
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Τεχνίτου Ελεάννα 

Email: el.technitou@gmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Plan bleu (http://www.planbleu.org/) 

Περίοδος Φοίτησης: 1-10-2012 έως 31-3-2013 

 

Ο Φορέας 

Αντικείμενο δουλειάς: Αλλαγές χρήσεων γης λόγω τουριστικής δραστηριότητας  

Σε ποια γλώσσα γινόταν η εργασία: Αγγλικά  

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Παραδοτέο για την περιοχή μελέτης  

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

Ιωάννης Σπιλάνης 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Με αεροπλάνο (2.5 

ώρες ταξίδι-απευθείας πτήση) 

Που έμενα: Σε διαμέρισμα με συγκάτοικο (750 ευρώ το μήνα) 

Που έτρωγα και τι: στο σπίτι μαγειρευτά φαγητά 

Που έπινα και τι: Ίσως κάποιο καφέ σε καφετέρια τοπική 

Τι ξόδευα: περίπου 15 με 20 ευρώ τη μέρα μέσω όρο 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): περιπάτους, εκδρομές  

 

 

 

http://www.planbleu.org/


 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Φορέα: Πραγματικά οι εντυπώσεις μου ήταν οι καλύτερες. Οι άνθρωποι, 

το κλίμα, οι εγκαταστάσεις και η συνεργασία ήταν όλα τέλεια. Οι συνάδελφοί μου 

πολύ ευγενικοί και συνεργάσιμοι με έντονη την αίσθηση του «πειράγματος» σε 

καθημερινή βάση για να ξεφεύγουμε από το κλίμα της δουλειάς (πράγμα που 

σίγουρα δεν περίμενα από Γάλλους καθώς τους θεωρούσα πιο ψυχρούς σαν 

ανθρώπους). Από την πρώτη κι όλας μέρα ήταν διατεθειμένοι να με βοηθήσουν 

με ότι χρειάστηκα και δεν δυσανασχέτησαν σε οποιαδήποτε απορία και 

διευκρίνιση που τους ζήτησα .Ίσα ίσα σε πολλές περιπτώσεις που χρειαστήκαμε 

τη βοήθειά τους, εγώ και η συμφοιτήτρια μου που ήμασταν μαζί, έκαναν 

περαιτέρω έρευνα για να μπορέσουν να μας διευκολύνουν ακόμα περισσότερο. 

Είχαμε δικό μας γραφείο με καινούργιους υπολογιστές και θέα στο δάσος αφού 

όλο το κτήριο βρισκόταν εκεί. Όταν πρώτο πήγαμε και είδα το ερευνητικό κέντρο 

απ’ έξω φαινόταν πολύ μικρό και παραμελημένο αλλά όταν έμπαινες μέσα ήταν 

σαν να έμπαινες σε έναν διαφορετικό κόσμο, ήταν όλα μπλε σαν να έμπαινες σε 

κάποιο βυθό και είχε μια αίσθηση ελευθερίας και ευφορίας που σε προδιέθετε να 

δουλέψεις. Ήταν πάντα καθαρό τακτοποιημένο και είχε όλη τη βιβλιογραφία που 

χρειάστηκα για την διεκπεραίωση της εργασίας μας. 

Από την πόλη:  Οι Antibes βρίσκονται ανάμεσα στη Νίκαια και τις Κάννες. Είναι 

μια πολύ τουριστική περιοχή που το χειμώνα λόγω της έλλειψης τουρισμού 

φαίνεται σαν ένα ήσυχο απόμερο χωριουδάκι. Είναι μια γραφική παραθαλάσσια 

περιοχή γεμάτη αντιθέσεις. Ευχάριστη να την περπατήσεις και να αφεθείς στην 

μαγευτική θέα της Κυανής Ακτής. Μπορείς να περπατάς ώρες χάνοντας την 

αίσθηση του χρόνου. Τα ΜΜΜ είναι εύκολα και προσβάσιμα από κάθε μέρος της 

πόλης δίνοντας σου έτσι και τη δυνατότητα να κάνεις τις μεταβάσεις σου πολύ πιο 



άνετα και γρήγορα σε άλλες περιοχές. Οι άνθρωποι ήταν λίγο ιδιότροποι εάν δεν 

μιλούσες τη γλώσσα τους και παρόλο που μπορεί να ήξεραν αγγλικά, δεν υπήρχε 

περίπτωση να σου απαντήσουν στα αγγλικά. Αισθανόντουσαν, ή τουλάχιστον 

έβγαζαν προς τα έξω, ένα αίσθημα ικανοποίησης όταν τους ρωτούσες στα γαλλικά 

ή τουλάχιστον προσπαθούσες να χρησιμοποιήσεις την γλώσσα τους, και τότε 

γινόντουσαν και πολύ φιλικοί. Τα νερά φαινόντουσαν πολύ καθαρά και γενικότερα 

όλη η πόλη ήταν καθαρή. Ήταν εύκολη η πρόσβαση σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ, 

μανάβικα κτλ. Οπότε και η ζωή μας ήταν πιο εύκολη. Το μόνο διαφορετικό (που 

για μένα είχε αρνητική σημασία) ήταν η κουζίνα τους και ιδιαίτερα τα τρόφιμά 

τους. Τα περισσότερα λαχανικά ήταν άνοστα, τα τυριά είχαν πολύ άσχημη 

μυρωδιά και σπάνια έβρισκες χοιρινό κρέας. Αντιθέτως είχαν πολύ ωραία 

θαλασσινά!!! 

 

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

αξέχαστος ο εργασιακός μου χώρος. Η αίσθηση του να δουλεύεις μέσα στο δάσος 

και η μόνη απόσπαση της προσοχής σου να προέρχεται από σκιουράκια που 

έτρεχαν στα δέντρα. Απίστευτη εμπειρία… 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Η εμπειρία, τόσο από εργασιακή 

άποψη όσο και από άποψη επιβίωσης σε ένα ξένο τόπο μακριά από τους δικούς 

μου ήταν πραγματικά κάτι που δεν μπορείς ούτε να περιγράψεις ούτε να 

μεταφέρεις σε άλλους, αλλά σίγουρα είναι κάτι που όχι μόνο διαμορφώνει το 

χαρακτήρα σου αλλά σου δίνει και τα εφόδια για να καταλάβεις αν μπορείς ή είσαι 

ικανός να επιβιώσεις σε ένα τελείως διαφορετικό μέρος μόνος σου είτε για 

μεταπτυχιακό αργότερα ή για κάποια δουλειά. Οι φιλίες τόσο με τους 

συναδέλφους όσο και με άτομα εκτός του εργασιακού χώρου ήταν κάτι απαραίτητο 

και πολύ διαφορετικό ειδικά όταν ξεκινάς να κάνεις εξορμήσεις σε μέρη που δεν 

έχεις ξαναδεί με ανθρώπους που και αυτοί το επισκέπτονται για πρώτη φορά και 



έχεις να συζητήσεις και να αναλύσεις τόσα πολλά. Επίσης το να ανταλλάσεις 

γνώμες και απόψεις με άλλους λαούς σου δίνει την αίσθηση σιγουριάς όταν 

διαμορφώνεις μια άποψη διότι πλέον αποκτάς μια διαφορετική άποψη για τα 

πράγματα και τεκμηριωμένη από πολλές πλευρές. Επίσης την εργασιακή εμπειρία 

σε ένα τόσο ειδυλλιακό τοπίο όπως είναι η Sophia Antipolis, είναι κάτι το 

μοναδικό. Μέσα στο δάσος χωρίς να σου δίνει την αίσθηση ότι δουλεύεις, και στο 

διάλειμμα για το μεσημεριανό να κάνεις πικνίκ με τους συναδέλφους κοντά στο 

πράσινο. 

 

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

μεταφέρω όλη μου αυτή την εμπειρία σε άλλους φοιτητές για να καταλάβουν πόσο 

μοναδική ευκαιρία είναι ακόμα και η αίσθηση του να είσαι σε άλλη χώρα, πόσο 

μάλλον να μιλάς και να ζεις όπως οι κάτοικοι εκεί!! 

 

 

 

 

 

 


