
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (27/09/2015- 3/10/ 2015) 
             Βρυξέλλες:  Πρωτεύουσα του Βελγίου και ταυτόχρονα η διοικητική «καρδιά» της Ευρώπης, αφού εκεί 
εδρεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.... Αυτήν την πόλη που μιλάει γαλλικά σε μια 
χώρα φαινομενικά διχασμένη ανάμεσα στους φλαμανδόφωνους και γαλλόφωνους πολίτες της, επισκέφτηκε 
η ομάδα μας , του 9ου Γ/σίου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος 
“Erasmus+: YOUropeans on the move: Migrants between integration and tradition”. Η συνάντηση αυτή με 
τους Ευρωπαίους «εταίρους» μας ήταν η τρίτη στη σειρά. Είχε προηγηθεί επίσκεψη στο Τρέντο της Ιταλίας, 
τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, και, βέβαια, η επίσκεψη στο Ham της –συντονίστριας-Γερμανίας που 
προηγήθηκε όλων. Την ελληνική αντιπροσωπία αποτελούσαν οι εκπαιδευτικοί: κ. Μαρία Σεργίου , 
καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας και συντονίστρια του προγράμματος για την Ελλάδα, η κ. Κατερίνα 
Παπαδάκη, καθηγήτρια της γαλλικής γλώσσας, και η κ. Καλλιρρόη Θεοδωράκη , φιλόλογος. Επίσης 
συμμετείχαν οι μαθήτριες της Γ΄ τάξης Νίκη Δουβάκη, Εύα Κυπραίου, Χρυσούλα Λάχο, Γεωργία Μαυράκη και 
Μαρία Ρερεράκη. 
 

 
 
                                                
                

                                          
                                                         
 



 
 

 
Κυριακή 27/09/2015 
          Το ταξίδι ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες και με τους καλύτερους οιωνούς : Ακόμη και ο καιρός 
φαινόταν σύμμαχος μας: Μια ηλιόλουστη μέρα που «πέταξε» μαζί μας ,λες, έως τον βόρειο προορισμό μας... 
Έπειτα από μια πολλά υποσχόμενη πτήση, (κάποια παιδιά ταξίδευαν αεροπορικώς για πρώτη φορά) 
προσγειωθήκαμε με...ενθουσιασμό στο BRU, το μεγαλοπρεπές Διεθνές Αεροδρόμιο των Βρυξελλών. 
Αναπόφευκτες οι συγκρίσεις με το ταπεινό μας «Νίκος Καζαντζάκης» σε όλα τα επίπεδα... αν και λίγο άδικες 
...Γιατί άλλο μια μεγάλη βορειοευρωπαϊκή πρωτεύουσα και άλλο μια ταπεινή επαρχία του Νότου... 
Μας υποδέχτηκε εκ μέρους του σχολείου μια νεαρή δασκάλα, χαμογελαστή και ευγενική, η οποία μας 
συνόδεψε έως το συνεργαζόμενο σχολείο. Οι πρώτες  εντυπώσεις από την πόλη κατά τη διάρκεια της σχετικά 
σύντομης διαδρομής μας –με ταξί- πολύ θετικές: Πράσινο, όμορφα κτίρια, γλυκός καιρός...  
Σε ένα από τα διαμερίσματα που περιστοιχίζουν το ιστορικό κέντρο των Βρυξελλών και συναποτελούν με 
αυτό την πρωτεύουσα του Βελγίου, μέσα στο πράσινο, αντικρίσαμε το σχολείο “ ΑΤΗΕΝΕE  ROYAL DE 

GANSHOREN ”, σημείο αναφοράς μας σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής αυτής επίσκεψης. Στην είσοδο 
μας υποδέχτηκε η συντονίστρια του προγράμματος για το Βέλγιο,  και η μικρή μας ομάδα χωρίστηκε, καθώς 
τα παιδιά διανεμήθηκαν στις οικογένειες που είχαν αναλάβει τη φιλοξενία τους, ενώ εμείς κατευθυνθήκαμε 
πια προς το ξενοδοχείο μας στο κέντρο της πόλης. 
 
 

           
 
 
 

Δευτέρα 28/09/2015 
          Πρώτη μέρα υλοποίησης των κοινών δραστηριοτήτων και πρώτη συνάντηση, το πρωί, με τις λοιπές 
συμμετέχουσες ομάδες, για να κατευθυνθούμε από κοινού στο,  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το διοικητικό 
κέντρο της Ευρώπης, όπου ήδη μας περίμεναν τα παιδιά. Μετά από σύντομη υποδοχή και σχετική 
ενημέρωση, για την οργάνωση , τους  σκοπούς και τις δραστηριότητες του οργανισμού, ξεναγηθήκαμε στην- 
τόσο  γνωστή μας από τα ΜΜΕ- αίθουσα της Ολομέλειας, όπου λαμβάνουν χώρο πολλές σημαντικές –και για 
τη χώρα μας συνεδριάσεις.... Ακολούθησε πολύωρη –αν και όχι επαρκής χρονικά, όπως αποδείχτηκε-
επίσκεψη  στα σχετικά αξιοθέατα: Η προϊστορία, η ιστορία, το παρόν και το σχεδιαζόμενο μέλλον του 
θεσμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, , ο οποίος όντως αποτελεί σήμερα την καρδιά της Ευρωπαϊκής 
Δημοκρατίας. Όλα αυτά με τη μορφή  3D εγκαταστάσεων, ψηφιακών και μη  προβολών και διαδραστικών 
δραστηριοτήτων... Μέσα στους χώρους του Parlementarium , πραγματοποιήθηκαν και οι πρώτες , 
επιφυλακτικές,  προσεγγίσεις μεταξύ των μαθητών από τις διάφορες ευρωπαϊκές  αποστολές, που θα 
γίνονταν όλο και  πιο στενές με το πέρασμα των ημερών.... 
 



        
 

         
 

   Μετά από σύντομο γεύμα στον υπαίθριο χώρο κοντινού εστιατορίου, ώστε να χαρούν οι συνάδελφοι την 
αναπάντεχη –χλωμή- λιακάδα του Βορρά, ακολούθησε ένα  μικρό «οδοιπορικό» στο ιστορικό κέντρο. 
Αντικρίσαμε –μεταξύ άλλων- το  Royal Palace, το μεγαλόπρεπο βασιλικό ανάκτορο, απ’ όπου είχαμε την τύχη 
να δούμε τον ίδιο τον Βέλγο βασιλιά , να αναχωρεί για το... σπίτι του σαν κοινός θνητός!!! (Μη φανταστείτε 
βέβαια ότι μένει σε κανένα ταπεινό κατάλυμα... Σε κάστρο στα περίχωρα της πόλης κατοικεί η βασιλική 
οικογένεια...) Ο  περίπατος κατέληξε στην κεντρική πλατεία, την Grand Place. Τα πανέμορφα ιστορικά κτίρια 
της (κάποια χρονολογούνται από τον ύστερο Μεσαίωνα ) δικαιολογούν το χαρακτηρισμό της «ωραιότερης 
πλατείας του κόσμου», καθώς  και τα πλήθη των τουριστών που την φωτογραφίζουν με μανία! 

 
 

               
 
 



                   
                

   

       Η πρώτη-επίσημη- ημέρα της συνάντησης ολοκληρώθηκε με δείπνο για τους εκπαιδευτικούς στον χώρο 
του σχολείου. Ένα καλωσόρισμα πραγματικά θερμό!!! 
 

 
 
 

Τρίτη 29/09/2015 

        Η δεύτερη μέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη στα “Erasmus games” , την υλοποίηση ομαδικών 
παραδοσιακών παιχνιδιών από κάθε συμμετέχουσα χώρα. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν , άλλες 
σε κλειστό γυμναστήριο και άλλες σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις , σε μικρή απόσταση από το 
σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δικές μας «Ψείρες» -που ήταν από τις πλέον διασκεδαστικές- 
παρουσιάστηκαν με επιτυχία!!!Οι Βέλγοι συντονιστές είχαν επίσης διοργανώσει και ποδηλατοδρομίες , οι 
οποίες –αν εξαιρέσουμε τις αναπόφευκτες...πτώσεις- σημείωσαν επίσης επιτυχία! 
 

    
 



     
 

   
 

Το βράδυ στον –οικείο πια- χώρο του σχολείου εκπαιδευτικοί και μαθητές  απόλαυσαν μίνι συναυλία από 
μαθητική μπάντα  την οποία συνόδεψαν παραδοσιακά εδέσματα όπως οι frites, οι  ονομαστές τηγανιτές 
πατάτες του Βελγίου!!! 
 

 
 

 

Τετάρτη 30/09/2015 
 
           Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο επιλογές, οι οποίες  συνιστούν μέρος  του ιστορικού  προφίλ των 
Βρυξελλών: α)Τον λεγόμενο «Γύρο της μπύρας»- ξενάγηση στις παραδοσιακές ζυθοποιίες της πόλης 
και επίσκεψη μίας από αυτές και  β) την σαφώς πιο ενδιαφέρουσα περιδιάβαση στο Μουσείο 
Σοκολάτας και σε ό,τι είχε να κάνει με τις ονομαστές βελγικές πραλίνες...Τυχεροί όσοι βρέθηκαν στη 
δεύτερη δραστηριότητα -πλην Άγγλων και Γερμανών που επέλεξαν τον ...ζύθο, λόγω παράδοσης 
εννοείται...- 



     
 

                             
 

          Το βράδυ της Τετάρτης οι μαθητές του προγράμματος εξάσκησαν τις μαγειρικές τους ικανότητες 
στις εγκαταστάσεις του σχολείου (Ναι...το βελγικό σχολείο διέθετε και τέτοιες υποδομές...). Κάθε 
ομάδα είχε να ετοιμάσει ένα τουλάχιστον παραδοσιακό πιάτο της χώρας της. Ο στόχος της ελληνικής 
ομάδας φαινόταν πολύ υψηλός: Μουσακάς! Φαγητό πολύπλοκο και απαιτητικό, κάτι που μέχρι και 
οι... εταίροι μας έδειξαν να το γνωρίζουν !Τα κορίτσια μας εργάστηκαν με όρεξη και ...αυτοθυσία και 
κατάφεραν να σερβίρουν στους ανυπόμονους Ευρωπαίους συνδαιτυμόνες έναν μουσακά που 
αποθεώθηκε! Δεν έμεινε ούτε ψίχουλο!! Συγχαρητήρια στις μικρές μας μαγείρισσες!!! 
 

 

       
 

 



 
Πέμπτη 1/10/2015 
 

         Ημέρα αφιερωμένη στον Βελγικό Ερυθρό Σταυρό και στις δράσεις του πάνω στο φλέγον θέμα των 
προσφύγων. Οι- βιωματικές στην πλειοψηφία τους- δραστηριότητες, πέρα από το ενημερωτικό 
κομμάτι, περιλάμβαναν και επίσκεψη σε ξενώνα της Οργάνωσης όπου φιλοξενούνταν πρόσφυγες από 
διάφορες χώρες... Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το πρωινό αυτό ωφέλησε μαθητές και 
εκπαιδευτικούς,  καθώς δόθηκαν πολλές αφορμές για προβληματισμό σε σχέση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας ανά την υφήλιο... 
 

 
 

Το βράδυ στο σχολείο –πού αλλού- αποχαιρετιστήριο δείπνο που το διαδέχτηκε το αποχαιρετιστήριο 
ξεφάντωμα για όλες τις ομάδες . Εκπαιδευτικοί και μαθητές, «οικοδεσπότες» και φιλοξενούμενοι 
διασκέδασαν μαζί για τελευταία φορά... 
 

              
 
 
 

 
Παρασκευή 2/10/2015 
 

          Τελευταίο πρωινό στο σχολείο και πρώτοι αποχαιρετισμοί: ΟΙ  ομάδες της Κύπρου και της Τουρκίας 
αποχώρησαν πρώτες...Αμοιβαία συγκίνηση και υποσχέσεις για διατήρηση των επαφών με τους Κύπριους 
φίλους ...Ευτυχώς υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης... Όσες ομάδες έμειναν , πραγματοποίησαν  
επίσκεψη στο Atomium –τον λεγόμενο «Πύργο του Άιφελ των Βρυξελών . Στο χώρο που είχε 
πραγματοποιηθεί η εμβληματική για την πόλη , αλλά και τη χώρα, έκθεση του 1958, είδαμε από κοντά ένα 
μνημείο της επιστήμης ακόμη εντυπωσιακό για τον επισκέπτη... Στα πέριξ το καταπράσινο πάρκο Χέυζελ... 
Οι αποχαιρετισμοί μεταξύ των ομάδων συνεχίστηκαν ... Δυστυχώς η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 
συνέπεσε με ατύχημα για τη συντονίστριά μας , κ. Μαρία Σεργίου, πράγμα που μετέτρεψε την υπόλοιπη 
παραμονή της στις Βρυξέλλες σε ...άθλο!!!  
 



   
                

 

                
 
 
Σάββατο 3/10/2015 

 
           Ημέρα αποχώρησης και της ελληνικής αποστολής... Τελευταία αναχώρηση των εκπαιδευτικών από το 
ξενοδοχείο για το σχολείο, απ’ όπου παραλαμβάνουμε από τις οικογένειες τις μαθήτριες μας και ακολουθούμε την 
αντίστροφη της πρώτης μέρας πορεία προς το αεροδρόμιο... Μα πότε πέρασαν οι μέρες...  
Πάλι στο  εντυπωσιακό ΒRU.  Διατυπώσεις , τελευταία ψώνια και επιβίβαση  για την... αναπόφευκτη επιστροφή από 
την καρδιά της Ευρώπης στην ...Ελλαδίτσα μας. Όλα τα ωραία πράγματα έχουν ένα τέλος... Έτσι και το ταξίδι στο 
Βέλγιο... Ένα ταξίδι που ολόκληρη   η αποστολή μας  το χαρακτήρισε ομόφωνα –και πέρα από κάθε αμφιβολία - 
επιτυχημένο. Όχι μόνο για τις εικόνες , τα αρώματα και τις γεύσεις του, αλλά και επειδή  στη διάρκεια του 
επιτεύχθηκε ο πιο βασικός ίσως στόχος του όλου σχεδιασμού των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+:  Η 
προώθηση των επαφών μεταξύ Ευρωπαίων με σκοπό την αλληλοκατανόηση, την αποδοχή, τη φιλία, τη 
συνύπαρξη  και –εντέλει-  την ενότητα μεταξύ των ανθρώπων της Ευρώπης... 


