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Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

(vueling) 3 ώρες μέχρι Βαρκελώνη κι άλλα 3 τέταρτα μέχρι Σεβίλλη 

Που έμενα: σε σπίτι, συγκατοίκηση με αυτόχθονα! 

Που έτρωγα και τι: στη δουλειά φαγητό που μαγείρευα με τα χεράκια μου ή αν δεν 

είχα προλάβει να μαγειρέψω στο Cabimer, ή με τάιζε η συγκάτοικος, ή με την 

ανταλλαγή που είχαμε οργανώσει στη δουλειά, ή το βράδυ tapas! (συνιστώ 

morcilla!!) 

Που έπινα και τι: έπινα τσάι κι έπαιζα προπό… 

Τι ξόδευα: τα απαιτούμενα (γύρω στα 650 ευρώ) 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): βόλτες στην πόλη, επισκέψεις 

σε αξιοθέατα και μουσεία, σινεμά (για βελτίωση των ισπανικών μου), αγνάντεμα  

ηλιοβασιλέματος 
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Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από τον Οργανισμό:  

Το εργασιακό περιβάλλον ήταν εξαιρετικό, ήταν εντυπωσιακό το πως σου 

συμπεριφέρονταν σα να ήσουν ισότιμη και σου εμπιστεύονταν σημαντικά ζητήματα 

να τα φέρεις εις πέρας μόνη σου.  

Από την πόλη:  

Η πόλη ήταν υπέροχη, όμορφη φωτεινή και αισιόδοξη. Ωραία σπίτια, ωραίοι 

άνθρωποι, ωραία ατμόσφαιρα, χαρούμενη διάθεση! Μία πόλη στην οποία θα 

μπορούσα να ζήσω! 

Τι θα μου μείνει αξέχαστο: 

Δε νομίζω ότι θα ξεχάσω τίποτα, ήταν συνολικά μια απίστευτη εμπειρία, από τις 

γνώσεις που κέρδισα στη δουλειά μέχρι τις εκδρομές που έκανα τα 

Σαββατοκύριακα, τέσσερις πολύ όμορφοι μήνες!  

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus:  

Πρώτη εργασιακή εμπειρία που άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις, καινούριες 

εικόνες, φίλους, διασυνδέσεις με την άλλη άκρη του πλανήτη και πάνω απ’ όλα, 

διαμονή σε μία πολύ όμορφη και ζωντανή πόλη  

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

Το Erasmus placement είναι πιθανότατα ακόμα καλύτερο απ’ το Erasmus 

studies, παρ’ όλο που υπάρχουν αυξημένες ευθύνες και αρμοδιότητες, παίρνεις 

μια πολύ ωραία γεύση των δυνατοτήτων που ξεδιπλώνονται μπροστά σου και του 

τι μπορείς να κάνεις 

 

 

 


