
 

Καταγραφή Εντυπώσεων από τη Συμμετοχή μου  

στο Πρόγραμμα Erasmus/Socrates 

 

Όνομα - Επώνυμο : Ζωή Ζέπου 

Email: ztzepou@hotmail.com 

Ίδρυμα που πήγα (δώσε και ιστοσελίδα): Naturalis Biodiversity Center 

(https://www.naturalis.nl/) 

Περίοδος Φοίτησης: 17/02/2020 έως 17/07/2020 

 

Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Δεν παρακολούθησα μαθήματα καθώς έκανα 

πρακτική άσκηση σε ένα ερευνητικό ινστιτούτο. 

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Όλα γινόντουσαν στα αγγλικά (συνομιλία 

με υπεύθυνο, συγγραφής έρευνας κλπ.). Δεν είχα μαθήματα γιατί έκανα πρακτική. 

Ποιος ο τρόπος εξέτασης:   

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

άνθρωπος που συνομίλησα για την πρακτική, εργάστηκα μαζί του και με βοήθησε 

με την προσαρμογή στο Naturalis είναι ο Hans ter Steege. 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

Πως έφθασα εκεί (αν μπορείς δώσε και διάρκεια ταξιδιού): Αεροπορικώς στο 

αεροδρόμιο του Άμστερνταμ και στη συνέχεια τρένο μέχρι την πόλη του Leiden ( 

περίπου 4 ώρες). 

Που έμενα: Νοίκιαζα σπίτι και συγκατοικούσα με ένα ακόμη άτομο. 

https://www.naturalis.nl/


Που έτρωγα και τι: Μαγείρευα κυρίως στο σπίτι και όταν έτρωγα έξω έτρωγα 

χορτοφαγικά φαγητά και γενικότερα στην Ολλανδία υπάρχουν αρκετές επιλογές 

και για άτομα που είναι χορτοφάγοι. 

Που έπινα και τι: Δεν βγήκα αρκετά σε μαγαζιά καθώς κατά την περίοδο της 

πρακτικής μου άσκησης επήλθε η πανδημία του Covid-19 και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα ήταν κλειστά τα μαγαζιά. Ωστόσο, όσο πρόλαβα επισκέφτηκα κάποιες 

pub. Επίσης, είχα βρει ένα ελληνικό μαγαζί για να παίρνω κρύο καφέ, γιατί γενικά 

στην Ολλανδία δεν πίνουν κρύο καφέ. 

Τι ξόδευα: Το ενοίκιο ήταν αρκετά ακριβό (650 ευρώ το μήνα) και το 

supermarket ήταν ακριβό, αλλά κάθε Σάββατο γινόταν μια λαϊκή στην οποία 

πουλάν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα βρίσκεις πιο φτηνά και έτσι 

εξοικονομείς κάποια χρήματα (300 ευρώ το μήνα). Θεωρώ ότι τα χρήματα της 

υποτροφίας για μια χώρα όπως η Ολλανδία δεν φτάνουν επειδή ειδικά τα ενοίκια 

τους είναι αρκετά ακριβά.  

Τι έκανα στον ελεύθερο χρόνο μου (αν υπήρχε…): Όπως ανέφερα και παραπάνω, 

κατά τη διάρκεια της πρακτικής επήλθε η πανδημία και για τρεις μήνες ήταν 

δύσκολο να συνειδητοποιήσεις την νέα αυτή κατάσταση και αρχικά υπήρχε και 

ένας φόβος, οπότε στην αρχή παρέμεινα στην πόλη και στον ελεύθερο μου χρόνο 

επισκεπτόμουν διάφορες περιοχές γύρω από την πόλη που έμενα με το ποδήλατο. 

Μετά από κάποιους μήνες που τα πράγματα ηρέμησαν έκανα κάποια ταξίδια σε 

γύρω πόλεις όταν είχα ελεύθερο χρόνο γιατί και η πρακτική ήταν λίγο απαιτητική.  

 

 

 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  



Από το Πανεπιστήμιο: Δεν βρισκόμουν σε Πανεπιστήμιο αλλά σε ένα ερευνητικό 

ινστιτούτο. Είναι εκπληκτικό σαν κτίριο και υπάρχει και το μουσείο του 

ερευνητικού κέντρου το οποίο είναι από τα πιο ενδιαφέροντα μουσεία για να 

επισκεφτείς αν ασχολείσαι με την βιοποικιλότητα και στο μουσείο υπάρχουν και 

απολιθώματα δεινοσαύρων και ανάμεσα τους και ο T-Rex. Στο ινστιτούτο 

πραγματοποιούνται αρκετές έρευνες σε διάφορα μέρη της Γης, η δικιά μου έρευνα 

βασιζόταν στα πρωτεύοντα του Αμαζονίου και ο υπεύθυνος μου ασχολείται 

γενικότερα με τη βιοποικιλότητα του Αμαζονίου και έχει πραγματοποιήσει 

αρκετές έρευνες και έχει επισκεφτεί αρκετές φορές τον Αμαζόνιο. Γενικότερα, 

κάνουν εκπληκτική δουλειά πάνω στην έρευνα. 

 

 

 

 

Από την πόλη: Η πόλη του Leiden είναι πολύ όμορφη κατά την δικιά μου άποψη. 

Έχει αρκετά πάρκα να επισκεφτείς και βλέπεις παντού πράσινο το οποίο σου 

φτιάχνει την διάθεση. Έχει πάρα πολλά κανάλια και βλέπεις καθημερινά κύκνους 

και διάφορες πάπιες που είναι πανέμορφα ζώα. Γενικότερα, θεωρείτε φοιτητική 

πόλη και νομίζω αξίζει κάποιος να την επισκεφτεί καθώς είναι πολύ γραφική. 

Έχει ποδηλατοδρόμους παντού και μπορείς ακόμη και με το ποδήλατο να 

επισκεφτείς αρκετά ωραία μέρη όπως μια λίμνη ή τους αμμόλοφους. 

 

 

 

 

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

καταπράσινα τοπία της και τα όμορφα ηλιοβασιλέματα.  



 



 

 

 

 

 

 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: Κέρδισα αρκετές εμπειρίες. 

Γνώρισα μια διαφορετική χώρα από την Ελλάδα και μπόρεσα να ζήσω σε αυτή τη 

χώρα και να προσαρμοστώ με την διαφορετική νοοτροπία και τις διαφορετικές 

συνήθειες τους. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω καινούρια άτομα και τον υπεύθυνο 

μου τον οποίο τον θαυμάζω για αυτά που έχει πετύχει στην ερευνητική του 

πορεία. Έμαθα να εργάζομαι σε ένα χώρο διαφορετικό από αυτόν που έχουμε 



συνηθίσει στην Ελλάδα και να αναπτύξω την γνώσεις μου στην περιβαλλοντική 

επιστήμη και να πραγματοποιήσω μια έρευνα με τη βοήθεια του supervisor. Παρά 

τις περίεργες συνθήκες που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας, από αυτήν την 

εμπειρία βγαίνω κερδισμένη και γεμάτη εμπειρίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


