
Το 4ο ΓΕΛ Κορυδαλλού  

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στο Στρασβούργο 

 

Το σχολείο μας πραγματοποίησε πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  στην Ελ-

βετία-Γαλλία-Γερμανία από την 1-5 Μαρτίου 2019  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-

γράμματος «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (EP School 

Ambassadors Program), το οποίο υλοποιούμε με επιτυχία και διακρίσεις τα τελευ-

ταία τέσσερα χρόνια. Στην εκδρομή συμμετείχαν σαράντα πέντε μαθητές της Α΄ και 

Β΄ τάξης και τέσσερις συνοδοί καθηγητές.  

1η ημέρα -  Ελβετία  

Το οδοιπορικό μας ξεκινά από τη 

Ζυρίχη. Εκεί, περιηγηθήκαμε στο γραφικό 

City, περπατήσαμε κατά μήκος του ποτα-

μού Limat και  επισκεφτήκαμε τον καθεδρι-

κό ναό Μίνστερ. Στη συνέχεια, απολαύσα-

με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του 

Ρήνου  στο ελβετικό χωριό Schaffhausen.  

Η περιοδεία μας στην Ελβετία ολοκληρώ-

νεται με την επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της Βασιλείας, με τα μεσαιωνικά κτίρια και 

τους πλακόστρωτους δρόμους. Θαυμάσαμε  το δημαρχείο στην πλατεία Marktplatz, 

ένα ανακαινισμένο αναγεννησιακό παλάτι και τον γοτθικό Καθεδρικό ναό (Basel 

Minster), που είναι χτισμένος από κόκκινο ψαμμίτη.  



2η ημέρα  Γαλλία - Γερμανία 

Η δεύτερη ημέρα περιλαμβάνει ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο του Στρασβούρ-

γου, το ονομαζόμενο "Petite France". 

Επισκεφτήκαμε την πλατεία Γουτεμβέρ-

γιου και τον καθεδρικό ναό Notre Dame  

με το αστρονομικό ρολόι.  Επόμενος 

σταθμός ήταν η Χαϊδελβέργη της Γερμα-

νίας. Περπατήσαμε στο ιστορικό της κέ-

ντρο με το κλασικό πλακόστρωτο και 

θαυμάσαμε τον καθεδρικό ναό  και το 

Δημαρχείο. 

 

3η ημέρα    Γαλλία - Χωριά Αλσατίας 

Αξέχαστα θα μας μείνουν τα παραμυθένια χωριά της Αλσατίας. Η ρομαντική 

περιήγηση στο μαγικό Eguisheim και το πανέμορφο Riquewihr  με τα πολύχρωμα 

σπίτια, τα μεσαιωνικά τείχη και τις γοτθι-

κές εκκλησίες, μάς ταξίδεψε σε άλλη ε-

ποχή. Εξίσου όμορφο, γραφικό και ε-

ντυπωσιακό ήταν το  Colmar, γνωστό και 

ως  Μικρή Βενετία, λόγω των καναλιών 

που διασχίζουν την πόλη. Μικρά cafe, 

ζεστές γωνιές, μαγαζάκια με γλυκίσματα 

μάς έκλεψαν την καρδιά.  

 

4η ημέρα    Στρασβούργο - Γερμανία  

Η επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο στο Στρασβούργο περιλάμβανε 

ενημέρωση και ξενάγηση στους χώρους 

του Ευρωκοινοβουλίου. Αρχικά επισκε-

φτήκαμε το διαδραστικό χώρο  του Παρ-

λαμεντάριουμ, Simone Veil, όπου μέσω 

της παρουσίασης από  την κινηματο-



γραφική οθόνη ενημερωθήκαμε για το ρόλο και το έργο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης. Επίσης, είχαμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιή-

σουμε  οθόνες αφής, για να βρούμε πληροφορίες  για τα 

θέματα που μας ενδιέφεραν. Στη συνέχεια, επισκεφτήκα-

με τα  θεωρεία του Ημικύκλιου όπου ενημερωθήκαμε για 

τις πολιτικές ομάδες, τον αριθμό των ευρωβουλευτών,  

τις επιτροπές, και τις συνόδους ολομέλειας.  

 

Τελευταίος σταθμός της εκδρομής μας το Φράιμπουργκ, η πύλη του Μέλανα 

Δρυμού. Η επίσκεψή μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης, γεμάτο από πολιτισμό και 

ιστορία μάς επεφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη ∙ είχαμε τη χαρά να παρακολουθή-

σουμε την αποκριάτική παρέλαση της πόλης. 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστρέψαμε, έχοντας στις αποσκευές μας  γνώσεις, παραστάσεις και συναι-

σθήματα που θα μας συνοδεύουν σε όλη μας τη ζωή. Η επίσκεψή μας σε χώρους 

υψηλής ιστορικής αξίας και σε περιοχές αξεπέραστης αισθητικής και φυσικής ομορ-

φιάς  μάς πρόσφερε στιγμές συγκίνησης και ενθουσιασμού και παράλληλα μάς έφερε 

σε επαφή με την κουλτούρα και τον πολιτισμό άλλων λαών.  

 


