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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Δεν παρακολούθησα μαθήματα μιας και βρέθηκα 

εκεί με το πρόγραμμα Erasmus Placement, παρόλα αυτά μου δόθηκαν πολλά 

συγγράμματα σχετικά με το Structural Reliability. 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Στα αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Ο επιβλέπων μου μαζί με τους συναδέλφους του ανά 

δύο βδομάδες μου δίνανε κάποιες ασκήσεις για να εξετάσουν το βαθμό 

κατανόησης μου, όπου αντιμετώπιζα δυσκολία με βοηθούσαν εξηγώντας μου το 

κάθετη. 

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

καθηγητής Annibale Luigi Materazzi 

 

 

 

 

 

 

http://www.ing.unipg.it/


Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

Αθήνα  αεροπορικώς με προορισμό τη Ρώμη, ξεκίνησα 8:45 έφτασα 10:45 αλλά με 

την διαφορά της ώρας, ήταν 9:45 Ιταλίας. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να βρεθώ 

από το Fiumicino στον κεντρικό σταθμό των τρένων ,έπειτα η διαδρομή Ρώμη-

Περούτζια είναι 2 ώρες. 

Που έμενα: Αρχικά σε συνεννόηση με τη βοηθό του επιβλέποντα μου κανόνησα 

και έμεινα σε μια εστία η οποία βρισκότανε πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο αλλά 

πολύ μακριά από το κέντρο, για το λόγο αυτό μόλις προσαρμόστηκα λιγάκι βρήκα 

σπίτι στο κέντρο της Περούτζιας. 

Που έτρωγα και τι: Είχα το δικαίωμα να πάω στη λέσχη της σχολής αλλά ήταν 

αρκετό και ένα πρόχειρο αλλά γευστικό πανίνο. Γενικότερα η Ιταλία έχει 

υπέροχο και ποιοτικό φαγητό, πανέμορφα και γραφικά εστιατόρια. Μακαρονάδες , 

πίτσες , πανίνι , σαλάτες,υπέροχα παγωτά και πολλά άλλα.  

Που έπινα και τι: Υπήρχαν πολλά όμορφα μικρά μαγαζάκια με τοπικό κρασί, 

μπυραρίες . Κατά κύριο λόγω η Ούμπρια στην οποία κατατάσσεται η Περούτζια 

είναι διάσημη για τα κρασιά της, για το λόγο αυτό μπορούσες να βρεις σε πολλά 

μέρη φτηνό αλλά ποιοτικό κρασί.   

Τι ξόδευα: -6 ευρώ (2 ευρώ το πρωινό καφές+κορνέτο, λεωφορείο 4 ευρώ να 

πάω και να γυρίσω) ημερησίως  

-10 ευρώ σύνολο κάθε μέρα 

-τις μέρες Παρασκευή-Σάββατο σπαταλούσα τα περισσότερα από το ποσό της 

βδομάδας στη περίπτωση που πηγαίναμε σε εστιατόριο η σε κλαμπ. 

-γενικά τη βδομάδα χάλαγα 100 με 120 ευρώ (αυτό εξαρτάται από τον τρόπο 

διασκέδασης,υπήρχαν βδομάδες που σπαταλούσα λιγότερο από 90 ευρώ) 

 



Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Τα Σαββατοκύριακα που δεν 

είχα πρωινό ξύπνημα με το που άνοιξε ο καιρός αρχίσαμε να πηγαίνουμε για 

πικνίκ, εκδρομές στις γύρω περιοχές ,μαζευόμασταν σε σπίτια Ιταλών και μας 

κάνανε το τραπέζι . Επισκέφθηκα εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ,πήγαμε σε 

αμπελώνες και γενικά γύρισα όλη την Ούμπρια και όποιο άλλο μέρος είχα την 

δυνατότητα να επισκεφθώ. 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Το Πανεπιστήμιο ήταν ένας χώρος γεμάτος ζωή από τις 

πολύ πρωινές ώρες, το περιβάλλον όσον αφορά το χώρο που εργαζόμουν ήταν 

φιλικό και θερμό. Από την αρχή με δέχτηκαν πολύ καλά, με βοήθησαν να 

προσαρμοστώ και ήταν δίπλα μου σε ότι χρειάστηκα (σίτιση , στέγαση, 

επικοινωνία). Επίσης σαν κτίριο ήταν τρομερά εντυπωσιακό, φωτεινό, μοντέρνο 

και διατηρούνταν πολύ καθαρό. 

Από την πόλη: Η πόλη της Περούτζιας είναι πανέμορφη, μεσαιωνική έχει ένα 

ιδιαίτερο χρώμα σαν πόλη,σε παραπέμπει σε άλλες εποχές. Όλο το κέντρο είναι 

άθικτο από την εποχή εκείνη, δεν έχουν πειράξει κανένα κτίριο για να χαλάσει η 

εικόνα της πόλης. Σφύζει από ζωή από το πρωί και όλο το βράδυ, γενικά επειδή 

είναι πολύ μεγάλο το Πανεπιστήμιο της Περούτζιας έχει πολλά τμήματα συνεπώς 

και πολλούς φοιτητές,πράγμα που κάνει την πόλη να μην κοιμάται ποτέ.Επίσης 

έχει πολλές μεγάλες πανέμορφες πλατείες,είναι καταπράσινη  με πολλά πάρκα σε 

μεγάλες εκτάσεις. Και τέλος είναι πεντακάθαρη πόλη, πράγμα που δείχνει πόσα 

λεφτά δίνουν για να διατηρούν άψογη την αισθητική της πόλης. 

 



Τι θα μου μείνει αξέχαστο (αν μπορείς δείξτο με μια 

φωτογραφία):

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Κέρδισα πολλά! Δύναμη να 

αντιμετωπίζω πράγματα μόνη μου. Αυτοπεποίθηση στη λήψη αποφάσεων,στο να 

κρίνω τους ανθρώπους γύρω μου.Έμαθα να βλέπω τη διαφορετικότητα γλώσσας, 

κουλτούρας, χρώματος ως κάτι το όμορφο και ενδιαφέρον. Βελτιώθηκε κατά πολύ 

το επίπεδο των αγγλικών μου και κατανοώ πλέον πλήρως ιταλικά. Απέκτησα 

περισσότερο θάρρος στις συναναστροφές μου με ανώτερους μιας και έκανα την 

πρακτική  μου και βρισκόμουνα κάθε μέρα σε περιβάλλον με καθηγητές,αυτό είχε 

και ως συνέπεια να γίνω πιο υπεύθυνη.Έμαθα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου 

και να υποστηρίζω αυτό που πιστεύω. Και το σημαντικότερο έκανα πραγματικά 

δυνατές φιλίες. 

 

 



Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Αξίζουν όλη μια τέτοια 

ευκαιρία-εμπειρία. Είναι μοναδικό να γνωρίζεις κόσμο από διαφορετικές χώρες. 

Μαθαίνεις καινούργια πράγματα ,καινούργιους ανθρώπους με διαφορετική 

νοοτροπία ,διαφορετική κουλτούρα. Όπως επίσης είναι πολύ ωραίο να μαθαίνεις 

ένα ‘’άλλο’’ τρόπο ζωής μια διαφορετική καθημερινότητα από αυτή που συνηθίζεις 

στη χώρα σου. Μέσα από την εμπειρία μου αυτή αναθεώρησα πολλά πράγματα στη 

ζωή μου, δεν νιώθω ρατσίστρια, δεν μου αρέσει ο ίδιος τρόπος διασκέδασης με 

πρίν αρκούμαι σε πιο απλά πράγματα και θαυμάζω περισσότερο την φύση-εξοχή. 

Αυξήθηκε η αγάπη  μου για την Ελλάδα, γιατί ανακάλυψα στη πράξη πόσο δυνατό 

πολιτισμό έχουμε, πόσο μας θαυμάζουν για αυτό,πόσοι άνθρωποι θα ήθελαν να 

ζούν σε μια χώρα σαν την δικιά μας με τόση φυσική ομορφιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


