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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΤΟ ERASMUS PLACEMENT, 

ΟΠΟΤΕ ΔΕ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ. 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: - 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΕΞΕΤΑΣΗ! ΑΝΑ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΜΑΣ! 

Ποιος ο “άνθρωπος-κλειδί” στο Ίδρυμα (αν θυμάσαι δώσε και το e-mail του): Η 

EVA ERIKSSON ΚΑΙ Ο HENRIK RASMUS ANDERSEN ΗΤΑΝ ΟΙ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ  HENRIK ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ. 

 

 

 



Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Που έμενα: ΚΟΙΤΩΝΕΣ/ΕΣΤΙΕΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 

Που έτρωγα και τι: ΜΑΓΕΙΡΕΥΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Που έπινα και τι: ΔΕΝ ΠΙΝΩ! 

Τι ξόδευα: ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ 

ΣΥΝ 600-700 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΜΕ ΠΟΛΥΥΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...) 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): ΑΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΧΕ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΕΚΑΝΑ ΒΟΛΤΕΣ Κ ΜΙΚΡΕΣ 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ...  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΠΑΡΚΑ Κ.ΛΠ. ΗΜΕΡΙΔΕΣ, 

ΠΑΡΤΥ, ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ Κ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΣΤΙΑ! 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: 

Οι εντυπώσεις μου είναι οι καλύτερες!! Η οργάνωση και οι υποδομές των κτιρίων 

ήταν καταπληκτικές! Οι Δανοί ήταν αρκετά αυστηροί με το θέμα του χρόνου και 

των προθεσμιών, αλλά πάντα ευγενικοί και έδιναν τη δυνατότητα του ευέλικτου 

ωραρίου. Η αίσθηση ότι βρίσκομαι στην κοιτίδα της έρευνας και της γνώσης ήταν 

έντονη!! Η συνεργασία μου, τόσο με τους επιβλέποντες καθηγητές μου Eva και 

Henrik, όσο και με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας στην οποία 

συμμετείχα (Ravi, Eva και Nimet), ήταν φοβερή!! Όλοι μου φέρθηκαν άψογα & με 

«αγκάλιασαν» από την πρώτη στιγμή, μιας και ήμουν και η μικρότερη της 

«παρέας»! Το περιβάλλον εργασίας ήταν φιλικό, ζεστό & φιλόξενο, χωρίς 

ανταγωνισμούς και με ίση αντιμετώπιση! Κέρδισα εργαστηριακή εμπειρία και 



ποικίλες γνώσεις δίπλα στην Eva, τον Henrik και τον Ravi, οι οποίοι συνέβαλλαν 

σημαντικά στην άμεση προσαρμογή μου και στη σωστή μετεκπαίδευσή μου.  

 

Από την πόλη: 

Η Κοπεγχάγη είναι μια μικρή, μα συνάμα όμορφη πόλη... Ιδιαίτερα γοητευτική με 

τα μεγαλεπήβολα κάστρα και τα εντυπωσιακά κτίρια που σε ταξιδεύουν σε άλλες 

εποχές. Αδιαμφισβήτητα σε κερδίζει αμέσως! Το φιλοπεριβαλλοντικό στοιχείο 

είναι επίσης έντονο και εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως οι περισσότεροι 

χρησιμοποιούν κυρίως το ποδήλατο ως μεταφορικό μέσο. Έχει πολλά πάρκα που 

μπορείς να επισκεφτείς και προσφέρονται για πικ νικ, ποδηλατοβόλτες κ.ά. 

Παντού θα δεις μικρές λίμνες με πολύ πράσινο και καναλάκια. Ίσως το μόνο 

μειονέκτημα της πόλης είναι τα μουντά χρώματα στα κτίρια και ο πολύ κρύος 

χειμώνας που σου προκαλούν μια γλυκιά μελαγχολία... 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι θα μου μείνει αξέχαστο (αν μπορείς δείξτο με 

μια φωτογραφία): 

Σίγουρα τα πρωινά που ξυπνούσα για να πάω 

στη δουλειά και αντίκριζα τα χιονισμένα 

τοπία... Το κρύο ήταν τσουχτερό...! 

 

 



 

 

Η θέα από το παράθυρο του δωματίου μου...!!!    

 

 

Ο φίλτατος Δανός Andreas που 

μου δάνεισε το αρμόνιό του για όσο 

καιρό έμεινα στον κοιτώνα με τους 

international φοιτητές!! -> 

 

 

 

 



Σίγουρα η συμμετοχή στο πρόγραμμα 

ERASMUS σε γεμίζει με ποικίλες 

εμπειρίες που αξίζει να γευτείς...!! 

Μια από αυτές είναι η πλήρης 

εναρμόνιση με τη φύση.  

 

 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Οι εμπειρίες που αποκόμισα από τη συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

ήταν ποικίλες και ενδιαφέρουσες. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του να ζεις 

και να εργάζεσαι στην Ευρώπη είναι η δημιουργία νέων οριζόντων που αποκτάς 

μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, καθώς δοκιμάζεις τον εαυτό σου σε 

διάφορα επίπεδα και ανακαλύπτεις καινούριες και διαφορετικές πτυχές, που 

μέχρι πριν μπορεί να μην είχες φανταστεί...!  

Γίνεσαι πιο ανεξάρτητος και αυτοδύναμος, πιστεύεις πιο πολύ σε σένα και στις 

δυνατότητές σου, κάνεις ένα ταξίδι στη γνώση, πειραματίζεσαι, μαθαίνεις… 

Κάποιες φορές ακόμα και από τα λάθη σου ή μέσω ενός ανεπιτυχούς πειράματος 

μαθαίνεις…  

Γενικά απέκτησα νέες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο 

του ενδιαφέροντός μου. Βελτίωσα τη 

γνώση των αγγλικών μου. Γνώρισα, 

συνεργάστηκα και μοιράστηκα γνώσεις 

κι εμπειρίες με αξιόλογους ανθρώπους 

από όλο τον κόσμο.  

Περισσότερο απ’ όλα λοιπόν απόλαυσα 

ένα υπέροχο ταξίδι στη γνώση και την 

έρευνα, μέσα από συναρπαστικά πειράματα που αφορούσαν την «Απολύμανση 



συνδυασμένων υπερχειλίσεων από υπονόμους στην Κοπεγχάγη» & έλαβαν χώρα 

στο θρυλικό εργαστήριο του DTU Environment (μέρος της δουλειάς μου 

αναμένεται να δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό)!!    

Συνολικά από τη συγκεκριμένη εμπειρία θεωρώ πως γνώρισα καλύτερα τον 

εαυτό μου και τις αντοχές μου και βγήκα πιο «ετοιμοπόλεμη» τόσο σε 

προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο…! 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): 

Είναι μια εμπειρία ζωής που σου προσφέρει μοναδικές στιγμές!! 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ τη δυνατότητα αυτή που σου προσφέρει το 

Πανεπιστήμιό μας!! 

 

Ελπίζω να επιστρέψω κάποια στιγμή στην όμορφη Κοπεγχάγη στα 

πλαίσια ενός διδακτορικού πλέον και να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου 

στον τομέα που σπούδασα και λατρεύω, βάζοντας κι εγώ το λιθαράκι 

μου στον τομέα της έρευνας!  

 

~ Δεν μπορείς να ανακαλύψεις νέους ωκεανούς, αν δεν έχεις το 

κουράγιο να χάσεις την ακτή από τα μάτια σου...! ~ (Πλάτωνας) 


