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       Happy Birthday 
   
                                                                                                             

    Ήδη από το 1981 ως το 1986 είχαν αρχίσει ανταλλαγές φοιτητών 
ώσπου τον Ιούνιο του 1987 το πρόγραμμα Erasmus προτείνεται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνεται και τότε το όνειρο ξεκινά.. 

     Υπολογίζεται πως από το γενέθλιο έτος του ως τώρα, περίπου  3 
εκατομμύρια φοιτητές έχουν  πάρει υποτροφία Erasmus και το 
60% των φοιτητών του προγράμματος είναι γυναίκες. Αλλά αν 
αφήσουμε στην άκρη τα νούμερα και τις χρονολογίες, μας μένουν 
τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις που αποκομίζει ο καθένας που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό. Όλοι θυμούνται την προσμονή 
μέχρι να πάνε σε αυτή τη νέα πόλη όπου θα περνούσαν για ένα 
μεγάλο διάστημα τις σπουδές και τη ζωή τους. Και μετά έρχεται η 
θλίψη, την ώρα του αποχωρισμού από τους νέους φίλους μας, η 
νοσταλγία για όλα αυτά που θα αφήσουμε πίσω μας. Ο καθένας 
μας συλλέγει στιγμές από αυτή την μοναδική εμπειρία που 
χαρίζει το Erasmus και που είναι σίγουρο πως θα στιγματίσουν  
την φοιτητική τους ζωή.  

       Πριν ένα χρόνο είχα συναντήσει κάποια κυρία στην 
Πανεπιστημιούπολη και βλέποντας με να φοράω μπλουζάκι με το 
αστεράκι του ESN, με πλησίασε και μου είπε πως πριν 20 χρόνια 
περίπου είχε πάει Erasmus στην Αυστρία και πως θα ήθελε και η 
μικρή της κόρη, που ήταν μόλις τεσσάρων και την κρατούσε από 
το χέρι, να μη χάσει ποτέ αυτή την εμπειρία. Εκείνη την στιγμή 
είμαι σίγουρη πως όλες εκείνες οι στιγμές της είχαν πλημμυρίσει 
το μυαλό.  

     Κάπως έτσι, το πρόγραμμα Erasmus φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια 
πορείας και πρόκειται να εορταστεί σε όλα τα πλάτη και μήκη της 
Ευρώπης. Ας πούμε και εμείς λοιπόν  HAPPY BIRTHDAY ERASMUS! 
 

ESN IOANNINA: Happy Birthday Erasmus 4 



6o National Platform of 
ESN Greece 

Μετά από πολλές συζητήσεις και συναντήσεις  το  6ο National Platform του 
ESN Greece πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  

         στις 16/17/18-12-2011. Η διοργάνωση ήταν  υπό την  

         ευθύνη των συλλόγων ESN AUA Athens, ESN Athens 

         Aueb και ESN KAPA Athens. 

         Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο  παραχώρησε χώρους 

         στο κτίριο της βιβλιοθήκης προκειμένου να πραγμα- 

         τοποιηθεί το συνέδριο. Επίσης, υπήρχε  προσωπικό  

        ανά πάσα στιγμή στην διάθεσή μας, οι χώροι καθαρίζονταν καθημερινώς, 
ενώ μας παρείχε μεσημεριανό και τα απαραίτητα για τα διαλείμματα, τις 
εκτυπώσεις που χρειάστηκαν και διάφορα άλλα. Παράλληλα με αυτά οι 
σύλλογοι  ESN KAPA και ESN Athens Aueb φρόντισαν για την διαμονή των 
συμμετεχόντων από άλλες πόλεις και εξασφάλισαν διάφορες χορηγίες. 

                                                                      Στο συνέδριο παρευρέθηκαν 13                                             

                                                                      σύλλογοι από όλη την Ελλάδα       

                                                                      συμπεριλαμβανομένου και του νέου              

                                                                      μέλους του ESN Greece, ESN UoC.    

                                                                      Παρευρέθηκαν επίσης, αντιπρόσωποι   

                                                                      από τον σύλλογο της Κοζάνης, που   

                                                                      πλέον είναι Candidate Section του 

                                                                     ESN  Greece. Σαν καλεσμένοι του        

         συνεδρίου μίλησαν εκπρόσωποι του συλλόγου ΠΕΝΕΑ (Πανελλήνια 
Επιτροπή Νέων Εθελοντών Αιμοδοτών) όπου μας παρουσίασαν τις 
δράσεις τους προκειμένου να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας και 
πιθανές μελλοντικές συνεργασίες, αλλά και ο κ. Μαραγκός μετά από 
πρόσκληση του National Board του ESN Greece με σκοπό την δημιουργία 
στενότερης συνεργασίας μεταξύ ΙΚΥ και ESN Greece. 
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                        Στο τριήμερο αυτό πέρα από τις καθιερωμένες  

                 παρουσιάσεις των δράσεων που έκαναν οι σύλλογοι 
συζητήθηκαν και άλλα θέματα. Κάποια ήταν: η διοργάνωση του 
επόμενου National Event του ESN Greece και National Platform, 
παρουσιάσεις μελλοντικών event, τα projects Prime, Social Erasmus, 
Responsible Party, ExchangAbility  και γενικότερα υπήρξαν πολλά, 
χωρίς βέβαια να λείπει η ενασχόλησή μας με τον Εσωτερικό 
Κανονισμό! 

 Γενικότερα, ήταν 3 μέρες με ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα, αλλά 
κατά την γνώμη μας πλήρως εποικοδομητικές και με πολλά 
αποτελέσματα. Ήταν μεγάλη μας χαρά που συναντήσαμε όλους του 
συλλόγους από κοντά και είδαμε νέα άτομα (παρόλο που μας 
έλειψαν οι παλαιότεροι). Ανυπομονούμε για το επόμενο National 
Platform @Thessaloniki! 
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Erasmus Never Ends 

      Οι έξι μήνες πέρασαν γρήγορα, εσύ έχεις επιστρέψει στη βάση σου και όλα 
δείχνουν πως το Erasmus τελειώνει εδώ. Κι όμως αυτό είναι στο χέρι σου. 
Στις μέρες μας είναι πολύ εύκολο να κρατήσεις την επικοινωνία με τους 
φίλους σου από το Erasmus κυρίως μέσω internet (skype, facebook,…). 
Όμως είναι αυτό αρκετό; Φαντάσου να έχετε την ευκαιρία να 
ξαναβρεθείτε όλοι μαζί και να ζήσετε στιγμές όπως τότε. Η πρόταση 
μας…reunion! Μπορεί να φαίνεται δύσκολο ή ίσως και ακατόρθωτο αλλά 
πιστέψτε μας…αξίζει τον κόπο.                                                                                                                    
Είναι η μέρα που ονειρεύονται όλοι οι πρώην Erasmus από την πρώτη 
κιόλας στιγμή που γύρισαν στη χώρα τους. Αυτό το όνειρο εμείς το 
κάναμε πραγματικότητα! Ίσως, βέβαια, να μην έγινε στον «τόπο του 
εγκλήματος» όπως πολλοί από εμάς θέλαμε αλλά το αμέσως επόμενο 
καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά (Ίος – Μύκονος). Προσκαλέσαμε τους πιο 
κοντινούς μας φίλους αλλά δυστυχώς για διάφορους λόγους (κυρίως 
χρόνου και οικονομικούς) οι περισσότεροι δεν κατάφεραν να 
παρευρεθούν. Ήμαστε έξι άτομα και παρόλα αυτά διασκεδάσαμε 
απίστευτα αλλά και συγκινηθήκαμε όταν ήρθε η στιγμή να 
ξαναχωρίσουμε. Δώσαμε την υπόσχεση να μη χαθούμε. Και όντως το 
επόμενο μας reunion έγινε στο Μιλάνο και με μεγαλύτερη προσέλευση 
καθώς ήταν πιο εύκολη η πρόσβαση για τους περισσότερους. 
Μαζευτήκαμε έντεκα άτομα. Ήταν σαν να ήμαστε πάλι πίσω στο Μόναχο, 
σαν να μην είχε περάσει ούτε μία μέρα από τότε. Ξέρεις πως δεν έχεις 
πολύ χρόνο, πως δε θα έχεις την ευκαιρία να τους δεις και μία από τις 
επόμενες μέρες και γι’αυτό όλα έγιναν σε υπερβολικό βαθμό 
(διασκέδαση, βόλτες,…) για να προλάβουμε να ευχαριστηθούμε στο 
έπακρο τις λίγες μέρες που θα ήμασταν μαζί ξανά. Δεν υπάρχει πιο ωραίο 
συναίσθημα από το να περνάς ολόκληρη τη μέρα σου, να κοιμάσαι και να 
ξυπνάς δίπλα σε άτομα που μαζί τους έχεις ζήσει τόσο ωραίες εμπειρίες 
και τόσο έντονες συγκινήσεις (ίσως και κάποιες από τις πιο σημαντικές 
στιγμές της ζωής σου) και που πλέον δεν μπορείς παρά να τους 
αποκαλείς ως τη δική σου «Erasmus Family».                                                                                   
Ξέρουμε πως το Erasmus  δεν μπορεί να επαναληφθεί αλλά σίγουρα 
αξίζει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να ξαναδούμε τα 
άτομα με τα οποία ζήσαμε αυτή την τόσο ξεχωριστή εμπειρία. Γι’ αυτό το 
λόγο… Nächste Halt: München.. εκεί από όπου όλα ξεκίνησαν! 
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ΠΕΡΙ TANDEM Ο ΛΟΓΟΣ 
 Σε αυτό το τεύχος διαλέξαμε να γράψουμε για ένα θέμα που πιστεύουμε θα βρείτε αρκετά 

ενδιαφέρον ώστε να ενημερώσουμε αλλά και να δώσουμε αφορμή για προτάσεις. Πάμε 
λοιπόν!  “I speak Spanish to God, Italian to women, French to men and German to my 
horse.” 

Charles V (1500 – 1558 AD), Holly Roman emperor, soon after his Erasmus exchange 
 

Τι είναι το TANDEM; 
Το “ΤΑΝDΕΜ – Language learning in exchange” είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών 

το οποίο απευθύνεται τόσο σε φοιτητές Erasmus όσο και σε Έλληνες φοιτητές που είτε 
θέλουν να εξασκήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες ή απλώς να αρχίσουν να μαθαίνουν 
μια ξένη γλώσσα. Γίνεται σε φιλικό επίπεδο και προφανώς απουσιάζει κάθε χρηματική 
συναλλαγή! 

Πώς ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι; 
Οι Erasmus φοιτητές ενημερώνονται πριν την άφιξή τους από το “Welcome e-mail”. Mια δεύτερη, 

αυτή τη φορά από κοντά, ενημέρωση πραγματοποιείται κατά την “Orientation Week”. 
Oι Έλληνες φοιτητές μαθαίνουν για τη δυνατότητα αυτή από τα group στο facebook και την 
ιστοσελίδα μας. H τελευταία πρόσφατα προστέθηκε και ως ξεχωριστός σύνδεσμος (link) 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων επομένως 
ευελπιστούμε να αυξηθεί ο αριθμός τους μελλοντικά. Μετά και την δεύτερη ενημέρωση 
γίνονται οι αντιστοιχίσεις των ζευγαριών. Να σημειώσουμε πως αυτές δεν είναι απαραίτητα 
φοιτητής erasmus – Έλληνας αλλά και φοιτητής erasmus - φοιτητής erasmus. 

Πώς λειτουργεί; 
Από τη στιγμή που θα γίνει η αντιστοίχιση των ζευγαριών (βλ. παρακάτω) γίνεται μια αρχική 

συνάντηση ώστε να γνωριστούν μεταξύ τους οι συμμετέχοντες και να αρχίσουν τα 
μαθήματα-συζητήσεις. Υπάρχει διαθέσιμη αίθουσα όπου μαζεύονται, τουλάχιστον αρχικά, 
σε εβδομαδιαία βάση ενώ αργότερα είναι στο χέρι τους να κανονίσουν παραπάνω 
συναντήσεις και σε διαφορετικά μέρη.  

Και πώς ακριβώς γίνονται τα μαθήματα; Τι συζητάμε; 
Αυτό αποφασίζεται από τους ίδιους. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη ζωή μας στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό, τα hobby και τον ελεύθερο χρόνο μας, αθλητισμό, εργασία κ.α. Επίσης 
προτείνουμε στους συμμετέχοντες να πηγαίνουν σε θέατρα, εστιατόρια, κινηματογράφο, 
να μαγειρεύουν από κοινού παραδοσιακή κουζίνα από τα μέρη τους, να παντρεύονται (που 
λέει ο λόγος!) ώστε να κατανοήσουν καλύτερα την κουλτούρα του άλλου.  

     Μέχρι στιγμής το πρόγραμμα λειτουργεί  
        πολύ καλά κι οι φοιτητές δείχνουν να το  
        απολαμβάνουν. Ειδικά για όσους θέλουν να  
        “ξεσκονίσουν” τις ξένες γλώσσες τους ή να  
        Εξασκήσουν αυτή που μαθαίνουν σε κάποιο  
        φροντιστήριο είναι μια ιδανική ευκαιρία!  
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Διοργανώνοντας ένα 
International Event: CoMeet 
Athens  September 2011 
 

 Μάρτιος 2011: Στα πίσω καθίσματα ενός λεωφορείου που μετέφερε 50 ESNers από το 
ξενοδοχείο τους στο κέντρο της Μαδρίτης στις αίθουσες όπου γινόταν το συνέδριο CoMeet 
Madrid 2011, δήλωνα μισο-αστεία, μισο-σοβαρά: “The next CoMeet will be in Athens!!”. Η 
υπέροχη διοργάνωση που είχε ετοιμάσει το τοπικό section της Μαδρίτης με είχε 
ενθουσιάσει και κινητοποιήσει τόσο πολύ που δεν έβλεπα την ώρα να οργανώσουμε κι 
εμείς κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα. Επιστρέφοντας λοιπόν μετέφερα την ιδέα και στα 
υπόλοιπα μέλη του συλλόγου. Αν και στην αρχή ήταν διστακτικά, σιγά σιγά εκδήλωναν το 
ενδιαφέρον τους να βοηθήσουν.  

                                                                                              Μάιος 2011: Στείλαμε την αίτησή μας        
                                                                                                        στο ESN International και                                     
                                                                                                        ενημερώσαμε το Γραφείο  
                                                                                                        Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου  
                                                                                                        μας σχετικά με την εκδήλωση. Η  
                                                                                                        αλήθεια είναι ότι δεν το είχαμε  
                                                                                                        συνειδητοποιήσει καλά καλά μέχρι  
                                                                                                        που έγινε δεκτή η αίτησή μας από τις  
                                                                                                        International Committees δύο  
                                                                                                        βδομάδες αργότερα.  
 
                                                                                             Ιούνιος 2011: Αιτήσεις για επιχορήγηση από  
                                                                                                        τo Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, για                       
                                                                                                        παροχή  αιθουσών στη Φιλοσοφική 

Σχολή, για δωρεάν σίτιση των συμμετεχόντων από το εστιατόριο του Πανεπιστημίου. Η 
έγκρισή τους θα ήταν ανέφικτη χωρίς την επιμονή και το τρέξιμο των μελών του συλλόγου 
καθώς και το γράμμα υποστήριξης που μας παρείχε το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.  

Ιούλιος - Αύγουστος 2011: Η προώθηση του event στα μέλη των Committes και η εγγραφή τους 
είχε αρχίσει. Παράλληλα, αναζητήσαμε χορηγούς, κλείσαμε ξενοδοχείο και ετοιμάσαμε το 
πρόγραμμα της εκδήλωσης που περιλάμβανε από ξεναγήσεις στην πόλη, μέχρι ελληνικό 
δείπνο και νυχτερινή διασκέδαση.  

  1-4 Σεπτέμβρη 2011: Όλα πήγαν ρολόι! Η θετική ενέργεια της διοργανωτικής επιτροπής και των 
εθελοντών από άλλα section της Αθήνας έγινε δεκτή από όλους τους συμμετέχοντες της 
εκδήλωσης οι οποίοι μας ευχαρίστησαν επανειλημμένα κατά την αξιολόγηση του 
συνεδρίου. Το θερμό τους χειροκρότημα μας γέμισε χαρά, υπερηφάνεια και δύναμη να 
συνεχίσουμε το εθελοντικό μας έργο. 
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Why  Esner? 
Γεια σας παιδιά είμαι ο Νίκος είμαι το baby του Esn Ioannina για φέτος καθώς 

είμαι το νεότερο μέλος της ομάδας για τη σεζόν 2011-2012. Να σας πω 
την αλήθεια δεν έχω καμία σχέση με το Erasmus όσον αφορά το 
πρόγραμμα αυτό καθ’ αυτό, ακόμη τουλάχιστον και η πρώτη μου επαφή 
με την ομάδα ήταν μέσα από τη πολιτιστική συνεργασία όλων των 
ομάδων των πανεπιστημίων καθώς είμαι μέλος και σε άλλους τέτοιους 
συλλόγους.  

Αυτό που άναψε την περιέργεια μου σχετικά με την ομάδα είναι το κλίμα 
αρχικά που επικρατεί στους κόλπους της καθώς και ο λόγος ύπαρξής της, 
δηλαδή το να ενδιαφέρεσαι, να φροντίζεις και να συναναστρέφεσαι με 
ανθρώπους από όλη την Ευρώπη. Μία ευκαιρία δηλαδή διεύρυνσης 
ατομικών και μη χαρακτηριστικών. Αν σκεφτούμε τον εαυτό μας την 
πρώτη μέρα μακριά από το σπίτι μας ως φοιτητές σε μία τελείως ξένη 
πόλη με ελάχιστους η και κανένα γνωστό είναι ακριβώς και η ίδια 
περιπέτεια για τους Erasmus με τη μόνη διαφορά ότι είναι σε άλλη χώρα. 
Όπως και να το κάνουμε η σκέψη σε εξιτάρει, ποιος από εμάς δεν θα 
ήθελε ένα γκρουπ ανθρώπων να σε βάλει στον τρόπο ζωής της πόλης, να 
γίνει ο αρχικός σου κύκλος ανθρώπων οι οποίοι ανιδιοτελώς ( σε σχέση 
με άλλες λειτουργίες του πανεπιστημίου) φροντίζουν για σένα. Αυτό από 
μόνο του είναι ένα πρώτης τάξεως έναυσμα να τους δοκιμάσεις ως 
ανθρώπους (τα μέλη του esn) ως φίλους και ως συνεργάτες. Αυτό μπορεί 
να πει κανείς είναι ο σοβαρός λόγος. Ο λιγότερο επίσημος και πιο 
προσωπικός είναι ο τρόπος που βλέπουν αυτό που κάνουν ως ένα 
ατελείωτο πάρτι μία ατελείωτη αλυσίδα  δραστηριοτήτων  πέρα από τα 
συνηθισμένα που βλέπει κανείς τριγύρω του. Τα παραδείγματα πολλά 
και δεν έχει και νόημα να τα απαριθμήσω αυτή τη στιγμή.  

    Αυτό που θέλω να κάνω είναι απλά να δώσω στον φοιτητόκοσμο να δει τι 
χάνει ή αν θέλετε δεν κερδίζει με το να μην συμμετέχει ή να μην 
ενημερώνεται σχετικά με το esn ως ιδέα και ως πράξη. 
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Το ‘+’ στο CV σου! 
 

Έχεις αναρωτηθεί γιατί οι εργοδότες σήμερα έχουν την εθελοντική 
εργασία στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που αναζητούν σε 
υποψήφια άτομα για πρόσληψη; 

Επειδή η ενασχόληση με τον εθελοντισμό αφήνει να διαφανούν κάποιες 
πολύ σημαντικές αξίες σου: ανάγκη για προσφορά, αυτοθυσία, 
αφοσίωση, αλτρουισμός και η λίστα συνεχίζεται…Εμείς στο Erasmus 
Student Network του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας 
τους εισερχόμενους και Εξερχόμενους Erasmus φοιτητές ως κύρια 
ενασχόλησή μας, επιδιώκουμε παράλληλη ανάπτυξη σε πολλούς 
τομείς: Ανάπτυξη/Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, Κατάρτιση 
Αναλυτικού Προϋπολογισμού, Μακροχρόνιο Σχεδιασμό 
Δραστηριοτήτων, Διαχείριση Κρίσεων, Ομαδική Εργασία, Προώθηση, 
Εξεύρεση Εξωτερικών Συνεργατών, Συνεχόμενη Εκπαίδευση Μελών 
και πολλά άλλα. 

 Τα μέλη μας, γεμίζουν  αναπτυξιακές εμπειρίες και γνώση για πολλά 
ζητήματα – όλα χρήσιμα στην καθημερινή και μελλοντική 
επαγγελματική τους ζωή και κοινωνική διαβίωση – και όχι απλά για 
ένα ακόμη πάρτυ διεθνούς χαρακτήρα. 

 Είμαστε εδώ λοιπόν αντιλαμβανόμενοι τη χρησιμότητά μας για 
κοινωνικό και ατομικό αντίκτυπο και θα το πετύχουμε όσο 
υπάρχουν εκεί έξω άτομα  

       γεμάτα  πάθος για προσφορά και  

       ανάγκη για  ανάπτυξη και γνώση,  

       άτομα σαν εσένα που τώρα ξέρεις 

       καλύτερα πώς  μπορείς να προσθέ- 

        σεις αυτό το έξτρα ‘+’ στο  

        βιογραφικό σου ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ! 
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Τι οικονομική, τι business 
class, δώσε μου Erasmus και 
πάνε με όπου πας! 
 

  
    Ο πιλότος και το πλήρωμα είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουν ότι 
     η πτήση Erasmus  πραγματικότητα σε 5 λεπτά θα έχει ολοκληρωθεί. Στην 

παρούσα κατάσταση, οποιαδήποτε καθυστέρηση θα ήταν ευπρόσδεκτη. Η 
πλειοψηφία τους φτάνουν με ένα μιξ συναισθημάτων. Όλες οι εικόνες 
περνούν επάνω στα σχήματα των φουσκωτών σύννεφων και οι φωνές 
φωνάζουν δυνατά, ώστε να μην ξεχαστούν ποτέ οι ξέγνοιαστες και ορισμένες 
φορές ακατανόητες φωνές. Φεύγοντας, αφήνεις πίσω το δωμάτιο που, αν 
ήσουν τυχερός και μπορούσες να το μετρήσεις με τις παλάμες σου, μέσα του 
είχες γεμίσει και ξανά αδειάσει αμέτρητες φορές τα σακίδια σου, είχες 
αναπολήσει τις ημέρες που ήσουν σπίτι σου, είχες πει, μα καλά εράσμους και 
ποιος διαβάζει τώρα και άλλα τόσα που έγκεινται στον κατάλογο what 
happens in Erasmus stays in Erasmus. Φεύγεις και ξέρεις ότι όταν ξαναγυρίσεις 
τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Το σκηνικό πιθανόν να μην αλλάξει ωστόσο, θα είναι 
σκηνή θεάτρου δίχως ήρωες. Οι άνθρωποι σου θα έχουν διαχυθεί στις 3 
γωνιές του πλανήτη. Θα συνεχίζουν με όνειρα και τόξα τη ζωή τους. Και εσύ μη 
μπορώντας να παρασπονδήσεις, συνεχίζεις το παιχνίδι Με τον καιρό θα ακούς 
ήχους που τους έχεις συνδέσει με καταστάσεις, πάρτι και ταξίδια που κάνατε 
μαζί. Ίσως τις πρώτες ημέρες να τους βλέπεις όλους μπροστά σου και ξαφνικά 
οι  φίλοι σου να μαθαίνουν πως έχουν ένα τυχερό σωσία, στην Ελλάδα, 
Αυστραλία και Γαλλία. Όμως αυτό το όνειρο, όπως όλα τα καλά, έφτασε στο 
τέλος του. Αλλά! Το μέλλον είναι στα χέρια μας, να αδράξουμε κάθε παρόμοια 
ευκαιρία που θα μας δοθεί να ταξιδέψουμε σε νέους κόσμους. Δώσε την 
ευκαιρία όμως και σε όλους αυτούς που δεν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν 
για τον κύριο Έρασμο. Συνέβαλε στη ζωή αυτών που πήρανε τώρα τη μεγάλη 
απόφαση! Προσπάθησε  να τους δώσεις την καλύτερη συμβουλή, να τους 
συμπληρώσεις τις λίστες των θέλω τους, να εκμεταλλευτούν και το παραμικρό 
που μπορεί να τους προσφερθεί σ’αυτή την άγνωστη χώρα της Ευρώπης αλλά 
και στην άγνωστη χώρα  με τις καταγάλανες θάλασσες, τον ζεστό της ήλιο, τον 
Πύργο και τον Παρθενώνα της! Αυτός είναι ένας από τους μικρούς μα συνάμα 
τόσο σημαντικούς ρόλους του δικτύου, να στείλει το μήνυμα από στόμα σε 
στόμα πάνω στο ταξιδιάρικο ουράνιο τόξο που συνδέει όλα τα μέλη του σε 
όλες τις γωνιές της Γηραιάς Ηπείρου και μη. Erasmus Rocks And Sends 
Motively Unbelievable Signals! 
 

ESN UOM THESSALONIKI:Τι οικονομική, τι business class, δώσε μου Erasmus 
και πάνε με όπου πας! 
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ΜΑΘΑΙΝΩ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ-
ΠΡΟΣΦΕΡΩ 
  Πως σχετίζονται οι λέξεις αυτές με το ESN;; 

  Μαθαίνω: Οι εθελοντές που συμμετέχουν στο ESN σύντομα συνειδητοποιούν πως  εκτός 
από διασκεδαστική και ευχάριστη η ενασχόληση με το ESN τους βοηθά να μάθουν νέα 
πράγματα και να αποκτήσουν δεξιότητες.  Καθώς επίσης ο κύριος σκοπός του ESN είναι η 
βελτίωση του προγράμματος εράσμους δηλαδή ενός προγράμματος με σκοπό τη μάθηση! 

         Συμμετέχω:  Συμμετέχω σε μία οργάνωση του  

         πανεπιστημίου , συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα  

         ανταλλαγής. Φράσεις που ισχύουν  σχεδόν για  

         κάθε εθελοντή του ESN! Τι θα ήταν άλλωστε μία  

         οργάνωση/ μία ομάδα ατόμων χωρίς συμμετέχοντες/άτομα;;  

         Η εθελοντική συμμετοχή είναι η ουσία του ESN  

         και  το γεγονός ότι τα τελευταία 3 χρόνια μεγα- 

         λώνει με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνει τις δυνατότητές μας!  

       Προσφέρω: Όταν κάποιος είναι ευχαριστημένος από μία εμπειρία μπορεί να τη μοιραστεί, 
μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό του, μπορεί να χαρεί προσωρινά και μετά να την 
ξεχάσει, οι εθελοντές του ESN αποφασίζουν να προσφέρουν  την ευχαρίστηση που 
εξέλαβαν στο εράσμους τους σε άλλους φοιτητές. Όταν πάλι είσαι δυσαρεστημένος από 
κάτι μπορεί να παραπονεθείς, μπορεί να διαμαρτυρηθείς, μπορεί να το προσπεράσεις, οι 
εθελοντές του ESN επιλέγουν να προσφέρουν την εργασία τους για να βελτιώσουν για τις 
επόμενες γενιές ότι προβλήματα συνάντησαν ή ότι τους δυσαρέστησε στο εράσμους τους. 

                              Δεν πρόκειται για τρείς τυχαίες λέξεις! Οι λέξεις αυτές αποτέλεσαν το   μότο   της 

          διαθεματικής εκδήλωσης «Δια βίου μάθηση και εθελοντισμός» την οποία διοργάνωσαν το 
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς τον Δεκέμβρη με        

                                                     αφορμή το έτος εθελοντισμου (2011). Στην εκδήλωση αυτή είχαμε  

                                                     την ευκαιρία να συμμετέχουμε εμείς όπως και άλλες 30 εθελοντικές  

                                                     οργανώσεις, να ενημερώσουμε για το έργο μας, αλλά και  

                                                     να ενημερωθούμε για το έργο των άλλων, να μάθουμε και να      

                                                     διασκεδάσουμε μέσα από ενδιαφέροντα παιχνίδια και δρόμενα και                

                                                     να μοιραστούμε την χαρά του να είσαι εθελοντής! 

       Χαιρόμαστε που συμμετείχαμε στην εκδήλωση αυτή και ακόμα περισσότερο χαιρόμαστε που 
είμαστε μία εθελοντική οργάνωση που συνεισφέρει ουσιαστικά στην βελτίωση της 
εκπαίδευσης στην Ευρωπη.  

 

Εθνικός εκπρόσωπος ESN Greece,Αλέξανδρος Βίγκος: ΜΑΘΑΙΝΩ-ΠΡΟΣΦΕΡΩ-ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ 
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Social Erasmus 
    Το SocialErasmus (SE σε συντομογραφία) είναι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε στην 

Πολωνία το 2008 από τις Justyna Adamiec και Magdalena Pawelczyk με 
αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων από την έναρξη του Erasmus στην 
Πολωνία. Το Φεβρουάριο του 2010, το ESN International υιοθέτησε το 
SocialErasmus, το οποίο πλέον χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο προγραμμά 
του για την περίοδο 2011-2012. 
Το SocialErasmus έχει 3 πυλώνες δράσεις: περιβάλλον, εκπαίδευση, 
φιλανθρωπία. Οι τοπικοί σύλλογοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ορίζοντας 
τοπικούς συντονιστές, οι οποίοι διοργανώνουν σχετικές δραστηριότητες, 
επιδιώκοντας να εμπλέξουν σε αυτές και τους ξένους φοιτητές, ώστε να 
δημιουργήσουν όλοι μαζί ένα θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι 19-23 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Trondheim 
της Νορβηγίας το η πρώτη πανευρωπαϊκή συνάντηση των συντονιστών του 
SocialErasmus (Social Erasmus Coordinators Meeting), όπου και το ESN Greece 
φυσικά έδωσε το παρόν με δύο συμμετέχοντες. Εκεί οι εθνικοί και οι τοπικοί 
συντονιστές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους και να 
ανταλλάξουν ιδέες σχετικά με την προώθηση και την εξέλιξη του 
προγράμματος.  
Επόμενος σταθμός του προγράμματος είναι η SocialErasmus Week. Από τις 4 
μέχρι τις 11 Μαίου του 2012, οι τοπικοί σύλλογοι ESN της Ευρώπης καλούνται 
να οργανώσουν εκδηλώσεις και δραστηριότητες κοινωνικού περιεχομένου, 
τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της εβδομάδας αυτής 
είναι  αφενός η προώθηση και η ενδυνάμωση του προγράμματος και 
αφετέρου η ευαισθητοποίηση και η μέγιστη συμμετοχή των φοιτητών Erasmus 
και μελών του ESN.  
Καλούμε λοιπόν όλους τους συλλόγους του ESN Greece να στηρίξουν την ιδέα 
και το στόχο του Social Erasmus. Θέλουμε τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας 
προτάσεις -ακόμα και απορίες-ώστε να μπορέσουμε όλοι μαζί να 
εκπληρώσουμε το σκοπό του προγράμματος ο οποίος συνοψίζεται σε τρεις 
απλές, αλλά πολύ σημαντικές προτάσεις:  
 
Reach Higher! 
 
Go Further! 
 
Go Social! 

National Coordinator, Κωνσταντίνα Παπανικολάου:Social Erasmus 
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Ένα project, ένα 
συνέδριο, μια ομάδα… 

                                                                                                                                                                  PRIME. Problems of Recognition In                    
                                                                                                              Making Erasmus. Μια έρευνα του   
                                                                                                              ESN που διεξήχθει από το Νοέμβριο του                   
                                                                                                              2010 μέχρι το Μάιο του 2011.  
                                                                                                                   Στις 14 Νοεμβρίου του  
                                                                                                              2011 παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες, στο  
                                                                                                              τελικό συνέδριο του project, τα                          
                                                                                                              πανευρωπαϊκά ευρήματα αυτής.  
                                                                                                              Επίσης παρουσιάστηκε το PRIME Guidebook,  
                                                                                                              ένας ενημερωτικός οδηγός που  
                                                                                                              περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις  
                                                                                                             υποχρεώσεις των φοιτητών Erasmus καθώς                        
                                                                                                             και ένα βίντεο που παρουσιάζει τα βήματα   
                                                                                                             που πρέπει να ακολουθήσει ένας φοιτητής  
                                                                                                             για να εξασφαλίσει πλήρη αναγνώριση των  
                                                                                                             μαθημάτων του. Το ESN Greece φυσικά       
                                                                                                             έδωσε το παρόν με τέσσερις συμμετέχοντες,                          
                                                                                                             τοπικούς  συντονιστές του PRIME,   
                                                                                                             υπεύθυνους αντίστοιχων ιδρυμάτων της   
                                                                                                             Ελλάδος. Δε θα σας κουράσουμε με    
                                                                                                             στατιστικά στοιχεία. Μπορείτε να τα βρείτε                                   
                                                                                                             όλα αναλυτικά στο  
  http://prime.esn.org/final-report και στο http://prime.esn.org/students-guidebook.  
  Το βίντεο βρίσκεται στο http://youtu.be/H0Os_2Z1hvw  
        
 Το συνέδριο κράτησε μία μέρα, φιλοξενήθηκε στο Madou Tower of European Commission ενώ το 

παρακολούθησαν 100 άτομα από όλη την Ευρώπη, μέλη του ESN, το International Board του 
δικτύου καθώς και εκπρόσωποι της Commission, πανεπιστημίων και άλλων οργανισμών που 
ασχολούνται με το πρόγραμμα. Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου δόθηκε χρόνος στους 
συμμετέχοντες να περιηγηθούν στην πόλη των Βρυξελλών και να επισκεφτούν γνωστά μνημεία 
αυτής. 

  
Από τον Οκτώβριο του 2011 και ύστερα, μέλη της ελληνικής ομάδας του PRIME έχουν απομείνει οι 

Σπανουδάκης Νικόλας και Παντελίδου Κατερίνα (Παν. Ιωαννίνων), Χαραλάμπους Αλέξιος-Τρύφωνας 
(ΕΜΠ) και Σμυρνάκης Απόστολος (ΤΕΙ Πειραιά) οι οποίοι πλέον ασχολούνται με την ανάλυση των 
απαντήσεων που δόθηκαν από Έλληνες εξερχόμενους με το πρόγραμμα Erasmus. Μέσα στους 
πρώτους μήνες του 2012 η ομάδα αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα αυτής της 
ανάλυσης στο υπόλοιπο δίκτυο, στα ιδρύματα όπως και στο ΙΚΥ. 

  
 

 

Prime: Ένα project, ένα συνέδριο, μια ομάδα… 
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              Ακόμα περισσότερα στοιχεία για το PRIME μπορείτε να βρείτε 
μέσω του κεντρικού site του project prime.esn.org ενώ μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του prime@esngreece.gr  
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Fairytale in Ioannina 

Once uppon a time, in this little city of the north of Greece, between 
high beautifull mountains full of snow, lived 15 erasmus students 
coming from many different european countries. They coexisted 
in the same  student,s building inside the University wich was 
placed in the slope of the monastery' hill.  

At the beggining wasn’t easy for anyone of these erasmus, practically 
it was their first time living outside home, in different COUNTRY, 
different language,  with different people, different culture, and 
they didn,t know each other neither any other person from that 
city. Thanks goodness appeared the people from ESN who took 
the iniciative of doing activities togheter and making group in a 
desinterested way,  otherwise they could have quite more 
difficulties in the adaptation in the envirment.  

At the half of the stay, in February more and less, they were able to 
tell funny stories about some of their multiples international 
dinners that used to organice in the kitchen of the residence. 

At least, they manage to become a (very big-real) family, and this is 
something very beautifull. 

  
Lucia Guichot 

 
My Erasmus life 
  
Hi, I am a student from Spain and I am living erasmus life in Ioannina, 

Greece.  
In this term of the year, February, we are enjoying relationship 

between other erasmus wich will have for sure success in the 
future.  
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