
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : ΠΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Email: Env08055@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): The Hoge Veluwe National Park 

Περίοδος Φοίτησης: 01-03-2013 έως 30-06-2013  

 

Το Πανεπιστήμιο 
Τι μαθήματα παρακολούθησα: Από την στιγμή που βρισκόμουν εκεί για το Erasmus 

Placement δεν χρειαζόταν να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα. 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: -------- 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους υπευθύνους με σκοπό 

την αξιολόγηση της προόδου μας ως προς το αντικείμενο μελέτης που μας είχε δοθεί. 

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

Chris Rovekamp       Rovekamp@hogeveluwe.nl 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 
Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Αεροπορικώς 

Που έμενα: Σε οίκημα που μας παραχωρήθηκε από τους αρμόδιους εντός του Πάρκου. 

Που έτρωγα και τι: Σε καθημερινή βάση μαγειρεύαμε στο σπίτι. 

Που έπινα και τι: Τις περισσότερες φορές λίγο κρασί και πάντοτε με παρέα, μπορεί κανείς 

να βρει πολύ καλή ποιότητα κρασιού σε προσιτή τιμή. 

Τι ξόδευα: 400Euro περίπου. Δεν είχαμε έξοδα διαμονής, οπότε αυτά τα χρήματα ήταν για 

τον ελεύθερο χρόνο μας κατά την διάρκεια των ημερών εκτός εργασίας. 

 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Σε καθημερινή βάση η εργασία μας 

ολοκληρωνόταν στις 17:00, οπότε για τη χώρα όπου και βρισκόμασταν ήταν ήδη 

προχωρημένη η ώρα. Ως αποτέλεσμα παραμέναμε σπίτι, τα Σαββατοκύριακα ωστόσο 

φεύγαμε για το διήμερο σε κάποια γειτονική πόλη. Και συναναστρεφόμασταν με όσα 

μπορούσε αυτή να μας προσφέρει. 



 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  
Από το Πανεπιστήμιο: 

Το προσωπικό του Πάρκου ήταν παραπάνω από ευγενικό μαζί μας, πάντοτε ανοιχτό σε 

απορίες και στο να προσφέρει ένα χέρι βοηθείας όταν οι καταστάσεις το απαιτούσαν. 

Όσον αφορά τον κύριο Rovekamp, που ουσιαστικά αποτέλεσε και τον επιτηρητή μας, 

ένας εξαίσιος άνθρωπος που θέλησε και κατάφερε να μας μεταβιβάσει ένα τμήμα της 

γνώσης του σε δύο νέα άτομα σαν και εμάς. 

 

Από την πόλη: 

Μέναμε στο πιο φυσικό κομμάτι της Ολλανδίας, με τη μόνη μας συντροφιά ύστερα του 

εργασιακού ωραρίου τον Ισπανό συγκάτοικο μας. Πέραν αυτού και την συναδέλφου μου 

Ζηκοπούλου Αναστασίας, το γειτονικό μου περιβάλλον που αντικατέστησε για 4 μήνες τη 

θέα κάποιας πόλης ήταν μαγευτικό. Με μια εναλλαγή πολλών διαφορετικών τύπων 

οικοσυστημάτων ανα τετραγωνικά χιλιόμετρα.  

 

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

 



Η απομόνωση και το πώς επηρέασε τον ψυχισμό μας. Ανάμεικτα συναισθήματα τα οποία 

δεν γνωρίζαμε πώς να εκφράσουμε και που κατ’επέκταση οδήγησαν σε μια βαθύτερη 

γνώση της ψυχοσύνθεσης μας. Σίγουρα στο τέλος μόνο κερδισμένος μπορείς να βγεις από 

μια τέτοιου είδους μοναδική εμπειρία.  



Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus :  

Θεωρώ πως με την ολοκλήρωση των 4ων αυτών μηνών, είμαι σε θέση να δηλώσω 

ιδιαίτερα χαρούμενος καταρχήν από το γεγονός ότι γνώρισα άτομα μιας διαφορετικής 

κουλτούρας και κατά συνέπεια ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης, με μια αμφίδρομη 

ανταλλαγή ερεθισμάτων να λαμβάνει χώρα σε καθημερινή βάση. Γενικότερα, η επιθυμία 

που μας διακατείχε για εμπλουτισμό των υπαρχόντων γνώσεων μας είναι παραπάνω από 

θετική, ενώ παράλληλα ο μορφωτικός τρόπος σκέψης μας πλέον χαρακτηρίζεται από μια 

δεκτικότητα στο μη-γνώριμο. 

Σημαντικής συνεισφοράς, κρίνω επίσης την ευκαιρία πως ήμασταν σε θέση να 

μελετήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον διαφορετικής φύσης από τα συνηθισμένα έως 

τώρα. Γεγονός που μας ώθησε σε μια ανακάλυψη, καθώς και διεύρυνση των ικανοτήτων 

μας και ακόμα σημαντικότερα των ορίων μας. 

 

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

Μια όμορφη εμπειρία την οποία τα νέα άτομα πρέπει να εκμεταλλευτούν όσο ακόμα τους 

παρέχεται! Είμαι ευγνώμων που βρέθηκα να είμαι μέρος αυτού του θεσμού. Σας 

ευχαριστώ! 

 

 

 

 

 

 

 

 


