
 
Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus Placement 

 

Όνομα - Επώνυμο : Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος 

Email: kostisvlachopoulos@gmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Queen’s University Belfast- School of 

Biological Sciences 

(http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofBiologicalSciences/) 

Περίοδος Φοίτησης: 1/10/11- 31/3/2012 

 

Η εταιρεία 

Το θέμα που ασχολήθηκα: Κατά την άσκηση της πρακτικής Erasmus Placement 

απασχολήθηκα σε δύο ερευνητικά project: a. Μετά-ανάλυση δεδομένων 

μετανάστευσης Αρπακτικών πουλιών και β. Εκτίμηση επίδρασης της καλλιέργειας 

Ιτιάς (, για τη παραγωγή βιοκαυσίμου, στην ποικιλότητα των πουλιών της Βόρειας 

Ιρλανδίας. 

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

Καθόλη τη διάρκεια της πρακτικής η Dr. Alison Cameron επέβλεπε την εργασία 

και τη πρόοδο μου. (a.cameron@qub.ac.uk) 

 

 

 

 

 

 

 



Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού):  Με πτήση από Αθήνα 

–Λονδίνο και μετά ανταπόκριση Λονδίνο Μπέλφαστ. Η διαδρομή Αθήνα-Λονδίνο 

διαρκεί περίπου 4 ώρες και Λονδίνο-Μπέλφαστ 50 λεπτά. 

Που έμενα: Έμενα στις φοιτητικές εστίες, όπου πλήρωνα ένα ιδιαίτερα υψηλό 

νοίκι γι αυτό που προσέφερε. Έμενα σε ένα τριώροφο μπλοκ από διαμερίσματα, 

όπου είχα το δικό μου μπάνιο και δωμάτιο αλλά κοινόχρηστο σαλόνι και κουζίνα 

(το ενοίκιο ήταν περίπου 400 λίρες).  

Που έτρωγα και τι: Συνήθως μαγείρευα στο σπίτι, κάποιες φορές έτρωγα και 

έξω, υπήρχαν σε διάφορες καφετέριες και εστιατόρια μενού τα οποία κόστιζαν 5-

7 £ (λίρες). 

Που έπινα και τι: Μπύρες και whiskey στις Θαυμάσιες Β.Ιρλανδικές pub 

Τι ξόδευα: ~450-500 £ (λίρες) 

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Birdwatching, φωτογράφιζα τα 

τοπία και την άγρια φύση, βόλτες, ταξίδια, ορειβασία, πήγαινα στα καταπληκτικά 

Erasmus parties! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από την εργασία: Ο χώρος εργασίας μου βρισκόταν στο Ινστιτούτο Ιατρικών και 

Βιολογικών ερευνών. Ανέπτυξα πολύ καλές σχέσεις με τους συναδέλφους μου, 

και κάναμε ιδιαίτερα εποικοδομητικές συζητήσεις. Μου δόθηκε η ευκαιρία να 

μάθω για την έρευνα τους, ακόμη και να συμμετάσχω σε αυτή! Καθημερινά 

ασχολούμουν με τα δικά μου projects και μία με δύο φορές την εβδομάδα 

συναντιόμουν με την επιβλέπων καθηγήτρια για να συζητήσουμε τη πορεία της 

έρευνας. Επίσης, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος επειδή κατάφερα και έκανα 

ιδιαίτερα εντατική έρευνα πεδίου, γνώρισα την άγρια φύσης της Β. Ιρλανδίας και 

εξασκήθηκα πολύ στην αναγνώριση ειδών. 

Από την πόλη: Πρόκειται για μια βιομηχανική πόλη, το κέντρο της οποίας είναι 

εκτενές. Με εντυπωσίασε η αρχιτεκτονική τους, η κουλτούρα τους, η ιστορία 

τους, η πολιτική κατάσταση που επικράτησε όλα αυτά τα χρόνια έχει μείνει 

ανεξίτηλη στους τοίχους της πόλης! 

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

Η εμπειρία που αποκόμισα, τα ταξίδια, οι βόλτες, τα μέρη που επισκέφτηκα, οι 

φιλίες που έκανα και το ότι οι Ιρλανδοί δεν αγχώνονται ποτέ! Και το Saint 

Patrick’s day of course… 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Το ότι έμαθα να δουλεύω μόνος μου, έμαθα να ζώ και να προσαρμόζομαι σε μια 

ξένη χώρα, σημαντική εργασιακή εμπειρία στο τομέα της οικολογίας όπως να 

αναλύω οικολογικά δεδομένα και μεθόδους ποσοτικοποίησης των 

οικοσυστημάτων. Η παρακάτω φωτογραφία είναι κατά την εργασία στο πεδίο όπου 

καταμετρούσα πουλιά και τοποθετούσα ανιχνευτές και μικρόφωνα για τη 

καταγραφή νυχτερίδων.  

 



 

Ο πιστός φίλος του ιδιοκτήτη της φάρμας μου κρατούσε συντροφιά όση ώρα ήμουν 

στο πεδίο. 

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

Προτείνω σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να το τολμήσει ανεπιφύλακτα πρόκειται 

για μια ιδιαίτερη εμπειρία και θα τους δοθούν ευκαιρίες να δουλέψουν πάνω σε 

αυτό που ενδιαφέρονται. Πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη 

καριέρα. 

 

 

 

 


