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Το Πανεπιστήμιο 

Τι μαθήματα παρακολούθησα: Συμμετείχα και εργαζόμουν επάνω στην έρευνα για 

το περιβαλλοντικό πρότζεκτ FIT4REUSE, το οποίο υλοποιείται από καθηγητές 

του πανεπιστημίου της Μπολόνια.  

Σε ποια γλώσσα γίνονταν τα μαθήματα: Στον χώρο εργασίας με τους 

υπεύθυνους, συναδέλφους και ερευνήτριες συνομιλούσαμε στα αγγλικά καθώς και 

τα έντυπα και έγγραφα που χρησιμοποίησα και συνέγραψα ήταν στα αγγλικά.  

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

υπεύθυνός μου και καθηγητής στο τμήμα Agricultural and Food Sciences, Prof. 

Attilio Toscano, ο Dr. Giuseppe Mancuso και ο Dr. Stevo Lavrnic. 

 

Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος… 

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

Αεροδρόμιο της Μπολόνια από Αθήνα (2 ώρες περίπου) και με ταξί μέχρι το 

κέντρο της Μπολόνια (περίπου 15 λεπτά).  

Που έμενα: Νοίκιαζα ένα δωμάτιο σε σπίτι στο κέντρο της πόλης (συνολικά 

υπήρχαν 3 δωμάτια και κοινόχρηστη κουζίνα). 

https://www.unibo.it/en


Που έτρωγα και τι: Κυρίως μαγείρευα σπίτι αλλά δοκίμασα και τοπικά πιάτα και 

γεύσεις (από street food όπως πίτσα, Gelato μέχρι πιάτα όπως λαζάνια και 

ζυμαρικά κάθε είδους). Επίσης, υπήρχε ο «θεσμός» του aperitivo, όπου όταν 

σχολάγαμε από τη δουλειά, αλλά και γενικότερα όλοι μετά τις 6 με 6.30, στα 

περισσότερα μαγαζιά εστίασης, μαζί με το ποτό που παράγγελνες μπορούσες να 

φας είτε δωρεάν είτε με ένα μικρό αντίτιμο όσο φαγητό ήθελες (από πιάτα 

κανονικά έως διάφορα μπουφέ σνακς- ανάλογα το μαγαζί).  

Που έπινα και τι: Όσο πρόλαβα τα μαγαζιά ανοιχτά, διότι λόγω της πανδημίας 

όλα έκλεισαν, επισκέφθηκα κάποιες pub και μπαρ, αλλά κυρίως επειδή ο καιρός 

το διάστημα που ήμουν ήταν πολύ καλός, όλοι καθόμασταν σε εξωτερικούς 

χώρους (πάρκα, πλατείες, δρόμους).  

Τι ξόδευα: Το ενοίκιο ήταν το κύριο και μεγαλύτερο έξοδο (620 ευρώ). Το 

σούπερ μάρκετ απ’ το οποίο ψώνιζα (κυρίως ιταλικά προϊόντα) ήταν σχετικά 

φθηνό, συνεπώς μαζί με τα έξοδα διασκέδασης ξόδευα περίπου 100 με 130 ευρώ. 

Η εύρεση και ενοικίαση σπιτιού στη Μπολόνια ίσως είναι η μεγαλύτερη δυσκολία 

της εμπειρίας διότι οι εστίες είναι πολύ περιορισμένες για τον αριθμό των 

φοιτητών και τα σπίτια τα οποία ενοικιάζονται είναι πολύ ακριβά. Το φαγητό/ 

διασκέδαση είναι ανάλογα στις προτιμήσεις του ατόμου (από πολύ ακριβά μέχρι 

αρκετά καλά) και το σούπερ μάρκετ/ αγορά επίσης. 

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

διάφορα μέρη της πόλης (όπως μουσεία, γκαλερί, αξιοθέατα), μία κοντινή πόλη με 

το τραίνο και κυρίως aperitivo/ βραδινή διασκέδαση. Έπειτα από κάποιο 

διάστημα, αφού όλα και ολόκληρη η χώρα «μπήκε» σε lockdown, περιοριστήκαμε 

σε κοντινές επισκέψεις μεταξύ μας (συγκάτοικοι και γείτονες). Έπειτα 

απαγορεύθηκε εντελώς η μετακίνηση και όταν μπόρεσα, επέστρεψα στην Ελλάδα 

συνεχίζοντας την πρακτική άσκηση μέσω τηλεργασίας.  

 

 



 

 

 

Οι εντυπώσεις μου !!!!  

Από το Πανεπιστήμιο: Ο χώρος εργασίας μου ήταν στα γραφεία και εργαστήρια 

του τμήματος Agricultural and Food Sciences, το οποίο βρίσκεται μακριά από το 

κύριο πανεπιστήμιο της Μπολόνια, εκτός πόλης (με λεωφορεία μισή ώρα περίπου 

από το κέντρο). Ήταν τεράστια κτήρια, όπου ανάλογα τα τμήματα και την 

ειδίκευση είχε τα αντίστοιχα γραφεία, εξοπλισμένα εργαστήρια και πολύ 

οργανωμένες εγκαταστάσεις. Στο κτήριο στο οποίο εργαζόμουν στεγαζόντουσαν 

τα εργαστήρια και γραφεία μηχανικής. Επίσης, είχε και πολύ ωραίους 

εξωτερικούς χώρους για τις ανάγκες των μαθημάτων (καλλιέργειες κ.α.) αλλά και 

για βόλτα/ διάλειμμα.  

Από την πόλη: Η Μπολόνια είναι μία φανταστική πόλη και σαν όψη- αισθητική 

αλλά και ενδιαφέρουσα-ζωντανή. Το κάθε άτομο μπορεί να βρει δραστηριότητες, 

γεύσεις, ενδιαφέροντα και οτιδήποτε θέλει που να ταιριάζει σε αυτό. Το μόνο 

δύσκολο είναι ότι όλα αναγράφονται στα ιταλικά, συνεπώς αν δε γνωρίζεις την 

γλώσσα ίσως δυσκολευτείς λίγο, αλλά οι φοιτητές/ ακαδημαϊκοί μιλάνε αγγλικά 

καθώς και ο νεότερος ντόπιος κόσμος πάντα προσπαθεί να βοηθήσει. 

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

αξέχαστη θα μου μείνει η όλη εμπειρία με τον κορωναϊό(!). Αλλά ολόκληρη η 

Μπολόνια από αρχιτεκτονική, γεύσεις, κουλτούρα, τρόπος ζωής, είναι αξέχαστη.  

 



 

 



 

 

Τι κέρδισα από τη συμμετοχή μου στο Erasmus: 

Η γνωριμία και συμβίωση με ανθρώπους από όλο τον κόσμο αλλά και οι 

διαφορετικές συνήθειες ζωής ήταν μία καταπληκτική και απαιτητική εμπειρία που 

για μένα, αν και εφόσον είναι εφικτό, πρέπει κάθε άτομο να βιώσει κάποια στιγμή 

στη ζωή του. Ακόμα, η γνώση και η εμπειρία που μου προσέφεραν οι άνθρωποι με 

τους οποίους συνεργάστηκα στο πρότζεκτ  με βοήθησαν να επεκτείνω τη σκέψη 

μου πάνω στο αντικείμενο των σπουδών μου αλλά και να αποκομίσω γνώση πάνω 

σε διάφορα περιβαλλοντικά και επαγγελματικά ζητήματα.  

 

 

 

 

 

 

 


