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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Δεν παρακολούθησα κάποιο μάθημα, ήμουν 

συνεχώς στο εργαστήριο 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Με όλους επικοινωνούσαμε στα αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:   

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

Γιώργος Μπίσκος, G.Biskos@tudelft.nl 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

αεροπλάνο έφτασα Άμστερνταμ, περίπου 3 ώρες 

Που έμενα: Στην αρχή με φιλοξένησε ένας έλληνας ερασμίτης και μετά με τη 

βοήθεια της γραμματείας του ολλανδικού πανεπιστημίου, βρήκα ένα δωμάτιο 

Που έτρωγα και τι: Συνήθως μαγείρευα και μπορείς να βρεις σχεδόν τα πάντα 

στο σούπερ μάρκετ 

Που έπινα και τι:Υπάρχουν αρκετές παμπ, με σχετικά οικονομικές μπύρες 

http://www.tudelft.nl/en/


Τι ξόδευα: Έξοδα ενός μήνα μόνο το σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 200 ευρώ. 

Με μια πιο άνετη ζωή, δλδ μπύρες 2 φορές τη βδομάδα, βόλτες με τρένα και 

ψώνια, γύρω στα 400 ευρώ το μήνα. 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Γενικώς μπορείς να κάνεις τα 

πάντα. Πέραν του πλήρως οργανωμένου γυμναστηρίου που μπορούσες με μια 

συνδρομή να παρακολουθήσεις το οποιοδήποτε άθλημα, υπήρχε και πολιτιστικό 

κέντρο με θεατρικές, χορευτικές και μουσικές ομάδες. 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!! 

Από το Πανεπιστήμιο: Υπήρχε οργάνωση, εξοπλισμός και σαφέστατα χρήματα. Το 

εντυπωσιακό είναι ότι οι κανόνες ακολουθούνται κανονικά και οι παραβάσεις 

μπορεί να επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις. 

Από την πόλη: Το Ντελφτ είναι μαγευτική πόλη. Είναι γραφική, μικρή αλλά γεμάτη 

φοιτητές και ζωή.  

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

φωτογραφία δε μπορεί να χωρέσει τις μνήμες και τις εμπειρίες μου. 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Πέραν από τη γνώση, γενικά το πρόγραμμα μου έδωσε σημαντικές ευκαιρίες να 

συνεργαστώ με εξαίρετους ανθρώπους. Όμως το βασικό που μου έδωσε το 

πρόγραμμα είναι η ανεξαρτησία. Η ανάγκη να επιβιώσεις σε μια εντελώς ξένη 

χώρα χωρίς κανένα δικό σου, είναι μοναδικό συναίσθημα όταν το κατακτάς. 

 

 

 

 

 


