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Το Πανεπιστήμιο  

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Στην Πρακτική Άσκηση δεν υπάρχουν μαθήματα 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα:  

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:   

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

Reyes López-Alonso   reyes@ebd.csic.es 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Μυτιλήνη  Αθήνα 

(μόνο 9 ώρες έλεγε το πλοίο, έκανε 12, βέβαια υπάρχει πάντα και η λύση του 

αεροπλάνου, σε 35 λεπτά φτάνει), Αθήνα  Βαρκελώνη (αεροπλάνο: 3 ώρες), 

Βαρκελώνη  Σεβίλλη (αεροπλάνο: 1,5 ώρα). Συνολικά ένα διήμερο. 

Που έμενα: Στο σπίτι ενός ντόπιου (νοίκιαζα ένα δωμάτιο στην ουσία και όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους, ο οποίος είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν ερευνητές για το 

Doñana). 

Που έτρωγα και τι: Στη δουλειά. Μαγειρεύαμε από το προηγούμενο βράδυ και 

πηγαίναμε με ταπεράκια. Αν τύχαινε και δεν προλαβαίναμε υπήρχε ωραιότατη λέσχη 

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


δίπλα στη δουλειά, εφάμιλλη αυτής του Πανεπιστημίου μας Μόνο με 5.20 ευρώ 2 πιάτα 

φαγητό, ψωμί, αναψυκτικό και επιδόρπιο… 

Που έπινα και τι: ΜΠΥΡΕΣ!!! Παντού…  

Νομίζω ότι στη Σεβίλλη τις μπερδεύουν με το νερό. Όπου και αν πας σε ρωτούν αν θες 

μπύρα και 99% είναι φθηνότερη από το νερό. Ακραία περίπτωση: 40 λεπτά η μπύρα 

(200ml), 2 ευρώ το νερό (500ml). Επίσης είχε πολύ ωραία Sangria και tinto de 

verano (κάτι σαν κόκκινο κρασί με λεμονάδα ή πορτοκαλάδα) 2 ευρώ τα 500 ml. 

Τι ξόδευα: Η υποτροφία καλύπτει τα βασικά έξοδα (σπίτι, φαγητό, ποτά). 563 ευρώ το 

μήνα είναι ικανοποιητικά. Μαζί με τις εκδρομές (προσωπικά έξοδα) γύρω στα 650 ευρώ 

το μήνα!  

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

Εκδρομές, αλλά δυστυχώς μόνο τα Σαββατοκύριακα. Τις καθημερινές έπεφτε πολύ 

δουλειά. 

Ατελείωτες βόλτες στην πόλη επιβάλλονται, ιδιαίτερα αν υπάρχει ποδήλατο, μιας και η 

Σεβίλλη εκτός από πανέμορφη, είναι και ευθεία. Ανηφόρες και κατηφόρες δεν υπήρχαν. 

Γενικά η Σεβίλλη προσφέρει ήρεμη ζωή, χαλαρή, χωρίς άγχος. Υπήρχε τάξη στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς αλλά και στο δρόμο που τα αυτοκίνητα σταματούσαν υποχρεωτικά σε 

όλες τις διαβάσεις. Οι  ποδηλατόδρομοι έκαναν αισθητή την παρουσία τους σε όλους τους 

δρόμους της πόλης και υπήρχαν δημόσια ποδήλατα δωρεάν για 30 λεπτά. 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: 

Τα γραφεία του Doñana ήταν 20 λεπτά με το ποδήλατο από το κέντρο της πόλης. 

Είναι ένας άρτια οργανωμένος φορέας, σε ολοκαίνουριο κτίριο, και πρόσβαση έχεις μόνο 

αν διαθέτεις κάρτα εργασίας ή αν ξέρεις τον πορτιέρη! Οι φοιτητές δεν έχουμε κάρτα 

οπότε έπρεπε κάθε φορά να λέμε το όνομά μας ή μετά από καιρό να μας μάθουν… 



Στον 1ο όροφο υπάρχει κυλικείο με αυτόματους πωλητές καφέδων και σνακ. Το μεσημέρι 

χρησιμοποιείται και ως τραπεζαρία μιας και διαθέτει ψυγείο και φουρνάκι μικροκυμάτων. 

Συνηθίζαμε να τρώμε κάθε μεσημέρι στις 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο γραφείο με έναν ακόμη φοιτητή από την Ουγγαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο εξωτερικός χώρος του Doñana   

Από την πόλη: 

Η Σεβίλλη (4η  μεγαλύτερη πόλη στην Ισπανία, περίπου σαν τη Θεσσαλονίκη) ξεχωρίζει 

για την αρχιτεκτονική των κτιρίων της,  

-την ξακουστή plaza de España,  

-τον επιβλητικό καθεδρικό που φαίνεται από πολύ μακριά λόγο του ύψους του,  

-το μοντέρνο «ξύλινο γλυπτό» Las Setas που στα ισπανικά σημαίνει μανιτάρια (όλοι οι 

δρόμοι οδηγούν… στα Setas και να θες να χαθείς δεν μπορείς), 

-τις γέφυρες που την ενώνουν με το «νησάκι» της, περίπου 6 με ομορφότερη την  

Puente de Isabel και ο ποταμός Γουαδαλκιβίρ διασχίζει και χωρίζει τη Σεβίλλη στα 2 

(έτσι σχηματίζεται το νησάκι…). 

-Επίσης, στο διάστημα που έμεινα γιορτάστηκε το Πάσχα με μοναδικά θεάματα 

(παρελάσεις) που μόνο στη Σεβίλλη συμβαίνουν στη Semana Santa (Μ. Βδομάδα), 

-η γιορτή της Feria πάντα 2 βδομάδες μετά το Πάσχα η οποία είναι η επίσημη γιορτή του 

φλαμένγκο και οι ντόπιο ντύνονται με φανταχτερές στολές και συναντιούνται στα 

casetas για ατελείωτο χορό (1 βδομάδα).  



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

Las Setas         Βάζουν αυγά παντού! (και στο ψάρι…) 

  

Plaza de España (by night)                     Plaza de España (από κοντά)  

  
Ο καθεδρικός από την καλή και από την ανάποδη!!! 

  

 

 



 

Στη γιορτή Feria μέσα   
 σε caseta (σπιτάκι) 
 

 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

 

 Η ευκαιρία που μου δόθηκε μέσω του Πανεπιστημίου να συμμετέχω ήταν πολύτιμη 

γιατί αφενός γνώρισα τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τη γλώσσα και τον τρόπο ζωής 

και εργασίας μιας ξένης χώρας και αφετέρου ανακάλυψα μια άλλη πτυχή του εαυτού 

μου που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Μπήκε μέσα μου το μικρόβιο του ερευνητή και 

επιτέλους άρχισα να καταλαβαίνω καλύτερα τη βιολογία και αυτά που μας μαθαίνουν 

θεωρητικά στο Πανεπιστήμιο. 

 Μετά από αυτό διευρύνθηκαν οι ορίζοντες μου ως προς τη σταδιοδρομία μου στο 

μέλλον μιας και πλέον άρχισα να σκέφτομαι την πιθανότητα του να συμμετέχω και σε 

άλλα ερευνητικά προγράμματα. 

 Συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει να δουλεύω αρκεί αυτό που κάνω να με ευχαριστεί 

και να το βρίσκω ενδιαφέρον.  

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

Για τους παραπάνω λόγους θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την πρακτική άσκηση, ιδιαίτερα 

αν είναι στο εξωτερικό, διότι βλέπεις, ακούς και μαθαίνεις πράγματα που δε θα είχες 

αλλού την ευκαιρία, χωρίς προσωπικά έξοδα, μιας και το Πανεπιστήμιο καλύπτει σχεδόν 

τα πάντα. 

Θα μου μείνει αξέχαστη η μουσική που ακουγόταν τη 
Μεγάλη Βδομάδα και οι παρελάσεις της… οι πιστοί 
μετέφεραν σε όλη την πόλη για 1 βδομάδα τα paso (άρματα) 
με το Χριστό και την Παναγία, στους ώμους τους !!! 


