Erasmus στην Αλμερία (Ισπανία)
Καλησπέρα σας,
Το πρόγραμμα Erasmus μου έδωσε την δυνατότητα να πάω στο εξωτερικό και
συγκεκριμένα στην πανέμορφη Αλμερία της Ισπανίας, για διάστημα 13 μηνών και να
γνωρίσω, νέα μέρει και ανθρώπους.
Στο διάστημα αυτό παρακολούθησα και ολοκλήρωσα με επιτυχία τα μαθήματα
στο Πανεπιστήμιο UAL (Universidad de Almería) στο τμήμα Ingeniería Informática,
καθώς έκανα παράλληλα και την πρακτική μου σε εταιρία πληροφορικής και
υποστήριξης δικτύων στη πόλη της Αλμερίας.
Η Ιδέα και το κίνητρο
Η ιδέα για συμμετοχή μου στο πρόγραμμα Erasmus ήρθε από τους καλούς μου φίλους
και συμφοιτητές μου από την Ισπανία, που είχαν επισκεφθεί τη χώρα μας και το ΤΕΙ
Ηπείρου τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής στην Άρτα και με τη σειρά τους με
προσκάλεσαν στην πόλη τους και το πανεπιστήμιο της Αλμερίας. Το κίνητρο δεν ήταν
άλλο από το να μάθω καινούρια πράγματα πάνω στο αντικείμενό μου, να ενημερωθώ
από κοντά για καινούριες τεχνολογίες και εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής και των
δικτύων. Παράλληλα με την πρακτική μου άσκηση σε ένα διαφορετικό εργασιακό
περιβάλλον, με νέες προκλήσεις και απόκτηση πείρας στο αντικείμενο.
Οι πρώτες μέρες
Ένας από τους βασικούς μου προβληματισμούς πριν πάω στην Αλμερία ήταν η εύρεση
οικίας και τα έξοδα διαμονής και διατροφής, μιας και τα οικονομικά μου ήταν
περιορισμένα και τα χρήματα από το Erasmus πριν την έναρξη της πρακτικής ήταν
περιορισμένα. Παρόλα αυτά τις πρώτες μέρες φιλοξενήθηκα σε έναν από τους φίλους
μου τους Ισπανούς και μέσα σε μια βδομάδα μπόρεσα και βρήκα σπίτι.

Κάτι που αποδείχθηκε αρκετά εύκολο καθώς υπάρχουν εκατοντάδες αγγελίες στο
πανεπιστήμιο (με φωτογραφίες) και το ίδιο το γραφείο Erasmus στο πανεπιστήμιο της
Αλμερίας μπορεί να βοηθήσει σε αυτό, καθώς και με αναρτήσεις αγγελιών από φοιτητές
Erasmus μέσω σχετικής σελίδας στο Facebook που ψάχνουν για συγκατοίκηση.
Κόστος ζωής
Σπίτι & Διατροφή
Στην Αλμερία υπάρχουν πολλά σπίτια για όλα τα γούστα και την οικονομική
δυνατότητα του καθενός, μπορεί κάποιος να βρει σπίτια από 90-100 ευρώ το μήνα
συμπεριλαμβανομένου και των κοινόχρηστων, πλήρως επιπλωμένα από 2
συγκατοίκους έως 5, μέχρι ποιο μοντέρνα σπίτια που μπορεί να ξεπερνούν και τα 280
ευρώ με 2 συγκατοίκους. Εγώ προσωπικά προτίμησα μια μέση λύση, με ένα σπίτι στην
περιοχή Zapillo (από τις δημοφιλέστερες για φοιτητές και τουρίστες το καλοκαίρι) δίπλα
στη θάλασσα με 4 υπνοδωμάτια 2 τουαλέτες, κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία και
βοηθητικούς χώρους στον τρίτο όροφο, πλήρως επιπλωμένο (μέχρι και σκεύη
μαγειρικής, σερβίτσια κτλπ.) και 3 συγκατοίκους από την Ισπανία με 150 ευρώ τον μήνα
μαζί με τα κοινόχρηστα. Όσων αφορά τους λογαριασμούς (Ρεύμα, νερό, Internetτηλέφωνο) κυμαίνονταν στα 50 ευρώ ευρώ το μήνα, το άτομο.

Κάτι που είναι απολύτως φυσιολογικό όταν 4 άτομα μαγειρεύουν πολλές φορές
4 διαφορετικά φαγητά, σε μία μέρα, η βάζουν 4 διαφορετικά πλυντήρια. Όσων αφορά

τη θέρμανση δεν είναι απαραίτητη καθώς η Αλμερία βρίσκεται πολύ Νότια και οι χειμώνες
είναι ήπιοι, γι’ αυτό άλλωστε και σχεδόν όλα σπίτια δεν διαθέτουν θέρμανση! Το κόστος
των τροφίμων στα σούπερ-μάρκετ είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την Ελλάδα ακόμα
και στα ίδια επώνυμα προϊόντα. Ενδεικτικά θα αναφέρω πως 1 λίτρο γάλα επώνυμης
μάρκας δεν ξεπερνάει τα 90 λεπτά, μία μπαγκέτα ψωμί κυμαίνεται από 30 έως 40 λεπτά
και πληθώρα άλλων προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές.
Υπάρχει ασφαλώς και η δυνατότητα να φάει κάποιος στην σχολή και να επιλέξει
μεταξύ των τριών! εστιατορίων που το καθένα διαθέτει από 2 μενού ή και συνδυασμούς
της αρεσκείας σας. Το κόστος για ένα πλήρη μενού είναι στα 5 ευρώ και περιλαμβάνει
σαλάτα, ψωμί, πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, αναψυκτικό ή μπύρα και επιδόρπιο ή καφέ.
Όλα είναι γευστικά με πολύ καλής ποιότητας υλικά σε μεγάλες ποσότητες. Υπάρχουν
ασφαλώς και ποιο οικονομική συνδυασμοί γευμάτων με 2 ή 2.50 ευρώ.

Κόστος Μετακίνησης
Η σχολή βρίσκεται περίπου 5χλμ από την πόλη οπότε η πρόσβαση γίνεται με 2
τρόπους, είτε με το αστικό λεωφορείο που έχει ανά μισή ώρα, για την περιοχή Zapillo
(καθώς υπάρχουν 3-4 διαφορετικές γραμμές που συνδέουν το Πανεπιστήμιο με την
πόλη) με κόστος 1.05 ευρώ το εισιτήριο (υπάρχουν και μηνιαίες κάρτες με κόστος ανά
εισιτήριο περίπου 90 λεπτά), είτε με ποδήλατο, που είναι αρκετά διαδεδομένος τρόπος
μετακίνησης στην Δυτική Ευρώπη (ποδήλατα για ενοικίαση παρέχει και το
Πανεπιστήμιο)
Κόστος Διασκέδασης
Όσων αφορά το κόστος της διασκέδασης είναι πολύ χαμηλό επίσης, ενδεικτικά
θα αναφέρω πως στο καλύτερο εστιατόριο της πόλης, με φανταστικό φαγητό και
εξυπηρέτηση, το κόστος για ένα καλό και πλήρες γεύμα δεν ξεπέρασε ποτέ τα 25 ευρώ
το άτομο. Η είσοδος σε όλα κέντρα διασκέδασης είναι ελεύθερη! (εκτός από
Πρωτοχρονιά) και το κόστος για ένα ποτό δεν ξεπερνάει τα 3 με 4 ευρώ. Επίσης
υπάρχουν τα δεκάδες μαγαζιά με tapas (μεζέδες), που με κάθε μπύρα ή κρασί, μούστο

συνοδεύεται και με φαγητό ή μεζέ της αρεσκείας σου με συνολικό κόστος τα 2.50 ευρώ!
Κάτι που πολλοί φοιτητές Erasmus και μη τα προτιμούν.

Το Πανεπιστήμιο
Το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας, UAL είναι από τα ποιο καινούρια και σύγχρονα
της Ισπανίας, με πολλούς τομείς όπως Μηχανικών Πληροφορική, Νομική, Ψυχολογία,
Νοσηλευτική, Μαθηματικό, Γεωπονία κλπ. Με σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις και
άρτια εξοπλισμένους χώρους και εργαστήρια. Με Βιβλιοθήκη και χώρους μελέτης, με
αίθουσες που μπορείς να κάνεις κράτηση (χωρίς κόστος) για ομάδες εργασιών και
μελέτης, αθλητικές εγκαταστάσεις (κλειστό κολυμβητήριο, γυμναστήριο, γήπεδα
ποδοσφαίρου κανονικό και 5χ5, γήπεδα basket και τένις). Διαθέτει τρία εστιατόρια και
τέσσερις καφετέριες και ένα μαγαζί διάφορών ειδών. Τα εργαστήρια είναι άρτια
εξοπλισμένα με desktop Η/Υ τελευταίας (ακόμα και Apple iMac) desktop ή ακόμα και
ατομικά laptop, με σύγχρονα προγράμματα. Όπως προγράμματα προσομοίωσης
δικτύων από την Cisco κλπ. Επίσης υπάρχουν πολλές ενημερωτικές ημερίδες (και στα
αγγλικά) από μεγάλες εταιρίες στο χώρο της πληροφορικής και των τεχνολογιών όπως
η Microsoft, Apple, IBM, SEGA, Cisco, με την τελευταία να δίνει μέχρι και την δυνατότητα
πιστοποίησης σε τεχνολογίες Δικτύων Η/Υ (στην Ισπανική γλώσσα και με την επιλογή
συγκεκριμένων μαθημάτων).

Οι καθηγητές είναι συνεργάσιμοι και πρόθυμοι για να σε βοηθήσουν σε τυχόν απορίες ή
στην παροχή υλικού στα αγγλικά (βιβλία, σημειώσεις, λογισμικό, links κλπ.) ή και σε
οτιδήποτε πρόβλημα προκύψει σχετικά με το μάθημά τους. Όσων αφορά τα μαθήματα
και τη διδασκαλία τους αυτή γίνεται ως επι των πλείστων στα Ισπανικά εκτός κάποιών
εξαιρέσεων, το γεγονός όμως ότι η πληροφορική είναι μια επιστήμη που έχει αναπτυχθεί
βάση της Αγγλικής γλώσσας (λογισμικό, τεχνικοί όροι), βοηθάει πολύ στο να κατανοείς
πράματα ακόμα και αν δεν είσαι γνώστης της Ισπανικής γλώσσας. Οι καθηγητές σου
εξηγούν και σου επιλύουν απορίες ακόμα και παράλληλα με το μάθημα. Όσων αφορά
τη δυσκολία των μαθημάτων βρίσκεται σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με την
Ελλάδα, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον, με εβδομαδιαίες ή μηνιαίες εργασίες και τεστ
(που προσμετρούν στον τελικό βαθμό), γι’ αυτό χρειάζεται συστηματικό και σχεδόν
καθημερινό διάβασμα, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα θυσία από την διασκέδαση!
Πρακτική
Όσων αφορά την πρακτική κατά την διάρκεια παραμονής μου στην Αλμερία με την
βοήθεια και των φίλων μου Ισπανών, βρήκα στην εταιρία πληροφορικής και τεχνικής
υποστήριξης δικτύων Introsoft, με αποτέλεσμα να αποκτήσω σημαντική εμπειρία σε
τεχνικά προβλήματα Η/Υ (Υλικού και Λογισμικού), καθώς και επισκευές και συντήρηση
σε δίκτυα Η/Υ σε επιχειρήσεις και κλινικές της Αλμερίας. Σε ένα πολύ ευχάριστο και
φιλικό εργασιακό περιβάλλον, με καλούς συνεργάτες και εργοδότη.

Η Almeria
Η Αλμερία είναι μια όμορφη και ηλιόλουστη πόλη της Ανδαλουσίας στην Νότια Ισπανία
με ζεστά καλοκαίρια αλλά και ήπιους χειμώνες, με όμορφες παραλίες εντός της πόλης
και εκτός, άλλωστε οι ωραιότερες και ποιο διάσημες παραλίες τις Ισπανίας βρίσκονται
στον Νότο, όπως η Cabo de Gata, η Playa de la muertos, San jose κλπ. Στην κορυφή
της πόλης δεσπόζει επιβλητικό το φρούριο Alcazaba, να θυμίζει την ιστορία του τόπου,
επίσης υπάρχουν πληθώρα ιστορικών κτηρίων, όπως το La casa de la mariposas, ο
Καθεδρικός ναός, το θέατρο της πόλης και πολλά άλλα. Η πόλη βρήσκεται σε ιδανικό
σημείο για να μπορεί κάποιος να επισκεφθεί εύκολα άλλες πόλεις και μέρει της Ισπανίας,
απέχει περίπου μιάμιση ώρα από την όμορφη Μάλαγα με λεωφορείο με κόστος περίπου
στα 17ευρω και μια ώρα και δεκαπέντε λεπτά από την ωραιότερη πόλη της Ισπανίας,
την Γρανάδα! και μόλις με 12 ευρώ με το λεωφορείο.

Η Μαδρίτη απέχει 5 ώρες με το λεωφορείο και το κόστος είναι στα 25-27 ευρώ. Επίσης
υπάρχει σύνδεση και με τρένο η αεροπλάνο με πολλές άλλες πόλεις τις ισπανίας όπως
η Κόρδοβα, Σεβίλλη, Βαρκελώνη, Αλικάντε, Βαλένθια, Καντιθ. Καθώς και το Γιβραλτάρ
το οποίο ανήκει στη Μ.Βρετανία. Επίσης υπάρχουν δρομολόγια πλοίων από το λιμάνι
της Αλμερίας για την Μελίγγια (ισπανική πόλη στο Μαρόκο) καθώς και με πόλεις του
Μαρόκο!

Δραστηριότητες
Επίσης υπάρχουν πολλές δραστηριότητες ιδίως με θαλάσσια sport όπως kite-surf, windsurf, κανόε-καγιάκ, ιστιοπλοΐα καθώς και υποβρύχιες καταδύσεις, κάτι που το συνιστώ
ανεπιφύλακτα! Για να γνωρίσετε τον όμορφο βυθό και τη θαλάσσια ζωή στις ακτές της
Αλμερίας. Ενδικτηκά θα αναφέρω πως ένα πήρες πακέτο με παροχή πλήρης εξάρτηση,
μάθημα κατάδυσης και πρώτων βοηθειών, πρωινό (μπουφέ) και μεταφορά στο σημείο
κατάδυσης κοστίζει 50 ευρώ!

Οι Άνθρωποι
Οι Ισπανοί είναι λαός καλόκαρδος και ζεστός, φιλόξενος και με πλούσιο ταπεραμέντο,
μοιάζουν πάρα πολύ με μας, όπως άλλωστε και το φαγητό τους! Η ισπανική κουζίνα
είναι μεσογειακή και τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι σχεδόν όλα ίδια με την δικιά μας. Η
διαφορά βρίσκεται στον διαφορετικό τρόπο χρήσεις και μαγειρέματος αλλά πάντα με τα
ίδια μεσογειακά υλικά, πλούσια σε ελαιόλαδο και ψάρι. Από την πρώτη μου επαφή που
είχα με τους ανθρώπους και την ίδια τη χώρα είναι σαν να βρίσκεσαι σε κάποιο σημείο
της Ελλάδας μόνο που οι άνθρωποι μιλάνε κάποια γλώσσα διαφορετική από τη δικιά
σου. Γι’ αυτό άλλωστε και προσαρμόστηκα πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να γνωρίζω τη
ισπανική γλώσσα όταν πρωτοπήγα.

Συμπέρασμα
Φεύγοντας από την Ισπανία είχα κάτι παραπάνω από μερικές φωτογραφίες και
σουβενίρ. Το πρόγραμμα Erasmus μου έδωσε πολύτιμα εφόδια με νέες γνώσεις πάνω
στο αντικείμενό μου, γνωρίζοντας
έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας σε
Πανεπιστημιακό επίπεδο, καθώς και σε θέματα εργασίας, μέσο της πρακτικής άσκησης
σε μια άλλη χώρα. Αλλά και εμπειρίες ζωής με νέους τόπους, γεύσεις, ανθρώπους,
ανταλλαγή απόψεων και αντιλήψεων και κάνοντας νέους φίλους. Και τέλος έχοντας
πρόταση για εργασία στην εταιρία που έκανα την πρακτική μου.
Ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο
καθώς χάρη στο πρόγραμμα Erasmus γνώρισα τον άνθρωπο της ζωής μου, που πλέων
πορευόμαστε μαζί, μόνιμα πλέων στην πόλη της Αλμερίας. Για κάποιους το Erasmus
είναι μια εμπειρία για άλλους σταθμός!

Με εκτίμηση
Παναγιώτου Αλέξανδρος

