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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: δεν παρακολούθησα μαθήματα διότι συμμετείχα σε 

Erasmus placement με θέμα τι ουσίες περνάνε από τη μητέρα στο έμβρυο μέσω 

του μητρικού γάλακτος αλλά και προσδιορισμός δειγμάτων τα οποία δεν 

γνωρίζαμε τη σύσταση τους. 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Μέσω της 

αεροπορικής εταιρίας Ryanair (με απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη – Charleroi που 

διαρκούσε 2,5 – 3 ώρες) 

Που έμενα: στις Βρυξέλλες 

Που έτρωγα και τι: είτε είχα φαγητό μαζί μου στη δουλειά είτε από το εστιατόριο 

του Πανεπιστημίου (το γεύμα κόστιζε 6 ευρώ) 

Τι ξόδευα: Τα περισσότερα έξοδα ήταν για φαγητό 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο 

έκανα βόλτες στην πόλη της Αμβέρσας 

 



Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: το πανεπιστήμιο ήταν εκτός του κέντρου της Αμβέρσας σε 

ένα προάστιο (ονόματι Wilrijk) με πάρα πολύ πράσινο και πάρα πολλούς χώρους 

στάθμευσης για ποδήλατα (μιας και ο κύριος τρόπος μετακίνησης ήταν τα 

ποδήλατα). Το εργαστήριο στο οποίο δούλευα αποτελούνταν από περίπου 20 

άτομα (κάποια άτομα εναλλάσσονταν ανάλογα αν ολοκλήρωναν τη δουλειά στο 

εργαστήριο). Το εργαστήριο χωρίζεται σε περιβαλλοντικό και εγκληματολογικό 

τμήμα και είναι εξοπλισμένο με όργανα μεγάλης ακρίβειας.  

 

Από την πόλη: η Αμβέρσα είναι γνωστή ως «η πόλη των διαμαντιών» όμως 

προσωπικά με μάγεψε η αρχιτεκτονική της. Το ιστορικό κέντρο είναι γεμάτο με 

κτίρια γοτθικού ρυθμού με βασικότερο (και ομορφότερο κατά τη γνώμη μου) την 

καθολική εκκλησία. Θα μπορούσα να χαρακτηρίσω την Αμβέρσα σαν πόλη ως 

αρχιτεκτονικό μουσείο. Ακόμα και ο σιδηροδρομικός σταθμός εσωτερικά αλλά και 

εξωτερικά είναι ένα στολίδι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τι θα μου μείνει αξέχαστο (αν μπορείς δείξτο με μια φωτογραφία): η κεντρική 

πλατεία στο ιστορικό κέντρο με τον καθεδρικό ναό. 

 

 

 

 



Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: αρχικά η εμπειρία μου ήταν 

πολύτιμη διότι το εργαστήριο είχε μια πολυπολιτισμική χροιά μιας και 

αποτελούνταν από Ρουμάνους, Ιάπωνες, Κινέζους, Ισπανούς, Ινδούς, Βέλγους 

κτλ. Γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν και να εγκλιματιστώ μέσα στο 

εργαστήριο αλλά και να μάθω πως χρησιμοποιείται το κάθε όργανο. Οι ρυθμοί της 

δουλειάς ήταν αρκετά εντατικοί αλλά το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο και με 

παρότρυνε να δουλέψω περισσότερο. Δέχτηκα πάρα πολύ βοήθεια από τον 

υπεύθυνο του εργαστηρίου (Dr. Adrian Covaci) καθώς και από το κύριο 

Malarvannan Govindan διότι με βοήθησαν στην διεκπεραίωση των πειραμάτων 

μου (τα πειράματα μου αφορούσαν δείγματα μητρικού γάλακτος από γυναίκες στη 

Θεσσαλονίκη και ουσίες που μεταφέρονται μέσω του μητρικού γάλακτος στο 

έμβρυο).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


