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Εισαγωγή    
Φτάσαµε στο Stanford το βράδυ της 28ης Μαρτίου, όµως η αλήθεια είναι ότι η 

εµπειρία µας ξεκίνησε αρκετές ηµέρες νωρίτερα. Αµέτρητος ενθουσιασµός, συνεχόµενα 

Google searches “things to see in San Francisco”, συναντήσεις µε τους περσινούς 

συµµετέχοντες, γνωριµία και προετοιµασία στο Corallia, σκέψεις και ιδέες για το πώς να 

ζήσουµε στο µέγιστο το ταξίδι ήταν όλα τους αναπόσπαστο κοµµάτι της συµµετοχής µας στο 

Educational Trip. 

Όταν τελικά κατεβήκαµε από το Shuttle (το οποίο έκλεινες µέσω εφαρµογής και ήταν 

κοµµάτι της Sharing Economy) που µας µετέφερε από το Αεροδρόµιο του Σαν Φρανσίσκο 

στο Stanford, είχε ήδη προηγηθεί ένα πολύωρο ταξίδι σχεδόν 22 ωρών, µέσα στο οποίο 

είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε, να γνωριστούµε καλύτερα και να περπατήσουµε για 

µερικές ώρες στη Ζυρίχη όπου είχαµε ανταπόκριση. Ήταν ιδανικό για να σπάσει ο πάγος και 

να συνειδητοποιήσουµε ότι θα ζήσουµε όλοι µαζί µια µοναδική εµπειρία µέσα στην 

εβδοµάδα που ερχόταν. Το πιο σηµαντικό όµως ήταν, ότι καταλάβαµε ότι όλοι θέλαµε να 

αλλάξουµε πράγµατα που µας ενοχλούσαν στο ελληνικό πανεπιστήµιο και το Educational 

Trip ήταν η ιδανική ευκαιρία γι’ αυτό. 

Η πρώτη στιγµή που καταλάβαµε πόσο διαφορετικό ήταν στο Πανεπιστήµιο, όταν 

χρειάστηκαν 7 λεπτά οδικώς για να φτάσουµε από την είσοδο του campus µέχρι το σηµείο 

που περίµεναν να µας υποδεχτούν οι Έλληνες φοιτητές του Stanford που θα µας 

φιλοξενούσαν. Ήταν µια ολόκληρη κοινότητα χτισµένη γύρω από το Πανεπιστήµιο! Αρκετά 

διαφορετικό από τα ενός οικοδοµικού τετραγώνου έκτασης Ελληνικά Πανεπιστήµια. 

Το πρώτο βράδυ µιλήσαµε µε τα παιδιά εκεί για το τι θα δούµε τις επόµενες ηµέρες, 

για τις πρώτες µας εντυπώσεις και µας έδωσαν µια ιδέα του πώς είναι να είσαι φοιτητής σε 

ένα από τα κορυφαία πανεπιστήµια του κόσµου. 

Αφού γεµίσαµε τις µπαταρίες µας, η επόµενη ηµέρα (Κυριακή) ήταν αφιερωµένη σε 

ξενάγηση στο πανεπιστήµιο. Στο τέλος καταλάβαµε ότι όντως χρειαζόταν µια ολόκληρη 

ηµέρα γι’ αυτό, ειδικά αν σκεφτούµε ότι ακόµα κι έτσι δεν καταφέραµε να γυρίσουµε 

ολόκληρο το πανεπιστήµιο. Αµέτρητα κτήρια πολλά από αυτά energy-efficient, πλήρως 

εξοπλισµένα εργαστήρια, διάχυτα co-working spaces, καφετέριες, γήπεδα ολυµπιακών 

προδιαγραφών και χώροι αναψυχής, καθαρό περιβάλλον και πράσινο, ποδήλατα, 

πανεπιστηµιακό µουσείο και υπερσύγχρονα auditoriums ήταν µερικά από τα highlights που 

µας έκαναν να τρίβουµε τα µάτια µας. Το µέρος σε κερδίζει από την πρώτη στιγµή που το 

γνωρίζεις. Είναι αδύνατο να περάσεις µερικές ώρες εκεί και να µην θες να ζήσεις την 

εµπειρία να είσαι φοιτητής στο Stanford. Καταλήξαµε ότι η διοίκηση του πανεπιστηµίου έχει 

προσπαθήσει να φτιάξει ένα όµορφο περιβάλλον που επιτρέπει στους φοιτητές του να 
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αφοσιωθούν στις σπουδές τους χωρίς να ανησυχούν για την έλλειψη παροχών. Όλοι τους 

µπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληθώρα δραστηριοτήτων χωρίς να χρειάζεται να βγουν από 

το χώρο του πανεπιστηµίου. 

Μετά από µια ηµέρα γεµάτη περπάτηµα, φωτογραφίες και “WOW Moments” 

γυρίσαµε στα δωµάτιά µας και προετοιµαστήκαµε για την επόµενη ηµέρα .Τη µέρα που µετά 

το Spring Break θα ξεκινούσε το Ανοιξιάτικο Τρίµηνο και θα µπορούσαµε να 

παρακολουθήσουµε µαθήµατα, διαλέξεις και άλλες δραστηριότητες. 

Ίσως να µην το είχαµε καταλάβει τότε, αλλά οι πιο εντυπωσιακές στιγµές του 

ταξιδιού δεν είχαν έρθει ακόµα. 
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Οι  Συμμετέχοντες     
  

• Σοφία Υφαντίδου: Φοιτήτρια στο 3ο έτος του Τµήµατος Πληροφορικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ποικίλα επιστηµονικά ενδιαφέροντα, 

ξεκινώντας από Artificial Intelligence και Machine Learling, µέχρι Data Mining και 

Βάσεις Δεδοµένων. Κλίση προς τον επιχειρηµατικό τοµέα και αξιόλογη συµµετοχή 

στο Google Start-up Weekend Groningen. Παράλληλα, ενεργή στον τοµέα του 

εθελοντισµού, έχοντας συµµετάσχει ως εθελόντρια τόσο σε ηµερήσια events ποικίλου 

περιεχοµένου, όσο και σε ΜΚΟ (Youthfully Yours GR), οργανώσεις (Thessaloniki 

European Youth Capital 2014) και άλλους οργανισµούς (Ορφανοτροφείο Άγιος 

Στυλιανός). Τώρα είναι εθελόντρια και Vice President στο νεοϊδρυθέν ACM-W 

Student Chapter AUTh, που ενθαρρύνει τη συµµετοχή των γυναικών στην 

Τεχνολογία, και εργάζεται στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος Φυσικής και Πληροφορικής, 

καθώς και ως freelancer στο χώρο του Digital Publishing. Τέλος τα ενδιαφέροντά της 

περιλαµβάνουν κινηµατογράφο, θέατρο, λογοτεχνία, ταξίδια, ζαχαροπλαστική, 

scrapbooking και DIY crafts. 

  

• Είµαι η Χριστοδούλου Πηνελόπη, φοιτήτρια στο δεύτερο έτος του τµήµατος 

Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να ασχοληθώ µε 

τον τοµέα της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωµατιδίων αν και τα επιστηµονικά µου 

ενδιαφέροντα ποικίλουν και διαµορφώνονται συνεχώς. Με ενδιαφέρει η λειτουργία 

των κβαντικών υπολογιστών, η θεωρητική φυσική, οι εφαρµογές της Πυρηνικής 

Φυσικής στην Ιατρική. Μετά από την επίσκεψή µου στο Stanford ενθουσιάστηκα µε 

την βιοιατρική και την βιοτεχνολογία. Η εθελοντική µου δράση περιλαµβάνει την 

ενεργό συµµετοχή στην οµάδα φοιτητών του φυσικού Path µε την οργάνωση οµιλιών 

αξιότιµων καθηγητών του τµήµατος σχετικές µε το ερευνητικό τους έργο, συµµετοχή 

στην οµάδα προσβασιµότητας του τµήµατος φυσικής για άτοµα µε οπτική αναπηρία 

και µέλος των Physics Partizani που εκτελούν απλά και διδακτικά πειράµατα για 

µικρούς και µεγάλους! 

  
• Ο Σωτήρης Μπαράτσας είναι φοιτητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

στο Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, ωστόσο ασχολείται έντονα µε το 
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Marketing, το Design και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το πάθος του είναι η βελτίωση 

της εκπαίδευσης, γι’ αυτό ξεκινάει µε συµφοιτητές τους έναν οργανισµό, την Effect, 

για την καταπολέµηση της Νεανικής Ανεργίας µέσω αλλαγών στην εκπαίδευση. Τα 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Σωτήρη είναι η δηµιουργικότητά του, το πάθος του 

για αλλαγή και αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων και η θέλησή του για 

ενδυνάµωση άλλων νέων. Δεν συµπαθεί τα άτοµα που κολλάνε στο πρόβληµα αντί 

να σκέφτονται λύσεις και όσους µένουν παθητικοί σε πράγµατα που τους ενοχλούν. 

Μιας και είναι tech-freak θα τον βρείτε σε όλα τα social media! 

• Είµαι η Άννα Τσιλίδου, τριτοετής φοιτήτρια στο τµήµα Λογιστικής 

Χρηµατικοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Έχω υπάρξει µέλος και σε 

πολλές οµάδες, φοιτητικές και εθελοντικές ( ΤΕDxUniversity of Macedonia, AEGEE, 

Thessaloniki EYC 2014). Μεγάλη µου αγάπη είναι τα ταξίδια και έτσι έχω 

επισκεφθεί πανεπιστήµια και συµµετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα σε χώρες 

όπως η Αυστρία, Δανία, Αυστραλία. Στον ελεύθερό µου χρόνο ενηµερώνοµαι για τις 

οικονοµικές εξελίξεις, για τις νέες startups ή κολυµπάω J. 
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• Ο  Φοιτητικός  Σύλλογος     
  

Όλοι συµφωνούµε πως η γνωριµία µε του Έλληνες φοιτητές του Stanford ήταν το 

οµορφότερο κοµµάτι του ταξιδιού! Λειτούργησαν ως πρότυπα αριστείας, συµπεριφοράς και 

ηθικής, µε αποτέλεσµα το ταξίδι να διαµορφώσει και τους δικούς µας χαρακτήρες και την 

νοοτροπία µας. 

  
Γιώργος Κατσίκης: Φιλοξένησε τη Σοφία στο σπίτι του και υπήρξε κάτι παραπάνω από 

εξαιρετικός host. Φρόντισε να έχει δικό της χώρο και πάντα υπήρχε πρωινό στο τραπέζι. 

Ήταν συνέχεια χαµογελαστός και µε όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει σε ό,τι χρειαζόταν η 

φιλοξενούµενή του. Παρά το φορτωµένο του πρόγραµµα έκαναν µερικές ενδιαφέρουσες 

συζητήσεις, τόσο αναφορικά µε το Stanford, όσο και µε τη δουλειά του. 

 

Ρία Μιχαλάκη: Ως διδακτορική φοιτήτρια είχε πολύ φορτωµένο πρόγραµµα, αλλά παρ’όλα 

αυτά συµµετείχε ενεργά κάποιες µέρες του προγράµµατός µας. Πολύ αισιόδοξη, ευγενική 

και πρόθυµη να βοηθήσει µε το οτιδήποτε. Κάναµε µερικές πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις 

που µας έδωσαν όρεξη να συνεχίσουµε να δουλεύουµε σκληρά για να πετύχουµε αυτά που 

ονειρευόµαστε Εξαιρετικά προσιτή, down to earth, µε χιούµορ, σε έκανε να νιώθεις σαν να 

την ήξερες καιρό. 

 
Αµαλία Χατζηθεοδώρου: φιλοξένησε την Πηνελόπη στο σπίτι της και φρόντισε ώστε να µη 

λείπει τίποτα και ήταν πάντα γεµάτη µε ένα χαµόγελο και έναν καλό λόγο στο στόµα. Ήταν 

η πρώτη που έστειλε πρόγραµµα για το τι θα κάνουµε κάθε ηµέρα της επίσκεψής µας. Η 

Αµαλία τελείωσε το τµήµα Φυσικής του πανεπιστηµίου της Πάτρας, έλαβε µεταπτυχιακό 

από την Οξφόρδη και είναι στο πρώτο ακόµα έτος της για διδακτορικό στο πανεπιστήµιο του 

Stanford. Ήταν το ιδανικότερο ζευγάρι για host-φιλοξενούµενη διότι ταίριαξαν τα 

επιστηµονικά ενδιαφέροντα και η Αµαλία ήταν πηγή συµβουλών και εµπειριών από το χώρο 

της φυσικής και γενικότερα για τον χώρο της επιστήµης. Η Αµαλία ήταν απίστευτα 

µετριόφρων παρόλο που ήταν πραγµατικά πανέξυπνη  και µέσα σε µια εβδοµάδα την βάλαµε 

όλοι µέσα στην καρδιά µας. 

 

Μιλτιάδης Βράτιµος: Ο Μίλτος κάνει το Μεταπτυχιακό του στο Civil & Environmental 

Engineering του Stanford, όµως κατά βάθος είναι Alumnus του Berkeley, όπου πήρε το 

πτυχίο του. Παρόλο που σπουδάζει στις ΗΠΑ, νοιάζεται πολύ για τη βελτίωση του 

ελληνικού πανεπιστηµίου και γι’ αυτό είναι ενεργό µέλος της οργανωτικής επιτροπής του 
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Educational Trip τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν είναι ο δυναµικός 

του χαρακτήρας και το doer-attitude. Τελειώνοντας το µεταπτυχιακό του πιθανότατα θα 

ασχοληθεί µε τον τοµέα των σπουδών του σε projects που αφορούν την ενέργεια και τις 

υποδοµές. 

 

Ο	   Φώτης	   Σπαρτινός	   (φοίτησε	  ως	   πολιτικός	   μηχανικός	   και	   κάνει	   το	   μεταπτυχιακό	   του	   στο	  

Στάνφορντ	  σε	  μόλις	  εννιά	  μήνες)	  δεν	  φιλοξένησε	  κανέναν	  αλλά	  ήταν	  από	  τα	  πιο	  ενεργά	  μέλη	  

της	   ομάδας.	  Μας	   ξενάγησε	  στους	  πανεπιστημιακούς	   χώρους,	   μας	  πήγε	  με	   το	  αμάξι	   μέχρι	   την	  

εταιρία	  της	  google	  και	   της	  apple	  και	  γενικά	  αφιέρωσε	  πολύτιμο	  χρόνο	  για	  να	  συζητήσει	  μαζί	  

μας	  κάθε	  μέρα	  σχετικά	  με	  τις	  εμπειρίες	  του	  στο	  πανεπιστήμιο,	  να	  μας	  δώσει	  συμβουλές	  και	  να	  

μας	  κάνει	  με	  το	  χιούμορ	  του	  να	  νιώσουμε	  άνετα.	  	  
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Οι  Καθηγητές  
  

Είχαµε την ευκαιρία να συζητήσουµε για αρκετή ώρα µε τον Κύριο Κώστα Μπιµπίκη, 

Assistant Professor στο Graduate School of Business στον τοµέα των Operations, 

Information and Technology. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούς για την πορεία ενός 

ανθρώπου από φοιτητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών σε Assistant 

Professor σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου, έχοντας ήδη περάσει από το 

University of San Diego και το MIT ως µεταπτυχιακός και διδακτορικός φοιτητής αντίστοιχα. 

Σε εµπνέει αναµφίβολα και σε κάνει να πιστεύεις ότι όλα είναι πιθανά µε σκληρή δουλειά 

και εφόσον “αρπάξεις” τις καλύτερες ευκαιρίες που θα σου δοθούν. Εκτός από την πορεία 

του ίδιου φυσικά, συζητήσαµε για τα προβλήµατα του ελληνικού πανεπιστηµίου και πήραµε 

τη γνώµη του ίδιου για το ποια πιστεύει ότι θα µπορούσαν να επιλυθούν ανεξάρτητα από την 

υπάρχουσα κατάσταση εν µέσω της οικονοµικής κρίσης και συνεπώς της χαµηλής 

χρηµατοδότησης. Ακόµη, µιλήσαµε για τις διαφορές µεταξύ σπουδών στην Ευρώπη και στην 

Αµερική, αλλά και το ποια είναι η καλύτερη επιλογή ανάλογα µε τις επιδιώξεις του καθενός, 

ένα Master, MBA ή και PhD. Τέλος µιλήσαµε για το work-life balance ενός assistant 

professor σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας όπως το Stanford, αλλά και 

γενικότερα τη ζωή µέσα σε ένα αµερικάνικο πανεπιστήµιο.  

Η Πηνελόπη συνάντησε τον καθηγητή Michael Peskin, θεωρητικός φυσικός, ο οποίος 

διδάσκει το µάθηµα: introduction to Particle Physics. Έδειξε από µόνος του ενδιαφέρον για 

να συζητήσουµε µόλις έµαθε για το πρόγραµµα του Educational Trip, όταν η Αµαλία τον 

ρώτησε µε email αν θα µπορούσε η Πηνελόπη να παρακολουθήσει το µάθηµα. Ο καθηγητής 

ήταν εξαιρετικά φιλικός και συζήτησε µαζί της για το τι περιλαµβάνει το αντικείµενό του, 

εµβάθυνε στον τρόπο λειτουργίας του SLAC, απάντησε στις ερωτήσεις της Πηνελόπης και 

έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού πανεπιστηµίου. Επίσης, 

πρότεινε βιβλιογραφία σχετικά µε την φυσική στοιχειωδών σωµατιδίων και την επόµενη 

ηµέρα έστειλε email µε περαιτέρω βιβλιογραφία σχετικά µε τα νετρίνα επειδή είχε αναφερθεί 

στη συζήτηση ότι θα έκανε εργασία σχετικά µε αυτά. Ήταν απίστευτα ευγενικός στο σηµείο 
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να κεράσει φαγητό και να ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον στη φυσική στοιχειωδών 

σωµατιδίων. 

Επίσης χαρακτηριστικό παράδειγµα της υπερπροσπάθειας των καθηγητών, της 

µεταδοτικότητας και των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους ήταν πως επιχειρούσαν σε κάθε 

µάθηµα να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση µε την πραγµατική ζωή και η προθυµία τους να 

µας προσθέσουν στις mailing lists τους και να δώσουν συµβουλές για συγγράµµατα και 

επιπλέον πληροφορίες από όσες ζητήσαµε. 

 

 

 

Οι  Διαλέξεις  

Σίγουρα κάτι που περιµέναµε πώς και πώς πριν το ταξίδι ήταν η παρακολούθηση των 

διαλέξεων. Μιας και η εκπαίδευση των φοιτητών είναι ο βασικός σκοπός κάθε 

πανεπιστηµίου, ανυποµονούσαµε να δούµε πώς είναι να είσαι φοιτητής στο Stanford. Εκτός 

αυτού, οι διαλέξεις ήταν κάτι που µπορούσαµε να συγκρίνουµε άµεσα και µε τα δικά µας 

πανεπιστήµια. 

 

Ανάλογα µε τις σπουδές και τα ενδιαφέροντά µας παρακολουθήσαµε διάφορα µαθήµατα, 

από επιχειρηµατικότητα και θεωρία διοίκησης µέχρι προγραµµατισµό και εργαστήρια 

χηµείας. Το βασικό µας συµπέρασµα ήταν ότι το περιεχόµενο των µαθηµάτων δεν ήταν και 

τόσο διαφορετικό από το δικό µας. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρήσαµε ότι στα 

ελληνικά πανεπιστήµια είχαµε λάβει γνώσεις υψηλότερου επιπέδου. Ωστόσο, εκεί που 

είδαµε πολύ µεγάλη διαφορά ήταν στον τρόπο που φρόντιζαν να µεταδίδεται η γνώση, ώστε 

να αποκοµίζουν το έπακρο οι φοιτητές. 

 

Θα µπορούσαµε να γράψουµε ολόκληρες σελίδες για τις εντυπώσεις µας από τον τρόπο 

διδασκαλίας, όµως θα αρκεστούµε σε µερικά βασικά σηµεία. 

 

Πρώτα απ’ όλα αξίζει να σηµειωθεί ότι η επιτυχία του τρόπου διδασκαλίας δεν οφείλεται 

αποκλειστικά στην πείρα των καθηγητών, αλλά σε ένα συνδιασµό παραγόντων, κυρίως το 

ενδιαφέρον και την προσπάθεια τόσο των φοιτητών όσο και των καθηγητών να 

δηµιουργήσουν µια πραγµατικά εκπαιδευτική εµπειρία. 
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Κάτι πολύ βασικό είναι ότι οι φοιτητές µπορούν να διαλέξουν συγκεκριµένα µαθήµατα από 

ένα ευρύτερο σύνολο κι έτσι να χτίσουν το πρόγραµµα σπουδών τους ανάλογα µε την 

κατεύθυνση στην οποία θέλουν να οδηγήσουν τις σπουδές τους.  

 

Ένα εντελώς διαφορετικό από την Ελλάδα στοιχείο, είναι ότι στο Stanford, ο τελικός βαθµός 

στην πλειοψηφία των µαθηµάτων δεν κρινόταν από µια εξέταση στο τέλος του εξαµήνου, 

αλλά ποσοστιαία από την παρακολούθηση των διαλέξεων, τη συµµετοχή, τόσο σε ποσότητα 

όσο και ποιότητα, τις εβδοµαδιαίες εργασίες/papers που υπήρχαν, παρουσιάσεις και οµαδικά 

projects. Όλο αυτό το σύστηµα επέπτρεπε στους φοιτητές να αφοµιώνουν σταδιακά τη 

θεωρία καθόλη τη διάρκεια του τριµήνου, αντί να έχουν έναν τεράστιο όγκο λίγο πριν την 

εξέταση. 

 

Εκτός από αυτό, η συµµετοχή και οι συζητήσεις µέσα στο µάθηµα, τα καθηµερινά ή 

εβδοµαδιαία οµαδικά ή ατοµικά projects και οι παρουσιάσεις, βοηθούσαν τους φοιτητές 

εκτός από την κατανόηση της ύλης, να αναπτύξουν και δεξιότητες, απαραίτητες για τη ζωή 

και την καριέρα τους. Έτσι, σε αντίθεση µε το ελληνικό πανεπιστήµιο, οι φοιτητές του 

Stanford, µέσα από τη δοµή του µαθήµατος µάθαιναν πώς να υποστηρίζουν τις ιδέες και τις 

απόψεις τους, πώς να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε τους 

συµφοιτητές τους, πώς να παρουσιάζουν για να πείσουν άλλους, πώς να διαχειρίζονται 

µεγάλο όγκο δουλειάς και πώς να οργανώνουν το χρόνο τους. Για παράδειγµα, κάθε µέρα τα 

παιδιά που µας φιλοξενούσαν θα αφιέρωναν 2-3 ώρες για να ετοιµάσουν κάποιο paper ή να 

δουλέψουν σε κάποιο οµαδικό project µε άλλους συµφοιτητές τους ή να χρησιµοποιήσουν 

κάποιο εργαστήριο για την έρευνά τους. Από αυτό, φαίνεται και η αφοσίωση των φοιτητών 

στο να κρατηθεί ψηλά η ποιότητα του µαθήµατος. 

 

Όσον αφορά τους καθηγητές, παρόλο που µπορεί να είναι σπουδαίες προσωπικότητες, όλοι 

όσοι συναντήσαµε φρόντιζαν να κάνουν σαφές στους φοιτητές τους ότι είναι ελεύθεροι να 

τους προσεγγίζουν για ερωτήσεις που τους απασχολούν, θέµατα που ήθελαν να συζητήσουν 

ή για βοήθεια. Συνήθως ζητούσαν από τους φοιτητές τους να τους φωνάζουν µε το µικρό 

τους όνοµα. Αυτό που παρατηρήσαµε ήταν ότι οι περισσότεροι καθηγητές εκτός από 

ακαδηµαϊκή είχαν και µεγάλη εργασιακή εµπειρία στο αντικείµενό τους, ήταν ενηµερωµένοι 

ακόµα και για τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο και είχαν ένα πολύ ισχυρό δίκτυο, το οποίο 

αξιοποιούσαν και στο µάθηµά τους. Πολλές φορές ερευνητές, επιχειρηµατίες, επενδυτές ή 

άλλοι ακαδηµαϊκοί που ανήκαν στο δίκτυο των καθηγητών αποτελούσαν guest lecturers ή 

µέντορες για τις διαλέξεις και τα οµαδικά projects. 
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Επίσης, κάθε µάθηµα είχε µια διδακτική οµάδα που αποτελούταν όχι µόνο από τους 

καθηγητές αλλά και από Teaching Assistants, οι οποίοι ήταν συνήθως διδακτορικοί φοιτητές 

ή παλιοί επιτυχηµένοι διδασκόµενοι του συγκεκριµένου µαθήµατος. Όλοι µαζί φρόντιζαν για 

την πληρότητα και τη σωστή λειτουργία του µαθήµατος, µε ώρες γραφείου για υποστήριξη 

των φοιτητών, σχεδιασµό των εργασιών, χρήση τεχνολογικών εργαλείων (shared files, 

calendars, dropbox, etc). Κάτι που µας έκανε µεγάλη εντύπωση ήταν ότι κάθε φορά 

ολόκληρη η διδακτική οµάδα, συµπεριλαµβανοµένων των καθηγητών, ήταν τουλάχιστον 60 

λεπτά πριν το µάθηµα στην αίθουσα ώστε να φροντίζουν ότι η προετοιµασία θα ήταν άριστη: 

projectors, µικρόφωνα, καρτελάκια στις θέσεις, slides της παρουσίασης, έτοιµα αρχεία, 

µαγνητοσκόπηση αν χρειαζόταν, κά. 

 

Η διδακτική οµάδα (στα περισσότερα µαθήµατα) φρόντιζε οι παραδόσεις του µαθήµατος να 

είναι όσο πιο ενδιαφέρουσες γίνεται. Μέσα από διαδραστικές συζητήσεις, παρουσιάσεις, 

ερωτήσεις-απαντήσεις, χρήση πολυµέσων και guest lecturers δεν καταλαβαίναµε καν πότε 

περνούσε η ώρα. Για παράδειγµα, σε ένα µάθηµα JavaScript άρχισαν να γράφουν κώδικα 

από το πρώτο µάθηµα και ο καθηγητής είπε στους φοιτητές ότι στο επόµενο µάθηµα θα δουν 

πώς φτιάχνεται το instagram. Σε ένα εξαιρετικό µάθηµα επιχειρηµατικότητας, στο τέλος του 

3µήνου οι οµάδες θα παρουσίαζαν τα projects τους σε πραγµατικούς επενδυτές. Τέλος, σε 

ένα µάθηµα στο d.school του Stanford (Institute of Design, µοναδικό στο είδος του), στο 

πρώτο κιόλας µάθηµα ο καθηγητής είχε προσκαλέσει περισσότερους από 20 επιτυχηµένους 

απόφοιτους του µαθήµατος για να δώσουν feedback στις ιδέες των φετινών επιχειρηµατικών 

οµάδων. 
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Τα  Εργαστήρια  
 
Ο Φώτης και η Ρία µας έδειξαν µε περηφάνια τα εργαστήρια τους στα κτήρια YE2E 
(engineering) και Shriram (biotechnology engineering)  αντίστοιχα. Με δέος παρατηρήσαµε 
τη διαφορά µεταξύ των εργαστηρίων της Αµερικής και της Ελλάδας. Είναι εξοπλισµένα µε 
εξελιγµένα µηχανήµατα που κοστίζουν µια περιουσία µέσα σε ένα πολύ φιλικό και όµορφο 
περιβάλλον. Επίσης, υπάρχουν χώροι απολύµανσης σε περίπτωση που συµβεί κάτι απρόοπτο 
και γενικά εξελιγµένα συστήµατα ασφάλειας. 
Επειδή µια εικόνα ισοδυναµεί µε χίλιες λέξεις παραθέτουµε µερικές από τις φωτογραφίες 
µας από τα εργαστήρια που επισκεφθήκαµε. 
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Οι  Εταιρείες  
 

Splunk: Την Τρίτη 2 Απριλίου επισκεφτήκαµε την Splunk, πολυεθνική εταιρία που 

ασχολείται µε την Ανάλυση Δεδοµένων (Big Data). Εκεί βρεθήκαµε ως επισκέπτες του Alex, 

νυν υπαλλήλου της Splunk και πρώην υπαλλήλου της BugSense, ελληνικής start-up που 

εξαγοράστηκε από τη Splunk, ασχολούνταν µε το error reporting σε android apps και 

αφορούσε τους developers των εφαρµογών, µε τον οποίο µιλήσαµε για την πορεία της 

BugSense µέχρι την εξαγορά, το πώς έφτασε σε αυτό το σηµείο και λύσαµε απορίες σχετικά 

µε καλές τεχνικές έναρξης και λειτουργίας µίας start-up. Ακόµη, µιλήσαµε µε τον κύριο Rob 

Reed, υπάλληλο της Splunk, ο οποίος µας µίλησε για την εταιρεία και τα προϊόντα της και το 

τι πρεσβεύει  

 

Twitter: Μετά την Splunk, την Τρίτη 2 Απριλίου, επισκεφτήκαµε την Twitter, ως επισκέπτες 

του κυρίου Αργύρη Ζύµνη, ο οποίος προσλήφθηκε από την Twitter µετά την εξαγορά της 

start-up του, της AdGrok, από την εταιρεία. Με τον Αργύρη µιλήσαµε για το monetize της 

Twitter, για την πορεία του και τις σπουδές του, τον τοµέα του, τη διαφήµιση, τα µελλοντικά 

πλάνα της Twitter και τη λειτουργία των incubators.  

 

Google: Την Παρασκευή 5 Απριλίου επισκεφτήκαµε το πρωί την Google. Μείναµε όλοι 

ενθουσιασµένοι από τον τρόπο που η εταιρεία “πουλάει” τον εαυτό της στους επισκέπτες ως 

έναν µεγάλο “παιδότοπο”. Μας ξενάγησε η Σοφία Ανδριανάκου, που εργάζεται στο τµήµα 

Marketing της εταιρείας. Μαζί της µιλήσαµε επίσης για την πορεία της µέχρι την πρόσληψη 

σε µία από τις µεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες και τη δουλειά της µία συνηθισµένη ηµέρα 

εργασίας. Επίσης είχε κανονισµένη για εµάς µία συνάντηση µε δύο ακόµη υπαλλήλους της 

Google, τον Uttam Kumar Tripathi, που ασχολείται µε προγράµµατα της Google που 

αφορούν start-ups (π.χ. Start-up campuses, Launchpad etc.) και έναν υπάλληλο που µας 

περιέγραψε την πορεία του από College drop-out, στο National Geographic και έπειτα στη 

Google και µας έδειξε ένα διαφορετικό και πιο εναλλακτικό πρόσωπο των υπαλλήλων που 

δουλεύουν στην πολυεθνική. Τέλος, ξεκινήσαµε ένα tour στο τεράστιο και εντυπωσιακότατο 

Google Campus. 

 

Apple: Την Παρασκευή 5 Απριλίου µετά το µεσηµέρι επισκεφτήκαµε την Apple, ένα εκ 

πρώτης όψεως εντελώς διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον σε σχέση µε την Google. Μας 

υποδέχτηκαν τρεις Έλληνες υπάλληλοι της εταιρείας, ο Βασίλης Βασαΐτης, ο Χαρίσης 

Μπρουζιούτης και ο Γιώργος Σοφιανάτος. Καθίσαµε κοντά στο εστιατόριο της 
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εγκατάστασης και µιλήσαµε για την πορεία τους και για τη δουλειά τους στην εταιρεία όσο 

το επέτρεπε το συµβόλαιό τους, λόγω της αυστηρής πολιτικής µυστικότητας/εχεµύθειας που 

ακολουθεί η εταιρεία µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων, αλλά ακόµη και από υπάλληλο σε 

υπάλληλο του ίδιου τµήµατος.  

 

Facebook: Ένα εντελώς διαφορετικό public image προσπαθεί να περάσει η Facebook µε 

οργανωµένες ξεναγήσεις για τους επισκέπτες της εταιρείας. Χάρη στον κύριο Νοµικό µας 

δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτούµε µία εταιρεία-µύθο και να περπατήσουµε στις 

εκπληκτικές εγκαταστάσεις της. Εξαιρετικά σηµαντική όµως ήταν η συνάντηση που είχε 

κανονίσει για εµάς µε τρεις υπαλλήλους της εταιρείας από διαφορετικούς τοµείς, µε τους 

οποίους είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για την πορεία τους, τη ζωή ενός υπαλλήλου του 

Facebook, το εργασιακό περιβάλλον, την project-based δουλειά και την κινητικότητα των 

υπαλλήλων µεταξύ διαφορετικών projects και το πώς την ενθαρρύνει η εταιρεία και να 

λύσουµε αρκετές απορίες µας σχετικά µε την εργασία σε µία πολυεθνική εταιρεία. 

VC 
Επιπροσθέτως, συναντήσαµε στην πόλη του San Francisco τον Venture Capitalist Νικόλαο 

Μπονάτσο στα γραφεία µιας startup στην οποία είχε επενδύσει. Μας ανέλυσε το πώς 

λειτουργούν οι startup, ποια κριτήρια πρέπει να πληρούν ώστε να λάβουν χρηµατοδότηση, 

λόγοι αποτυχίας, δυσκολίες που αντιµετωπίζουν καθώς και για το πώς κατέληξε να εργάζεται 

ως venture capitalist. 
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Άλλες  Δραστηριότητες  
Επισκεφθήκαµε την πόλη του Palo Alto, η κοντινότερη πόλη στο πανεπιστήµιο του Stanford 

και το Σαν Φρανσίσκο. Περιττό να πούµε πως εντυπωσιαστήκαµε από τα επιβλητικά κτήρια 

και τους ουρανοξύστες καθώς και από τις χαρακτηριστικές απότοµες ανηφοριές της πόλης 

του Σαν Φρανσίσκο. Η περιήγησή µας σε αυτές τις πόλεις ήταν εµπειρία ζωής καθώς 

παρατηρήσαµε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και νοοτροπίας. 

Επίσης, είχαµε την ευκαιρία να επισκεφτούµε το πανεπιστήµιο του Berkeley όπου 

συναντήσαµε τα παιδιά του προγράµµατος Educational Trip και µας δόθηκε η δυνατότητα να 

συγκρίνουµε τους πανεπιστηµιακούς χώρους καθώς και τη νοοτροπία των καθηγητών. Μια 

παρατήρηση ήταν πως το Berkeley έδειχνε πιο ζωντανό και γεµάτο µε ανθρώπους γεγονός 

που φυσικά εξηγείται από το ότι οι εκτάσεις του Stanford είναι πολύ µεγαλύτερες και 

προφανώς τα άτοµα διασκορπίζονται αντί να συσσωρεύονται όπως συνέβαινε στο Berkeley. 
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Οι  εμπειρίες  και  οι  προτάσεις  για  τη  βελτίωση  του  
ακαδημαϊκού  περιβάλλοντος  στην  Ελλάδα  
Οι εµπειρίες του ταξιδιού αποτέλεσαν εφόδιο για τον σχηµατισµό µιας άρτιας άποψης 

σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα ελληνικά πανεπιστήµια µέσω της άµεσης 

σύγκρισης µε τα ξένα πανεπιστήµια. Οι µέθοδοι που ακολουθούν στηρίζονται κυρίως στο 

πάθος και την αγάπη των ατόµων να µάθουν, να µοιραστούν τη γνώση τους, να προσφέρουν 

απλόχερα βοήθεια και εθελοντική εργασία δίχως απώτερο στόχο την ανάδειξή τους ή κάποια 

πολιτική σκοπιµότητα. Οι προτάσεις για τη βελτίωση του ακαδηµαϊκού περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα παρουσιάζονται αναλυτικά στις ατοµικές αναφορές του καθενός µας αλλά θα θέλαµε 

να τονίσουµε πως το κύριο στοιχείο που πρέπει να διαπνέει κάθε µελλοντική µας πράξη είναι 

η θέληση για ανιδιοτελή προσφορά δίχως συµφεροντολογίες. Η ανάγκη της σύνδεσης του 

πανεπιστηµίου µε τις επιχειρήσεις και η ανάπτυξη νέων πρωτότυπων και βιώσιµων startup 

θα αποτελέσει ανάσα ζωής στην οικονοµία της χώρας και θα ωφελήσει τόσο τα 

πανεπιστήµια όσο και τη βιοµηχανία. Δεν χρειάζεται να ιδιωτικοποιηθεί το πανεπιστήµιο για 

να υπάρξει σύνδεση µε τον ερευνητικό τοµέα. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει µια 

συνεχής και υγιής αλληλεπίδραση ώστε το πανεπιστήµιο να αφουγκράζεται τις ανάγκες της 

κοινωνίας και να δρα ανάλογα. Όσον αφορά φυσικά τη δηµιουργία ενός φιλικού 

περιβάλλοντος που να εµπνέει τους φοιτητές πιστεύουµε ότι είναι εφικτό αν καθένας µας 

συνεισφέρει ώστε να εξασφαλίσουµε την εύκολη πρόσβαση φοιτητών δίχως διακρίσεις 

καθώς και την πρόσβαση των φοιτητών στις βιβλιοθήκες όλη την ηµέρα.  
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Επίλογος  
  
Θα θέλαµε µέσα από την καρδιά µας να σας ευχαριστήσουµε για αυτό το ταξίδι ζωής. Είναι 

γνωστό πως τα ταξίδια διαµορφώνουν προσωπικότητες και µπορούν να αποτελέσουν πηγή 

έµπνευσης και αλλαγής κοσµοθεωρίας. Αυτό το ταξίδι προκάλεσε σε όλους µας βαθιές 

εντυπώσεις που θα επηρεάσουν τη µελλοντική µας πορεία τόσο σε επαγγελµατικό επίπεδο 

όσο και σε ατοµικό. Η γνωριµία µε τα άτοµα που συµµετείχαν στο πρόγραµµα είχε σαν 

συνέπεια τη δηµιουργία δεσµών φιλίας αφού ταιριάξαµε όσον αφορά την θέλησή µας να 

προσφέρουµε στους γύρω µας µε ανιδιοτέλεια και αγάπη. Η γνωριµία µε τα άτοµα που µας 

φιλοξένησαν και µας ξενάγησαν µε τόσο ενθουσιασµό και ενεργητικότητα µας ενέπνευσε 

και σχηµατίσαµε πρότυπα συµπεριφοράς και εργατικότητας.  Η επίσκεψη µας σε ένα από τα 

καλύτερα πανεπιστήµια του κόσµου και στις εταιρίες τέτοιου βεληνεκούς ήταν ένα όνειρο 

που έγινε πραγµατικότητα χάρη σε εσάς !!Πραγµατικά, χίλια ευχαριστώ είναι λίγα !! 

 

  

  

  


