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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα:- 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: - 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: -  

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

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού): Αεροπορικώς από 

Αθήνα-Άμστερνταμ και έπειτα τραίνο για τα ‘βόρεια’ με προορισμό το Leeuwarden 

της περιφέρειας Friesland (3 και 2 ώρες αντίστοιχα). 

Που έμενα: Συνάδελφοι με βοήθησαν να νοικιάσω ένα δωμάτιο με κουζίνα/μπάνιο 

κοινά με κάποιον άλλο φοιτητή. 

Που έτρωγα και τι: Μαγείρευμα στο σπίτι, σαλάτες από το ΣΜ, σούπα που 

πρόσφερε ο εργοδότης κάθε μεσημέρι, δείπνα σε σπίτια φίλων και πολλά πολλά 

γλυκά.. 

Που έπινα και τι: Νερό  και μπύρες (όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά 

προτεραιότητας). 

Τι ξόδευα: 400 ευρώ για το σπίτι (all inclusive) και 500 ευρώ για φαγητό, 

εξόδους, μετακινήσεις... 



Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Στην πόλη που έμενα έχει 

πολλά πράγματα να κάνεις: γυμναστήρια, συναυλίες, διάφορες εκδηλώσεις 

(national fund raising, koningsdag, bloemenmarkt…) και συγκεντρώσεις σε 

σπίτια συναδέλφων για ταινίες, μουσικές και συζητήσεις. 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο:- 

Από την πόλη: Το ‘στρουμφοχωριό’. Όλοι είναι χαμογελαστοί, όλοι πάνω στα 

ποδήλατα. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018. 

Αυτοαποκαλούμενη Waterhoofdstad! 

Τι θα μου μείνει αξέχαστο (αν μπορείς δείξτο με μια φωτογραφία): Τελικά δεν 

είναι μόνο οι Έλληνες φιλόξενοι.. Οι Ολλανδοί είναι γενικά χαλαροί και 

ακομπλεξάριστοι άνθρωποι και το πιο σημαντικό: νοιάζονται πραγματικά για την 

κοινή τους πρόοδο. Έχουν κατακτήσει αυτό που εμείς προσπαθούμε αιώνες 

τώρα: την κοινωνική συνοχή. 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Συμμετοχή στην πραγματική 

Έρευνα. Νέους φίλους. Μια καινούργια γωνία στον πλανήτη να αισθάνομαι οικεία. 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Έχω την αίσθηση ότι το 

‘Life-long Learning’ (από την ονομασία του προγράμματος Erasmus LLP) ήταν 

κομμένο και ραμμένο για τα μέτρα μου  Μετά από 10 χρόνια φοίτησης στην 

ανώτατη εκπαίδευση και λίγο πριν αποφοιτήσω από το τμήμα Περιβάλλοντος, η 

πρακτική άσκηση ήταν ένα δώρο για μένα. Μου προσέφερε την ευκαιρία να 

δουλέψω εκεί που ‘γεννιέται’ η γνώση, σε ένα εργασιακό περιβάλλον γεμάτο 

δημιουργικότητα και ενθουσιασμό. Απέκτησα γνώσεις και εμπειρία σε τεχνολογίες 

αιχμής όσον αφορά το νερό, που είναι και το ‘κομμάτι’ του περιβάλλοντος που με 

ενδιαφέρει περισσότερο. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μένα και μια νέα 

αφετηρία δύναμης και αισιοδοξίας.  


