
Ειρήνη Κομνηνού
Υπ’ αριθμόν 2.000.000 Φοιτήτρια Erasmus για την Ελλάδα

«Η εμπειρία Erasmus υπήρξε μια απ'τις πολυτιμότερες της ζωής μου. Μου έδωσε την ευκαιρία να

εργαστώ στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency - ESA) που πάντα

ονειρευόμουν. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης μαθήτευσα σε νέες τεχνολογίες αλλά

κυρίως στον πολιτισμό και τη γλώσσα της χώρας που με φιλοξένησε, της Ισπανίας. Η Μαδρίτη και

η ESA μου έμαθαν τόσα πολλά, άνοιξαν τους ορίζοντές μου και με έκαναν πολίτη του κόσμου! Επι-

πλέον η Μαδρίτη έγινε το δεύτερό μου σπίτι.

Η πολύτιμη αυτή Erasmus εμπειρία οδήγησε στη βράβευσή μου απ'την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκ-

προσωπώντας την Ελλάδα στις εντυπωσιακές εκδηλώσεις εορτασμού της κοινότητας Erasmus για

την επίτευξη του στόχου των 2.000.000 φοιτητών Erasmus, στο Lund της Σουηδίας. Αξέχαστη εμ-

πειρία και αυτή!

Το Erasmus μου άνοιξε νέους δρόμους, μου έδωσε πολύτιμες εμπειρίες και ένα πιο ισχυρό βιογρα-

φικό. Σαν αποτέλεσμα, έγινα δεκτή σε ένα απ'τα πρωτοπόρα πανεπιστήμια της Σκωτίας -το Πανε-

πιστήμιο του Strathclyde- σαν υποψήφια διδάκτωρ. Πλέον ερευνώ πτυχές της διαστημικής

μηχανικής, δουλεύοντας πάνω σε δορυφόρους, πραγματοποιώντας έτσι ένα όνειρο ζωής για μένα!»

Robert Rauch
Incoming EILC Student

I’ve been attending the EILC summer course 2009 at the University of the Aegean/ Mytilini. Looking

back, it was the most wonderful time of my whole Erasmus-term. The coordinators, Aristea Kazantzi

and Rallou Matzourani, did not only welcome me warmly, but did everything to make my stay an un-

forgettable experience. The daily language courses were both intense and fun; conducted by very

competent teachers. I benefited from the knowledge that I gained through the language course during

my whole Erasmus stay. Moreover, we did fantastic sightseeing tours and enjoyed ourselves at

Greek dancing courses. Planning and arranging of the EILC in Mytilini were absolutely outstanding.

There is literally nothing to be improved. Besides, my EILC in Mytilini turned out to be far more than

just a language course . It was my first step for loving Greece – and formed friendships for life.

Σας ευχαριστω για ολα!

Κινητικότητα φοιτητών Erasmus EU 1987/88- 2009/10

Εξερχόμενοι Έλληνες φοιτητές για Πρακτική Άσκηση 2007-2010

Κινητικότητα φοιτητών Erasmus Ελλάδα 1987/88- 2009/10

Εξερχόμενοι Έλληνες φοιτητές ανά χώρα 2007-2010

Τμήμα Erasmus

Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια

Ευφροσύνη Παπασταματίου

Ελίνα Μαυρογιώργου

Ασπασία Καράμπελα

Δημήτρης Μαραγκός

Στοιχεία επικοινωνίας: erasmus@iky.gr , www.iky.gr,  210-3726397

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Εθνική Μονάδα για το Πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση,

Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων, Διεθνών Υποτροφιών,

Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Όλοι εμείς που εργαζόμαστε για το πρόγραμμα LLP/Erasmus έχουμε πολλούς λόγους να το αγα-

πάμε: Αποτελεί, πλέον, κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο και το καλύτερο παράδειγμα του τι μπο-

ρεί να πετύχει  η συντονισμένη δράση στο πεδίο της εκπαίδευσης. Υπήρξε πηγή έμπνευσης για

πολλές αλλαγές και πρωτοβουλίες στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και μοχλός για αλλαγές

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Για τους μετακινούμενους αποτελεί μοναδική ευκαιρία από-

κτησης νέων δεξιοτήτων και προσόντων και συμβάλει στη προσωπική ανάπτυξη.  Είναι το πιο απτό

παράδειγμα της «ευρωπαϊκής ιθαγένειας» και το καλύτερο αντίδοτο στην ξενοφοβία και το ρατσισμό.

Σηματοδοτεί, πιστεύουμε, την ανάδυση μιας «γενιάς Erasmus», με διαφορετική ματιά, ανοιχτό

μυαλό, που θα δρομολογήσει τις αλλαγές που όλοι επιθυμούμε και αναμένουμε.

Μερικούς εκπροσώπους της γενιάς αυτής θα γνωρίσετε στη συνέχεια. Ελπίζουμε η εμπειρία τους

να σας αγγίξει και σας περιμένουμε να γίνεται κι εσείς μέλη της «γενιάς Erasmus».

Καλή αντάμωση

Ελευθερία Καμενοπούλου
Συντονίστρια Erasmus

Νικολίνα Moυζάκη
Φοιτήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Erasmus Studies στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα)

"Συμμετείχα στο πρόγραμμα Erasmus το εαρινό εξάμηνο του 2010. Επέλεξα να πάω στη Σουηδία

και συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο της Uppsala γιατί ήθελα να ζήσω κάτι τελείως διαφορετικό από

τα ελληνικά δεδομένα. Και αυτό ακριβώς συνάντησα στη Σουηδία, μια χώρα με νοοτροπία σε πολλά

πράγματα εκ διαμέτρου αντίθετη με την ελληνική. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που συμμετείχα

στο πρόγραμμα καθώς τα πράγματα που είχα τη δυνατότητα να ζήσω συμμετέχοντας στο πρό-

γραμμα με άλλαξαν, κάνοντας με καλύτερο άνθρωπο. Το Erasmus κατάφερε μέσα σε 6 μήνες να

με κάνει να πιστέψω στον εαυτό μου και να στηριχθώ στις δικές μου δυνάμεις, να με κάνει να διευ-

ρύνω τους ορίζοντες μου αλλά και να ανοίξω το μυαλό μου, πράγματα που κάποιοι άνθρωποι δεν

τα καταφέρνουν σε μια ολόκληρη ζωή! Συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους όσους έχουν την ευκαιρία

να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να το κάνουν χωρίς δεύτερη σκέψη."

Λευτέρης Μικρός
Φοιτητής στο Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

(Erasmus Studies στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης)

Πράξη 1η (Σεπτέμβριος)

Χίλιοι διακόσιοι νέοι τρέχουν πάνω κάτω με τις βαλίτσες τους, προσπαθώντας να καταλάβουν τι

συμβαίνει γύρω τους.

"Πώς θα ζήσω τόσο μακριά απ' τους δικούς μου, απ' τους φίλους μου; Ποιοι είναι αυτοί οι Άγγλοι,

Γάλλοι, Πορτογάλοι που κυκλοφορούν σε αυτό το άγνωστο πανεπιστήμιο και τι κοινό μπορεί να έχω

εγώ μαζί τους;" ...

Φινάλε (Φεβρουάριος)

Διαφορετικό τοπίο: Σ' ένα μεγάλο τραπέζι τρώνε και πίνουν 20-30 φίλοι, φαίνονται τόσο δεμένοι,

μια οικογένεια!

"Πώς θα γυρίσω πάλι πίσω στη Ελλάδα; Εδώ είναι οι φίλοι μου! Ζήσαμε τόσα πολλά μαζί, χαρές,

στεναχώριες, ξενύχτια, ατέλειωτες ώρες στη βιβλιοθήκη, ταξίδια σε όλη την Ευρώπη! Η Ελλάδα φαί-

νεται τόσο μακριά! Ήταν οι έξι καλύτεροι μήνες της ζωής μας!"

Η πιο διασκεδαστική και σουρεάλ παράσταση που παρακολούθησα ποτέ! Μόνο που συμμετείχα

και εγώ, πρωταγωνιστής! Το αστείο ήταν πως όταν γύρισα πίσω και όλοι ήθελαν να τους περιγράψω

τις εμπειρίες μου, δεν μπορούσα. Ό,τι και να απαντούσα δεν θα καταλάβαιναν, γιατί το Erasmus

ήταν κάτι που μόνο αν το ζήσεις μπορείς να το κατανοήσεις. Ένα ζωντανό όνειρο, μια θεατρική πα-

ράσταση που τελείωσε νωρίς...

Ματθαίος Πετρόπουλος
Φοιτητής Πανεπιστημίου Αιγαίου (Erasmus Placement στη Philips- Ολλανδία)

Σίγουρα ακούτε συνέχεια ότι "μέσα σε μερικές γραμμές δε μπορεί κάποιος να περιγράψει την εμ-

πειρία του στο Erasmus Placement", πιστέψτε με δε μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο....

Παρόλα αυτά στις γραμμές που ακολουθούν θα προσπαθήσω να σας δώσω μια γεύση του τι έζησα.

Το ακαδημαϊκό μου υπόβαθρο εστιάζει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και συστημά-

των, με λίγα λόγια είμαι Βιομηχανικός Σχεδιαστής. Με ενδιέφερε να αποκτήσω εμπειρία πάνω στο

αντικείμενο των σπουδών μου και για το λόγο αυτό αποφάσισα να κάνω την πρακτική μου άσκηση

στη Philips Consumer Lifestyle στο Eindhoven της Ολλανδίας. Η Ολλανδία δεν ήταν μια άγνωστη

χώρα σε μένα αφού ένα χρόνο πριν βρισκόμουν στο TUDelft, μέσω του προγράμματος Erasmus,

για σπουδές.

Μου ανατέθηκε να δουλέψω σε ένα από τα μεγαλύτερα projects του Τμήματος. Μπορώ να πω ότι

αυτό μου προκάλεσε αρκετή πίεση στην αρχή διότι οι ευθύνες που μου ανατέθηκαν ήταν αρκετά

μεγάλες. Το ίδιο μεγάλη ήταν και η ελευθερία οργάνωσης της δουλείας μου. 

Το αποτέλεσμα ήταν να παραμείνω στον οργανισμό για 8 μήνες (2 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη

του Erasmus Placement), η δουλειά μου να προστεθεί στο product portfolio της εταιρίας με προ-

οπτικές εξόδου στην αγορά και τέλος άριστες εργασιακές και φιλικές σχέσεις με άτομα της εταιρίας.

Πέρα όμως από τη δουλειά, το Erasmus Placement μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω άτομα

από όλες τις γωνιές του πλανήτη, να ταξιδέψω σε πολλές χώρες της Ευρώπης και να δημιουργήσω

ισχυρούς δεσμούς σε σύντομο χρονικό διάστημα με άτομα που δε θα γνώριζα ποτέ.

Όπως είπα πριν, οι λέξεις δεν αρκούν... Η συμβουλή μου είναι να μην το σκέφτεστε καν... επιλέξτε

το μέρος που θέλετε, αγοράστε τα εισιτήρια και φύγετε!! Μετά θα θέλετε να γράψετε περισσότερα

από αυτά που έγραψα.

Αλέξανδρος Βακαλίδης
Φοιτητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ( Placement στο European Anti- poverty Network- Ισπανία)

Τον τελευταίο καιρό πολλοί νέοι, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών ανα-

ρωτιούνται έντονα, «μήπως είναι ευκαιρία να έφευγα προς το εξωτερικό, να κοιτάξω το μέλλον μου

με άλλη προοπτική;», «θα είναι δύσκολα εκεί ή θα μπορέσω να ανταπεξέλθω;», «να το τολμήσω;;».

Το να ζήσεις σε μια Ευρωπαϊκή χώρα για χρονικό διάστημα 3 έως 12 μηνών εύκολα πολλοί θα πουν

ότι είναι «μοναδική στιγμή» στη ζωή τους, «διαφορετική εμπειρία», «πρόκληση», «απίστευτη φάση».

Tο σίγουρο είναι πως η λογική του Erasmus placement είναι «Εμπειρία Ζωής». 

Αποστολή στη Σεβίλλη:

Ως μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα της Κοινωνιολογίας και στο αρχικό στάδιο συγγραφής της

μεταπτυχιακής μου διατριβής, τα εμπόδια: Πολλά! Επίπεδο δυσκολίας; Αυξημένο.  Κίνητρο; Μέγιστη

πρόκληση! 

-Κι όμως… η πρόκληση μεγάλη για να πεις όχι.  Τελικός Απολογισμός:

Πραγματοποίησα πρακτική άσκηση στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “European Anti-Poverty Net-

work”, στο μεγαλύτερο Δίκτυο της Ευρώπης ενάντια της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Διεξαγωγή έρευνας πεδίου στη Δικτύωση Φορέων και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων στο πλαίσιο

του Ισπανικού Σχεδίου Δράσης. Παρακολούθηση ως επίσημος παρατηρητής/ερευνητής των σεμι-

ναρίων/συνεδρίων/workshops και της Γενικής Ευρωπαϊκής Συνέλευσης της Οργάνωσης στα Κα-

νάρια Νησιά. Συμμετοχή σε πολυάριθμες καμπάνιες ενημέρωσης σε Σεβίλλη, Χουέλβα, Κόρντομπα,

Μαδρίτη. Χωρίς να ξεχάσω τις πραγματικές φιλίες που έγιναν εκεί και τις «ανταλλαγές διακοπών»

σε Ελλάδα & Ισπανία έπειτα. Θα μπορούσα να περιγράφω τις εμπειρίες μου εκεί σε πολλές σελίδες

ακόμα, αλλά η πεμπτουσία του εγχειρήματος για τον καθένα είναι και θα είναι το «ταξίδι». Να βάζεις

στόχους, να μάθεις να παραπατάς γι αυτούς, να πέφτεις και να ξανασηκώνεσαι και να είσαι έτοιμος

για την επόμενη «Εμπειρία Ζωής».

Κων/νος Παπαγεωργίου
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Πειραιά (IP)

Σαν απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά και μεταπτυχιακός φοιτητής

του University of the West of Scotland σε International Marketing, μου δόθηκε η ευκαιρία να συμ-

μετάσχω σε ένα πολύ ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έχοντας προηγούμενες σπουδές και

ιδιαίτερη έφεση στην Πληροφορική και στο Μάρκετινγκ, το Erasmus IP GiMAR ήταν για μένα ένα

ιδανικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να γνωρίσω από κοντά εφαρμογές μέσα από τη σύγκλιση

διαφορετικών επιστημονικών πεδίων: Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών   και τα

Γεω-Πληροφοριακά Συστήματα,  που διδάχτηκαν κατά την διάρκεια του Προγράμματος, μου έδωσαν

ιδέες για αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων στο χώρο του marketing και της έρευνας αγοράς,

αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Κατά την διάρκεια του προγράμματος μου δόθηκε η ευκαιρία να

γνωρίσω φοιτητές από την Σκωτία και τη Σλοβακία να διασκεδάσουμε μαζί, να ανταλλάξουμε από-

ψεις και να μάθουμε την κουλτούρα και τον πολιτισμό ο ένας από τον άλλο. Μέσα από αυτή την ευ-

χάριστη εμπειρία μου δόθηκε η ιδέα, το θέμα και η παρακίνηση από τους καθηγητές για να συνεχίσω

τις σπουδές μου σε διδακτορικο επίπεδο. Αν είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω και πάλι σε ένα αν-

τίστοιχο πρόγραμμα, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη. 

Αρετή Καλκάνη
Πρόεδρος ESN Athens AUEB

Welcome in ESN!

• ESN=Erasmus Student Network

• Κύρια χαρακτηριστικά του ΕSN:

- Mη κερδοσκοπική οργάνωση

- Μη πολιτική οργάνωση

- Βασική αρχή: "Φοιτητές βοηθούν φοιτητές"

• ESN International: παρουσία σε 35 χώρες

• ΕSN Greece: 11 Σύλλογοι, Πρώτος Σύλλογος: ESN Athens AUEB από το 1992

• Δραστηριότητες ΕSN:

1. Υποστήριξη σε Εισερχόμενους Φοιτητές: Εβδομάδα Υποδοχής, εκδρομές, parties, πολιτιστικές

δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες κλπ

2. Υποστήριξη σε Εξερχόμενους Φοιτητές: Ημερίδες ενημέρωσης, Erasmus Info Market, ενημερω-

τικές συναντήσεις, contacts, University reports

3. Διεξαγωγή ερευνών. Το ESN διεξάγει διάφορες έρευνες όπως για παράδειγμα η ESN PRIME,

μια έρευνα που μελετά το πρόβλημα της αναγνώρισης των μαθημάτων των φοιτητών Erasmus. Για

περισσότερες πληροφορίες: www.prime.esn.org 

• Δράση Μελών ESN:

1. Στηρίζουν τις δραστηριότητες του συλλόγου

2. Δίνουν ιδέες για νέες δραστηριότητες - πρακτικές

3. Συμμετέχουν σε Διεθνείς Δραστηριότητες - Εκπροσωπήσεις

4. Eξακολουθούν να απολαμβάνουν την Εrasmus Εμπειρία

Αγαπάνε τον εθελοντισμό!

ESN Greece: 11 Σύλλογοι - sections 

ESN Athens AUEB (1992)

ESN Ioannina (2006)

ESN Kapa Athens (2008)

ESN TEI Athens 

ESN UOM Thessaloniki 

ESN NTUA Athens 

ESN AUTH

ESN TEI Crete 

ESN Panteion

ESN AUA (υπό έγκριση)

ESN TEI Peiraeus(υπό έγκριση) 


