
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Ελένη Τσιριπλή 

Email: elena.child@yahoo.gr 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Doñana biological station, 

www.ebd.csic.es 

Περίοδος Φοίτησης: 01/01/2015- 30/04/2015 

 

Το Πανεπιστήμιο  

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Δεν παρακολούθησα 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: - 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:  - 

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

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

φυσικά! Αθήνα- Μαδρίτη (3 ώρες), Μαδρίτη- Σεβίλλη (1 ώρα) 

Που έμενα: Στο Εθνικό πάρκο της Doñana τους 2 μήνες και τους άλλους 2 

νοίκιαζα στην πόλη της Σεβίλλης 

Που έτρωγα και τι: Μαγειρεύαμε καθημερινά, μερικές φορές παίρναμε από έξω 

Που έπινα και τι: πίναμε στις άπειρες pub, μπύρα ή λευκό κρασί ή café con leche 

(καφέ με γάλα, τον οποίον προτιμούν πολύ οι Ισπανοί)  

Τι ξόδευα: Τα έξοδα μου είχαν να κάνουν κυρίως με το μερίδιο μου στο σούπερ 

μάρκετ, στα ενοίκια, στο ρεύμα και σε καφέδες. 

 

http://www.ebd.csic.es/


Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…):  

  Τα Σαββατοκύριακα πηγαίναμε βόλτες στην πόλη, την οποία είχαμε γυρίσει όλη 

με τα πόδια και επισκεπτόμασταν μνημεία και κάστρα, δεν προτιμούσαμε να 

βγαίνουμε τόσο το βράδυ γιατί δεν υπήρχε καλή νυχτερινή διασκέδαση! Το μόνο 

μείον που βρήκα σε αυτήν την πόλη! 

 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το ερευνητικό κέντρο: 

 Θα έλεγα πώς είχε πολύ καλό εξοπλισμό και εργαστήρια, καθώς και πολύ ωραίο 

εργασιακό περιβάλλον. 

 

Από την πόλη: 

  Οι εντυπώσεις μου από την πόλη της Σεβίλλης είναι πολύ καλές. Είναι μία πολύ 

καθαρή πόλη με κάδους ανακύκλωσης σε κάθε γωνιά, οι άνθρωποι είναι ήρεμοι 

και ευγενικοί, είναι πολύ σπάνιο να δεις κάποιον αγχωμένο, έχει άπειρες 

καφετέριες και ρεστοράν για όλα τα γούστα, η τουριστική κίνηση είναι τεράστια 

καθώς υπάρχουν και αξιόλογα μνημεία που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος, όπως 

είναι ο μεγάλος καθεδρικός ναός που προκαλεί δέος! 

  Πέρα από αυτά, το πράγμα που μου έκανε την μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως 

δεν υπήρχαν αδέσποτα σκυλάκια στους δρόμους! Οι πιο πολλοί κάτοικοι είχανε 

από ένα ή δύο σκυλάκια και από τη γενική εικόνα μπορούμε να πούμε πως οι 

άνθρωποι εκεί είναι πολλοί φιλόζωοι. 

 

 



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

 

  Η «Semana santa», η αλλιώς η μεγάλη εβδομάδα των καθολικών! Δεν έχω 

ξαναδεί τόσο κόσμο στην ζωή μου να στριμώχνετε και να λιποθυμάει! Και αυτό 

μόνο για να ακολουθήσει τα άρματα! 

 

  Επίσης η λεγόμενη «Feria» η οποία είναι η γιορτή των λουλουδιών και διαρκεί 7 

ημέρες, κατά την διάρκεια των οποίων όλα υπολειτουργούν, όλοι έχουν νοικιάσει 

την «κασέτα» τους (ιδιωτικά διαμερίσματα για χορό), και απλώς χορεύουν 

«Σεβιγιάνα» φορώντας αυτά τα όμορφα πολύχρωμα φορέματα, τρώνε και πίνουν 

όλο το εικοσιτετράωρο! 



Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

 Ήταν μία καταπληκτική εμπειρία για μένα η συμμετοχή μου στο Erasmus, θα το 

ξανάκανα με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια, γνώρισα μία διαφορετική κουλτούρα, 

βελτίωσα την γνώση μου στα Ισπανικά και γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους. 

 

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

 Θα ήθελα να επισημάνω κάτι, για την βελτίωση του προγράμματος, είναι πολύ 

βασικό να δίνετε το 100% της υποτροφίας, όταν ο ασκούμενος είναι στο 

εξωτερικό και όχι να παίρνει το 20% αφού γυρίσει! Διότι τα έξοδα είναι πολλά 

και ορισμένες φορές απρόβλεπτα!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


