
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Χρήστος Μπακιρτζής 

Email: env12054@env.aegean.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Βοτανικός κήπος και ινστιτούτο 

βιολογίας του Λάιντεν 

Περίοδος Φοίτησης:  4 Μαρτίου με 3 Μαΐου  

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Πραγματοποίησα ένα πρότζεκτ με στόχο τη 

διαμόρφωση ενός χώρου στο βοτανικό με ασιατικά φαρμακευτικά φυτά και ένα 

πείραμα με στόχο το προσδιορισμό των χημικών ενώσεων ενός κινέζικου 

φαρμακευτικού φυτού. 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Αγγλικά 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης: Δύο παρουσιάσεις  

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

υπεύθυνος του βοτανικού Paul Kessler ( p.j.a.kessler@hortus.leidenuniv.nl ) 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Έκανα ένα 3ώρο με 

αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη στο Άμστερνταμ και ένα μισάωρο από το 

Άμστερνταμ μέχρι το Λάιντεν 

Που έμενα: Για 15 μέρες σε AirBnB και έπειτα σε ένα 3όροφο κτίριο στο κέντρο 

της πόλης με άλλους δύο συγκατοίκους 

Που έτρωγα και τι: Μαγείρευα στο σπίτι 

https://www.hortusleiden.nl/en/
https://www.universiteitleiden.nl/en/science/biology
https://www.universiteitleiden.nl/en/science/biology
mailto:p.j.a.kessler@hortus.leidenuniv.nl


Που έπινα και τι: Καφέ στο Βοτανικό και μπύρες σε ένα από τα πολλά μπαράκια 

Τι ξόδευα: 600 ευρώ για το ενοίκιο και άλλα 300 για φαγητό και λοιπά έξοδα 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Βόλτες σε διπλανές πόλεις 

όπωςη Χάγη και το Αμστερνταμ και πολλές βόλτες με τα πόδια και κυρίως με το 

ποδήλατο στα προάστια του Λάιντεν 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο:  

Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας αλλά κακή συνεννόηση με τον supervisor 

μου. Οι διδακτορικοί που με βοήθησαν ήταν πολύ συνεννοήσιμοι. Ο βοτανικός 

είναι ένα πανέμορφο μέρος να κάνεις πρακτική, ιδιαίτερα όταν βλέπεις ανά 

βδομάδα τις αλλαγές, την ανάπτυξη των φυτών, την ανθοφορία.  

 

 

 

 

 

Από την πόλη:  

Μία πανέμορφη πόλη με πάρκα ανά πέντε λεπτά και πολλά κανάλια. Κλασσική 

αρχιτεκτονική Ολλανδίας με ωραία σπίτια παντού και στενάκια. Μπορεί να είναι 

σχετικά μια μικρή πόλη αλλά έχει αρκετά πράγματα να κάνεις και δυνατότητα να 

επισκεφθείς σε πολύ λίγη ώρα μεγαλύτερες πόλεις. 

 

 

 

 



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

 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Είναι φοβερό το να βλέπεις το 

πως λειτουργεί μία διαφορετική κοινωνία, οργανωμένη και δομημένη με εντελώς 

διαφορετική κουλτούρα. Αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα διαφορετικά μετά από αυτήν 

την εμπειρία, γνωρίζεις ανθρώπους με διαφορετικές καταβολές και 

αντιλαμβάνεσαι τις διαφορές με την Ελλάδα. Το Erasmus είναι ένα πρώτο βήμα 

προετοιμασίας για ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό ή ακόμα και δουλειά. 

 

 

Ελεύθερο βήμα (ή αλλιώς πες ότι άλλο θέλεις εσύ): Λεφτά για να πάνε όλοι 

Erasmus! 

 


