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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Δεν παρακολούθησα μαθήματα καθώς έκανα 

πρακτική. Δούλευα κυρίως στο εργαστήριο. 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Όλες οι συζητήσεις έγιναν στα αγγλικά.  

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:   

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

άνθρωπος που με έφερε σε επαφή με το ίδρυμα είναι ο κύριος Γ. Μπίσκος που 

διδάσκει στο τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

( biskos@aegean.gr ) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

αεροπορικώς. Η πτήση ήταν με ανταπόκριση και διήρκησε συνολικά 6 ώρες. 

Που έμενα: Έμενα σε διαμέρισμα που μοιραζόμουν με μια συμφοιτήτρια μου. 

Που έτρωγα και τι: Έτρωγα φαγητό που μαγείρευα σπίτι καθώς το φαγητό σε 

εστιατόρια στην Ολλανδία είναι ακριβό. Τα μόνα φθηνά fastfood είναι το κινέζικο 

και το τούρκικο. 

Που έπινα και τι: Μπύρα στις αμέτρητες παμπ. 

http://www.tudelft.nl/
mailto:biskos@aegean.gr


Τι ξόδευα: Το μεγαλύτερο έξοδο της εβδομάδας ήταν το super market. Ξόδευα 

περίπου 250 με 300 το μήνα. Επίσης το ενοίκιο μου ήταν 300 ευρώ το μήνα 

οπότε τα χρήματα της υποτροφίας μου έφταναν σχεδόν για όλο τον μήνα. 

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

ταξίδευα με το τρένο σε όσες πιο πολλές πόλεις μπορούσα. 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

 

Από το Πανεπιστήμιο: Το Πανεπιστήμιο είναι καταπληκτικό. Απίστευτα 

οργανωμένο και πεντακάθαρο. Το μορφωτικό επίπεδο είναι πολύ υψηλό και οι 

φοιτητές απόλυτα αφοσιωμένοι στην δουλειά τους. Ιδιαίτερη εντύπωση μου 

έκαναν τα εργαστήρια τους που ήταν πλήρως εξοπλισμένα, οργανωμένα και 

απόλυτα ασφαλή. Τέλος οι εγκαταστάσεις ολόκληρου του campus ήταν μοναδικές, 

κάθε κτήριο είχε τον δικό του χαρακτήρα και την δική του ιδιαίτερη 

αρχιτεκτονική. Το σύνολο των καθηγητών, μεταδιδακτορικών, διδακτορικών, 

μεταπτυχιακών, φοιτητών και εργαζομένων λειτουργεί σαν ένα καλοκουρδισμένο 

ρολόι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι βρίσκεται μεταξύ των καλύτερων τεχνικών 

πανεπιστημίων του κόσμου. 

 

Από την πόλη: Το Ντελφτ είναι ένα πανέμορφο γραφικό χωριό που λόγω του 

πανεπιστημίου έχει αυξήσει τον πληθυσμό του. Δεν φημίζεται για την νυχτερινή 

ζωή του αλλά είναι το πιο ωραίο μέρος για βόλτες με το ποδήλατο. Είναι άνετο, 

ήσυχο και πολύ κοντά σε μεγαλουπόλεις όπως η Χάγη και το Ρότερνταμ. Κατά την 

γνώμη μου είναι το ιδανικό μέρος για να ζεις. 

 

 



 

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

ξεχωρίσω ένα μόνο πράγμα που θα μου μείνει αξέχαστο. Οι ατελείωτες βόλτες με 

το ποδήλατο, τα πανέμορφα πάρκα με τις λίμνες και τις τουλίπες, τα γραφικά 

κανάλια με τα γεφυράκια, οι μικροσκοπικές παμπ με την τεράστια ποικιλία σε 

μπύρες, οι διαδρομές με το τραίνο, το γραφείο μου… Κι αυτά είναι μόνο η αρχή. 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Κέρδισα σίγουρα πάρα πολλά. 

Εμπειρία στο να ζω στο εξωτερικό, στο να τα καταφέρνω μόνη μου υπό δύσκολες 

συνθήκες και στο να εργάζομαι σε ένα πολύ απαιτητικό περιβάλλον με υψηλά 

στάνταρ. Συμμετείχα σε πειράματα και προγράμματα που δεν θα είχα ποτέ την 

ευκαιρία να συμμετέχω υπό άλλες συνθήκες. Έμαθα να είμαι αποδοτική υπό 

συνθήκες πίεσης. Έκανα πολύ καλούς φίλους που εύχομαι να συναντήσω ξανά. 

Συνήθισα την περίεργη Ολλανδική γλώσσα (Καλημέρα = Goedemorgen = 

Χούτεμορχεν). Προσαρμόστηκα επίσης στον Ολλανδικό τρόπο ζωής. Έμαθα να 

ελέγχω τον καιρό κάθε φορά πριν βγω από το σπίτι και να οδηγώ ποδήλατο με το 

ένα χέρι κουβαλώντας τα ψώνια του supermarket και μιλώντας ταυτόχρονα στο 

τηλέφωνο. Και αυτά είναι μόνο μια περίληψη… 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Θα ήθελα να ευχαριστήσω 

όλους όσους με βοήθησαν καθ’ όλη την πορεία μου στο πρόγραμμα, από την 

προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας έως στην αναχώρηση μου από το 

Ντελφτ. Εύχομαι όλοι οι φοιτητές να έχουν την ευκαιρία που είχα εγώ και να 

ζήσουν την εμπειρία του προγράμματος Erasmus.  

 

 

 

 



 

Η γέφυρα Erasmus (Erasmusbrugg) στο Ρότερνταμ. 

 

Τυπική εικόνα από κανάλι του Ντελφτ. 


