
 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ CASERTA ΚΑΙ NAPOLI 

 

30 Μαΐου  2022 

Άφιξη στην πόλη της Καζέρτα και εγκατάσταση των συμμετεχόντων 

ομάδων του  προγράμματος  Εράσμους με θέμα «Πρόσφυγες και 

μετανάστες» 

 

31 Μαΐου2022 

Υποδοχή  των 4 ομάδων Ελλάδας-Γερμανίας-Πολωνίας-Πορτογαλίας 

από την φιλοξενούσα χώρα Ιταλία στο Istituto Superiore «Enrico 

Mattei» και αναχώρηση για το ηφαίστειο Βεζούβιος.  Μετά από μία 

κοπιαστική, αλλά άκρως ενδιαφέρουσα, αναρρίχηση, οι ομάδες 

έφτασαν στην κορυφή του κρατήρα όπου ακολούθησε ξενάγηση στα 

αγγλικά. Στη συνέχεια ακολούθησε γεύμα σε εστιατόριο κοντά στην 

Πομπηία και κατόπιν ξενάγηση πάντα στα αγγλικά στην Πομπηία, την 

πόλη των 30.000 περίπου κατοίκων που καταστράφηκε από την έκρηξη 

του Βεζουβίου το 79 μ.Χ. Επιστροφή στην πόλη της Καζέρτα γύρω στις 

6.30 το απόγευμα. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

        

 

 



 

              



 

 

1 Ιουνίου 2022 

Η ημέρα Τετάρτη αφιερώθηκε στις εργασίες κάθε χώρας με θέμα τη 

Μετανάστευση μέσω power points καθώς και τη δια ζώσης  

παρουσίαση  προβλημάτων και εμπειριών δύο μεταναστών στην πόλη 

της Καζέρτα. Μετά τις ομιλίες των δύο μεταναστών ακολούθησαν 

ερωτήσεις και στη συνέχεια  οι μαθητές ασχολήθηκαν κατά ομάδες με 

τη δημιουργία posters, εμπνευσμένα από το θέμα του προγράμματος, 

ενώ οι coordinators συμμετείχαν σε meeting.   

 

 

                                                       

 

 

 

 



 

 

 Καθηγητές και μαθητές το μεσημέρι γευμάτισαν στο σχολείο. Το 

απόγευμα της ίδιας ημέρας έλαβε χώρα η τελετή λήξης του έτους με 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων των μαθητών. 
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2 Ιουνίου 

Η ημέρα Πέμπτη, 2 Ιουνίου, ημέρα  εθνικής εορτής της Ιταλικής 

Δημοκρατίας ήταν η family day  όπου φιλοξενήθηκαν από το πρωί μέχρι 

τις 7.30 η ώρα  οι μαθητές σε σπίτια Ιταλών μαθητών ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ακολούθησαν διαφορετικό πρόγραμμα. Οι καθηγητές 

από την Ελλάδα, Γερμανία και Πορτογαλία επισκέφτηκαν την ακτή του 

Αμάλφι με τελικό προορισμό το κοσμοπολίτικο Positano με την 

αμφιθεατρική δόμηση. 

 

 

 

 

 

 



       

 

 

3 Ιουνίου 

H Παρασκευή μας επεφύλαξε την ωραία εμπειρία της επίσκεψης στην 

τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας, τη Νάπολη. Διατρέξαμε τη γραφική 

οδό Spaccanapoli,  το ιστορικό κέντρο της, το οποίο είναι το μεγαλύτερο 

στην Ευρώπη καλύπτοντας 17 τ.χμ. και έχει καταγραφεί από την 

UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και το απόγευμα 

περιηγηθήκαμε στο μαγευτικό Pausilippo  και στην ακτογραμμή της 

πόλης. 

 



 

 

 

4 Ιουνίου 

Το Σάββατο καθηγητές και μαθητές ξεναγήθηκαν στο  βασιλικό 

ανάκτορο της Καζέρτα, πρώην βασιλική κατοικία των Βουρβόνων. Το 

1997 το ανάκτορο μπήκε στον κατάλογο των τοποθεσιών παγκόσμιας 

κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, το οποίο είναι η μεγαλύτερη βασιλική 

κατοικία στον κόσμο έχοντας 2.000 m3 καλύπτοντας μια περιοχή 47.000 

m2. To μεσημέρι οι ομάδες γευμάτισαν στους Κήπους του Ανακτόρου, 

όπου οι μαθητές μετά το πικ νικ  διασκέδασαν, τραγούδησαν και  

χόρεψαν. Το βράδυ της ίδιας ημέρας παρατέθηκε δείπνο στους 

καθηγητές και έγινε ο αποχαιρετισμός. 



 

 



                                   



 

 



         

 

 

                

5 Ιουνίου 

Η Κυριακή, ήταν η ημέρα της επιστροφής των ομάδων στις πατρίδες 

τους. Επόμενος και τελευταίος προορισμός αυτού του Erasmus είναι  το 

Salzgitter-Bad το δεύτερο μεγαλύτερο διαμέρισμα της γερμανικής 

πόλης Salgitter στην Κάτω Σαξονία,  στις 27 Ιουνίου 2022. 

 


