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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: ∆εν είχα μαθήματα αφού στο placement  σκοπός 

ήταν η πρακτική άσκηση. Συμμετείχα όμως σε κάποια winter school.  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: ∆εν είχα  

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

Αρχικά ο Matti Lepparanta (matti.lepparanta@helsinki.fi) και στη συνέχεια ο 

άνθρωπος που είχα την καθημερινή επικοινωνία ήταν ο Tareq Hussein 

(tareq.hussein@helsinki.fi). 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

ανταπόκριση , διάρκεια 4.30 ώρες). Αθήνα- Βουδαπέστη, Βουδαπέστη- Ελσίνκι 

Που έμενα: Εστία 

Που έτρωγα και τι: Μαγείρευα σπίτι ή στην λέσχη της σχολής  

Που έπινα και τι: ∆εν πίνω 

Τι ξόδευα: 700-800 eurw 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Περπάτημα πολύ και εκδρομές  



 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Πλήρης οργάνωση σε όλους τους τομείς. ∆υνατότητα 

συνεχής επικοινωνίας με τους καθηγητές και όχι μόνο. Εξαρχής είχα το δικό μου 

χώρο εργασίας, και απευθείας είχα και πρόσβαση με κωδικούς που μου έδωσαν 

στους υπολογιστές.  

 

Από την πόλη: Το Ελσίνκι είναι μια όμορφη αλλά σχετικά μικρή πόλη. Το μετρό 

έχει μια μόνο γραμμή. Έχει απίστευτες ομορφιές και τοπία να δεις και να 

γνωρίσεις. Τα μουντά χρώματα των κτηρίων σε συνδυασμό με τον καιρό ήταν μια 

πρωτόγνωρη εμπειρία. Ο κόσμος ήταν σε υπερβολικό βαθμό εξυπηρετικός 

παρόλα αυτά πρόκειται για έναν κλειστό και δύσκολο λαό.  Ο καιρός βέβαια 

συντελεί σε σημαντικό βαθμό στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ . Αυτό ήταν 

ένα από τα πράγματα που με έκαναν να αισθάνομαι άσχημα κυρίως λόγω του 

θεάματος. 

 

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

Το κρύο!!!!!!  



και η ομορφιά αυτής της απέραντης λίμνης.  Η Φιλανδία καλύπτεται από το 10% 

περίπου από νερό. Οπότε το θέαμα μιας λίμνης ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο. 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Καλούς φίλους, εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μου, και γνώρισα πολλές 

διαφορετικές κουλτούρες. 

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

Είναι μια εμπειρία που αξίζει πραγματικά κάποιος να τη ζήσει. Βελτιώνεσαι ως 

άνθρωπος και ανοίγουν οι πνευματικοί σου ορίζοντες και όχι μόνο. Κάντε το όσο 

προλαβαίνετε>> 

 

 

 

 


