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Μετά από πρόσκληση του ευρωβουλευτή Γιώργου Κουμουτσάκου, η υπεύθυνη της 
σχολικής εφημερίδας «Μαθητικές Αναζητήσεις» του Γυμνασίου Κάτω Μηλιάς, κ. 
Ευαγγελία  Κανάλη και η μαθήτρια- δημοσιογράφος της εφημερίδας, Παναγιώτα 
Κούρτη  ,επισκεφθήκαμε τις Βρυξέλλες. Πράγματι, η εμπειρία ήταν ξεχωριστή και 
για την καθηγήτριά μου αλλά και για μένα που πρώτη φόρα ταξίδευα στο εξωτερικό. 
Αρχικά θα ήθελα να επισημάνω ότι η φιλοξενία ήταν θαυμάσια. Οι άνθρωποι εκεί 
ήταν πολύ ευγενικοί και μας υποδέχτηκαν θερμά. Η πόλη παρόλο που δεν έμοιαζε 
καθόλου με την πατρίδα μας, την Ελλάδα, ήταν πανέμορφη και πολύ ιδιαίτερη. Αν 
και οι Βρυξέλλες είναι μία γκρι και μονότονη πόλη τα δέντρα και τα λουλούδια που 
υπήρχαν  σε κάθε γωνιά της αναδείκνυαν την ομορφιά της. Επιπρόσθετα, τα 
αξιοθέατα της πόλης παρουσίαζαν την μοναδική ιστορία της. Ακόμη, πέρα από την 
ιστορική αξία της πόλης αξιοσημείωτα ήταν και τα μικρά σοκάκια της με τους 
πλακόστρωτους δρόμους που σου επιφύλασσαν εκπλήξεις. Επιπλέον, η ξενάγηση που 
παρακολουθήσαμε ήταν περιεκτικότατη, αφού μέσα σε λίγη ώρα καλύψαμε την 
ιστορία όλων των μνημείων . 
Επίσης, πρωτόγνωρη ήταν και η εμπειρία από την επίσκεψή μας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Πρώτα περιηγηθήκαμε στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. Στη συνέχεια  
πήγαμε στο info shop όπου φυλάσσονταν κάποια σημαντικά έγγραφα. Έπειτα 
επισκεφθήκαμε ένα χώρο το Parlamentarium όπου ήταν ένας χώρος με διαδραστικούς 
πίνακες, που παρουσίαζαν αναλυτικά όλη την ιστορία των ευρωπαϊκών χωρών καθώς 
και σημαντικά γεγονότα που στιγμάτισαν την ιστορία ολόκληρου του κόσμου. 
Αργότερα μας μίλησε ο κύριος Κουμουτσάκος και η κυρία Κοππά όπου αναφέρθηκε 
συνοπτικά στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ύστερα συμμετείχαμε στην ημερίδα «Εκφοβισμός στα σχολεία» όπου 
είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε από κοντά τον αξιότιμο καθηγητή Dan Olweus που 
έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό το θέμα. Ακόμη μας τίμησε με την παρουσία της και 
η ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Παιδείας κυρία Μαριέττα Γιαννάκου. Αυτή η 
ημερίδα μας βοήθησε να κατανοήσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στις μέρες μας που 
έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι το ταξίδι αυτό ήταν 
υπέροχο και νιώθω ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω έναν 
καταπληκτικό πολιτισμό, δε θα το ξεχάσω ποτέ…!       
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