουν την
πνευματική διάσταση της
Τριλογίας και σήμερα...

Οι ομάδες μαθητών μας παρατηρούν 
και καταγράφουν λεπτομέρειες του 
κτηρίου του Πανεπιστημίου.



Γκράφιτι στα μνημεία της Τριλογίας: Σύγχρονο 
αποτύπωμα ή Βανδαλισμός;



Η ομάδα της Ακαδημίας Αθηνών

Οι μαθητές συμπληρώνουν το δελτίο
καταγραφής του κτιρίου της Monumenta με
χαρακτηριστικά στοιχεία του κινήματος του
νεοκλασικισμού της περιόδου του
νεοσύστατου ελληνικού κράτους
(19ος αιώνας)



Το μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών
οικοδομήθηκε σε έκταση που
δώρισε η Μονή Πετράκη με δαπάνη
του ομογενούς επιχειρηματία της
Βιέννης Σίμωνα Σίνα. Αν και είχε
χωροθετηθεί από το 1842 ως μέρος
της τριλογίας, η κατασκευή
ολοκληρώθηκε το 1885. Ο
αρχιτέκτονας Θεόφιλος Χάνσεν, με
την συμβολή του Ερνέστου Τσίλερ
στην επίβλεψη, έδωσε στην Αθήνα
ένα εξαιρετικό νεοκλασικό δείγμα
ιωνικού ρυθμού από πεντελικό
μάρμαρο και πειραϊκή πέτρα.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ



Η Ακαδημία Αθηνών στο διάστημα της διαδρομής της από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα
λειτούργησε στο πλαίσιο του σκοπού της, στους τομείς Επιστημονική Έρευνα και καλλιέργεια
των Γραμμάτων και των Kαλών Tεχνών. Δεν είναι λίγες οι φορές που η Aκαδημία έκανε
παρεμβάσεις σε διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα πολιτισμού, περιβάλλοντος,
πανανθρωπίνων αξιών, εθνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με κυριώτερα σχετικά
παραδείγματα την







η Σύγχρονη Ματιά: 
H ομάδα αυτή κατέγραψε τον σύγχρονο σφυγμό της 
πόλης και πώς η Τριλογία προσαρμόζεται στον 
μοντέρνο τρόπο ζωής



Πώς αντιλαμβανόμαστε αυτά τα 
κτηριακά μνημεία στο σήμερα;





Νυχτερινή άποψη της Τριλογίας
Προπύλαια

Αντιπολεμική 
Συναυλία 2022



• Πολλές φορές η Τριλογία δίνει το παρόν σε αφού οι 
περισσότερες πορείες  ξεκινούν από εκεί. 

• Είναι σημείο συνάντησης και διαπροσωπικής σχέσης και επικοινωνίας. 
• Τα κτήρια της Τριλογίας είναι τοπόσημα που ορίζουν το κέντρο της πόλης. 

Εκεί όπου το χθες συναντά την Αθήνα του σήμερα.





Τα παλιά χρόνια

ή



Οι ομάδες μελέτης και έρευνας της Β΄Λυκείου του 22ου ΓΕΛ Αθήνας



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
Οι συντονίστριες καθηγήτριες
Σταυρούλα Τσίχλη ΠΕ02 Med

Βασιλική Κίτσου ΠΕ02


